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Zpravodaj 

Mikroregionu Krnovsko 

     Únor   2019 |číslo vydání 6|půlročník|zdarma 

 

Vážení čtenáři,  

Od posledního vydání tohoto zpravodajství se v 

našem regionu událo mnoho věcí. Pro nás tou 

nejdůležitější byla volba do zastupitelstev obcí a 

poté samotná volba starostů a starostek. Všem 

stávajícím a nově zvoleným starostům gratulu-

jeme a přejeme mnoho sil v rozvoji své obce a 

zároveň tak celého regionu. Volba starostů se 

nás dotkla hlavně v tom smyslu, že máme nové 

členy Valné hromady, kterým se naší prací sna-

žíme v oblasti veřejné správy, GDPR, veřejných 

zakázek či psaní individuálních projektů pomá-

hat. Nové obsazení Valné hromady souvisí s 

novým obsazením členů Správní rady, předsedy 

a místopředsedů Mikroregionu Krnovsko. Na 

„první“ Valné hromadě byli tito zástupci zvole-

ni. Nově zvoleným předsedou je starosta jediné 

obce s rozšířenou působností u nás v území a to 

je Krnov a starosta Ing. Tomáš Hradil. Chtěli 

bychom poděkovat minulému předsedovi Mikro-

regionu Krnovsko za mnoholeté působení dosa-

vadního starosty Města Albrechtice Luďku Vol-

kovi za jeho podporu v rozvoji, spolupráci, pří-

nos a příkladné vedení svazku.  

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 roz-

rostl a nyní ho tvoří 25 členských obcí. Jeho účelem 

je společné postupovat v oblastech zlepšování kvali-

ty 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. 

 

 

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.   
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Ze života projektového manažera  

Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko 

Pořízené elektromobily už slouží 

V předchozím díle Zpravodaje jste se mohli dočíst, že bylo vítězným dodavatelem zahájeno dodání elektromobilů 

získaných v rámci projektu „Pořízení elektrických vozů pro obce mikroregionu Krnovsko“. Ještě nás čekala pa-

pírová práce na dopravním úřadě, ale nyní jsou všechny vozidla na svém místě a obce již zahájili jejich provoz. 

Například v obci Zátor již tříkolové vozidlo pomáhalo s odklízením sněhové nadílky a zajištěním bezpečné chůze 

občanů po zledovatělé komunikaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášení výběrového řízení 

Mikroregionem Osoblažsko ve spolupráci s Mikroregion Krnovsko podalo žádost Operačního programu zaměst-

nanost s názvem projektu „Podpora strategického řízení obcí a vzdělávání zastupitelů a úředníku Krnovska, 

Albrechticka a Osoblažska“  Reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010060. Tento projekt byl schválen 

a představitelé obou mikroregionů začali řešit veškeré náležitosti pro brzké zahájení realizace projektu. Jednou 

z nejdůležitějších skutečností bylo vyhlásit výběrové řízení na pozici „Pracovník pro tvorbu strategií – analytik 

a přípravář“. V následujících dnech bude odborná komise vybírat toho nejvhodnějšího uchazeče na tuto pozici.   

 

Sběrné nádoby 

Již v minulém roce se Mikroregion Krnovsko snažil pořídit 

pro své členské obce sběrné nádoby na tříděný odpad dle 

jejich požadavků. I přesto, že jsme splňovali veškeré pod-

mínky programu a žádost byla schválena, byl dobrovolný 

svazek obcí pod škálou podporovaných projektů. Letos jsme 

nelenili a starosty členských obcí oslovili s návrhem tento 

projekt oprášit a zkusit štěstí znovu. Do projektového plánu 

se zapojili obce i v minulém roce nezapojené a některé ze 

záměru odstoupily. V této době jsme žádost podali ke kon-

trole a budeme netrpělivě čekat na hodnocení naší žádosti. 

Pokud bude žádost schválena, zapojené obce budou moci 

rozšířit svá sběrná hnízda či budou nově štěpkovat dřeviny s 

moderními přístroji.  

