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Krnovsko–Bruntálsko
Tipy na kulturní akce
● Nevšední krása ve fotografiích
●
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Zábava u vody
● Na Praděd jinak
●

KRNOVSKO–BRUNTÁLSKO
KAM VE VOLNU
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SZZ KRNOV
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ZLT
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TŘICÁTINY SKUPINY FLASH
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ALFUN
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V Mikroregionu Slezská Harta spojilo síly třináct obcí a plní společné cíle – pečovat
o potřeby svých občanů, všestranně rozvíjet region a podpořit cestovní ruch.

NA PRADĚD!

14

WELLNESS BRUNTÁL

NEVŠEDNÍ KRÁSA

Fotograf Ondřej Durczak v knize nazvané
Bruntálsko zachycuje nevšední krásu kraje.
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„PAMĚŤ JE SELEKTIVNÍ“

20

Tipy nejen na rodinné víkendové výlety –
kam za zábavou, kulturou či sportem.

„Na rozvoj nemocnice jsme sehnali přes
200 milionů,“ říká v rozhovoru ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov Ladislav Václavec.

MIKROREGION U HARTY
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Celoroční provoz, všechny bazény se slanou vodou, to vše skýtá Wellness centrum
Bruntál.

NOVÁ PODOBA LÁZNÍ
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Krnovští vybrali novou podobu městských
lázní.

Na zámku v Krnově můžete „žít“ i vy!

Třicet let působí v Krnově taneční skupina
Flash.
Alfun je ryze česká společnost celoevropského významu.
Skutečně nejhezčí cesta na Praděd je po
modré značce z osady Vidly.

Historik Branislav Dorko zmapoval strukturu NSDAP v Krnově.
Foto na obálce: Miloslav Jančík, MAFRA

FOTO: ALEXANDR SATINSKÝ, MAFRA

Speciál DNES je komerční příloha MF DNES
Vedoucí komerčních příloh:
Kamila Hudečková
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Kam ve volnu
jsou vystoupení v zámecké zahradě, vítaným zpestřením budou módní přehlídky, taneční představení, trhy a v neposlední řadě dobré občerstvení,“ říká
Renáta Radváková z městského úřadu.

NA SOVINCI HRAD SOVINEC JE JISTOTOU RODINNÝCH
VÍKENDOVÝCH VÝLETŮ. FOTO: TOMÁŠ FRAIT

N

a celou řadu akcí se mohou
v letošní sezoně těšit lidé na
Krnovsku a Bruntálsku. Například na bruntálském zámku
chystají na 6. května Muzejní
noc, v Krnově se mohou návštěvníci těšit
na sobotu 14. května, kdy se otevřou místní památky se speciálním doprovodným
programem. Komentované prohlídky
nebo doprovodné programy nabídnou
v rámci Dne otevřených památek.
Následující sobotu přijedou do známé
Krnovské synagogy oblíbení tvůrci seriálu Šumná města, režisér Radovan Lipus
a architekt a herec David Vávra. V díle
věnovaném rumunským stavbám krnovského rodáka Karla Franze Benische
(1822–1896).
FENOMÉN CYKLISTIKA
Celorepubliková akce konaná u příležitosti Mezinárodního dne muzeí zpestří
noční dění na Bruntálském zámku.
Muzejní noc se v něm uskuteční v pátek
6. května od 17 do 22 hodin. Zájemci se
mohou těšit na vernisáž výstavy Fenomén cyklistika, swingový koncert, komentované prohlídky výstav, noční prohlídky
zámecké expozice a další doprovodný
program. Pro velký zájem muzeum doporučuje si noční prohlídky zámecké expozice předem rezervovat na telefonu
554 717 949.
DNY MĚSTA BRUNTÁLU
Po dvouletém půstu se mezi vrcholy kulturního dění na Bruntálsku mohou
17. a 18. června opět počítat oblíbené
Dny města Bruntálu.
„Návštěvníky čeká zábavný program
v podobě hudebních koncertů, v jednání

FAJNE LÉTO PO ŽIDOVSKU
Krnovská synagoga bude dějištěm oblíbeného benefičního festivalu Fajne léto po
židovsku. 24. až 26. června se tak návštěvníci unikátní památky setkají s významnými osobnostmi židovské kultury. Součástí festivalu budou koncerty, workshopy, přednášky.
„Výtěžek třetího ročníku Fajného léta
po židovsku půjde na pomoc Ukrajině.
Z programu bude zajímavá například
tematická výstava cyklu fotografií Židé
na Ukrajině fotografa Jindřicha Buxbauma, přednáška Terezie Dubinové Židé
a Ukrajina včera a dnes či koncert amerického básníka a hudebníka Luciena
Zella,“ řekla za organizátory akce Dita
Círová, tisková mluvčí Městského úřadu
v Krnově.
Součástí třídenní slavnosti bude i položení symbolických dlažebních kostek
s mosazným povrchem zvaných Stolpersteiny, které upomínají na násilně likvidované obyvatele měst v době 2. světové
války.
Od pátku do neděle se také v okolí
synagogy budou vařit stylová košer jídla
a budou připraveny ochutnávky speciálních nápojů. Vedle veselí ale chrám
ovládne také páteční večerní a v sobotu
ranní bohoslužba.
HOLČOVICE FEST
Hudební svátek s hvězdami pop-music
je připraven na sobotu 2. července v Holčovicích. Holčovice fest se v údolí řeky
Opavice uskuteční už počtrnácté a bude
hostit například kultovní slovenskou punkovou stálici Horkýže Slíže. Ze Slovenska
ale přijede také zpěvačka Kristina, domácí scénu zastoupí například legendární
Oceán či Helmutova stříkačka.
„Do Holčovic se náš tradiční festival
vrací po delší odmlce způsobené pandemií covidu-19. Začneme v sobotu od 14
hodin v areálu Tělovýchovné jednoty.
Ohlasy na sestavu jsou vesměs pozitivní,
vedle punkrockových pecek zazní slovenské hity Pri oltári, Ta nie, Jablčko nebo
Horehronie. Pyšní jsme na místní premiéru českobudějovického Oceánu, poprvé
se u nás ukáže brněnská rocková legenda
Helmutova stříkačka. Za mladou krev je
u nás nováčkem frýdecko-místecká písničkářka Kaczi, nominována za jedinečný pěvecký projev na cenu Jantar 2018
a 2019 v kategorii Interpretka roku,“ láká

na festival Martin Hradečný z krnovského Kofola Music Clubu.
ŘECKÉ DNY
Letní zahradní slavnost plnou lidových
písní nabídnou tradiční Řecké dny. Konají se pravidelně třetí víkend v červnu
a vévodí jim místní soubor řeckých lidových tanců Antigoni. Soubor vznikl již
v roce 1996 pod názvem Gorgona převzatým z mytologické tradice. Zakladatelkami a vedoucími souboru byly Marta Tošková a Irini Pechová.
Od doby svého založení se soubor
a jeho členové zúčastnili mnoha vystoupení a festivalů v České republice, Řecku
i dalších zemí. Jeho členy jsou děti, mládež i dospělí, které v současnosti vedou
Irini Grigoriadu a učitel tanců Paris Vasiliadis. Na svém repertoáru mají Antigoni
tance ze všech oblastí Řecka, pevninské
i ostrovní, rovněž využívají stylové krojové kostýmy.
METALOVÝ FESTIVAL
Pestrou škálu nekomerční metalové
hudby nabídne jubilejní desátý ročník
festivalu North-Eastern open air. Uskuteční se na zahradě Střediska volného
času v Krnově, a to 16. července.
„Naším cílem je vytváření kulturního
zázemí pro alternativní, méně známé
kapely i jejich fanoušky. Život by měl být
přeci barevný a protékající všemi
směry,“ říkají organizátoři, kteří na pódium přizvali například formace Swept
Intto Decay, Nomura, DWTK, Silence
Before Decay, Flashback, tartarO:s,
Tortharry a X-Core. Pokud pestrou škálu
umělců zasáhne nepřízeň počasí, bude
náhradním prostorem k jejich vystoupení krnovský Kofola Music Club.
JAZZ
Bruntálský festival Jazzfest s bohatým
programem se uskuteční 30. července.
Na programu bude vystoupení místních
kapel, ale i četných hudebních hostů.
„Za oddělení kultury letos připravujeme
v městském parku už jedenáctý ročník
této vyhledávané akce. Hrát a zpívat se
bude na dvou pódiích. Návštěvníci se
mohou těšit na skvělé zpěváky a instrumentalisty. Na festival se chystá i početná divácká výprava hostů z polského
města Prudniku. Srdečně zveme veřejnost, vstup je volný,“ uvádí Renáta Radváková z mětského úřadu.
Z ohlasů na úspěšné minulé ročníky
Jazzfestu je jasné, že na své si příjdou
zejména příznivci swingu a jazzu v prvorepublikovém balení, festival je však otevřen i moderním interpretacím klasiky.
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selektivní
DOBRÉ SRDCE KRNOVA
Jednou z nejoblíbenějších letních krnovských slavností bývá zábavné odpoledne
Dobré srdce Krnova. Tentokráte bude
věnováno tématu Cesta do filmu a pohádek. Program určený pro celou rodinu je
spojen s dobročinnou beneficí a koná se
13. srpna od 15 hodin.
TAJEMNÝ HRAD SOVINEC
Bohatý program plný romantických
bojů, lukostřelby nebo loveckých turnajů
či hradních strašidel nabízí pravidelně
vyhledávaný hrad Sovinec. Návštěvníci
jsou zvyklí například na stylové obléhání
hradních bestií nebo víkendová setkávání s přízraky hradní věže či démony.
Jeden z vrcholů letošní návštěvnické
sezony se odehraje 27. a 28. srpna. Po
oba víkendové dny správce hradu připraví netradiční prohlídky. „Kdo projeví
potřebnou odvahu a navštíví nás, dozví
se zajímavosti z tajemné, možná i temné
minulosti hradu, ale také o tajích kuchyně našich předků. V sobotu večer se pak
návštěvníci mohou těšit na tajemné
noční prohlídky hradu nebo povídání
o netopýrech,“ uvádějí pořadatelé.
INDIÁNI ČI ROCKOVÉ NÁMĚSTÍ

3. září bude žít město ve víru 18. ročníku
multižánrového festivalu Bruntálské indiánské léto. Přehlídka se zaměřuje na místní a regionální skupiny ve stylu folk,
country a bluegrass. Nechybí ale například i folkrockové experimenty. V případě nepřízně počasí se akce přesouvá pod
střechu Městského divadla. O týden později vystřídá hudební indiány hlasitější
Rockové náměstí. Jak název naznačuje,
půjde o vystoupení zejména rockových
kapel a místních formací.

KRNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
Krnovské hudební slavnosti patří k nejstarším místním festivalům. Otevřené
jsou populární scéně. V minulosti se do
hledáčku jejich dramaturgie dostal například Janek Ledecký nebo Felix Slováček,
loni s nimi slavili dvě dekády existence
této přehlídky.
Letošní program je zatím v jednání.
Termín konání je 9. až 11. září. „Slavnosti
jsou nejvýznamnější hudební akcí Krnova. Každoročně nabízí atraktivní a bohatý program plný nejrůznějších hudebních stylů, od klasické hudby v podání
špičkových interpretů přes jazz, dechovou hudbu až po rock, pop nebo blues.
Během tří dnů se uskuteční v koncertní

síni sv. Ducha, v městském divadle, synagoze, v Kofola Music Clubu a na Hlavním
náměstí,“ dodává za organizátory mluvčí
města Dita Círová.
DÁMA PROSTOVLASÁ NEVYCHÁZÍ
Zámecká noc v Muzeu města Bruntál
bude 16. září ve znamení nadcházející
výstavy Dáma prostovlasá nevychází.
O den později bude výstava oficiálně otevřena a potrvá až do konce ledna. K vidění budou zejména dámské pokrývky
hlavy užívané především v městském prostředí od 2. poloviny 19. století do 1. poloviny 20. století.
„Čepce, šátky, zimní kápě, klobouky
a kloboučky, bez nichž žádná dáma nevyšla z domu ani do koloniálu, rozšíří ukázky dámských doplňků, dětské čepečky
a dobová vyobrazení. Vystaveny budou
také exkluzivní dobové kloboučky
a čepečky označené Mode de Paris či
jejich bruntálské napodobeniny,“ říká za
organizátory Květoslava Málková, která
připravuje doprovodný program k expozici. Zajímavostí je, že většina vystavených exponátů se v letech 2018 až 2021
restaurovala. Díky tomu, že byly zhotoveny repliky krajkových čepců, mohou si je
návštěvníci výstavy rovnou vyzkoušet.

INZERCE

Automatizace a robotizace výroby
zajistí zvýšení efektivity výroby, snížení zmetkovitosti, řešení nedostatku personálu

☛ Již více než 30 let se zabýváme automatizací
výrobních procesů různých odvětví průmyslu.
☛ Zajistíme Vám kompletní dodávku průmyslové
automatizace, obsahující zpracování řešení,
projektové dokumentace, řídicího systému,
robotů včetně programování a řešení bezpečnosti
pracoviště.
☛ Nabízíme bezplatnou prezentaci ve Vaší
ﬁrmě na téma „Automatizace, jak na to“, jejíž
součástí jsou ukázky z řešených projektů, včetně
popisu průběhu realizace a unikátních řešení.
Předpokladem úspěšné realizace každé zakázky je
poctivá a detailní příprava před jejím zahájením.
Elap výrobní družstvo • Světlá 321, 793 31 Světlá Hora • Tel.: 554 793 021 • E-mail: obchod@elap.eu •

www.elap.eu

6

Nemocnici se daří rozvíjet
„Na rozvoj nemocnice jsme sehnali přes 200 milionů,“ říká v rozhovoru ředitel
Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov Ladislav Václavec.

P

ane řediteli, krnovská nemocnice
letos oslaví 110 let svého provozu.
Zapíše se tento rok do dějin
nemocnice?
Letošní rok je významný nejen kvůli oslavám výročí, které plánujeme v polovině
léta, ale zejména kvůli mimořádným prostředkům, které se nám podařilo sehnat
na další rozvoj nemocnice.

Je to pár let, co jste se chlubili více než
sto miliony korun z dotací na přístrojové
vybavení. Kolik by do nemocnice mělo
přitéct peněz letos a odkud?
Odhadujeme, že letos a v příštím roce
proinvestujeme přes 200 milionů korun.
Daňoví poplatníci se nemusí bát, že je
stojíme tolik peněz. Stejně jako v minulých letech se nám opět podařilo dosáhnout na dotační peníze. Z dotačního
fondu REACT jsme získali 150 milionů
korun. Další prostředky máme přislíbeny
od našeho zřizovatele – Moravskoslezského kraje. Jako největší zaměstnavatel
regionu i jako nemocnice, která dlouhé
roky hospodaří s vyrovnaným a mírně
plusovým rozpočtem, budeme do rozvoje investovat i ze svých prostředků.
Jaká investiční akce bude největší?
Nejvýznamnější investicí bude kompletní přestavba operačních sálů, která přijde na 58 milionů korun a bude financována z dotačního titulu REACT. Samotná
realizace by měla proběhnout v době letních prázdnin, ale je možné, že se termín
o něco posune. Rozhodně po několik
týdnů omezíme operační program. Výsledek ale bude stát za to, jelikož budeme
mít jedny z nejmodernějších operačních
sálů v republice.

Krnovská nemocnice má nové přístrojové
vybavení. Plánujete další investice do
přístrojové techniky?
Zcela nepochybně. Zrovna nedávno
jsme pořídili pro porodnici nové ultrazvuky, pomocí nichž gynekologové provádí
prvotrimestrální screening plodu. Z dotačních peněz bychom rádi pořídili nové
CT, které vyjde na 18 milionů korun.
Z dotací budeme modernizovat naši magnetickou rezonanci. V plánu rovněž
máme pořídit novou potrubní poštu,
která propojí jednotlivé pavilony nemocnice s laboratoří a budou jí zasílány odběry pacientů.
Zmínil jste magnetickou rezonanci. Jde
o poměrně nový přístroj a už potřebuje
modernizaci?
Před mnoha lety nám všichni říkali, že
magnetická rezonance v Krnově je zbytečná a nebude vytížená. Jako ředitel
nemocnice jsem o její pořízení marně usiloval téměř deset let a narážel na odpor
členů tehdejší přístrojové komise a ministerských úředníků. Složitě jsem vysvětloval, že pacienti u nás čekají na vyšetření
téměř 4 měsíce a musí ho absolvovat ve
vzdálených nemocnicích. A vlastně kvůli
tomu jsem šel do politiky. Jako senátorovi se mi podařilo souhlas zajistit za krátkou dobu. No a dnes se jasně potvrzuje,
že jsem měl pravdu. Naše magnetická
rezonance patří mezi nejvytíženější
v zemi. Za tři roky máme přes 10 tisíc
vyšetřených pacientů. Modernizace přístroje zkrátí až o třetinu každé vyšetření,
čímž se ještě více zrychlí odbavování
pacientů. Navíc budou k přístroji pořízeny speciální mamární cívky, které umožní provádět vyšetření prsu.
Hodně se mluvilo o rozšiřování
rehabilitace. Co vás k tomu vede?
Naše nemocnice má velké ortopedické
oddělení a také vynikající iktové centrum, kde úspěšně léčíme pacienty po
mozkové mrtvici. Z toho důvodu si zakládáme na kvalitní rehabilitační péči.
Letos by měla začít první etapa stavebních úprav rehabilitačního pavilonu.
Počítáme s rozšířením oddělení a vybudováním rehabilitačního respiria. Druhá
etapa by měla začít příští rok. Akci za 60
milionů korun by měl profinancovat náš
zřizovatel – Moravskoslezský kraj.
Celá Evropa řeší zdražování energií, jak
to máte v nemocnici?
Elektřinu a teplo si vyrábíme sami pomo-

cí dvou kogeneračních jednotek (KGJ).
Jelikož jsou obě KGJ za zenitem, požádali
jsme loni našeho zřizovatele, aby letos
došlo k jejich obměně. Investici za 20
milionů korun máme schválenou. Určitě
se chceme zaměřit na získávání energie
z obnovitelných zdrojů. Připravujeme
projekt, v jehož rámci umístíme na jeden
z pavilonů fotovoltaické panely.
Krnovská nemocnice má několik
detašovaných pracovišť. Daří se rozvíjet
také je?
Oficiální název nemocnice je Sdružené
zdravotnické zařízení Krnov. A kromě
nemocnice v Krnově k němu patří
nemocnice Město Albrechtice, zařízení
ve Dvorcích, ale také provozujeme plicní
ambulance v Jeseníku a Bruntále a několik zubních ordinací napříč spádovou
oblastí. Investujeme do všech pracovišť.
Cílem je zajistit kvalitní a dostupnou
zdravotní péči pro obyvatele ze všech
částí našeho regionu.
Zmínil jste zubní ordinace. Proč jste se
pustili do tohoto projektu?
Nemocnice nemají za povinnost zřizovat
zubní ordinace. Ale rozhodl jsem se pustit do tohoto pilotního projektu, jelikož
lidem zubaři schází a bohužel další se
chystají do penze. V rámci projektu konkrétní město poskytne vhodné prostory,
náš zřizovatel prostředky na vybavení
ordinace a my zajistíme personál a provoz ordinace. Poslední úkol je nejtěžší
a trvá nejdéle. Ale už se nám podařilo otevřít zubní ordinaci v Horním Benešově,
Vrbně pod Pradědem, Krnově a udržet
v chodu zubní ordinaci v Břidličné.
Odkud berete zubaře a plánujete otevřít
i další ordinace?
Zubaře sháníme všude. Oslovujeme
zahraniční kolegy, naše mladé absolventy i důchodce. Mladým absolventům
jsme schopni nabídnout kompletně vybavenou ordinaci s personálem a všemi
náležitostmi včetně dohledu staršího
kolegy. Kromě platu jim nabízíme podíl
na zisku ordinace a možnost převzetí
ordinace. Je to jistým lákadlem. Pro starší
kolegy je největší devizou, že se již nemusí prát s počítačem a řešit administrativní záležitosti, které za ně zvládneme.
Chceme, aby lidé na Krnovsku a Bruntálsku měli zajištěnu zubní péči. Plánujeme
otevřít zubní ordinace v Rýmařově,
v Bruntále, ve Městě Albrechticích či Jindřichově ve Slezsku.

