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Mikroregionu Krnovsko
Slovo předsedy
Vážení čtenáři,
Ti z Vás, kteří se alespoň trochu zajímají o dění
v našem regionu, si určitě všimli spousty různých aktivit, probíhajících v obcích našeho regionu. Jednak je to dáno pílí a aktivitami představitelů jednotlivých obcí a také činností Mikroregionu Krnovsko, jehož vedení zcela změnilo svoji strukturu. Díky podpory Svazu měst a obcí
ČR (dále jen SMO ČR) jsme získali finanční prostředky na dva manažery. Přijali jsme tři mladé, ambiciosní pracovníky. Jeden z nich zajišťuje servis, který se týká ochrany osobních údajů
na obcích. V současné době se již můžeme pochlubit konkrétními výsledky. Jsou to úspěšné
projekty vypracované pro jednotlivé obce, a projekty společné, zahrnující svými aktivitami celý
Mikroregion Krnovsko.
Dále přeji našemu týmu, aby byl i nadále úspěšný v získávání dotací a aby v Mikroregionu Krnovsko panovaly mezi starosty neformální, kamarádské vztahy jako doposud. Jen tak můžeme společně úspěšně řešit problémy regionu a
reagovat na složitou dotační politiku.
Děkuji všem za tvořivý přístup, kamarádskou
atmosféru a přeji spoustu dobrých nápadů a
pozitivní myšlení.
Luděk Volek, předseda

Kdo jsme? Kdo je mikroregion Krnovsko
V dávných dobách, kdy každý hleděl jenom na své
blaho, kde důvěra v jiného se trestala zradou, se pár
odvážných lidí spojilo… a tak bychom mohli popsat
i zrod Mikroregionu Krnovsko.

Není totiž tomu tak dávno, kdy si pár chytrých hlav
a odvážlivců z řad zástupců obcí společně sešlo, a
řeklo: proč bychom měli „kopat" každý sám za sebe,
měli sami čelit útrapám a nesnázím. Přeci skupina
zvládne více, než jednotlivec ?
A právě díky tomu vznikl Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Krnovsko, jenž se postupem času rozrostl a nyní ho tvoří 25 členských obcí. Jeho účelem
je společné postupovat v oblastech zlepšování kvality života v regionu, rozvoje venkovských oblastí,
cestovního ruchu, propagovat kulturní a přírodní
krásy našeho regionu a v neposlední řadě rozvíjet
přátelskou náladu mezi obcemi a navazovat nová
přátelství s našimi sousedy.
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O PROBÍHAJÍCÍCH A CHYSTANÝCH AKTIVITÁCH
Ze života projektového manažera
Hurá! Máme prachy na účtu!
Projektový manažer nebo též „mašina na psaní projektů“ je často v očích občanů člověk, který dělá různé machinace, aby nakonec „vysál“ peníze z rozpočtu České republiky nebo Evropské unie na nějakou „blbinu“. Těžko se
boří tento mýtus. Nás, tým mikroregionu Krnovsko, však tato práce baví a pokud přináší úspěchy, tzn. rekonstruují se bytové domy, zařizuje se dětské hřiště, rekonstruují kapličky, snižuje ekologická zátěž a další a další,
rádi budeme za ty mašiny, které si v kanceláři „šudlají“ projekty.
To, že práce na projektu není žádná sranda, můžeme ukázat na projektu, který jsme realizovali pro členské obce a jejich občany. Jednalo se o pořízení
1 175 kompostérů občanům, aby si mohli kompostovat na svých zahrádkách.
Mimochodem třeba to jste právě Vy, kdo má doma tento kompostér. Jejich
pořízení včetně dvou štěpkovačů stálo cca 6 000 000 Kč s DPH, které mikroregion Krnovsko musel nejprve zaplatit a teprve poté měl dostat dotaci ve výši
85% z Operačního programu Životní prostředí. Získat tuto dotaci však trvalo
více než rok a muselo se vypracovat více než 40 příloh. V současnosti už jsou
peníze na účtu a je hned veseleji.
Práce projektového manažera nezahrnuje jen napsání projektu. Následná realizace projektu a proplacení dotace to je často daleko větší řehole.
Jsme proto rádi, že Vám můžeme v tomto zpravodaji ukázat několik zajíma- Ilustrační foto domácího komposvých projektů, které byly schváleny a těch, které zamýšlíme podat. Věříme, že téru
nám budete držet palce, při naší práci pro rozvoj Krnovska.

