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Zprávy z měst
Krátce
RÝMAŘOV

Věnce i svícny vás naučí
vyrábět ve Stránském
Vytvořit si doma slavnostní atmosféru lidem umožní občanské sdružení Stránské. Dnes a zítra, ale
i příští víkend od 13 do 17 hodin pořádá kurz vánočního zdobení. „Vyrobíme originální vánoční ozdoby
z přírodních materiálů, věnce, svícny i ozdoby na stůl a do oken,“ zve
organizátorka kurzů Vladimíra
Křenková. Na kurz je nutné se přihlásit na e-mail KrenkovaVladimira@seznam.cz či na telefonech
554 725 848 a 723 040 535. (ama)
BRUNTÁL

Jedna z prvních cest
starosty vedla do Polska
Jedna z prvních cest nového vedení Bruntálu vedla do partnerského
města Prudnik v Polsku. S ním
Bruntál spolupracoval mimo jiné
na projektu rekonstrukce městských parků. Obnovený park partneři v Polsku představili nyní.
Nový starosta Bruntálu Petr Rys
řekl, že cítí hrdost na představitele
obou měst, že se dokázali semknout a projekt obnovy parků
přivést k dobrému konci.
(ama)
VRBNO POD PRADĚDEM

Město nechalo skácet
dvě lípy. Byly shnilé
„Ty lípy ohrožují okolí,“ nahlásili
nedávno radnici ve Vrbně vlastníci
nemovitostí z blízkosti stromů. Stalo se tak poté, co praskla jedna
z hlavních větví a hrozilo, že spadne na cestu či elektrické vedení.
Odborníci řekli, že stav stromů je
špatný. Proto je město nechalo pokácet. Příští rok místo nich vysadí
vhodnější stromy.
(ama)

Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

Pátek: Ostrava
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Pondělí: Opava, Vítkov, Kravaře,
Hradec nad Moravicí

Úterý: Nový Jičín, Příbor, Fulnek,
Kopřivnice, Frenštát p. Radhoštěm

Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí

Krnov bude v nejbližších
letech opět řídit žena
Víc než měsíc politici
jednali, teď má Krnov
konečně novou vládu.
Povede ho opět žena.
Sociální demokratka
Alena Krušinová vystřídá
Renatu Ramazanovou
z ODS.
KRNOV Dosavadní starostka ale
v práci na radnici neskončí.
Usedne v křesle místostarostky
spolu s Michalem Brunclíkem, který do voleb šel jako dvojka na kandidátce krnovských sociálních demokratů a do funkce nastoupí až
1. prosince.
Rozhodli o tom včera odpoledne zastupitelé na ustavujícím zasedání.
O tom, že povolební jednání
mezi stranami byla v Krnově dlouhá, svědčí i fakt, že teprve ve čtvrtek večer politici podepsali koaliční smlouvu.
„Na spolupráci se dohodly
ČSSD s ODS a se sdružením
NOS-NEOS pro Krnov,“ sdělila Alena Krušinová, jednička krnovských sociálních demokratů.
Oproti předchozím čtyřem letem se tak složení vedení města
změní jen málo.
Zatímco dosud měla ODS v radě
čtyři křesla včetně toho starostovského, sociální demokracie měla
mandáty tři, sdružení KROS (před-

FAKTA

Vedení radnic v dalších
městech regionu

v příštích čtyřech letech povede
sociální demokratka Alena
Krušinová.
Foto: Dita Círová

Bruntál
Město povede devítičlenná rada.
Starostou zastupitelé zvolili Petra
Ryse (Bruntál 2010), místostarosty
budou Václav Mores (TOP 09)
a Vladimír Jedlička (ČSSD).
Rýmařov
Starostou města zastupitelé zvolili
Petra Kloudu (SNK ED). Do křesla
místostarosty zasedne Jaroslav
Kala (ČSSD). Jednadvacetičlenné
zastupitelstvo zvolilo sedm
radních.
Vrbno pod Pradědem
Křeslo starostky zastupitelé tajnou
volbou přidělili Heleně Kudelové
(ČSSD) a post místostarosty Miloši
Lasotovi (ČSSD). V radě kromě
nich usedne dalších pět lidí.
Město Albrechtice
Město bude řídit starosta Luděk
Volek (SNK ED), místostarostkou
zastupitelé zvolili Jitku Hanusovou
(KSČM).