Krnovská porodnice nabízí ženám
prvotrimestrální screening
N

ové špičkové ultrazvuky Samsung
za 2,36 milionu Kč s DPH mají
k dispozici v krnovské porodnici.
Pomocí přístrojů mohou lékaři
provádět prvotrimestrální screening
plodu. Těhotné ženy z regionu dosud
musely toto vyšetření absolvovat
v Olomouci či v Ostravě.

„Naše porodnice je mezi maminkami vyhlášená.
Dlouhé roky u nás zavádíme postupy a metody,
které ostatní přebírají. Nové ultrazvuky pořízené
z prostředků dotačního titulu REACT, na kterých
budou lékaři provádět prvotrimestrální screening,
jsou bezpochyby nejvýznamnější událostí
posledních let. Pro těhotné ženy z regionu
to znamená, že již nemusí na vyšetření jezdit
do Olomouce či Ostravy. Provedeme jej ve stejné
kvalitě u nás, čímž ušetří čas i peníze za cestu,“ uvedl
ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA.
Odhalí vady
Prvotrimestrální screening plodu se provádí v 11.
až 13. týdnu těhotenství. „Smysl tohoto vyšetření
je především v posouzení individuálního rizika
genetických vad, jako je například Downův
syndrom. Jedná se o kombinované vyšetření, kdy
výsledek testu závisí jak na ultrazvukovém, tak
biochemickém vyšetření v začátku těhotenství.
V případě vysokého rizika doporučuje lékař
další konzultaci s genetikem. Důležitou součástí
ultrazvukového vyšetření je i stanovení přesné
délky trvání těhotenství,“ uvedl zástupce
primáře krnovské porodnice MUDr. Igor
Michalec, Ph.D. V rámci konzultace je stanoveno
riziko tzv. pre-eklampsie, onemocnění, které
významně ovlivňuje jak plod, tak zdraví matky.
Vyhodnocení se provádí dle protokolu FMF
(Fetal Medicine Fundation) podle přesně
stanovených mezinárodních kriterií. Nový přístroj
bude využíván nejen v porodnictví, ale také
v rámci gynekologie při dalších ultrazvukových
vyšetřeních.
Velká výhoda
Uvedení nového ultrazvuku do provozu
v Krnově si nenechal ujít ani náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje MUDr. Martin Gebauer:
„Jako gynekolog nesmírně oceňuji, že v krnovské
porodnici neustále zvyšují kvalitu služeb pro
těhotné ženy. Je zřejmé, že zajištění tohoto typu
vyšetření přímo ve zdejší porodnici ocení všechny
ženy ze spádové oblasti krnovské nemocnice,
jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
Krnovské porodnici blahopřeji k rozvoji
a maminkám přeji, aby u nich screening byl jen
pouhým ujištěním, že čekají zdravé potomky.“
Nový jídelníček pro těhotné i maminky
To nejlepší chtějí pro těhotné ženy a maminky
v krnovské porodnici. Od nového roku zde mají
kompletně nový jídelníček.„Na základě dotazníků
jsme se rozhodli s našimi nutričními terapeutkami

vypracovat speciální jídelníček pro maminky.
Nový bohatší jídelníček klade důraz na kvalitu
potravin 21. století. Ve stravě jsme zvýšili obsah
bílkovin, sacharidů, vitamínů i superpotravin,“
uvedla vrchní sestra gynekologicko-porodnického
oddělení Lenka Petřeková. Po dobu hospitalizace
v krnovské porodnici se jak ženy před porodem,
tak maminky po porodu mohou těšit na bohaté
snídaně, zdravé svačinky, různé druhy pečiva,
čerstvé ovoce i zeleninové saláty. Samozřejmostí
je pitný režim, v rámci kterého si ženy mohou
vybrat z širokého sortimentu kvalitních čajů.
Na chodbě porodnice je nová lednička, která je
plná zdravých potravin, bílkovin v podobě šunky,
sýrů, mléčných výrobků. „Maminky si mohou
přicházet dle vlastního uvážení i několikrát denně
a v případě chuti či hladu si cokoliv zdarma vzít,“
pokračovala vrchní sestra Lenka Petřeková.
Rady odbornice
Rodičky se v případě zájmu mohou bezplatně
poradit s nutriční terapeutkou, která jim poskytne
informace, jak se správně stravovat v šestinedělí.
Případně, jak se dostat po porodu do formy.
Maminky jsou z nových služeb nadšené.„V krnovské
porodnici přivedu na svět druhou dceru. Už před
čtyřmi lety mi tady jídlo chutnalo. Ale toto nové
stravování bezpochyby předčí očekávání všech
příchozích maminek,“ pochvalovala si novinky
sympatická Radka z Krnova.
Nové nadstandardy
Porodnice si zakládá na individuálním přístupu
a rodinném zázemí. Pro náročnější maminky jsou

k dispozici nadstandardní pokoje. Do každého
z nich byla pořízena nová televize, varná konvice,
mikrovlnná trouba, lednice, ale také nové relaxační
křeslo, které je velmi pohodlné například při kojení.
Součástí pokoje je pohodlné lůžko pro partnera.
Krnovská porodnice získala ocenění
Certifikát za vstřícný přístup rodičkám, Certifikát
za šetrnou medikaci při vedení porodu
a nejvyšší ocenění Certifikát spokojená rodička
převzala v letošním roce porodnice v Krnově.

„Tato ocenění mají velikou váhu, jelikož o nich
rozhodují samotné maminky v anonymní anketě
v rámci projektu Přirozený porod v porodnici /
PPP/. Naše porodnice si zakládá na respektování
individuálních potřeb rodičky i novorozence při
zachování co nejpřirozenějšího a nejintimnějšího
prostředí,“ uvedl primář oddělení MUDr. Jozef
Pitoňák, Ph.D., MBA.

gynekologie.szzkrnov.cz

Najdete nás i na facebooku:

Porodnice-KRNOV
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Mikroregion Slezská Harta
Společnost Mikroregion Slezská Harta byla založena v roce 2003. Součástí bylo třináct
obcí, které se rozhodly spojit síly a plnit společné cíle – pečovat o potřeby svých občanů,
všestranně rozvíjet region a podpořit cestovní ruch.

K

dnešnímu dni tvoří Mikroregion Slezská Harta celkem čtrnáct obcí – Bílčice, Bruntál,
Dlouhá Stráň, Horní Benešov,
Leskovec nad Moravicí, Lomnice, Mezina, Milotice nad Opavou, Moravskoslezský Kočov, Nová Pláň, Razová,
Roudno, Staré Heřminovy a Valšov.
Okolí přehrady Slezská Harta nabízí
spoustu příležitostí, jak přilákat turisty
a podpořit podnikání na tomto území.
Vizí Mikroregionu Slezská Harta je vytvořit dobře dostupnou a organizovanou
destinaci cestovního ruchu, která
návštěvníkům nabídne široké možnosti
rekreačních a relaxačních aktivit.
CO ZAŽÍT V MIKROREGIONU V ROCE
2022? FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ
Přehradu Slezská Harta budou o víkendu
19. až 21. srpna v rytmu bubnů již opakovaně brázdit závodníci dračích lodí. Z tradičních veslařských závodů se stal nejoblíbenější letní festival v Mikroregionu
Slezská Harta. Na břeh překrásné přehrady přijedou tisíce návštěvníků, aby si
užily napínavé závody, koncerty a hlavně
skvělou letní atmosféru. Letos se máte
opravdu na co těšit!
V pátek vše začne přibližně ve 14.00
hodin. Po příjezdu do areálu si můžete

v kempu postavit stan, bavit se u atrakcí,
ochutnat dobroty místních stánkařů a až
do 19.00 pozorovat tréninky dračích lodí.
V sobotu od 9.00 startují závody na 200
metrů, které budou jistě velmi napínavé!
Abyste nabrali síly na další fandění, od
13.00 do 14.00 vystřídají závodníky spanilé jízdy na dračích lodích pro děti. Závody na 200 metrů budou pokračovat až do
cca 16.30. Večer se těšte na vyhlášení vítězů a jako každý rok na nabitý program.
Nedělní závody na 1 000 metrů proběhnou od 9.00 do 12.00 hodin.
Závody dračích lodí jsou určeny i pro
amatéry a nesportovce, což zvyšuje popularitu této letní akce. Festival dračích lodí
na Slezské Hartě loni prověřil sílu a sehranost 43 posádek, tak uvidíme, kolik jich
do soutěže nastoupí letos. Týmy členských obcí Mikroregionu Slezská Harta
se utkají v kategorii O pohár Mikroregionu Slezská Harta. Všechny ostatní amatérské posádky bez rozdílu regionu zabojují O pohár Moravskoslezského kraje.
V letošním 8. ročníku na vás nečekají
jen perfektní sportovní výkony, ale také
zajímavé recesistické kostýmy, které
z akce dělají radostný víkendový zážitek.
Těšíme se na vás 19. až 21.8. 2022 v zátoce v Leskovci nad Moravicí na Slezské
Hartě!

CYKLISTICKÝ ZÁVOD KOLEM
SLEZSKÉ HARTY 2022
Cyklisté a cyklistky, těšte se již na podzim
letošního roku! Tradiční cyklozávod pro
profesionály i amatéry kolem přehrady
Slezská Harta opět bude! Tak už pomalu
trénujte a sledujte web www.slezskaharta.cz, kde zveřejníme všechny důležité
informace.
LODĚ NA SLEZSKÉ HARTĚ
JIŽ BRZY VYPLUJÍ
Lodní doprava na přehradě Slezská
Harta zahajuje provoz 30. dubna 2022.
Poznejte krásy a zajímavosti Slezské
Harty nejen ze břehů, ale také z její hladiny! Loď Harta a loď Santa Maria se zkušenými kapitány vás povozí po naší krásné
vodní nádrži, zavedou na zajímavá
místa, ukážou malebné zátoky, dozvíte
se něco o historii nádrže a o okolních
obcích, kterých se výstavba vodního díla
dotkla.
Můžete také využít přívoz Rouza mezi
obcemi Roudno a Razová, přičemž trasa
trvá necelou půlhodinu.
Mikroregion Slezská Harta toho nabízí
ještě daleko víc, proto sledujte náš web
www.slezskaharta.cz a Facebook a nic
vám neunikne! Budeme se těšit na vaši
návštěvu.