Myslíme ekologicky – pořizujeme elektromobily pro obce
Mikroregion Krnovsko byl úspěšný v rámci projektu „Pořízení
elektrických vozů pro obce mikroregionu Krnovsko“. Bude tak
podpořeno ze Státního fondu životního prostředí pořízení osmi
vozidel na alternativní pohony (elektromobily) pro obce Krnovska. V současnosti už je znám vítězný dodavatel, který do
několika týdnů dodá 5 tříkolových vozidel a 3 čtyřkolová vozidla do obcí mikroregionu Krnovsko. Pokud navštívíte jednu z
obcí Zátor, Hlinka, Třemešná, Býkov–Láryšov, Ekologický efekt elektromobilů
Rusín, Město Albrechtice Pořízením osmi elektromobilů dojde ke
nebo Liptaň můžete být snížení negativních vlivů dopravy na
svědky užití těchto elek- životní prostředí a zdraví obyvatel, tj.
zejména díky snížení emisí z dopravy
tromobilů v praxi. Těmto a případně i snížení hlukové zátěže.
obcím budou sloužit
Ilustrační foto pořizované elektro tříkolky
zejména při úklidu listí z veřejného prostranství, při úpravě
veřejné zeleně a trávníku, převoz pracovníku a drobné techniky (sekačky, motorové pily atd.), svoz komunálního odpadu na obecní skládku, převoz materiálu (písku, dlaždic,
betonu, pohonných hmot do strojů aj.) atd.
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Ze života projektového manažera
Družíme se
Mikroregion Krnovsko plánuje před blížícími se
volbami do zastupitelstev obcí uskutečnit společné
zasedání starostů obcí Krnovska se starosty obcí
mikroregionu Konicko. Je to ideální čas pro rekapitulaci uplynulého volebního období, oficiální rozloučení se s odcházejícími starosty, kteří již nebudou
kandidovat, a také prostor pro předávání dobré
praxe a zkušeností mezi mikroregionem Krnovsko
a mikroregionem Konicko.
První setkání proběhne 13. září na zámku ve Slezských Rudolticích a na závěr oficiálního programu
provede všechny zúčastněné místní kastelán nově
zrekonstruovaným zámkem i zámeckou zahradou.
Jestliže jste ještě tento skvost Osoblažska nenavštívili, určitě doporučujeme.

Ilustrační foto zámku ve Slezských Rudolticích. Návštěvní doba v měsíci září: soboty, neděle a svátky

Výběr témat nebyl jednoduchý, ale přece se nakonec podařilo. Proběhne tak školení na téma: zákon
o obcích, odměňování zaměstnanců úřadů, zákon o
pohřebnictví a zákon o dani z přidané hodnoty.
Všechna školení proběhnou v obcích Krnovska. Starostové a zaměstnanci úřadů tak nemusí absolvovat dlouho cestu za školením, a navíc poznají často
dosud nepoznané území obce, které leží jen o několik kilometrů dál.

2. ročník Her bez hranic
Uspořádat den plný HER... bez problému! Dne
16.6.2018 mikroregion Krnovsko uspořádal Hry bez
hranic v Branticích. Krásné počasí podpořilo všechny sportovně-logické výkony soutěžících. Proti sobě
soupeřily týmy z obcí: Zátor, Brantice, Úvalno,
Město Albrechtice, Krasov a Čaková. Vítěz však
mohl být jen jeden. Tímto gratulujeme hostitelské
obci Brantice k výhře a zároveň jim děkujeme za
technickou podporu a krásné prostředí, které nám
v tento den vykouzlila.
Na samotný závěr těchto her jsme se však shodli v
tom, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, pobavit se, podporovat se a společně vymýšlet další
skvělé akce. Už nyní plánujeme další ročník a chceme jej zase posunout, proto se ptáme: Co udělat
jinak? Kde by se měl příští ročník odehrávat? Jaký
bude nejvhodnější termín? Přihlásíte svou obec tentokrát i vy?