Únor 2019 

O PROBÍHAJÍCÍCH A CHYSTANÝCH AKTIVITÁCH 
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Ze života projektového manažera  

Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko Únor 2019 

Vzděláváme 

Mikroregion Krnovsko v předchozím půl roce reali-

zoval 4 vzdělávací školení pro představitele člen-

ských obcí a zaměstnance úřadů. Pro účetní a za-

městnance veřejné správy tak proběhlo školení na 

téma: Pohřebnictví, Zákon o dani z přidané hodno-

ty. Po volbách do zastupitelstev obcí pak pro nově 

příchozí zastupitele a také zaměstnance proběhla 

školení na téma: Odměňování zaměstnanců úřadu 

a zákon o obcích. Celý projektový záměr byl všemi 

zúčastněnými kladně hodnocen a my nezahálíme a 

snažíme se vymyslet další školení na zajímavá té-

mata. Všechna 4 školení společně s dvěma setkání-

mi se zástupci Mikroregionu Konicko byla zrealizo-

vána za přispění prostředků státního rozpočtu Mi-

nisterstva pro místní rozvoj pro projekt 

„Vzdělávání a předávání zkušeností napříč úze-

mím“. 

 

 

 

 

Ať jsme staří nebo mladí srandu máme 

rádi 

Mikroregion Krnovsko v minulém roce vypracoval 

projektovou žádost do fondu mikroprojektů Eurore-

gionu Praděd pod názvem „Ať jsme staří nebo mla-

d í  s r a n d u  m á m e  r á d i “ ,  r e g .  č . 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001714. Tento projekt 

byl hodnotící komisí schválen a my můžeme začít 

realizovat. Projekt především řeší klesající zájem 

obyvatel o rozvoj své obce a celého území. Je zapo-

třebí řešit aktivní využití volného času a zároveň 

rozvíjet myšlenku vzájemného soužití již v útlém 

věku. Cílem projektu je cílové skupině aktivní a 

zábavnou formou zvýšit práh zájmu o rozvoj svého 

území a přenášet příklady dobré praxe a výměnu 

zkušeností s polským partnerem. K rozvoji této 

myšlenky dojdeme splněním klíčových aktivit, kte-

ré budeme realizovat v letošním roce. Hlavními 

aktivitami jsou:  

Výtvarná soutěž 

V území máme několik základních škol a tato klíčo-

vá aktivita je určena žáky prvních stupňů.  

Ti budou mít za úkol svými vlastnoručně namalo-

vanými obrázky vyjádřit kam 

by se rády vydali na výlet. 

Tématem této soutěže tedy je 

„Kam na výlet“.  Každá škola 

si poté uspořádá školní kolo 

soutěže a vybere ty nejlepší 

práce, které poté zaměstnan-

ci mikroregionu řádně připra-

ví pro hodnocení odbornou 

komisí. Uspořádaná vernisáž 

bude probíhat 26.4. 2019 v 

jedné z členských obcí. Bude přizván i polský part-

ner, který bude do aktivity plně zapojen. Součástí 

celé vernisáže bude doprovodný program pro děti , 

jejich rodiče i pedagogy.  

Dny mikroregionu 

V rámci této aktivity je naplánováno uskutečnit 

sportovně-společenský den. Hlavním záměrem je 

představit všechny členské obce společně s polským 

partnerem veřejnosti. Chceme tak široké veřejnosti 

dát znát, že i my pohraniční obce máme co ukázat a 

máme se čím chlubit. Doufáme, že cíl zvýšit u širo-

ké veřejnosti lokální identitu se nám podaří.  

Nebojte o Hry bez hranic nepřijdete. Máme totiž 

vymyšleno, že celý tento výjimečný den zahájíme 

právě touto oblíbenou sportovní událostí. Hostitel-

ská obec Úvalno již nyní vymýšlí zajímavé logisko-

sportovní disciplíny pro všechny sportovní týmy, 

které se stihnou přihlásit. Veškeré pravidla účasti 

na těchto hrách budou brzo zveřejněny společně s 

pozváním na celou událost. Celá událost se usku-

teční v obci Úvalno dne 29.6.2019. 

Výlet pro děti  

Ti, kteří se aktivně zapojí do výtvarné soutěže bu-

dou odměněni. Společně s polským partnerem žáci 

základních škol navštíví místa, která si vybrali ja-

ko vzor pro své malířské práce.  

