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Čistírna odpadních vod je nyní modernější

Dva roky trvající rekonstrukce bruntálské čistírny odpadních vod je zdárně u konce. Náročná byla jak po technické, tak
po finanční stránce. Do její obnovy a modernizace město Bruntál investovalo více než 34 milionů korun.

Foto: zup
Pokračování na str. 3

Darované boty školákům v Africe Bruntál má strategii do roku 2023
Bruntál má strategii svého dalšího rozvoje na příštích pět let
předali osobně
a také vizi, jakým městem má být v roce 2030. Strategické

Trasu dlouhou přes devět tisíc kilometrů po jižní Africe
absolvovala parta bruntálských mladíků v rámci takzvané
Put Foot Rally (PFR). Součástí netradičního závodu byla
finanční sbírka na nákup nových bot pro školáky v Zambii.

rozvojové dokumenty schválili zastupitelé na svém posledním
zasedání v úterý 18. září.

Pokračování na str. 2

Pokračování na str. 3

Město chce další
„bezdoplatkové“ zóny

Poté, co v minulých týdnech bylo v Bruntále vyhlášeno
dvaadvacet takzvaných „bezdoplatkových“ ulic, rada města
nyní uložila požádat o vydání opatření obecné povahy
v dalších více než padesáti lokalitách.
Pokračování na str. 3

Jak se naučit finanční gramotnosti

V České republice stoupá počet zadlužených lidí i domácností,
které přestávají být schopny své dluhy včas splácet. Dle mapy
exekucí (www.mapaexekuci.cz) skončil okres Bruntál na
11. nejhorším místě ze 77 okresů Česka, kdy téměř 15 %
populace okresu starší 15 let je v exekuci a přímo ve městě
Bruntál se jedná skoro o 19 %. Tato skutečnost se projevuje
i nárůstem počtu klientů naší akreditované dluhové poradny.
Pokračování na str. 6
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Darované boty školákům v Africe předali osobně
Pokračování z titulní strany
Do závodu, který probíhal
v červnu, se zapojilo 127 týmů
z celého světa. Šlo o tří až čtyřčlenné posádky pronajatých
automobilů. Tým, v němž cestoval Lukáš Podiuk s Tomášem Kašpaříkem a Lukášem
Pavlíkem, se jmenoval Victor
a měl číslo 153.
Účastníci Rally ještě před
odjezdem složili na účty organizátorů přibližně tři čtvrtě milionu korun, za které se
nakoupilo asi dva tisíce párů
bot. „Museli jsme sehnat asi

sto dolarů na osobu. Nám se
podařilo po známých a rodině
vybrat něco okolo tří set dolarů,“ vypráví Lukáš Podiuk.
PFR startovala v Jihoafrické
republice, pokračovala do Namibie a Zambie. A právě tam,
přibližně v polovině trasy, se
předávaly boty. „Naším úkolem
bylo dostat se na tento check
point, kde jsme dostali krabice
s botami a batůžky. V jedné škole jsme rozdali osm set párů bot
a ve druhé škole dvanáct set,“
říká Lukáš Podiuk a vysvětluje,
„příští rok boty půjdou do dvou
jiných škol a pak zase do těchto

škol, kde jsme byli letos. Boty
se tak dětem po dvou letech
mění. Je to dlouhodobý projekt,
jehož cílem je, aby měly děti
boty po celou školní docházku.“
Ze Zambie PFR pokračovala
do Malawi a Mozambiku a odsud zpět do Jihoafrické republiky. „Auto jsme měli pronajaté
na dvacet dnů. Jelikož jsme měli
do zpátečního odletu ještě čtyři
dny čas, tak jsme si nechali poradit a před návratem do Jihoafrické republiky jsme odbočili
z trasy závodu a projeli Swazilend, kde jsme viděli nosorožce,“ líčí zážitky Lukáš Podiuk

a přiznává, že to byl jeden z nejzajímavějších momentů z cesty
po jižní Africe. „Antilopy a zebry tam skákaly přes cestu, jak
u nás srnky a zajíci,“ vypráví
Lukáš a pokračuje, „ale určitě
mezi mé nejsilnější vzpomínky
patří ty na děti, které tam běhají téměř nahé, bosky, nemají
nic, hrají si s pneumatikou, jsou
šťastné a smějí se.“
Lukáš Podiuk z cestování po
jižní Africe připravuje film,
který by chtěl začátkem příštího roku promítnou v bruntálském kině.
(zup)

Lukáš Pavlík s Tomášem Kašpaříkem Bruntálští cestovatelé se přesvědčili na Žirafy v jižní Africe přebíhají přes silnici
a Lukášem Podiukem v rámci Put Foot Ra- vlastní oči, že jihoafrické děti nic nemají, jako u nás zajíci a srnky.
lly předali nové boty školákům v Zambii.
přesto jsou usměvavé.
Fota: archiv

Divadelní pohádková sezóna začíná

V městském divadle začíná divadelní sezona také pro rodiny s dětmi. Sobotní odpoledne si mohou zpestřit pohádkami.

Maxipes Fík
Na sobotu 13. října v 16.00 hodin je v divadle připraveno
zpracování známého večerníčku. Diváky čeká velké dobrodružství velkého psa a malé Áji. S Fíkem zažije každý moc
legrace a hodně cestování. Ale jak se říká, všude dobře, doma
nejlíp. Moc rád se vrátí domů a zdají se mu velice divoké psí
sny. Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí! „Tak neváhejte a přijďte. Bude psina! Haf!‘‘ Činoherní pohádka pro celou
rodinu. Účinkuje divadlo Krapet Praha. Představení trvá cca
60 minut bez přestávky. Činohra spojená s loutkou je vhodná
pro děti od 3 let. Vstupné 70 Kč.

Pyšná princezna
Pohádkový muzikál pro celou rodinu je v programu bruntálského divadla v sobotu 3. listopadu v 15.00 hodin v divadle. Pohádkový muzikál na motivy Boženy Němcové uvede
v Bruntále krátce po pražské premiéře Divadelní společnost
Julie Jurištové. V Půlnočním království žije pyšná princezna
Krasomila. Když odmítne ruku krále Miroslava, ten se za ní
vydá do jejího království v přestrojení za zahradníka. Vypěstuje zpívající květinu a najde si
cestu k srdci pyšné princezny.
Jejich lásku chce překazit rádce, který Půlnoční království
ovládá. Miroslav a princezna
proto uprchnou a na útěku zažijí nečekaná dobrodružství.
Princezna se nakonec dovídá,
že její milý není zahradník,
ale král a nic už nestojí v cestě
pravé královské svatbě. Scénář a režie: Dana Bartůňková.
Vstupné 70 Kč.
(DD)

V kapli jsou k vidění perokresby

Rudolf Pollák v bruntálské Galerii v kapli vystavuje kolorované perokresby. Jde především o městské scenérie a zajímavé
stavby. Výstavu „Očima a nejen perem aneb Ty země české, jak
jsou hezké“ je možné navštívit do 1. prosince.
(zup)
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Čistírna odpadních vod je nyní modernější

Pokračování z titulní strany

Původní bruntálská čistírna odpadních vod (ČOV)
byla projektována už v roce
1971 a dostavěna před více
než třiceti lety – v roce 1986.
V průběhu minulých let zde
pak proběhly dvě významné rekonstrukce, respektive
dvě etapy, jejichž cílem bylo
zajištění požadované kvality

ČOV Bruntál byla zahájena v
září 2016. Řešila rekonstrukci
zbývajících částí, které předchozí etapy minuly. Konkrétně šlo o obnovu a modernizaci kalové čerpárny, zahuštění
přebytečného kalu, vyhnívací
nádrže, uskladňovací nádrže,
plynojemu, odvodnění kalu,
kotelny a trafostanice.
Oprava byla náročná. Přes-

tože byl projekt kvalitně
připravený, jeho realizace se
neobešla bez komplikací. Některé závady se projevily až
v průběhu stavebních prací.
Jejich odstranění zapříčinilo
posunutí termínu dokončení rekonstrukce a navýšení
investice oproti původnímu
plánu.
(JO, zup)

Bruntál má strategii do roku 2023

Pokračování z titulní strany
Na nových rozvojových dokumentech
spolupracovala
po celý rok řada odborníků
v rámci projektu Bruntál –
Strategie, náš cíl. Vstupním
zdrojem informací byly mimo
jiné řízené rozhovory a dotazníkové šetření, do kterého se
zapojilo na osm set lidí.
Dokumenty přinášejí návrhy na řešení širokého spektra témat ve všech oblastech
života ve městě. Vzhledem
k šíři záběru je celý projekt
rozdělen na několik částí, jejichž výstupem jsou samostatné dokumenty v podobě
Strategie rozvoje města na
období 2018–2023, dále Marketingový plán, Koncepce
rozvoje sportu a sportovních
zařízení ve městě a Koncepce
Pokračování z titulní strany

vyčištěné odpadní vody.
V rámci těchto etap byla
mimo stavebních úprav provedena výměna nebo doplnění již nevyhovujícího
technologického zařízení,
elektromotorické instalace
a systému měření a regulace rekonstruovaných částí
stavby.
Třetí etapa modernizace

rozvoje cestovního ruchu.
Globálním cílem strategie je, aby Bruntál byl v roce
2023 atraktivnějším místem
pro život svých obyvatel i pro
návštěvníky města. Proto se
strategie soustředí mimo jiné
na zastavení snižování počtu
stálých obyvatel města, udržení registrované míry nezaměstnanosti v Bruntále do
8 % a zlepšení jeho postavení v rámci okresních měst
o 10 míst, zvýšení spokojenosti obyvatelstva o 20 %
či zvýšení počtu přenocování
v hromadných ubytovacích
zařízeních o 25 %.
Přestože je strategie rozvoje
navržena do roku 2023, obsahuje také vizi, která by měla
mít dlouhodobější charakter,
a proto je stanovena s výhle-

dem do roku 2030. Vize Bruntálu v roce 2030 je formulována takto:
„Město Bruntál je skvělým
místem pro život svých obyvatel, ze kterého nemají lidé
důvod odcházet. Město je zajímavou možností pro mladé
lidi, kteří vyhledávají život
v souladu s přírodou v unikátním prostředí podhůří Jeseníků
a Slezské Harty, a je tak právem nazýváno městem mezi
horami a vodou.
Bruntaláci jsou na své město
hrdí, společně se podílí na jeho
rozvoji, kulturním a společenském životě. Kvalitní nabídka
bydlení, vzdělání a pestré pracovní příležitosti v tradičních
a nově se rozvíjejících oborech
jsou dosažitelné pro všechny
skupiny obyvatel. Vyřešená do-

pravní situace, dostupná zdravotní a sociální péče přinášejí
obyvatelům pocit bezpečí.
Bruntál je vyhledávaným
centrem relaxace a odpočinku
celého regionu, je atraktivním
turistickým cílem po celý rok,
nabízejícím bohaté volnočasové, sportovní a rekreační vyžití
pro své obyvatele a návštěvníky z domova a zahraničí.“
Zpracovatelem strategických
dokumentů je poradenská
společnost KPMG, za niž přijel do Bruntálu strategii osobně prezentovat Zdeněk Tůma,
v minulosti dlouholetý guvernér České národní banky.
V následujících obdobích se
jednotlivým
dokumentům
budeme věnovat podrobněji.
(JO)

Město chce další „bezdoplatkové“ zóny

Konkrétně se jedná o následující ulice: 9. května, Brothánkova, Brožíkova, Česká, Čs.
armády, Družební, Dukelská,
Fügnerova, Hálkova, Havlíčkova, Horní, Husova, I. Olbrachta, J. E. Purkyně, Jezdecká, K.
Čapka, Kavalcova, Krnovská,
Lidická, Na Nábřeží, Na Kopečku, Nádražní, nám. 1. máje,
nám. J. Žižky, nám. Míru,
Nerudova, Nezvalova, Nová,

Olomoucká, Opavská, Opletalova, Partyzánská, Požárníků,
Příčná, Ruská, Sladovnická,
Slovenská, Smetanova, Staroměstská, Sv. Čecha, Šimáčkova, Švermova, tř. Osvobození,
tř. Práce, U Hřiště, U Potoka,
U Rybníka, U Stadionu, Vodárenská, Vrchlického, Zámecké
nám., Žlutý kopec.
Pokud bude žádosti města v
rámci správního řízení vyhověno, Úřad práce ČR nebude

v předmětných lokalitách
vyplácet nově příchozím nájemníkům doplatek na bydlení (opatření se ze zákona
nemůže vztahovat na stávající
nájemníky).
Snahou města je řešit a maximálně omezit stávající konflikty v soužití, přestupky a trestnou činnost v těchto lokalitách,
když právě tyto negativní jevy
mají spojení se zde žijícími příjemci doplatku na bydlení.

