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Soutěž dechařů
Okresní kolo soutěže zá-
kladních uměleckých škol
ČR ve hře na dechové ná-
stroje dřevěné a žesťové se
koná dnes od 13,30 hodin v
budově ZUŠ Krnov v Revo-
luční ulici 18. „Srdečně zve-
me všechny příznivce kva-
litních hudebních výkonů,“
uvedli organizátoři.

Farmářské trhy
Bruntálští radní na posled-
ním zasedání rozhodli
o tom, že farmářské trhy
bude provozovat stejná
společnost jako dosud. Trhy
se budou konat na náměstí
Míru každou druhou středu
od 9 do 16 hodin. První se
uskuteční 21. března.

V Opavě byla zrušena
beseda s Kajínkem
Loni omilostněný vě-
zeň Jiří Kajínek měl
koncem března bese-
dovat v opavském ki-
ně. Radnice ale zasáh-
la a akci zrušila.

PETR DUŠEK

Opava – Beseda, která byla
na programu 28. března, se
neuskuteční. A to minimál-
ně v městských prostorách.
Podle mluvčí opavského
magistrátu Lady Dobrovolné

se na tom většinově shodlo
vedení města. O tomto roz-
hodnutí už byl informován
soukromý provozovatel Mí-
ru. „Zda setkání proběhne
jinde, nevíme a nebudeme
do tohoto nijak vstupovat.
V městských prostorách to
ale opravdu nebude. Jinak
samozřejmě záleží na kaž-
dém občanovi, zda tako-
vouto akci chce, či nechce
navštívit. Je třeba říci, že
vedení města se o možném
konání akce dozvědělo až
ze sociálních sítí,“ komen-
tovala Lada Dobrovolná.

Redakce Deníku požádala o
vyjádření také vedoucího
kina Martina Žižlavského.
Ten se ovšem k celé záleži-
tosti nechtěl vyjadřovat.
Nejznámější český vězeň

Jiří Kajínek, který během
loňského května po třia-
dvaceti letech za mřížemi
obdržel milost od preziden-
ta, momentálně pořádá be-
sedy, s nimiž objíždí celou
republiku. Jejich organizaci
má na starosti pořadatel
Pavel Tichopádek z agentu-
ry Atlantic.

Pokračování na straně 3

Karnola dostane šanci
MINISTRYNĚ pro
místní rozvoj Klára
Dostálová (vlevo) stojí
v místě, kde byl 20.
prosince 2017 založen
požár Karnoly. Památ-
kářka Andrea Šírová

Karnoly.
Šírová

Karnoly.
jí

ukazuje ohořelé dře-
věné sloupy, které za-
bránily destrukci stro-
pu. Kdyby tam místo
nich byly ocelové pod-
pěry, dávno by se žá-
rem zkroutily a ztratily
nosnost. Šíření

zkroutily
Šíření

zkroutily
ohně

zpomalily heraklitové
desky. Souhrou šťast-
ných okolností zůstává
Karnola i nadále
národní kulturní pa-
mátkou. Foto: Deník/Lukáš Kaboň
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Počasí v kraji
Dnes:  

-4/1
      
      BIO 2 – střední zátěž

Zítra:

-5/0
Východ slunce 7:04
Západ slunce 17:27

Dnes s týdeníkem REGION
Zvětšeniny starých fotografií odhalily věci nečekané

UVNITŘ

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ
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Tři bruntálské brány

Úterý 20. února 2018Úterý 20. února 2018

3094
fanoušků

a stále rosteme
Váš oblíbený týdeník pokračuje v nové podobě

Na sněhu bourali 
sami silničáři. Sypač 
skončil na střeše

7

Po trati do Malé 
Morávky opět pojede 
mimořádný vlak

4

Zvětšeniny starých 
fotografi í ukázaly
zajímavé detaily 
Krnova

13

V těchto místech se kdysi
vstupovalo branou za hradby města
Bruntálu. Odtud vedla cesta směrem
na Olomouc. Zbořené městské brány
nyní připomínají informační cedule. 
V základech jedné brány byl nalezen
kámen s vročením 1109, tedy ještě o sto
let dříve, než byl ofi ciálně založen Bruntál. 

SPORT

Bronzový
z olympiády
v Turíně
Rostislav Olesz
o osobní
disciplíně,
zbraních a vůni
petrželové natě
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Umožnit důstojný konec
života i lidem, kteří chtějí
zemřít doma
Zdaleka ne každý, kdo by
chtěl své poslední dny
místo v nemocnici či
léčebně dlouhodobě
nemocných prožít doma,
tuto možnost dostane.
Přitom podle průzkumu
agentury STEM/MARK si
přeje skonat doma osm
z deseti lidí v ČR.

BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava – Důchodce z Ost-
ravy se ve svých vzpomín-
kách vrací do nedávné mi-
nulosti, kdy jeho těžce ne-
mocná manželka už ne-
chtěla podstoupit další

léčbu. „Možná by jí to pro-
dloužilo život o pár týdnů,
možná ani to ne. Mluvili
jsme o tom, nakonec jsme
se dohodli, že zůstane doma
a do nemocnice už nepů-
jde,“ vzpomíná na nelehké
období důchodce z Ostravy,
který chtěl se svým příbě-
hem zůstat v anonymitě.

Pokračování na straně 2

EXKLUZIVNĚ
Jen v tištěném 

Deníku

EXKLUZIVNĚ
Jen v tištěném 

Deníku

EXKLUZIVNĚ
Jen v tištěném 

Deníku

EXKLUZIVNĚ
Jen v tištěném 

Deníku

Deníku

DENÍK PLUS

Soukalová má
stříbro, teď už

sní o vnoučatech
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ČESKO

Sleva 45 procent za
dálnici. Silničáři už
řeší reklamace
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ANALÝZA

Babiš chce vládnout
sám, ČSSD má
dilema
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ZUBAŘI DO
REGIONŮ
MinistrVojtěch
jimchcedát
milionkorun
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David Stypka:
Jistá míra
smutku
i sarkasmu
mě provází,
co jsem
dostal rozum
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