
Na stole našla ruční granát
Krnov – Pravděpodobně čin neznámého šprýmaře vy-
děsil dvacetiletou ženu v Krnově. Na zdejším Sídlišti
pod Cvilínem nalezla na venkovním pingpongovém
stole ruční granát. Nebezpečný nález samozřejmě oka-
mžitě oznámila na policii. Přivolaní pyrotechnici mu-
nici prozkoumali a zjistili, že je naštěstí nefunkční.
Ruční granát měl upilované dno a chyběla v něm náplň
i pojistka. (voz)

Krnov se loučil s významným
dirigentem Karlem Dospivou
Vznikla petice, aby byl Dospivovi in memoriam udělen titul Čestný občan Města Krnova

FIDEL KUBA
RADEK VRÁBLÍK

Krnov – Krnované všech ge-
nerací v pondělí 19. března
přišli dát poslední sbohem di-
rigentovi a pedagogovi Karlu
Dospivovi. Poslední hold své-
mu dirigentovi vzdali také
muzikanti z Dechového or-
chestru mladých – a to kon-
certem přímo na hřbitově.

Před smuteční síní lidé po-
depisovali spontánně
vzniklou petici, která vyzývá
městskou radu, aby byl Kar-
lovi Dospivovi in memoriam
udělen titul Čestný občan
Města Krnova.

„Pan Karel Dospiva nám za-
nechal dědictví jemu nejdraž-
ší – hudební těleso, které od
prvních krůčků před padesáti
lety provedl úskalími puberty
a zdárně jej převedl i přes práh
dospělosti. Zůstává nám po
něm Dechový orchestr mla-
dých. Soubor, kterému věno-
val všechen svůj čas a v němž
v průběhu let stovky muzi-
kantů našly lásku k muzice i
spoustu dobrých přátel. Z dě-
tí, které v době příchodu do or-

chestru sotva uměly číst noty,
vychoval respektované hu-
debníky a z vlastní zkušenosti
mohu potvrdit, že kontakt s
hráči neztrácel ani po jejich
odchodu z orchestru,“ popsal
vztah Karla Dospivy ke své-
mu orchestru ve svém proje-
vu nad rakví smuteční řečník
Martin Bodešínský.

„Pamatuji si, jak jsem jed-
nou ve třídě u paní učitelky
Malíkové seděl u klavíru a při-
šel pan Dospiva a říkal, že je
nový ředitel a já jsem jeden z
mála kluků ve škole, takže bu-
du hrát na trumpetu,“ za-
vzpomínal na důležité životní
setkání bývalý starosta města
Krnova a současný radní Jo-
sef Hercig, který u rakve ze-
snulého dirigenta držel čest-
nou stráž.

„Do půl roku dokázal pan
dirigent Dospiva dát celý or-
chestr dohromady a první
skladbu, kterou jsme hrávali,
se jmenovala Tempo. Na to ni-
kdy nezapomenu, jak jsme se
učili na Petrovické ulici po-
chodovat a na prvního máje
jsme tuto skladbu zahráli ja-
ko první představení orchest-

ru na veřejnosti. Je to moje
nejsilnější vzpomínka,“ po-
kračoval Hercig.

Dirigent Karel Dospiva
ovlivnil život stovkám lidí,
několika generacím. Dokázal
se svým orchestrem dělat dob-
ré jméno nejen Krnovu, ale ta-
ké České republice. „Samo-
zřejmě všichni kolegové na
naší základní umělecké škole
na pana dirigenta a také bý-
valého ředitele vzpomínají v
dobrém. Na jeho pověstnou
přísnost, ale také i lidský pří-
stup a jeho pracovní nasazení.
Myslím si, že duch pana Karla
Dospivy bude na naší škole
ještě dlouho přežívat, a to je
dobře,“ řekl ředitel Základní
umělecké školy Krnov Kamil
Trávníček.

