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Vyberme si, kam bude směřovat naše město!

www.krnovstipatrioti.cz

Slovo starosty a lídra, Tomáše Hradila
Vážení krnovští
spoluobčané,

„Komunální volby
jsou volby NAŠE,
krnovské. Vybíráme si
kam bude směřovat
město, ve kterém
společně žijeme.“

v posledních měsících zažíváme pomyslný volební maraton. Loni v říjnu jsme volili
do Poslanecké sněmovny,
za několik dnů nás čekají
volby komunální, do Senátu
a v lednu navíc prezidentské. Pro běžného člověka
musí být těžké orientovat
se v záplavě témat, kampaní
a kandidátů. Někteří toho
využívají a ve volbách do
městského
zastupitelstva
slibují nesplnitelné. Např., že
zatočí se zdražováním.
S úsměvem si představuji,
jak by takový starosta obcházel místní pobočky Kauflandu, Alberta, Lidlu a Billy
a přesvědčoval jejich vedoucí, aby zlevnili třeba rohlíky.
Jiní se ve svých kampaních snaží vyvolávat strach
a bojovat proti neexistujícímu nepříteli. Dušují se, že
neprodají nemocnici nebo
Krnovské vodovody a kanalizace. Až na to, že je nikdo
prodávat nechce.
My se nesnažíme slibovat
nesplnitelné, ani šokovat.
Jsme klidnou silou. Nabízíme vám komplexní, dlouhodobý program pro Krnov.
Obsahuje 73 bodů z oblastí
řízení města, školství, sportu, volného času, dopravy,
bezpečnosti, bydlení, architektury, zaměstnanosti,
podpory podnikání, životní-

V tomto čísle najdete:


Vyvracíme fámy
Prodej krnovských vodáren, nemocince ad.?
Absolutní nesmysl.



Žhavá krnovská témata:
Chceme město živé nebo mrtvé?!
Bytová výstavba v Krnově nabírá obrátky.
Příprava městských projektů od A do Z.
Zdravé město Krnov.
Bezpečnost občanů - důležitá součást
spokojeného života v Krnově.

ho prostředí, energetiky, sociální oblasti a zdravotnictví.
Komunální volby jsou volby
NAŠE, krnovské. Vybíráme
si, kam bude směřovat město, ve kterém žijeme. Ovlivňují náš každodenní život.
Váš hlas rozhodne, jestli budeme mít bezpečnější
křižovatky, nová parkovací
místa, náplavky a lávky přes
řeky ve městě, dostupné
bydlení, startovací byty pro
mladé rodiny, energeticky
soběstačné město, kvalitní
výuku pro naše děti, zajímavé kulturní akce, dostatek
míst v domově pro seniory,
kolik vysadíme stromů, jak

budeme chránit naši vodu,
půdu, krajinu kolem Krnova
a zda se konečně dočkáme
nových městských lázní pro
celou rodinu.
Lidé přirozeně věří v zázračné vůdce. Hledají spasitele,
který vyřeší všechny jejich
problémy a pak nekriticky
věří v jeho schopnosti. Jenže tak to nefunguje. I ten
nejlepší lídr má své limity
a pokud chce být úspěšný,
musí se obklopit co nejlepším týmem.
A přesně na tom už roky pracujeme. Podařilo se nám dát
dohromady krnovské osobnosti, které mají bohaté



Dlouhodobý program pro Krnov 2022+

zkušenosti s řízením organizací (škol, firem, sportovních
klubů, kulturních organizací,
sborů, spolků) a pořádáním
akcí pro veřejnost. Jsou to
přirození místní lídři.



Naše 4 roky v obrazech



Naši kandidáti do voleb



Kdo nás podporuje?

Čtyři roky jsme tvrdě pracovali na tom, aby se nám
v Krnově žilo co nejlépe.
Trpělivě jsme řešili jedno
téma za druhým a nebáli jsme
se otevírat i ty nepopulární.
I když víme, že čím víc toho
odpracujeme, tím snadnějším soustem budeme pro
kritiku.
A dnes, několik dnů před
NAŠIMI místními volbami,
vám můžu s velkou radostí napsat, že máme nejsil-



Jak volit v komunálních volbách?

nější tým v historii. Posílili
jsme totiž o další osobnosti
a ty do našich řad vnesly
svěží vítr. Máme ještě více
energie, než před čtyřmi roky a chceme ji využít pro vás. Máme za sebou těžké roky a zdá se, že
i následující měsíce budou
pro občany velmi náročné.
Chceme pro vás pracovat

v dobách dobrých i zlých.

vody. Mnoho jiných měst
dnes lituje toho, že se vodáren v minulosti zbavilo. Stejnou chybu Krnov neudělá!
O prodeji neuvažuje žádná
z osmi politických stran za-

stoupených v zastupitelstvu
města a pokud toto téma
před volbami kdokoliv otevírá, je to čistý populismus
s cílem vyvolat mezi občany
strach a těžit z něj hlasy.

Budu rád, pokud si 23. nebo
24. září najdete cestu do
volební místnosti a zaškrtnete celou naši kandidátku
Krnovských patriotů (č. 6).
A proč nás? Protože nás
znáte.
Tomáš Hradil, Váš starosta.

Vyvracíme fámy, vybíráme z tiché pošty
Tu hru všichni dobře znáte. První si vymyslí zprávu,
pošeptá ji sousedovi, ten ji
tiše předá dalšímu a tak se
pokračuje, až dorazí k poslednímu. Výsledné sdělení
bývá úplně jiné, než na začátku. Tak to chodí i ve městě. “Šuškandou” se šíří řada
fám. Tady je výběr toho, co
slýcháváme nejčastěji a jak
je to doopravdy.

pouze vybydlených bytů
v lokalitě Vrchlického / Alšova / Mánesova seriózním
zájemcům za přísných podmínek (ne “obchodníkům
s chudobou”) nebo malého
počtu bytů jejich stávajícím nájemníkům. Vylučujeme prodej městských bytů
např. na SPC. I dále si chceme udržet velký bytový fond
města.

Prodej městských bytů developerům?

Prodej Krnovských vodovodů a kanalizací?

Nic takového neplánujeme
a nikdy bychom to nedopustili. Město disponuje rozsáh-

lým bytovým fondem více
než 1500 bytů. Snažíme se
o něj lépe starat a do oprav

investujeme největší částky
v historii. Podle našeho názoru stojí za zvážení prodej

Těžko bychom hledali hloupější rozhodnutí, než se
vzdát naší kvalitní a levné

Prodej Domova pro seniory?
Jde o další z nepravd, které
se po městě občas šíří. Pravda je taková, že se město
odhodlalo výrazně zvýšit
kapacitu pobytových služeb
pro seniory. Potřebujeme,
aby v Krnově vyrostl druhý
domov pro seniory. Nebráníme se, v tomto případě,
variantě soukromého zařízení, pokud bude cenově dostupné. Stávající domov by
mělo dál provozovat město
a zainvestovat do jeho modernizace.
Prodej nemocnice?
V prvé řadě je třeba říct,
že zřizovatelem nemocnice
(nebo přesněji Sdruženého zdravotnického zařízení
Krnov) není město, ale kraj.
Krnovu patří hlavní budova nemocnice (nemocnici ji
bezplatně zapůjčilo) a část
pozemků v areálu. V posled-

ních letech prochází nemocnice výraznou modernizací
(viz realizace magnetické
rezonance) a zastupitelstvo
města vždy převádí pouze pozemky pod novými
stavbami jejich vlastníkovi
- Moravskoslezskému kraji.
I privatizace nemocnice je
fámou.

travin umístěný blíže k bráně
nemocnice, nebo se zachová
prodejna beze změn, prověří
z dopravního hlediska odbor
investic městského úřadu, na
základě přiděleného úkolu
z posledního zasedání zastupitelstva.

let budou moci hospodařit, mezi tím jsme vytipovali
několik lokalit a plánujeme
vybudování nové zahrádkářské kolonie. Další zahrádky
se zde nyní rušit nebudou,
naopak chceme jejich počet
rozšířit.

Rušení zahrádek u koupaliště?

Město nechce pomoci Lokomotivě Krnov?

Město skutečně vypovědělo smlouvu pro celkem
12 zahrádek v lokalitě mezi
obchvatem a koupalištěm. Důvodem je plánovaná dostavba, modernizace
a rozšíření areálu koupaliště.
Zahrádkáři zde ještě několik

V roce 2019 přišlo vedení oddílu s žádostí o převod sportovního areálu v Kostelci
do majetku města. Městský
úřad nechal zpracovat stavebně-technický průzkum
a následně hledal varianty,
jak ve složité ekonomické

situaci ovlivněné koronavirovou epidemií Lokomotivě pomoci. Oddíl se nakonec rozhodl ponechat si
areál, včetně tělocvičny,
ve svém vlastnictví a požádal město o následující: změnu územního plánu
k pozemkům v areálu, směnu částí některých pozemků
v areálu, finanční dar města
na zpracování projektové
dokumentace k rekonstrukci sportovní haly. Město ve
všech třech bodech poskytuje oddílu součinnost.
Město zrušilo autobusové
spojení Krnov - Olomouc Brno?

Jde o komerční spoj soukromé společnosti Arriva.
Město Krnov jej neprovozuje, nefinancuje a o jeho
zrušení jsme se dozvěděli až
z tiskové zprávy.
Naši zástupci ve vedení města jsou zvyklí řešit dopravní
obslužnost nad rámec svých
pravomocí: koordinují a připomínkují státem připravovanou stavbu západního
obchvatu, účastnili se schůzek k projektu elektrizace
železnice, jezdili na jednání
s ministrem dopravy.
Budou řešit i toto téma.

Chcete se na cokoliv zeptat?

Zrušení prodeje potravin
před nemocnicí?

Něco vás trápí nebo zajímá? Stavte se na náš piknik!

Město jej neplánuje zrušit,
ale naopak rozšířit jako součást projektu zeleného parkoviště. Vznikne tady téměř
stovka nových parkovacích
míst, proběhne výsadba pěti
desítek stromů a další zeleně. Součástí bude nový reprezentativní nástupní prostor před hlavním vstupem
nemocnice, bezpečnější výjezd z parkoviště a celkově
lepší dopravní řešení.

Smetanovy sady
So 17. 9. | 15:00 - 18:30

Foodtruck, hudba, 
malování na obličej,
zábava pro děti.
Pojďte se s námi potkat,
objevit naše nové tváře, 
užít si hezké odpoledne.
Projev starosty v 18:00 h.

