
Filípek z Bruntálu je rád: děti
mu vybraly peníze na vozík
Jako samoživitelka nemohla maminka
zdravotně postiženého Filípka našetřit
peníze na koupi nového, nezbytně
potřebného vozíčku. Pomohli dobří lidé.

KAREL JANEČEK

Bruntál – Má dvanáct let a je
žákem Základní školy Okruž-
ní v Bruntále. Není však jako
jiné děti. Filípek trpí již od na-
rození nevyléčitelnou choro-
bou. V případě Filípka jde o
vrozenou vývojovou vadu s
názvem syndrom kaudální re-
grese. Kvůli tomuto ojedině-
lému onemocnění se chlapci
vyvinula páteř pouze po be-
derní obratle. Chybí mu pat-
náct centimetrů páteře, a to je
pro mladého muže velice ome-
zující.

Jak se bude zákeřná choro-
ba do budoucna u usměvavé-
ho kluka vyvíjet, to neví ani
zkušení lékaři. Těžko předví-
dat její vývoj. Co se týká Fi-
lípka coby dospívajícího ho-
cha, není oproti svým vrstev-
níkům v jiném ohledu ničím
výjimečný. Je to stejný raubíř
jako jsou oni, miluje legraci a
z jeho tváře se zračí úsměv
vždycky, když je obklopen ka-
marády, se kterými může hrát
hry a nebo se s nimi jen tak
pošťuchovat.

Přispěli na vozíček
Ve dvanácti letech stál Filípek
před novým problémem. Po-
třeboval nový invalidní vozík,
ale maminka samoživitelka si
jej nemohla dovolit. „Do staré-
ho vozíčku už jsem se nevlezl,
nohy mi z něj trčely. Měl jsem
problém sedět v lavici, měl
jsem problémy psát, špatně se
mi sedělo. Teď je to sto a jed-
na,“ pochvaloval si Filípek
nový vozík, na jehož pořízení

přispěli kampaní Vršky pro
Filipa nejen jeho spolužáci.

Vršky z PET lahví sbírali
všichni ve škole v Okružní uli-
ci, ale i předškoláci z Komen-
ského a Okružní ulice tak
dlouho, až jich bylo 362 kilo-
gramů. „Ze starého vozíku Fi-
lip vyrostl. Když jsme se do-
zvěděli, kolik stojí takový vo-
zík, a že to je strašně moc, řek-
li jsme si, že zkusíme pomoci.
A když už sbíráme vršky, proč
bychom je měli posílat někam
jinam, když můžeme pomoct
našemu Filipovi,“ uvedl Leoš

Sekanina, ředitel Základní
školy Okružní.

Finanční výtěžek z vršků
odevzdaných do sběrny pře-
dali zástupci školy ve středu
24. června Filipově mamince.
Nasbírali jich skutečně hod-
ně, dohromady zhruba sto
osmdesát jedna kilogramů.
Autem do sběrny putovalo
jednatřicet pytlů vršků.

Pojišťovny rády
šetří
„Chtěla bych poděkovat vede-
ní Základní školy Okružní, že
takovou akci vůbec zorgani-
zovalo. Taktéž všem předško-
lákům, školákům a pedago-
gickým pracovníkům i rodi-
čům, pro které to znamenalo
práci navíc. Peníze opravdu

nepoužijeme někde na dovo-
lenou, ale na vozík, bez nějž by
se Filípek neobešel,“ poděko-
vala maminka postiženého
chlapce. Jak maminka po-
dotknula, zdravotní pojišťov-
ny se brání výdajům za po-
můcky pro postižené děti.

Pokud jde o tisíce a tisíce
korun, za něž je nutné pořídit
nezbytný vozík, aby se Filípek
mohl vůbec pohybovat, nemá
maminka coby samoživitelka
bezednou peněženku. „Když
neuhradí rodina jednorázo-
vou platbu jako doplatek, vo-
zík bez něj nedostane. To jsou
velké komplikace a jen mě mr-
zí, že pro některé skupiny oby-
vatel peníze stát má, i když to
tam není tak nutné, a potřební
nakonec ostrouhají,“ po-
steskla si maminka Filípka.