Přestože krnovský orchestr
pod vedením Karla Dospivy
sbíral desítky nejrůznějších
poct a ocenění, sám dirigent
skromně tvrdil, že měl po ce-
lých padesát let pouze štěstí.
„Měl štěstí na šikovné muzi-
kanty a na spoustu dobrých li-
dí, kteří mu pomáhali. Byla to
ale především jeho cílevědo-
most, preciznost, odborné

znalosti a pověstná přísnost,
které toto hudební těleso do-
vedly až mezi špičkové české
orchestry a přinesly mu řadu
ocenění. Přesto pan Dospiva
vždy připomínal, že nejdůle-
žitější je hrát pro pocit dobře
odvedené práce. Své žáky učil
vnímat hudbu srdcem a vště-
poval jimzásaduposlouchatse
navzájem,“ doplnil Martin
Bodešínský.

Protože se Karel Dospiva ja-
ko správný pedagog o své zku-
šenosti rád podělil, a navíc je-
ho žáci měli potřebu v hudbě
pokračovat, i když věkem od-
rostli orchestru mladých, žije
jeho odkaz i v mnoha v dalších
kapelách a orchestrech u nás i
v zahraničí. „Slyšel jsem, že
odměnou za dobře provede-
nou skladbu je pro hráče tón
doznívající ztichlým publi-
kem. Já věřím, že v našich
vzpomínkách a srdcích po-
může tento tón vyplnit neče-
kanou propast ticha a prázd-
noty s vědomím, že po něm při-
chází zasloužené a bouřlivé
ovace. Pane Dirigente, děku-
jeme,“ zakončil svůj proslov
Bodešínský.

NA POHŘBU. Karel Dospiva měl velkolepý pohřeb. Černé oblečení smutečních hostů se mísilo s modrými uniformami muzikantů z Dechového
orchestru mladých, kteří svému dirigentovi dali poslední sbohem jeho oblíbenými skladbami. Letos orchestr oslaví 50. výročí založení již bez
svého zakladatele a uměleckého vedoucího, ale cenné rady Karla Dospivy uslyší hráči v každé zahrané notě. Foto: Deník/Fidel Kuba

Palec nahoru – dolů
Za zaslouženou úctu a respekt
Poslední rozloučení jsou smutná a bolestná, jsou to věci, o
které jsme nestáli, ale přesto se nevyhnutelně staly. Na druhé
straně se v takových chvílích ukáže hodnota člověka, který
odešel. A pohřeb dirigenta Karla Dospivy potvrdil, že nená-
vratně odešla skutečně velká osobnost. A potvrzuje to i

spontánně vzniklá petice, aby byl Karlovi Dospivovi in memoriam udělen
titul Čestný občan Města Krnova. (ot)

Za vyhazování starých krámů sousedům
před plot

Do jarního úklidu se pustili někteří obyvatelé ubytovny U
Potoka v Bruntále. Bohužel jde o „úklid“, který nadělá jen
většího nepořádku. Tihle lidé co nepotřebují, vyhodí někam
do křoví na ulici. Sousedé ubytovny jsou bezradní, problé-
moví lidé z ubytovny se nezdráhají zcela bez skrupulí vyhodit
starou pračku či stůl k plotu nejbližšího domu. A když jim lidé

vyčiní, cítí se uraženě a zahrnou je spoustou připomínek a poznámek. V lep-
ším případě staré krámy odnesou, ale vyhodí je opět za nejbližším rohem.
Dobrým trikem také je, že vyhodit nepotřebnou věc jdou děti, co těm někdo
může? A tak se do úklidu musí pustit i Technické služby Bruntál a odvézt to,
co někdo vyhodil jen tak na ulici. (ot)

Historie Bruntálu ve fotografiích
k osmistému výročí založení města
Oslavy osmistého výročí založení Bruntálu
se blíží, k jubilejnímu roku 2013 se chystá
řada akcí. Jednou z připomínek výročí je i
tento seriál historických fotografií.

KAREL JANEČEK

Bruntál – Unikátním nále-
zem bruntálského historika
Josefa Cepka je dokument z 29.
května 1938, kterým Státní po-
licejní úřad v Bruntále nabá-
dá obyvatele města, aby se ne-
přibližovali k opevněním,
dodnes známému jako pří-
hraniční pevnůstky.

Vyhláška sepsaná česky i
německy místní, většinou ně-
mecké obyvatelstvo, upozor-
ňovala, jak se má chovat v pří-
padě setkání s hlídkou a vo-
jenskými strážemi.

Československá vláda ne-
měla sebemenší zájem o ve-
třelce, kteří mohli bunkry mo-
nitorovat. Obranná linie z

pevnůstek byla postavena
proti útokům německé armá-
dy.

