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Mikroregionu

     Září   2017 |číslo vydání 3|půlročník|zdarma 

Vážení čtenáři,   

 

Léto a s ním i období prázdnin a dovolených máme již 

téměř za sebou. Počasí nám alespoň po určitý čas přálo 

(někdy až moc) a já doufám, že jste si tuto odpočinkovou 

dobu pořádně užili nejlépe někde v klidu u vody s rodi-

nou, přáteli a načerpali dost sil pro další aktivity, ať se 

jedná o práci, studium, zábavu, sport, vědeckou činnost a 

všechny možné aktivity, jaké si jen můžete představit.    

Je to již dost dlouho, co jsme Vás naposledy informovali o 

novinkách a dění na Krnovsku. Proto ani v tomto letním 

období nemeškáme a předkládáme další, v pořadí již třetí 

číslo našeho informačního zpravodaje. Dějištěm událostí 

je dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Krnovsko a vydá-

ní probíhá v rámci projektu „Posilování administrativní 

kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ v součin-

nosti se Svazem měst a obcí ČR.   

I v tomto čísle se budeme věnovat aktivitám spojenými s 

činností Centra společných služeb, jež bylo vytvořeno ve 

spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) v rámci již 

výše zmíněného projektu. Díky tomu se naskytla možnost 

realizovat projekty, které by bez tohoto zázemí, aktivit 

účastníků a jimi poskytovaných služeb vůbec nevznikly a 

skončily by „jenom na papíře“ nebo by zůstaly v hlavách 

svých tvůrců jako nesplněné sny a nemohly by tak zlepšit 

život občanů mikroregionu.    

Nemusíte se však bát, že bychom zde uváděli pouze práci 

CSS. Součástí zpravodaje bude i seznam nadcházejících 

akcí a zajímavostí, jelikož tento bulletin je hlavně pro Vás, 

občany Krnovska a měl by Vám sloužit jako informace o 

významných akcích v mikroregionu, o těch, co již proběh-

ly, jejich hodnocení a hlavně o těch chystaných.  

Srdečně doufáme, že se Vám i toto číslo zpravodaje bude 

líbit a že zde naleznete řadu užitečných faktů, které se 

pro Vás stanou přínosem. V případě jakýchkoliv připomí-

nek neváhejte kontaktovat pracovníky CSS a to buď for-

mou e-mailu, který je uveden na stránkách Mikroregionu 

Krnovsko nebo osobní návštěvou, na kterou se již teď 

těšíme.  

Činnost Centra společných služeb  

V minulém roce Dobrovolný svaz obcí Krnovska začal provozovat Cen-

trum společných služeb, zkráceně CSS, které vzniklo v rámci projektu 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, 

registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/1 5_019/0003017.   

Jedná se o zázemí sdílených prostředků a kapacit, které může využít jaký-

koliv člen Svazku obcí Krnovsko či jeho občan. Poskytují se zde služby v 

oblasti veřejné správy či odborného poradenství, do kterého spadá 

zejména problematika dotací, veřejných zakázek, ekonomické agendy, 

dále pak právní podpora nebo dokonce i IT podpora. Jde tedy o posílení 

meziobecní spolupráce a zefektivnění fungování obcí, tak aby mohly vy-

konávat svoji činnost na profesionální úrovni a zlepšily tak poskytování 

veřejných služeb pro své občany, což je primární cíl projektu.   

Prostřednictvím Centra společných služeb bylo za předešlé období zreali-

zováno již několik společných projektů, které ovlivnily životy mnoha obča-

nů. Tato vzájemná spolupráce obcí s CSS vedla zejména ke snížení prac-

nosti, časové náročnosti přípravy jednotlivých postupů, projektů a nákla-

dů spojených s jejich realizací a v neposlední řadě zejména přispěla ke 

zlepšení života místních lidí.   
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Hry bez hranic — Gry bez 

Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko 
 

Že být starostou může leckdy znamenat i zábavu, mohli zjistit 10. 6. 2017 na fotbalovém hřišti v Osoblaze starostové a starostky mikroregi-

onu Krnovsko a Powiat Prudnicki. Konal se zde totiž přátelský turnaj nazvaný Hry bez hranic, který pořádal již zmíněný Mikroregion Krnov-

sko v rámci česko-polského projektu „Sportovní tradice česko-polského  

pohraničí“.   

