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Dopravní značka zarostla
do stromu. Platí stále?

Pomáhali opuštěným kočkám
Kočičímu útulku Princovo v Bruntále
dobrovolníci pomohli s jarním úklidem.
Útulek se zaměřuje na kočky ve špatném
zdravotním stavu, žijící v nevyhovujících
podmínkách a pečuje také o osiřelá koťata.

KAREL JANEČEK

Bruntál – Přišli, pořezali dře-
vo, uklidili a odešli. A to bez
nároku na nějakou odměnu.
Jen proto, že se jim to zdálo
správné a dobré. Tak se za-
pojila parta šesti kolegů z jed-
noho bruntálského podniku
do pomoci kočičímu útulku
Princovo v Bruntále. Že mají
dobré srdce, ukázala šestice
přátel, která se přihlásila na
brigádu do kočičího útulku
Princovo na Žlutém kopci.

„Mladí technici a optici
spolu se dvěma sličnými kole-
gyněmi dorazili ráno přesně v
osm hodin na místo. Hned po
přidělení práce se bez dalších
řečí dobrovolně chopili díla,“
řekla provozovatelka útulku
Dagmar Veselá.

I v kočičím útulku
se musí uklízet
Děvčata s ranním elánem vy-
nesla před útulek objemný
koberec, řádně jej kartáči vy-
drhla a vydezinfikovala. Po
skončení praní se obě ženy ve
stejném tempu pustily do my-
tí všech oken v útulku. A že
jich bylo.

Nezaháleli ani chlapci, kte-
ré čekala opravdu perná prá-
ce: posekat, nanosit a nasklá-
dat čtyři kubíky smrkového

dřeva. „Všichni opravdu pře-
konali naše očekávání. Neče-
kali jsme, že se zhostí daného
úkolu tak perfektně a tak
rychle. A co více, ještě po sobě
elegantně zametli všechny
stopy. Prostě: uděláno a po-
klizeno. Moc děkuji,“ pochva-

lovala si pomoc dobrovolníků
Dagmar Veselá.

Ale ani firma, odkud dob-
rovolníci přišli, se nenechala
zahanbit. Vedení podniku
Osram věnovalo útulku fi-
nanční pomoc, která Dagmar
Veselou doslova posadila na
židli. „Gesto, které se Osram
rozhodl udělat, je nádherné, a
my jsme velmi rádi, že za při-
spění jeho pracovnice Roma-
ny Kretkové výběr mezi ostat-
ními sdruženími připadl prá-
vě na nás,“ poděkovala Vese-
lá. Částku patnáct tisíc hodlá
použít především na léky.

DOBROVOLNÍCI přiložili ruku k dílu a pomohli provozovatelce bruntálského útulku pro kočky. Na snímku
Marcela Šenková, Martin Kvasnička, Josef Zhříval, Jaromír Zlámal, Alexandra Mikulková a Josef Pro-
cházka. Foto: Archiv útulku

Milovníci zvířat mohou
bruntálskému kočičí-
mu útulku Princovo
pomoci 8. června. Od
10 do 14 hodin zde
proběhne ,,Princův
dobročinný bazar“.
Koupit půjde zboží od
ošacení, obuvi, kabelek
po drobné dárky.

Deník zaujalo

Za kubánskými rytmy do školy
Na Základní škole ve Městě Albrechticích si
dali dostaveníčko mladí hudebníci, aby zde
nacvičili novou kubánskou píseň.

ANNA DOHNALOVÁ

Město Albrechtice – Na Zá-
kladní škole (ZŠ) Město Al-
brechtice pilně nacvičují ku-
bánské rytmy. Za tímto sna-
žením je příprava vystoupení
na blížící se Den dětí 1. červ-
na a další vystoupení.

Proběhl zde druhý ročník
soustředění Pěveckého sboru
ZŠ Město Albrechtice a SAHu
(Soubor alternativní hudby) z
krnovské Základní školy na
Janáčkově náměstí.

Než totiž mohou tito nadaní
hudebníci a zpěváci před-
stoupit před publikum, je tře-
ba vše nejprve pořádně natré-
novat.