Druhé setkání proběhne 26. září a tentokráte na
území Konicka. Na společném zasedání, se bude
mluvit, o tom, jaké projekty mikroregiony realizovaly, což může být inspirací. Mikroregion Krnovsko
se rozhodně nenechá zahanbit. Součástí tohoto setkání je také prezentace zástupců Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kteří představí postoj
jednotlivých krajů při podpoře cestovního ruchu
jako jednoho z pilířů rozvoje venkovských oblastí.
Více fotografií z akce Hry bez hranic na odkaze:

Tím, že učíme jiné, učíme sebe

https://www.zonerama.com/zator-loucky/Album/4413879

Tímto citátem vyřčeným římským filozofem Senecou informujeme, že mikroregion Krnovsko bude
v roce 2018 realizovat 4 školení pro představitelé
členských obcí a zaměstnance jednotlivých úřadů.
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AKTUALITY
Úvalno – vesnice roku Moravskoslezského kraje 2018 i my v tom máme prsty
Jsme hrdí, že můžeme bez jakékoliv nadsázky říci, že
tým mikroregionu Krnovsko se spolupodílel na jednom
z největších úspěchů na Krnovsku na poli rozvoje regionu. Zkrátka, máme v tom prsty. Obec Úvalno
v konkurenci dalších 16 soutěžících obcí byla členy
krajské hodnotitelské komise oceněna jako nejlepší
vesnice Moravskoslezského kraje 2018. Věřte, že členové komise hodnotili obec velmi důkladně a ze všech
směrů (životní prostředí, občanská komunita, podnikatelský sektor, práce se zemědělci a další).
Pracovníkům mikroregionu Krnovsko se podařilo, ač to
pravda nebylo zase tak náročné, v prvé řadě namotivovat starostu, aby svou obec do soutěže přihlásil. Poté,
co jsme se starostou jeli na motivační seminář konaný
v obci Větřkovice, která je loňským vítězem našeho
kraje, a starosta celou dobu jen pozorně poslouchal, ale
mlčel, jsme se báli, jestli nakonec necouvne. Když se-

Krajská hodnotitelská komise v akci

minář skončil, řekl sobě vlastním tónem: „Super, jdeme do toho“.
Pak již bylo spíše zábavou než prací to, že jsme byli
součástí úvalenského týmu, který se připravoval na to
nejdůležitější – dvouhodinou návštěvu členů hodnotitelské komise.

Obec Úvalno a její Rychta navíc
získala ocenění „Zlatá cihla“.
V září bude obec Úvalno bojovat mezi dalšími 12 obcemi o titul vesnice roku České republiky 2018 a my u
toho opět nebudeme chybět. Členové národní hodnotitelské komise budou v Úvalně čtyři hodiny.
Držte Úvalnu palce a rozhodně obec navštivte. Mají se
čím pochlubit.

Slavnostní předání v obci Úvalno

4

Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko

Srpen

Problematika GDPR
Ochrana majetku obce pomocí kamerových
systémů? Ano, ale pozor !!!

nezahálel a ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR
zprostředkoval svým členským obcím možnost tzv.
sdruženého pověřence, kdy jedna osoba pracuje pro
více organizací. Tímto pověřencem je Bc. Patrik
Džambík, který nyní zastává tuto funkci pro 19 členských obcí a 6 jejich škol a školek. Jeho hlavním úkolem je dohlížet na soulad postupu organizací při zpracování osobních údajů s požadavky GDPR.