Opatření obecné povahy dosud bylo vyhlášeno pro ulice
Cihelní, Dělnickou, Dlouhou,
Dolní, Dr. E. Beneše, Jaselskou, Jesenickou, Jiráskovu,
Květnou (mimo č. or. 11, 13,
15), K. H. Máchy, K. Světlé,
Okružní (mimo č. or. 18 a 20),
Pěší, Pionýrskou, Revoluční,
Rýmařovskou, Šmilovského, T.
Kronesové, tř. Obránců míru,
Uhlířskou, Zahradní a Zeyerovu (mimo č. or. 18).
(JO)

Reportáže TV Polar

Z titulní stránky městských webových stránek www.mubruntal.cz si můžete pustit nejnovější reportáže,
které TV Polar připravila o událostech a zajímavostech ve městě a jeho okolí.
Ekologie a zdravá výživa
na zahradní slavnosti
24. září
Dětské denní centrum zkvalitňuje
činnost i vybavení
19. září

14. Veletrh sociálních služeb
v Bruntále
17. září
Opihrátky připravily dětem netradiční
závěr prázdnin
12. září

Obec Lomnice se stala výstavní síní
pro Jindřicha Štreita
30. srpna
Čtyři bruntálské týmy se účastnily
závodu Dračích lodí
27. srpna
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Bruntálské indiánské léto na novém místě s novými kapelami

16. ročník festivalu Bruntálské indiánské léto proběhl
v letošním roce poprvé na novém místě – v přední zámecké
zahradě – z důvodu rekonstrukce původní Salla tereny.
Volba se ukázala jako přínosná, přístup na festival byl totiž bezbariérový, diváci měli
přímý kontakt s účinkujícími
i větší prostor na procházku,
kdy si mohli prohlédnout celou fotokroniku předcházejících ročníků na plachtách lemujících hlediště.

Organizátoři si pak vzali za
cíl ukázat zdejšímu hudebně
vyspělému publiku v Bruntále dosud neznámé, avšak velmi kvalitní kapely, především
žánru folk a folk-rocku. Těmi
byli Hrnek, Sasaband, Dominika a Spolektiv. Domácí scénu pak zastupovala úspěšná
a kvalitní kapela Večery v jednom. Rodinná kapela Noční
vlak z Lipiny přivedla nové
mladé hudební tváře, instrumentálně na vysoké úrovni.
Do irských a keltských vod

Na Bruntálském indiánském létě vystoupilo seskupení Hrnek
z Hlučína.

zavedla diváky kapela Isara
z Jizerských hor, objev loňského roku a vítěz mnoha soutěží. Velké ocenění pak sklidil
dynamický a šlapající humor
po sedmi letech jediné slovenské kapely Janko Kulich
a kolegium a především humor zpívajícího právníka
a hvězdy festivalu Ivo Jahelky. Bluesový nářez kapely
Mike Fojtík a přátelé důstojně
uzavřel celý festival. Ohlasy
všech účinkujících pak byly
jednoznačné – vyspělé a vy-

trvalé publikum a kvalitní
práce zvukařů. Památkou
na festival pak je pro všechny vydaná turistická známka
akce a videozáznamy všech
vystoupení, které jsou již nyní
ke zhlédnutí na facebookové
stránce festivalu.
Pořadatelé – město Bruntál
a spolek Jesenické infocentrum pak mají dost podnětů
k přemýšlení, na kterém místě
se festival uskuteční příště.
Karel Soukop

Ostravska kapela Dominika přijela potěšit bruntálské publikum.
Fota: Pavel Ivánek

Den otevřených dveří v Centru Pohoda

Centrum sociálních služeb pro seniory
Pohoda, p. o. pořádá ve čtvrtek 11. října
od 13.30 do 16.30 hodin Den otevřených
dveří. Akce probíhá v rámci celorepublikové akce Týden sociálních služeb.
Návštěvníkům nabízíme komplexní

prohlídku centra s komentářem, předvedeme ukázky výrobků našich uživatelů,
poskytneme informace týkající se přijetí
uživatele do našeho zařízení, odpovíme
na všechny otázky související s pobytem
uživatele v centru a podáme kompletní

Nebojme se umírání
Fosanima o.p.s. zve
všechny zájemce
z řad laické, ale
také odborné veřejnosti na besedu
s názvem „Nebojme se umírání“.
Beseda bude určena všem, kteří
hledají odpovědi na
otázky související s umíráním, všem, kteří chtějí být
nablízku tomu, kdo umírá,
a mají strach, ale i těm, kteří
zůstali „sami“ a odchod blízkého je bolí.
Kdy: 9. října, od 16.00 hodin, kde: Konferenční sál

HAVLÍK OPAL
spol. s r. o.,
Dr. E. Beneše 21, 3. patro
- bývalý ARS,
přednášející: PhDr. Aleš
Musil. Vstup je
zdarma.
Více informací na: fosanima@seznam.
cz, popř. na tel.: 603 816 550
(R. Rychlíková), 606 711 194
(Barbara Vojtíšková).
Akce je finančně podpořena městem Bruntálem.
Renata Rychlíková

informace k nové sociální službě Denní
stacionář.
Marcela Matušů,
Centrum sociálních služeb
pro seniory Pohoda, p. o.

Zahájení výstavy
Cristiano Ronaldo

Vernisáží v Městském divadle v Bruntále byla ve středu
19. září slavnostně otevřena výstava věnovaná jednomu
z nejlepších fotbalistů planety s názvem „Cristiano Ronaldo“.
Autorem výstavy je manažer zahájil společně s autorem
RS ČUS Bruntál a předseda i starosta města Bruntálu Petr
TJ Olympia a FCSO Bruntál Rys, který ocenil tento zajímaJan Urban. Díky finanční po- vý projekt. Vernisáže se zúmoci města Bruntálu a odboru častnilo víc jak 50 příznivců.
kultury města jsou pro zájem- Výstava, která končí 5. října, je
ce připraveny materiály o CR7, přístupná veřejnosti a žákům
originální dres a míč s podpisy bruntálských škol. MateriáRonalda a hráčů Realu Mad- ly, které sbírá Jan Urban již
rid, které zabezpečil Fan club 15 let, chce po výstavě věnovat
Realu Madrid La Peňa Mad- muzeu Cristiana Ronalda na
ridista de Eslovaquia, za kte- Madeiře. Foto z vernisáže narý se vernisáže zúčastnil člen jdete na www.cusbruntal.cz.
vedení Vlado Uhrin. Výstavu
(ju)

Aktuální informace o dopravní situaci ve městě na www.mubruntal.cz
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Informační servis Městské policie Bruntál
Injekční stříkačky
nechali zlikvidovat
Strážníci Městské policie
Bruntál v uplynulých dnech
řešili rozličné události. Celkem tři použité injekční stříkačky nalezl během minulého
týdne pozorný kolemjdoucí
v porostu mezi Uhlířskou ulicí a prodejnou Lidl. Strážníci
je sebrali a nechali odborně
zlikvidovat.
Rušili noční klid
V noci na úterý 4. září městští policisté vyjížděli k rušení
nočního klidu na tř. Osvobození. Nájemník bytového
domu dostal za „soukromou
diskotéku“ pokutu.
Další rušení nočního klidu
strážníci zaznamenali v neděli
9. září nad ránem. Uživatelka
bytu v Květné ulici dostala za
přestupek pokutu.
Vrátila mobil majitelce
Městští strážníci v úterý
4. září zafungovali jako zprostředkovatelé kontaktu mezi
nešťastnou majitelkou mobilu, která telefon zapomněla
na veřejném prostranství ve

Fügnerově ulici, a poctivou
nálezkyní. Přístroj se díky ní
vrátil k majitelce brzy a zcela
v pořádku.
Opilý si spletl dům
Také v minulém týdnu
strážníky zaměstnávali silně
podnapilí jedinci. Například
v úterý 4. září v noci městská
policie přijala oznámení, že do
bytového domu v Květné ulici
se skrze domovní zvonky „dobývá“ cizí opilý muž. Strážníci
jej na místě zastihli a ukázali
mu cestu k jeho nedalekému
bydlišti. V sobotu 8. září večer
pak „křísili“ jiného muže, kterého alkohol přemohl natolik,
že si dotyčný lehl a usnul na
zemi v ulici Dr. E. Beneše.
Do mateřinky vnikl pes
V pondělí 10. září vnikl na
zahradu jedné z bruntálských
mateřských škol pes. Nikomu neublížil, ale jelikož došlo
k porušení obecně závazné
vyhlášky o veřejném pořádku,
majitel psa uhradil městským
policistům pokutu.

Spor o houpačku
Ve stejný den odpoledne
strážníci zasahovali na dětském hřišti na sídlišti Dolní,
kde spor o houpačku přerostl ve vyhrocený konflikt.
Účastníky incidentu předvolá
správní orgán.
V bankomatu
zapomněl peníze
Čtvrtek 13. září byl smolným, ale současně šťastným
dnem pro muže, který si vybíral peníze z bankomatu
u
Kauflandu.
Bankovky
v hodnotě pěti tisíc korun si
zapomněl odebrat a z místa
odešel. Peněz si však všiml poctivý nálezce, který je předal
obsluze informačního pultu,
a ta je následně předala městské policii. Nedlouho poté se
na informace prodejny obrátil
muž s prosbou, zdali nebyla
v bankomatu nalezena předmětná zapomenutá částka.
Peníze mu byly vydány na služebně městské policie.
Odhalili další autovraky
Strážníci městské policie řeší
každý týden „autovraky“ za-

bírající veřejné parkovací plochy v různých částech města.
V minulém týdnu to byly dva
odstavené automobily v ulicích Jesenické a Bezejmenné
– v obou případech majitele
vyzvali k uvedení aut do provozuschopného stavu, nebo
k odstranění vozidel z veřejných parkovišť.
Psi běhali volně po ulici
V neděli 16. září odpoledne
strážníci reagovali na oznámení o dvou německých ovčácích, kteří zcela volně pobíhali v lokalitě Skrbovické
ulice. Strážníkům se podařilo
oba odchytit a jelikož ani jeden pes nebyl čipovaný, skončili na záchytné stanici na
tř. Práce.
Chtěli grilovat
ve skateparku
Skupina teenagerů si v neděli 16. září odpoledne zapálila
oheň na gril v prostoru bruntálského skateparku u ZŠ Cihelní. Strážníci je vyzvali, aby
si ke grilování vybrali vhodnější místo, takže mladíci
oheň uhasili.

