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SabinaOpavská,21let,
Krnov:

Vnímám to
spíš jen z po-
hledu člověka,
který o tom jen
slyšel a učil se.
Vnímám to ja-
ko důležitý
mezník v naši

historii a mrzí,že jsem to ne-
zažila. Kromě toho to pro mě
samozřejmě znamená volno
ve škole.

Renáta Šopíková, 45
let, Vrbno pod Pradě-
dem:

Bálajsemse
co bude dál,
nic dobrého
jsem od toho
neočekávala.
Učitel země-
pisu nám teh-
dy tehdy řekl, že nastane
doba, kdy budeme moci
jezdit všude, obchody bu-
dou plné zboží a my na to
nebudeme mít a já to pořád
mám na paměti.

Svatopluk Chlápek, 46
let, Brantice:

Je to život-
ní mezník. Byl
jsem vysoko-
školák a celé si
to krásně užil -
okupační
stávka, přepi-
sování letáků

a jejich distribuce, školení
od disidentů a trapné kecy
komoušů. Byli jsme naivní a
mysleli, že to jen komunisti
jsou vinní, ale je to horší
zkáza národa.

Romana Hložánková,
44 let, Krnov:

Znamenáto
pro mě cestu
ke svobodě.
Tyto události
si ale asi ni-
jak významně
nepamatuji.

Andrea Kubišová, 17
let, Krnov:

Pro mě je to
den nového a
dle mého ná-
zoru i lepšího
začátku ve
všech ohle-
dech. Od té do-

by můžeme svobodně cesto-
vat, projevovat své názory,
jako zákazník máme na trhu
lepší postaveni, spisovatelé
mohou psát, co chtějí, a herci
hrát, kde chtějí. (red)

Co pro vás
znamená

17. listopad?

Žáci z Petrinu pomohli seniorům
BRUNTÁL (kaj) – Velké podě-

kování za podporu seniorů v brun-
tálském Domově Pohoda zaslouží
žáci a pedagogové místní základ-
ní školy v Petrinu. Žáci získali pe-
níze prodejem vlastních knih, aby
seniory obdarovali. A knížky, které
zbyly, jim darovali do knihovny.

Radost v očích a úsměvy na
tvářích seniorů a rovněž dětí
se objevily minulé úterý v
bruntálském Domově Poho-
da. „Finanční podpora po-
slouží mezigenerační spolu-
práci mezi základní školou a
naším domovem,“ řekla ředi-
telka Domova Pohoda Jarmila
Šíblová. Ředitelka základní
školy v Petrinu Milena Za-
tloukalová popsala seniorům
veškeré mimoškolní aktivity
školy a charitativní projekty.
„Rozhodli jsme se pomáhat v
rámci charity druhým, co to
půjde. Například podporují
žáci a učitelé ugandského
chlapce Umara,“ uvedla ředi-
telka Zatloukalová.

Žáci osmé třídy základní
školy v Petrinu zorganizovali
dobročinnou burzu přečte-
ných knih, jejíž výtěžek pod-
poří terapeutické a volnoča-
sové aktivity seniorů v brun-
tálském domově. Jelikož se do
projektu zapojily i Era banka a
ČSOB prostřednictvím Nada-
ce VIA, vybranou částku 5931
korun se podařilo zdvojnáso-

bit. Dar předávali seniorům
Zuzana Stratilová a Martin
Vrábel

„Spolu se sestrou jsme daro-

valy celkem sedm knih, napří-
klad Klukům vstup zakázán.
Rády jsme seniorům pomoh-
ly,“ sdělila Stratilová. Senior

Fraňo Petrák si setkání se ško-
láky pochvaloval také: „Do-
stal jsem knížku Ideální šéf, to
jsem asi já nebo jsem jím spíše

býval,“ smál se Petrák, který
se již těší na další setkání s dět-
mi, při kterém senioři s evi-
dentně ožili.

Dětem se od seniorů v bruntálském Domově Pohoda dostalo v úterý 5. listopadu vřelého přijetí. Jak by také ne, pro seniory uspořádaly fi-
nanční sbírku a obdarovaly je knihami. foto: KAREL JANEČEK

»Děti nutnost pomoci snadno pochopily,«
říká učitelka z Petrinu Michaela Mikulková

Málokdo by odhadoval, že Mi-
chaela Mikulková je ženou s dva-
cetiletou pedagogickou praxí. Od
roku 1999 působí na Základní
škole ve Školní ulici, kterou ale li-
dé znají spíše pod názvem Petrin.
Mikulková není jen dlouholetou
pedagožkou, je i organizátorkou
mimoškolních aktivit školy. A že
jich není právě málo, stála třeba
u zrodu nové tradice, kterou je fi-
nanční podpora seniorů bruntál-
ského Domova Pohoda.
l Jak přišel nápad na

podporu seniorů z bruntál-
ského Domova Pohoda?

Bylo to úplně prosté. Nara-
zili jsme na internetu na to, že
Nadace Via vyhlašuje projekt
Pomáhej a ten nás zaujal.