#ZaKrnov

Zda zde vznikne nový, důstojnější objekt prodejny po-

Žhavá Krnovská témata
Chceme město živé, nebo mrtvé?!
V Krnově si můžeme vybírat
z pestré nabídky venkovních
kulturních akcí. Mezi ty tradiční patří Krnovské hudební slavnosti, Dobré srdce Krnova, Řecké dny, Benátské
noci v Chomýži, promítání
v letním kině, Adventní trhy,
Folk v zahradě, Burčákobraní, North-eastern open air,
Konec léta s Opicí, Zažít Krnov jinak a další…
V posledních letech k tomu
město ve spolupráci se svými příspěvkovými organizacemi (MIKS, SVČ Krnov)
přidalo několik nových formátů:
• Náš pááááteček: série
živých koncertů i reprodukované hudby v centru
města,
• Feel the vibe: spojení elektronické hudby
s dobrým jídlem a pitím
v zahradě SVČ, u rozhledny nebo na koupališti,
• Hype: prostor pro mladé
talentované DJ z Krnova
a okolí na skateparku,
• 808 Rap Sesh: festival
a první kulturní událost
v nově oživeném prostoru
Karnoly (v Zahradě smyslů),
• Letní tančírna: rozjíždíme

Lidé jsou to
nejcennější,
co naše město má.
Tomáš Hradil
Váš starosta

tradici tanečních večerů
v Krnově.
Nejde přitom jen o kulturu
nebo zábavu. Na většině
těchto akcí najdete stánky místních provozovatelů
a nebo se konají poblíž restaurací a kaváren. Podporujeme lokální ekonomiku.
Nové formáty akcí navíc lákají vysokoškoláky. Posilujeme jejich vazbu s rodným

městem a rozptylujeme myšlení, že do velkých měst utíkají ze „zapadákova“.
Marně hledáme v paměti,
kdy nepřišla alespoň jedna
stížnost na hluk v průběhu
nebo po některé z větších
akcí. Objeví se prakticky pokaždé. Město je totiž
městem, protože v něm bydlí lidé. A jediný způsob, jak
se vyhnout stížnostem, je
všechny akce zrušit.
-2-

Místo toho se snažíme hledat kompromis mezi pořadateli, hudebníky, návštěvníky akcí a obyvateli, kteří
bydlí okolo. Nové akce tak
končí o půlnoci, nepřetahujeme do časných ranních
hodin. Takto bychom chtěli
v dalších letech ohraničit
i festivalovou část Krnovských hudebních slavností.
Pravda je, že při vyvažování
zájmů všech skupin obyvatel

přemýšlíme i o přesunu některých akcí na jiná místa ve
městě. Hledáme taky novou
lokalitu pro Krnovské hudební slavnosti. Město totiž
chystá rekonstrukci zahrady
Střeleckého domu. Potřebujeme co nejdříve zahájit
výsadbu nových stromů,
aby budoucím generacím
z kouzla tohoto místa něco
zbylo (některé vzrostlé stromy dožívají).
Pokud bydlíte v blízkosti některého místa s venkovní hu-

dební produkcí, prosíme vás
o shovívavost. Nechceme
vás obtěžovat častým hlukem. Dva až tři rušnější večery ročně s koncem o půlnoci jsou snad zvládnutelné.
Rozhodně se nechystáme
žádnou akci rušit nebo zakazovat. Nikdy nebudeme
hlasovat pro nebo proti jakékoliv akci jen podle toho,
jestli se nám žánrově líbí
nebo nelíbí. Ceníme si práce
všech pořadatelů, i díky nim
máme město živé a pestré.

Bytová výstavba v Krnově nabírá obrátky
V posledních třech letech
v Krnově výrazně přibývá
nových bytů. I proto městu
dvakrát za sebou rostl počet
obyvatel. Krátké shrnutí:
• 52 nových rezidenčních
bytů prošlo v posledních
týdnech kolaudací v místě
bývalých kasáren. Většina
z nich má už své nájemníky a vlastníky. Investorem
je společnost OdeonEna.
• 46 nájemních malometrážních bytů, primárně
pro seniory, dostavěla ve
stejné lokalitě společnost
Mia Casa už předloni.
• 11 nájemních bytů nabízí Rezidence Mikulášská
vedle paláce Silesia. Jde
o jednu z nejpovedeněj-

ších porevolučních staveb
ve městě. 

konstrukce, u dalších 16 brzy
začne. Počet volných bytů
klesá, opravuje se ve velkém
tempu - od začátku roku
prošlo velkou rekonstrukcí
52. Městskému fondu jsme
věnovali mnoho pozornosti, bylo nutné provést řadu
bolestivých změn. Tady jsou
některé z nich:

• 10 bytů s výměrou cca
40 m2 a sdílenými prostory poskytuje Komunitní
dům pro seniory. Město
Krnov jej předloni vybudovalo z budovy bývalé školy
v Kostelci.
V různých částech města realizují místní investoři
řadu menších projektů, nejčastěji rekonstrukcí různých
prostor. Vznikly tak desítky dalších nových bytů.
V posledních měsících město zrychlilo nabídku parcel
pro rodinné domy a uvolnilo
několik pozemků po celém
městě. Brzy se na nich začne
stavět.

cel by mělo být nejspíše
už v příštím roce k dispozici na Petrovické ulici.

Tempo v dalších měsících
a letech ještě zrychlí:
• Zmiňovaná
společnost
OdeonEna v řádech měsíců dotáhne výstavbu dalších 52 rezidenčních bytů
(mimochodem nově otevřeno je i jejich komerční
centrum).
• Rada města vytipovala
a nabídla k prodeji proluku
na Hlubčické ulici naproti
Flemmichovy vily. Společnost DM Hermes Properties tady vybuduje dům
s více než padesátkou
bytů.
• Na přelomu léta a podzimu začne městský úřad
nabízet první část z více
než třicítky nových parcel
pod Kabátovým kopcem
(Ježník III). Dalších 18 par-

• Od vlastníka zchátralého
domu na Soukenické ulici máme informaci, že by
jej chtěl opravit, vybudovat nové byty i nebytové
prostory a zkolaudovat do
dvou let. Věříme, že se to
podaří.

• Kompletně jsme přepracovali systém zadávání
veřejných zakázek na jejich opravy. Bylo to velmi náročné, ale dnes je
otevřený,
transparentní
a elektronický. Na webu
https://zakazky.krnov.cz/
se může kdokoliv podívat
na zadávací dokumentaci, seznam všech uchazečů, nabídek, cen. Už se to
prostě nedělá za zavřenými dveřmi. Ne všem to vyhovuje a tak se kritice moc
nedivíme.

• Do bytového fondu města směřujeme každou
volnou korunu. Investice
do rekonstrukcí jsou letos
rekordní, tolik kompletně
opravených bytových jednotek tady ještě nebylo.
V rozpočtu na to město
vyčlenilo téměř 33 milionů
Kč, to je více než dvojnásobek dlouhodobého průměru. I díky nepopulárnímu, ale nutnému kroku
v podobě zvyšování nájemného v posledních
letech si budeme moci
dovolit v takovém tempu
pokračovat.
• Polidštili jsme nabídku
městských bytů na našem
webu a navíc nové zveřejňujeme na Facebooku
města. O bytech k dispozici se tak zkrátka lépe
dozvíte.

To je jen stručný výčet toho
nejzajímavějšího.
Plánů a projektů máme více.
Věříme, že se brzy podaří
posunout i lokalitu Alšova /
Mánesova / Vrchlického.
A jak to vypadá s městským
bytovým fondem?
Město vlastní 1535 bytů
a z toho 90 je volných. Na
25 z nich probíhá velká re-

Příprava městských projektů od A do Z
Od začátku našeho působení na radnici jsme se snažili
město rozhýbat. Nejenže
jsme začali připravovat řadu
projektů, ale taky jsme výrazně přepracovali jejich přípravu. Jak vlastně probíhá?

a následnému získání stavebního povolení. Ve svém
návrhu řeší vlastnosti daného místa, reagují na environmentální
souvislosti
a mnoho dalších problémů,
které aktuální doba řeší. Architekt je hlavním koordinátorem všech potřebných
profesí.

1) Příprava zadání
Úplně první etapu považujeme za nejdůležitější. Když
zkrátka nevíte, CO CHCETE,
nezachrání to ani ten nejlepší architekt nebo projektant.
Přišlo nám, že v minulosti
se tato fáze podceňovala
a zadání se tolik nepromýšlelo. Často se pak projekty
dostávaly do slepých uliček
a nebo končily „v šuplíku“.
Ani to nejchytřejší vedení
města na světě nemůže vědět vše. Do přípravy městských projektů se proto
snažíme maximálně zapojo-

vat lidi - odborníky, nadšence, ale i širokou veřejnost.
Třeba na přípravu Nových
městských lázní jsme si najali pana Radka Steinhaizla,
který je největším expertem na tato zařízení v naší
zemi. Má letité zkušenosti
s řízením velkého aquaparku, pravidelně navštěvuje
různá podobná zařízení nejen v ČR, ale také v Německu

a dalších evropských zemích.
Neřeší jen náplň budoucích
lázní, ale do posledních detailů i provozní vazby - kde
má mít kabinku uklízečka,
kam umístit plavčíkárnu…
Organizujeme veřejná projednání s občany, když se
to dotýká lokality, kde bydlí. Sbíráme jejich postřehy
a pokud je to možné, snažíme se je do zadání zapracovat.

U velkých staveb, komplexů
či většího území bývá výhodné volit formu výběru
nejlepšího řešení na základě architektonické soutěže.
Město získá mnoho návrhů,
ze kterých odborná porota
vybírá to nejvhodnější řešení
a ideálního partnera pro další fáze projektování. Během
soutěže tak dochází k mnoha diskuzím, debatám nad
návrhy, které ještě dotváří to
nejlepší řešení. U klasického
výběru projektanta stavby
na základě nejnižší ceny by

2) Architektonická studie /
soutěž

foto: Město Krnov

město nikdy nezískalo možnost volby a kvalita výsledku
by proto byla velmi nejistá.
Hlavní podstatou architektonických studií není jen vizuální stránka ale především
skloubení potřeb klienta
a principů navrhování. Architekt dokáže navrhnout
důmyslné nadčasové prostředí přívětivé pro člověka
ale zohlednit i finanční stránku nejen samotné realizace.
Kvalitní funkčně estetické
řešení tak městu šetří finance i při provozu stavby.
3) Projektová dokumentace
Společně s hotovou architektonickou studií obvykle
město zveřejňuje vizualizace. Je to způsob, jak lidem
srozumitelně přiblížit budoucí podobu stavby nebo
úpravy veřejného prostran-

ství, aby případně mohli
návrh připomínkovat. Na
běžného občana to může
působit, že už je vlastně vše
připraveno a za několik měsíců začneme stavět. Tím to
ale teprve začíná.
Zpracování projektové dokumentace bývá časově
náročné a přitom poměrně
neviditelné. I když se pracuje na plné obrátky, lidé si
občas myslí, že se dlouho nic
neděje. Už na začátku může
přijít první problém - město
musí najít projektanta, který
by zpracoval projektovou
dokumentaci za přijatelnou
odměnu. Ještě donedávna
stavební trh doslova “praskal ve švech”, projektanti
měli mnoho zakázek, nestíhali. Nepodařilo se nám
třeba vysoutěžit zhotovitele
projektové dokumentace na
revitalizaci sídliště u nemocnice. Budeme to zkoušet
znova.
Projektant zpracovává hned
několik projektových dokumentací: pro vydání územního rozhodnutí, pro stavební povolení, realizační
a zadávací dokumentaci.
V této fázi dnes máme třeba
projekt krnovských náplavek
a protipovodňových opatření “Řeka ve městě”. Nevíte
o tom, přesto se s projektanty scházíme každý mě-

Dialog se zadavatelem je,
společně s kvalitním zadáním, nejdůležitější a hlavní
stavební kámen vedoucí
k dobrému projektu a následné realizaci. Na základě
vytvořeného zadání začnou
architekti zpracovávat studii, která se stává hlavním
podkladem k projektování
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síc, jde o jednu z největších
a nejnáročnějších staveb ve
městě.
Zpracování projektové dokumentace souvisí se stavebním řízením. Pomyslný
“svatý grál” pak představuje vydání stavebního povolení.
Nebudeme vás obtěžovat
lamentováním nad naší legislativou v této oblasti, je
to téma mnohokrát omílané.
Z předchozího vydání našich
novin navíc víte, že přípravu
často enormně prodlužují
různé sítě (vodovody, plynovody, elektro rozvody, telekomunikační sítě...), které
potřebujeme přemístit.
4) Můžeme stavět
Ani stavební povolení ještě
neznamená, že máme vyhráno. Přichází další administrativně náročná etapa,

ve které pracovníci odboru
investic (u větších zakázek
ve spolupráci s externím
administrátorem) připravují
zadávací dokumentaci a následně organizují zadávací
řízení pro veřejnou zakázku.
I tady může nastat celá řada
komplikací, ale když se vše
povede, vrcholí tato fáze
schválením radou města
a
následně
uzavřením
smlouvy se stavební firmou,
která podala nejvýhodnější
nabídku. Mohli bychom ještě napsat několik odstavců
o samotném průběhu stavby, ale to až někdy příště.
5) Koordinace projektů
Přípravě jsme dali řád. Každý významnější projekt má
svůj “rodný list”. Ten obsahuje popis, přínosy, cíle,
fáze, finanční náročnost, kdo
ve vedení města je za projekt zodpovědný, který pra-

