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Obr.: Pohled na synagogu v Krnově po vykácení stromové aleje na Soukenické ulici v roce 2019



    Slovo úvodem

Vážení přátelé krnovské synagogy,

uzavíráme první rok činnosti nově založeného Spolku u synagogy, tvořeného ale nadšenci, kteří se
aktivit kolem synagogy věnují již dvě desetiletí. Pokračujeme ve spolupráci s Federací židovských obcí v ČR
jako vlastníkem synagogy s cílem nadále udržovat tuto krásnou památku jako centrum kulturních aktivit a
činorodého komunitního života.

Chci znovu poděkovat těm, kteří vynaložili obrovské úsilí k obnově krnovské synagogy jako dědictví
krnovské židovské komunity - našich předchůdců.

  
                                                                                                         Jan Stejskal, předseda

. 
Obr.: Pohled na Soukenickou ulici/Tempelring/Tuchmacherring v Krnově/Jägerndorf v období Rakouska -

Uherska

      Základní informace

Název: Spolek u synagogy
Právní forma: spolek
Sídlo: Soukenická 82/6, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Datum zápisu: 29.7.2019
Spisová značka: L 18767 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Identifikační číslo: 08373248
Učel: Rozvíjení kulturního a architektonického dědictví, spojeného s historií židovské

komunity v regionu Krnova a českého Slezska, prostřednictvím realizace vlastních
projektů obnovy, vzdělávacích projektů a poradenství, případně podílem na realizaci
rozsáhlejších projektů spolupráce neziskového sektoru, místních samospráv, odborné i
laické veřejnosti

Statutární orgán-výbor:
Předseda: Jan Stejskal, tel.: 554610935, 604294458, e-mail: jenstejskal@seznam.cz
Tajemník: Jiří Strnad, tel.: 603826428, jorgos.s@email.cz
Hospodář: Tomáš Sedlák, tel.:608480647, tom.sedlak@seznam.cz
Členka výboru: MUDr. Eva Pončová
Členka výboru: MVDr. Pavla Löwenthalová
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Název nejvyššího orgánu:   spolkový sněm
Internet:    www.krnovska-synagoga.cz

Dosavadní „historie“ sdružení:
2019 - založení Spolku u synagogy k zastřešení aktivit členů, rozvíjených od roku 1999

- uzavření smlouvy o spolupráci s Federací židovských obcí v ČR (provoz synagogy v Krnově)

Historie synagogy v     Krnově: 
V blízkosti bývalých městských hradeb postavil v letech 1870-1872 stavitel Ernst Latzel budovu krnovské
synagogy pro potřeby rychle rostoucí židovské komunity. Novorománská budova s maurskými prvky
v interiérech je tradičně orientována hlavním průčelím se svatostánkem na východní stranu. Sál synagogy je ze
tří stran obklopen na úrovni prvního patra galeriemi pro ženy, nesených litinovými sloupy. Synagoga, na jejíž
výstavbu osobně přispěl rakouský císař František Josef i finančník Salomon Rothschild, sloužila k židovským
bohoslužbám nepřetržitě do podzimu roku 1938. Po obsazení Krnova německou armádou vedení města
přeměnilo synagogu na tržnici. Poslední krnovský rabín Dr. David Rudolfer zahynul v koncentračním táboře,
stejně jako významná část příslušníků místní židovské komunity. Po roce 1945 byla budova příležitostně
využita jako sklad, od roku 1960 pak sloužila potřebám okresního archivu. Po povodni 1997 došlo k vyklizení
synagogy a prvním opravám díky Židovské obci Olomouc. Od roku 2004 proběhly další dílčí opravy,
zajišťované Federací židovských obcí ČR, s podporou Moravskoslezského kraje a města Krnov. Celková
rekonstrukce synagogy proběhla v letech 2011-14 z prostředků Integrovaného operačního programu v rámci
projektu Revitalizace židovských památek ČR. 

     Naše projekty

Provozování synagogy v     Krnově v     rámci projektu „Revitalizace židovských
památek v     ČR“ 

Synagoga v Krnově je součástí sítě 10 synagog, opravených v rámci projektu „Revitalizace židovských
památek v ČR“, který získal dotační podporu z Integrovaného operačního programu, spravovaného
Ministerstvem kultury ČR. Nositelem projektu byla Federace židovských obcí v ČR. Projekt zajistil obnovu
židovských památek ve vybraných lokalitách ČR, včetně Krnova, a využití synagog jako regionálních center
židovské kultury. Opravy byly realizovány v letech 2011-14. V krnovské synagoze byla po rekonstrukci
vytvořena expozice „Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci“. Od pololetí roku 2014 běží provozní fáze
projektu. Provoz synagogy zajišťuje na základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci Spolek u
synagogy.

