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Výročí připomenou Strom svobody a pamětní kámen
Oslavy 100. výročí vzniku Československa probíhaly o víkendu také v Bruntále. V sobotu 27. října vysadili zástupci
Československé obce legionářské, jednoty Bruntál „34. pěšího pluku střelce Jana Čapka“, Klubu za starý Bruntál
a Moravskoslezských táborníků Strom svobody. V neděli byl ve Společenském domě připravený program s přehlídkami dobové
módy, tanců a ukázkou dobových jídel. V závěru oslav byl odhalen pamětní kámen v parku na Zámeckém náměstí.
Foto: zup

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.
Pokračování na str. 3

Město chce další
„bezdoplatkové“ zóny

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

Bruntál má strategii do roku 2023

Bruntál má strategii svého dalšího rozvoje na příštích pět let
a také vizi, jakým městem má být v roce 2030. Strategické
rozvojové dokumenty schválilo v září zastupitelstvo.
Pokračování na str. 4

Koalice je dohodnuta, včetně
složení rady

V Bruntále je dohodnuta koalice, která povede město
v nadcházejícím čtyřletém období. V návaznosti na volební
výsledky a zisk mandátů v zastupitelstvu se na povolební
spolupráci dohodly čtyři subjekty, které tvořily koalici už
v uplynulém období: sdružení BRUNTÁL 2018 (v minulém
období BRUNTÁL 2014), hnutí ANO 2011, PROZMĚNU
a ČSSD.
Pokračování na str. 3
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Školáci vytvořili živou vlajku

2018

Na Základní škole v Cihelní ulici si připomněli historii vzniku
Československa projektovým dnem. Školáci si připomněli další
významná historická data, státní symboly, osobnosti republiky
a podobně. Před školou všichni vytvořili živou vlajku. Foto: zup

Bruntálští zahrádkáři opět vítězili

Bruntálští zahrádkáři si dovezli z podzimní Flory další
významné ocenění. Jejich expozice byla opět nejlepší.
Třiadvacátý ročník výstavy růd jablek, více jak deset druhů
ovoce a zeleniny a školkařských hroznů a další ovoce. O dekoravýpěstků Flora 2018 se konal ci a suchou vazbu se postarala
v Olomouci od 4. do 5. října. Pavla Šindlerová ze spolku skalÚzemní sdružení Českého za- ničkářů Campanula Bruntál.
hrádkářského svazu Bruntál V soutěži o nejlepší expozici vese sídlem v Krnově reprezento- letrhu získali bruntálští zahrádvali Milan Janošík se svou ko- káři 1. místo. Stejné ocenění
lekcí paprik, cibulí a feferonek získali v minulosti již devětkrát.
a ovocnář Miroslav Přesličák Jejich účast na Floře finančně
zde představil na padesát od- podpořilo město Bruntál. (zup)
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Město chce další
„bezdoplatkové“ zóny

Pokračování z titulní strany
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 nebu-

de 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. Obr. míru,
Uhlířskou, Zahradní a Zeyerovu (mimo č. or. 18).
(JO)
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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 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

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. Přestože 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)

Přijďte na odhalení pietního místa
s připomínkou obětí Velké války

Bývalý vojenský hřbitov v Polní ulici v Bruntále dostal
podobu pietního místa, které bude připomínat padlé v bojích
první světové války.
V přilehlém prostranství bývalého vojenského hřbitova
u židovského hřbitova v Brun- pietní místo,“ uvedl starosta
tále se v minulosti nacházel města Petr Rys.
také vojenský hřbitov, který
Pietní místo je nyní osazeno
zde byl zřízen jejž v roce 1915. křížem a zídkou, která bude
Podle soupisu, jenž prováděla připomínat jména padlých
v letech 1924–1926 Posádko- vojáků. Slavnostní odhalení
vá správa Bruntál, zde bylo pietního místa se uskutečpohřbeno celkem 150 vojáků ní symbolicky v Den válečz různých koutů tehdejšího ných veteránů, v neděli 11. 11.
Rakouska-Uherska.
v 11 hodin.
V období po druhé světové
Zvána je široká veřejnost a poválce hřbitov upadl v zapo- zvaná je také řada hostů, včetně
mnění a později byl zlikvi- zástupců zemí podle národnosdován, aniž byli jakkoliv při- tí padlých vojáků – kromě předpomenuti pohřbení vojáci. stavitelů našeho státu to jsou
„Naším záměrem bylo ale- velvyslanci Itálie, Maďarska,
spoň částečně napravit tuto Polska, Rakouska, Rumunska,
skutečnost a zřídit na místě Slovenska a Srbska.
(JO)

Africa pub

pátek 16. 11. od 20 hod.

WARRIOR TOUR
Bloody Obsession,
Dehydrated (SK),
Fatality, Apathy Again
(vstupné 120 Kč).

Koalice je dohodnuta,
včetně složení rady

Pokračování z titulní strany
Na základě dohody bude
ve funkci starosty pokračovat Ing. Petr Rys, MBA, lídr
BRUNTÁL 2018. V čele radnice stál uplynulých osm let,
předtím byl místostarostou.
Jeho zástupci budou Ing. Hana
Šutovská z BRUNTÁL 2018
a Bc. Martin Henč z ANO 2011.
V devítičlenné radě bude
mít vítězný BRUNTÁL 2018
čtyři místa, hnutí ANO 2011
a PROZMĚNU po dvou
a ČSSD jeden post.
BRUNTÁL 2018 budou v radě
města dle dohody opět reprezentovat Ing. Petr Rys, MBA,
Ing. Hana Šutovská, Ing. Jan
Meca a Mgr. Bc. Jiří Pozdíšek,
ANO 2011 Bc. Martin Henč
a Mgr. Miroslav Šimůnek,
PROZMĚNU Radek Zatloukal
a Mgr. Blanka Drabová a ČSSD
Bc. Milan Milián.
„Dohodu považuji za velmi
dobré řešení pro Bruntál. Jednak proto, že je spravedlivá

a respektuje volební výsledky, tedy přání a vůli našich
spoluobčanů. A dále proto, že
zajišťuje kontinuitu s předcházejícím volebním obdobím,
kdy se čtyřčlenná koalice dobře osvědčila nejen při plnění
společných cílů, ale také při
stanovování priorit pro další
období. Díky dohodě můžeme
ve společné práci pokračovat,
za což našim koaličním partnerům děkuji a na spolupráci
s nimi se těším. Stejně tak
věřím, že budeme nacházet
společnou a konstruktivní řeč
s většinou ostatních kolegů
v zastupitelstvu, stejně jako se
to dařilo doposud,“ komentoval výsledek povolebního vyjednávání Petr Rys.
O složení rady a vedení města hlasovalo zastupitelstvo
města na svém ustavujícím zasedání v úterý 30. října, tj. po
uzávěrce tohoto vydání Našeho domova.
(JO)
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Bruntál má připravenou strategii rozvoje 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 rozvoje
cestovního ruchu.
Globálním cílem strate-

gie 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 výhledem 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 dopravní 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,
nabízející 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)

Režisér Morávek se setkal s bruntálskými ochotníky

Režisér Vladimír Morávek se setkal s bruntálskými ochotníky. Přiblížil jim svou představu o spolupráci při přípravě
divadelního představení, které sehrají spolu s profesionálními herci během adventu v Bruntále.
Představení Betlém aneb Převeliké klaDivadelní představení je součástí
nění sotva narozenému Jezulátku v režii mimořádného česko-polského proVladimíra Morávka je v plánu 16. pro- jektu Více společného světla. Jeho
since. Část se odehraje na náměstí Míru stěžejním tématem je rozvoj kulturní
a v jeho okolí, část v divadle. „V Betlé- spolupráce mezi Bruntálem a Opomě, stranou od všeho dění, se narodilo lím, vzájemné poznávání zvyklostí
miminko, které změnilo dějiny lidstva. a tradic a propojení živého umění.
Myslím, že Bruntál je pro sehrání toho- Čeští účastníci absolvují lekce polto příběhu ideálním místem,“ podělil se ského jazyka, divadelní workshopy
o svou myšlenku režisér Vladimír Morá- a několik návštěv Opolí, které budou
vek v úterý 16. října při setkání se zá- zaměřené rovněž na divadlo a kultustupci bruntálských souborů, spolků ru. Projekt Více společného světla je
a dalších dobrovolníků. Ti se nyní se- spolufinancován z Fondu mikroprošli už podruhé, aby se na účinkování jektů Euroregionu Praděd programu
v úspěšné divadelní pastorele připra- Interreg V-A Česká republika – Polvili. Čeká je ještě několik divadelních sko, z Evropského fondu pro regioworkshopů, kde budou spolu s amatér- nální rozvoj.
(zup)
skými spolky z Opole a profesionálními
lektory z Brna trénovat jevištní pohyb,
řeč, pohybovou stylizaci, herecké etudy
a podobně.