Adaptace krajiny

foto: www.nasevoda.cz

Navazuje tak na dlouhodobou snahu města i městského úřadu řešit co nejvíce systematicky zdraví
půdy a vody v celé oblasti.
Záměr projektu, který propojil iniciativu hned několika subjektů, spočívá v maximálním obnovení zádrže
vody v lesích i na zemědělské půdě, dále pak v navržení protipovodňových
opatření v celé ploše povodí s akcentem na omezení
přívalových (bleskových)
povodní. Součástí záměru

covník radnice je vedoucím
projektu a kdo jsou členové
projektového týmu. V projektových složkách evidujeme zápisy z jednání, projektové dokumentace, studie
a řadu těchto informací
město nově zveřejňuje občanům na svých webových
stránkách.
K padesátce nejdůležitějších
projektů dostávají radní každý měsíc detailní informace, jak probíhají přípravy,
schází se k tomu pravidelně
řídící výbor. Díky tomu se
nám daří projekty posouvat
rychleji, lépe je koordinovat
napříč odbory městského
úřadu a můžeme si dovolit
chystat náročnější, pro občany města zásadnější projekty.

foto: Město Krnov

Zastupitelstvo města Krnov
schválilo zahájení prací na
monitoringu lesů, zemědělských ploch i zastavěných
částí města, jejichž cílem
je připravit krajinný plán
adaptace celého území na
klimatickou změnu.

Řešení závad

je i omezení vodní a větrné eroze, lepší chlazení
řešené oblasti a zvýšení
biologické
rozmanitosti
podle unikátního konceptu Modelu Živá krajina.
Starosta města Krnova Ing.
Tomáš Hradil k tomu dodává: “Chceme chránit vodu,
uzdravit půdu, krajinu
a předat ji dalším generacím, aniž bychom se museli stydět. Nezbývá nám,
než lépe pečovat o každý
hektar ve městě i kolem
něj. Jdeme do toho propojením odborníků, místní samosprávy, veřejnosti
a významného zaměstnavatele. Projekt podpořilo 21
z 25 přítomných zastupitelů. To svědčí o tom, jaký
význam tématu v Krnově
přikládáme.“

A které jsou ty největší?
Je to třeba stavba nových
městských lázní, příprava
městské karty, rekonstrukce
Sokolovny, revitalizace sídliště E. Hakena, revitalizace
sídliště a rozšíření parkoviště u nemocnice, západní
obchvat Krnova, příprava
parcel pro rodinné domy
pod Ježníkem, rekonstrukce Kofola Music Clubu
a úprava prostranství před
ním, projekt protipovodňových opatření a krnovských
náplavek “Řeka ve městě”,
revitalizace lokality po slévárně a řada dalších, z nichž
některé už realizujeme (kanalizace Ježník, rekonstrukce Mikulášské ulice, rozsáhlá oprava budovy školy na
nám. Míru pro ZUŠku…).

Když se objeví závada na
dětském hřišti, lavičce,
odpadkovém koši, stojanu na kola nebo jinde na
městském majetku, často
o tom víme, ale náprava trvá týdny. Speciálně
v posledních měsících
bývá složité cokoliv sehnat,
dodací lhůty jsou dlouhé.
Přicházíme proto s jedním
malým zlepšovákem, samolepkou, ze které se dozvíte, že už nápravu řešíme
a můžete se taky dovolat na
zodpovědného pracovníka.
Letos jsme navíc začali se
systematickým
monitorováním celého městského majetku. Možná jste
v ulicích Krnova taky opakovaně potkávali pána
s měřícím kolečkem. Jmenuje se Lubomír Stýskala, na úřadě pracoval

jako investiční referent,
než odešel do zaslouženého důchodu. Dnes
s ním spolupracujeme externě a využíváme jeho
mnohaletých zkušeností.
Dokumentuje stav všech
našich chodníků, komunikací, budov. Vše měří, zapisuje a fotografuje. Jednotlivé opravy tak dostanou
řád. Už by se nemělo stávat, že nás na zanedbanou cestu nebo chodník
musí dlouho upozorňovat
občané. Samozřejmě to
neznamená, že mávnutím
kouzelného proutku bude
vše jako nové. Drobných
nedostatků ve veřejném
prostoru bývá dost. Moc
nám pomáháte vy, kteří
využíváte službu Mobilního rozhlasu a nedostatky
nám posíláte přímo z terénu vaším telefonem.

Zdravé město Krnov
Dostupnost a kvalita zdravotní péče patří mezi
to nejdůležitější, aby se
nám v našem městě dobře žilo. Nemocnice je pro
Krnov malým pokladem.
V posledních letech do její
modernizace proudí stovky
miliónů korun a zdá se, že
nekončí. Tak jako každé regionální zdravotnické zařízení,
i u nás se občas potýkáme
s nedostatkem lékařů. Jistě
není vše růžové, přesto nám
naši nemocnici mohou lidé
z podobně velkých městech
závidět. Dobré jméno města Krnova po celé zemi šíří
naše vyhlášená porodnice.
Co nás naopak nejvíce trápí? Všichni to dobře víme
- nedostatek stomatologů.
Ne, že by se snad nedařilo lákat do Krnova mladé.
Postupně přichází, otvírají si své ordinace. Problém
je, že nám odchází do důchodu velmi silná generace
a tempo je tak rychlé, že se
ji nedaří dostatečně rychle
nahradit. Podobným problémem se trápí řada českých
měst a regionů.
Místní samospráva nemá
v oblasti zajištění zdravotní
péče žádné kompetence, řešení musí hledat pojišťovny
a stát, přesto nesedíme se
založenýma rukama. Radnice nechala opravit část vily
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v areálu SZZ Krnov. Vznikly
zde dvě nové zubní ordinace. O jejich vybavení se
postaral
Moravskoslezský
kraj a samotné lékaře zajistilo vedení nemocnice. Kapacita se naplnila prakticky
okamžitě, je nutné podnikat
další kroky.
Věříme, že do Krnova brzy
přilákáme další mladé zubaře či zubařky. Město má
k dispozici ordinaci po paní
doktorce
Grussmanové.
(Byla laskavá, přenechala
ji plně vybavenou.) Máme
připraveno i bydlení. Bude
nutné jít ještě dál a připravit systém pobídek mladým
lékařům, absolventům, případně i studentům lékařských fakult.

Starosta Tomáš Hradil se
společně s dalšími 104 starosty a starostkami připojil
k výzvě ředitele krnovské
nemocnice Ladislava Václavce a majitele zubní kliniky
Lubomíra Berana k zajištění stomatologické péče
v Moravskoslezském kraj.
Zastupoval město na tiskové
konferenci a také se střetl
v televizním vysílání CNN
Prima News s prezidentem
České stomatologické komory Romanem Šmuclerem.
Ledy se konečně hnuly a stát
začal problém řešit.
Vedle zajištění dostupné
a kvalitní zdravotní péče
bychom se rádi dál věnovali
prevenci.

Město Krnov se hrdě hlásí
k Národní síti zdravých měst
a podporuje zdravý životní styl. K celonárodní akci
10.000 kroků se dvakrát ročně připojují stovky Krnovanů
a patříme mezi nejaktivnější
města v republice. Mezi mnoha místními týmy najdete
i ten náš - Krnovští patrioti. Místní samospráva loni
uspořádala první ročník
akce “Do školy po svých”
- snažíme se děti vracet
k přirozenému každodennímu pohybu. Letos odstartuje
další projekt “Trenéři do škol”
a velký úspěch sklízí služba
sdílených kol. Logika je přitom jednoduchá: pokud se
budeme denně hýbat, budeme zdraví.

Bezpečnost občanů – důležitá součást spokojeného života v Krnově
Za moderní,
dostupný
a bezpečný
Krnov.

Pavel Moravec
Váš místostarosta
Důležitou oblastí, které se
také intenzivně věnujeme, je bezpečnost. Zřejmě
každý občan si přeje, aby
on i jeho nejbližší vyrůstali
v prostředí, kde nemusí mít
strach o sebe ani o své děti.
Aby tomu tak bylo, je nutné,
aby řádně fungovaly složky policie. V našem případě policie městská i státní.
U kultury nebo sportu je výsledek činnosti zřejmý prakticky okamžitě, práce v oblasti bezpečnosti je během
na dlouhou trať a její kvalita se projeví až po letech.
V Krnově můžeme být pyšní
na to, že naše město patří
k těm nejvíce bezpečným.
Je to dáno právě dlouholetou dobrou spoluprací obou
policií, výsledky v jednotli-

vých oblastech, objasněností kriminality, ale také práci
při předcházení trestné činnosti – prevenci kriminality.
Každý může mít na bezpečnost ve městě svůj pohled.
Jednoho obtěžují shlukující
se skupinky obyvatel, jiného
zneklidňuje hluk v nočních
hodinách, někdo má pocit,
že čeká na silnicích v nekonečných kolonách... V tu
chvíli mnohé napadne, že
by v ulicích mohlo být více
strážníků nebo policistů. Je
ovšem nutné si uvědomit, že
ve městě se v jeden okamžik
pohybují maximálně dvě
hlídky strážníků a dvě hlídky
policie. Bylo by jistě příjemné, kdyby hlídky mohly být
v jeden okamžik například

při řešení situací u Alberta,
na skateparku, u nemocnice, na SPC, v Kostelci,
v Červeném dvoře či Krásných Loučkách. A to policisté z krnovského obvodního
oddělení musí zabezpečit
dohled i v okolních obcích.
Přesto jsou strážníci i policisté vždy tam, kde je to právě potřeba a pořádek se daří
ve městě udržovat tak, aby
se občané cítili bezpečně.
K příznivému vnímání práce
policie přispívají také různé
aktivity s veřejností. Jednou
z nejznámějších akcí je Dětský den na letišti, pořádaný
krnovskou městskou policií,
kde svou činnost prezentují
nejen složky policejní, ale
také hasiči a záchranáři. Ve-

řejnost se tak na vlastní oči
může seznámit s mnohdy na
první pohled neviditelnou
prací a také si vyzkoušet některé aktivity na vlastní kůži.
Další oblastí, které se strážníci i policisté věnují, je preventivní činnost na všech
stupních škol. Zkušení preventisté se dětem věnují již
od mateřských škol. Samozřejmostí je práce s dětmi
na základních školách, jsou
vítáni i na školách středních. Strážník či policista
by měl u všech lidí vzbuzovat zejména důvěru, měl by
být schopným rádcem, ale
neměl by mu chybět přirozený respekt či příznivě
vnímaná autorita. To vše je
nutné dlouhodobě budovat
a domníváme se, že se to
v Krnově daří.
Chceme, aby byl Krnov
i nadále příjemným bezpečným prostředím pro všechny obyvatele i návštěvníky
našeho města. Budeme aktivně podporovat práci obou
policií, jak po stránce rozvoje moderních technologií,
osobního vybavení, tak i po
té lidské. Je to pro nás stejně
důležité jako radost z právě vyhraného sportovního
utkání nebo příjemný pocit
z účasti na koncertu či divadelního představení.

Nová ul. Partyzánů
foto: Město Krnov

Rekonstrukce ulice Partyzánů startuje (konečně!)
15. srpna proběhlo předání
staveniště a 16. srpna se
frézováním rozběhla akce,
kterou jsme všichni vyhlíželi dlouhá léta.

