
V září letošního roku započala rekonstrukce vnitřního prostranství budovy Petrina v Bruntále. Stavební firma má ztížené 
podmínky, neboť jediným přístupem na staveniště je úzký průjezd budovou. Vstup do knihovny je proto nyní z boční strany 
školy. Rekonstrukce potrvá ještě několik měsíců.

Oprava atria Petrina není nejsnadnější

Oceněním poděkovali dárcům 
krve a plazmy 

Více jak stovka dobrovolných dárců krve či plazmy se sešla  
v pátek 16. listopadu odpoledne v sále Středního odborného 
učiliště na Krnovské ulici v Bruntále, aby si převzala 
ocenění. 92 dárců z Bruntálska bylo odměněno medailemi  
prof. MUDr. Jana Janského a dalších dvacet pak Zlatými kříži.

2. zasedání Zastupitelstva 
města Bruntálu

Setkání městských zastupitelů se uskuteční v úterý  
11. prosince v zasedací místnosti č. 108 v přízemí budovy 
A Městského úřadu v Bruntále. Veřejné zasedání bude 
zahájeno ve 13.00 hodin. 

Veletrh představil perspektivní 
technické obory 

Už poosmé se v Bruntále uskutečnil Artifex - veletrh řemesel 
a zaměstnanosti. Nabídku oborů zde představilo sedmnáct 
středních škol a čtrnáct zástupců významných regionálních 
zaměstnavatelů.

Foto: zup
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Předvánoční náměstí se změní 
v jedno velké jeviště

Adventní program v Bruntále bude letos mimořádný, a to 
díky velkolepému představení Betlém aneb Převeliké klanění 
sotva narozenému Jezulátku v režii Vladimíra Morávka. 
Náměstí Míru se v neděli 16. prosince změní v jeviště, kde se 
každý divák stane součástí silného příběhu.
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Veletrh představil perspektivní technické obory 

Veletrh Artifex se konal ve 
čtvrtek 15. listopadu ve Spo-
lečenském domě v Bruntále. 
Vystavovatelé zde prezen-
tovali čtyřiatřicet převážně 
technických a řemeslných 
oborů. A to především těch, 
kterých je na trhu práce ne-
dostatek. 

Veletrh byl určený přede-
vším žákům vycházejícím ze 
základních škol, jejich rodi-
čům i uchazečům o zaměst-

nání a veřejnosti.
Návštěvníci měli možnost 

dozvědět se více o oborech, 
jako jsou například obráběč 
kovů, nástrojař, zámečník, 
elektrikář, chemik operátor 
a podobně. Stejně tak mohli 
podebatovat se zástupci vy-
stavujících firem o podmín-
kách, které svým zaměst-
nancům nabízejí, případně se  
u specialistů Úřadu práce ČR 
informovat o svých dalších 
možnostech uplatnění na 
trhu práce. 

Na veletrhu se představilo 
sedmnáct škol z okresu Brun-
tál, Opava, Ostrava, Olomouc 
a Šumperk. S jejich nabídkou 
mělo možnost se seznámit 
více než osm set žáků základ-
ních škol. Školáci byli na vele-
trh sváženi speciálními auto-
busy i z okolních měst a obcí, 
a to i ze vzdálenějších oblastí 

okresu, jako jsou Osoblažsko 
či Rýmařovsko.

Akci spolupořádá Kontaktní 
pracoviště ÚP ČR v Bruntále 
ve spolupráci s městem Brun-
tálem, městem Krnovem, 
městem Rýmařovem, střední-
mi školami a zaměstnavateli. 

(zup)

Pokračování z titulní strany

Na veletrhu na podporu technického vzdělávání, který se konal v 
Bruntále, zájemci získávali informace o nabídce oborů, které jsou 
mnohdy na trhu práce nedostatkové.     Foto: zup
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Oprava atria Petrina není nejsnadnější

Oceněním poděkovali dárcům krve a plazmy 

Zřízeny komise rady města, návrhy na obsazení 
může podávat i veřejnost

V návaznosti na minulá období rada města na své úvodní schůzi ve středu 7. listopadu zřídila pro volební období 2018 až 2022 
komise rady města. 

Jde o následující komise, které jsou po-
radním orgánem rady: komise integrova-
ného rozvoje, komise pro výstavbu, život-
ní prostředí a regeneraci památkové zóny, 
komise pro dopravu, komise likvidační, 

komise pro kulturu, komise pro výcho-
vu a vzdělávání, komise pro tělovýchovu  
a sport, komise sociální a prevence kri-
minality, komise pro zdravotnictví a ko-
mise pro cestovní ruch. 

Písemné návrhy na obsazení komisí rady 
města může podávat odborná i občanská 
veřejnost v termínu do 5. prosince na se-
kretariát starosty města. 

(JO)

Slavnostní oceňování každo-
ročně organizuje Český čer-
vený kříž ve spolupráci s Od-
běrovým střediskem Bruntál 
Transfúzní služby Šumperk. 
„Český červený kříž každo-
ročně uděluje Stříbrné a Zlaté 
medaile prof. MUDr. Jana Jan-
ského a Zlaté kříže 3. třídy bez-
příspěvkovým dárcům krve. 
Ochota dárců darovat krev pro 
zdraví a často záchranu života 
je projevem jejich humánní-
ho vztahu ke spoluobčanům. 
Patří jim dík nejen těch, kte-
rým pomohli navrátit zdraví, 
ale také celé naší společnosti,“ 
uvedla ředitelka Oblastního 
spolku Českého červeného 
kříže Bruntál Mária Vlková. 