Informační servis Policie ČR
Auto není trezor
Nastává doba, kdy začínají
růst hřiby a lidé navštěvují ve
zvýšené míře lesy, do kterých
přijedou většinou vozidlem.
V autě však zanechají i cenné věci a po návratu je může
čekat nemilé překvapení.
Pachateli stačí několik málo
minut, aby do automobilu
vnikl. Bohužel se s takovým
jednáním setkali 19. září dva
majitelé vozidel.
Mezi 11.00 a 11.30 hodinou na odstavné ploše v lese
v katastru obce Dětřichov
nad Bystřicí směrem na Moravský Beroun využil pachatel nepřítomnosti majitele,
který šel na hřiby, a poškodil
zaparkované vozidlo Audi, do
kterého vnikl. Odcizil odložené sportovní brýle, hodinky a peněženku s hotovostí
8 tisíc korun, doklady s platebními kartami. Způsobená
škoda činí 46 tisíc korun.
U obce Vidly na odstavné
ploše poblíž odbočky na Karlovu Studánku zaparkoval

majitel ve 13.30 hodin vozidlo Ford a šel se podívat, zda
rostou hřiby. Po půl hodině se
vrátil a zjistil, že má na autě
rozbité zadní okno zavazadlového prostoru. Majitel ve
vozidle neměl žádné cenné
věci a pachatel nic neodcizil.
I tak vznikla škoda 10 tisíc
korun.
Dopravní nehoda dvou
osobních automobilů
v Bruntále
Přibližně pět minut po patnácté hodině 3. září došlo
na křižovatce ulic Zahradní
a Nádražní v Bruntále k dopravní nehodě mezi dvěma
osobními motorovými vozidly. V té době 47letý muž
z Bruntálska řídil osobní automobil tovární značky Hyundai iX35 po ulici Zahradní,
přičemž odbočoval z této vedlejší silnice doprava na ulici
Nádražní a s největší pravděpodobností se dostatečně
nevěnoval situaci vzniklé
před svým vozem. Nedodr-

žel tak bezpečnou vzdálenost
a zezadu narazil do před ním
jedoucího osobního automobilu tovární značky Škoda
Fabia, jejž řídila 33letá žena
z Bruntálska. Po střetu ke
zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly
u obou účastníků kolizní situace negativně a celková
hmotná škoda na majetku
byla vyčíslena na finanční
částku ve výši 130 tisíc korun. Celá záležitost byla pro
nedbalostní přestupkové jednání ze strany 47letého muže
řešena policisty ze Skupiny
dopravních nehod Dopravního inspektorátu územního
odboru Policie České republiky v Bruntále, a to v příkazním řízení na místě s pokutou
ve výši 500 korun.
Z kanceláře zmizely peníze
Bruntálští policisté prověřují krádež peněz z kanceláře firmy v Bruntále na ulici
Opavská. Prozatím neznámý

pachatel využil ve středu 5. 9.
2018 nepřítomnosti poškozené, která na chvíli z kanceláře
odešla, z peněženky jí odcizil
finanční hotovost ve výši necelých 9 tisíc korun.
Úraz při pádu z lešení
Bruntálští policisté prověřují okolnosti pracovního
úrazu, při kterém 29letý muž
spadl z lešení. K události došlo dne 4. září v Bruntále při
opravě budovy. Poškozený
pracoval ve výšce 4,9 metrů
uvnitř budovy na žebříku,
který byl postaven na lešení.
Následně došlo z dosud nezjištěných příčin k převrácení
lešení a muž spadl na zem.
Utrpěl zranění, pro která byl
letecky transportován do nemocnice v Ostravě. Při pádu
lešení utrpěl zranění také
další pracovník, který stál
pod lešením. Ten byl ošetřen
v nemocnici v Bruntále.

3. října 2018
Pokračování z titulní strany
Bude nezbytné zabývat se
dlouhodobě a systémově zvyšováním finanční gramotnosti a kromě škol a profesionálních školicích institucí
v tom mohou hrát svou roli
i neziskové organizace poskytující dluhové poradenství.
V rámci naplňování specifického cíle Strategického plánu sociálního začleňování Bruntál 2015–2018
Help-in, o.p.s. realizuje opatření na zvýšení finanční
gramotnosti a řešení zadluženosti a předluženosti obyvatel města Bruntálu.
Přicházíme se čtyřdílným
seriálem finanční gramotnosti, který otevíráme tématem
Hospodaření domácnosti. Námětem 2. dílu budou Peníze
a finanční produkty a 31. října jej dostanete do schránek.
28. listopadu následuje 3. díl
o tom, Jak odolat marketingovým nástrahám obchodníků
a závěrečný článek o Předlužení a jeho řešení vychází bezplatně 12. prosince.

1. díl

Hospodaření domácnosti
Potřeby domácnosti ovlivňuje mnoho faktorů od
počtu jejích členů (bezdětný pár má jiné potřeby
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Začíná seriál o finanční gramotnosti
než rodina se třemi dětmi,
manželský pár v důchodu žije jinak než vdovec
důchodce), přes dojíždění
do zaměstnání/za studiem, rekreační aktivity atd.
Každá domácnost má své
vlastní potřeby a těm má
podřídit i hospodaření.
Životní nároky lidí rostou
a trendem je hromadění
majetku. Pořizování věcí
na splátky je populární
a část české veřejnosti k ní
přistupuje nezodpovědně.
Kupujeme si nové věci ne
proto, že je potřebujeme,
ale proto, že je chceme
a chceme je hned. Mnohdy
podlehneme těmto impulzivním nákupům předtím,
než uspokojíme základní
potřeby všech členů domácnosti. A tehdy vzniká
problém.
Aby vaše domácnost získala kontrolu nad svými
financemi a byla připravena na zvraty v životě, které
vás mohou ekonomicky
ochromit (ztráta zaměstnání, nemoc, rozpad manželství, úmrtí partnera),
musíte začít finančně
plánovat. Je důležité zajistit dlouhodobý výhled
celé rodiny, a proto mějte
přehled o svých financích

Bouře Fabienne v lipové aleji
na Uhlířském vrchu
Bouře Fabienne, která se
prohnala z neděle na pondělí
i naším krajem, řádila i v lipové aleji na Uhlířském vrchu.
Za oběť jí padla lípa malolistá
s ev. č. 92, která se rozlomila a celou svou vahou se přes
cestu vedoucí alejí opřela do
koruny protilehlé lípy velkolisté s ev. č. 93. Při poslední
celostátní revizi památných
stromů měla rozlomená lípa
obvod kmene 361 cm a dorůstala do výšky 29 m. Byl to poměrně vitální mohutný trojkmen.
V pondělí byla cesta vedoucí lipovou
alejí neprůchodná.
Intenzivně na odstraňování
škod
celý den pracovali
členové Jednotky
sboru
dobrovol-

Náš domov

ných hasičů Bruntál.
Stav poškozené lípy velkolisté bude po odstranění rozlomené lípy posouzen a ještě
do konce roku bude její koruna odborně ošetřena. Bezprostřední ohrožení by občanům
procházejícím cestou v aleji
nemělo hrozit.
Blanka Skřivánková,
odbor životního prostředí,
silničního hospodářství
a zemědělství, Městský úřad
v Bruntále

a vybudujte si finanční rezervu.
A jak na to? Začněte domácím rozpočtem, ke kterému potřebujete jen tužku
a papír. Díky němu budete
mít své příjmy a výdaje pod
kontrolou a výrazně snížíte
riziko zbytečných výdajů
a zadlužování.
Tvorba rodinného rozpočtu vypadá takto:

1. Sestavte přehled svých
příjmů – příjmem je plat,
důchod, dávky sociálního
zabezpečení, výživné atd.
2. Sestavte přehled svých výdajů a ty rozdělte na výdaje NEZBYTNÉ (nutné)
a ZBYTNÉ (nejsou nutné).
Nezbytným výdajem je nájem, elektřina, komunální
odpad, potraviny, obědy
ve škole, běžné ošacení,
doprava, splátky již sjednaných úvěrů, půjček, pojištění, léky atd.
Mezi zbytné výdaje řadíme
cigarety, alkohol, dovolenou, dárky, elektroniku,
koníčky atd.
3. Porovnejte příjmy a výdaje – srovnáním příjmů
a výdajů mohou vzniknout
3 varianty:

a) příjmy jsou vyšší než výdaje = VZNIKL PŘEBYTEK
(USPOŘÍTE)
b) příjmy jsou stejné jako
výdaje = VYROVNANÝ
ROZPOČET
c) příjmy jsou nižší než výdaje = VZNIKLA ZTRÁTA
(ZADLUŽUJETE SE)
4. Přehodnoťte a přizpůsobte výdaje
Pokud máte k dispozici
volné zdroje, vytvořte si
rezervu v podobě 3–6měsíčního násobku výdajů.
Máte-li vyrovnaný rozpočet, snažte se někde ušetřit
a začít rezervu tvořit. Je-li
vaše domácnost v minusu, zrušte zbytné výdaje,
omezte ty nezbytné nebo
zvyšte svůj příjem. Spoření
s minimálním množstvím
prostředků není lehké, ale
je možné. Pracujte se svým
rozpočtem a snažte se najít
zdroje pro rezervy. Ty vám
pomohou zvládnout nečekané výdaje.
Více praktických rad, jak
uspořit, naleznete ve Standardech finanční gramotnosti,
které jsou pro vás k dispozici
v našem sídle U Rybníka 4,
Bruntál.
Petra Vander Sloot,
HELP-IN, o.p.s.

Opihrátky aneb Malujeme
proti násilí a drogám
Ve středu 29. července proběhla na hřišti Základní
školy v Jesenické ulici akce
s názvem Opihrátky aneb
Malujeme proti násilí a drogám. Na děti čekaly různé
zábavné i naučné aktivity.
Nejzáživnějším stanovištěm
byla bezpochyby Bubble Show
pomocí nejrůznějších technik

na tvoření bublin. Dále děti
čekalo stanoviště Bud‘ v obraze aneb Malovaní známého
hrdiny do vlastní siluety, pilotování házedla nebo výuka
hry na africké nástroje. Během
akce proběhlo i několik sportovních a interaktivních her.
Kristýna Štěpánová,
OPEN HOUSE o.p.s.

Náš domov
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Pečujete o nemocného seniora? Nebuďte na to sami

Průvodce městem Bruntál – od Klubu Za starý Bruntál

Řemesla – co vše zde bylo kolem roku 1935
Text a foto archiv Pavla Rapušáka
Ve městě bylo postupně
sedm cihelen různé velikosti, podle zásob cihlářské hlíny. Jedna jáma
byla i pod objekty současných Technických služeb
v Zeyerově ul.
Vedle těchto velkých firem zde pracovala řada
stavebních mistrů, kteří
dodávali menší stavby,
tzv. na klíč.

Razítko stavebního mistra H. G. na plánech nového objektu pro firmu
Hamburger.

Tesaři na budově v ul. K. Čapka.