Obr.: synagoga v Krnově před rokem 1989



Další aktivity v     roce 2019
-organizace 15.ročníku Ceny Dr.Sigmunda Langschura pro studenty Gymnázia Krnov a 14.ročníku Ceny
Dr.Ernsta Berla pro studenty Gymnázia Bruntál
-údržbové práce na židovském hřbitově v Krnově

      Finanční zpráva

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2019 (v Kč)
2019 

VÝNOSY CELKEM:   25.300,-
Přijaté příspěvky a dary   22.500,-
Tržby z prodeje majetku            0,-
Ostatní výnosy     2.800,-
NÁKLADY:   13.823,-
Spotřebované nákupy celkem            0,-
Služby celkem:     2.537,-
Osobní náklady celkem:            0,-
Ostatní náklady:   11.286,-
Odpisy a ZC prodaného majetku:            0,-
Poskytnuté příspěvky:            0,-
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:   11.477,-

Rozvaha k 31.12.2019 (v Kč)
2019

AKTIVA CELKEM:       11.477,-
Dlouhodobý hmotný majetek               0,-
Zásoby               0,-
Pohledávky               0,-
Finanční majetek      11.477,-
PASIVA CELKEM:      11.477,-
Vlastní zdroje celkem      11.477,-
-Jmění celkem               0,-
-Výsledek hospodaření běžného
roku

     11.477,-

Cizí zdroje celkem               0,-
-Půjčky od členů sdružení               0,-
-krátkodobé závazky               0,-

      Poděkování
Děkujeme předsedovi Federace židovských obcí v ČR Ing. Petru Papouškovi a manažerce projektu Květě
Svobodové za spolupráci na projektu Revitalizace židovských památek v České republice.
Činnost Spolku u synagogy by nebyla myslitelná bez dotační podpory, pomoci sponzorů, spolupracovníků,
dobrovolníků, členů sdružení. V roce 2019 to byli zejména:
-Dary na provoz synagogy – MUDr. Eva Pončová, Milan Ponča, Tomáš Sedlák
-Přednášky pro veřejnost a školy – Jiří Strnad
-Provoz synagogy v Krnově, organizace kulturních akcí a výstav – Tomáš Sedlák
-Podpora Ceny Dr. Ernsta Berla pro studenty Gymnázia Bruntál – Jiří Strnad
-Podpora Ceny Dr. Sigmunda Langschura pro studenty Gymnázia Krnov: AGIST s.r.o. – Ing. Libor
Nowak, MVDr. Petr Löwenthal, MVDr. Pavla Löwenthalová, Jan Stejskal, MUDr. Natálie Stejskalová

DĚKUJEME!

        Plány (a přání) pro rok 2020 a další léta
- rozšíření spolupráce s FŽO, ŽO Olomouc a ŽO Ostrava
- revitalizace židovského hřbitova v Krnově



        Jak podpořit projekty našeho spolku
Chcete podpořit projekty Spolku u synagogy finančním darem, materiální pomocí, dodávkou Vašich výrobků
či služeb, dobrovolnickou prací či dobrou radou? Můžete nám pomoci v některém z našich plánů pro rok 2019?
Jakoukoliv pomoc uvítáme. V případě potřeby připravíme text sponzorské smlouvy. 

Využijte prosím kontakt: 
Jan Stejskal, tel.: 554 610 935, 604 294 458, e-mail: jenstejskal@seznam.cz
Jiří Strnad, tel.: 603 826 428, jorgos.s@email.cz
Tomáš Sedlák, tel.: 608480647, tom.sedlak@seznam.cz
 
Bankovní účet Spolku u synagogy:
-číslo účtu: 289817280/0300, Československá obchodní banka, a.s.
-BIC/SWIFT CODE: CEKOCZPP, IBAN: CZ21 0300 0000 0002 8981 7280

GIVT - Podpora spolku nákupem přes webový portál GIVT.cz (více než 1000 obchodů)
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