Navštivte Wellness
centrum Bruntál
C

eloroční provoz, všechny bazény
se slanou vodou, to vše skýtá Wellness centrum Bruntál. Slaná voda
je v bazénech použita především díky
jejím antiseptickým účinkům, navíc bazénová voda nezpůsobuje pálení očí a plavec má příjemně lehký pocit.
Areál je vhodným místem pro zábavu
a relaxaci všech věkových skupin. Návštěvníci mají v tomto moderním zařízení možnost výběru mezi relaxačním pobytem či
sportovními aktivitami. Mohou se těšit na
25metrový plavecký bazén s šesti dráhami, relaxační bazén s řadou masážních
prvků, vířivky, výukový bazén či venkovní
divokou řeku. Odvážní návštěvníci se

mohou spustit na stometrovém krytém
toboganu. Nepostradatelnou součástí centra je aromatická parní sauna.
K občerstvení návštěvníků uvnitř bazénové haly slouží tzv. mokrý bar, který je
přístupný v plavkách. V případě zakoupení občerstvení získáváte 15 minut na koupání zdarma. Ostatní návštěvníci se
mohou občerstvit v restauraci v přízemí,
kde je mimo jiné i fitness centrum. Parkování v areálu je zdarma. Teplota vody
v rekreačním a výukovém bazénu je 30
až 32 °C, plavecký bazén je do 28 °C
a vířivky mají 33 až 35 °C. Kapacita areálu
čítá až 400 osob, celé wellness centrum je
přístupné bezbariérově.

INZERCE

TS Bruntál, s.r.o.

Zeyerova 12, Bruntál, 792 01
tel:. 552 306 750, e-mail: info@tsbruntal.cz

www.ts.bruntal.cz

TS Bruntál zajišťují a provádí

• Svoz a likvidaci odpadů obcím i podnikatelům • Údržbu a opravy místních
komunikací – stavby chodníků, opravy výtluků • Strojní čištění komunikací
• Zimní údržbu • Kontejnerovou dopravu • Provozují sportoviště - Wellness centrum,
saunu, městské koupaliště, sportovní halu, fotbalový a zimní stadion
– bližší informace www: sportbruntal.cz • Provoz městských lesů

~ tobogán
~ divoká řeka
~ plavecký, výukový
a rekreační bazén
~ vířivky
~ parní sauna
~ VŠECHNY BAZÉNY
SE SLANOU VODOU !
~ opalování na letní terase
~ mokrý bar
~ restaurace
~ 1. 5. od 15-17 možnost
vyzkoušení paddleboardů
~ 8. 5. od 16-18 potápění pro
návštěvníky wellness centra
~ 11. 5. od 18.h aqua aerobic

Otevřeno denně:
7 – 21 hod., pondělí 10 – 21 hod.
Dukelská 1424/3, 792 01 Bruntál

www.wellnessbruntal.cz
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Krnovští vybrali novou
podobu městských lázní
TEXT: STANISLAV JAKEŠ
VIZUALIZACE: AOC ARCHITEKTI

J

ak budou vypadat připravované
městské lázně, rozhodla krnovská
radnice. Budoucí vzhled centra pro
vodní sporty a zábavu vzešel ze soutěže,
do které se přihlásilo několik architektonických studií.
V plánovaném areálu bude plavecký
a relaxační bazén, saunový svět a fitness,
vše by mělo stát téměř půl miliardy
korun. Město chce zpracovat do dvou let
potřebnou dokumentaci a do roku 2026
areál dostavět.
Studie propojuje nové městské lázně
s koupalištěm na břehu řeky Opavy.
Vznikne tak celoroční sportovně-relaxační centrum, v němž budou rovněž dva
tobogany.

„V lázeňském domě bude rozsáhlý saunový svět s výhledy do přírody,“ uvádí
studio AOC architekti. Nové parkoviště
vyřeší nedostatek míst u stávajícího koupaliště.
Soutěžící přihlásili do soutěže čtrnáct
návrhů. V porotě byli starosta Tomáš
Hradil se dvěma zastupiteli a několika
architekty. Na vítězném návrhu od pražské skupiny AOC architekti se shodli jednohlasně.
„Právě kvůli vítězné vizualizaci chci
dál pořádat architektonické soutěže.
Nad ostatními výrazně vyčnívala díky
svému umístění v prostoru, kompaktností a řešením provozních staveb. Vyšší
investice do přípravy projektu se podle
mě vrátí v podobě nižších nákladů na
výstavbu a levnějším provozem,“ sdělil
starosta Hradil.

Úpravy nádraží autobusů
O

praveného autobusového nádraží
by se měli dočkat cestující v Bruntále. Nové budou cesty a chodníky, přístřešek i parkoviště pro osobní
vozidla.
„Aktuální stanoviště město neupravovalo už několik desítek let, zdaleka neodpovídá dnešním požadavkům,“ uvedl
mluvčí Bruntálu Jiří Ondrášek.
Nově budou na nádraží tři zastávky
pro meziměstské autobusy a jedna pro

hromadnou dopravu. Dělníci nainstalují
také nové veřejné osvětlení a zasadí
zeleň.
„Všechny plochy budou bezbariérové.
V rámci investice necháme opravit rovněž popraskanou opěrnou zeď na autobusovém stanovišti,“ doplnil Ondrášek.
Na novém parkovišti pro auta bude deset
míst, z toho jedno pro invalidy a tři pro
zastavení.
Práce zaberou zhruba tři měsíce, radní

je rozdělili na dvě etapy. Při první zůstane hlavní stanoviště v provozu a opravovat se bude jen jeho krajní část. Při druhé
už budou dělníci pracovat na chodnících, nástupištích, zastávkách a novém
parkovišti. Autobusové nádraží tak bude
zavřené a dopravce připraví výlukové
jízdní řády. Hotovo by mělo být do konce
tohoto roku, předpokládané náklady
jsou téměř devět a půl milionu korun.
(jas)

INZERCE

Zlepšíme váš vzhled a uzdravíme kůži. Pracoviště dermatologické a laserové medicíny.

PŘEDSTAVUJEME NOVINKU V NABÍDCE
Přelomová neinvazivní léčba inkontinence
a stimulace celého pánevního dna.
BTL EMSELLA využívá technologii vysokovýkonného fokusovaného elektromagnetického pole (HIFEM) ke stimulaci hlubokých svalů pánevního dna
a obnovení neuromuskulární kontroly.
Klíčem k účinnosti je fokusace elektroPřístroj BTL Emsella
magnetické energie, hloubka průniku
• 95 % míra spokojenosti
a stimulace celého pánevního dna.
• 75 % snížení počtu hygienických poBěhem jediné terapie
můcek
BTL Emsella dochází
• Terapie probíhá v běžném oblečení
k tisícům supramaxi• Vhodná pro všechny věkové skupiny
málních kontrakcí svalů
pánevního dna, což je
Emsella je skvělou volbou pro ženy
extrémně důležité v rea muže jakéhokoli věku, které hledají
edukaci svalů u inkontiřešení problému s únikem moči a chtějí
nentních pacientů.
zlepšit kvalitu svého života.

Typické ošetření trvá 30 minut a většinou je nutné absolvovat 6 ošetření
2x týdně.
Během ošetření budete pociťovat jemné
brnění a kontrakce svalů pánevního dna.
Můžete se ihned vrátit k běžným denním
činnostem.
Zlepšení můžete pozorovat i po jediném
ošetření. Výsledky se typicky zlepšují ještě v průběhu několika týdnů.
Máte zájem? Chcete se objednat nebo
se na cokoli zeptat?

Kontaktujte nás!
LKC Bruntál
MUDr. Lenka Klechová
Nádražní 27, Bruntál, tel.: 554 725 221
Žižkova 7, Krnov, tel.: 554 617 788,
736 481 525
Email : lkcbruntal@seznam.cz
www.lkc.cz
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K

omplex budov krnovského zámku
je součástí vysoce atraktivní a turisticky vyhledávané oblasti historického centra Krnova. Okolí je tvořeno historickou zástavbou, která aktuálně slouží
především jako obchody, sídla institucí
a soukromých firem.
ZLT je akciová společnost, která se
zabývá zejména pronájmem nebytových
prostor právě krnovského zámku. Společnost svým obchodním partnerům pronajímá obchody, kanceláře, kavárny, bary
a další provozovny již 30 let. Po dohodě
zajišťuje i rekonstrukce a úpravy interiérů pronajímaných objektů. Aktuálně společnost pokračuje v postupné rekonstrukci exteriérů a plánuje započít také rekonstrukci interiérů.
Krnovský renesanční zámek je původní historický komplex, který vznikl v letech 1531–1535. Jde o významnou architektonickou památku. Zámek i dům na
Zámeckém náměstí 11 jsou zapsány ve
státním seznamu nemovitých kulturních
památek. Do dnešního dne se dochovala
také část hradeb a východní vstupní
brána. Atraktivitou krnovského zámku je
prostředí nově zrekonstruovaného
nádvoří, kde je k vidění nadstavená pilířová arkádová chodba, která spojuje hlavní
INZERCE

Na zámku v Krnově
můžete „žít“ i vy!
budovu s protilehlou baštou. Dalším,
často vyhledávaným, symbolem zámku
jsou historická sgrafita s reliéfním figurálním dekorem a slunečními hodinami.
Můžete si tady, na jedné ze zahrádek,
vypít výbornou kávu, míchaný drink
nebo lokální pivo, anebo objevit další
malebné zákoutí, například v podobě
zahrady smyslů, se kterou je nové nádvoří propojeno. Vstup do zámku je již nyní
osazen replikami původních sloupů.
Pro klienty i veřejnost bude vybudováno velké parkoviště na pozemcích u budovy ČSOB banky, přístupné z hlavního
dopravního tahu „Říční okruh“ a propojené s nádvořím zámku. V hlavní budově A
bude vybudován výtah. Celá rekonstrukce bude ukončena sanací původní hradební zdi a sadovými úpravami. Velmi
brzy se zde objeví také pódium pro různé
kulturní akce a celý krnovský zámek tak
ještě naroste na své atraktivitě.
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Flash oslaví třicátiny
TEXT: STANISLAV JAKEŠ
FOTO: TS FLASH KRNOV

T

řicet let působí v Krnově taneční
skupina Flash. Od začátku ji vede
choreografka Jana Matějková.