„Za ty čtyři roky jsem komunikoval s mnoha úřady.
Vždy se snažím jednat klidně, spolupracovat, hledat
kompromisy. Přiznám se,
že toto byl jediný případ,
kdy to nebylo možné. Musel jsem mít ostré lokty,
zvyšovat hlas a pomyslně
bouchat do stolu, jinak bychom se snad nikdy nedočkali.“ uvedl starosta města
Tomáš Hradil.
Kromě prvořadého úkolu
„vyboxovat“ si opravu nám
šlo ještě o to, abychom
stavbu skloubili s rekon-

strukcí našeho vodovodu. Představa, že vozovku
rozkopeme,
provedeme
opravu vodovodu, pak za
stovky tisíc položíme provizorní povrch a za několik
měsíců jej stavební firma
odstraní a nahradí novým,
pro nás prostě nebyla přijatelná. Stejně jako odkládání akce na další rok.
Díky rychlé a dobré koordinaci mezi městem a krajem
se nakonec vše podařilo.
K ideálu chybí snad jen
start o měsíc a půl dříve,
ale bereme vrabce v hrsti.
Těšíme se, až bude hotovo
a lidé bydlící v okolí ulice
ocení nový nízkohlučný
asfalt.

LPG, myčka, servis a další
provozovny jsou během rekonstrukce přístupné!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Tomáš Hradil, starosta
Mgr. Pavel Moravec, místostarosta
Ing. arch. Zuzana Matelová, architektka, designérka
Mgr. Kamil Trávníček, ředitel Základní umělecké školy, sbormistr Arc Voce
Ing. Miroslav Kozelský, key account manager SKOL, s.r.o.
Roman Hadač, řidič zdravotnické záchranné služby MSK
MgA. Markéta Jurošková Bezručová,

8.

Mgr. Svatava Olejková, speciální pedagog ZŠ Janáčkovo náměstí, 		

učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ Krnov
sbormistrině Staccato

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Volte č. 6

Jeden za všechny,

Luboš Obruča, OSVČ, IT analytik
Marek Koraba, vedoucí logistiky ve výrobní společnosti, předseda FK Krnov
Petra Vlačuhová, asistentka pedagoga ZŠ Dvořákův okruh
JUDr. Ivo Hama, adovkát
Martin Hradečný, živnostník, provozovatel Kofola Music Clubu, řidič SSZ
Mgr. Karel Handlíř, ředitel ZŠ Janáčkovo náměstí
Rudolf Feilhauer, živnostník, provozovatel Krámku u radnice
Miluše Košinarová, pedagog volného času v SVČ Krnov
Štěpán Lhoťan, OSVČ, profesionální trenér, šéftrenér oddílu FBC Orca Krnov
Jiří Nezval, DiS., vrchní farmaceutický laborant lékarny nemocnice Krnov
Ing. Mikuláš Peths, ředitel Střední pedagogické školy
a Střední zdravotnické školy Krnov

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

všichni za Krnov!
#ZaKrnov | www.krnovstipatrioti.cz
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Mgr. Irena Kozarová, učitelka ZŠ Smetanův okruh
Bc. Tomáš Surovka, oblastní ředitel Armády spásy v Moravskoslezském kraji
Bc. Daniela Šnirchová, sociální / administrativní pracovník
Bc. Filip Fňukal, OSVČ, sportovní manažer FBC Orca Krnov
Mgr. Zdeněk Klein, ředitel Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu
MUDr. Jana Halfarová, praktická lékařka
Ing. Jan Suchomel, OSVČ, certifikovaný makléř
MUDr. Tomáš Edelsberger, lékař, diabetolog

Dlouhodobý program pro Krnov 2022 +
podněty pošlete přes univerzální whatsapp, messenger, email nebo telefonní
linku města. Nebudete muset pátrat,
který úředník či odbor má vaše téma na
starost.

Cílem našeho dlouhodobého snažení je vize budoucnosti Krnova. Města bohatého,
bezpečného a zdravého s takovou životní infrastrukturou, že z něj lidé nebudou utíkat,
ale budou se do něj vracet a stěhovat. Chceme, aby byl Krnov dobré místo pro život všech
generací, včetně té mladé, nastupující. Víme, co chceme a víme, jak toho dosáhnout!
Tady je náš program:

Řízení města a úřadu
1.

Tučně je uvedeno našich TOP 20 priorit!

2.

Chceme pokračovat ve vysokém stavebním tempu posledních let. Dokončili jsme rekonstrukci atletického stadionu, opravu divadla, rozhledny na Cvilíně
a řadu investičních akcí. Dotáhneme
i další projekty.

Město nelze dobře řídit jen z kanceláře.
Uspořádali jsme desítky veřejných projednání, dál budeme chodit “do terénu”, pokračovat v setkávání s občany
a řešit jejich problémy ve všech lokalitách města.

vizualizace: AOC architekti

6.

Městský úřad 24/7. Rozšíříme službu Portálu občana a nabídneme další
agendy městského úřadu v elektronické
podobě, abyste si vše potřebné vyřídili
z domova. Radnice musí být dál dostupná
i lidem bez možnosti využít elektronické nástroje. I jim úřad zjednodušíme.

vizualizace: AOC architekti

foto: Město Krnov

3.

4.

5.
foto: Město Krnov

10. Zrekonstruujeme,
bezpečně
zpřístupníme a otevřeme sportovní areál
v centru města. Atletický stadion propojíme s dalšími sportovišti do jednoho
funkčního celku včetně pěších vazeb
na centrum města a přilehlá sídliště.
Vznikne tím ucelená sportovní čtvrť
s množstvím nových parkovacích míst
i stromů. Dotáhneme tak vítězný návrh
architektonické soutěže Krnov na start.

Chceme úzce spolupracovat se zástupci všech generací. Nedávno založený
Městský parlament dětí a mládeže začleníme mezi oficiální poradní orgány
Rady města.
Budeme rozvíjet nově vytvořenou Městskou kartu (zkušební provoz spouštíme
v září). Nabídneme výrazné slevy do
městských zařízení pro stálé návštěvníky, rodiny a seniory.
Zjednodušíme komunikaci občanů
s městským úřadem vytvořením profesionálního zákaznického servisu. Své

15. Vybudujeme novou jídelnu s důstojným
zázemím pro Základní školu Janáčkovo
náměstí.
16. Zahájíme rekonstrukci Kofola Music
Clubu a dotáhneme projekt revitalizace
jeho okolí.

- provedeme kompletní citlivou rekonstrukci Sokolovny, aby mohla i nadále sloužit sportovním
a spolkovým aktivitám dětí i dospělých,

7.

8.

Navážeme na naši práci v předchozích
letech a dotáhneme výstavbu nových
městských lázní. Vhodně je propojíme s koupalištěm a celý areál budeme
dále rozvíjet.
Najdeme využití pro budovu starých
městských lázní např. vybudováním lezeckého centra, gymnastické tělocvičny, parkour centra či krytého skateparku.

21. Vytvoříme městský výletní okruh.
Chceme propojit atraktivní lokality
kolem Krnova pomocí nových i stávajících naučných stezek.
22. Zapracujeme na lepší infrastruktuře pro
inline bruslaře a cyklisty vytvořením
nových cest nejen na novém městském
výletním okruhu.
23. Vytipujeme možná místa pro realizaci
3D lukostřeleckého parku (okolí Šelenburku, vrch 5 borovic, okolí Hájnického
potoka a rybníků…)

11. Budeme cíleně modernizovat krnovské
tělocvičny
pro
potřeby sportovních klubů, sportovců
a škol:
- připravíme projekt a přebudujeme starou tělocvičnu na ZŠ
Žižkova v moderní halu s hrací
plochou 40x20m, s možností rozdělit plochu na tři samostatné sekce,

Školství, kutlura,
sport a volný čas

Doprava a bezpečnost
vizualizace: Ateliér Juránek

17. Městské divadlo prošlo významnou
vnitřní rekonstrukcí. Budeme pokračovat v přípravě a realizaci dalších etap
(akustika, osvětlení, zázemí…).

24. Chceme zlepšovat podmínky chodcům,
cyklistům i řidičům. Dopravu budeme
rozvíjet komplexně podle nově zpracovaného Plánu udržitelné městské mobility.
25. Vybudujeme nová parkoviště na Sídlišti pod Cvilínem, před nemocnicí
a v dalších lokalitách. Připravíme rekonstrukci parkoviště u Alberta. Chceme vytvářet zelená parkovací místa
s významnou výsadbou stromů.

- podpoříme oddíl TJ Lokomotiva Krnov v rozvoji sportovního areálu a haly
v Kostelci.
12. Budeme pokračovat v budování sítě
multifunkčních hřišť, tak aby byla volně
přístupná v každé části města. Do oblíbených rekreačních zón umístíme fitness stanoviště.
13. Krnov získal celonárodní renomé svými
úspěchy ve vzdělávání znevýhodněných dětí. Chceme se zaměřit také na
žáky nadané a talentované.
14. Připravíme systém stáží v místních firmách, organizacích a na městském úřadě pro studenty středních škol.

20. Pomůžeme obnovit tradici divadelních
přehlídek (divadelní MÁJ).
-6-

9.

Budeme pokračovat v investicích do páteřní sítě městských sportovišť (městské
lázně, fotbalový, zimní a atletický stadion,
tělocvičny, skatepark) tak, aby každé
z nich odpovídalo nárokům 21. století.

tách města. Každá domácnost bude mít
možnost pohodlně zaparkovat jedno
vozidlo.
27. Připravíme Krnov na nástup elektromobility. Vytipujeme místa pro realizaci
nabíjecích stanic pro automobily i jízdní
kola na elektrický pohon.
28. Budeme usilovat a dále pracovat na větší bezpečnosti frekventovaných křižovatek. Patří sem
křížení obchvatu s Petrovickou
a Hlubčickou ulicí, křižovatka Říční
okruh / Svatováclavská / Šmeralova (předpokládáme realizaci v roce
2023), Jesenická / Petrovická / Smetanův okruh (u atletického stadionu)
a další.
29. Opravíme Hlubčickou ulici v celé své
délce. Pomyslné centrum “Hlubčáku” si
zaslouží výrazně kvalitnější veřejné prostranství. Zrevitalizujeme okolí restaurace Na Špici.
30. Budeme pracovat na lepší dopravní
obsluze příměstských částí (bezpečná
křižovatka Červený dvůr, zpřístupnění
části Chomýže - K Ostrůvku).
31. Podporujeme přípravu západního obchvatu města, přeložky ulice Petrovické
a obchvatu Petrova dolu.
32. Zavedli jsme službu sdílených kol a lidé
v Krnově si ji zamilovali. Víme, že máme
rezervy v cyklistické infrastruktuře.
Chceme dotáhnout složitý a vleklý projekt cyklostezky do průmyslové zóny.

18. Podpoříme rozvoj a další zkvalitňování
služeb městské knihovny včetně jejích
poboček.
19. Zlepšíme zázemí akti ním spolkům, klubům i pěveckým sborům.

vizualizace: Projektil architekti

vizualizace: Ateliér 38

26. Zavedeme systém rezidenčního parkování na sídlištích a ve vybraných lokali-

33. Navrhneme a zrealizujeme co nejšetrnější nové osvětlení cyklostezek a spojnic jednotlivých částí města i podél řeky
Opavice.

34. Zlepšíme průchodnost města pro
chodce. Vybudujeme nové lávky pro
pěší a cyklisty přes řeky Opavu a Opavici (v lokalitě u kina Mír, cvilínského
nádraží, v Kostelci, u soutoku…).

vizualizace: WMA architects a Mika Svoboda architekti

35. Budeme prosazovat modernizaci a elektrizaci železniční trati Olomouc - Krnov
- Opava pro rychlé a komfortní spojení
s krajskými městy.
36. Máme za sebou zdařilou rekonstrukci
výpravní budovy železniční zastávky Krnov-Cvilín. Připravíme důstojnou revitalizaci přednádražního prostoru.