Dáte mi jistě za pravdu, že v dnešní době si člověk musí chránit svůj majetek a obce toho nejsou výjimkou.
K tomu většinou využíváme i moderní techniku, jakou
jsou například elektronická zabezpečovací zařízení nebo kamery. A právě v případě druhého zmíněného většinou dochází k prohřeškům, které mohou vyústit až v V případě, že máte důvod se domnívat, že některá z
soudní spor a zaplacení nemalé pokuty. Proto si zde těchto 25 organizací porušuje povinnosti daná nařízezmíníme několik zajímavých poznatků z této oblasti.
ním, můžete se na našeho pověřence obrátit a ten Vaši
stížnost prošetří. Kontakt na něj naleznete níže.
1. Kamery na náměstí
Obecně platí, že obec nesmí monitorovat veřejná prostranství, jako jsou například náměstí, ulice, veřejné
parky atd. V těchto případech může používat kamery
jenom Police ČR. Z tohoto důvodu má obec v podstatě
dvě možnosti. Zřídit obecní polici, což ale může být pro
obec finančně nákladné. Proto lze doporučit spíše druhou variantu, a to požádat o spolupráci Policii ČR, která bude provozovat kamerový systém místo samotné
obce.
2. Pracoviště a kamery
I zde mohou nastat problémy, pokud by si zaměstnanec stěžoval na narušování soukromí na pracovišti dle
§316 odst. 2 Zákoníku práce. Je vhodné konzultovat
případy zavedení kamerových systémů s Inspektorátem práce, ale můžeme říci, že ve většině případů
(myšleno v případě obcí) bude zavedení kamery bráno
jako neodůvodněné.
I my máme svého pověřence.
Jistě se každému z nás již doneslo, že od 25. května
platí nové Nařízení EU 2016/679, veřejnosti spíše známé pod zkratkou GDPR. S ním přišla i řada povinností
pro organizace, které zpracovávají osobní údaje. Obce
(a ne jenom ty) například musely k 25. květnu jmenovat tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů (angl.
Data Protection Officer). Zde Mikroregion Krnovsko

Činnost Centra společných služeb
V roce 2016 Dobrovolný svazek obcí Krnovska (též Mikroregion Krnovsko) začal provozovat Centrum 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 jakýkoliv 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 a nově oblast ochrany osobních údajů.
Jde o posílení meziobecní spolupráce a zefektivnění
fungování obcí, tak aby mohly vykonávat svoji činnost
na profesionální úrovni a zlepšily poskytování veřejných služeb pro občany, což je primární cíl projektu.
Prostřednictvím Centra společných služeb bylo za předešlé období realizováno již několik společných projektů, které ovlivnily životy občanů. Tato vzájemná spolupráce obcí s CSS vedla zejména ke snížení pracnosti,
časové náročnosti na přípravu, nákladů spojených s
jejich realizací a v neposlední řadě zejména přispěla ke
zlepšení života místních lidí.

Kontakt na Centrum společných služeb
Ing. Pavel Antony

Mgr. Jiřina Míčková

Bc. Patrik Džambík

tel.: 736 203 667

tel.: 734 684 400

tel.: 737 610 804

E-mail: info@mikroregionkrnovsko.cz
www.mikroregionkrnovsko.cz
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VEŘEJNÉ SLUŽBY
ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Základní školy
Základní škola Krnov, tel.: 554 617 588
ředitel: Mgr. Karel Handlíř
Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov
Základní škola Krnov, tel.: 554 610 743, 552 302 250
ředitel: Mgr. Monika Ondrová
Žižkova 3, 794 01 Krnov

ředitelka: Bc.Alena Klohnová
Hlubčická 89, 794 01 Krnov
Mateřská škola Krnov, tel.: 554 616 213
ředitelka: Bc. Jitka Kopečková
Maxima Gorkého 22, 794 01 Krnov
MŠ Slunečnice, tel.: 554 615 772, 554 614 466
ředitelka: Marcela Vávrová
Albrechtická 85, 794 01 Krnov

Základní škola Krnov, tel.: 554 612 693, 554 612 674

Umělecké školy + Střediska volného času

ředitel: Mgr. Petr Juřina

Základní umělecká škola, s.r.o., tel.: 554 616 482

Smetanův okruh 4, 794 01 Krnov

ředitel: PaedDr. Drahomír Malovaný

Základní škola Krnov, tel.: 554 612 676, 554

Dvořákův okruh 21, 794 01 Krnov

ředitel: Mgr. Boris Stodůlka

Základní umělecká škola Krnov, tel.: 554 611 030

Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov

ředitel: Mgr. Kamil Trávníček

Mateřské školy
Mateřská škola Krnov, tel.: 554 613 021
ředitelka: Milada Holinková
Žižkova 34, 794 01 Krnov
Mateřská škola Krnov, tel.: 554 612 860
ředitelka: Bc. Věra Kuchařová
Karla Čapka 12a, 794 01 Krnov