142. část



Alzheimerova choroba patří k nemocem, které vzbuzují v lidech obrovský strach. Všichni už o ní slyšeli, existují příběhy
zpracované v knihách, ve filmu. Přesto je opředená otázkami. Domácí péče o nemocného je velmi náročná, pro pečující je
dobré vědět, že na to nejsou sami.
Jak rodina pozná, že se něco kaři, hovoří o svých obavách.
lá základní vyšetření a doporuděje?
Někdy, méně často, nastane čí návštěvu neurologa, psychiZatím mluvíme o počátRodina nemusí to, že jejich situace, kdy si změny všimne atra. Ti potom provedou další cích, nemoc se vyvíjí pár let.
příbuzný má potíže, nejdřív člověk sám na sobě. Obvykle si odborná vyšetření. Specialisté Jak vypadá poslední stadium?
vůbec poznat. Roztržití jsou ale nechce připustit, že se něco potvrdí, zda se skutečně jedná
Nemocní v posledních fázích
i lidé v produktivním věku, děje, ani neví přesně co, jen si o Alzheimerovu chorobu.
sice zdánlivě nekomunikují,
každý zapomíná, proto jsme říká: ,,Měl bych jít k lékaři.“
ale mnohdy dokáží vnímat
vůči těmto projevům tolerantPotvrzení této diagnózy asi hlas, doteky, zvuky. Potřebuní. Ale je třeba rozlišit, co je
A jde?
postiženého i příbuzné vydě- jí již péči ve všech oblastech:
běžné zapomínání a co ukazuje
Většinou ne. Osoba potíže sí, nemoc se přece nedá léčit. podávání stravy, oblékání,
na vážnější problémy. Rozlišuje popírá, říká si: ,,Jsem v pořádNemoc se může rozvíjet ně- provádění hygieny a další.
se to ale těžko, protože první ku, je to úměrné věku.“ Sna- kolik měsíců, let, je to velmi
stadium se dá dobře maskovat. ží se se s problémy vyrovnat individuální. Důležité je, abyStává se ale, že rodina neKdyž ale se svým seniorem sám. Když se stane, že neví, chom procvičovali a trénovali chce, aby jejich příbuzný
hovoříme pozorně, pak si co odpovědět, umí zavést řeč to, co je zachováno. Proto ti, skončil v zařízení.
všimneme, že v určitých si- jinam. Nějakou dobu to může u nichž byla diagnóza staAno, jsou rodiny, které mají
tuacích pohotově odvádí naši takto fungovat.
novena včas, jsou ve výhodě. nemocnou osobu doma. Pak
pozornost, obrací řeč jinam,
Samozřejmě, že tato situace je ale důležité, aby se pečující
aby se vyhnul odpovědi, kteNakonec je to tedy na rodi- je pro rodinu novou, většinou starali také o vlastní zdraví.
rou nezná.
ně. Příbuzní se zajdou pora- nečekanou situací, se kterou se Péče o nemocného je nesmírně
dit s lékařem nebo třeba oslo- musí vyrovnat, sžít, přijmout náročná, člověk si někdy myslí,
A když už tedy máme pode- ví vás. Co následuje?
ji. Na pravidelných setkáních, že to zvládne sám, ale doplácí
zření, že něco není v pořádku?
Protože osoba většinou ne- která pořádáme zhruba co dva na to vlastním zdravím. Je důVětšinou to bývá tak, že si chce odborné vyšetření pod- měsíce, jsme schopni podpo- ležité zapojit rodinu, střídat se,
rodinní příslušníci všimnou, stoupit, radíme, aby se příbuz- řit rodiny či pečující osoby v nechat určité úkony odborné
že u jejich maminky, tatínka ní spojili s obvodním lékařem této nelehké situaci, poradit sociální službě. Relaxace a oddošlo ke změně. Neví, co dělat, nemocného, který si ho pozve jim, jaké jsou jejich možnosti, počinek pečujících jsou opravjak o tom mluvit. Zajdou k lé- na preventivní prohlídku, udě- co by jim pomohlo atd.
du nutné. Renata Rychlíková
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Kronikář píše



Co jsem se dočetl ve školních kronikách, 32. část
Na slavnostním shromáždění nýrské šátky a odznaky.
skupinové rady, které se konaVe školní kronice je zapsáno:
lo 28. září 1956, byla zvolena „Každý pionýr podepsal pronová skupinová rada ve slože- hlášení slibu, přihlášku a slib.
ní: předseda – Ladislav Roller Poté jsme odcházeli s našimi
– 7. B, hospodář – Marta Voj- novými pionýry po oddílech
tášková – 6. C, kronikář – Vik- v čele s oddílovými prapory do
tor Proni – 6. B, praporečník školy. Slavnosti byli přítomni
– Bohuslav Skřivánek – 6. B, rodiče, kteří měli dceru nebo
redaktor nástěnných novin – syna na našem slibu.“
Igor Janovský – 5. A, bubeník –
V neděli 17. února 1957
Eduard Zavadil – 7. A, trubači v 10 hodin dopoledne pozdra– Oldřich Vyzina – 7. A, Miloš vili pionýři školy za zvuků
Pavelčík – 7. A.
fanfár delegáty okresní konKoncem prosince 1956 byla ference KSČ. Nastoupil taktéž
slavnost k oslavě Dědy Mráze, oddíl v čele s Rudým prapokdy součástí byla přehlídka rem pionýrské organizace.
masek a k tanci hrála vojenská Za čestným oddílem šly další
hudba zdejší posádky.
oddíly, které se rozestoupily
Dne 15. února 1957 se ko- do uliček mezi stoly.
nal ve 3 hodiny na posádkové
Poté členka čestného oddísprávě (byla na Jesenické ulici) lu přednesla zdravici, kterou
pionýrský slib žáků osmých delegáti přijali mohutným potříd, který zahájil 9. oddíl tleskem.
svým programem. Při zaháText zdravice: „Vážené soujení zahrála vojenská hudba družky a soudruzi, delegáti
státní hymnu. Po slavnostním okresní konference KSČ, přišli
slibu byly pionýrům 3. a 4. tříd jsme mezi vás pozdravit vás
vojáky a svazáky předány pio- na vaší konferenci a popřát

vám mnoho úspěchů ve vašem
jednání a v práci. V minulém
roce jsme přišli také na vaši
konferenci. Děkovali jsme vám
za vaši práci pro rozkvět naší
vlasti a za to, že bráníte mír na
celém světě.
I letos přicházíme s podobnými slovy, letos vám však děkujeme více. Prosíme, vyřiďte
všem komunistům, že jim všem
děkujeme za to, že v minulém
roce stáli pevně na stráži ve
všech závodech, dolech, úřadech i na polích a nepustili
k nám žádné štváče a zlé lidi,
kteří by u nás rozpoutali vraždění a ničení, jako tomu bylo
v Maďarsku. Kolik dětí tam letos nemělo takové pěkné Vánoce jako my. Kolika dětem zabili
fašisté maminky nebo tatínky
a zbořili jejich domovy. Ještě
nedávno jsme četli v novinách
o tom, jak maďarští tatínci
a maminky hledají své, dokonce i maličké jednoleté děti
v Rakousku. A kolik utrpení
prožily děti v Egyptě, kde An-

Průvodce městem Bruntál – od Klubu Za starý Bruntál
Pro všechny firmy bez výjimky pracovala řada specializovaných řemeslníků, jako
tesaři, pokrývači, klempíři,
kameníci, vodaři, topenáři,
kamnáři, truhláři, sklenáři
a další, jak je můžeme najít
v úvodním seznamu řemesel.
O existenci mnohých se dovídáme z náhodně nalezených
štítků, razítek nebo označe-

Mosazný štítek kameníka
F. Proniho.

Tesařský hřeb do krovu
z produkce ŘNR.

gličtí, Izraelští a Francouzští
rozbíjeli města a vesnice.
Za náš krásný a klidný život
u maminek a tatínků vám
všem děkujeme. Snažíme se
vám pomáhat. Většina dětí se
dobře učí, aby z nás byli vzdělaní lidé, mladí občané republiky. Stále ještě sbíráme odpadové suroviny, semena, lesní
byliny a starší pionýři chodí
na pole a na brigády. Cvičíme
a otužujeme se, jezdíme na tábory a do zotavoven, abychom
byli zdraví a silní. Pionýrské
oddíly chodí na vycházky, na
výlety, čteme knihy.
Na nás, bruntálské pionýry čeká letos ještě příjemnější
činnost. Konečně budeme mít
svůj pionýrský dům, o který
jsme vás vloni požádali. Je toho
hodně, za co vám, soudruzi
a všichni pracující lidé, vděčíme v naší krásné vlasti. Prosíme vás, pokračujte stále ve své
pilné práci. Čest práci, která
plodí.“
Josef Cepek

143. část

ných součástek.
Stálo by určitě za zvážení,
zda by současní řemeslníci
nemohli své dílo označit nějakým trvanlivým štítkem,
aby se i po letech vědělo, kdo
že to tak dobře opravil například bytové jádro v panelovém domě.

Výrobce dřevěného nábytku
W. Köhler.

Vodoinstalatér
R. Schramm.

Z produkce zámečníků a kovářů.

Víko na vymetací otvor od
kamnáře V. Pitsche.

Totéž z dílny
E. Korzera.

Náš domov

9

3. října 2018

Zasedání školního parlamentu s představiteli města Bruntálu

Dne 19. září 2018 se členové školního parlamentu místní Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál, p. o.,
vybraní žáci a koordinátorka školního parlamentu Mgr. Věra Krakovská zúčastnili setkání s představiteli našeho města.
Funkce školního parlamentu k plánované výstavbě zimního do zrekonstruovazmíněné školy je velmi pestrá. stadionu, který má být vybu- né místnosti, kde
Rozhoduje nejen o jejím vylep- dován právě na stávajícím hři- zasedá
městské
šení, ale řeší i případné problé- šti SPŠ a OA. Na základě této zastupitelstvo. Semy a stížnosti. Celkově se žáci, otázky se rozvinula diskuze známili se s tím,
řádně zvoleni ve školních vol- na téma využití prázdných jak probíhá zasebách, snaží o bezproblémový budov, které se v našem měs- dání vedení města
chod školy, kam pak všichni tě vyskytují. Poté se mluvilo a kdo se jej účastní.
dochází mnohem raději.
například o obchvatu města
Žáci si z tohoto
V zasedací místnosti brun- a také o výstavbě nových dět- setkání
odnesli
tálského městského úřadu byli ských hřišť. Nakonec padla nejen tipy pro to,
žáci seznámeni s povinnost- otázka ohledně dostupnosti jak zlepšit zasedání a rozho- zúčastnit a v přátelské atmomi zastupitelstva, rady města, lékařské péče v našem měs- dování našeho školního par- sféře se seznámit s možnostmi
místostarostů a samotného tě a jaké možnosti má vedení lamentu, ale hlavně se dozvě- našeho města.
starosty. Poté dostali možnost města při řešení problémů děli, jak všestranná je náplň
Veronika Simonová,
klást své dotazy a návrhy na s nedostatkem očních a zub- regionální politiky.
žákyně 3. A Střední průmyslomožné vylepšení našeho měs- ních lékařů.
Osobně jsem ráda, že jsem se vé školy a Obchodní akademie,
ta. První otázka směřovala
Následně se žáci přesunuli mohla se spolužáky této akce
Bruntál, p. o.

Změna systému vítání narozených občánků

Slavnostní obřady ,,Vítání občánků“ probíhají v Bruntále v obřadní síni na náměstí Míru. Zvány jsou děti s trvalým pobytem
v Bruntále, starší šesti týdnů. Obřad se bude konat v sobotu v dopoledních hodinách.
Doposud byli rodiče s dětmi právní úpravu ochrany osob- občánků“ zváni pouze na ho úřadu Bruntál. Vyplněný
zváni pozvánkou Městského ních údajů v podobě směr- základě vyplněné přihlášky formulář rodiče odevzdají
úřadu Bruntál bez vlastní ini- nice a souvisejícího zákona k tomuto obřadu. Přihlásit osobně na matrice nebo na
ciativy. Jelikož od 25. května č. 101/2000 Sb., o ochraně k obřadu bude možno dítě podatelně, případně přihlášku zašlou poštou na adresu:
2018 platí v celé Evropské osobních údajů; jsme nuceni do 6 měsíců jeho věku.
Přihlášku bude možno Městský úřad Bruntál, odděunii nařízení - jednotně tzv. zavést změnu v systému zasíGDPR (General Data Pro- lání pozvánek ke slavnostní- stáhnout z webových stránek lení civilně správních agend,
města, případně ji bude mož- matrika, Nádražní 994/20,
tection Regulation – Obecné mu obřadu rodičům.
nařízení na ochranu osobRodiče dětí budou ke slav- no vyzvednout na matrice 792 01 Bruntál.
ních
 údajů), a nahrazuje tak nostnímu obřadu „Vítání nebo na podatelně Městské-

Přihláška k „Vítání občánků“

pro děti s trvalým pobytem v Bruntále pořádané Městským úřadem Bruntál v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:

Místo narození.