A opuštěný areál školy je na
takovou zkoušku ideální.
Školní chodby a učebny tak se
souhlasem zdejšího ředitele
Karla Knappa rozezněly občas
více, občas méně vydařené tó-
ny mladých hudebníků.

Desítky dětí
dobrovolně po škole
Na setkání dorazilo téměř tři-
cet dětí, které zde pilně tréno-
valy zbrusu novou skladbu,
světoznámou kubánskou pí-
seň Guantameru. Klubovna
u tělocvičny jim byla téměř
malá.

Na společné zkoušce se
nejdříve musely sboristky ro-
zezpívat a hudebníci rozehrát.

„Nejprve bylo třeba látku
převést do „zpívatelné“ polo-
hy pod vedením učitele Mar-
tina Kopečka. Potom naučit
sboristky španělskou výslov-
nost a frázování a hlavně za-
ranžovat doprovodnou kapelu
za pomoci Jiřího Šiffnera
a Martina Kopečka. Naše sna-
žení jsme si natočili na video,“

popsala Veronika Glötzerová.
Tento snímek ze zkoušky

ještě ten večer zhlédli i účast-
níci soustředění, aby si uvě-
domili, na čem je potřeba ještě
zapracovat.

Odměnou za celé soustře-
dění s výukou zpěvu a hry na
hudební nástroje bylo závě-
rečné nocování na škole. A aby

bylo ještě veseleji, volné chví-
le si zde děti krátily řadou sou-
těží a čertovin.

Děti budou hrát
a zpívat dětem
„Píseň Guantameru v našem
podání můžete slyšet živě
1. června na Dni dětí ve Městě
Albrechticích a dále 15. červ-
na na Mezinárodním festivalu
v Dívčím Hradě. Na obou kon-
certech společně zahrajeme
i naše tradiční hitovky Moon-
light Shadow a Scarborough

Fair. Pěvecký sbor zazpívá
ještě individuálně dvě písnič-
ky od slovenské zpěvačky
Kristíny a legendárních Beat-
les,“ dodala učitelka sborové-
ho zpěvu Veronika Glöt-
zerová.

Ta neopomněla poděkovat
všem účastníkům soustředění
za hudební a pěvecké nasaze-
ní. A hlavně za nadšení, se kte-
rým všichni přistupují k hud-
bě, protože jak už kdysi řekl
Platón – hudba a rytmus na-
cházejí cestu k nejskrytějším
místům duše.

VESELÁ NÁLADA doprovázela druhý ročník soustředění Pěveckého sboru ZŠ Město Albrechtice a Sou-
boru alternativní hudby z krnovské ZŠ na Janáčkově náměstí z Krnova. Kolem třiceti dětí pilně cvičilo na
ZŠ Město Albrechtice novou skladbu, známou kubánskou píseň Guantameru. Foto: Veronika Glötzerová

Otevření cyklotrasy za účasti
ministra dopravy
ANNA DOHNALOVÁ

Krnovsko – Zástupci vedení
města Krnov, Opavy, ministr
dopravy Zbyněk Stanjura a
představitelé kraje se sejdou
na cykloodpočívadle ve Skro-
chovicích. Zítra zde na půli
cesty mezi oběma městy do-
jde ve 13 hodin ke slavnost-
nímu otevření Slezské magis-
trály po dokončení části Vel-
ké Hoštice – Krnov.

Setkání na kolech
Úsek cyklostezky z Krnova do
Opavy už nadšení sportovci
využívají celé měsíce. Cyk-
lostezka tak pomáhá lidem v
bezpečí dojet z Krnova do
okolních obcí a nazpátek. Pře-
ce jenom je zdejší frekvento-
vaný silniční tah mezi Opa-
vou a Krnovem pro cyklistu
nebo děti na kolech poměrně
nebezpečné místo.

Organizátoři vyzývají
účastníky slavnostního ote-
vření cyklistické stezky Slez-
ská magistrála ke stylové
účasti. Na cykloodpočívadlo
ve Skrochovicích se mají ob-
čané dopravit na kolech. Z
Opavy se od Hlásky vyráží v
11.30 hodin, z Krnova pro změ-
nu v 11.45 hodin.