Hlavní náměstí 9, 794 01 Krnov
ZÚŠ Město Albrechtice, tel.: 606 429 544
ředitel: Martin Kachlík
Tyršova 1, 793 95 Město Albrechtice
Středisko volného času Krnov, tel.: 775 055 215
ředitelka: Mgr. Veronika Kozlíková
Dobrovského 16, 794 01 Krnov

Mateřská škola Krnov, tel.: 595 171 355

Ostatní

ředitelka: Bc. Marcela Vondráková, DiS

Základní škola Město Albrechtice, tel.: 554 652 245

Svatováclavská 13, 794 01 Krnov

ředitelka: Mgr. Nataša Richtárová

Mateřská škola Krnov, tel.: 554 614 566

Hašlerova 2, 793 95 Město Albrechtice

ředitelka: Petra Šlosarová

MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Krnov, tel.: 775 708 337

náměstí Míru 12, 794 01 Krnov

ředitel: Ing. Radovan Vladík, Ph.D.

Mateřská škola Krnov, tel.: 554 610 330

Hlubčická 9,11, 794 01 Krnov

ředitelka: Hana Hrazdirová

Dětský domov a školní jídelna Lichnov, tel.:

Mikulášská 8, 794 01 Krnov

554 643 129

Mateřská škola Krnov, tel.: 554 637 174

ředitelka: Alena Lukeszová

ředitelka: Bc. Danuta Mokrášová

Mateřská škola Klíček, tel.: 604 477 615,

Jiráskova 43, 794 01 Krnov

Mgr. Kateřina Sidopulu

Mateřská škola Krnov, tel.: 554 613 602

U Nových staveb 2, 794 01 Krnov
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VEŘEJNÉ SLUŽBY
ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

ZŠ a MŠ spádových obcí
MŠ Dívčí Hrad, tel.: 554 650 013, 739 472 687
ředitelka: Vítězslava Paulisová
MŠ Holčovice, tel.: 554 644 040, 737 242 477
ředitelka: Špicarová Alena
MŠ Město Albrechtice, tel.: 554 652 858
ředitelka: Dagmar Lapuníková
ZŠ a MŠ Brantice, tel.: 554 646 031
ředitelka: Mgr. Jarmila Škrabalová
ZŠ a MŠ Hošťálkovy, tel.: 554 649 134
ředitel: Mgr. Václav Gerstner
ZŠ a MŠ Jindřichov, tel.: 554 641 746
ředitelka: Mgr. Bc. Zlata Steuerová
ZŠ a MŠ Lichnov, tel.: 554 643 130
ředitel: Ing. Ladislav Pleva
ZŠ a MŠ Osoblaha, tel.: 554 642 107, 554 642 104
ředitel: Mgr. Petr Kristiník
ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice, tel.: 554 656 012
ředitelka: Mgr. Jana Čihánková
ZŠ a MŠ škola Třemešná, tel.: 554 652 218
ředitelka: Mgr. Jana Brodová

Městské muzeum v Krnově - Flemmichova vila
Hlubčická 20, 794 01 Krnov
Tel.: +420 776 593 989
Městské divadlo v Krnově
Mikulášská 21, 794 01 Krnov
Tel: +420 554 614 706
Kino Mír 70 Krnov
Náměstí Míru 14, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 615 550
Městské informační a kulturní středisko Krnov
náměstí Míru 1/14, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 614 706
Kofola Music Club
Bruntálská 72, 794 01 Krnov – Kostelec
Tel.: +420 603 302939
Koncertní síň Sv. Ducha
Sv. Ducha 5, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 614 706

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 690 111

ZŠ a MŠ Úvalno, tel.: 552 309 526
ředitelka:Mgr. Jana Svobodová
ZŠ a MŠ Zátor, tel.: 554 645 012, 554 645 067
ředitelka: Mgr. Bc. Barbora Šovčíková
Základní škola Holčovice, tel.: 554 644 101
ředitelka: Mgr. Jana Válková
Základní škola Město Albrechtice, tel.: 554 652 242
ředitel: Mgr. Regína Hajná

KULTURA
Městská knihovna Krnov, příspěvková organizace
Soukenická 29, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 610 905
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