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To jsem já, páter z Kopečka
Na kávě s... páterem Bernardem Petrem Slabochem,
který se stará o baziliku Navštívení Panny Marie na
Svatém Kopečku. Čekáte „jen“ mše? Kdeže, i na
faráře čeká světská práce, třeba sečení trávy.

U „mě“ v bazilice Páter Bernard Petr Slaboch se stará o slavnou
svatokopeckou baziliku. „Každému hrozí, že se ze mší stane rutina.
Tomu čelím tak, že jsem vnitřně na stráži,“ říká. Foto: Luděk Peřina, MF DNES
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Bernard Petr Slaboch

OLOMOUC Doposud neprobádané
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vání svého života rozhodně nelituelektřiny, v nichž se vyzná jen jeji,“ srovnává farář, jehož pracovní
den člověk na světě. I s tím si správden na Svatém Kopečku začíná ve
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ně soustředit. Každému z nás
Slaboch. S vírou se setkával již
v dnešní době hlavou víří spousta
v dětství. Jeho maminka jej vodila
myšlenek a starostí, je těžké být třena mše. „Bývaly v osm hodin ráno,
ba pět minut duševně v klidu. Zacož pro mě bylo dost brzo. Ne
myslíte se a hned jste jinde. Je to
vždy jsem tak šel do kostela rád,
ovšem normální a lidské, je však
ale dnes jsem za to vděčný,“ vzpotřeba se rychle vrátit zpět,“ přiblimíná s úsměvem čtyřicetiletý fažuje farář, jenž pochází z Úhonic
rář. O podobě jeho žive Středočeském kraji.
„Občas i mně dělá
vota pak rozhodla pří„Dva roky jsem byl kapproblém se při mši
prava na biřmování.
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řádně soustředit.
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odněkud vracím, tak si na jeho slovíru popisuje.
va vždycky vzpomenu. Je to pro
V té době ovšem končil v Praze
mě odměna, být na tak krásném
svá studia ekonomie a politologie.
místě. Snažím si tento pocit neuK jejich uzavření mu v roce 1994
stále připomínat a udržovat jej
na Vysoké škole ekonomické chyživý, aby mi bazilika při každodenběla jen část státnic. „Nepovedlo
ní práci kolem ní nezevšedněla.“
se mi to dotáhnout, nakonec jsem
Její součástí ovšem nejsou jenom
vystřílel všechny možné náhradní
mše a modlitby.

Pátera Bernarda můžete zastihnout i při pracích kolem baziliky.
„Také se s naším sousedem dohadujeme o pozemek. Při stavbě plotu nám chce ukrojit z toho našeho.
Je to prostě starost jako o velký
dům,“ srovnává Slaboch.
Rozdíly se tu však najdou. V bazilice jsou kupříkladu místnosti
a dutá místa, která její správce doposud neprobádal. „Dnes již ani
nevíme, k čemu se tyto prostory
používaly. Při vyvážení odpadu
z bývalé dílny v naší rezidenci
jsme přišli na místnůstku, která
mohla někomu dobře posloužit
jako skrýš. Aby se člověk dostal k jejím zrezivělým dvířkům, musí
z druhé místnosti nejprve vylézt
nahoru po žebříku. Dal by se tam
případně zazdít i poklad, ale žádný jsme nenašli,“ popisuje pobaveně kněz, který by tak získal finance
na nové rozvody elektřiny na faře.
„Neznáme její schéma, je to velice
spletitý systém. Dlouho jsme například netušili, kde jsou pro jednotlivá světla a zásuvky pojistky. Objevovali jsme je na nečekaných místech,“ přemítá farář.
Nyní se při jejich výpadku spoléhá na svého pomocníka. „Více
méně je již všechny objevil, kdyby
přišel někdo jiný, tak si s tím hned
tak neporadí.“
Michal Poláček

narozen 20. března 1971
na Svatém Kopečku je od roku
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Policisté řeší další
krádež nafty

Opilý cyklista
najel do auta

Odhalí život
krajanů v Banátu

Pobral křovinořezy
za desítky tisíc

Pachatele dopadli
přímo v prodejně

Prázdné nádrže stavebních strojů
našli v pondělí dělníci pracující za
osadou Vlachov na Šumpersku.
Neznámý zloděj odčerpal z nádrží
čtyři sta třicet litrů motorové nafty
a přibral deset litrů hydraulického
oleje. Pachatel způsobil škodu přesahující třicet tisíc korun.
(rš)

Své kolo nezvládl opilý jednapadesátiletý muž projíždějící v pondělí
po ulici Vodní v Rapotíně na Šumpersku. Opilec nečekaně přejel do
protisměru a narazil do protijedoucího vozu Chevrolet Aveo. Cyklista
nadýchal téměř tři promile alkoholu. Škoda na autě je 40 tisíc.
(rš)

Nahlédnout do mizejícího světa
českých krajanů žijících na pomezí Srbska a Rumunska mohou zítra
zájemci ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci. Komponovaný večer
začne v 17.00. Program zpestří
multimediální prezentace či ochutnávka regionálních specialit. (jim)

Přes sto patnáct tisíc korun se po
víkendu vyšplhala škoda okradené
společnosti z Uničova. Z areálu firmy sídlící v Šumperské ulici si zloděj odnesl celkem šest křovinořezů. Ke svému lupu se pachatel dostal skrz visací zámek na vratech
skladu.
(mip)

Třetí krádež ve stejné prodejně se
stala osudnou sedmadvacetiletému zloději z Jeseníku. Poprvé prodejnu ve městě vykradl v půli července, podruhé v srpnu a naposledy včera. Uvnitř prodejny však tentokrát zloděje načapala policejní
hlídka.
(rš)