 

V něm nastoupili starostové jednotlivých obcí jakožto kapitáni s vlastně slože-

ným 8členným týmem, aby se mezi sebou utkali v záludných disciplínách při-

pravených přímo pro tuto událost. Své zastoupení tu měl i samotný Mikroregi-

on Krnovsko či Klub přátel osoblažské úzkokolejky. Polský partner Powiat 

Prudnik „vyslal do boje“ dva týmy reprezentující města Prudnik a Głogówek. 

Nemyslete si však, že šlo pouze o zábavu, i když i ta byla na programu. Ne. 

Důvodem konání této akce bylo posílení dobrých vztahů a spolupráce mezi 

jednotlivými institucemi na obou stranách hranice. Starostové si zde vyměňo-

vali své zkušenosti jak s projekty EU, tak i s fungováním vzájemných meziobec-

ních spoluprací na obou stranách česko-polské hranice.   

A ptáte se, jak probíhala samotná soutěž? Tak, jak se dalo očekávat. Akce ještě 

pořádně ani nezačala a byl tu na světě první vážnější problém, kterému se 

nedalo vyhnout, a to průtrž mračen, na kterou jsme byli sice připraveni, ale 

stejně jsme museli začátek klání o hodinu posunout.   

„Počasí nám z počátku moc nepřálo. Lilo jak z konve a chvílemi to vypadalo, že 

budeme muset celou akci zabalit. To jsme si v tu chvíli nechtěli připustit, proto-

že s přípravou projektu bylo spoustu práce a úsilí. A hlavně jsme nemohli zkla-

mat fanoušky, kteří přišli z celého mikroregionu povzbuzovat a podpořit svoji 

obec, starostu a jeho tým. Nakonec to dobře dopadlo, počasí se trošku umoud-

řilo a dovolilo nám pokračovat, říká předseda Mikroregionu Krnovsko a staros-

ta města Město Albrechtice pan Luděk Volek.  

Pravda. Sice s hodinovým zpožděním, ale přece jsme se dočkali. Hry bez hranic 

mohly být slavnostně zahájeny.      

Září 2017 

Na úvod dostal slovo předseda pan Luděk Volek, který přivítal účastníky a představil 

jednotlivé soutěžní týmy, které za velkého potlesku nastoupily na hřiště.  Jakmile 

skončil úvodní ceremoniál, mohla začít ta pravá akce. Hned první disciplína nazvaná 

Chuťovky regionu se ukázala býti pro některé soutěžící velice záludná. Nakonec ji ale 

všechny týmy úspěšně absolvovaly a mohli jsme přejít k dalším disciplínám. S kon-

cem každého dalšího úkolu se měnilo i celkové pořadí jednotlivých týmů. Musíme 

zde zmínit, že tým mikroregionu chvílemi dokonce vedl. Pak ale přišla osudová 4. 

disciplína, u které došlo k selhání komunikace uvnitř týmu a od té chvíle to šlo s ním z 

kopce.  Naopak soutěžící týmu Zátoru vycítili možnost, které využili a dostali se na 

první místo, které udrželi až do konce celého turnaje. Stupně vítězů tedy obsadili: 

Zátor 1. místo, Čaková 2. místo a 3. místo patřilo obci Brantice. Dále pak byl oceněn 

tým Mikroregionu Krnovsko za nejvtipnější pokřik a obec Úvalno za nejhezčí  

stejnokroje. Ceny pro zúčastněná družstva zajistili starostové jednotlivých obcí. Dár-

kové koše, něco na zub, sekt, upomínkové předměty a regionální produkty.  