Adresa trvalého pobytu dítěte:
Jména a příjmení rodičů dítěte:
Adresa pro zaslání pozvánky:
(pokud je odlišná od trvalého pobytu dítěte)

Souhlasím/e se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů po dobu nezbytně
nutnou, tj. do konání výše uvedeného obřadu.
V Bruntále dne:
								

Poučení pro rodiče dítěte

podpis zákonného zástupce (matka – otec)

K obřadu „Vítání občánků“ mohou přihlásit rodiče své dítě do šesti měsíců jeho věku, a to podáním této přihlášky k obřadu na
podatelnu Městského úřadu Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál nebo na oddělení matriky, dveře. č. 129, 130, popř. zasláním poštou. Na základě odevzdané přihlášky zašle oddělení matriky rodičům dítěte pozvánku.
Slavnostní obřad „Vítání občánků“ pořádá Městský úřad Bruntál v Obřadní síni Městského úřadu, na náměstí Míru, Bruntál
pro děti starší šesti týdnů s trvalým pobytem v Bruntále. Obřad se koná vždy v sobotu v dopoledních hodinách.
Adresa pro zaslání přihlášky:
Městský úřad Bruntál, oddělení matrika, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, telefon: 554 706 392, 554 706 180, 554 706 230
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Změny umístění volebních místností pro volby
do Zastupitelstva města Bruntálu
Pozor, změna pro voliče ve volebních okrscích 5 a 17

Při volbách do Zastupitelstva města Bruntálu, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, nastanou změny umístění dvou
volebních místností v okrscích č. 5 a č. 17.
V lokalitě volebního okrsku č. 5 není město Bruntál vlastní- stor Základní školy Amos, Cihelní 6, Bruntál, nově se přemiskem žádných vhodných prostor, proto se zde potýkají voliči se ťuje na ulici Zeyerovu 18, Bruntál. Voliči tohoto volebního
stálými změnami umístění volební místnosti. Při volbě prezi- okrsku budou mít možnost uplatnit své volební právo v budově
denta v lednu 2018 občané volili v budově Okresního stavebního Domu s pečovatelskou službou v prostorách Klubu seniorů,
bytového družstva Bruntál (OSBD), E. Krásnohorské 1, Bruntál, který má v této budově zpřístupněn samostatný vchod.
nově se sídlo volebního okrsku č. 5 přemisťuje na ulici Cihelní
Volební místnost pro volební okrsek č. 17 bude připravena pro
6, Bruntál. Voliči tohoto volebního okrsku budou mít možnost
voliče s trvalým bydlištěm a voliče bydlící v Bruntále v uliuplatnit své volební právo v prostorách, které na této adrese užících: Ruská, Šmilovského, tř. Obránců míru 1, 3, U Rybníka,
vá Základní škola Amos.
Zeyerova 1A, 1, 3, 4, 5, 7A, 7, 8, 9, 10, 12 a v celé místní části
Nově přesunutá volební místnost v prostorách této organi- Karlovec.
zace bude připravena pro voliče s trvalým bydlištěm a voliče
Ostatní sídla volebních okrsků zůstávají beze změn.
bydlící v Bruntále v ulicích: Bezručova, Dolní 1, 2, 3, 5, 7, 9,
11, Horova, Hybešova, I. Olbrachta, J. E. Purkyně, J. Ježka,
V souvislosti s přesuny volebních místností bychom chtěli
J. Voskovce, J. Wericha, Janáčkova, Josefa Lady, Kamenná, všem voličům připomenout, že ze závažných, především zdraNa Vyhlídce, Neumannova, Pflegerova, Pod Lipami, Šimáč- votních důvodů, může volič požádat pracovníky správního
kova, U Sopky, Vančurova, Wolkerova.
odboru městského úřadu, ve dny voleb též přímo okrskovou
volební komisi, o to, aby mohli hlasovat mimo volební místVolební okrsek č. 17 – sídlo tohoto volebního okrsku bylo od
nost, a to na těchto telefonních číslech: 554 706 284, 554 706
doby uzavření Klubu seniorů v původních prostorách na ulici
382, 554 706 233.
Pionýrské v Bruntále několikrát přesunuto, naposledy do proDalší informace o volbách do Zastupitelstva města Bruntálu naleznete v sekci „volby“ na:
http://www.mubruntal.cz/volby-2018-do-nbsp-zastupitelstev-obci/d-965444
inzerce

Hledáte
pracovní uplatnění

Nevíte koho volit?

Nabízíme pracovní smlouvu na plný úvazek, motivující
mzdové podmínky, zaměstnanecké benefity, bonusy.

V těchto dnech se mě lidé ptají, koho volit. Myslí si, že všechny
strany a hnutí nabízejí totéž a jen obecně.
Existuje postup, který podzory odborníků a srovnání
poří správnou volbu:
s lepšími městy. Nepracují
1. Informujte se. Na webech
s fakty, ale s dojmy a pocity.
kandidátů hledejte vyhod- b) Slibují něco, na co mají
nocení plnění programu
malý nebo žádný vliv. Např.
z r. 2014. Pokud ho u subo obchvatu rozhoduje ŘSD
jektů, jako je Bruntál 2014,
a Ministerstvo dopravy.
ANO, PROZMĚNU, ČSSD,
Zprovoznění je plánováno
KSČM a ÚSVIT, nenajdete,
na r. 2025, tedy mimo příští
víte, koho nevolit.
volební období. Slíbit se dá
2. U nových kandidátů (ODS,
pouze dokončení územníRealisté, SPD a SPOLEČNĚ
ho a stavebního řízení.
PRO BRUNTÁL) žádejte c) U každého slibu žádejte
o totéž – konkrétní cíle
přesný měřitelný cíl, vč. vazs měřitelným výsledkem.
by na rozpočet do r. 2022.
Jsou 3 důvody, proč kandiPřeji šťastnou volbu
dáti nabízejí obecná hesla:
Ing. Luděk Šarman,
a) Neznají stav věcí, tzn. rozzastupitel 2006–2018,
počet, statistiky, studie, ná- předseda komise IPRM 2014–2018

Kontakt: Macco Organiques, s. r. o., Zahradní 1938/46c,
Bruntál, 792 01, tel.: 555 530 312,
e-mail: personalni@macco.cz, web: www.macco.cz

Pozvánka na přednášku
Toskánsko – zahrada Itálie

Macco Organiques, s. r. o., Bruntál
přijme zaměstnance pro následující profese:
• dělník výroby – nepřetržitý čtyřsměnný provoz/třísměnný provoz,
obsluha výrobního technologického zařízení, spolehlivost, zodpovědnost
• procesní inženýr – VŠ chemicko-technologická,
znalost AJ
• pracovník výzkumu – VŠ chemicko-technologická,
znalost AJ, praxe
• garant prodeje – VŠ, anglický jazyk

Máte ve vaší firmě, společnosti či podniku také volná pracovní místa, která potřebujete obsadit? Náš domov vám
poskytne zdarma prostor. Více informací na: nasdomov@
mubruntal.cz.

Pojďte si společně prodloužit léto a navštívit nádherný italský
kraj. Prožijeme spolu ve vzpomínkách týden na typické italské
farmě La Fatoria a navštívíme města, kde se čas zastavil ve středověku. Touto jižní oblastí Itálie nás provede paní Olga Gryczová.
Přednáška se uskuteční ve Spolkovém domě Mariany Berlové,
Husova 2, Bruntál, 17. října v 18.00 hodin.
Věra Odstrčilová

Inzerujte v Našem domově, kompletní ceník na: www.mubruntal.cz
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Školní čtenářský klub pomáhá dětem nejen se čtením
Stále častěji se hovoří o tom,
že dnešní děti nechtějí a neumí
číst. Oblíbené pojmy čtenářství a čtenářská gramotnost
se skloňují ve všech pádech ve
školách, médiích i rodinách.
Láska ke knihám se nezíská ze
dne na den. Je to sáhodlouhá
usilovná činnost, kdy rodiče
již od útlého věku každý večer
předčítají svým dětem pohádky na dobrou noc. Vtahují je
tak do světa kouzel a fantazie,
rozšiřují jejich slovní zásobu a způsob vyjadřování. Ve
škole je pak na učitelích, aby
podchytili a znásobili touhu
a lačnost po vědění a samotném čtení, aby žáci četli s chutí a rádi a dobrovolně. Aby si
posléze byli schopni vybrat
své knihy, ke kterým se budou
třeba i vracet a doporučovat je
ostatním. Na všechny tyto cíle
se zaměřujeme v našem školním čtenářském klubu a jsme
velmi rádi, že jsme se mohli do
projektu zapojit.
Klubové aktivity nabízejí
vyžití nejen pro děti, ale i pro
dospělé. Pravidelně organizujeme tzv. otevřený klub, kam
zveme odbornou veřejnost
z řad pedagogů, ale i rodiče,
kteří mohou zhodnotit, jak

probíhají volnočasové aktivity jejich dětí. Zapojují se společně s nimi do plnění úkolů
a soutěží, sdílí zážitky z přečtených knih, poslechnou si
nabídku knižních novinek
a v neposlední řadě se mohou
začíst do některého z knižních
titulů. A je skutečně z čeho
vybírat! Naše knihovnička se
pyšní dvěma stovkami nových
knižních pokladů.
Nedílnou součástí bývají také
besedy se spisovateli. Setkáváme se buď v Městské knihovně
v Bruntále, nebo v naší klubové místnosti. Naše pozvání již
přijala paní spisovatelka Máša
Bořkovcová, Iveta Kokyová,
Petra Dvořáková i Petra Braunová. Vyprávění a dotazování nebere konce, příjemné
okamžiky se vrývají hluboko
do paměti dětem i dospělým.
Někteří začali dokonce více
číst, neboť z úst spisovatelek
neustále znělo, že je čtení velmi důležité a že sečtělý člověk
se díky své slovní zásobě a přehledu mnohem lépe orientuje
ve všech životních situacích.
Scénické čtení – LISTOVÁNÍ – herce Lukáše Hejlíka
se celorepublikově těší velké oblibě. Také na naší škole

se setkalo jejich vystoupení
s velkým ohlasem. Menší děti
se smály u představení Bertík
a čmuchadlo, připravené podle
knihy Petry Soukupové. Starší
žáky nadchl Život k sežrání od
spisovatele M. Olliviera. Děti
z klubu se zúčastnily soutěže
Čtenář na jevišti s ukázkou
z knihy Davida Walliamse Babička drsňačka. Vyzkoušely
si tak dramatizaci knižního
textu a v obrovské celostátní
konkurenci skončily na sedmnáctém místě.
Zapojujeme se také do literárních soutěží, letos s názvem
Čerti ve škole a Sněhurka trochu jinak. Písemný projev jde
ruku v ruce s mluveným projevem, trénujeme tvůrčí i vol-

né psaní. Děti se lépe orientují
v textu a eliminují počet gramatických chyb.
Vážíme si spolupráce s knihovnou a školou z Krnova,
společná setkání manažerů
i dětí jsou velmi podnětná.
V našem klubu vnímáme čtení jako společenskou
a populární činnost, kterou si
můžeme užívat s ostatními.
Dodáváme dětem sebevědomí při vlastním výběru knih,
soustředíme se na čtení pro
radost a zábavu. Vždyť čtení je
odpočinek a požitek!
Miroslava Henčová
a Alena Visurová,
manažerky Čtenářského klubu
na Základní škole Bruntál,
Jesenická 10