38. Zasadíme se o další zlepšení spojů
městské hromadné dopravy. MHD ještě
více přizpůsobíme vlakovým a autobusovým spojům. Zaktualizujeme umístění
a názvy zastávek, vytvoříme nové (např.
na náměstí). Postupně začneme s instalací zelených střech, fotovoltaických panelů a moderních digitálních tabulí.
39. Bezpečnost našich občanů je jednou
z priorit Krnovských patriotů. I nadále
budeme podporovat spolupráci Městské policie s Policií ČR a dalšími složkami IZS. V rámci prevence kriminality
podpoříme projekty škol, spolků a nízkoprahových zařízení a další modernizaci kamerového systému.

Bydlení, veřejný
prostor, urbanismus,
architektura
40. Vytvoříme systém dostupných startovacích bytů pro mladé lidi a rodiny.
41. Rozšíříme nabídku bydlení novou výstavbou bytů zastavěním proluk v blízkosti centra města (náměstí Minoritů,
nový bytový dům místo “nové” tržnice
na ulici U Požárníků…).
42. Nabídneme volné pozemky pro výstavbu rodinných domů. Dotáhneme přípravu lokalit Ježník III (pod Kabátovým
kopcem) a na Petrovické ulici.

foto: Město Krnov

37. Připravíme projekt nového dopravního
terminálu před hlavním vlakovým nádražím. Lépe tak propojíme železniční
a (pří)městskou autobusovou dopravu.

do průmyslové zóny, přípravu dalších
ploch pro podnikání, pokračování programů pro začínající podnikatele a další
nástroje. Chceme tak zlepšit kvalitu života a kupní sílu našich obyvatel.
54. Podnikavost považujeme za základ
prosperity města a jeho občanů. Budeme pokračovat v programech podpory podnikání (Podnikni to!, Podnikej
v Krnově) a usnadníme start začínajícím živnostníkům a podnikatelským
projektům.

foto: Město Krnov

55. Vážíme si větších i menších krnovských
zaměstnavatelů. Budeme se dále pravidelně potkávat. Chceme pokračovat
s propagací místních firem, živnostníků
a produktů.
56. Zbavíme Krnov jednoho z nejošklivějších míst. V lokalitě po bývalé slévárně
u Revoluční ulice budeme dále spolupracovat s vlastníkem budoucího nákupního centra (plánovaná výstavba
na jaře 2023). Pozemky za ním proměníme v zónu pro podnikání případně
i bydlení. Bývalou sociálně vyloučenou
lokalitu Vrchlického / Alšova / Mánesova proměníme v místo pro důstojné
bydlení.
57. Vybudujeme

poznávací

cyklo/inline

me a zatraktivníme lidem vytvořením
náplavek a dalšími vstřícnými úpravami. Dotáhneme projekt Řeka ve městě.
45. Zrekonstruujeme zahradu Střediska
volné času / Střeleckého domu. Vybudujeme zde novou důstojnou stavbu
gastro zařízení (kavárna či bistro) se
zázemím.

vizualizace: Ateliér Juránek

46. Zrealizujeme bezpečná psí hřiště v různých lokalitách našeho města.
47. Budeme pokračovat v projektech revitalizací veřejných prostranství nejen na
sídlištích (dětská hřiště, lavičky, chodníky, zeleň...)
48. Zkultivujeme okolí obchvatu. Dořešíme chybějící přechody pro chodce,
přístupové cesty a parkování pro zahrádkáře. Vhodně využijeme prostory
pod novými mosty.

Životní prostředí,
lesy, energetika
59. Budeme pracovat na energetické nezávislosti města. Začneme s vlastní
výrobou cenově dostupné elektrické
energie především instalacemi fotovoltaických panelů na městských budovách. Pomocí principů komunitní
energetiky usnadníme také energetickou soběstačnost soukromých staveb.
Místním občanům, organizacím a spolkům tak nabídneme cenově dostupné
řešení.
60. Připravíme město na změnu klimatu.
Využijeme k tomu tyto nástroje: zadržování vody v krajině, jímání srážkových
vod, vysazování stromů a zeleně s využitím pozemkových úprav, zelené střechy nebo výsadbu nových porostů s vysokým podílem melioračně zpevňujících
dřevin v městských lesích.

51. Usilujeme o záchranu a revitalizaci Karnoly, dalších historických továren, budov a jejich areálů. Budeme vždy hledat
ekonomicky a provozně smysluplné řešení s jasným přínosem pro obyvatele
města.
52. Chceme řešit vizuální smog ve veřejném
prostoru. Vytvoříme manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven.
Inspirujeme se tak u mnoha českých
a zahraničních měst.

53. Krnov trápí nízké mzdy. Řešení vidíme
v trpělivé, dlouhodobé podpoře podnikání s vyšší přidanou hodnotou. Řadíme
sem spolupráci s místními zaměstnavateli, lákání vhodných investorů (nejen)

44. Krnovské řeky a jejich okolí zpřístupní-

58. Budeme hledat vhodnou lokalitu pro
zřízení kempu na území města.

50. Budeme vytvářet podmínky pro příliv
nových obyvatel i návraty původních
Krnovanů (dostupné bydlení, pracovní
místa, doprava…). Vydáme praktického průvodce “Krnov - město pro život”, který shrne základní informace
pro potenciální, nové i stávající občany
a umožní rychlé a aktivní zapojení do
plnohodnotného života ve městě (např.
možnosti bydlení, pracovních příležitostí, kulturního, sportovního a volnočasového vyžití a další praktické informace).

Zaměstnanost,
podpora podnikání,
cestovní ruch

43. Zrychlíme a zlepšíme systém údržby
chodníků, cest, laviček, košů a dětských
hřišť. Na veřejných prostranstvích začneme využívat recyklované materiály.

stezku po zaniklé železniční trati na
Glubczyce.

49. Budeme pokračovat v modernizaci zázemí městského hřbitova i jeho předprostoru. Chceme pečovat i o další místa odpočinku našich předků ve městě
(urnový háj, hřbitov v Chomýži). Vytipujeme místo pro realizaci přírodního
hřbitova.

61. Pole bez pesticidů. Na městských pozemcích začneme s postupným přechodem na ekologické zemědělství.
62. Krnov má kvalitní a levnou vodu. Budeme usilovat o to, aby tomu tak bylo
i nadále. Chceme pokračovat v ochraně
vodních zdrojů. Navrhneme motivační
systém šetření vody nejen v domácnostech.
63. Budeme pokračovat v úzké spolupráci
s Povodím Odry na realizaci protipovodňových opatření.
64. Vybudujeme novou zahrádkářskou osadu.
65. Budeme podporovat občany k co největšímu třídění a předcházení vzniku
odpadů. Zavedeme systém svážení
tříděného odpadu přímo z domácností
v rodinných či bytových domech. Rozšíříme síť kontejnerů, zkultivujeme
jejich prostory a zavedeme sběr gastroodpadu na sídlištích. Navážeme na
úspěšný projekt městského re-use centra na Vaškově ulici a připravíme další
nástroje na podporu cirkulární ekonomiky. (Re-use centrum je místo, kam
jedni mohou zdarma odevzdat věci,
které nepotřebují, a druzí si je mohou
bezplatně převzít a nadále využívat.)
66. Budeme pokračovat ve výsadbě nových
lesních porostů po probíhající kůrovcové kalamitě s pestrou druhovou i věkovou skladbou. Část lesů necháme bez
zásahů k přirozené obnově.
67. Přeměníme park u Alberta v moderní rekreační zónu. Lépe zpřístupníme
Chářovský park a osadíme jej novými
informačními cedulemi a interaktivními
prvky.

foto: Město Krnov
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foto: Město Krnov

68. Krnovu chybí zubaři a další lékařské
specializace. Připravíme systém benefitů a pobídek mladým lékařům, absolventům, případně i studentům lékařských fakult.
69. Budeme dál podporovat rozvoj krnovské nemocnice.
70. Připravíme projekt výrazné modernizace městského Domova pro seniory.
Chceme také podstatně navýšit kapacitu lůžek v Krnově. Jsme připraveni
podpořit další vhodné projekty pobytových služeb pro seniory.
71. Osamělost seniorů považujeme za velmi podceňované téma. Budeme dále
rozvíjet Senior point, připravíme projekty setkávání seniorů a zavedeme
systém každoročních návštěv všech
seniorů nad 70 let našimi sociálními
pracovníky.
72. Chceme, aby lidé odcházeli z tohoto
světa za důstojných podmínek ve svém
domácím prostředí mezi svými blízkými.
Podpoříme vznik mobilního hospice krnovské Charity.
73. Otevřeme Akademii umění a ku
tury pro občany v seniorském
věku,
která
pozitivně
přispěje
k posílení jejich duševní i fyzické kondice.

Naše 4 roky realizací nejen v obrazech
Náš dlouhodobý program
sestavujeme vždy přibližně na jednu dekádu. Každé
čtyři roky jej aktualizujeme,
přidáváme nové impulzy, vyřazujeme realizované nebo
už neaktuální body programu. Na našem webu se
můžete seznámit s vyhodnocením našeho programu
z r. 2018. Detailně jsme tam
popsali, co se povedlo i co
se nepovedlo. Můžete se tak

přesvědčit, že náš program
nejsou jen prázdné sliby „do
šuplíku“.
Více na:
www.krnovstipatrioti.cz
v sekci program.

Některé jmenovité realizace: vnitřní rekonstrukce
městského divadla a soklu
divadla, rekonstrukce Mikulášské ulice (dokončuje se),
rekonstrukce ulice Žižkova
+ parkoviště u zdravotního střediska, oprava fasády
obytného domu Žižkova,
Re-use centrum, rekonstrukce ulice Chářovská, oprava pěší lávky nad hlavním
nádražím, návrat a oprava
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lokomotivy do Krnova, rekonstrukce fasády bytových
domů Albrechtická, přestavba zahrady smyslů, úprava
prostranství před asijským
bistrem, úprava prostranství u parkoviště na Opavské
ulici, zahrada domova důchodců, rekonstrukce bytového domu Stará 7, KODUs
(Kostele) a jeho předprostor,
bosochodá stezka a doplnění dětského hřiště v Kostelci,

doplnění hřiště ve vnitrobloku Maxima Gorkého, rekonstrukce křižovatky Soukenická x Hlubčická x Sv. Ducha
x Dvořákův okruh, úprava veřejného prostranství
u Sv. Ducha, oprava střechy
a fasády koncertní síně Sv.
Ducha, kruhy nad Krnovem,
rekonstrukce Cvilínské rozhledny, lavička u kina Mír
a na náměstí, tribuny zimního stadionu, nové sedač-

ky fotbalového stadion,
sportovně relaxační zóna
Chomýž, běžecké trasy
a workout prvky na Ježníku
a na Cvilíně, rekonstrukce
Základní umělecké školy
(probíhá), semafor Krásné Loučky (před instalací),
městská karta, rekonstrukce
atletického stadionu, podpora podnikatelů - informační panely, semináře, setkávání, podpůrné programy.

Náš historicky nejsilnější tým!
Tomáš Hradil – muž,
jež zpočátku neměl
ambice být starostou se nakonec starostou stal. Po letech
strávených v opozici
chtěl mít větší šanci
se aktivně podílet
na rozvoji moderního města, v němž se
všem dobře žije a ze
kterého mladí houfně neutíkají, ale vrací
se i zpět. Do úřadu
se vrhl s maximální
Ing. Tomáš Hradil
vervou, sobě vlastní,
starosta
s myšlenkou být starostou všech. otevřít
radnici, rozhýbat investice a hájit zájmy občanů i města samotného. Může se
zdát, že je Hradila všude plno, chodí městem pěšky, jezdí na
kole, spojuje lidi napříč obory, „prudí“ vysokým pracovním
nasazením, vše ale s vizí posouvat, rozvíjet a zlepšovat náš
Krnov. Někteří to oceňují, jiní kritizují. Troufáme si ale říct,
že na radnici dlouho nebyl tak pracovitý a schopný starosta
a rádi bychom ho Krnovu znovu dopřáli.