Které tance učíte?
V současné době děláme plesové formace. U rodičů show formace. To jsou sestavy s nějakým dějem, nápadem. Letos
máme třeba písničky z Pomády, pro seniory už máme zamluvená dvě vystoupení.
Kolik máte svěřenců?
Aktuálně je nás asi pětatřicet. Jsme rozdělení do tří věkových kategorií – děti, junioři a senioři. To ale nejsou důchodci, tak
se označuje část, v níž tančí maminky
našich svěřenců. Bohužel nám hodně
členů v době covidu ubylo.
Jak velký to byl úbytek?
Dětí bývalo i pětadvacet, teď jich je
sedm. Tam to jde nejvíc poznat. Naopak
juniorů máme osmnáct, což je takový
spíše běžný stav. I když jsme jich měli
i přes dvacet. Překvapilo mě, že se tak
drží. Jsou to totiž děti od dvanácti do patnácti let, jsou v pubertálním věku. Oni se
ale i vrací a to mě těší.
Myslíte si, že se to zlomí?
Doufám, že ano. U dětí je to složité, protože nabídka kroužků je širší než v loňských letech. Cítím také vliv toho, že ti
mladší zůstali doma a nehýbali se. Slyším to i od ostatních, třeba od florbalistů.
Děti si vybírají kroužky, kde můžou
sedět, třeba kreslení. Nebo vaření, které
také není o pohybu. Snad se to změní.
Když mládež uvidí ostatní na vystoupeních a soutěžích, od letošního září jich
snad opět přijde více.

Dá se s puberťáky dobře vyjít?
Musím říct, že s dětmi v tomto věku se
mi pracuje dobře. Asi nejlíp. Tam se utváří party děvčat a asi víc než ty děti prožívají to, že budou v nějakém kostýmu, že
budou reprezentovat naši skupinu. Společně si třeba vymýšlejí účesy. Tahle děvčata jsou více motivovaná.
Nejvyšší motivací je potom některá ze
soutěží, na které jezdíte?
To jednoznačně. Zabodování, postup do
dalšího kola, to je pro ně odměna. Začínáme od regionálních kol a pokračujeme
na mistrovství Moravy a mistrovství
České republiky. Byli jsme i na mistrovství světa. Poprvé to bylo v Německu.
Tam jsme byli dvakrát. V posledních
letech ho pořádá v různých kategoriích
společenského tance město Liberec
v Babylonu. Odtud jsme měli dvakrát
titul mistra světa.
Skupina Flash má už třicet let. Jak jste za
tu dobu vyrostli?
Naše skupina je moje miminko. Já jsem ji
založila a jsem tu od prvopočátku. Za ty

roky, které to dělám, úroveň stoupá.
Zvala jsem si různé lektory, aby děti proškolili v různých směrech. Zkoušeli jsme
více tanečních stylů, dělali jsme i street
dance. Ten se mladým líbí hodně. Díky
tomu nám členové přibývali.
Jak jste oslavili třicáté výročí?
Zatím nijak, čeká nás to v červnu. Chystáme velkou akci na zahradě střediska volného času, kde trénujeme. Bude to pro
současné i minulé členy, vydáme i almanach. Sejdou se bývalí tanečníci, ukážeme jim, co zkoušíme. Připravíme i retro
choreografii, kterou se na místě budou
moct návštěvníci naučit. Využijeme
hudbu, která byla pro jednotlivé roky
naší činnosti typická.
Kolik členů vaší taneční skupinou za těch
třicet let prošlo?
Jsou jich stovky. Chtěli jsme udělat
seznam, ale staré deníky jsou bohužel
skartované. Ověřila jsem si to alespoň ve
svých vlastních poznámkách. Už tancují
i děti některých dětí, které jsme v minulosti vedli.

INZERCE

PO - PÁ 7:00 - 15:30

prodej
montáž
poradenství
revize
Svatého Ducha 5, 794 01 Krnov
tel.: 554 645 999, 603 179 088

KOTLÍKOVÉ DOTACE
www.topenikrnov.cz
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J

sme moderní evropské servisní
centrum z Bruntálu. Zabýváme se
zpracováním kovových a nekovových materiálů formou příčného
a podélného dělení na našich dělicích linkách a pilách, řežeme kovové
i nekovové materiály vodním paprskem
a upravujeme povrchy nerezových a hliníkových materiálů broušením a kartáčováním. Kontinuálně investujeme do špičkových technologií. I díky nim jsme
schopni dodat svým zákazníkům široký
sortiment plechů, pásů, profilů a tyčí
z hliníku, oceli, nerezu a mědi. Vše vyrobeno na míru – made to measure – dle
přání našich odběratelů.
Vyrostli jsme z malé firmy o čtyřech
zaměstnancích do ryze české společnosti
celoevropského významu s aktuálně více
než 350 zaměstnanci. Naše pobočky
najdete, vedle centrály společnosti
v Bruntále, také v Praze a Českých Budějovicích a dále v Seredi na Slovensku
a Székesfehérváru v Maďarsku. Máme
vybudována obchodní zastoupení v Polsku a Rakousku.
Přestože jsme firma, která je poměrně
striktně řízená pravidly strojírenského
průmyslu, na zábavu nezapomínáme.
Ostatně tak vznikl i náš název – Al, značka hliníku, komodity, se kterou naše společnost začínala jako s první obchodovat,
a FUN (anglicky zábava).
Snažíme se, aby se u nás každý mohl
věnovat tomu, co ho baví a co mu jde.
Jsme otevřeni každému, kdo má dobré
nápady a chce se zapojit do rozvoje
firmy. Z této filozofie již vzniklo plno
skvělých projektů a investic, naposledy
třeba pořízení brousicí a kartáčovací
linky nebo zavedení procesu recyklace
abraziva z vodního paprsku. Zároveň
jsme otevřeni i osobním přáním našich
spolupracovníků a všemi způsoby podporujeme jejich profesní i osobní růst.
Z původního zaměstnance úseku řízení jakosti se tak může stát například IT
specialista, z dělníka výroby referent
oddělení nákupu a podobně. A pokud se
třeba rozhodnete přestěhovat z Bruntálu
do Prahy, můžete pokračovat dál v původním pracovním poměru a nastoupit
na některou z volných pracovních pozic
na pražské pobočce.
Růst každého ze zaměstnanců intenzivně podporujeme jejich zapojováním do
nastaveného systému firemního vzdělávání – průběžně se vzděláváme a školíme
jak ve své odbornosti, tak i v programech
osobního rozvoje. Neodmyslitelnou součástí firemního vzdělávání jsou i jazykové kurzy.
A protože práce a život má být zábava,
podnikáme i v mimopracovní době společné akce, jako například firemní dny,
teambuildingy a sportovní akce, kde
máme možnost se vzájemně blíže
poznat a pobavit se. Společně se zapoju-

Metal není jenom
hudba. Jsme ALFUN

jeme do různých charitativních projektů
a cíleně je podporujeme.
Celá naše společnost je postavena na
společně sdílených hodnotách odpovědnosti, důvěry a spolupráce. Uvědomujeme si naši společenskou odpovědnost.
Naší vizí jsou v této oblasti inovace a
rozvoj vzdělávání. Spolupracujeme se
základními, středními i vysokými školami a snažíme se tak co nejvíce propojit
teorii s praxí – jsme zapojeni do společného projektu bruntálských středních škol
a firem (3střední), podporujeme projekt
VŠB – TU Ostrava Formula Student,
v rámci kterého si studenti (budoucí inženýři) staví svou vlastní závodní formuli
a poté se s ní účastní prestižních soutěží
závodních vozů formulového typu.
Dlouhodobě pomáháme třeba Dětskému centru Beruška v Bruntále – jde
o mateřskou školu zaměřenou na integraci zdravotně postižených a zdravých
dětí. Účastníme se projektu nadačního
fondu Josefa Zimovčáka Na kole dětem,
který podporuje onkologicky nemocné
děti, organizuje pro ně a jejich rodiče
například rekondiční pobyty a pomáhá
jim tak překonávat traumata způsobená
těžkou nemocí.
Vážíme si naší planety a chráníme
životní prostředí: recyklujeme odpady
z výroby, vedeme ekologické a úsporné
paletové hospodářství, recyklujeme abrazivní materiály z vodního paprsku apod.
Inovujeme a stále rosteme. Také proto
průběžně hledáme další nové kolegy. Uvítáte pracovní příležitost, která vám nabídne možnost učit se a dělat práci se zodpo-

vědností, při které se stanete součástí
týmu založeného na vzájemné důvěře,
jenž směřuje k jedinému cíli, spolupráci?
Ozvěte se nám na e-mailovou adresu
personalista@alfun.cz nebo se podívejte
na https://www.alfun.cz/cs/kariera.
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Nejhezčí výstup na Praděd
Na Pradědu byl skoro každý, ale skutečně nejhezčí cestou se na nejvyšší kopec Jeseníků
vydává jen málokdo. Řeč není o údolí Bílé Opavy, ale o modré značce z osady Vidly.
TEXT A FOTO: MARTIN JANOŠKA
PRO IDNES.CZ

P

raděd (1 491 m), nejvyšší vrchol
a zároveň nejznámější horský
symbol Moravy a Slezska, patří
podobně jako Sněžka nebo Radhošť do kategorie „povinných“
turistických cílů. Vystoupit na něj je velice jednoduché, a to i pro lidi, kteří po
horách vůbec nechodí.
Kopec samotný je docela plochý
a nevýrazný, jeho majestát však obstarává elegantní 146,5 metru vysoký televizní
vysílač viditelný desítky kilometrů daleko. Věž vysílače dokonce převyšuje Sněžku a její vrcholek je proto nejvýše položeným místem v České republice.
A právě horní část vysílače, nikoli
samotnou horu, spatříte při vjezdu do
osady Vidly na severovýchodním úpatí
Pradědu. Jako východisko k výstupu na
Praděd se toto místo moc často nepoužívá, jelikož pro většinu příchozích jsou
Vidly takzvaně „přes kopec“ a autobusové linky tady velkou četnost spojů nenabízejí. Vidly utopené daleko od civilizace
v hlubokých lesích okolo Střední Opavy
patří k nejmalebnějším sídlům v Jeseníkách. Německy se jmenovaly Gabel, což
v překladu znamená vidlička. Zřejmě to
souvisí s vidlicovitým tvarem zdejší říční
sítě, kdy se přímo v osadě stékají dohromady čtyři potoky z hřebenů.
Další možnost původu názvu nabízí
pověst vyprávějící o hledačích zlata, kteří
v říčce Opavě ulovili vidlemi velikého
pstruha.
Přestože vládce hor Praděd v pověsti
zjevil hledačům hroudu zlata, v okolí