Studie: Hotel na Uhlířském vrchu nestavět

Na základě zadání rady
města z letošního roku byla
zhotovena vyhledávací studie, jejímž prvořadým cílem
bylo najít vhodné místo pro
možnou výstavbu rekreačního zařízení na území města.
Zhotovitel studii radě města
prezentoval ve středu 17. října
a předložil návrhy, kde by penzion či hotel mohl v budoucnu
stát za předpokladu vyřešení

všech územních a majetkových náležitostí a zajištění financí či vhodného investora.
Zhotovitelé vytipovali několik míst s výhledem na město, masiv Hrubého Jeseníku
a především Uhlířský vrch.
Jednoznačně přitom odmítli
možnost výstavby takového
zařízení na samotné bruntálské dominantě s důrazem na
nutnost „chránit harmonické

měřítko krajiny a pohledový
obraz významných krajinných
horizontů a krajinných, resp.
kulturně historických dominant“. Ve studii se dále uvádí:
„K zachování harmonických
vztahů v krajině je nutné respektovat přírodní prostředí,
zejména pak nerušené vrchy,
horizonty, uplatnění kulturních dominant, respektovat
vodní toky, převažující mě-

řítko zástavby vycházející
z harmonického vztahu s přírodním prostředím, zachovávat, chránit a respektovat
charakter a pohledovost Uhlířského vrchu.“ Obraz dominanty Uhlířského vrchu podle
studie „podtrhuje její duchovní význam, což posiluje genia
loci nejen vrchu samotného,
ale i krajiny Bruntálska“.
(JO)
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Informační servis Městské policie Bruntál
Podomní prodejci
obcházeli město
Strážníci Městské policie
Bruntál v uplynulých dnech
řešili rozličné události. Opakovaně v minulém týdnu
řešili podněty týkající se porušení zákazu podomního
prodeje na území města. Ve
středu 3. října přijali čtyři
taková oznámení, nejčastěji
z Pionýrské ulice. Hlídka na
místě přistihla dva zástup-

ce společnosti obchodující
s energiemi a po zjištění jejich
totožnosti a prověření jejich
činnosti oznámila přestupek se všemi zjištěnými údaji
správnímu orgánu.
Klíče zůstaly v zámku
Pozorná kolemjdoucí si ve
středu 3. října všimla klíčů
ve dveřích automobilu zaparkovaného v Květné ulici.
Strážníci zjistili a kontakto-

Krátce

Popíjeli alkohol v parčíku
Ve středu 3. října v podvečer strážníci přistihli skupinu
mladých lidí, jak popíjí alkohol v parčíku v Brožíkově
ulici – tedy v rozporu s obecně závaznou vyhláškou. Pod
vlivem alkoholu byli čtyři
členové sedmičlenné skupiny,

z toho navíc jeden mladistvý
a jeden nezletilý. Případem se
bude zabývat správní orgán
a také sociální pracovníci.
Místo brýlí si odnesl pokutu
Krádež zboží v Kauflandu
městští policisté evidovali
v pátek 5. října. „Zákazník“
si chtěl odnést bez placení
brýle, ale namísto toho dostal
pokutu.

Servis Policie ČR

Nová ředitelka
MŠ Pionýrská
Novou ředitelkou Mateřské školy Bruntál, Pionýrská
9 se stala paní Ivana Mikesková. Na základě konkurzního řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele příspěvkové
organizace ji ke dni 3. října
2018 do funkce jmenovala
rada města.

v lokalitě výstavby rodinných
domů Skrbovická 2. Práce za
téměř třináct milionů korun
mají být ukončeny v první
polovině příštího roku. V následujících měsících budou
jednotlivé parcely nabídnuty
k prodeji zájemcům. Celkem
zde vzniká 18 nových parcel pro výstavbu rodinných
domů.

Rada poděkovala komisím
S ukončením volebního období rada města na své schůzi ve středu 3. října zrušila
komise rady města: komisi
integrovaného plánu rozvoje
města, komisi pro výstavbu,
životní prostředí a regeneraci památkové zóny, komisi pro dopravu, komisi pro
kulturu, komisi pro výchovu a vzdělávání, komisi pro
tělovýchovu a sport, komisi
sociální a prevence kriminality a komisi likvidační. Rada
města také vyslovila poděkování za práci předsedům
a členům všech uvedených
komisí za období 2014–2018.
Pro nadcházející volební období budou ustaveny komise
s novým složením.

Celoplošná oprava
komunikací
Rada města na své schůzi
ve středu 17. října schválila
materiál týkající se rekonstrukcí komunikací v lokalitě pod Uhlířským vrchem.
Celoplošná oprava místních
komunikací Jungmannova,
Šrámkova, Nezvalova a propojovacího chodníku má být
zrealizována ještě do konce
letošního roku.

Příprava lokality
Skrbovická 2
Rada města ve středu 3. října
schválila znění smlouvy o dílo
na realizaci inženýrských sítí

vali majitelku vozu, která si
vozidlo zkontrolovala a řádně
uzamkla.

Záštita nad předáváním
medailí prof. Jánského
Starosta města na základě
usnesení rady ze středy 17. října převezme záštitu nad slavnostním předáváním medailí
prof. MUDr. Jana Jánského
a Zlatých křížů Červeného
kříže III. třídy bezplatným
dárcům krve. Slavnostní akt
se uskuteční v pátek 16. listopadu v sále Střední odborné
školy Bruntál.
(JO)

Krádež peněženky
V Bruntále v pondělí
22. 10. v odpoledních hodinách v obchodním domě na
ulici tř. Práce si zapomněla
poškozená při výběru zboží svou peněženku v jednom
z regálu. U pokladny si uvědomila, že peněženku nemá.
Toho však využil prozatím
neznámý pachatel, který
z regálu peněženku odcizil.
V ní se nacházela hotovost
3 200 korun, stravenky a doklady. Celková škoda přesáhla 5 tisíc korun.
Krádež věci z vozidla
V pondělí 15. 10. na parkovišti za welness centrem
v Bruntále na ulici Dukelská vnikl prozatím neznámý
pachatel přes chybějící okno
do nezajištěného vozidla
Ford Transit. Vevnitř polil
pachatel limonádou přístrojovou desku, postel, sedačku a deky a odcizil nalezené
CD disky s účetním programem. Způsobená škoda byla
majitelem vyčíslena na částku
27 500 korun.
Krádež urny
Bruntálští policisté přijali
v těchto dnech oznámení
o odcizení urny a zahájili
úkony trestního řízení pro
podezření z přečinů hanobení lidských ostatků a krádeže.

K události mělo dojít v době
od 25. 8. do 7. 10. na městském
hřbitově v Bruntále na ulici
Brožíkova, kde měl prozatím
neznámý pachatel odstranit
a následně odcizit z výklenku
kamenného náhrobku kovový rám se zapuštěným sklem.
Z útrob náhrobku pak odcizil
urnu s pozůstatky. Při dalším
prověřování policisté zjistili,
že poškozených náhrobků je
více a to dalších pět, u kterých
chybí v prostoru pro ukládání
předmětů kovové rámy. Způsobena hmotná škoda činí
nejméně 3 tisíce korun.
Opel dostal smyk
Před obcí Václavov směrem od Bruntálu dne 21. 10.
v 9.10 hodin řídil 52letý muž
vozidlo Opel a při průjezdu
pravotočivou zatáčkou dostal
na mokré komunikaci smyk.
Vyjel za pravý okraj, kde se
střetl s patníkem a následně se v příkopu převrátil na
pravý bok. Setrvačností auto
vyjelo zpět na vozovku, kde
zůstalo ležet ve svém jízdním
pruhu na pravém boku. Při
nehodě nedošlo ke zranění
osob. Způsobená škoda činí
120 tisíc korun.

Wellness centrum Bruntál zve na aqua aerobic
Rádi byste spojili cvičení s pobytem
ve vodě? Pak vám nabízíme možnost
zacvičit si pravidelně aqua aerobic
v rámci vstupného do wellness centra.
Vždy ve středu od 18.00 do 19.00 hodin.