1.

Jeden za všechny, všichni za Krnov!

Pavel se ve funkcích
místostarosty, radního a zastupitele výrazně podílí na vedení
města. Kromě práce
v oblasti školství, kultury a sportu bylo
jeho největším úkolem důsledné připomínkování veškerých
problémů v dopravě.
I nadále prosazuje
klidnější řešení provozu na obchvatu,
např. v souvislosti
Mgr. Pavel Moravec
s průjezdem promístostarosta
blémových
křižovatek či přípravou
dalších dopravních
staveb. Prakticky celý svůj profesní život zasvětil tomu,
aby se lidé v našem městě cítili bezpečněji. Léta se věnuje prevenci kriminality, sociální oblasti a tak je nasnadě, že
je dlouhodobým členem Komise pro prevenci kriminality. Jako bývalý amatérský sportovec si nejlépe odpočine aktivně, např. projížďkou na koloběžce, či procházkami
s manželkou okolím krnovských řek. Rád cestuje a není tajemstvím, že jej srdce táhne do Řecka. Přestože o sobě tvrdí,
že je tzv. „stará škola“, Krnov si přeje moderní a prosperující.

2.
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Zuzana Matelová je
profesí architekt, designér, grafik, životní
rolí matka pěti dětí,
radní města, členka
zastupitelstva i Komise pro architekturu a urbanismus,
obětavá Krnovská
Patriotka. Mimo jiné
působí ve školských
radách, klubu rodičů
a rodinné firmě manžela. Je fanouškem
výtvarného umění,
Ing. arch. Zuzana Matelová
s nímž dokázala
architektka, designérka
propojit dobročinnost založením facebookové
aukce
UMĚNÍ POMÁHÁ. Jde o úžasnou, činorodou ženu, která
své město opravdově miluje, což dokazuje, nejen svou fotografickou výstavou miluji Krnov, uveřejněnou v Městské
knihovně, ale především obrovským pracovním nasazením
ve prospěch a rozvoj města. Zuzka má před očima vizi
moderního města, v němž se dobře žije všem generacím.
Byla by také ráda, kdyby se více lidí zajímalo o své okolí a
zároveň si dokázali vážit místa, ve kterém žijí. Krnov totiž
považuje za TOP místo pro život!

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mgr. Kamil Trávníček

Ing. Miroslav Kozelský

Roman Hadač

key account manager ve společnosti SKOL, s.r.o.

řidič zdravotnické záchranné
služby Moravskoslezského kraje

MgA. Markéta Jurošková
Bezručová, učitelka literárně

Mgr. Svatava Olejková

ředitel Základní umělecké školy
Krnov, sbormistr Ars voce

Luboš Obruča

O Kamilu Trávníčkovi by
se dalo s nadsázkou říct,
že je muž, který toho ve
svém profesním životě stíhá opravdu mnoho. Je ředitelem ZUŠ Krnov, radní
města, zastupitel, oddávající, Krnovský patriot, středoškolský učitel, sbormistr
Ars voce, oddaný otec dvou
šikovných chlapců, vášnivý chodec, zahradník, hráč
na kytaru, psovod a aby
toho nebylo málo, vytáhne
pro změnu svůj fotoaparát
a zachytí kouzlo daného
okamžiku. Profesně své pedagogické zkušenosti získal
v základním, středoškolském i uměleckém školství
a zúročuje je tak jako předseda školské komise a člen
DR MAS Krnovsko. Přestože není zdejším rodákem,
Krnov mu s jeho kopci, ze
kterých je nádherný výhled
na město, přirostl za těch
skoro třicet let, více než
k srdci. Jeho vizí do dalších let
je bezpečné moderní město
a kvalitní školské služby.

Mirek Kozelský by se dal
ve stručnosti charakterizovat jako zkušený manažer, milující manžel, otec
a v neposlední řadě jako
zapálený cvilínský schodař
(populizátor běhu a pohybu v přírodě). Ale to by bylo
možná trochu málo. Coby
krnovský zastupitel, předseda Finančního výboru a člen
Dozorčí rady Lesní správy
města Krnova, vždy s rozvahou, obrovským přehledem
i nadhledem, bdí nad městem se schopností analytického myšlení a předvídavostí. Jako vášnivý cestovatel,
který rád poznává cizí země
v jejich nejryzejší podobě,
má rozhodně výhodu určitého odstupu a možnost
srovnání, či inspirace, jak se
žije jinde. Být Krnovským
patriotem pro něj znamená vyjádření sounáležitosti
s naším krásným městem.
Navíc se cítí dobře, být
v týmu lidí, kteří se nebojí utvářet veřejný prostor
a kultivovat diskusi o něm.

Roman Hadač, člen Zastupitelstva města, organizačně schopný a charakterní pohodář, který si
život umí vychutnat, ať už
zrovna připravuje steak
nebo mlsá horké maliny.
Každý tým potřebuje svého
„záchranáře“, my jej máme.
Roman své cenné poznatky
a téměř dvacetileté profesní
zkušenosti řidiče záchranné
služby, uplatňuje v řešení
dopravní situace ve městě,
coby předseda Dopravní komise. Je poctivý, zodpovědný a velmi opatrný na peníze. Rozpočet tak dokáže
uhlídat nejen jako pokladník
Patriotů, ale i jako předseda
Sdružení vlastníků bytového
fondu. Je vnukem krnovské legendy Karla Dospivy
a sám hrál 15 let v Dechovém
orchestru mladých Krnov.
Krnov je podle něj celý boží.
Na co se těší je řeka ve městě a nový aquaparak. Pozornost by více přesunul také
na jeho části Krásné Loučky,
Chomýž, Červený Dvůr.

dramatického oboru ZUŠ Krnov

speciál. pedagog, ZŠ Janáčkovo
nám., sbormistryně Staccato

„Majube“ je tak trochu rebelka, která nemá ráda aroganci, nadřazenost a je toho
názoru, že lidé jsou si rovni
a měli by k sobě přistupovat
s laskavostí, úctou, porozuměním. Nehrát si na něco,
co nejsou a nebrat se příliš
vážně. Celý život je spjatá
s Krnovem a ZUŠkou. Říká,
že měla štěstí na lidi, kteří
jí pomáhali růst v osobním
i profesním životě. Co má na
srdci, to má i na jazyku. Někdy je její slovo rychlejší než
myšlenka, což přičítá svým
slovensko-slezským
kořenům. Ke svým dvěma dětem každý rok počítá i přes
60 žáků dramaťáků ve věku
5-20 let, kteří ji udržují stále
ve střehu. Relaxuje na horách,
v kavárnách, v galeriích.
Jako předsedkyně APOZ má
tu čest vítat nové občánky. Moc by si přála, aby jich
co nejvíce zůstalo v Krnově
a protože se nebojí výzev,
před 4 lety přijala členství
Patriotů a chce se i nadále
podílet na rozvoji města.

Svatava Olejková vystudovala Univerzitu Palackého,
obor speciální pedagogiky.
V sociální sféře, s přestávkami způsobenými mateřskou dovolenou, působila
15 let jako sociální pracovník
a poradce pro ranou péči.
Aktivně pracovala s lidmi
s postižením a jejich rodinami, zapojovala se do komunitního plánování sociálních
služeb. Svou empatii, klid,
obětavost i mateřskou náruč
Svaťka dokáže dát nejen své
rodině, ale i spoustě dalších,
potřebných lidí. Zbytek volného času věnuje hudbě.
Svou duši doslova upsala
sborovému zpěvu. Vede ženský pěvecký sbor Staccato,
je zakladatelkou a organizátorkou přehlídky krnovských sborů, Krnov zpívá
a toto volební období je
členkou kulturní komise. Je
ráda, že se před 4 lety přidala k Patriotům, protože
je pro ni důležité se aktivně
zapojit do dění ve městě, ve
kterém tak ráda žije.

OSVČ, IT analytik

Luboš Obruča se stal nedávno Patriotem, protože,
jak sám říká, byl vždy patriotem, který miluje Krnov.
Je skálopevně přesvědčen,
že jde o nejkrásnější místo
pro život, kterým rád provází své kamarády. Pracuje
jako IT analytik, což možná vysvětluje i jeho trpělivé
a přínosné analýzy a podněty k diskusím nad dalším
možným rozvojem Krnova
v různých oblastech. Nejblíže
má logicky k tématům informatiky a digitalizace města.
Když má čas, nevynechá oblíbené procházky přírodou.
Spolupořádá
cyklistickou
Vrchařskou korunu Krnovska
a za odměnu, po sportovním
výkonu, si tu a tam dopřeje
nějakou tu dobrotu. Přes své
bohaté pracovní zkušenosti
z Prahy je přesvědčen, že
je Krnov skvělé místo plné
skvělých lidi, jen je potřeba jim dát prostor. Taky
by si moc přál, aby Krnov
i nadále zůstal Zdravým
městem.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Marek Koraba

Petra Vlačuhová

JUDr. Ivo Hama

Martin Hradečný

Mgr. Karel Handlíř

Rudolf Feilhauer

vedoucí logistiky ve výrobní
společnosti, předseda FK Krnov

asistentka pedagoga, ZŠ Dvořákův okruh, Krnov

advokát

OSVČ, provozovatel Kofola
music clubu Krnov a řidič SSZ

ředitel ZŠ Janáčkovo nám.,
Krnov

Marek Koraba, povoláním logistik ve výrobní společnosti
v Opavě, se jako sportovní
fanda realizuje ve službách
krnovského fotbalu na pozici předsedy FK Krnov, předsedy Krnovské bowlingové
ligy a člena Sportovní komise. Protiváhou tak trochu
mužského světa, ve kterém
se pohybuje, jsou mu doma
jeho dvě malé princezny
a milá žena. Přál by si fungující město s moderními
sportovišti a spokojenými
občany. Což je nelehkým
úkolem. Ne každému se
člověk zavděčí, zná to sám
u sebe. Když mu o něco
hodně jde, bývá i on občas
nekompromisní a impulsivní. Rád organizuje bowlingovou ligu, večírky, fotbalové plesy, akce pro děti.
Jeho nejoblíbenějšími místy
v Krnově jsou fotbalový stadion, ale taky oblast Ježníku
a Ježnická rozhledna. Přeje si
v Krnově bohatý společenský
a kulturní život a proto je
součástí Patriotů.

Petra Vlačuhová při minulých volbách Patrioty volila,
nyní se rozhodla i kandidovat. V současné době, coby
maminka 6 ti leté holčičky
při práci pedagogického
asistenta a pracovníka pro
práci s komunitou na 1. ZŠ
v Krnově, dokončuje studia
na Slezské univerzitě, obor
veřejná správa a sociální
politika. Ráda pracuje s lidmi a pomáhá jim, k čemuž ji
i předurčuje její společenská
povaha, pozitivní mysl a široký úsměv od ucha k uchu.
Své zkušenosti získané prací
pro Armádu spásy v Nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež by ráda uplatnila
v oblasti prevence kriminality a školské či bytové oblasti. Má-li možnost, vyrazí ve
svém volnu na projížďku na
kole nebo si s chutí zatančí
orientální tance či salsu. Celý
život je spjatá se sídlištěm,
nejprve na ulici Budovatelů,
nyní na SPC. Ráda by zlepšovala lidem podmínky tak,
aby se jim tady dobře žilo.