Videl se nejcennější kov nikdy netěžil.
Opuštěné štoly, jámy a zbytky drtičky
jsou památkami na těžbu magnetitu
a polymetalických rud.
Z velké části roubená architektura
videlských domů dokonale harmonizuje
s okolní přírodou. Ze dřeva je i nejcennější místní památka – kaple sv. Hedviky
vysvěcená v roce 1930. Její architektura
s funkcionalistickými prvky je v jesenické
oblasti ojedinělá.
VĚJÍŘEM STŘEDNÍ OPAVY
Pod kaplí svaté Hedviky ve výšce zhruba
780 m začíná 5,5 km dlouhá modře značená trasa k chatě Švýcárna, odkud se
pokračuje hřebenovou magistrálou na
Praděd. Celkem tedy asi 9 km a 800 m převýšení. Na rozdíl od ostatních výstupových cest na nejvyšší horu Jeseníků je to
trasa málo chozená a krajinářsky velmi
pestrá.
Pohodlný úvod obstarává Pradědská
lesní cesta kolem svižně tekoucí Střední
Opavy, která vytváří prakticky nepřetržitě ve skalním korytě drobné kaskády
nebo peřeje.
Této části se někdy říká Pradědský příkop, a ten má dokonce svou Pradědskou
bránu. Jsou to dva úctyhodně urostlé
památné smrky, každý z jedné strany
cesty. Bohužel jižněji situovaný je už
dnes pouze v torzálním stavu, neboť byl
seřezán na výšku pěti metrů kvůli napadení agresivní dřevokaznou houbou
sírovcem. Dosud zdravý smrk má typický
„jesenický“ tvar (vysoký válec zakončený
špičatým kuželem), výšku 36 m, obvod
kmene 320 cm a stáří cca 180 let.
Uzávěr Pradědského příkopu vytváří

široký vějíř zdrojnic Střední Opavy.
Modrá značka sleduje levou, severní
větev a strmě stoupá po kamenitém chodníčku vzhůru. Sklon výstupu se zmírní až
po dosažení Silonovy lovecké chaty nad
Silonovou lesní cestou. Podivné názvy
jsou památkou na lesníka Ing. Jana Slona
– Silona (1897–1984), který se významně
podílel na řízení československého lesního hospodářství.
Od chaty se dá popojít bez ztráty výšky
po neznačené pěšině na Kamzičí vrch
(1 173 m), odkud je ze skal vidět Praděd
z neobvyklého směru nad údolním vějířem Střední Opavy.
ROHATÝ SKOT POD PRADĚDEM
Necelých 500 metrů od Silonovy chaty se
modrá značka spojuje se žlutou vedoucí
od Videlského sedla a obě společně stoupají přes Malý Děd (1 368 m) k chatě
Švýcárna. Se vstupem do Národní přírodní rezervace Praděd les řídne a začínají
se odkrývat panoramata horských hřebenů hlavně na severovýchodě. Tato část
Jeseníků zvaná Medvědská hornatina
působí zdálky zatím stále ještě jako
panenská oblast souvislých, hlubokých
a nedotčených lesů.
Po povinné zastávce v chatě Švýcárna
zbývá poslední a nejméně příjemný úsek
zdolávání Pradědu – chůze po asfaltu.
Úniku ovšem není, protože na vrchol
dnes jiná cesta než po asfaltové silnici
nevede. A na posledním kilometru se
nelze vyhnout ani davům lidí, které míří
nahoru od Ovčárny, respektive od Barborky. Pokud je hezký den, můžete se při
výstupu na Praděd cítit téměř jako na
Václaváku.

INZERCE

Jídlo z čerstvých surovin
al
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Snídaně, obědy, rozvoz jídel, catering, bezlepková
jídla, vegetariánská jídla, low carb stravování.

554 712 412

www.fidesbruntal.cz

fides.bruntal@tiscali.cz

Hlavní náměstí 38/3A, Krnov
email: vitalbistro@email.cz, tel.: 739 471 713

Praděd je navzdory tomu všemu magicky přitažlivý a krásný, a letos dokonce
nabízí novou nevšední atrakci. Na severních svazích v okolí Tabulových skal se
pase malé stádo skotských krav Highland
cattle, které dodává drsné jesenické krajině exotický půvab.
Horský dobytek s hustou srstí a dlouhými rohy sem byl po šesti letech experimentální pastvy přestěhován od chaty
Švýcárna. Cílem je zabránit zarůstání horských luk borůvčím a kosodřevinou
a uvolnit tak prostor pro vzácné jesenické rostliny. Výsledky jsou prý pozitivní,
byť se zdá, že borůvčí a kleč mají nad trávami nejenom na Pradědu zatím navrch.
V DLOUHÝCH KALHOTÁCH
NA SOKOL
Při pohledu z Pradědu směrem na Vidly
upoutá nedaleko pod vrcholem velmi
lákavé skalnaté návrší hory Sokol (1 187
m). Značená ani neznačená cesta z Pradědu k němu ovšem nevede, v cestě stojí
národní přírodní rezervace, borůvčí
mnohde až po pás a neprostupná kleč.
Na Sokol, který leží mimo národní přírodní rezervaci, se však dá legálně „odskočit“ během sestupu a zpestřit (prodloužit) si tak návrat do Videl.
INZERCE

NA JESENICKÝCH SVAZÍCH HORSKÁ SMRČINA POD MALÝM DĚDEM.

Pod Silonovou loveckou chatou je
třeba zůstat na neznačené Silonově lesní
cestě a po ní dojít pod sedlo oddělující
Praděd od Sokola. Vzhůru do sedla vede
lesní průsek, dále pak chodník. Bez
pevné obuvi a dlouhých kalhot to však
nejde!
Hřbet hory Sokol zdobí soustava skalních útvarů členěných podle puklin a tenkých ploch břidličnatosti do roztodivných tvarů. Záleží jenom na fantazii, zda
ve vyčnívajících skalách člověk spatří
hejno dračích hlav či něco jiného. Nejvyšší Sokolí skála má stěnu vysokou až 40
metrů. Nejúchvatnější je ovšem Praděd.

Je doslova na dosah ruky, a to ze strany,
která bývá většině návštěvníků pohledově skrytá.
Nejkratší cesta ze Sokola do Videl vede
po chodníčku sledujícím protáhlý rozvodní hřbet hory směrem na severovýchod. V minulosti tu vedla hranice mezi
vratislavským biskupstvím a územím
Řádu německých rytířů, což dokládají
staré placaté hraniční kameny z místního břidličnatého kamene fylonitu. Některé jsou již zpola zasypané jehličím, jiné
ční hrdě do výšky jako kdysi a ukazují nejkratší, i když ne zrovna nejpohodlnější
cestu-necestu lesem do Videl.
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O hledání krásy
v omšelosti

Opuštěné kostely, zašlé památníky, chátrající tovární areály či rezivějící
sila. I takové motivy jsou k vidění na snímcích v nové knize ostravského
fotografa Ondřeje Durzcaka nazvané Bruntálsko.
TEXT: MARTIN PJENTAK
FOTO: ADOLF HORSINKA
A ARCHIV ONDŘEJE DURCZAKA

M

ladý fotograf Ondřej Durczak se v nové knize nazvané
Bruntálsko snažil zmapovat
mizející krásu sudetské krajiny, psaným textem mu
v tom pomáhal Jiří Siostrzonek ze Slezské univerzity v Opavě. Ostatně snaha
zachytit podobná místa, než navždy
zmizí nebo se zcela promění, byl jeden
z hlavních fotografových cílů.
„Snažím se hledat krásu v té omšelosti,“ říká v rozhovoru Ondřej Durzcak.
Když jsem poprvé viděl snímky z vaší
nové knihy, připadalo mi, že se vám
podařilo poměrně přesně zachytit ducha
sudetské krajiny. Co bylo vlastně cílem?
S jakým záměrem jste publikaci tvořil?
Publikace v podstatě navazuje na mé
předchozí projekty. Ten první jsem dělal
někdy před šesti lety a týkal se Ostravy,
mého rodného města, kde v současnosti
žiji, ten druhý se týkal Karvinska, celého
okresu, tedy podstatně širší oblasti, než
byla předtím Ostrava. Fotograficky zajímavý mi přišel i okres Bruntál. Jednak
proto, že jsou to Sudety a že ten historický odkaz je tam stále patrný. Tím, že žiju
tady v Moravskoslezském kraji, je mi to
blízké. Bruntálsko navštěvuji už asi dvanáct let, poslední dva roky jsem tam jezdil intenzivně fotografovat. Snažil jsem
se podobně jako v předchozích projektech zachytit poslední pozůstatky původního charakteru daného místa a regionu.
Chápu to dobře, že tím, jak se dnes
krajina i města unifikují, že se ještě
snažíte zachytit ten původní duch těch
lokalit?
Určitě. Ta místa se výrazně proměňují
a nemyslím si, že vždy k lepšímu, alespoň to tak vnímám. Někteří lidé nemají
takovýto pohled rádi, ale já se snažím
vyhledávat krásu v té omšelosti.
Jak dlouho trvá příprava takové knihy?
Samotnému fotografování předcházela

AUTOR MLADÝ OSTRAVSKÝ FOTOGRAF ONDŘEJ DURCZAK.