A co říká na celý závod předseda mikroregionu?  

„Nevím, jak to vidí ostatní starostové, ale za sebe a můj tým můžu říci, že jsme si 

závod velice užili, atmosféra byla skvělá i právě díky divákům, kterým chci moc podě-

kovat, že přišli a fandili. Zároveň bych chtěl poděkovat polskému partnerovi Powiat 

Prudnik, se kterým spolupracujeme již delší dobu, a Klubu přátel osoblažské úzkoko-

lejky, který přijal naše pozvání a zúčastnil se. No co více dodat, jenom snad to, že se 

náš tým neumístil na lepší pozici, ale o to přece vůbec nešlo. Smyslem celé akce bylo 

utužit dobré vztahy mezi obcemi a pobavit diváky, což si myslím, vzhledem k 

úsměvům na jejich tvářích, povedlo“, říká sám s úsměvem na rtech.  

Musíme souhlasit s předsedou, že se Hry bez hranic povedly a těšíme se na další, které se uskuteční tentokrát na druhé straně hranic, v pol-

ském Głogówku.  

Pokud máte zájem vidět více fotek, přejděte na tento odkaz:  www.mikroregionkrnovsko.cz/galerie/hry-bez-hranic-2017/ 

JIŽ ZREALIZOVANÉ 
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Podporujeme mladé sportovce…. 

Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko Září 2017 

Mikroregion 

Krnovsko se i v 

tomto roce 

zaměřil na pod-

poru mladých 

sportovců. Z 

balíčku finanč-

ních prostřed-

ků, který vytváří 

za účelem pod-

poření sportov-

ních a kultur-

ních aktivit v 

regionu, byla 

uvolněna částka na podporu již 2. ročníku „Branného závodu žáků a škol 

Mikroregionu Krnovsko“. Ten proběhl 19. 5. 2017 v malebném prostředí 

obce Holčovice na zdejším sportovním hřišti TJ Tatran Holčovice a okolí. 

Celou akci zorganizovala místní škola ZŠ Holčovice ve spolupráci s obcí Hol-

čovice a SDH Holčovice.   

O závod byl mezi žáky veliký zájem. Důkazem je i to, že na startu bylo při-

praveno celkem 113 závodníků z 8 škol blízkého okolí, a to konkrétně ze ZŠ 

Holčovice, ZŠ Zátor, ZŠ Jindřichov, ZŠ Město Albrechtice, ZŠ Brantice, ZŠ 

Hošťálkovy, ZŠ Slezské Rudoltice a ZŠ Krnov Janáčkovo náměstí.  

Cesta do cílové rovinky byla zdlouhavá a čekaly na ní nástrahy v podobě 

stanovišť typu zdravověda, poznání překážek, práce s mapou, střelba ze 

vzduchovky či vázání uzlů. Závodníci tak museli prokázat, že mají nejen 

dobrou fyzickou kondici, která se jim hodila při orientačním běhu, ale i zna-

losti a zručnost, kterých bylo zapotřebí na jednotlivých stanovištích. Aby 

byla soutěž spravedlivá a každý měl rovnocennou šanci, soutěžilo se ve 

třech kategoriích, přičemž mohla soutěžit nejen družstva, ale i jednotlivci. 

První kategorie byla pro 3. - 5. ročník, druhá pro 6. - 7. ročník a poslední, 

třetí kategorie, pro 8. - 9. ročník. Po doběhnutí všech závodníků celá akce 

ještě neskončila. Organizátoři si pro žáky připravili turnaj v mini vybíjené.   

Branný závod dopadl dobře, bez vážných komplikací či zranění. Počasí pro-

tentokrát ukázalo, že umí být i přívětivé a po celou dobu závodu nám svítilo 

sluníčko. Na některých soutěžících byla z počátku znát nervozita, která ale 

během závodu opadla a všichni nakonec byli spokojeni. Ti nejlepší si dokon-

ce odnesli ocenění v podobě poháru, medailí, diplomů, sladkostí a krásných 

odměn, které věnovali do soutěže obec Heřmanovice, Moravel Opava, Lesy 

ČR Město Albrechtice a manželé Mertovi. Nesmíme ani opomenou firmu, 

která zajistila dostatek tekutin pro naše sportovce. Tou byla krnovská Kofo-

la. Sponzorům patří naše velké poděkování.  