Výlet pro seniory 

Nezapomněli jsme ani na ty nejstarší z nás. Naším 

záměrem je ukázat starším občanům krajinu z  vla-

ku, který se řadí mezi významné dominanty našeho 

regionu. Tato vlaková souprava by seniory měla 

dopravit na významnou kulturní událost, kterou by 

jindy třeba kvůli vzdálenosti nemohli navštívit.  
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Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko Únor 2019 

Mikroregion Krnovsko byl pozvána do Senátu na 17. 

veřejné slyšení Senátu na téma „Situace ve struktu-

rálně postižených regionech“. Nově zvoleného 

předsedu Ing. Tomáše Hradila a místopředsedu Ing. 

Rostislava Kociána zajímalo jakým směrem se bude 

tento dlouhodobý problém postižených regionů ubírat a 

zda z této veřejné debaty vyjdou pozitivní výstupy pro 

náš region. Zaměstnanci mikroregionu Krnovsko spo-

lečně s hlavními představiteli vydali do Prahy zúčast-

nit se tohoto veřejného slyšení, kde vystoupili krom 

senátorů, poslanců, europoslanců, hejtmanů a starostů 

také premiér Andrej Babiš a další zástupci vlády.  

Rozsáhlá debata potvrdila, že situace v postižených 

regionech se za posledních 25 let takřka nemění, avšak 

kraj Moravskoslezský je na tom znatelně lépe než kraj 

Karlovarský či Ústecký. Ministryně Dostálová předsta-

vila nové dotační programy, které by měly pomoci po-

stiženým regionům. Starostové dotčených regionů při-

spěli věcnými připomínkami, které by danou situaci 

mohly nějakým způsobem řešit a vláda by se měla za-

měřit právě na ně. Jedná se především o podporu škol-

ství a rozšíření pracovního trhu.  

„Tati, s krajem nyní můžeme topit ekologičtěji. 

Kraj nám na to přispěje a neboj se na zbytek si 

půjčíme a to bez úroků.“ 

Ano, je to tady!!! Další vlna kotlíkových dotací bude 

brzy tu. A láka i na zajímavou nabídkou určenou rodi-

nám s nižšími příjmy. Ty budou moci u 

svých obcí požádat o bezúročnou půjčku, 

takže v tomto kole si na kotel sáhne oprav-

du každý. Přičemž toto není vše! Kraje a 

obce budou poskytovat příspěvky na splácení půjčky a 

to ve výši 7 500 Kč.  

Dotace je určena fyzickým osobám na výměnu stávají-

cích nevyhovujících kotlů (kotle na pevná paliva nespl-

ňující třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5.) za ekolo-

gický tj. tepelné čerpadla, automatického kotle pouze 

na biomasu, kotle pouze na biomasu s ručním přiklá-

dáním a plynového kondenzačního kotle. 

Maximální výše dotace bude až 120 000 Kč a to podle 

ceny a druhu pořizovaného kotle. Zájemci o bezúročnou 

půjčku si budou moci zažádat u své obce nebo přímo 

u Státního fondu životního prostředí a to v závislosti 

na tom, jestli se vaše obec zapojí do projektu či nikoli. 

V Moravskoslezském kraji bude výzva vyhlášena 

v dubnu roku 2019. Takže připravit, pozor …. !!! 

Místní akční skupina pořádá semináře pro občany pří-

mo v obcích. Jejich souhrn naleznete zde: https://

www.facebook.com/maskrnovsko/. 

 

AKTUALITY 

Koukej sedím v Senátu 

Návštěva senátu 

Kotlíková dotace 
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Přínos CSS do území 

Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko 

V roce 2016 Dobrovolný svazek obcí Krnovska (též Mi-

kroregion Krnovsko) začal provozovat Centrum společ-

ných služeb, zkráceně CSS, které vzniklo v rámci pro-

jektu „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, kte-

ré 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, eko-

nomické agendy, dále pak právní podpora nebo dokon-

ce 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 veřej-

ných služeb pro občany, což je primární cíl projektu.  

Prostřednictvím Centra společných služeb bylo za celé  

období realizováno několik společných projektů, které 

ovlivnily životy občanů. Tato vzájemná spolupráce obcí 

s CSS vedla zejména ke snížení pracnosti, časové ná-

ročnosti na přípravu, nákladů spojených s jejich reali-

zací a v neposlední řadě zejména přispěla ke zlepšení 

života místních lidí. 