FILÍPEK JEZDÍ na novém vozíku, bez něhož by měl život ještě těžší, než mu osud nadělil. Vozíček si mohl
dovolit jen díky podpoře dobrých lidí. Vlevo ředitel Leoš Sekanina. Foto: Deník/Karel Janeček

Deník sleduje

ČÍNSKÉ DĚTI NA CVILÍNĚ
ČÍNSKÉ DĚTI ze Šanghaje si užívají ozdravný pobyt v Karlově Studánce, odkud vyráží za zába-
vou i poučením do různých míst našeho regionu. Už se například projely osoblažskou úzkokolej-
nou nebo si udělaly výlet do Krnova. V poutním chrámu Panny Marie Sedmibolestné, který
spravuje františkánská kongregace minoritů, provázeli čínské děti místostarosta Jan Krkoška
(ANO) a radní Miroslav Binar (ANO). Čtyřicetičlenná skupina čínských dětí si nenechala ujít ani
rozhledy po dalekém okolí ze cvilínské rozhledny. (frk) Foto: MěÚ Krnov

V Bruntále názorně ukázali
praktiky tajné služby Stasi
KAREL JANEČEK

Bruntál – Děsivé i směšné
zároveň jsou snímky, vysta-
vované do 31. července v pro-
storách galerie Freud&Thal v
Ruské ulici v Bruntále. Jde o
fotografie pořízené někdejší
východoněmeckou tajnou
službou Stasi, které neměly
nikdy spatřit světlo světa. Po-
řizovali je totiž sami agenti,
kteří na mnoha z nich zachy-
tili své špiclovské kolegy.

Fotografie vytáhl po čtvrt
století z archivů německý
umělec Simon Menner, do ga-
lerie je na žádost Informační-
ho středisko Europe Direct
Bruntál přivezl osobně Tomáš
Moravec z Goetheho Institu-
tu.

Vzhledem k tomu, že meto-
dy Stasi a naší Státní bezpeč-
nosti StB byly podobné, vznikl
zajímavý nápad. „Máme zá-
jem na tom, abychom za rok
do Bruntálu přivezli snímky
agentů, kteří působili v brun-
tálském regionu. Snad na
snímcích nenajdete nikoho ze
svých rodin,“ řekl v úterý 23.
června vpodvečer při verni-
sáži výstavy odborník Tomáš
Moravec.

Co je Stasi
Tajná služba Stasi je východo-
německou obdobou českoslo-
venské tajné rozvědky StB, pro-
tože měla v náplni práce sledo-
vání, zastrašování a persekuce
politických oponentů a disidentů.
Zkratka Stasi označovala Minis-
terstvo státní bezpečnosti (Mi-
nisterium für Staatssicherheit)
nebo také Státní bezpečnostní
služba (Staatssicherheitsdienst).
Velitelství Stasi sídlilo ve Vý-
chodním Berlíně. Motto Stasi
znělo Štít a meč strany (Schild
und Schwert der Partei), což
odkazuje na přímé spojení s
vládnoucím politickým režimem.
Dlouholetým šéfem Stasi byl
Erich Mielke, který byl podobně
jako Erich Honecker koncem
roku 1989 odstraněn z vedení a
vyloučen ze strany. V 90. letech
byl Mielke za své zločiny souzen.
Odsouzen byl jen za vraždu, jíž se
dopustil v roce 1931. V roce
1992 byl vytvořen úřad zajišťu-
jící přístup k dokumentům vede-
ných Stasi. Po znovusjednocení
Německa je spolupráce se Stasi
považována za důvod k výpovědi
ze zaměstnání ve veřejných
službách.