Kompostujeme !!!  

 

Ano. I obce Mikroregionu Krnovsko po řadu 

let řeší problém s bio odpadem, který často 

končí v popelnících či kontejnerech spolu s 

ostatním odpadem, jako složka biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu, tzv. 

BRKO, i když by se pro něj našlo využití. Jaké? 

Například zkompostovat ho. Tímto způsobem 

by se snížilo množství komunálního odpadu a 

zamezilo by se tvorbě skleníkových plynů, 

které vznikají při tlení BRKA na skládkách. 

Zároveň by lidé mohli tento zkompostovaný  

 

materiál, lidově řečeno kompost, 

použít v zahradách pro zvýšení 

organické složky v půdě. Při rozhodování má-

me také na paměti čistotu ovzduší. Tímto 

způsobem můžeme snížit pálení suché trávy, 

listí a větví ze zahrádek.  

Na žádost obcí se do „boje“ zapojil i Mikrore-

gion Krnovsko, který realizoval projekt s ná-

zvem „Separace biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu v obcích mikroregionu 

Krnovsko“ v rámci něhož došlo k nákupu        1 

175 domácích kompostérů pro 11 obcí mikro-

regionu. Vznikl tak systém odděleného sběru 

biologicky rozložitelných odpadů (BRO), jehož 

součástí jsou domácí kompostéry, které si 

zdarma zapůjčily domácnosti obcí Brantice, 

Vysoká, Dívčí Hrad, Hlinka, Krasov, Slezské 

Pavlovice, Petrovice, Město Albrechtice, Zá-

tor, Osoblaha a Holčovice. Součástí projektu 

byl i nákup 2 štěpkovačů, a to do obcí Zátor a 

Krasov, kde je nyní využívají k štěpkování větví 

a zeleně z obecních ploch.     

… a nejen ty. 

Sdružení obcí Osoblažska - 10 000 Kč 
   „Ochutnej Osoblažsko 2017“ 

Obec Dívčí Hrad - 10 000 Kč 
   „Mezinárodní festival dětí sjednocené  Evropy –   
     Osoblažsko“  

Obec Osoblaha - 20 000 Kč 
  „Osoblažské hudební léto“  

Obec Slezské Pavlovice - 10 000 Kč 
  „Velký pavlovický den“  

Přemyslovský dvůr Slezské Pavlovice - 10 000 Kč 
  „IV. ročník Velkého lukostřeleckého turnaje“.  

Hokejová Liga Amatérů Mikroregionu Krnovsko   
- 50 000 Kč 

TJ Lokomotiva Krnov - 30 000 Kč 
    šachový oddíl 

TJ Tatran Město Albrechtice - 30 000 Kč 
    reprezentace, pořízení šachů, šachových hodin a 
    zajištění turnajů  



 4 

 

Děti poznávají region za tahu pastelky  

Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko 
 

Září 2017 

Ani v těchto dnech si pracovníci Mikroregionu Krnovsko nevzali volno a pilně pracují na 

novém projektu, jehož cílem bude vytvořit speciální knihu omalovánek pro děti. Ta bude 

obsahovat známé „symboly“ jednotlivých obcí mikroregionu i s jejich názvy a umístěním. 

Děti si tak budou moci vybarvit například Cvilínskou rozhlednu či velice známý zámek v 

Linhartovech a zároveň se tak nenásilnou naučnou formou seznámí s významnými objekty 

svého regionu, které doposud neznají.   