chůdce NOS-NEOS – pozn. red.) jeden a lidovci jeden, teď si ODS
a ČSSD vezmou rovnoměrně čtyři
křesla a na NOS-NEOS pro Krnov
zbude jeden mandát.
Zatímco se – co do složení vedení – radnice moc nemění, změn se
dočkalo personální obsazení rady
města. V ní je několik nováčků, kteří v dosavadním vedení města nebyli. Mezi nimi jsou sociální demo-

krat Miroslav Kozelský, Jiří Sztefek
z ODS nebo Drahoslav Malovaný
z ODS. Ten je teď na služební cestě, proto bude rada jmenována až
15. prosince na jednání zastupitelstva. Staronovými členy rady jsou
Josef Herzig z ČSSD a Jiří Veverka
z ODS.
Nováčkem v radě města bude
Pavel Moravec ze sdružení
NOS-NEOS pro Krnov, který už de-

Nová starostka Krnov

Třídit odpad
do pytlů lidi
baví. Teď službu
radnice rozšiřuje

set let vede městskou policii. „Myslím, že za těch deset let se mi snad
i něco podařilo pro Krnov udělat,
teď budu své zkušenosti moci zúročit ve vedení města,“ poznamenal.
Prozradil, že má několik nápadů, které by rád ve městě prosadil.
Konkrétnější ale být nechtěl.
„Bude to záležet na mnoha jednáních, která se povedou,“ podotkl
nový Pavel Moravec.
Přinese Krnovanům nové, respektive staronové vedení radnice
nějakou změnu?
„V koalici s ODS jsme spolupracovali čtyři roky, jen můžeme něco
vylepšit. Jinak ale jedeme dál, protože máme spoustu věcí rozpracovaných,“ řekla Alena Krušinová.
Jednou z priorit, na které se
chce vedení města soustředit a které teprve zakotví do programového prohlášení, bude rekonstrukce
lázní a přilehlého parku. Radní budou i dál podporovat rekonstrukce
škol a školských dvorů. Třeba ale
s rušnou dopravou, která tíží místní obyvatele, podle Aleny Krušinové asi moc neudělají.
„Ve spolupráci se sdružením za
dostavbu silnice, jejíž součástí je
i obchvat Krnova, budeme tlačit
na to, ať se obchvat začne stavět
co nejdřív. Ta stavba ale nestojí na
městě,“ uvedla nová starostka.
Markéta Radová
Jste spokojeni s výsledky voleb
a povolebních vyjednávání
ve vašem městě či obci?
Pište na: redova@mfdnes.cz

KRNOV (ama) Zatímco dosud mohli plastová odpad a nápojové kartony do pytlů třídit jen lidé z okrajů
Krnova, od prosince osvědčenou
službu využijí i další obyvatelé.
„Stejný způsob sběru těchto odpadů město rozšiřuje i do jižní a severozápadní části města,“ řekla
mluvčí Krnova Dita Círová.
Upřesnila, že lidé ve zmíněných
částech města dostanou v posledním listopadovém týdnu obálky
s pytlem a letáčkem, v němž se dozví o tom, co třídit, ale i kdy a jak se
bude odpad svážet. V severozápadní části města budou pracovníci
Technických služeb odpad svážet
vždy poslední pátek v měsíci, v jižní pak poslední čtvrtek v měsíci.
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Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru www.rajce.net, který je největším fotoalbem na internetu v České republice a na který za necelé tři roky jeho existence umístilo své fotky už několik stovek zájemců
Vzácní hosté Ve velkém sále Kulturního
domu Vítkov při této příležitosti konal
mezinárodní koncert, na kterém kromě
domácího souboru vystoupily partnerské
orchestry ze slovenského Prešova
a z polských Kalet.
4x foto: jprusek.rajce.net

Významné jubileum Na podzim si Dechový orchestr Základní
umělecké školy Vítkov připomněl padesát let od svého založení.

INZERCE
Generální partner

PAVEL
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POR
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UR 2010
JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA, DIRIGUJE: TOMÁŠ KOUTNÍK, HOSTÉ VEČERA: VOJTĚCH DYK A JOSEF VEJVODA TRIO
výjimečný svět houslí WWW.PAVELSPORCL.CZ
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