Vincentinum promění svou
zahradu v relaxační zónu
ŠTERNBERK (ČTK) Snazší přístup
přístup do zahrady umožní. Díky
do zahrady v areálu zařízení burekonstrukci vzniknou nové cesty,
dou mít v příštím roce klienti šteraltán, odpočinkové zóny i plochy
nberského Vincentina, které popro hru kuželek či bocciy.
skytuje sociální služby lidem
„Některé práce byly provedeny
s mentálním a kombinovaným pojiž na konci loňského roku, další
stižením. Olomoucký kraj na reetapy byly zahájeny již toto ponděkonstrukci venkovních prostor
lí. Vše by mělo být hotové do desáuvolní zhruba dva a půl milionu
tého prosince,“ odhadl harmonokorun. Klienti budou
gram prací Ryjáček.
„Další etapy prací
moci zahradu podle
Vincentinum – pobyly zahájeny
ředitele Vincentina
skytovatel sociálních
již toto pondělí.
Karla Ryjáčka využíslužeb Šternberk je příCelá rekonstrukce
vat pro odpočinek či
spěvkovou organizací
by měla být
hry.
Olomouckého kraje.
hotová do
„Zahrada se nacháV současné době se sta10. prosince.“
zí v prudkém svahu
rá celkem o dvě stě dea zejména pro imobilset dětí i dospělých
ní klienty byla velmi špatně dos mentálním postižením či kombistupná. K východu používají lávnovanými vadami.
ku, která současně slouží jako evaHejtmanství letos na podzim zakuační cesta. Poté se ale ocitli
hájí rekonstrukce i v dalších dvou
v těžko dostupném terénu, problépříspěvkových organizacích. Pomy měli zejména lidé na vozíčku,“
čátkem října se pustí do rekonpopsal současnou situaci v areálu
strukce budovy Muzea KomenskéRyjáček.
ho v Přerově a k tomu také do
Právě plánované terénní úpraoprav části zámku v Čechách pod
vy lidem se sníženou pohyblivostí
Kosířem.
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Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

Má jízda Regionovou?
Velké zklamání
Když se objevily první informace
o tom, že v Šumperku se budou
přestavovat staré motoráčky na
nové soupravy, byl jsem zvědavý
na výsledek. Ale moje první jízda
s Regionovou na trati Šumperk –
Zábřeh byla velkým zklamáním. Po
nastartování a prvních metrech jízdy jsem se musel ujistit, že nesedím ve starém motoráčku. Hluk,
drncání, rychlost... Vše zůstalo při
starém. Dokonce měření hlučnosti
ukázalo, že je o něco vyšší než před
nákladnou přestavbou a modernizací. A po prvních haváriích Drážní
inspekce zjišťuje, že Regionovy
jsou nebezpečné nejen pro cestující, ale i pro strojvedoucího. Jak se
říká, ze staré škodovky nikdy nebude octavia, či dokonce superb. Tak
asi nikdy nebude ze starých motoráčků moderní, dynamický, pohodlný, bezpečný a tichý motorový
vlak, odpovídající nárokům na pohodlí a bezpečnost ve XXI. století.
Proto by bylo více než žádoucí, aby
šumperský Pars přehodnotil zcela
neperspektivní další modernizaci
motoráčků a zakoupil licenci na výrobu moderních motorových souprav, které budou konkurenceschopné a budou dodávány nejen
Českým drahám, ale třeba i do zahraničí.
Pavel Hýbl, Šumperk

Zas jednou bylo víc lidí
v centru než v obchoďáku
Akce jako Dny evropského dědictví
jsou určitě zpestřením nejen pro turisty, ale i pro obyvatele města.
Vždyť kolikrát známe památky jiných měst lépe než ty naše. A toto
je právě jedna z příležitostí, jak to
napravit. A ožijí nejen ony památky, ale i naše krásné historické centrum. A ono očekávání se snad i naplnilo. Při Dnech evropského dědictví bylo centrum města plné lidí.
Program začal v pátek inscenací
Prodaná nevěsta a pokračoval sobotní hudební produkcí na Horním náměstí a spoustou stánků na
tom Dolním. Také byla přístupná
olomoucká radnice včetně kanceláře primátora a radniční věže. To
vše doufám přispělo k tomu, že
snad zase jednou bylo v centru
města víc lidí než v nákupních centrech. Vždyť o kolik je hezčí pohled
na zaplněné náměstí, kde se lidé setkávají, baví se a je tam příjemná atmosféra, než na stejná místa, když
jsou liduprázdná... Co mi při
Dnech evropského dědictví chybělo? Možná zpřístupnění oné velké
věže katedrály svatého Václava. Ale
chápu, že z bezpečnostních důvodů prostě není možné podívat se
všude. A přiznám se, že už nyní se
zase těším na to, až budu mít opět
možnost vidět zaplněné centrum
lidmi a poznat další památky.
Jaroslav Krátký, Olomouc

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát na snímcích Jiřího Novotného

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Tak my jedem Na trati Ecce Homo
byly k vidění opravdové historické
skvosty. 3x foto: ricchie.rajce.net
INZERCE

Krása na trati Že nablýskané stroje nejsou
výsadou mužů, se přesvědčili návštěvníci
Ecce Homo Historic ve Šternberku.

Stroje, co pamatují historii Mezi
veterány závodily historické vozy i motorky.

Automobily-popt.
Jakoukoliv Š - Felicii. T: 604 118 269
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