V projektu nevládla žádná
jindy přísná kritéria, na co,
komu a jak musíme peníze vy-

bírat, ani jak se může pomá-
hat. To nám dávalo velkou
možnost výběru.
l Nic by ale nebylo mož-

né bez podpory žáků školy...
Moje třída je naštěstí velmi

aktivní v podobných přípa-
dech. Nebylo třeba žáky 8.A
přesvědčovat, aby se zapojili a
seniorům přispěli. Jsou to
fajn mladí lidé, mě velice těší,
že se rozhodli pomáhat v
dnešní době, kdy něco podob-
ného nebývá běžné.
l Jak dlouho peníze pro

seniory žáci střádali?
Pracovali intenzivně ně-

kolik měsíců, vybírali kníž-
ky, třídili, cenili. Celý ten pro-
jekt organizovali ve svém vol-

ném čase. Včetně burzy knih
to všem dalo velice hodně prá-
ce. Víme, že pro někoho ta vy-
braná částka není vysoká, pro
ně i pro mě osobně je to částka
velká. Protože se náš projekt v
rámci programu Pomáhej za-
řadil mezi ty nejlepší v celé
České republice, ČSOB v lis-
topadu vybranou částku ještě
zdvojnásobí.
l Vím, že se některé děti

zbavovaly i svých nejoblí-
benějších knih?

Právě takové knížky se
prodávaly za ty nejvyšší část-
ky. Moderní jsou například
Deníky upírů, v prodeji se
ocitly všechny čtyři díly, kte-
rých se opravdu někdo musel
vzdát jenom těžko. Ale o tom
naše podpora bruntálských
seniorůbyla,pomoctinaúkor

vlastní „ztráty“. Prostě děti
lehce pochopily, že senioři v
Domově Pohoda pomoc pros-
tě potřebují.
l A proč jste poskytli

vybrané peníze právě Do-
movu Pohoda?

Nápad přišel spontánně.
Máme pocit, že mezigenerač-
ní vztahy trošku upadají. Ne
každý senior má navíc mož-
nost setkání s mladými, v
dnešní době už třeba nežijí dě-
ti s prarodiči. Kontakt s mla-
dými je přitom pro starší dů-
ležitý. Přitom děti, jak vidíte,
mohou přispět seniorům
nejen finančně, ale i citově, a
právě tak to platí i naopak.
l Budete v těchto akti-

vitách ve vaší škole pokra-
čovat?

Ze srdce rádi. KAREL JANEČEK

Michaela Mikulková.
foto: KAREL JANEČEK

Říká se jim šmejdi
V dokumentu Šmejdi Sylva Dymáková zazna-
menala nátlakové metody a psychologické fin-
ty pochybných prodejců. Natočila také trik, jak
lze seniory v sále rozdělit na znepřátelené tá-
bory. Kdo odmítl koupit předražené hrnce, byl
přede všemi označen za vyžírku, na kterého
ostatní účastníci prezentace i firma musí do-
plácet. Vyžírkové se stydí a v takto nepříjemné
situaci se snáze nechají dotlačit tam, kam po-
třebuje prodejce.

Při referendu v roce 2008 se občané Nových
Heřminov téměř unisono vyslovili proti pře-
hradě. Počáteční jednota vzala za své a dnes už
se rozhádaná obec dělí na nesmiřitelné tábory.
Najdeme zde zásadové odpůrce přehrady i ty,
kteří už jsou ochotni vyjednávat o kompenza-
cích. Dál se občané dělí na ty, kteří své majetky
prodali, a ty, co prodat nechtějí. Podle někte-
rých občanů nádrž přinese obci jen samá ne-
gativa, ale žije zde také řada těch, kteří věří v je-
jí rekreační a turistický potenciál. Heřminov-
ští se navzájem obviňují, kdo šlape ostatním po
šťastné budoucnosti, takže kdo ví, jak by refe-
rendum o přehradě dopadlo dnes.

Nyní se investor rozhodl zapojit také obce.
Zatímco Zátor, Čaková, Krnov, Brantice, Mi-
lotice, Karlovice, Lichnov i Holasovice navrže-
né stavby ochotně zapracovaly do svých územ-
ních plánů, jen ti Heřminovští ignoranti všeo-
becnoujednotukazíaostatnínatodoplatí.Tak
si ukažme prstem, kdo tu hazarduje s životy a
majetky v obcích a městech níže po proudu. A
protože Heřminovští zlobili, stát jim za trest
nepostaví tunelový obchvat, který ministr ze-
mědělství Petr Gandalovič slíbil jako kom-
penzaci za přehradu. „Tento pán je dnes bez
oběda,“ ukázal ve filmu Šmejdi prodejce na se-
niora, který nic nekoupil.