Jednotlivé omalovánky vzniknou na základě pořízených fotografií a zbytek je již práce velmi 

zručného malíře, který zvládne zábavnou formou dětem přiblížit významná místa z jejich 

okolí, takže každý by měl bez problému poznat, o jaké významné místo se jedná. Součástí 

knihy bude i pexeso, u kterého si mohou procvičit, co si během vybarvování zapamatovaly a 

                      připomenout si, co zapomněly.  

 
 

 
 
Je Vám název povědo-

mý? Ano. Po vzoru našeho dřívějšího úspěšného projektu jsme se rozhodli uspořádat soutěžní 

den pro děti Hry bez hranic II. Tento projekt je nyní ve fázi přípravy a pokud se to podaří, bude 

součástí velkého projektu pro děti a opět ve spolupráci s polskými partnery. A ptáte se, kde na 

to získáme finanční prostředky? No přece z dotačních prostředků Euroregionu Praděd. Náš tým 

bude mít za úkol vše pečlivě připravit tak, abychom byli úspěšní.  

 

Součástí tohoto velkého projektu budou ještě další aktivity, jako je např. výtvarná soutěž pro 

děti, nebo možná tábor dětí s tématikou vojenských her, či poznávání přírody.  

PŘIPRAVUJEME 

Chráníme obě strany hranic aneb nové hasičské vozy 

Hry bez hranic JUNIOR  

Mikroregion Krnovsko plánuje prostřednictvím pořízení hasičské techniky členským obcím zvýšit 

přeshraniční schopnost při řešení mimořádných událostí a krizových situací na česko-polských 

hranicích. Projekt cílí na nezbytné dovybavení hasičských složek, které umožní rychlejší a profe-

sionálnější zásahy na česko-polských hranicích, a to zejména při boji s požáry, vichřicemi a po-

vodněmi.   

 

Pokud nám vše vyjde a my se bude snažit aby vyšlo, tak projekt bude z velké části financován z 

Evropského fondu pro místní rozvoj, přesněji tedy v rámci probíhajícího programu Interreg V-A 

Česká republika-Polsko.   

Jsme mladý tým, který zkušenosti teprve 

sbírá, ale chceme k Mikroregionu Krnov-

sko směřovat pozornost všech generací. 

Chceme vnášet do procesů zábavní a ino-

vativní prvky. Nalézt společnou řeč se 

všemi skupinami našich obyvatel. Jsme 

připraveni naslouchat. Jsme připraveni 

poradit, pomoci. Chceme zvýšit úroveň 

komunikace mezi jednotlivými členskými 

obcemi, soustředit se na spolupráci s MAS 

(Místní akční skupina). 

Vytváříme a pracujeme nejen na společ-

ných projektech mikroregionu, ale zpraco-

váváme žádosti a vedeme agendu i pro členské 

obce. V naší kanceláři se zrodily projekty, jako byl 

např. „Pořízení hasičské techniky pro SDH obcí a 

připravenost na obou stranách hranic“ – společný 

Česko polský projekt, podání žádostí na MMR ČR 

na „Rekonstrukci atletického hřiště“, „Opravu 

bývalé evangelické kaple“ a mnoho dalších projek-

tů.  

Podporujeme amatérskou hokejovou ligu, pomoh-

li jsme zajistit ozvučení osoblažské úzkokolejky, 

snažíme se o propagaci jednotlivých členských 

obcí, spolupracujeme s MAS Krnovsko, využíváme 

dotační politiky státu a EU. 



 5 

 

20 let poté 

Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko 
 

Ve čtvrtek, 29. 6. 2017 se na krnovském náměstí konala akce s ná-

zvem „20 let poté“, která měla připomenout 20 let od nejničivějších 

povodní, které zasáhly nejen Mikroregion Krnovsko a způsobily nedo-

zírné škody na majetku i lidských životech a zasáhly dramaticky do 

jejich osudů.   