 

Můžeme tvrdit, že specialisté našeho území se přede-

vším zaměřují na projektové žádosti. Zaměstnanci CSS 

za své tříleté působení prostřednictvím dotací přineslo 

do území cca 33 mil.Kč. DSO tak napsalo celkem 71 

projektů. Mezi ně řadíme projekty individuální a spo-

lečné pro členy DSO. Nebojíme se jít do jakékoliv výzvy 

a není snad dotační program, který bychom neměli 

prostudován a některé obci do něj žádost nepodávali.  

S projektovým záměrem nás za dané období oslovilo i 

několik neziskových či příspěvkových organizací v ne-

poslední řadě k nám přicházeli na rady i samotní obča-

né.  

Za uplynuté období si práce začala hledat nás. Tím 

myslíme, že na začátku fungování centra společných 

služeb jsme starosty oslovovali a upozorňovali na do-

tační možnosti my. Postupem času se tato situace obrá-

tila a  my můžeme říci, že starostové zaměstnancům 

CSS předkládali své záměry a specialisté hledali dotač-

ní možnosti na jejich vize.  

Všechny projekty doposud nejsou ještě zrealizovány a 

jsou například ve fázi schvalování nebo se právě reali-

zují. Jsou však velice rozmanitého charakteru. Psali 

jsme žádosti na zajištění kulturních aktivit či výstavbu 

veřejných budov jako jsou kulturní sály, klubovny, 

sportoviště aj. Množství rodin má domácí kompostér, 

které byly pořizovány ze společného projektu. Vzdělá-

vali jsme úředníky a statutární zástupce samospráv. 

Několik zaměstnanců ke své práci využívá moderní 

elektromobily. Školská zařízení budou obohacena o 

nové  zahrady či budou bezbariérově zpřístupněny. Za-

teplujeme budovy či obnovujeme sakrální stavby jako 

jsou pomníky, boží muka, kapličky, aj. Také jsme sou-

částí společného projektu s mikroregion Osoblažsko 

zaměřeného na zaměstnanost.  

Dalším velkým přínosem CSS je zřízení funkce Pověře-

nec osobních údajů v souladu s  GDPR. Obce tak ne-

musely tuto problematiku řešit samostatně či poptat 

externí firmu. Mají tak v území odbornou pomoc, která 

se danou problematikou zabývá a je plně k dispozici.  

CSS se také zabývalo otázkou veřejných zakázek. V 

této oblasti jsme opravdovými nováčky, ale i tak se 

nám podařilo vysoutěžit několik  zakázek, které se již 

zrealizovali a slouží dle zadaného záměru.  

Únor 2019 

Kontakt na Centrum společných služeb 

Ing. Pavel Antony 

tel.:  736 203 667 

Mgr. Jiřina Míčková  

tel.:  734 684 400 

E-mail: info@mikroregionkrnovsko.cz  

www.mikroregionkrnovsko.cz 

Bc. Patrik Džambík 

tel.:  737 610 804 

 

Činnost Centra společných služeb  

Obec Příspěvková 

organizace 

Nezisková 

organizace 

DSO 

 52 4 3 12 

Krajská 

dotace 

Národní 

dotace 

Evropská 

dotace 

 23 19 29 



Rok s GDPR  

Po roce tu opět máme pár řádku z naší „právní porad-

ny“ – samozřejmě myšleno neironicky  . Jak jsem Vás již 

informovali od minulého roku, pro puntičkáře od 25. 

května, začalo platiti nové, respektive staronové naří-

zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 

které se dostalo do povědomí lidí spíše pod zkratkou 

GDPR. A proč říkáme staronové? Nu proto, že to naříze-

ní ve skutečnosti vyšlo již v roce 2016, přesněji 27. dub-

na (ano, zase ti puntičkáři). Zároveň toto nařízení ne-

přináší mnoho změn oproti stávajícím principům zpra-

cování a ochrany osobních údajů. Tak řekněte sami, při 

odchodu uzamknout kancelář nebo mít dostatečně za-

heslovaný PC, však to není nic, co bychom již dávno 

nevěděli a nedělali, že ano? Ne, teď to trošku zlehčuje-

me situaci i když je pravda, že některým dělají pro-

blém i tyto základní principy bezpečnosti a v těchto 

případech je jenom dobře, že přišla ta čtyři hrůzná pís-

menka, při kterých běhá mnohým starostům mráz po 

zádech a slabší povahy padají do mdlob.  