Rozhodnutí Nových Heřminov změnit
územní plán nejdřív v roce 2020 a napadnout
přehradu soudně je zcela legitimní postup v
souladu se zákonem. Naprosto legální je také
nápad investora vyzvat města a obce, aby spo-
lečně zapůsobily na tvrdohlavé vedení Heřmi-
nov. Je mi lhostejné, zda se heřminovská pře-
hrada postaví, nebo ne. Jen připomínám, že
obchodníkům, kteří užívají odporné ale účin-
né metody, říkáme šmejdi. FIDEL KUBA

Beseda o unikátním nálezu
BRUNTÁL (ot) – Unikátním ar-

cheologickým nálezem letošního
roku bylo objevení pozůstatků
středověkého zlatého dolu v Su-
ché Rudné. Dozvědět se o tomto
objevu více mohou zájemci na při-
pravované přednášce.

Tým archeologa a ředitele
Národního památkového
ústavu v Ostravě Michala Ze-
zuly učinil na jaře vzácný ná-

lez, v lokalitě penzionu
Holzberg odkryl zbytky zlaté-
ho dolu z poloviny třináctého
století. Šlo v České republice o
ojedinělý objev, který dokládá
počátky dolování zlata v naší
oblasti.

Klub Za starý Bruntál nyní
připravil na toto téma popu-
lárně odbornou přednášku, na
níž o objevu pohovoří sám ve-

doucí týmu archeologů Mi-
chal Zezula. Přednáška bude
doplněna ukázkami nálezů a
fotografií. Akce se jmenuje
Archeologické nálezy v Suché
Rudné aneb Kde pracovali
první Bruntálané. Uskuteční
se ve čtvrtek 14. listopadu od 18
hodin v Městském divadle
Bruntál. Vstup je bočním
vchodem.

Pořídili novou sanitu
VRBNO POD PRADĚDEM (kaj) –

Dopravní zdravotní služba HORI z
Vrbna pod Pradědem obnovila vo-
zový park. Je posílena o sanitní vůz
VW Transporter, který zajišťuje
větší komfort klientů nejen po ce-
lých Jeseníkách.

Pacienti vyžadující zdra-
votní dopravní službu z Vr-
benska se dočkali nové sanity,
plně vybavené včetně auto-
matického defibrilátoru. Sa-
nitní vůz VW Transporter T5
2.0 TDI je plně klimatizovaný,
bezpečný, pohodlnější a spl-
ňuje veškeré náležitosti po-
třebné k provozu na pozem-
ních komunikacích. Pro snad-
nější manipulaci s imobilními
klienty je vybaven nájezdo-
vou rampou.

„Od založení firmy v roce
1994 je to již desátý nový vůz.

Držíme se stejné značky od stej-
ného dodavatele. Celkově má
firma čtyři sanitní vozy, které
pravidelně prochází technic-
kými kontrolami a běžnou
údržbou,“ řekl jednatel vr-
benské společnosti Hori Petr
Riedel. Měsíčně ujedou šoféři
firmy po celém Česku přibliž-
ně dvacet tisíc kilometrů při
asi čtyřech stech převozech
pacientů. Firma má šest za-
městnanců, všichni jsou z vr-
benského regionu a již řadu let
pracují ve stejné sestavě.
„Převozy zajišťujeme dle poža-
davků lékařů po celé České re-
publice, a to na základě Příka-
zu k zdravotnímu transportu,“
dodal Riedel. Vrbenské sanit-
kypoznají lidésnadno.Majína
čelní masce znak města Vrbna
pod Pradědem.

Interiér nové sanity vrbenské dopravní zdravotní služby Hori ob-
sahuje také automatický defibrilátor a je plně klimatizovaný. U
vozu jednatel firmy Petr Riedel. foto: KAREL JANEČEK

krátce
Přednáška pro včelaře

BRUNTÁL – Včelí mor mýtů 
zbavený, tak nazval odborník 
Antonín Přidal svou přednáš-
ku o tlumení moru včelího 
plodu, kterou připravil na so-
botu 16. listopadu od 9 hodin 
dopoledne v kině Centrum v 
Jesenické ulici v Bruntále. 
Antonín Přidal je učitelem na 
včelařském oddělení Mende-
lovy univerzity v Brně a zá-
roveň spolutvůrcem noveli-
zované vyhlášky upravující 
tlumení moru včelího plodu.  

Beseda s pamětníkem 
BRUNTÁL – Na nacistický 

pogrom, na své věznění a 
smrt nejbližších příbuzných 
v Hitlerových koncentrač-
ních lágrech vzpomeneme zí-
tra, ve středu 13. listopadu, 
bruntálský pamětník a hr-
dina Petr Beck z Bruntálu. 
Beseda s bruntálským rodá-
kem, který byl vězněm tere-
zínského ghetta i osvětimské-
ho koncentračního tábora a 
odsouzencem na smrt při po-
chodu smrti, se koná od 16.30 
hodin bývalém Seliku v sále 
Křesťanského sdružení Tesa-
lonika u příležitosti 75. výro-
čí Křišťálové noci.  (kaj)