Začínáme ve středu 7. listopadu. Pití
s sebou. Cvičí se při hudbě ve 3 drahách
plaveckého bazénu, a z toho důvodu je
počet míst omezen. Chcete-li mít jistotu, že si pohodlně zacvičíte, rezervujte

si prosím místo v Rezervacích na úvodní stránce webu www.wellnessbruntal.
cz. Bližší informace na tel.: 554 717 240
nebo na www.wellnessbruntal.cz.
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Kdy v Bruntále do divadla

Kam v Bruntále na koncert

Pyšná princezna

Krystyna Durys Quartet

Arnošt Goldflam – Ředitelská lóže
Pondělí 5. listopadu v 19.00 hod., divadlo, podzimní
předplatné
Filmová a divadelní agentura Praha. Režie: Arnošt Goldflam. Tato inscenace byla dříve uváděna v divadle: Divadlo v Řeznické. Hrají: Alois
Švehlík, Stanislav Zindulka. Doprodej vstupenek za 250–270 Kč.

Úterý 13. listopadu v 19.00 hod., Spol. dům
Jazz-swing koncert umělců z Gdaňska (Polsko). Krystyna Durys je
polská jazzová a swingová zpěvačka, fascinovaná swingovou érou,
inspirována především dílem
královny jazzu – Elly Fitzgerald.
Krystyna je zpěvačkou s velkou
láskou k jazzovým standardům.
Vstupné v předprodeji (v divadle nebo
v MIC) stojí 120 Kč, na místě před koncertem 150 Kč.

Sobota 3. listopadu v 15.00 hod., divadlo
Pohádkový muzikál na motivy Boženy Němcové
uvede Divadelní společnost Julie Jurištové. Scénář
a režie: Dana Bartůňková. Vstupné 70 Kč.

PechaKucha Night představila v netradičním prostoru
netradiční účinkující

PechaKucha Night Bruntál se poprvé uskutečnila v půdních prostorách Pivovaru Hasič v sobotu 20. října. Jaké překvapení
čekalo organizátory, když se hned na prvním ročníku sešla téměř stovka lidí.
Co je to vlastně PechaKucha lidé zakoupit z Opavské kulNight? Japonsko-anglický ná- turní organizace OKO, které
zev znamená v překladu „Noc letos slaví 10 let fungování. Jan
povídání či tlachů“. Jedná se Kunze a jeho kumpáni za ceo projekt, jehož záměrem je lou dobu existence zorganizovytvořit prostor pro vzájemné vali přes 1500 kulturních pořasetkání lidí, kteří se jakýmko- dů a napříč svým vyprávěním
li způsobem věnují architek- nás provedli různými projekty,
tuře. Tento projekt vymysleli které OKO organizuje. Renearchitekti v Japonsku – v To- sanční osobnost z Prostějova
kiu v roce 2003. V ČR se pak Tomáš Petřík nám představil
první PechaKucha uskuteč- několik svých prací. V jednila v Praze v roce 2007. Bě- né osobě jsme poznali grafihem jednoho večera tak má ka, fotografa, VJ (jako DJ, ale
každý přednášející 6 minut s obrazem), pedagoga, nad- vicích, jenž je hodnocen jako průběhu celého večera nechya 40 sekund, během nichž šence retro analogové foto- jedna z deseti nejlepších staveb běla na baru ani ochutnávka.
může předvést 20 obrázků, techniky, ale také promítače světa v roce 2017. Radovan Posledním prezentujícím byl
přičemž každý z nich může ko- v místním kině. Posledním Auer ze Šumperského okraš- Václav Kočí, pedagog na VUT
mentovat po dobu 20 sekund.
účinkujícím před přestávkou lovacího spolku nám pomáhal v Brně, malíř a v neposlední
V průběhu našeho večera byl Martin Benc, který se svý- s organizací prvního večera. řadě grafik.
se prezentovalo tímto způso- mi přáteli od roku 2003 orga- Proto nás potěšilo, když přijal
Po prezentacích pokračoval
bem na 10 účinkujících napříč nizuje jeden z nejoblíbenějších také výzvu a přijel prezentovat večer volnou diskuzí nejen
žánry. Jako první účinkující běžeckých závodů v ČR, „Jese- činnost jejich organizace. Zná- s účinkujícími napříč a zájmy.
vystoupil místní rodák Tomáš nickou stovku“. Do 10 minut mý bruntálský fotograf Jozef
Tuto akci jsme zorganizovali,
Plesník s projektem „Street od vyhlášení prodeje vstupe- Danyi představil několik svých abychom vytvořili nejen místo
gardening“. V Praze ožívá ulice nek mají každoročně vypro- fotografií. První snímky patři- pro vzájemné setkání lidí, ale
zelení, ale především vytvořil dáno. Mohli jsme vyslechnout ly jeho tvorbě a nám známým také pro společné povídání,
komunitu, které není lhostej- vtipné historky doprovázející obrazům žen, v další části pre- sdílení, inspiraci a třeba i cestu
né okolí, v němž žijí. Anna fotografie od prvního ročníku zentace se věnoval příběhům k odvaze se do něčeho pustit.
Pleštilová přijela představit až po video ze závodu z letoš- z cest a na závěr představil fo- Děkujeme za podporu a těšíme
malé nevšední nakladatelství ního května. Po přestávce jsme tografickou soutěž, která letos se na další večer, protože jsme
„Bylo Nebylo“. Knihy a drobné začali architektem z ateliéru bude mít druhý ročník. Pavel si potvrdili, že tato akce má
předměty, které nakladatelství Štěpán Janem Vodičkou. Jan Hančil prezentoval jesenický smysl i v našem malém Brunvydává, bylo také možno za- nám představil několik projek- produkt, pivo Hasič. Dozvěděli tále.
koupit u malého stánku. Tak- tů, mezi nimiž figuroval napří- jsme se něco o historii, ale také
Tým Zažít Bruntál jinak
též vydané publikace mohli klad kostel sv. Václava v Sazo- o samotných produktech, v
a Bruntálský Open Mic

Vše o životě po životě – dokument s lidmi, kteří přežili svou smrt

Kino Centrum Bruntál uvede 5. listopadu v 18.00 hodin
dokumentární film Vše o životě po životě. Je vyprávěním
lidí, kteří překročili hranici
smrti a bylo jim umožněno
vrátit se zpět. Obsahuje nejen
průběh prožitku, ale celkovou
změnu, kterou těmto lidem
klinická smrt do života při-

nesla. Změnu vnímání svého
okolí a světa. Pochopení, že
nic se neděje náhodou. Fakt,
že člověk je neustále v možnosti a jediné, co nás brzdí,
jsme my sami.
Po projekci filmu bude následovat přednáška Dalibora
Stacha, který je režisérem filmu, spisovatelem, scénáristou,

výtvarníkem a fotografem
v jedné osobě. Sám klinickou
smrt dvakrát prožil. Proložena je vyprávěním o setkání
s Milošem Formanem a dalšími zajímavými lidmi, besedou s dotazy návštěvníků
a po skončení bude možné zakoupit režisérovy knihy. Na
základě osobních zkušeností

s klinickou smrtí jich napsal
několik, jedna z nich se stala
knižní předlohou pro film Za
oponou noci, který Dalibor
Stach natočil s plejádou českých herců a dvěma hollywoodskými hvězdami. Režie:
Dalibor Stach, kamera: Martin Šácha. Vstupné: 100 Kč.
(red)
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Proběhla závěrečná prezentace projektu Bruntál – Strategie, náš cíl
Ve čtvrtek 18. 10. 2018 proběhla závěrečná prezentace
projektu Bruntál – Strategie,
náš cíl za účelem připomenutí
náplně a výstupů jednotlivých
aktivit projektu, zhodnocení přínosů projektu formou
dotazníku, proběhla rovněž
diskuze o naplnění očekávání
a dalších námětech. Prezentace se účastnili zaměstnanci
Městského úřadu Bruntál a
vedení města, včetně pana starosty Ing. Petra Ryse, MBA a
místostarosty pana Vladimíra
Jedličky.
Výše uvedený projekt se re-

alizoval na úřadě dva roky.
Cílem a předmětem projektu
bylo především zpracování
strategických dokumentů města, související vzdělávání strategického plánování a projektového řízení, implementace
strategického řízení a plánování, zpracování studie proveditelnosti na záměr „Zřízení
podnikatelského inkubátoru“
či zpracování analýzy přítomného obyvatelstva v městě
Bruntále a analýza spádovosti. Nejdůležitějším výstupem
projektu je Strategie rozvoje města Bruntálu na období