Ivo Hama, krnovský advokát
s třicetiletou praxí, původem z Rýmařova, patří mezi
služebně nejmladší, ale nejzralejší Patrioty. Jeho klid,
nadhled, životní zkušenosti
a svěží neotřelý humor, je
v týmu Patriotů vítanou devizou. Jako aktivní sportovec
(tenis, nohejbal, lyže, prostě
od sportu cokoliv) starostuje Jednotě Sokol Krnov. Již
17 let spolupořádá Krnovskou nohejbalovou ligu,
především v systému zimních turnajů. V Krnově žije
28 let, má to tu rád a jak
vtipně glosuje, protože zde
hodlá také dožít, obecně
nazrál čas, aby se pokusil svému městu taky něco
dát a vrátit. Je přesvědčen,
že komunita Patriotů je
ta pravá. Klienti jeho advokátní kanceláře si cení
Ivovy flexibility, absolutní
spolehlivosti, profesionality a schopnosti dosáhnout
dohody při jednání s lidmi.
Ivo má rozhodně městu co
nabídnout.

Martina Hradečného bychom mohli směle nazvat
krnovským kulturním matadorem, který již víc než
čtvrt století vede Kofola
music klub a jako dýdžej
MC Hradečný provází mnoho kulturních akcí. Ovšem
v souvislosti s dobou, která
zamíchala karty v lecčems,
nejen v kultuře, našel uplatnění i jako příležitostný řidič
v nemocnici. Mnohem pozoruhodnější je, že tenhle
rocker, tělem i duší, v životě
zastává už i roli dědečka.
A to ho nesmírně baví. Nejčastěji s vnoučkem relaxuje na procházce. Aktivnější
je na kole nebo na lyžích,
případně
pak
kopečky
a lehká turistika, pasivněji
v sauně a ve vířivce. Mimo
hudební projekty si také
rád zabrnká na kytaru. Ke
kultuře v našem městě má
stále co říci a i zde vidí stále mnoho možností rozvoje.
V současnosti je zastupitelem města a také je členem
Kulturní komise Rady města.
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Karel Handlíř patří mezi
tzv. vizionáře, kteří jsou pro
ostatní hnacím motorem.
Podněcuje, zapaluje, motivuje. V osobním životě milující manžel a otec tří dětí,
v jejichž blízkosti je šťastný.
V profesním pedagog, ředitel, mentor, jehož zájmy
o školství, sociální i bytovou
politiku spolu úzce souvisí.
Je přesvědčen, že děti jsou
naše budoucnost a práce
s nimi je nesmírně důležitá.
S Patrioty sdílí svou vizi
Krnova, jako moderního
města, ve kterém stojí za to
žít, protože má občanskou
vybavenost, pěkný veřejný
prostor, výborné školství,
dostatek kultury. Energii pro
svou neúnavnou práci čerpá
v přírodě, z okolních lesů ale
i milovaných Jeseníků. Odpočívá nejen při sportu, ale
i četbou oblíbeného Mika
Waltariho, či poslechem klasické hudby a opery. Věří,
že každý problém má své
řešení a nalézání možných
východisek jej baví.

OSVČ, provozovatel Krámku
u radnice

Ruda není žádný neruda, i když to tak někdy
může vypadat. Je to „rýpal“, ale srdcař. Znáte to,
zdání často klame. Rudolf
s ironií sobě vlastní říká,
že se nemračí, že jen tak
blbě vypadá. Svůj Krámek
u Radnice vybudoval před
deseti lety. Od té doby je
s náměstím pevně spjat.
Tedy kromě Cvilínských
a přilehlých hvozdů, luk
a strání, kde je víc než doma.
Nelibě nese trend vylidňujících se center. Na vlastní
kůži ví, co znamená podnikat, starat se o obchod, konkurovat marketům, nemít
dovolenou a těžce se smiřovat s tím, že od nápadu
k realizaci je cesta delší,
než si představoval. Změny
by uvítal rychleji především
u malých věcí, které jsou
někdy důležitější a jsou
vidět hned. Je předsedou Dozorčí rady Technických
služeb
Krnov
a člen Komise pro podnikání
a cestovní ruch.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Miluše Košinarová

Štěpán Lhoťan

Jiří Nezval, DiS.

Ing. Mikuláš Peths

Mgr. Irena Kozarová

Bc. Tomáš Surovka

pedagog volného času
v SVČ Krnov

OSVČ, profesionální trenér,
šéftrenér florbalového oddílu

vrchní farmaceutický laborant
lékárny nemocnice Krnov

ředitel Střední pedagogické
a zdravotnické školy Krnov

učitelka ZŠ Smetanův okruh
Krnov

oblastní ředitel Armády spásy
v Moravskoslezském kraji

Miluše Košinarová – Učitelka
v mateřské škole, vychovatelka, lektorka v plavecké
škole, instruktorka, vedoucí v družině, na táborech,
v zájmových útvarech SVČ.
To vše jsou posty, které Míla
ve školství zastávala a zastává. Celý svůj profesní život
pracuje s dětmi, mládeží
i dospělými, či seniory. Snad
proto se nebojí stále nových
a nových výzev i změn. Ve
středisku volného času má
na starosti výukové programy a mnoho dalších projektů. V současnosti rozjíždí
i Městský parlament dětí
a mládeže Krnov. Kolik energie tahle žena skrývá? Vy,
kteří ji znáte, víte, že mnoho!
Taky víte, že je jí všude plno
a je ji taky slyšet. To přece
ani jinak nejde, když pracujete naplno, s chutí a vervou
sobě vlastní a navíc jste komunikativní, činorodý, veselý člověk, který miluje život
a je ochoten ze sebe dávat
energii a tvořit ve prospěch
jiných.

22.

Štěpán Lhoťan je příklad
člověka, který na 100 % žije
tím, čemu věří, co ho baví,
naplňuje, v čem má potřebu se neustále vzdělávat
a posunovat dál. Málokdo
má to štěstí, aby se mu koníček stal i jeho prací. Jako
šéftrenér florbalového klubu
Orca Krnov se hráčům od
útlého věku snaží vštěpovat nejen lásku ke sportu,
ale především je vést ke hře
fair-play. Trénuje výběr našeho kraje do 15 let a také
je trenérem reprezentace do
17 let. Rodina, sport a hrdost
na své město, to jsou ve zkratce tři hlavní atributy, které
Štěpána jako Patriota charakterizují. Své profesní zkušenosti získané praxí, kurzy, ale
i zahraniční stáží ve Švédsku
zúročuje coby člen Sportovní komise Rady města
a zakladatel spolku Trenéři
na Krnovsku. Měl-li by vybrat
v Krnově místo, kam by vás
pozval, určitě by to bylo některé sportoviště nebo kopec Mohyla.

23.

Jirka je na první pohled
typický pohodář, kterého
málo co rozhází, vždy vás
pozdraví pousmáním a na
dotaz: „ Jak se vede?“ Odpoví svým charakteristickým
pokrčením ramen. Bere život zkrátka takový jaký je
a z ničeho nedělá vědu. Je na
něj ale vždy spolehnutí. Je
vystudovaný laborant a studoval v Olomouci. Znát jej
určitě můžete z nemocniční lékárny, kde pracuje jako
vedoucí farmaceutický asistent, který vám rád, trpělivě
a ochotně poradí a pomůže.
Za své si bere k srdci i přísloví, že hudba léčí a sdružuje.
Je aktivním hráčem na tubu
v Kvintetu i v Dechovém orchestru mladých Krnov, kde
navíc ještě manažeruje. Přál
by si, v rámci hudby, ještě větší rozvoj spolupráce
s dětmi. Pro město v tomto volebním období odvádí
práci ve Výboru pro plánování sociálních služeb
a v Dozorčí radě Domova
pro seniory.

Mikuláš Peths studoval na
provozně ekonomické fakultu Mendelovy univerzity
v Brně a je čerstvý ředitel krnovské SPgŠ (pedagogické)
a SZŠ (zdravotnické školy), kterou vnímá jako svůj
druhý domov. Má rád její
atmosféru i lidi v ní. Krnov
považuje za úžasné místo
s hezkým prostředím a vším
důležitým k životu, o které je
třeba pečovat a dále jej zlepšovat. Sám vyrostl v Kostelci
a dodnes miluje jeho uličky
a les. Miky je příležitostný
grafik a také dvorní fotograf
FBC ORCA Krnov, který před
léty spoluzakládal. Tipli byste si, že muž s tak mírumilovným vzezřením, se může
zajímat třeba o válečnou
historii nebo být fanda do
motosportu? Může! Člověk,
který má obrovský dar empatie, pevné zásady i schopnost dělat kompromisy
a zcela nekompromisně tvrdí, že není lepšího města
v republice, než je Krnov,
může cokoli.
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Irena Kozarová o sobě tvrdí,
že je šťastná žena, máma
dvou dětí, kamarádka, která
nesnáší pokrytectví a lež.
Jako učitelka 1. stupně je
u dětí velmi oblíbená. Vidíte-li dopoledne někde ve Smetanových sadech, či jinde
tvořit děti, lze samozřejmě
s jistou dávkou humoru
a nadsázky říct, že v 99% ze
sta, jde o její třídu. Ke své
práci s dětmi hojně využívá
svého hereckého talentu,
který již 23 let uplatňuje také
v ochotnickém souboru v Lidovém divadle. Je empatická, umí naslouchat, je ráda
členkou týmu Krnovských
Patriotů. V tomto uplynulém
volebním období pracovala
v Aktivu pro občanské záležitosti a s láskou vítala nové
občánky. Mezi témata, která
jsou jí ve městě nejvíce blízká patří školství a kultura.
Rozhodně se hodlá zasadit o obnovení divadelnich
přehlídek, protože je přesvědčená, že by Krnov zase
o trochu více zviditelnily.

26.

Tomáš Surovka má za to,
že být patriotem ve svém
městě znamená žít a spolupodílet se na vytváření důstojného života obyvatel jak
v oblasti pracovní, tak volnočasové. Krnov je pro něj
místem, kde se dobře žije
a bude dobře žít. Volné chvíle si rád užije společně se ženou a dvěma dětmi v přírodě při turistice, během nebo
i saunováním. V přírodě se
cítí zkrátka dobře, i proto se
neubrání myšlenkám ekologických souvislostí vlivu člověka na okolí. Od roku 2013
je oblastním ředitelem Armády spásy Moravskoslezského kraje. Pomáhat lidem
nejen v sociální sféře tak
pro něj není povoláním, ale
přímo posláním. Pokud věří
nějaké myšlence, je schopný dlouhodobě podporovat,
motivovat a povzbuzovat lidi
v jejich úsilí. V Krnově vidí
svou příležitost v koncepci
sociálního bydlení a sociálních služeb. Moc se těší na
propojení řek s městem.
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Bc. Daniela Šnirchová

Bc. Filip Fňukal

Mgr. Zdeněk Klein

MUDr. Jana Halfarová

Ing. Jan Suchomel

MUDr. Tomáš Edelsberger

sociální / administrativní
pracovník

OSVČ, sportovní manažer
FBC Orca Krnov

ředitel Střední odborné školy
dopravy a cestovního ruchu Krnov

praktická lékařka

OSVČ, certifikovaný makléř

lékař, diabetolog

Daniela je vystudovaný sociální pracovník v oboru patologie a prevence. Po mateřské dovolené nastoupila do
práce jako administrativní
pracovník. Patrioty sleduje
a podporuje dlouho. Líbí se
jí nasazení, s kterým mění
město k lepšímu a ráda by
byla při tom. Jde o temperamentní mladou ženu, která se nebojí říct svůj názor
a tzv. přebytek páry vypouští při běhu nebo při zpěvu
v psychobilly kapele Rockin´Jackals. Prozrazuje na
sebe, že je seriálový i filmový maniak, od malička houbařka, kočkomil i pejskomil
a milovnice dobrého jídla
i kávy.
Možnost podílet
se na změnách ve městě,
tvořit, budovat, zlepšovat
tak, aby byl Krnov co nejlepším místem pro život, je
pro ni obrovskou výzvou.
Chtěla by, aby byl Krnov
místem, kde budou lidé
šťastní a aby si zachoval
renomé Zeleného města
a zachoval si vztah k přírodě.