Úspěch studentů bruntálského gymnázia v roli redaktorů
Tým studentů Gymnázia
Bruntál se v tomto školním
roce zapojil do mezinárodní
soutěže „Spotřeba pro život“,
kterou v České republice vyhlašuje obecně prospěšná
společnost dTest pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Českého telekomunikačního úřadu a poslankyně Evropského
parlamentu Olgy Sehnalové.
Je každoročně vypsána pro
středoškoláky a žáky odborných učilišť, ale mohou se jí
účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých
forem mimoškolských odborných aktivit.
Soutěž o zájezd do Evropského parlamentu letos přilákala k redakční práci a ochraně spotřebitelů 54 týmů.
V desátém ročníku se studenti utkali v tvorbě vzorového
čísla časopisu, který pomůže
čtenářům s orientací v džungli českého telekomunikač-

ního trhu. Sami účastníci si
díky tomu osvojili znalosti
o svých právech a povinnostech vůči mobilním operátorům.
Velmi vysoká kvalita zaslaných časopisů ukázala,
že mladá generace je spotřebitelsky gramotná, a tak vybrat
vítěze z rekordního počtu
doručených časopisů proto
nebylo pro odbornou porotu
jednoduché. Zástupci Gymnázia Bruntál – Tereza Redlichová, Jan Podivínský, Nelly
Svobodová, Natálie Svobodová se v početné konkurenci
ostatních škol z celé republiky se svým číslem časopisu
„Byznys“ umístili na skvělém
4. místě. Hlavní výhra, zájezd
do Bruselu, jim tedy jen těsně
unikla.
Miroslav Lojkásek,
Všeobecné a sportovní
gymnázium, p.o.

Úspěšný redakční tým z bruntálského gymnázia: (zleva) Tereza
Redlichová, Jan Podivínský, Nelly Svobodová a Natálie Svobodová.
Foto: archiv
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Paní Míčková oslavila jubileum

Mezi osmdesátníky se v tomto
měsíci zařadila i paní Zdeňka
Míčková, která se do Bruntálu přistěhovala se svými rodiči
z Olomouckého kraje. Věk je pro
jubilantku jen číslo, které ji nikterak neomezuje v činnostech,
které měla vždycky ráda, a to jsou
různé ruční práce, vaření a v posledních letech si spolu s manželem užívá jejich zahrádky, rádi
si zde posedí s rodinou i přáteli.
Oslavenkyně se může pyšnit „titulem“ prababička, na
který je náležitě hrdá, neboť jí pravnoučata dělají samou
radost. Hlavně zdraví, spokojenost a štěstí popřála do dalších let za město Bruntál zastupitelka Hana Šutovská.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou ze srdce rádi poděkovali celému kolektivu oddělení jednotky intenzivní péče a interního oddělení bruntálské nemocnice, pod vedením pana primáře Petra Opletala, za profesionální a lidský přístup a péči
o paní Havelkovou.
Rodina Havelková

Náš domov

Devět statečných na olympiádě
ve Zvolenu

Skupina devíti studentek
Univerzity 3. věku Mendelovy univerzity Brno, které
jsou současně členkami spolku Aktivní senioři Bruntálu,
z.s., se vydala ve dnech 12. až
14. září na olympijské hry do
Zvolena. Tamní vysoká škola
pořádá tuto olympiádu již 7 let
a studenti pobočky Bruntál se
zúčastnili již počtvrté.
Složení tentokrát bylo ryze
ženské, pánové zůstali doma.
Toho, který s námi měl jet,
odvezla den před odjezdem
do Zvolena sanitka do nemocnice v Krnově. Olympiády se
zúčastnilo celkem osm zemí
– Turecko, Rumunsko, Ukrajina, Polsko, Španělsko, Portugalsko, Slovensko a Česko.
Tentokrát se za Česko postavily také dámy z VUT Brno, se
kterými jsme velice úzce spolupracovaly.

Ve čtvrtek odpoledne bylo
krásné slunné počasí a disciplíny
„Nejvšestrannější
olympionik“ se přemístily
z tělocvičny na hřiště. Večer
při hodnocení jsme byly velice
mile překvapeny. V kategorii
do 65 let se na druhém místě
umístila Jaroslava Surá a ve
vyšší kategorii na třetím místě
pak Jiřina Záňová.
V pátek zavezli pořadatelé
všechny sportovce do sportovního areálu, kde jsme hráli
bowling. O tuto disciplínu byl
enormní zájem, proto bylo rozhodnuto hrát za družstvo. Celkem bylo zapojeno 16 družstev
po 5 hráčích. Naše družstvo
ČR I. s 398 body skončilo na
7. místě. Po ukončení her
a dobrém obědě jsme se vydaly
na zpáteční cestu domů.
Marta Rozprýmová,
Aktivní senioři, z.s.

Aktivní senioři Bruntálu, z. s.
Plán na měsíc říjen

středa 3. října
Posezení v klubovně – fotky
ze Zvolena a Dne seniorů
pátek 5. října
Olomouc – výlet pro přihlášené členy

pondělí 8. října
Zámek v 9.00 hod. Muzeum
pro seniory – Památky známé a neznámé
středa 10. října
Kvízové a hravé odpoledne

středa 17. října
Informace o česko-polské
spolupráci
s
režisérem
Morávkem
středa 24. října
Litovel – návštěva pivovaru
a muzea – pro přihlášené
členy
středa 31. října
Podzimní tvoření

Program Klubu seniorů Bruntál
na říjen
4. října
Setkání v klubu odpadá - klub
slouží jako volební místnost

Rozloučili jsme se

8. 9. Ladislav Navrátil (1953) Rýžoviště, Ondřej
Böhm (1953) Břidličná, 9. 9. Bohumil Myška (1923)
Malá Morávka – Karlov, 11. 9. Zdenka Němcová
(1935) Bruntál, 10. 9. Pavel Kašpar (1968) Bruntál,
12. 9. Rudolf Ježovicz (1959) Bruntál, Jan Hrbáč
(1939) Bruntál, 14. 9. Miloš Zábojník (1966) Milotice
nad Opavou, 17. 9. Štěpánka Benková (1939) Bruntál,
Vladimír Procházka (1933) Bruntál.

8. října
Kuželky
15. října
Soutěže, kvízy

22. října
Masáže s míčky
29. října
Procvičení paměti
a kulturní program
Pátky jsou vyhrazeny na hry.

Telefonní číslo na SENIOR TAXI:

602 223 264
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80. výročí takzvané liptaňské tragédie
V sobotu 22. září 2018 se
zástupci jednoty ČsOL Bruntál „34. pěšího pluku střelce
J. Čapka“ zúčastnili vzpomínkové akce, kterou k 80. výročí
tragických událostí v Liptani
uspořádala obec. V 9:15 hodin starostka obce Ing. Blanka
Klimošková přivítala u památníků šesti zavražděných členů Stráže obrany státu (SOS)
a četníků v centru obce všechny zúčastněné občany a zástupce spolků. Po krátkém
proslovu paní starostky následovalo pokládání kytic. Poté se
všichni přesunuli do místního
kostela, kde se konala bohoslužba za padlé. V 10:30 hod.
se přímo u domu, kde v roce
1938 sídlila četnická stanice,
konala rekonstrukce událostí
osudného dne 22. září 1938,
kterou podle soudních protokolů připravili členové klubů
vojenské historie z celé Moravy a Slezska. Přítomno bylo
několik stovek diváků všech
věkových kategorií. S dojetím
i se slzami v očích vyslechli
dopis na rozloučenou, který ze
stanice odeslal V. Hofírek své

rodině pár dní před tragickou
událostí a ve kterém předvídá
svůj osud. Po ukončení zdařilé rekonstrukce následovaly
proslovy starostky obce a zúčastněných hostů zakončené
minutou ticha a československou hymnou. Po nich zástupci spolků, mezi nimi i členové
naší jednoty, položili kytice
a věnce k pomníčku před bývalou četnickou stanicí a vzdali
hold šesti zavražděným příslušníkům SOS a četníkům.
Dne 22. září 1938 v obci
Liptaň v tehdejším politickém okrese Krnov (dnes okres
Bruntál) obklíčili sudetoněmečtí obyvatelé vesnice četnickou stanici a ústřednu SOS.
V davu bylo kolem 150–180
lidí, kteří byli ozbrojeni zbraněmi pašovanými z Německa.
Vedli je nacisté Alfred a Franz
Seligovi, tiskařský dělník
Karl Reichel a řezník Franz
Görlich. Zfanatizovaný dav,
v němž převažovali zdejší henleinovci a členové Freikorpsu,
požadoval odzbrojení stanice. Čtyři vůdci henleinovců
vstoupili do stanice a katego-

Na paměť obráncům
Okresního úřadu v Bruntále
V sobotu 22. září 2018 zástupci jednoty ČsOL Bruntál „34. pěšího pluku střelce
J. Čapka“ položili květiny
k pamětní desce ve vestibulu
budovy původního (prvorepublikového) Okresního úřadu v Bruntále, která připomíná události z druhé poloviny
září roku 1938. Tehdy došlo
v československém pohraničí
k ozbrojenému povstání sudetských Němců, přičemž terčem útoku se stala také správní budova okresu. Bránili ji

úředníci, včetně úředníků německé národnosti, a také zde
umístění četníci a příslušníci
velitelství Stráže obrany státu. Tehdy se podařilo uhájit
nejen budovu okresního úřadu, ale udržet čs. státní moc
v celém městě. Zástupci obce
legionářské vzdali hold všem
obráncům, kteří se v září 1938
postavili na obranu Československé republiky.
Antonín Zgažar,
předseda ČsOL Bruntál

ricky žádali vydání zbraní.
Četníci a příslušníci finanční
stráže, kteří byli v budově, se
přesile vzdali. Velitel, vrchní
strážmistr Mokrý, souhlasil
s vydáním zbraní. K četnické stanici v té chvíli přijížděl
motocykl s dalšími dvěma
příslušníky finanční stráže. Ti
se před rozvášněným davem
snažili dostat do stanice, aniž
by věděli, že je již obsazena
Němci. Nebylo zjištěno, z které strany padl první výstřel.
V nastalé prudké střelbě byli
tři Němci zastřeleni. Na to
reagoval Alfred Selig uvnitř

budovy a postřílel již neozbrojené členy osádky stanice.
Zavražděni byli členové
družstva SOS TřemešnáLiptaň (velitelství praporu 15,
Bruntál): vrchní respicient finanční stráže Ludvík Svoboda
(nar. 1899), dozorci finanční
stráže František Čech (1910),
Vítězslav
Hofírek
(1910)
a Inocenc Dostál (1910).
S nimi zahynuli velitel četnické stanice vrchní strážmistr
Rudolf Mokrý (1887) a strážmistr Vilém Leher (1912).
Antonín Zgažar,
předseda ČsOL Bruntál

KZSB, z. s. – plán činnosti
na 2. pololetí 2018
28. října
Derniéra výstavy „Mezi
orlem a orlicí – Bruntál
1914–1938“ se křtem knihy
Společná účast na akci Muzea
Bruntál. Čas dle pozvánek.
3. listopadu
K tajemným kamenům
Huberta Jakela ve Vrbně
Projdeme si většinu zatím
nalezených kamenů s texty
H. Jakela a vyslechneme si
překlad do češtiny, jak je přeložila paní H. Šťastná. Autobusem do Vrbna, časy budou
upřesněny.
14. listopadu
Irskem s dvěma fotoaparáty
a pěti objektivy
Fotografie ze své cesty uvede

Vlastimír Brabenec. Restaurace Biograf (místnost vzadu),
ulice Požárníků, 18.00 hod.
7. prosince
Takové malé Vánoce
Povídání o tom, co bylo
v klubu a co se chystá, doplněné promítáním fotografií.
Restaurace Biograf (místnost vzadu), ulice Požárníků,
18.00 hod.
26. prosince
Štěpánská vycházka
Z Valšova přes Venušinu
sopku do Bruntálu po modré. Délka 10 km, nenáročné.
Sraz účastníků na nádraží ČD
v Bruntále. Čas bude upřesněn.
Aktuální informace naleznete na www.kzsb.cz.