2018 – 2023, kterou dne 18. 9.
2018 schválilo Zastupitelstvo
města Bruntálu spolu s ostatními strategickými dokumenty
města. Strategii rozvoje města
Bruntálu na období 2018–2023
zpracovávala firma KPMG
Česká republika, s.r.o. Do procesu zpracování byla zapojena
také široká veřejnost, včetně
odborné veřejnosti v podobě pracovních skupin, komisí
rady města aj. V rámci analytické části proběhlo dotazníkové šetření či řízené rozhovory.
Občané města se mohli zapojit
formou anketního komuni-

kačního systému, který byl
pro tyto účely zaveden. Návrh
Strategie rozvoje města byl pak
prezentován i veřejnosti nebo
např. také významným podnikatelům města. „Na závěr
samotného projektu bych chtěla
velmi poděkovat všem zaměstnancům úřadu a občanům
města i z blízkého okolí, kteří
se do zpracování strategických
dokumentů zapojili,“ uvedla
Ing. Petra Kostková, projektová manažerka.
Petra Kostková,
projektová manažerka,
Městský úřad Bruntál

Tanečnice zumby se navzájem obohatily o nové zkušenosti
V sobotu 13. 10. 2018
proběhla
další
aktivita
česko-polského projektu „Cestujme za společným pohybem
– Taneční setkání v Prudniku“.
Tančila se zumba a kdo se zúčastnil, nelitoval.
Bylo krásné babí léto, a tak
ne všem se chtělo do tělocvičny. Přesto se sešla výborná parta příznivců zumby
a společně rozjeli akci na plné
obrátky.
Setkání zahájila skvěle
připravená skupina zumby
z Bruntálu. Tzv. zahřívací
skladby se ujal profesionální
cvičitel Jarek Daníšek a pak
už taneční halu ovládly cvičitelky Zdenka Daníšková
a Gabriela Sedlářová. Účastníci předvedli v hodinovém
bloku neskutečnou dávku
energie a zábavy.

V malé přestávce obdrželi
účastníci občerstvení a dárek
na památku a maraton pokračoval dále, tentokrát pod
vedením cvičitelky z Prudniku paní Sandry Kostrowicke. Tanec byl trochu v jiném
duchu, ale opět s obrovským
nasazením a zábavnými prvky. Došlo tak k výměně zkušeností a nových tanečních
kroků, což bylo účelem celého setkání.
Hlavním cílem ovšem bylo
navázání kontaktů mezi tanečními skupinami z Bruntálu a z Prudniku, což se na této
akci zcela naplnilo. Akce dala
příslib k dalšímu setkávání
a spolupráci v tomto směru.
Dík patří všem účastníkům
akce za pozitivní přístup
a nadšení, které se přeneslo
i na přihlížející diváky, včet-

ně správce sportovní haly.
Akce byla uspořádána
v rámci projektu Cestujme za
společným pohybem, č. CZ.1
1.4.120/0.0/0.0/16_009/00011
88, který je spolufinancován
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, Programu

Interreg V-A Česká republika
- Polsko, z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.
Zdeňka Zlámalová,
projektová manažerka,
Městský úřad Bruntál

ARTIFEX představí v Bruntále technické profese

Už poosmé se do Bruntálu sjedou zástupci 17 škol a významných regionálních zaměstnavatelů, aby představili návštěvníkům
řadu, především technických, profesí. Letošní ročník úspěšného veletrhu řemesel a zaměstnanosti ARTIFEX proběhne ve čtvrtek
15. 11. 2018 ve Společenském domě v Bruntále (Ruská ulice) od 9.00 do 16.00 hodin. Akci spolupořádá Kontaktní pracoviště ÚP
ČR v Bruntále ve spolupráci s městem Bruntálem, městem Krnovem, městem Rýmařovem, středními školami a zaměstnavateli.
Veletrh je určen vycházejí- cího povolání,“ upozorňuje za- získat a porovnat aktuální vzdělávání.
cím žákům základních škol, stupující ředitel Kontaktního informace týkající se podmí„Cílem veletrhu je poskytnout
jejich rodičům, pedagogickým pracoviště ÚP ČR v Bruntále nek studia, přijímacího řízení, mladým lidem dostatek kvalitpracovníkům i uchazečům Jiří Unverdorben.
profilu absolventa a především ních informací o budoucím
o zaměstnání. Zkrátka široké
Letošní ročník předsta- uplatnění. Mohou se také se- trhu práce, o povoláních, pro
veřejnosti.
ví návštěvníkům třicet pět známit s ukázkami pracov- něž se rozhodují, o požadav„Veletrh ARTIFEX je specific- perspektivních oborů (např. ních činností a některé si pří- cích na studijní a učební oboký v tom, že se zde neprezen- obráběč kovů, nástrojař, zá- mo na místě vyzkoušet.
ry. Věříme, že tato akce bude
tují školy, ale řemesla a nedo- mečník, elektrikář, chemik
Na místě budou zájemcům opět přínosná, a těšíme se na
statkové obory na trhu práce, operátor či praktická sest- k dispozici také specialisté všechny návštěvníky, kteří na
především ty technické. Právě ra). Vybrané obory a řemesla Úřadu práce ČR. Společně se veletrh dorazí,“ uzavírá Jiří
nabídka vzdělávacích příleži- představí studenti středních zástupci škol a zaměstnava- Unverdorben.
tostí v atraktivních řemeslných škol z okresů Bruntál, Opava, telů pomohou žákům v jejich
a technických oborech může Havířov, Olomouc a Šumperk. rozhodování o profesní volbě.
Jana Ondrášková,
žákům výrazně pomoci v jejich Žáci a ostatní zájemci o stu- Dospělým pak poradí s oriÚřad práce ČR –
rozhodování při volbě budou- dium tak budou mít možnost entací a možnostmi dalšího
Kontaktní pracoviště Bruntál
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Seriál o finanční gramotnosti – 2. díl
„Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán.“ – F. Bacon

Peníze jsou cokoli, co slouží jako běžně přijímaný prostředek směny či placení.
Jedná se o bankovky či mince, ale také vklady na účtech
v bankách nebo cenné papíry. Lze je směňovat, např.
v obchodě za zboží nebo služby; je to zúčtovací jednotka,
lze na ně převést statky, např.
lidskou práci nebo surovinové
zdroje. Peníze jsou rovněž dočasným uchovatelem hodnoty,
což znamená, že můžeme část
směny odložit na neurčito.

statku. Pojem cena zahrnuje
též zvláštní druhy odměňování, jako např. mzdu (cena
práce), kurz (cena cizí měny),
úrok (cena peněz).

Způsob placení probíhá:
1) prostřednictvím konkrétních bankovek a mincí, které
máte s sebou fyzicky k dispozici. Jde o HOTOVOSTNÍ
platební styk, např. nákup
v obchodě; výběr nebo vklad
hotovosti na účet, výběr hotovosti z bankomatu; zasílání
peněz poštou a placení zboží
na dobírku.
2) bez účasti fyzických peněz prostřednictvím převodů
prostředků na účtech bank.
Jde o BEZHOTOVOSTNÍ
platební styk, např. platebním
příkazem (papírový či elektronický), platební kartou.

Bankovní sektor
Bankovní soustava ČR je
tvořena:
1. Centrální bankou (Česká národní banka), která je
ústřední bankou státu (státní
podnik, nepodnikatelský), má
oprávnění vydávat a tisknout
bankovky, zajišťovat měnovou politiku státu, devizovou
politiku, provádět dohled nad
bankami, spravovat měnové
rezervy ve zlatě a devizách,
vést účty státního rozpočtu.
2. Obchodními bankami to jsou soukromé firmy založené za účelem zisku. Musí se
jednat o právnickou osobu se
sídlem v ČR a poskytují tyto
typy služeb:
a) přijímání vkladů (přijímání peněz od veřejnosti
- např. běžný účet, spořicí
účet, termínované vklady)

Cena vyjadřuje směnný
poměr mezi směňovanými
statky. Dnes obvykle ukazuje
množství peněz potřebných
k uskutečnění směny daného

Finanční trhy a produkty
Finanční trh je systém institucí a instrumentů zabezpečující pohyb peněz a kapitálu
(nabízeného ve formě cenných
papírů) ve všech jeho formách
mezi různými ekonomickými
subjekty, a to na základě poptávky a nabídky. Rozlišujeme:

b) poskytování úvěrů (půjčování peněz – např. spotřebitelský či kontokorentní
úvěr)
c) platební styk (zajištění přijímání a odesílání plateb)
d) vydávání a spravování
platebních
prostředků
(např. platebních karet)
e) investiční operace (operace s cennými papíry a jiné
formy investování)
f) devizové operace (bezhotovostní nebo jako směnárenské operace v hotovosti)
g) další služby (např. vedení
jistotních účtů, pronájem
bezpečnostních schránek)
Nebankovní sektor
Nebankovní instituce působí na základě udělení licence
ČNB, která také nově provádí
dohled. V červnu 2018 skončilo přechodné období pro
získání licence, kterou získalo 85 úvěrových společností,
jejich seznam je k dispozici
na webu ČNB.