Filip Fňukal je aktivní sportovec, trenér a sportovní
manažer florbalového klubu
Orca Krnov, pro kterého je
sport vším. Mimo krnovský
florbal je členem Výkonného
výboru Českého florbalu na
kraji, předseda Ligové komise a patří to týmu, jež vedou
výběr MS kraje do 15 let, se
kterým se účastní také Letních Olympijských her dětí
a mládeže. Pokud zrovna nesportuje, či netrénuje malé
svěřence, věřte, že nějaký
sport určitě sleduje alespoň
v roli diváka. Rád se kochá
výhledy na města, z vrchů
a z rozhleden. Přestože poslední dobou přišel na chuť
cestování, srdcovkou pro něj
zůstává Cvilín. V partě Krnovských Patriotů je proto,
že podle něj, jsou v ní opravdu lidé, kteří chtějí Krnov
rozvíjet po všech stránkách.
Jeho osobním přáním je, aby
všechny sportovní kluby, co
jich ve městě jen je, dokázaly spolupracovat, podporovat se a fandit si navzájem.

Zdeněk Klein je férový chlap
s duší baskeťáka, který ovšem nepohrdne i menším
míčkem na tenisových kurtech. Svůj profesní život
svázal se Střední školou dopravy a cestovního ruchu,
kde již několik let úspěšně řediteluje a snaží se se
svým týmem kolegů školu
rozvíjet a posouvat dál.
Svědčí o tom i to, že se nedávno stali tzv. fakultní školou Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě v rámci
studijního oboru Geovědní
a montánní turismus. Studenti tak díky tomu mohou,
v rámci vzdělávání v cestovním ruchu, realizovat
společné projekty, absolvovat exkurze, či přicházet
s novými náměty. Zdeněk
své zkušenosti uplatňuje ve
školské komisi a v komisi
podnikání a cestovního ruchu. Sám přiznává, že nemá
další politické ambice, ale
Patrioti mu ukázali, že se Krnov rozvíjí a svou kandidaturou je plně podporuje.

Jana Halfarová, sympatická
a usměvavá praktická lékařka, kterou můžete potkat
také na interně v krnovské
nemocnici. Svou kandidaturou Krnovským patriotům
vyjadřuje podporu již podruhé. Ale jedno své krásné poprvé, přece jen letos
zažívá, a to jako maminka
šikovné dcerky Rozárky,
která nastoupila do první
třídy. Jako lékařka ví, že nejen prací živ je člověk, a tak
si ve svém volnu ráda zajde
na koncert nebo do kina
a jako milovnice dobrého
jídla i s chutí něco smlsnout.
Vše pak, jak jinak, zdravě
vyváží pobytem a pohybem
v přírodě, nejlépe na horách,
na ferratách. Ráda také cestuje, poznává nové země, jejich kulturu a život lidí.

Jan Suchomel je schopný
mladý muž s úsměvem na
líci a se srdcem na pravém
místě. Když může, neptá
se, neváhá a pomůže. Vystudoval realitní inženýrství
v Brně a pracuje jako makléř. Kdo jste již využili služeb
jeho realitní kanceláře, dáte
jistě za pravdu, že je pověstný svou profesionalitou,
odborností, ochotou i vstřícným jednáním. V Krnově žije
se svou rodinou, podniká a
od dětství hraje na trubku
v Dechovém orchestru mladých, hraje také v Žesťovém
kvintetu a Krnovance. Své
zkušenosti může nabídnout
v rozvoji bytové politiky
i podnikání. Patrioty si zvolil,
protože mu pro Krnov dávají z dlouhodobého hlediska
nejvěštší smysl.

Tomáše Edelsberga zavál
do Krnova dobrý vítr ze
slovenské Kremnice. Lékař
a diabetolog s duší umělce,
hudebníka a „mecenáše“
(sběratele) výtvarného umění. Mistra minimalistických
vtipných glos do Krnova
přinesl svůj osobitý čtverácký humor. Pracuje v kulturní
komisi rady města a v dozorčí radě domova pro seniory.
Již rok provozuje v obchodním domě uměleckou galerii
Edel-Gallery. Zaměřuje se
na současné moderní umění
a především fotografii. Galerii otevřel velkou výstavou
uznávaného místního fotografa Gustava Aulehly. Má
za sebou letité zkušenosti
s komunální politikou. Kandidaturou se rozhodl podpořit směřování Patriotů.

Volte č. 6
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Podporují nás!
V komunálních volbách podporuji
stranu Krnovští patrioti. Ve vedení
města se osvědčila, zavádí progresivní prvky komunikace a řízení. Věřím, že tomu tak bude i nadále, ve
prospěch občanů města Krnova.
MUDr. Leopold Sedláček
praktický lékař, kardiolog, Krnov

Jsem moc rád, že mě Krnovští Patrioti přesvědčili o tom, že i v dnešní
nelehké době lze dělat politiku slušně, poctivě a s velkým pracovním
nasazením. Přeji mnoho štěstí v nadcházejících komunálních volbách!
#zaKrnov
Petr Grisa, Krnov

Krnov je pro mě synonymem
domova. Věřím jen Patriotům, že
tento domov nejen nezničí, ale
budou ho i nadále zvelebovat
a vést správným směrem. Ráda
vzpomínám na své dětství, ráda
v Krnově žiji a doufám, že to takto
v budoucnu bude mít i má dcera.
Kateřina Curylová, Krnov

Vedení skupiny, týmu a v případě
Patriotů i města nikdy není jednoduché. Mít kolem sebe dobrý tým
lidí, kteří mají vzájemně velmi dobré vztahy, rozumí si v rozhodování
a plánování je v dnešní době dle
mého názoru čím dál více vzácné.
A já jsem rád, že Patrioti takový tým
lidí mají. Myslím že za celé funkční období odvedli pro naše město
skvělou práci, ať už některá rozhodování byla správná nebo nebyla. Nic
a nikdo není dokonalý, ale myslím že
u Patriotů většina správná byla. Proto je rozhodně hlasem podpořím
protože si myslím že tým a lidé kteří
v Patriotech působí jsou to, co naše
krásné město potřebovalo a potřebuje i nadále. Vážím si jejich práce
a úsilí a věřím, že své schopnosti
a vize ve všech sektorech rozvoje
a fungování města budou nadále využívat k jeho rozkvětu a rozvoji.

Patrioti určitě dostanou můj hlas.
Jsou krásným příkladem pracovitosti
a rozvoje Krnova na všech úrovních.
Těším se na postupnou realizaci dalších projektů, které už mají připravené. Jsou za nimi reálné výsledky
a to je impuls k tomu abych je znovu
podpořil.
Roman Cimbál, Krnov

Když se volí kdekoliv v politice, nové
tváře jsou osvěžující a zároveň jsou
velkou neznámou. Patrioti mají za
sebou jedno volební období možnosti ovlivnit dění v Krnově. Každý,
nechť si to vyhodnotí, jak se jim dařilo. Osobně se vracím do města jen
čas od času a vidím pozitivní posun
v kultuře a v rázu města.
Následující 4 roky budou složité
a město potřebuje hlavně racionální
manažery. Jakmile Patrioti vyhrají,
budu jim držet pěsti, ať posouvají
město vpřed, jako doposud.

Štěpán Hlaváč, Krnov

Můj hlas dostanou poctiví, chytří
lidé, kteří ví, co dělat s městem a co
dělat pro lidi.

Ing. Michal Pohludka, PhD., MBA
mezinárodní manažer v oblasti zdravotnicví, managementu a ekonomie,
vědec, Praha, tč. Krnov

Ilona Rédlová, Krnov

Rád bych za sebe podpořil v komunálních volbách stranu Krnovští patrioti.
Byl jsem s dosavadním vedením
města, jeho prezentací a otevřenou
komunikací velmi spokojen. Zároveň
jsem hrdý na to, jak se naše město postavilo k pomoci ukrajinským
uprchlíkům. Na kandidátce jsou lidé,
které znám a věřím jim, jako napřiklad pan doktor Ivo Hama, nebo dosavadní starosta pan inženýr Tomáš
Hradil.
MUDr. Radovan Sedláček
praktický lékař, Krnov

Velmi oceňuji dobrou komunikaci
Patriotů prostřednictvím moderních sociálních sítí a nástrojů a médií
s celostátní působností.
Díky tomu vnímám čím mé rodné
město žije i ve vzdálených místech,
kde pracuji. Myslím, že to přispívá
i k propagaci města a regionu a pomůže při řešení jeho problému.
PhDr. Petr Dokládal, Praha, Istanbul

Jak volit v komunálních volbách 23. - 24. září 2022
V komunálních volbách dostanete pouze velký lístek. Budou na něm všechny kandidující strany v pořadí dle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti
v pořadí, jaké si určily strany samotné. Lístky byste měli dostat domů nejpozději tři dny před volbami. Náhradní lístky jsou však vždy také ve volební místnosti.
Na rozdíl od jiných voleb není možné volit mimo místo svého bydliště za pomoci voličského průkazu.
1

První možností je volit jen jednotlivé kandidáty.

Hlasy jim dáte, pokud křížkem označíte
políčka u jmen vybraných kandidátů.
V Krnově máte vždy maximálně 27 hlasů = můžete tedy zakřížkovat nejvíce
27 kandidátů. Když zakřížkujete méně,
váš hlas bude platný, pouze část svých
hlasů nevyužijete. Když naopak zakřížkuje více kandidátů, celý hlasovací lístek
bude neplatný.
U komunálních voleb je volba jednotlivých osobností spíše iluzorní, hlasy nejdou primárně zvolenému kandidátovi, ale straně. Křesla
v zastupitelstvu se rozdělují od prvního
místa na dané kandidátce. Pouze pokud
některý z kandidátů získal min. o 10%
více hlasů, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho
strany, posouvá se na vyšší místo dané
kandidátní listiny.
2

3

Třetím způsobem vyjádření vaší
voličské vůle je kombinace.

V takovém případě označíte velkým
křížkem jednu z kandidujících stran
a „malé“ křížky udělíte kandidátům jiných stran. Hlas se tak připočítá všem
kandidátům s „malým křížkem“ a potom
tolika kandidátům označené volební
strany, kolik činí rozdíl počtu volených

členů zastupitelstva (27) a označených
jednotlivých kandidátů, a to v pořadí,
jaké si určila strana samotná.
Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany,
hlas je platný pouze pro volební stranu,
pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Pokud volič rozdá více křížků, než
je členů v zastupitelstvu (27), je volební

lístek pro komunální volby neplatný.
Příklad: Dáte velký křížek straně č. 6
a tři malé křížky vybraným kandidátům
z jiných stran a uskupení. Znamená to,
že vaše hlasy připadnou třem označeným kandidátům, resp. jejich stranám
a 24 hlasů potom připadne straně č. 6,
respektivě prvím 24 kandidátům této
volební strany.

Druhá možnost je volit pouze
jednu z kandidujících stran.

V takovém případě zakřížkujete čtvereček v záhlaví dané volební strany. Tímto
způsobem dáte všechny své hlasy vybrané straně.
KRNOVSKÝ PATRIOT, vydání II/2022 pro vás připravili: Tomáš Hradil, Pavel Moravec, Zuzana Matelová a spol. Vydali: Krnovští patrioti, z.s.
Grafická úprava: Yesss promotion a Roman Anderle. Fotografie: Zuzana Matelová, Viktorie Švihelová a další. Tisk: R-press. Distribuce: 10.000 ks, Krnvovští patrioti.
Vydáno: září 2022. Náklad 10.500 ks. Neprodejné. www.krnovstipatrioti.cz
-12-