Poslední letošní Farmářské trhy
se na náměstí Míru v Bruntále
uskuteční 3., 17. a 31. října.
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Tenisový klub pořádal pro děti
prázdninové soustředění

Během prázdninového týdne od 20. do 24. srpna se
na kurtech TK Bruntál z. s.
uskutečnilo tenisové soustředění mládeže. Účastnilo se
jej sedmnáct hráčů a hráček.
Naštěstí počasí dětem přálo,
a mohlo se tedy hrát každý
den od 8.00 až do 13.30 hodin. Děti se zdokonalovaly
v základní úderové technice,
pilovaly své dovednosti s trenéry a také porovnávaly své
síly ve vzájemných zápasech
a ve skupinách. Nejmladšímu účastníkovi bylo šest let
a nejstarší účastnici třináct
let. Děti byly rozděleny dle
výkonnosti do tří skupin. Tato
tradiční akce se dětem líbí
a rádi se na soustředění vrací.

Poděkování patří MÚ Bruntál prostřednictvím výboru
TK Bruntál z. s. za propůjčení zázemí kurtů a materiálu
k uspořádání této letní aktivity a všem proaktivně smýšlejícím rodičům našich členů klubu a také obětavým trenérům
TK Bruntál z. s. Za všechny
účastníky soustředění chceme
poděkovat za výborné stravování paní Libě Kouřilové
z restaurace U Čagana a firmě
NORTHMAN a jejímu řediteli J. Majerovi za pěkné ceny do
dětského turnaje. Příští rok se
budeme v podobném termínu
opět těšit ze společné radosti
z tenisu.
Vedoucí trenéři Michal Dufek,
Jakub Šimůnek, Petr Novotný

Náš domov

Tenisový turnaj čtyřher mužů
nad 100 let se vydařil

Čtvrtý ročník tenisového turnaje čtyřher mužů nad 100 let
uspořádal v sobotu 8. září oddíl Českého svazu rekreačního
sportu TJ Olympia Bruntál.
Na tenisovém kurtu 1. nakonec stala dvojice Milan
ZŠ Bruntál startovalo 5 dvo- Škultéty – Vlastík Kočař, na
jic. Hrálo se systém každý 2. místě skončila dvojice Josef
s každým na 1 set do 6 gemů. Krajčovič – Radek Kocfelda
Turnaj byl velmi vyrovnaný a na 3. místě dvojici Jan
a první tři dvojice měly tři ví- Urban – Petr Novotný. Výtězství a jednu porážku. Proto sledky a foto z turnaje najdete
o pořadí rozhodoval poměr na www.olympiabruntal.cz
gemů. Vítězem turnaje se
(ju)

Vítězství žáků na fotbalovém
turnaji v Polsku

V sobotu 1. září startovali
žáci FC Slavoj Olympia Bruntál na Mezinárodním fotbalovém turnaji v polském Prudniku a vedli si velmi dobře.
Na turnaji nepoznali porážku
a odvezli si pohár za 1. místo
i titul pro nejlepšího střelce,
který získal za 9 vstřelených
branek Josef Blatný.
Na
turnaji
ročníku
2005/2006 startovalo 8 mužstev z České republiky a Polska. Naši žáci startovali ve
skupině A s těmito výsledky:
FCSO – MKS Pogoň Prudnik
5:2, branky: Blatný 3, Flekáč,
Horna; FCSO – KS Fortuna
Glogowek 4:0, branky: Beránek, Kovář, Flekáč, vlastní;
FCSO – LZS Lubrza 9:0, branky: Kovář 2, Blatný 2, Prosec-

ký 2, Flekáč 2, Hanus.
V semifinále narazili naši
hráči na druhého ze skupiny
B, a to na LZS Walce a vyhráli s přehledem 4:1 brankami Cápka, Flekáče, Blatného
a Kováře.
Ve finále narazili naši chlapci
na UKS Orlik Prudnik, který
startuje každoročně na našem
halovém turnaji v Bruntále,
a zvítězili 5:2. Do listiny střelců se zapsali Blatný 3x, Kovář
a Cápek.
Sestava FCSO: Bryndáč,
Blatný, Flekáč, Horna, Beránek, Prosecký, Kovář, Nikodém, Čmiel Adam, Hanus,
Cápek. Mužstvo vedl trenér
Richard Čmiel, který pochválil skvělou organizaci turnaje
i péči o naše hráče.
(ju)

Příští vydání Našeho domova
má uzávěrku 8. října 2018.
Noviny budou v prodeji

od 17. října 2018.
Redakce uvítá vaše náměty a příspěvky.
Pište, telefonujte: 554 706 398
e-mailujte: nasdomov@mubruntal.cz

Město BRUNTÁL
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Akce pro abonenty

Pravidelní návštěvníci Wellness centra Bruntál,
kteří si v průběhu října dobijí své abonentské čipy za
1 000 Kč a více, získají bonus ve výši 100 Kč.

Kurzy plavání v bruntálském
wellness centru

Ve Wellness Centru v Bruntále bude na podzim opět
probíhat 10tihodinový kurz plavání pro začátečníky
a středně pokročilé.
Kurzy budou probíhat kaž- pro absolventy kurzu pro zadou středu od 17.00 do 18.00 čátečníky, popř. pro zájemce,
hodin (pro začátečníky) a od kteří chtějí získat větší pocit
19.00 do 20.00 hodin (pro jistoty ve vodě, chtějí plavat
středně pokročilé – budou snadněji a uplavat větší vzdáprobíhat 2 kurzy paralelně) lenost. Jeho primárním cílem
od 17. října. Poslední 10. ho- je umožnit efektivnější zvláddina se uskuteční 19. ledna nutí plaveckého způsobu prsa.
2018. Minimální kapacita Zvládnout plavecké dýchání,
pro otevření kurzu je 5 osob splývání, techniku kopu, rytv dané skupině. Maximální mizaci záběru paží a nohou.
kapacita kurzu je 10 osob ve
Kurz pro začátečníky –
skupině. Součástí ceny kur- základní plavecká výuka je
zu 1990 Kč/osobu/10 hodin určena především úplným
plavecké výuky je vstupné na neplavcům,
zákazníkům,
bazén v délce 1 hodiny výuky kteří s obtížemi uplavou max.
+ 20 minut na převlečení.
10 m nebo u plavání nemají
V letošním ročníku plavec- pocit bezpečí, popř. jistotu
kých kurzů budou pro veřej- vyrovnání se s nečekanými
nost otevřeny tři kurzy:
situacemi ve vodním proŠkola kraulu – kurz je určen středí – pád do vody, plavání
středně pokročilým zájem- v hluboké vodě, překonávání
cům, kteří se chtějí zaměřit vln přelévajících se přes oblina plavecký způsob kraul.
čej.
Zdokonalovací kurz – plaVíce informací najdete na
vecký způsob prsa – je také www.fun-line.cz v záložurčen středně pokročilým ce Aktivity, Plavecká škola,
plavcům. Je ideálním kurzem Kurzy plavání.

Svatováclavský tenisový turnaj
dorostu v Bruntále
Ve dnech 22. a 23. září proběhl na tenisových kurtech
TK Bruntál tradiční Svatováclavský celostátní tenisový
turnaj dorostu. Sešlo se devět
chlapců, zejména ze severní Moravy. V hlavní soutěži dvouher zvítězil Marcel
Woniakowski z SK JC Sport
Opava, který v pěkném finále porazil Matěje Foldynu ze
stejného klubu poměrem 6:2,
7:5. Na třetím místě skončil
Kristián Křenek z VSK VŠB-TU Ostrava a Jiří Burda
z TK Hlučín. V soutěži čtyřher zvítězila dvojice M. Woniakowski, M. Foldyna, která ve finále porazila dvojici
K. Křenek, F. Klemens (oba

VSK VŠB-TU Ostrava), 6:1, 6:1.
Turnaj se uskutečnil za
vydatné pomoci sponzorů:
ATELIER DHP s.r.o., KARETA s.r.o., město Bruntál, Petr
Byrtus, Zdeněk Černý, Kamil
Dvořák a TK Bruntál, kterým
patří velké poděkování.
Za TK Bruntál
Libor Kutra

3. října 2018

Bruntálští střelci opět
mezi nejlepšími

Dorostenci ze SSK Astra Bruntál bodovali ve finále Českého
poháru talentované mládeže (ČPTM) a na Mistrovství ČR
v kulových disciplínách.
Nominacím do finále ČPTM Němcová, která skončila na
předcházela tři soutěžní kola. 17. místě.
Z Bruntálu se mezi nejlepBruntálští mladí střelci sklíší české střelce dostali čtyři zeli úspěchy také na Mistzávodníci. Závěrečné kolo se rovství České republiky ve
konalo 26. srpna v Plzni. Stří- sportovní střelbě, které se
lelo se ze vzduchové pistole uskutečnilo 23. září v Plzni.
(40 ran) a ze sportovní pis- Družstvo SSK Astra Bruntál,
tole (30+30 ran). Matěj Pleva ve složení Palubčík, Řepka,
ve střelbě ze vzduchové pis- Pleva, proměnilo precizní
tole obsadil 5. místo a Matěj přípravu a v dorostenecké kaŘepka 9. místo. Ve střelbě ze tegorii ve střelbě ze sportovsportovní pistole Matěj Ře- ní pistole 30+30 ran obsadilo
pka obsadil 3. místo, Matěj 2. místo. Jako jednotlivPleva 10. místo, Jan Palubčík ci skončili Jan Palubčík na
13. místo. V kategorii doros- 10. místě, Matěj Řepka na
tenek se ve střelbě ze vzdu- 11. místě a Matěj Pleva na
chové pistole utkala také Jana 15. místě.
(zup)

FCSO Bruntál získal zlatý certifikát

Zlatý certifikát „Grassroots programme UEFA“ získal FC Slavoj Bruntál 8. srpna 2018 od Fotbalové asociace České republiky.
Zlatý certifikát charakterizuje výbornou práci klubu na úseku
družstev, hráčů a trenérů, ale ukazuje i na dobrou infrastruktura a podmínky pro fotbal v místě.
Jan Urban manažer RS ČUS Bruntál,
Regionální sdružení České unie sportu v Bruntále

1. -7. 10. 2018
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BRUNTÁL
v rámci 22. ročníku této celostátní akce připravila:
 výstavu k výročí republiky „100 let republiky“
- historické události zachycené v knihách, časopisech,
mapách (1. - 31. 10. 2018)
 přednášku k historii regionu a města Bruntálu
(PhDr. T. Niesner - termín bude upřesněn)
 výstavku knih a časopisů pro rodiče dětí předškolního
věku
 výstavku knih pro děti předškolního věku
 Rande s knihou naslepo – dárkové balíčky z knih, které
čtenáři přinesli na burzu knih
 Tvoříme ze starých knih
– čtvrtek 4. 10. 2018, odpoledne, dětské oddělení
 slavnostní zahájení absenčního půjčování deskových her
 Noc deskových her
- pátek 5. 10. 2018, 18:00-22:00 hodin, dětské oddělení


prodej vyřazených knih a časopisů
Vstup na akce – zdarma
www.mekbruntal.cz

www.facebook.com/mekbruntal/

3. října 2018
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ SVČ BRUNTÁL
2018 - 2019
KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