poměrně pečlivá příprava. Doma jsem
předtím jezdil po mapách, studoval
Street View, abych si vytipoval místa,
která by pro mne mohla být zajímavá.
A tím, že jsem měl předem vytyčené nějaké body, cestou za nimi jsem potkával
další místa, která mne zaujala, a fotografoval jsem je. Něco jsem znal už z dřívějška, to bylo především město Bruntál

a jeho okolí, s dalšími lokalitami, jako je
třeba Osoblažsko, jsem se seznámil až
později, tam jsem třeba strávil intenzivním fotografováním několik dní. Takže
fotografování trvalo asi dva roky, sestavit
samotnou knihu už bylo mnohem snazší, to už bylo jen pár měsíců. Fotografií
bylo kolem tisícovky, nejtěžší bylo z nich
vybírat a dát celému souboru nějaký klíč.
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Podle čeho jste finální fotografie vybíral?
Snažil jsem se to koncipovat tak, aby to
bylo zajímavé jak obrazově, tak i motivy.
S výběrem mi pomáhal kolega Jiří Siostrzonek, který ke knize psal průvodní
slovo, a také všechny cesty absolvoval se
mnou, protože tu krajinu má také rád
a chtěl ji i nějak navnímat. Takže hrubý
výběr jsem udělal já, pak mi s tím
pomohl Jiří Siostrzonek a dále nám radil
i fotograf a editor knih Tomáš Pospěch,
který nabídl i jiný úhel pohledu.
Jaká místa vám při putování Bruntálskem
uvízla nejvíce v paměti?
Oblíbil jsem si zejména Osoblažsko, pro
to mám velkou slabost, to je tak zapomenutý a unikátní kraj. Vrátil jsem se tam
i na několik dní na Mikuláše, kdy už knížka byla hotová. Je to místo zároveň
romantické i bezútěšné.
Když jste předtím fotil Ostravsko
a Karvinou, bylo to se stejnou filozofií
jako na Bruntálsku?
V Ostravě jsem šel po předem vytipovaných konkrétních místech a objektech,
například průmyslových anebo ikonách
Ostravy minulých desetiletí.
Pokračování na další straně
INZERCE

DNY DOPRAVY

Likvidátor pachu ALP
Přírodní barvy na vlasy
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kosmetika • Aromaterapie
Čistění a úklid

ZDARMA

Více než 3500+
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774 775 777
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R O D EJ

30. dubna 3128/2b, Ostrava

Pokračování z předchozí strany
Tam to nebylo tak náhodné jako prvotní
fotografování u Bruntálska. U Karvinska
to bylo taky jinak, tam jsem taky jezdil
a fotografoval přímo na místě, ale když
jsem z toho dělal knížku, tak jsem k tomu
přidával archivní fotografie, které se týkaly průmyslu a hornictví, ale navíc jsem
vytvářel inscenovaná zátiší na základě
asociací, jež se mi s Karvinskem pojily.
Jsou tyto publikace ještě k mání?
Ostrava v důchodu vyšla v roce 2015
a bohužel už není dostupná, vyprodala
se tři měsíce po vydání, což nás velmi překvapilo. Ale může to být i tím, že o věci
týkající se Ostravy a jejího průmyslového
odkazu je mezi lidmi velký zájem. Karvinsko vzniklo původně jako katalog, loni
jsme udělali rozšířený dotisk, ale jen ve
velmi malém nákladu oproti Bruntálsku,
jen tři sta kusů.
Když se vrátíme na úplný začátek, co vás
vlastně přivedlo k fotografování?
Začalo to tím, že jsem si koupil fotoaparát, ale nejenom kvůli tomu, abych pořizoval čistě jen záznam, ale zaujalo mne
to i z tvůrčího hlediska, a tak jsem se tím
začal více zabývat. Zajímal jsem se o slavné české i zahraniční autory, šel jsem stu-

dovat na Střední uměleckou školu fotografie a pak jsem šel na Slezskou univerzitu na Institut tvůrčí fotografie, kde dnes
pracuji. Ale bylo to bez toho, že by mne
k tomu někdo z rodiny přivedl, začínal
jsem jako samouk.

způsob vidění a uvažování o fotografii
zaujal. Pro mne je fotografie záznam, subjektivním prvkem v tom je výběr motivů.
Snažím se, aby to byl prostředek k zachycení toho, co se mění a mizí. Takhle pracuji už posledních deset let.

K tomu, co dnes děláte, tedy pokus
zachytit mizející krásu míst v regionu,
jste se dostal postupně?

Mnoho míst, která jste zachytil v knize
Ostrava v důchodu, už dnes neexistuje,
například domy v Přednádraží nebo
komín Strakáč. Takže jste skutečně
zachytil to, co pak zmizelo. Jaký to je
pocit?
Když pak potkávám ta místa, která jsem
fotografoval, a vidím je opravená nebo
zdemolovaná, mám pak ještě větší
radost z toho, že jsem je fotografoval.
V paměti těch svých fotografií pak cítím
smysluplnost.

„PRO MNE JE FOTOGRAFIE
ZÁZNAM, SUBJEKTIVNÍM
PRVKEM V TOM JE VÝBĚR
MOTIVŮ. SNAŽÍM SE, ABY
TO BYL PROSTŘEDEK
K ZACHYCENÍ TOHO, CO SE
MĚNÍ A MIZÍ. TAK PRACUJI
UŽ DESET LET.“
Zpočátku jsem experimentoval a hledal
jsem cestu, která mi bude nejbližší, a až
v době maturity mne učitel Jiří Hrdina
nasměroval k takovému opravdu deskriptivnímu způsobu fotografování, kdy jsem
chodil po Ostravě a zachycoval staré
obchody. A to byl zlom, kdy mne tento

Jaké jsou vaše další plány
po Bruntálsku?
Jak už jsem zmínil, už asi deset roků fotografuji staré prodejny, takové mizející
obchůdky. Zpočátku to bylo jen v Ostravě, postupně jsem to rozšiřoval a teď je
fotím po celé republice. Je to časově
náročný projekt, který počítám, že tak do
dvou let ukončím. Teď je to právě v takové intenzivní fázi, hodlám ještě navštívit
některá vzdálená místa v severních
a západních Čechách.
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I tady používáte k přípravě Street View
na online mapách?
Obchody fotografuji spíš náhodně. Když
někam jedu, nechodím po hlavních ulicích, ale spíše po těch vedlejších, kde se
dají podobné staré obchody najít ve větší
koncentraci. Občas se stalo, že jsem se
díval na Street View, ale když jsem na
dané místo přijel, už to bylo zbourané
nebo změněné a modernizované, což
mne rozesmutnilo, a přestal jsem to
dělat. Velmi dobré lokality jsou v pohraničí, kde je trochu bezútěšný stav, takže se
už nedívám předem, ale jednotlivá
města si prochodím, a když něco najdu,
tak to nafotím. Ale když se ještě vrátím
k tomu, co se chystá, tak letos chystáme
s kolegou Jiřím Siostrzonkem publikaci,
v níž nebudou mé fotografie, ale archivní
snímky z Ostravy z 50. a 60. let, kdy bylo
město na velkém vzestupu. Máme k dispozici široký obrazový materiál.
Myslíte, že zmizí stejně rychle jako vaše
první kniha o Ostravě?
Zájem o tyto publikace je velký. Před
deseti lety bylo věcí, které se zabývají historiografií Ostravy, velmi málo, teď jich
je sice už mnohem více, ale zájem stále
zůstává vysoký.
INZERCE

H O U BA Ř
SKÝ
R ÁJ !

RODINNÁ, RELAXAČNÍ, SENIORSKÁ REKREACE,
KONGRESOVÁ TURISTIKA, ALE I ŠKOLNÍ A OZDRAVNÉ
POBYTY V JESENÍKÁCH.
Vhodné pro konání rodinných oslav, svateb.

www.paramon.cz | tel.: 602 707 503
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Historik Branislav Dorko
zmapoval strukturu
NSDAP v Krnově.
TEXT: ŽANETA MOTLOVÁ

M

ateriály sbíral několik let,
intenzivně se pak výzkumu
věnoval další rok a půl.
Krnovský historik a archivář
Branislav Dorko podrobně
zmapoval strukturu NSDAP a fungování
nacistické mašinérie v Krnově. Zajímalo
jej, proč se tolik lidí dalo do služeb režimu, jak moc se na něm podíleli i jak se to
projevilo v každodenním životě města.
„Je velmi nejasná hranice mezi běžným
konformním jednáním na straně jedné
a spoluvytvářením zločinného systému
na straně druhé,“ uvedl. Téma popsal
v knize Okresní vedení NSDAP v Krnově
1938–1945: struktura a představitelé.
Jaký byl Krnov začátkem války?
Byl typickou ukázkou pohraničního
města, kde Němci tvořili většinu obyvatel, více než devadesát procent. Malé
město s vlastním průmyslem, jehož se
citelně dotkla hospodářská krize i vyhrocení nacionálních protičeských nálad.
Kdo za války zastával rozhodující
stranické pozice?
Po válce a v 90. letech převažovala teze,
že sudetští Němci byli oběťmi Hitlera,
občany, kteří nic nemohli změnit. V myslích mnoha odsunutých Němců je tato
teze zakořeněná pořád. Ukazuje se ale,
že to bylo přesně naopak. Ano, existovaly
pozice, kde byli dosazeni úředníci z Říše,
aby zavedli říšský model správy. Ale
nacistickou stranickou strukturu tvořili
výhradně místní. Podíl členů strany byl
dokonce v sudetské župě výrazně vyšší,
než činil říšský průměr. V zastoupení příslušníků SS to bylo dvakrát víc, v SA
dokonce čtyřikrát. To o něčem vypovídá.
Šlo o běžné občany?
Ano. Pokud člověk chtěl žít komfortně,
musel žít konformně. Další věcí je míra,
jak moc byl ochoten se zapojit. Když sledujete osudy stranických činitelů, vidíte,
kdo ideologii věřil, kdo sledoval hmotný
prospěch a kdo se snažil jen přežívat
a fungovat, aby se neměl hůř.
Zaujal vás něčí osud?
Jeden z nejzajímavějších je osud Karla
Grosse. Ač byl funkcionářem okresního
vedení strany, nebyl zarytým nacistou.
Pocházel z Města Albrechtic, za války
ochotně pomáhal Čechům, Židům i válečným zajatcům a vůči režimu vystupo-

Paměť je
Jeho poválečný osud neznáme. Pokud se
dožil konce války, pravděpodobně odešel do Rakouska. I s otcem se ještě za
války snažili převést vedení podniku
právě do Rakouska, kde měli filiálku.