Co musí splňovat poskytovatelé nebankovních úvěrů?
a) Minimální kapitál 20 000
000 Kč
b) Důkladné posuzování úvěruschopnosti žadatele
c) Úvěrová smlouva nesmí
obsahovat tzv. rozhodčí
doložku
d) Odborné znalosti a doved-

nosti osvědčené vykonáním odborné zkoušky
e) Smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení
f) Zesplatnění úvěru z důvodu prodlení spotřebitele se
splatnost týká pouze nesplacené jistiny
g) Zajištění spotřebitelského úvěru, k okamžiku
uzavření smlouvy nesmí
být ve zjevném nepoměru
k hodnotě zajišťované pohledávky
Typy nebankovních institucí:
a) Společnosti ostatního úvěrování - spotřebitelské úvěry
b) Leasingové společnosti předmět leasingu je celou
dobu majetkem leasingové
společnosti a až po splacení
leasingu přecházejí vlastnická práva na klienta
c) Faktoringové a forfaitingové společnosti - zdrojem financování jsou pohledávky
postoupené na tyto společnosti věřitelem, který za ně
získá diskontovanou hodnotu, a novým věřitelem se
stávají tyto společnosti
zdroj: www.jakprezitdluhy.cz
Jana Hančilová,
HELP-IN, o.p.s

Sociální služby pro zdravotně postižené a seniory v Denním stacionáři

V dubnu 2018 byl uveden do
provozu Denní stacionář, který je umístěn na Smetanově
ulici v Bruntále (budova bývalé mateřské školy). Jsou zde
poskytovány sociální služby
klientům se zdravotním postižením starším 18 let a seniorům, kteří potřebují péči
v zařízení v průběhu dne a zároveň chtějí žít ve svém přirozeném prostředí s podporou
rodiny. Klienti mají možnost
trávit volný čas mimo domov,
ve společnosti lidí s obdobným omezením a současně
mít zajištěnu sociální péči.
Provoz stacionáře je od
pondělí do pátku od 7 do
17 hodin. Celková délka pobytu ve stacionáři je zcela
individuální, podle přání kli-

enta, který si sám určí, zda
bude stacionář navštěvovat
každý den, nebo jen některé
vybrané dny a rovněž se sám
rozhodne, zda bude ve stacionáři pobývat celodenně, nebo
jen některé hodiny dopoledne
či odpoledne.
Poskytovány jsou základní
služby, a to např. poskytnutí
stravy, pomoc při osobní hygieně, aktivizační činnosti,
sociálně terapeutické činnosti (aktivity, které udržují nebo
rozvíjejí uživatelovy schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech, zejména v oblastech sebeobsluhy) a další.
Denní stacionář je placená
sociální služba, přičemž klienti hradí stravu, dopravu
(pokud nemají vlastní) a so-

ciální služby.
Úhrada za celodenní stravu (4 jídla) činí 103 Kč. Výše
platby za poskytnuté sociální služby se odvíjí od zdravotního stavu klienta, tomu
odpovídající míře pomoci
a počtu hodin, které bude klient ve stacionáři trávit. Např.
úhrada za sociální služby
u uživatele, který je samostatný, v mnoha denních činnostech soběstačný a bude
ve stacionáři pobývat od
7 do 15 hodin, bude činit
95 Kč/den. Naproti tomu klient s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby
bude za služby hradit 255 Kč/
den. Nejvyšší úhrada ve stacionáři činí 403 Kč/den, což je
u klienta s úplnou závislostí,

který bude ve stacionáři od
7 do 17 hodin, bude mít zajištěnu celodenní stravu a bude
využívat dopravu centra (dovoz do stacionáře 20 Kč, odvoz ze stacionáře 20 Kč).
Vzhledem k tomu, že Denní
stacionář je sociální služba,
měli by klienti k úhradě využívat příspěvek na péči.
Bližší informace a Žádost
o poskytování sociální služby
je možno získat na sociálním
úseku Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o.,
tel.: 734 417 080, 555 530 826,
e-mail: matusu@centrum-pohoda.cz.
Marcela Matúšů,
vedoucí sociálního úseku,
Centrum sociálních služeb
pro seniory Pohoda, p. o.

Náš domov
inzerce
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Bruntálské gymnázium jde s dobou
a nabízí kvalitní vzdělání pro celý život

Již je tomu přes 70 let, co začalo v Bruntále působit české gymnázium, a za tu dobu ke studiu na univerzitě úspěšně
připravilo velké množství absolventů. Dnes Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace vedle
všeobecného studia čtyřletého a osmiletého nabízí i čtyřletý obor se sportovní přípravou.
Naši sportovci dosahovali pěkných vý- nost kvalitního a zároveň atraktivníVedení a pedagogům školy se daří jít
sledků v průběhu celého školního roku. ho studia přírodovědných předmětů. s dobou, modernizace úspěšně koreMůžeme zmínit 2. místo V. Matuše jako O tom se může široká veřejnost pře- sponduje s historickým aspektem secesčlena štafety na MČR v LOB nebo 7., svědčit již 9. listopadu 2018, kdy se ní budovy, ale zároveň se nezapomíná
11. a 17. místo našich juniorek v Českém uskuteční tradiční Den vědy, připravo- na tradičního ducha gymnázia. Proto
poháru ve snowboardcrossu. Nejvíce vaný samotnými pedagogy a žáky, kte- i v tomto školním roce proběhne sturadosti nám přinesli střelci K. Krsek rý je zároveň i Dnem otevřených dveří. dentská akademie (v prosinci 2018)
a M. Řepka, kteří obsadili stupně vítězů
nebo školní ples, který se bude konat
na MČR v jednotlivcích a družstvech.
Na gymnáziu je kladen důraz také na v sobotu 16. února 2019 ve SpolečenJuniorský reprezentant ve střelbě ze řádnou výuku cizích jazyků, a to nejen ském domě v Bruntále.
vzduchové pistole K. Krsek se nyní v prostorách speciálních učeben s auv září 2018 zúčastnil mistrovství světa diovizuální technikou, ale i pomocí cest
Milí budoucí žáci střední školy, nav Jižní Koreji, kde obsadil pěkné za hranice České republiky. V letošním vštivte i náš druhý Den otevřených
19. místo. Jsme rádi, že naše studentky školním roce se zájemci z řad žáků dveří bruntálského gymnázia a zkussportovního oboru, jako členky basket- vypraví do Velké Británie nebo Irska te si přijímací zkoušky nanečisto dne
balového týmu žen Slavoje Bruntál, vy- procvičit si jazyk a poznat místní reá- 14. února 2019. Pokud si nejste jisti
hrály Severomoravskou ligu žen.
lie. Škola navázala spolupráci s rodilým svými znalostmi z českého jazyka či
mluvčím, s Evropským centrem jazyko- matematiky, přihlaste se na některý
Škola se může pyšnit vybavenými vých zkoušek a bude nabízet zájemcům z přípravných kurzů, jež se budou konat
učebnami a moderními laboratořemi z řad žáků i veřejnosti složení meziná- na gymnáziu v období únor – březen.
fyziky, chemie a biologie, jejichž tech- rodně uznávaných jazykových zkoušek. Bližší informace a přihlášku naleznete
nické vybavení žákům poskytuje možna www.gymbru.cz.