Samozřejmě GDPR tu není jenom od toho, abychom 

nyní zamykali a heslovali, ale je to především reakce 

na zpracování stále většího množství údajů a to osobní 

povahy informačními společnostmi a jejich předávání 

napříč zeměmi.  Podívejme se například na dvě nejme-

nované společnosti, říkejme jim třeba „strejda Géčko“ a 

„Velké Fko“, kdy kolikrát tyto firmy nás znají lépe, než 

my sami. Přitom se i divíme, kde a jak tyto informace 

získaly, když mi sami jsme je jim nedali. Zde by se ho-

dila toto „historické“ přirovnání: O nás, bez nás. 

Nebudeme Vás zde nudit všemi podrobnostmi tohoto 

nového strašáka firem a úřadů, nicméně na závěr lze 

pouze dodat, že pokud přistupujete k novému nařízení 

s chladnou hlavou, selským rozumem a za spolupráce 

toho štěstíčka nemůže, respektive nemohlo Vás nové 

nařízení překvapit.  

GDPR a zákon o svobodném přístupu 

k informací  

Tento článek je věnován spíše našim starostům a pra-

covníkům úřadů, takže vy ostatní čtenáři víte co musí-

te udělat – kandidovat na starostu obce nebo obsadit 

pozici zaměstnance úřadu, aby se tento článek týkal i 

Vás.  

Poslední dobou musí starostové našich obcí řešit, zvý-

šený počet žádosti o informace podaných dle zákona č. 

106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu 

k informacím. Mezi starosty v poslední době znám spí-

še jako „doprčic a zase tu máme tu stošestku. Je nutné 

říci, že je potřeba dobře si rozmyslet, jaké informace 

mohu tazateli poskytnout a které by se již mohli zásad-

ně dotýkat soukromí cizích osob. Zde můžeme doporu-

čit postupovat podle doporučení Ústavního soudu a 

vypracovat tzv. test proporcionality. Pokud si nejste 

jistí, doporučujeme obrátit se na SMO ČR nebo přímo 

na nás, pracovníky CSS.   

Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko Únor 2019 
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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 

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

ředitel: Mgr. Petr Juřina 

Smetanův okruh 4, 794 01 Krnov 

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

ředitel: Mgr. Boris Stodůlka 

Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov 

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 

Mateřská škola Krnov, tel.: 595 171 355 

ředitelka: Bc. Marcela Vondráková, DiS 

Svatováclavská 13, 794 01 Krnov 

Mateřská škola Krnov, tel.: 554 614 566 

ředitelka: Petra Šlosarová 

náměstí Míru 12, 794 01 Krnov 

Mateřská škola Krnov, tel.: 554 610 330 

ředitelka: Hana Hrazdirová 

Mikulášská 8, 794 01 Krnov 

Mateřská škola Krnov, tel.: 554 637 174 

ředitelka: Bc. Danuta Mokrášová 

Jiráskova 43, 794 01 Krnov 

Mateřská škola Krnov, tel.: 554 613 602 

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 

Umělecké školy + Střediska volného času 

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

ředitel: PaedDr. Drahomír Malovaný 

Dvořákův okruh 21, 794 01 Krnov 

Základní umělecká škola Krnov, tel.: 554 611 030 

ředitel: Mgr. Kamil Trávníček 

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 

Ostatní 

Základní škola Město Albrechtice, tel.: 554 652 245 

ředitelka: Mgr. Nataša Richtárová 

Hašlerova 2, 793 95 Město Albrechtice 

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

ředitel: Ing. Radovan Vladík, Ph.D. 

Hlubčická 9,11, 794 01 Krnov 

Dětský domov a školní jídelna Lichnov, tel.: 

554 643 129 

ředitelka: Alena Lukeszová 

Mateřská škola Klíček, tel.: 604 477 615, 

Mgr. Kateřina Sidopulu 

U Nových staveb 2, 794 01 Krnov 

VEŘEJNÉ SLUŽBY 

Zpravodaj Mikroregionu Krnovsko Únor 2019 
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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 

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 

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 

VEŘEJNÉ SLUŽBY 
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