Přípitek a gulášek
A protože se jedná o památnou
událost, chybět nebudou v cíli
cesty, ve Skrochovicích, slav-
nostní projevy, stříhání pás-
ky, přípitek a guláš.

„Celou trasu do Opavy jsem
ještě nejel. Zatím jsem s dce-

rou Adélkou zvládl pouze úsek
z Krnova do Úvalna. Častěji
než na kole tudy chodíme pěš-
ky na procházku,“ řekl Rosti-
slav Schnürch z Krnova a do-
dal: „Jen mne mrzí, že za Skro-
chovicemi na Opavu už van-
dalové polámali zasazené stro-
my kolem cyklostezky. Říkala
mi o tom moje matka, která tu
hrůzu viděla při cestě z vlaku.
Je škoda, že sotva se něco vy-
buduje, už to lidé ničí.“

Přijede také ministr
Oficiálního otevření cyklo-
stezky se zúčastní také minis-
tr dopravy Zbyněk Stanjura.
Toho mimo jiné čeká pracov-
ní oběd v krnovském Penzio-
nu Šelenburk se starostkou
Krnova Alenou Krušinovou.

„Prioritně se budou věno-
vat tématům: realizace ob-
chvatu města Krnova, zprů-
jezdnění silnice I/45 Krnov –
Pietrowice pro nákladní vozi-
dla nad 3,5 tuny a přehradě v
Nových Heřminovech. Jed-
nání se kromě představitelů
Ministerstva dopravy ČR a
města Krnova zúčastní také
zástupci Moravskoslezského
kraje, Státního fondu doprav-
ní infrastruktury, Sdružení
pro výstavbu komunikace
I/11-I/57 a Sdružení pro rozvoj
Moravskoslezského kraje,“
uvedla mluvčí Dita Círová.

Ministr poté navštíví míst-
ní firmy Kofola, Krnovské
opravny a strojírny (KOS) a v
závěru návštěvy se v době od
17 do 18.30 hodin setká ve spo-
lečenském sále KOS na Jež-
nické ulici s občany Krnova.

CYKLOSTEZKA FUNGUJE. Přestože k oficiálnímu otevření cyklo-
stezky mezi Krnovem a Velkými Hošticemi dojde teprve v pátek, celá
trasa je již po mnoho měsíců hojně využívána nadšenými sportovci
i rodinami s dětmi. Foto: Deník/Fidel Kuba

Starostka Vrbna pod Pradědem
navštívila Francii
Vrbno pod Pradědem – Čtyřčlenná delegace vyjela
na konci května z Vrbna pod Pradědem do Francie na
pozvání starosty městečka Ribérac. Zástupci města
společně se starostkou Helenou Kudelovou a polský-
mi přáteli z partnerského polského města Glogówek vy-
jeli do Francie za novými přeshraničními přáteli.
Snahou delegací je právě spolupráce v evropském
sousedství a poznávání kultury a způsobu života
v jiných zemích. Dalším partnerským městem Vrbna
pod Pradědem je mimo města Glogówek i německý
Rietberg. (kaj)

Do sběrných dvorů doneste starý
přístroj a odneste si nový dárek
Krnov – Na sběrných dvorech v Krnově mohou oby-
vatelé za odevzdané staré a nepoužívané elektrozaří-
zení získat dárek. Akce potrvá do 14. června nebo do ro-
zebrání zásob dárků. Pro prvních sto občanů je na kaž-
dém sběrném dvoře připraven dárek v podobě prak-
tické svítilny s karabinou nebo stylová kalkulačka. Na
sběrných dvorech na Karáskově a Opavské ulici v Kr-
nově bude vydáno celkem 200 těchto dárků.
Do sběrny odevzdávejte staré monitory, televize, po-
čítače, tiskárny, rádia, fotoaparáty, nefunkční video-
kamery nebo telefony. Odměnu tentokrát nezískáte za
odevzdanou starou lednici, sporák, myčky, mikrovln-
ky nebo monočlánky či baterie. Jeden občan může zís-
kat v rámci této akce Jarní úklid na jednom sběrném
dvoře pouze jeden dárek. (doh)

3BRUNTÁLSKO A KRNOVSKOdeník čtvrtek 30. května 2013