„PODÍL ČLENŮ STRANY
BYL V SUDETSKÉ ŽUPĚ
VÝRAZNĚ VYŠŠÍ, NEŽ
ČINIL ŘÍŠSKÝ PRŮMĚR.“
val kriticky, až mu vyhrožovali koncentračním táborem. Přesto byl po válce
popraven. Ne za členství v okresním
vedení strany, ale za to, že se roku 1938
účastnil henleinovského povstání proti
Československé republice. Nepomohlo
ani to, že se tehdy při obsazování místních československých úřadů snažil
uklidňovat vypjatou atmosféru, která
reálně hrozila krveprolitím. Osobně se
českým příslušníkům zaručil, že mohou
volně opustit Město Albrechtice, což mu
posléze bylo vytýkáno ze strany nacistů.
Působí to na mě trochu tak, že se po
válce stal nepohodlným svědkem.
Co krnovští podnikatelé?
Majitel největší textilky, pozdější Karnoly, Hermann Larisch byl krátce členem
okresního vedení strany. Nebyl to ale přesvědčený nacista, šlo mu hlavně o prosperitu firmy. Stranické funkce byl zbaven
a ocitl se v nelibosti místních funkcionářů. Před koncem války se mu podařilo
převést část aktiv firmy na různé světové
banky, potom dramaticky utíkal před
frontou. Zakotvil v italském Brunecku,
kde se stal také šéfem textilky. Ta mimochodem existuje dodnes a dodává látky
pro světové módní domy. I v Brunecku se
stal významnou osobností, byl i literárně
činný. Evidentně byl velmi schopný. Zajímavý je i osud Floriana Schmidta, ten
měl s otcem v Krnově továrnu na sukno.
Jaký byl jeho příběh?
Kromě podnikání byl špičkovým automobilovým závodníkem. Za války se stal členem strany i SS. Jako řidiče jej odveleli na
východní frontu, a když se vrátil, chodila
na něj udání. Lidem vadilo, že je v Krnově, místo aby sloužil na frontě, že evidentně někoho podplatil. Poukazovali také,
že chodí do kostela a upnul se k víře –
zřejmě pod dojmem něčeho, co zažil na
frontě. Kvůli tomu ho vyloučili i z SS.

Existují i příběhy těch, kteří se od režimu
distancovali?
Poslední předokupační starosta Krnova
byl sociálním demokratem. V říjnu 1938
neopustil město, deklaroval, že chce
vidět, jak se nacistům ten domeček
z karet zhroutí. Zažíval ústrky, opakovaně ho napadali v novinách, byl i zatčen
za to, že v hospodě hrál karty, když měl
v rádiu projev Adolf Hitler, což bylo
bráno jako provokace. Když ho později
povolali zpátky do úřednické funkce,
nesměl při ní přijít do styku s veřejností.
Kde v Krnově NSDAP sídlila?
Bývalé sídlo okresního vedení strany
stojí v Mikulášské ulici, je to dnes bytový
dům. Nacisté jej v roce 1938 zabrali po
významném židovském lékaři. I ten měl
zajímavý osud. Před okupací Krnova
stihl utéct do Anglie. Tam dlouho usiloval, aby mohl vykonávat praxi, ale podařilo se mu to jen na pomocných lékařských
pozicích. Pak byl stižen mozkovou mrtvicí a skončil v naprosté chudobě.
Je znát posun v oddanosti Krnovanů
nacismu v průběhu války?
Řadoví občané pochopitelně zažívali rozčarování, nálada upadala, ovšem stranická struktura se vyznačovala odhodláním
do posledního dechu. Ke konci války
funkcionáři a členové dokonce veřejně
obnovovali přísahu věrnosti Hitlerovi. Je
samozřejmě otázkou, nakolik se s tím
vnitřně ztotožňovali. Propastný rozdíl je
ale mezi tím, jak je máme před očima na
základě materiálů nacistické provenience a na základě poválečných soudních
spisů. V těch nacistických okázale vyzdvihovali své skutečné nebo jen domnělé
zásluhy, jak se snažili rozbít Československo, že byli agenty německé výzvědné
služby a podobně. Po válce naopak vše
popírali nebo uváděli, že k tomu byli
dotlačeni. Pokud byli usvědčeni, že zastávali nějakou stranickou funkci, vždy ji
bagatelizovali a nepřipouštěli si, že i oni
vytvářeli oporu nacistické moci.
Byli po válce potrestáni?
U dvou nejvýše postavených činovníků,
okresního vedoucího a vedoucího štábu
okresního vedení, stopa končí ještě před
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selektivní
osvobozením. I z písemných materiálů
před svým útěkem vytáhli skoro všechny
věci, které by na ně jakkoliv poukazovaly,
u šéfa štábu nemáme ani fotografii. Byl
to místní člověk, hospodský, dřívější
okresní jednatel Henleinovy Sudetoněmecké strany a posléze nejvyšší placený
úředník okresního stranického vedení.
Těch několik mužů z okresního vedení
NSDAP, kteří byli odsouzeni, bylo po
čase propuštěno a odsunuto. Zájem
státu na odsunu převažoval nad zájmem
o jejich potrestání. Obecně byli nejpřísněji potrestáni účastníci henleinovského
povstání a příslušníci Freikorpsu, kteří
stáli se zbraní v ruce proti republice.

Z jakých materiálů jste čerpal?
Především z fondu NSDAP v okresním
archivu v Krnově. Není mnoho měst, kde
se materiály z doby okupace zachovaly
v takové šíři, většinou byly na konci války

záměrně ničeny. V Krnově se to podařilo
díky rychlému postupu fronty. Já na to
myslel nedávno, když se kvapně vyklízel
Afghánistán. Všichni čekali, že to bude
záležitost měsíců, a během dnů až hodin
bylo vše jinak. To bylo podobné. Čerpal
jsem i z vyšetřovacích poválečných spisů
a z velké části i z Archivu pro vyrovnání
břemen v německém Bayreuthu.
Tam jste pátral po poválečných osudech
krnovských Němců?
Málo se ví, že odsunutí Němci dostávali
po válce náhrady za majetek, o který přišli. Aby něco získali, museli to dokládat.
Zjednodušeně řečeno, v řadě případů
informace o konkrétní osobě končí
v našich archivech odsunem a v Bayreuthu stopa často pokračuje. Materiály
hodně vypovídají i o charakteru těch lidí.
Například poslední krnovský německý
starosta arizoval židovskou likérku a jeho

rodině po válce nebylo hloupé žádat za
ni náhradu. Úřady si ale vše prověřovaly
a takové nároky pochopitelně zamítaly.
Jak hodnotit pocit sudetských Němců, že
nemohli nic ovlivnit?
Události dané doby jejich současníci vnímají jinak, než je vnímáme my. Lidská
paměť je selektivní, člověk nepříjemné
věci vymazává nebo si je vnitřně ospravedlňuje. U odsunutých Němců historická paměť často funguje jen do roku 1938,
pak je hluché místo, na které vzpomínají
velmi neradi, a všechno je překryto traumatem odsunu. Zhodnotit to nelze jednou větou. Pro mě osobně práce na knize
přinesla další ujištění, že žijeme v úžasné
době, kdy většina z nás nemusí řešit složitá morální dilemata a takové problémy
jako ti, kteří zde byli před námi. Měli
bychom si toho vážit a nebrat to jako
samozřejmost.

INZERCE

OZNÁMENÍ
Ve dnech 1. 4. 2022 až 31. 5. 2022 bude
ve Vaší obci možnost čerpat dotace
na zateplení rodinných domů
Schůzku je nutné objednat předem.
Nově nabízíme možnost konzultace přes video hovor
na tel.: 777 161 108
Pro informace o možnostech čerpání dotace si domluvte
nezávaznou konzultační schůzku ZDARMA na domě
nebo přes video hovor se specialistou
Ing. Vojtěchem Šimíčkem, Ph.D.,
tel.: 777 161 108 • e-mail: simicek@dotacezatepleni.cz

www.dotacezatepleni.cz

Státní fond životního prostředí vyhlásil novou výzvu
programu Nová zelená úsporám. V rámci minulé výzvy
bylo již zatepleno přes 31 000 rodinných domů a přerozděleno přes 12,6 miliard korun získaných z prodeje
emisních povolenek. U těchto rodinných domů klesy roční
náklady na vytápění z původních cca 60 000 Kč na cca 30 000 Kč.
Finance z programu Nová zelená úsporám je možné čerpat na rekonstrukci
rodinných domů spojenou se zateplením fasády nebo výměnou oken nebo zateplením podlah nebo zateplením střechy a nebo kombinací vyjmenovaných
opatření.
Zájemci mohou žádat o dotaci ve výši 50% celkových nákladů na rekonstrukci domu. Při investici do domu ve výši 300 000 Kč může žadatel získat dotaci
až 150 000 Kč. Stavební práce mohou být realizovány svépomocí nebo ﬁrmou.
Informace o dotaci se dozvíte na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí, na krajském pracovišti nebo na www.dotacezatepleni.cz.
Pro vyřízení dotací je možné rovněž využít služeb specializovaných ﬁrem,
které Vám pomohou navrhnout vhodná tepelně technická opatření. Tyto ﬁrmy zajišťují vyřízení kompletní žádosti včetně administrativy, energetických
posudků a nutných projektů. Požádáte-li o dotaci do 31. 5. 2022, platíte za vyřízení dotace až po připsání peněz na Váš účet. Náklady spojené s přípravou
projektů, posudků a administrací jsou 55 000 Kč, tato částka je plně uznatelná
v rámci dotace.
PS: Uvažujete-li zakoupit nový zdroj tepla, myslete na to, že pro zateplený
dům je dostačující pořídit zařízení o nižším topném výkonu, což znamená
nižší cenu přístroje.

INZERCE

Firma StromBarnet s.r.o. je specializovaná lesnická firma
zabývající se pěstováním sazenic lesních dřevin a poradenstvím v oblasti pěstování a výživy lesních dřevin.
Pěstujeme veškerý sadební materiál lesních dřevin určených pro obnovu lesa. Pro naši produkci využíváme skandinávskou technologii firmy BCC ze Švédska. Jde o moderní
technologii pěstování lesních sazenic ve speciálních sadbovačích na rámech, které tím zajišťují přirozené seřezávání
kořene vzduchem a nutí sazenici k větší tvorbě jemného
kořenového vlášení. Výsledkem je sazenice s lepším kořenovým systémem, který zajišťuje lepší ujímavost sazenic po
výsadbě v lese.
Veškerý sadební materiál je navíc pěstován v substrátu
s mykorhizní houbou Laccaria laccata, která napomáhá
sazenici v lese lepšímu adaptování na chudých stanovištích.
Sadební materiál pěstujeme jak pro vlastníky lesa, tak i pro
specializované lesnické firmy.
Naše firma se navíc specializuje v oblasti poradenství a výživy lesních sazenic, kde náš specialista na základě osobní konzultace provádí poradenský servis. Naším krédem je
kvalitní sadební materiál a hlavně spokojený zákazník, který
se k nám rád vrátí.

www.strombarnet.cz