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál,
příspěvková organizace
Informace pro uchazeče a zákonné zástupce

STUDIJNÍ OBORY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2019/20:
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní
přípravou (čtyřleté)
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
9. 11. 2018 15.00 – 19.00 hodin (spojeno
se Dnem vědy)
14. 2. 2019 15.00 – 17.00 hodin (spojeno
s Přijímacími zkouškami nanečisto)
Přijímací zkoušky (1. kolo):
a) Gymnázium se sportovní přípravou
(čtyřleté) – přihlášku je nutno podat
do 30. 11. 2018 a musí být potvrzena
lékařem
Talentová zkouška – jsou stanoveny dva
termíny 8. 1. 2019 nebo 4. 2. 2019
Jednotná zkouška (Čj a M) – jsou stanoveny dva termíny: 12. 4. 2019 a 15. 4.
2019
b) Gymnázium (čtyřleté) – přihlášku
nutno podat do 1. 3. 2019 (!) a nemusí
být potvrzena lékařem
Jednotná zkouška (Čj a M) – jsou
stanoveny dva termíny: 12. 4. 2019
a 15. 4. 2019
c) Gymnázium (osmileté) – přihlášku

nutno podat do 1. 3. 2019 (!) a nemusí
být potvrzena lékařem
Jednotná zkouška (Čj a M) – jsou
stanoveny dva termíny: 16. 4. 2019
a 17. 4. 2019
Předpokládané počty přijímaných
žáků:
79-41-K/41 a 79-42-K/41 30
79-41-K/81		
30
Talentová zkouška nanečisto:
12. 11. 2018 a 19. 11. 2018 – vždy od
16:00 v bývalé tělocvičně SOŠ Bruntál na
Dukelské ulici za Wellness centrem (vedle parkoviště u jídelny ZŠ Jesenická).
V případě dotazů pište na e-mail:
richard.klech@gymbru.cz.
Přijímací zkoušky nanečisto:
14. 2. 2019 (současně se Dnem otevřených dveří)
Zahájení zkoušek bude vždy v celou
hodinu (v 15 hodin a v 16 hodin), délka
trvání cca 45 minut.
Přípravné intenzivní kurzy z jazyka
českého a matematiky:
Kurzy pro žáky 9. tříd jsou určeny uchazečům o studium na všech typech SŠ
a měly by pomoci v přípravě na přijímací
zkoušky. Kurzy budou zahájeny v únoru

2019 (informace posíláme; přihláška je
k dispozici na našich webových stránkách – Dokumenty – Přijímací zkoušky).
Kurzy pro žáky 5. tříd jsou určeny pouze
zájemcům o studium na víceletém gymnáziu. Kurzy budou zahájeny v únoru
2019 (informace posíláme; přihláška je
k dispozici na našich webových stránkách – Dokumenty – Přijímací zkoušky).
Výběr jazyků:
- první cizí jazyk je angličtina
- žáci osmiletého studia se učí druhý
cizí jazyk od tercie, volí si z ruského,
německého nebo francouzského jazyka
- žáci čtyřletého studia se učí druhý
cizí jazyk od 1. ročníku a volí si ho
při přijímacích zkouškách z ruského,
německého nebo francouzského jazyka
Výběr estetické výchovy:
- žáci osmiletého studia mají počty
hodin uvedené v ŠVP
- žáci čtyřletého studia si volí mezi hudební výchovou a výtvarnou výchovou při přijímací zkoušce
Mgr. Petr Melichar
ředitel školy
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TEPLO BRUNTÁL a. s.
Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál

Přijme do trvalého pracovního poměru pracovníka na pozici
„Obsluha vytápění“ na CV Dolní.
Jedná se o dělnickou profesi k obsluze uhelných kotlů v nepřetržitém provozu.
Požadujeme:
• velmi dobrou pracovní morálku a spolehlivost
• dobrý zdravotní stav
• výuční list (v libovolném oboru)
Nabízíme:
• trvalé zaměstnání ve stabilní společnosti
• odpovídající platové ohodnocení, další navyšování podle
schopností a dovedností zaměstnance
• při velmi dobrých pracovních výsledcích možnost profesního růstu
• zajímavé benefity (např. 25 dnů dovolené, 13. mzda, příspěvek
na penzijní a životní pojištění, příspěvek na dovolenou a další)
Své nabídky spolu s kopií výučního listu zasílejte na výše uvedenou adresu k rukám paní Černínové (tel.: 554 774 226), případně na e-mailovou adresu: dana.cerninova@teplobr.cz. Nástup
možný dle dohody.

inzerce

Přijme do trvalého pracovního poměru 2 pracovníky na pozici
„Provozní zámečník“
Náplň práce: údržba technologického zařízení kotelen a zařízení na výrobu tepla a teplé vody, včetně údržby rozvodů, výměníkových a předávacích stanic.
Požadujeme:
• dobrý zdravotní stav
• řidičský průkaz sk. B
• samostatnost a manuální zručnost
• svářečský průkaz výhodou
• držení pracovní pohotovosti
Nabízíme:
• trvalé zaměstnání ve stabilní společnosti
• jednosměnný provoz, pracovní úvazek snížený na 37,5 hodiny/týdně
• odpovídající platové ohodnocení, další navyšování podle
schopností a dovedností zaměstnance
• vhodné i pro absolventy
• zajímavé benefity (např. 25 dnů dovolené, 13. mzda, příspěvek
na penzijní a životní pojištění, příspěvek na dovolenou a další)

TEPLO BRUNTÁL a.s.

Přijme do trvalého pracovního poměru pracovníka na pozici
„Strojník plynových kotelen“.
Náplň práce: řízení provozu kotelen na plynná paliva, řízení
a kontrola provozu výměníkových stanic, OPS a tepelných uzlů.
Požadujeme:
• dobrý zdravotní stav
• řidičský průkaz sk. B
• samostatnost, spolehlivost a odpovědnost
• úplné střední odborné vzdělání technického směru ukončené maturitní zkouškou
Nabízíme:
• trvalé zaměstnání ve stabilní společnosti
• jednosměnný provoz, dělená směna, pracovní úvazek 40 hodin/týdně
• odpovídající platové ohodnocení, další navyšování podle
schopností a dovedností zaměstnance
• při velmi dobrých pracovních výsledcích možnost profesního růstu
• vhodné i pro absolventy
• zajímavé benefity (např. 25 dnů dovolené, 13. mzda, příspěvek
na penzijní a životní pojištění, příspěvek na dovolenou a další)
Své nabídky spolu s kopií maturitního vysvědčení zasílejte na
výše uvedenou adresu k rukám paní Černínové (tel.: 554 774
226), případně na e-mailovou adresu: dana.cerninova@teplobr.
cz. Nástup možný dle dohody.

Své nabídky spolu s kopií výučního listu zasílejte na výše uvedenou adresu k rukám paní Černínové (tel.: 554 774 226), případně na e-mailovou adresu: dana.cerninova@teplobr.cz. Nástup
možný dle dohody.
inzerce

Hledáte pracovní uplatnění
Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda a.s. Okružní 1779/16, Bruntál hledá:
mzdová účetní, personalistka – kompletní vedení mzdové
agendy a personalistiky pro cca 110 zaměstnanců. Platové
zařazení v 9. třídě dle NV 371/2017 Sb.. Požadujeme pečlivost, zodpovědnost, časovou flexibilitu, trestní bezúhonnost. Nástup možná ihned, příp. dle dohody. Nabídky zasílejte e-mailem na adresu: skypalova@centrum-pohoda.cz,
příp. poštou.
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 chemickotechnologická,
znalost AJ
• pracovník výzkumu – VŠ chemicko-technologická,
znalost AJ, praxe
Nabízíme pracovní smlouvu na plný úvazek, motivující
mzdové podmínky, zaměstnanecké benefity, bonusy.
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
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.
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Válečná veteránka Jarmila Pösslová oslavila 90 let

Ve středu 10. října 2018 se
členka jednoty Československé obce legionářské Bruntál, válečná veteránka Jarmila Pösslová dožila 90 let.
Ke krásnému životnímu jubileu jí přišli poblahopřát
zástupci bruntálské jednoty.
S drobnými dárky a s kyticí
sestře Jarmile popřáli do dalších let mnoho zdraví, štěstí,
pohody a spokojenosti. Během
přátelského posezení Jarmila
zavzpomínala na své životní
osudy a oslavila své narozeniny v dobré náladě a pohodě.
Paní Jarmila Pösslová se
narodila 10. října 1928 v Nemochovicích na Vyškovsku.
Pocházela z chudých venkovských poměrů. Otec Jarmily

Pösslové pracoval jako živnostník-pokrývač, maminka byla v domácnosti. Rodiče měli dvě dcery. Jarmila
Pösslová se vyučila prodavačkou a pracovala v obchodě
v rodné vesnici.
Za okupace její rodiče aktivně pomáhali v protinacistickém odboji. Své dcery do odboje aktivně zapojili. Pomoc
spočívala hlavně v převádění
partyzánů, dodávání potravin, obvazového a dalšího
materiálu. Nechávali partyzány u sebe v domě najíst se,
umýt se, dávali jim oblečení
a také je občas ukrývali. Bratr maminky byl členem partyzánské skupiny Jana Žižky
z Trocnova v oddílu Olga.