FOTOGRAFIE tajně pořízené agenty Stasi při sledování budou do
konce července vystavené v bruntálské galerii Freud&Thal.
Foto: Deník/Karel Janeček

Zpoždění oprav železného mostu

Pokračování ze strany 1
Podle mluvčího skupiny ČEZ
Vladislava Sobola v přípa-
dech, které se týkají historic-
kých objektů, je většinou tře-
ba počítat s tím, že dohledání
potřebných dokumentů může
být časově náročné.

„V tomto konkrétním pří-
padě jsme museli dohledat pů-
vodní historickou dokumen-
taci a prověřit, zda se opravdu
jedná o náš kabel, jelikož ně-
které staré kabely vysokého
napětí jsou vizuálně shodné
například s kabely sdělovací-
mi. Museli jsme jej zlikvido-
vat, dohodnout s městem pro-
stup pro kabel nízkého napětí
a zajistit další odborné práce.
Práce prodloužila i zákonná
patnáctidenní lhůta, kterou
jsme museli dodržet při pře-
rušení dodávek elektřiny,“
vysvětlil příčiny dlouhých
lhůt Vladislav Sobol.

Vedení krnovské radnice

dobře ví že prodloužením
oprav nepotěší obyvatele ani
podnikatele v této lokalitě,
kteří se ke svým domovům či
provozovnám dostávají jen dí-
ky provizornímu obnovení
dřívější odbočky z Opavské
ulice. „Chápu jejich netrpěli-

vost, ale jiným způsobem
kompletní oprava mostu vy-
řešit nešla. Aby se podobná si-
tuace nemusela opakovat, bu-
de nutná pravidelná údržba
mostu, na kterou v příštích le-
tech nesmí město zapomínat,“
uzavřel Michal Brunclík.

Památkový most v datech
Ocelový nýtovaný most, který je
kulturní památkou, překlenuje
vzdálenost 27 metrů a je široký 11
metrů. Jeho nosná konstrukce je
tvořena systémem nýtovaných
nosníků, vzpěr a rozpěr. Hlavní
nosníky dělí pojízdnou část mostu
na tři díly, středový je určen pro
vozidla a dva krajní pro chodce. Po
více než sto letech životnosti mos-
tu došlo na ocelových prvcích ke
korozi, čímž se snížila jeho únos-
nost ze 17 na 3,5 tuny.
Město Krnov k rekonstrukci mostu

přistoupilo loni v září. Spočívá v
postupné výměně zkorodovaných
ocelových prvků za nové a nahra-
zení ocelových deskových prvků
mostovky železobetonovou deskou.
Chodníkové části budou řešeny
celoplošnou ocelovou pochozí plo-
chou.
S rekonstrukcí souvisí také od-
bourání a vybudování nových zá-
věrných zídek, oprava navazujících
chodníků a komunikace, instalace
nového veřejného osvětlení i pře-
ložka vodovodního řadu.

O čertovském
křesle v Rýmařově
Rýmařov – Na pohádku na-
zvanouOčertovskémkřeslese
mohou těšit malí i velcí právě
dnes od 17 hodin ve velkém sá-
le rýmařovského Střediska
volného času. Pohádku hrají
dětem i dospělým herci Diva-
dla Mahen Rýmařov. (kaj)

Plot kvůli obchvatu nepostaví
Bruntál – O odkoupení části
pozemků o výměře 340 metrů
čtverečních požádal Městský
úřad v Bruntále jeden z brun-
tálských obyvatelů. Parcely
leží v areálu bývalých sovět-
ských kasáren v Příčné ulici.
Žadatel je vlastníkem budovy,
sousedící s požadovanými po-
zemky a už viděl, kterak svou
nemovitost zabezpečí proti

vniknutí plotem. Měl ovšem
smůlu. Pozemky náleží do ko-
ridoru pro veřejně prospěš-
nou stavbu, kterou je zamýš-
lený silniční obchvat města, a
tak zájemce ostrouhal. Sedm-
náct zastupitelů v červnu hla-
sovalo pro to, aby pozemky zů-
staly dále v majetku bruntál-
ské radnice, a záměr prodeje
proto nevyhlásili. (kaj)