KROUŽKY PRO STŘEDOŠKOLÁKY

ESTETICKY ZAMĚŘENÉ A HUDEBNÍ

KLUB INSTRUKTORŮ - J. Franek
Kde: Školní 2
Kdy: St, 16 - 18 hod.
Cena: 100 Kč
Příprava na práci s dětmi na LT, pomoc na akcích pořádaných SVČ Bruntál.
Vhodné pro mládež od 14 let.
KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ - M. Klepancová
Kde: Školní 2
Kdy: Út, 15 - 17 hod.
FLÉTNA - J.Franková
Kde: Školní 2
Kdy: bude upřesněno
POHYBOVÁ A TANEČNÍ PRŮPRAVA (4-7 let) - J.Floriánová
Kde: Školní 2
Kdy: St, 14:30 - 16
PŘÍPRAVKA MG (4-7 LET) - L.Orságová
Kde: těl.ZŠ Cihelní
Kdy: Út,Čt 16 -18

Cena: 700 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 400 Kč

FLÉTNA - D. Klaus
Kde: Školní 2
Kdy: dle domluvy
KYTARA ZAČ., POKR. - D. Klaus
Kde: Školní 2
Kdy: dle domluvy
KLÁVESY ZAČ., POKR. - D.Klaus
Kde: Školní 2
Kdy: dle domluvy
UKULELE pro začátečníky - D.Klaus
Kde: Školní 2
Kdy: dle domluvy
KERAMIKA ZAČÁTEČNÍCI - J. Florianová
Kde: Školní 2
Kdy: Čt, 14:30 - 16:30 hod.
KERAMIKA POKROČILÍ - J. Florianová
Kde: Školní 2
Kdy: Po 14:30 - 16:30 hod.
COOL DÍVKA - J. Florianová
a
novink
Kde: Školní 2
Kdy: Út, 14:30 - 16:30 hod.

Dívky se naučí základní postupy úpravy vlasů, účesy, zaplétání vlasů, lakování, zdobení nehtů apod.

ŘEMESLNÁ DÍLNA - J.Zieglerová
Kde: Školní 2
Kdy: Čt, 14:30 - 16:30 hod.

Cena: 1100 Kč

Ruční práce s různými materiály, základy vyšívání, šití, pletení z papíru i vlny apod.

KROUŽKY PRO RODIČE S DĚTMI

Cena: 500 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 700 Kč
Cena: 700 Kč
Cena: 500 Kč
Cena: 700 Kč

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

PŘÍRODOVĚDNÉ

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI - J. Franková
Kde: Školní 2,tělocvična
Kdy: St, 16 - 17 hod.

Cena: 600 Kč

50 Kč/lekce

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

SPORTOVNÍ

AEROBIC - M.Schramm (Ochotská)
Kde: Školní 2
Kdy: Út, 15 - 16 hod.
STOLNÍ TENIS - M. Bartesková
Kde: Školní 2
Kdy: Út, 14:00 - 16 hod.
a VESLOVÁNÍ - J. Fidler
novink
Kde: Školní 2
Kdy: bude upřesněno

Cena: 500 Kč
Cena: 600 Kč
Cena: 800 Kč

Určeno účastníkům 11 – 18 let. Pravidelné tréningy na trenažérech s možností výjezdu na Slezskou Hartu.

STŘELECKÝ VZDUCHOVKY - M.Kocúrek
Kde: Dukelská 4
Kdy: Út, 15 - 17 hod.
Cena: 600 Kč
FLOORBALL - J.Franek
no
Kde: Tělocvična SŠS
Kdy: Čt, 16 - 17 hod
Cena: 300 Kč
NERF KROUŽEK I. (7-9 let) - B.Jančík
Kde: Školní 2, těl.
Kdy: Čt, 14:30 - 15:30 hod.
Cena: 600 Kč
NERF KROUŽEK II. (10-12 let) - B.Jančík
Kde: Školní 2, těl.
Kdy: Čt, 15:30 - 16:30 hod
Cena: 600 Kč
BADMINTON - J.Zieglerová
Kde: Školní 2
.
Kdy: Út 15 - 17 hod
Cena: 650 Kč
Pro děti 7-15 let. Seznámení se základy hry, účast na soutěžích.
a VOLEJBAL - B. Jančík
novink
Kde: Školní 2
.
Kdy: St, 15 - 16 hod
Cena: 650 Kč
Pro děti 10-15 let. Základy různých míčových her s rozšířeným zaměřením na volejbal.
a CYKLISTICKO-LYŽAŘSKÝ - S. Barteska
nk
vi
no
Kde: Školní 2
.
Kdy: Pá, 15 - 17 hod
Cena: 600 Kč
Pro děti od 10 let. Podmínkou je vlastní vybavení – kolo, lyže, přilba. Termíny a časy
se mohou měnit v závislosti na domluveném programu (teorie, výjezdy mimo Br. apod.)
Na některé aktivity si budou účastníci doplácet.

RYBÁŘSKÝ- V.Klein
Kde: Školní 2
Kdy: Út, 15 - 17 hod.
a SPORTOVNÍ RYBÁŘ / RYBÁŘKA - B. Jančík
novink
Kde: Školní 2
Kdy: Pá, 15 - 17 hod.
TERARISTIKA - M.Rozprýmová
Kde: Školní 2
Kdy: Po, 15 - 18 hod.
CHOV DROBNÝCH SAVCŮ I. - M.Rozprýmová
Kde: Školní 2
Kdy: Út, 15 - 18 hod.
CHOV DROBNÝCH SAVCŮ II. - M.Rozprýmová
Kde: Školní 2
Kdy: St, 15 - 18 hod.
CHOV DROBNÝCH SAVCŮ III. - M.Rozprýmová
Kde: Školní 2
Kdy: Čt, 15 - 18 hod.

KERAMICKÝ - L.Guzanová
Kde: Školní 2

Kdy: Po, 16:30 - 19:30 hod.

GYMNASTICKÉ POSILOVÁNÍ - J. Čech
Kde: Školní 2
Kdy: Út,Čt, 18 -19 hod.

a

novink

a

novink

JÓGA ZAČÁTEČNÍCI - B.Jančík
Kde: Školní 2
JÓGA POKROČILÍ - B.Jančík
Kde: Školní 2
PILATES I. – M.Bartesková
Kde: Školní 2
PILATES lI. – M.Bartesková
Kde: Školní 2

Kdy: St, 18 - 19 hod.

Cena: 1000 Kč
100 Kč/lekce
Cena: 550 Kč
Cena: 450 Kč

Kdy: Po, 18 - 19 hod.

Cena: 450 Kč

Kdy: St, 17 - 18 hod.

Cena: 500 Kč

Kdy: Pá, 18 - 19 hod.

Cena: 500 Kč

Cena: 400 Kč
Cena: 600 Kč
Cena: 600 Kč
Cena: 600 Kč
Cena: 600 Kč

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

POHYBOVÉ A TANEČNÍ

SPORTOVNÍ
vinka

KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ

Cena: 500 Kč

BAD STYLE STRÝC CREW - D.Kulašová
Kde: Školní 2
Kdy: Po,St 17 - 19
LADIES (od13 let) - K.Mausová, A. Zavadilová
Kde: Školní 2
Kdy: Út,Čt, 16 - 17:30

VÁŽKY - V.Kupková, S.Soldánová
Kde: Školní 2, tělocvična
Kdy: Po, 16 - 18, Pá, 16:30 - 19
CUNAMY - K. Kovaříková
Kde: bude upř., těl.ZŠ Okružní Kdy: bude upř., Pá, 16 - 19
KOŤATA - L.Hermanová
Kde: Školní 2
Kdy: Pá, 15 - 17

Cena: 700 Kč
Cena: 700 Kč
Cena: 1000 Kč
Cena: 1000 Kč
Cena: 600 Kč

TECHNICKÉ
VŠEOBECNÉ MODELÁŘSTVÍ - D. Marek
Kde: Dukelská 4
Kdy: St,Pá 16 - 18 hod.
Cena: 550 Kč
Pozn.: 1 x za 2 týdny
PC kroužek
Kde: Školní 2
Kdy: bude upřesněno
Cena: 550 Kč
Zákl.funkce PC, internet, úprava fotograﬁí, dětské hry, weby......
aPC HRY - O. Tomeček
novink
Kde: Školní 2
Kdy: Po, 17-19 hod.
Cena: 500 Kč
Organizované hraní zejména strategických her jako např LOL, minecraft apod.
RC
MODELY
O.
Tomeček
a
novink Kde: Školní 2
Kdy: Po, 15:30 -17 hod.
Cena: 600 Kč
Stavba, opravy a manipulace s RC modely, nácviky jízd, závody.
KUTIL I. začátečníci – J.Zieglerová
Kde: Školní 2
Kdy: St, 14:30 - 15:30
Cena: 600 Kč
KUTIL lI. pokročilí – J.Zieglerová
Kde: Školní 2
Kdy: St, 15:30 - 17
Cena: 700 Kč
Práce se dřevem a přírodními materiály, vlastní výrobky.
HOKUSY
–
POKUSY
–
objevujeme
svět
–
J.Zieglerová
a
novink Kde: Školní 2
Kdy: Po 14:30 - 16
Cena: 600 Kč
KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

KLUBY

JAZYKOVÉ KROUŽKY
a

novink

a

novink

a

novink

a

novink

a

novink

ANGLIČTINA – děti začátečníci – B.Martišovská
Kde: Školní 2
Kdy: Pá, 15 -16 hod.
NĚMČINA – děti začátečníci – M. Bartesková
Kde: Školní 2
Kdy: St, 14:30 -15:30 hod.
NĚMČINA – děti pokročilí – M. Bartesková
Kde: Školní 2
Kdy: St, 15:30 -16:30 hod.
ŠPANĚLŠTINA – děti a mládež 12 – 18 let – V.Foltýnek
Kde: Školní 2
Kdy: St, 15:30 -16:30 hod.
ŠPANĚLŠTINA – dospělí – V.Foltýnek
Kde: Školní 2
Kdy: St, 17 -18 hod.

VAŘENÍ l -J. Franková
Kde: Školní 2
VAŘENÍ ll - M. Bartesková
Kde: Školní 2
TURISTICKÝ - B.Janč k
Kde: Školní 2

Cena: 400 Kč
Cena: 400 Kč
a

Cena: 400 Kč

Cena: 500 Kč
Cena: 500 Kč

Kdy: Po, 14:30 - 16:30 hod.

Cena: 500,-Kč

Turistická teorie (značky, mapy, kompas), výpravy do terénu, cykloturistika, geocaching apod.

Cena: 400 Kč
Cena: 400 Kč

Kdy: Po, 15 - 17 hod.
Kdy: Čt, 14:30 - 16:30 hod

novink

KOMPAS – bude upř.
Kde: Školní 2
Kdy: – bude upř.
Cena: 300,-Kč
Kroužek zaměřeny na rozvoj sociálních dovedností dětí s autismem a ADHD

KLUB STOLNÍCH HER - informace na webu SVČ

První 2 návštěvy si můžete ZDARMA nezávazně vyzkoušet!
Do kroužků se můžete hlásit online na adrese svcbruntal.iddm.cz,
nebo osobně v SVČ, Školní 2 (Petrin).
Školní 2, Bruntál, tel.: 553 821 198, 553 821 199, email: info@svcbruntal.cz