Aktivní senioři Bruntálu, z.s.
Plán na listopad

středa 7. listopadu
Výlet Kopřivnice –
pro přihlášené
pondělí 12. listopadu
Muzeum pro seniory –
Betlémy, zámek 9 hod.
středa 14. listopadu
Doplňky stravy pro seniory

středa 21. listopadu
výlet Opava (Slezská tvorba)
– pro přihlášené
středa 28. listopadu
Členská schůze spolku –
sál Domov Pohoda

Pozvánka na přednášku s názvem
Negativní přístup k životu

Otce Jarmily gestapo nakonec
zatklo a uvěznilo.
Po válce se Jarmila provdala
a přestěhovala se s manželem
z moravské vesnice do slezské-

ho Bruntálu, kde žije dodnes.
Antonín Zgažar,
předseda jednoty ČsOL Bruntál „34. pěšího pluku
střelce J. Čapka“

Program Klubu seniorů Bruntál
na listopad

5. listopadu
Tvoření – ruční práce

19. listopadu
Cvičení s pásy

12. listopadu
Rady pro pozitivní myšlení

26. listopadu
Cestopisná přednáška
Klub seniorů od r. 1985

Školáci vyvezli seniory
na procházku po městě

Toužíte změnit svůj postoj nebo pomoci lidem okolo vás?
Potom se přijďte společně s Magdou Škrlovou zamyslet nad
tím, jaké strategie použít, aby bylo lehčí usmát se než zamračit.
Přednáška se uskuteční ve středu 21. listopadu 2018
v 18.00 hodin ve Spolkovém domě Mariany Berlové, Husova
2, Bruntál.
Věra Odstrčilová

Koncert skupiny Karneol

Sbor Církve adventistů sedmého dne vás zve na koncert
křesťanské hudební skupiny Karneol. Pěvecká skupina z Komorní Lhotky svými hlasy oslavuje Boha už více než 15 let
a její hlavní touhou je předat všem zprávu o lásce a naději na
brzký návrat Ježíše Krista. Těšíme se na vás.
Koncert se uskuteční v sobotu 17. listopadu 2018 v 15.00
hodin v přednáškovém sále Spolkového domu Mariany Berlové, Husova 2, Bruntál.
Věra Odstrčilová

Rozloučili jsme se

3. 10. Karel Janošec (1955) Razová, 4. 10. Antónia Packová
(1934) Železná-Vrbno, 6. 10. Bedřich Heinz (1936) Hradec
nad Moravicí, 11. 10. Jaroslav Nimmerfroh (1947) Bruntál,
Josef Saják (1931) Razová, 12. 10. Anna Zonová (1939)
Dvorce, 13. 10. František Fila (1960) Světlá Hora.

Žáci devátých ročníků ze Základní školy Bruntál, Cihelní 6
udělali radost sedmi klientům z Centra sociálních služeb pro
seniory Pohoda. V pondělí 15. října je vyvezli na procházku.
Projeli náměstí a zajeli s nimi k zámku. Škola s bruntálským
Centrem Pohoda spolupracuje již delší dobu. Mladí lidé se se
seniory setkávají několikrát do roka.
Foto: zup

Telefonní číslo
na SENIOR TAXI:
602 223 264
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Co napíšu do kroniky aneb O předvolební kampani k volbám
do obecního zastupitelstva v roce 2018
Již jednou v minulosti jsem
napsal příspěvek se stejným
nadpisem a zaslal do redakce
Našeho domova. Jelikož nebyl
dlouho publikován, obrátil
jsem se na tiskového mluvčího
Jiřího Ondráška, aby mi řekl
proč. Zavolal tehdejší redaktorce a ta odpověděla: „Já jsem
myslela, že mi to dává pan Cepek na vědomí.“ Dnes se tedy
pod stejným nadpisem pokusím zapsat svůj dojem a poznatky k uvedeným volbám.
Tak předně. S jistým napětím jsem očekával zahájení
volební kampaně a byl jsem
totálně zklamán. Proč? Žádná
kampaň se nekonala, pokud
nepočítám vylepení několika
plakátů a roznos předvolebních letáků do poštovních
schránek, nic se nekonalo!
Očekával jsem intenzivní
kontaktní kampaň a ono nic.
Toto jsem očekával zvláště od
těch stran, které se v kampani
objevily jako nové, například
Realisté. Zcela jsem nepochopil letáky s Tomiem Okamurou! Vždyť tento politik
zde nekandidoval. Ale plakát
s jeho portrétem se stal objektem neznámého kreslíře, který
na plakátě vylepeném na mostě v parku Okamurovi přima-

Zahrada Mateřské školy
U Rybníka se oblékla do podzimního šatu. Co jsme na jaře
zasadili, o to jsme se starali
a také společně sklidili. Úroda z vlastní zahrádky dětem
chutnala dvojnásob. Ředkvičky, mrkve, kedlubny, rybíz, voňavý libeček v polévce,
ovocné špízy z jablek nebo
chleba s máslem posypaný
pažitkou. A v zimě se budeme zahřívat čajem z máty
nebo meduňky. Příjemný pocit z dobře vykonané práce
i radost z výpěstků je velká
a my k ní můžeme připojit
ještě jednu. Získali jsme od
Lesů ČR finanční dar ve výši
50.000 Kč na projekt Bádáš,
bádám, bádáme.
Jak už název napovídá, vy-

loval knírek ala Adolf Hitler
a na portrét kandidáta Makaje
napsal „Volte mě vy…“
Nikdo z kandidátů se neobtěžoval sejít se s námi voliči
a vysvětlit, proč jej máme volit. Místo toho jsme z letáku
jen četli – souhlasíme, podpoříme.Ale co jako subjekt
a
kandidát
navrhneme
a uděláme? NIC! V průběhu
kampaně jsem se setkával
s otázkou: „Koho budeš volit?“
Odpovídal jsem a dostával
stejné odpovědi: „Já nevím.“
Tomu odpovídalo i to, že ještě
před samotnými volbami jsem
našel, a jak jsem zjistil, nebyl
jsem sám, obálky s volebními
lístky položené (pohozené)
v chodbách domů.
Doporučení, jak vyřešit
otázku, koho volit, předložil několik dnů před volbami končící zastupitel Luděk
Šarman. Měli jsme jej ve
schránkách. Nebudu obsah
komentovat, neboť jsme si
jej mohli přečíst. Jestli se tak
skutečně stalo, nevím. Ale
vím, že doporučení bylo informativní, vyčerpávající, ale
příliš dlouhé. Pokud znám
čtenáře tiskovin, tak obzvlášť
dlouhé příspěvky nečtou.
Za sebe panu Šarmanovi dě-

kuji, neboť mi ušetřil práci
s dokladováním všeho, co se
v Bruntále v uplynulém volebním období udělalo. Nebylo toho málo. Ale i já bych se
některých kandidátů zeptal
a chtěl odpověď na otázku:
„Co navrhnou, pomůžou
udělat a udělají v případě realizace jejich návrhu?“
Ve svých myšlenkách budu
pokračovat trochu zeširoka.
Má úvaha se týká například
prezentace našich sportovců
obecně. Kdo z nás místních
a přespolních ví, že máme
ve svých řadách mistry světa, Evropy, České republiky?
A ve výčtu titulů bych mohl
dál pokračovat.
A zde je moje otázka, proč
a hlavně kde vytvořit těmto
našim reprezentantům zázemí a zřídit současně síň slávy?
Vždyť i menší města takovéto síně mají. Teď si bude řada
z vás jistě klepat na čelo. Jistě
to není to úkol na jedno volební období, ale za situace, kdy
v zastupitelstvu byli lidé i několik (3–4) volebních období,
by tento nápad nemusel být až
tak fantastický. Věděl bych,
kde tuto Síň slávy uskutečnit
a zároveň smysluplně využít
budovu.

