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Depozitář muzea ukrývá betlémský poklad
z Králík, betlém z rakouských
Korutan a italského Bolzana,“
prozradila kurátorka a vysvětlila, že betlémy z Rakouska
a Itálie ve sbírce pocházejí
z dob, kdy Slezsko bylo součástí Rakousko-Uherska.
Za nejcennější považuje ředitelka muzea dvě figury vysoké
75 centimetrů z chrámového
betlému. Jde o jednoho ze tří
králů a svatého Simeona s Ježíškem v náručí. Podle Málkové pocházejí z 18. století. „Bohužel, nevíme odkud pocházejí
ani kdo je vyrobil,“ posteskla si.

Pavel Karban
Srdce každého milovníka
vánočních tradic by zaplesalo
v depozitáři Muzea v Bruntále.
Ukrývá totiž sbírku betlémů
a betlémových figurek starých
i dvě staletí.
„Betlémy se stavěly dříve
v kostelech. Josef II. ale v rámci reforem zakázal chrámové
betlémy stavět i používat. Jenže lidem to chybělo, a to je ta

Slezsko, jehož
součástí je
i Bruntálsko,
bylo vždy tradiční
betlémářskou oblastí

Sbírku půjčují

doba, konec 18. a počátek 19.
století, kdy si lidé začali vyrábět betlémy vlastní a stavět si
je doma,“ nastínila ředitelka
Muzea v Bruntále Květoslava
Málková a doplnila, že muzeum se betlémům věnuje od počátku 20. století, kdy vzniklo.
Aktuálně vlastní 15 celých betlémů a 500 betlémových figurek.

Z Rakouska i Itálie
„Slezsko, jehož součástí je
i Bruntálsko, bylo vždy tradiční
betlémářskou oblastí. A typické pro něj jsou dřevěné vyřezávané betlémy,“ poukázala
s tím, že vyřezávání betlémů
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Květoslava Málková,
historička

Sbírka Muzea v Bruntále obsahuje i více než 100 let starý betlém pod skleněným poklopem, který je typický pro Karlovarsko.
bylo koníčkem lidí řady profesí. „Třeba víme, že v Andělské
Hoře nebyla domácnost, která
by neměla doma betlém.“
Právě z Andělské Hory má

muzeum také historické fotografie, na nichž je vidět, jak
tamní obyvatelé betlémy v minulosti stavěli nade dveřmi ve
svých domech a bytech. „Nic

víc ale o nich nevíme. Byli bychom rádi, kdybychom aspoň
věděli, že jsou stále na světě,“
sdělila.
Kromě betlémů ze Slezska

Záchrance chybí personál Bohumín nabídne parcely
lékaři jiných organizací v rámci pracovních dohod. Právě lékařská profese je nepostradatelná u nejvážněji nemocných
a zraněných pacientů,“ řekl
Humpl.
Podobně ale zaznamenává
personální nedostatek také
krajské zdravotnické operační
středisko.
„Dispečerská práce je přitom
klíčovým předpokladem dobře
organizované zásahové činnosti celé záchranné služby,“ dodal
mluvčí.
(hon)

Město Bohumín nabídne
k prodeji 39 zasíťovaných parcel pro stavbu rodinných domů
v sousedství centra města. Prvních dvanáct z nich pustí do
prodeje formou licitace už za
šest týdnů.
Rozhodli o tom na svém posledním letošním zasedání
místní zastupitelé.
Vyvolávací cena za metr
čtvereční je 1089 korun. Pozemky se nacházejí na nevyužité ploše za supermarketem
Albert.

Dominantou bude odpočinková zóna s vodní plochou, parčíkem a dětskými
hřišti.
„Rozhodli jsme se prodávat
parcely postupně, jako první
se bude licitovat dvanáct pozemků, které se nacházejí
v místech bývalé bytové kolonie,“ uvedl starosta Bohumína
Petr Vícha (ČSSD).
Vedení města se netají tím,
že do projektu vkládá naději na
zmírnění poklesu počtu obyvatel.
(hon)

Pro léky i o svátcích
Ani o nadcházejících vánočních svátcích nemusejí mít lidé
v Olomouckém kraji strach, že
v případě nutnosti neseženou
potřebné léky. Hejtmanství totiž
společně s lékárenskou komorou zajistilo fungování lékáren
25. a 26. prosince ve všech pěti
okresech kraje.
Lidé si budou moci po oba
dny zajít pro léky do lékárny Jesenia v Jeseníku, v Prostějově
bude v sobotu otevřena lékárna
Centrum zdraví a v neděli lékárna Mamed, v Přerově budou

první den k dispozici léky v lékárně MD, druhý den pak v lékárně Media, v Šumperku bude
mít 25. prosince otevřeno Lékárna pro zdraví a o den později
pak Krajinská lékárna.
Lékárny budou otevřeny
vždy od 9 do 13 hodin. Fakultní
nemocnice v Olomouci nabízí
lidem nonstop lékárnu, která je
přístupná 24 hodin denně sedm
dní v týdnu.
(mhr)
Další zpravodajství
z regionu na str. 22

(Inzerce)

Zdravotnická
záchranná
služba Moravskoslezského kraje se potýká s nedostatkem personálu. V těchto dnech proto
rozjela video kampaň, která by
měla veřejnosti přiblížit práci
u záchranné služby. Informoval
o tom mluvčí záchranky Lukáš
Humpl.
„Nejde o akutní problém, ale
spíše o dlouhodobý stav, který
má zhoršující se tendenci. V organizaci aktuálně schází několik desítek kmenových lékařů,
jejichž úvazky musejí saturovat

vlastní muzeum i kousky odjinud. „Máme betlém pod skleněným poklopem, který je typický pro Karlovarsko, tzv. Olbrichův skříňkový betlém

Neznámý autor je u zhruba
poloviny sbírky betlémů a figurek. „Bylo by to bývalo lepší, kdyby nebyla přerušena
kontinuita správy sbírky po
druhé světové válce. Před ní
byl Bruntál německým městem. Když se ale blížila fronta,
tak sbírky z muzea, a v ní už
většina figurek byla, uložili do
beden a schovali do sklepa.
Tam válku naštěstí přežily, nebyly rozkradeny ani zničeny.
Jen tím došlo ke ztrátě řady informací, neboť po druhé světové válce se o sbírky již nestarali původní správci. Do té doby
se u většiny figurek vědělo,
odkud pocházejí,“ vysvětlila
historička.
Vidět betlémy nebo figurky
ukryté v bruntálském depozitáři může veřejnost jednou za pár
let, kdy muzeum pořádá výstavu betlémů. Části sbírky navíc
půjčuje i jiným institucím.
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