„Ze strany Němců byla sna-
ha o získání co nejpodrobněj-
šího popisu rozmístění pev-
nůstek, zájem měli i o jejich
obsazenosti, velikosti i obra-
ně,“ řekl Josef Cepek. Výstra-
hu nechal rozmístit bruntál-
ský policejní rada Křístek u
všech vstupních prostorů a
cest do lesa.

Zákaz přibližování se k
bunkrům, kterým se říkalo
„řopíky“ podle Ředitelství
opevňovacích prací, platil pro
jakékoliv civilní obyvatel-
stvo, české i německé, o čemž
právě svědčí existence obou-
jazyčné vyhlášky.

Bunkry byly součástí
obranné, opevněné linie, kte-
rá měla uchránit republiku
před útoky hitlerovské armá-

dy. Němci měli naopak z po-
chopitelných důvodů emi-
nentní zájem o detailní infor-
mace o bunkrech.

Jasným důkazem německé
„diverze“ je mapka opevnění v
okolí města Bruntál, zveřej-

něná na německé internetové
stránce historie.de. Do mapky
Němci nejen zakreslovali roz-
místění pevnůstek, ale napří-
klad i možné přistávací plo-
chy jejich vojenského letec-
tva.

NĚMECKÁ MAPKA monitorující systém pevnůstek v okolí Bruntálu,
i s vyznačením letišť, které mohla využívat v případě útoku letadla
Wehrmachtu. Foto: historie.de

fotky z historie

Dnes: zastupitelstvo Města
Albrechtic
Město Albrechtice – V klubovně tělocvičny Základní
školy ve Městě Albrechticích dnes v 17 hodin začíná za-
sedání zastupitelstva. Kromě obvyklých prodejů po-
zemkůnebofinančnícharozpočtovýchzáležitostí sizde
zamluvilo veřejnou prezentaci sdružení Voda Dama-
šek. V závěru se představí také projekt zaměřený na
mezinárodní spolupráci pod názvem Česko – polské
přátelství 2012. (frk)

Zatajila dluhy přes milion
Brantice – Zatajení výše svých dluhů se nevyplatilo
pětačtyřicetileté ženě z Brantic. Policejní komisař za-
hájil právě její trestní stíhání pro přečin úvěrového
podvodu. V lednu loňského uzavřela žena smlouvu o
úvěru na dvanáct tisíc korun. Na tom by nebylo nic mi-
mořádného.
„Uvedla v ní však nepravdivé údaje ohledně svých zá-
vazků vůči dalším věřitelům. Přiznala pouze jediný zá-
vazek, ale ve skutečnosti jich měla pět, a to ve výši přes
jeden a půl milionu korun,“ přiblížila pozadí případu
policejní mluvčí Pavla Tušková.
Na základě nepravdivých údajů jí byl úvěr schválen a
podpisem smlouvy se žena zavázala jej ve třinácti mě-
síčních splátkách uhradit. K věřitelům byla poctivá
však jen čtyřikrát. Zbytek dluží dodnes. (voz)

Do metalízy vyryl rýhu
Břidličná – Nemilé překvapení čekalo na majitele vo-
zidla Nissan v Břidličné na Bruntálské ulici. Prozatím
neznámý pachatel mu auto obešel a na metalickém la-
ku po sobě zanechal rýhu na předních i zadních dve-
řích a blatníku. Způsobená škoda činí nejméně dva-
náct tisíc korun. (voz)
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Využijte skv�lé p�íležitosti
a p�idejte se k nám

Sv�j životopis v�etn� fotogra� e zasílejte 
na oldrich.ecler@allianz.cz nebo na
Old�ich Ecler, Jeremenkova 40B, Olomouc

Pro region Bruntál a Krnov hledáme 
administrativního pracovníka obchodního 
místa a obchodní reprezentanty
Nabízíme:
• pracovní jistotu a perspektivu
• nadstandardní � nan�ní ohodnocení
• kvalitní a bezplatné zaškolení
• možnost kariérního r�stu
• velké množství bene� t� v rámci spolupráce

Požadujeme:
• min. SŠ vzd�lání
• komunika�ní a organiza�ní schopnosti
• vyjednávací a obchodní dovednosti 
• reprezentativní vystupování
• �asovou � exibilitu
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