Zde si postesknu nad
skutečností, že z činnosti politických stran a hnutí
v Bruntále se my obyvatelé
nic nedozvíme. Máme dojem,
že jsou všechny v hluboké ilegalitě. O činnosti v celosvětovém měřítku jsme denně
informováni z tisku, rozhlasu
a televize. A jaksi spoléháme
na internet, chytré telefony
a podobně. Ale co se po této
stránce děje v Bruntále, nevíme NIC!
Dokonce jsem se setkal
s názorem, že politika nemá
na stránkách takovýchto tiskovin místo, zde doporučuji
podívat se na týdeník Bruntálsko vycházející v létech
1990–1992!
Proč toto připomínám?
Pro prostý fakt, že budoucí
čtenář, natož historik, nemá
možnost získat podklady pro
svoje bádání, když zde žádná
tiskovina není.
Končím vtipem z deníku
Právo ze dne 7. září 2018, kdy
kreslíř Kemel představuje
metaře, který uklízí veřejné
prostranství a pro sebe říká:
„Zatracení pečení holubi, už
aby bylo po volbách.“

razíme do terénu a budeme
například pozorovat, kdo žije
v půdě, trávě, pod lupou prohlížet pavučinu, kapku vody,
kůru ze stromu atd. K tomuto účelu pořídíme badatelské
batohy. Speciálně vybavený
batoh využijí učitelky při
výpravách za poznáním, ale
budeme je také zapůjčovat
na víkend rodičům, aby i oni
mohli spolu s dětmi bádat
a objevovat krásu přírody.
Jak zpívá dřevo? Edukační
dendrofon, který umístíme
v zahradě, nám to prozradí.
A abychom o přírodě věděli více, byli moudří a citliví,
pořídíme ještě jeden výukový
prvek – věž poznání.
V naší snaze nás kromě Lesů
ČR výrazně podpořili naši

rodiče, za což všem patří velký dík.
Jak budou badatelské batohy a dřevěné výukové prvky

vypadat, se dozvíte v našem
dalším příspěvku.
Jana Kočařová, učitelka,
MŠ Bruntál, U rybníka 3

Josef Cepek

Lesy ČR podporují mateřskou školu

Inzerujte v Našem domově, kompletní ceník na: www.mubruntal.cz
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Studenti Wushu zahájili sezónu
medailemi
Studenti z Czech Shaolin
Temple zahájili soutěžní sezónu 2018/2019 na Juniorské
lize Wushu v Kuřimi, která se
konala 13. 10. 2018. Soutěže
se zúčastnilo z důvodu nemocí pouze 6 studentů, ale i tak
dovezli dohromady 7x zlato,
2x stříbro a 2x bronz. Každý
jejich start byl úspěšný a neobešel se bez cenného kovu.
Nejlépe se umístily: Karolína
Pražáková (13) – 2x zlato a 1x
stříbro a Elizabeth Lee (10)
s výsledky 2x zlato a 1x bronz.

Dále soutěžil Filip Dluhoš (9),
který obsadil místo 2. a 3. místo. Dalšími soutěžícími byli
Gabriela Finsterlová (13), Michal Zháněl (10) a Vlastimil
Tomaščák (9). Všichni obsadili první příčku ve svých kategoriích a odvezli si kovy nejcennější. Nyní se tým z Czech
Shaolin Temple připravuje na
další soutěže. Nejbližší je mistrovství Polska v Krakowě.
Shi Heng Zhu,
Czech Shaolin Temple

Studenti Czech Shaolin Temple: (zleva) Karolína Pražáková,
Elizabeth Lee, Vlastimil Tomaščák, mistr Shi Heng Zhu, Michal
Zháněl, Filip Dluhoš, Gabriela Finsterlová.
Foto: archiv

Veronika Mazalová
v Havířově druhá

20. října proběhl v Havířově 2. republikový bodovací turnaj
mladšího žactva.
Naše Veronika Mazalová po- z Rakovníka a prohrála 0:3.
tvrdila, že ve své kategorii pa- Obsadila tak celkové 3. místo.
tří v republice ke špičce. SkuV neděli 21. října měřili
pinu vyhrála, pak měla volné v Ostravě své síly starší žáci
kolo, ve čtvrtfinále se utkala a žačky. Veronika startovala
s finalistkou z minulého tur- v divizi B, opět vyhrála skunaje z Prahy Zoubkovou pinu a poté i dalších 5 zápasů
z Hradce Králové. Ta sou- a celkově zvítězila. Tím získapeřkám znepříjemňuje hru la právo startu v divizi A na
sendvičem
na
bekendu, dalším turnaji mezi 24 nejlepale Veronika si s tímto poradi- šími staršími žačkami republa a zvítězila 3:1. V semifinále, liky. Blahopřejeme.
jako v Praze, opět narazila na Zdroj: www.olympiabruntal.cz
ještě neporaženou Pisárovou

Město BRUNTÁL

Seznam zkratek autorů zveřejněných příspěvků:
zup – Zuzana Pršalová, JO – Jiří Ondrášek

Náš domov

Bruntálské fitnessky opět bodovaly
ŠK PowerFit Bratislava ve
spolupráci se Slovenskou
asociací naturální kulturistiky uspořádal dne 13. října
2018 sedmý ročník soutěže
„Natural cup“. Akce probíhala ve Viničném a do sportovní haly zavítalo 90 soutěžících, kteří se na pódiu
představili ve 106 soutěžních
pozicích.
Dětské kategorie se staly nedílnou součástí naturální kulturistiky a fitness,
a tak jsme s bruntálskými fitnesskami také vyrazili. Naše

město reprezentovala Barbora Nečasová, která v kategorii 12 - 14 let obsadila skvělé
2. místo. Za ní si bronzovou
příčku vybojovala Viktorie
Adéla Ferencová a na pátém
místě skončila Daniela Kořínková. V kategorii 8–10 let
skončila Natálie Hájková na
4. místě.
Natural cup byl pro většinu
závodníků generálkou na mistrovství Evropy, které se uskuteční ve dnech 26. – 27. října
v Maďarsku.
Eva Mistrová

Bruntálské fitnessky na závodech ve Viničném (zleva): B. Nečasová, před vlajkou N. Hájková, za vlajkou D. Kořínková, V. A.
Ferencová. 				
Foto: archiv

Druhá místa pro bruntálské střelce

Střelci ze SSK Astra Bruntál o sobě dali opět vědět.
Na Halovém mistrovství ČR, které se konalo od 12. do
14. října v Rýmařově, ukázali, že patří k nejlepším.
Dorostenecké
družstvo 30+30 jim zajistil druhé místo.
Jan Palupčík, Jana Němcová
Mezi muži jednotlivci v kaa Matěj Řepka nebyli v kate- tegorii Sportovní vzduchová
gorii Standartní vzduchová pistole 30+30 skvěle zabojoval
pistole 40 hodnoceni kvůli po- Michal Mička, který také obruše pistole. Výkon v kategorii sadil druhé místo.
(zup)
Sportovní vzduchová pistole
Příští vydání Našeho domova
má uzávěrku 5. listopadu 2018.
Noviny budou v prodeji

od 14. listopadu 2018.
Redakce uvítá vaše náměty a příspěvky.
Pište, telefonujte: 554 706 398,
e-mailujte: nasdomov@mubruntal.cz
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STAROMĚSTSKÁ 781/1

NOVĚ
IMPULZ
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areál bývalých mlékáren

S NAŠÍ PODZIMNÍ AKCÍ
BUDETE UMÝVAT SVÉ AUTO

O 25% DÉLE ZA STEJNÉ
PENÍZE JAKO DOPOSUD

sekund

@AutomyckaBruntal

automyckabruntal.cz

+420 737 064 361

inzerce

Světový výrobce čistých chemikálií pro farmaceutický a potravinářský průmysl s výrobními provozy v Bruntále, hledá zaměstnance na pracovní místa

• OPERÁTOR VÝROBY
• CHEMICKÝ INŽENÝR
Nabízíme:

motivující mzdové podmínky | firemní benefity: roční prémie, čtvrtletní prémie, příspěvky na stravné, na dopravné do zaměstnání, na penzijní připojištění, týden dovolené navíc, a jiné | pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek

Bližší informace o pracovních místech na www.macco.cz.
Macco Organiques, s.r.o. | Zahradní 1938/46c | Bruntál | Telefon: +420 555 530 312 | E-mail: personalni@macco.cz