Krátce po osmé hodině ranní se začali lidé pomalu scházet na Hlavním 

náměstí, kde měl probíhat od devíti hodin dopolední program, v rám-

ci kterého byla představena technika hasičů a policistů pro řešení 

mimořádných krizových událostí na vodě. Ti, kteří přišli, mohli obdivo-

vat policejní člun, nová hasičská vozidla, povodňové kontejnery a 

ostatní techniku, která byla zde pro ně připravena. Tatínkové a hlavně 

malé děti byli technikou přímo uneseni. Hlavně ve chvílích, kdy si 

mohli sami sednout za volant hasičského vozu či vylézt do lodního 

člunu. Ti starší to brali spíše jako ulejvárnu ze školy než nějakou skvě-

lou podívanou, na které by chtěli trávit svůj čas, ale i oni ožili a přidali 

se k velkému potlesku, který panoval, když se na podiu objevila taneč-

ní skupina Calypso.  

Během dopoledního dění byla zahájena také výstava autentických 

fotografií, které zachycují ničivou povodeň. Ten, kdo doposud neviděl 

tyto fotografie, může tak učinit nyní. Stále jsou vystaveny v parkové 

ploše krnovského náměstí na třech oboustranných panelech s krát-

kým popisem.    

Po skončení dopolední části byla dopřána účastníkům pauzička, na ni 

navazoval odpolední program, který začal okolo třetí hodiny pietním 

aktem u památníku povodní ve Šmeralově ulici. Účastníci se poté 

přesunuli do Koncertní síně sv. Ducha, kde kolem čtvrté hodiny začala 

konference o průběhu povodní v roce 1997. Mohli  

jsme zde slyšet zástupce hasičů, policistů, ale také historika Městské-

ho muzea v Krnově Alexandra Michl-Bernarda nebo zástupce státního 

podniku Povodí Odry. Slyšeli jsme mnoho zajímavých příběhů a zážit-

ků z té doby. Pro pozvednutí nálady všech přítomných bylo setkání 

doplněno kulturním programem v podání žáků ZUŠ s.r.o. Krnov.      

V rámci této připomínky proběhla od 27. června do 9. července ve 

Flemmichově vile výstava fotografií a projekce amatérských záběrů. 

Výstavy v podobném duchu se uskutečnily i v ostatních obcích mikro-

regionu, které postihla tato hrozná událost. Třeba v Zátoru byla verni-

sáž fotografií doplněna vydáním sborníku z let 1996 a 1997, který byl 

doplněn autentickým výpisem z kroniky obce. Vernisáž je nyní možno 

shlédnout v kostele Nejsvětější Trojice v Zátoru, kde bude 3. 9. 2017 

mše věnovaná obětem ničivých povodní s přímluvou.  
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Přírodní biotop také u nás v regionu 

Obec Úvalno již několik let řešilo problém uzavřeného koupaliště a jeho znovu otevření. Z hromady záměrů, které ležely na stole, vyčníval 

jeden, který byl něčím zvláštní a hlavně z dlouhodobého pohledu finančně přijatelný. Tím návrhem bylo vybudovat na místě starého koupališ-

tě přírodní biotop. Ptáte se co že to vlastně je? Biotop je uměle vytvořené jezírko s fólií a drenáží na dně, v němž se voda čistí pomocí rostlin 

a mikroorganismů ve stěrkovém lóží, tedy čistě přírodně bez jakékoliv chemie, což ocení především lidé citlivý na chlór. Jelikož je voda v jezír-

ku vlastně pořád, nemusí se řešit přístup k vodnímu zdroji, který je v případě obce Úvalno složitý. Na základě těchto faktů vznikl projekt, na 

jehož konci stojí plovárna Na výsluní, jak zní její oficiálně název. Nutno podoktnout, že v celé České republice se nachází okolo 20 těchto bio-

topů a v případě Moravskoslezského kraje jde o raritu. 

Ti, kteří budou chtít koupaliště navštívit, zaplatí vstupné, které činní 50 korun za dospělého a 30 korun za dítě do 15 let. Ti nejmenší, tj. děti 

do 6 let to mají zdarma.  