Poděkování za nepřímou zá-
chranu životů zaznělo v prů-
běhu slavnostního odpoledne 
ještě několikrát. „Jsem rád,  
že někteří z vás sem dnes s se-
bou přivedli i děti, neboť pro ně 
jste hrdinové a především vzo-
ry,“ řekl starosta města Brun-
tálu Petr Rys. 

Za solidaritu poděkovala dár-
cům také MUDr. Jana Vaští-
ková z Odběrového střediska 
Bruntál, která zdůraznila,  

že krev je stále nenahraditelná 
a potřebná. Je potřebná napří-
klad při transfúzích, a to pře-
devším při náhradách krev-
ních ztrát, které vznikají při 
operacích, poporodních kom-
plikacích, úrazových stavech 
či těžkých poraněních. Používá 
se však také například při léčbě 
anémie. Plazma se zpracová-
vá buď pro tzv. klinické účely, 
kdy je pacientům aplikována 
během transfúze, nebo se z ní 
vyrábějí speciální léčivé pří-
pravky – tzv. krevní deriváty.

„Moc rádi tradičně osobně 
děkujeme všem pravidelným 
dárcům, třeseme jim rukou  
a odměňujeme je. Je to pro nás 
velká čest a vážíme si toho,  
že k nám pravidelně dochází, 
aby darovali krev či plazmu. 
Málokdo si totiž uvědomuje, 
že každé tři vteřiny v Česku 
potřebuje někdo krev, přičemž 
většina z nás dostane za život 
průměrně pět transfuzí,“ řek-
la Mgr. Markéta Stržínková, 
marketingová manažerka 
Transfúzní služby Šumperk.

Dárcem krve či plazmy se 
může stát každý zdravý občan 
České republiky ve věku 18 až 
65 let. V současnosti je v Čes-

ku bohužel trendem, že pravi-
delní dárci stárnou a mnohdy 
kvůli věku či nemocem již da-
rovat krev nemohou, ale noví 
příliš nepřibývají.

Vhodnost dárce je vždy in-
dividuálně posuzována zdra-
votnickým personálem. Před 
odběrem je dobré se doma 
najíst, vyvarovat se tučnému 
jídlu a dodržet dostatečný pří-
jem tekutin. Výhodami daro-
vání krve či plazmy je přitom  

v současnosti nejen dobrý po-
cit z ušlechtilého skutku, ale 
například také možnost čer-
pat pracovní volno s náhradou 
mzdy nebo odpočet ze zákla-
du daně z příjmu.

Více informací je možné zís-
kat na webových stránkách 
www.transfuznisluzba.agel.cz 
nebo na e-mailové adrese: evi-
dence.bruntal@tsl.agel.cz. 

(zup)

Stadion přivítá první bruslaře
Bruntálský zimní stadión bude v provozu od 1. prosin-

ce. První bruslení pro veřejnost je plánováno začátkem 
prosince, tedy v týdnu od 3. do 7. prosince. Aktuální 
rozpis bruslení bude umístěný na webových stránkách 
www.sportbruntal.cz.

Ceník platný od 1. prosince: 
Děti do 15 let – 120 min./25 Kč; dospělí – 120 min./ 

50 Kč; senioři (nad 60 let) – 120 min./38 Kč; vstup ško-
lám (1 žák) 60 min./10 Kč; povolení vstupu skupinám 
k využití zařízení bez ostatních návštěvníků – 60 min./ 
1 100 Kč; povolení vstupu pro žákovská družstva bez ostat-
ních návštěvníků – 60 min./250 Kč; povolení vstupu sku-
pinám po 21. hodině bez ostatních návštěvníků – 60 min./ 
660 Kč; pronájem šaten –1 šatna/1měsíc/1 330 Kč.   

(zup) 

Opravy atria Petrina jsou po 
třech měsících hotové přibližně 
z jedné třetiny. Stáří rozsáhlého 
objektu z první čtvrtiny 20. sto-
letí ale působí určité komplikace: 
neplánované úpravy si vyžádala 
například kanalizace a bylo třeba 
odstranit základy přístavku, kte-
rý zde v minulosti stával. 

V současnosti stavaři betonují 
základy opěrných zídek. V jakém 
tempu bude rekonstrukce dál po-

kračovat, to závisí především na 
počasí. Stavba má být dokončena 
v příštím roce. 

Opravený vnitroblok bude slou-
žit k odpočinku, venkovní školní 
výuce i pro pořádání kulturních 
akcí. Součástí jeho nové podoby 
bude hlediště i jeviště. 

Město Bruntál na rekonstrukce 
atria s předpokládanými náklady 
3,5 milionů korun bez DPH vy-
členilo potřebné finance ze svého 
rozpočtu.

 (zup)   

Pokračování z titulní strany

Pokračování z titulní strany

Dobrovolní dárci krve a plazmy převzali ocenění za počty absol-
vovaných odběrů. Za nepřímou záchranu životů jim poděkoval 
také starosta města Bruntálu Petr Rys.    Foto: zup

Inzerujte v Našem domově, kompletní ceník na: www.mubruntal.cz



ANKETA: Jméno 
pro vánoční strom 

Váš návrh:

...................................
Návrhy odevzdejte prosím v Městském 

informačním centru na náměstí Míru nebo 
v divadle nejpozději do 29. 11. 2018.

................................................
vaše jméno

................................................
kontakt

  
2018 od 16.50 h při rozsvícení stromu 

na nám. Míru. Program začíná už v 16.15 h.

Jedle ojíněná bude letošním vánočním stromem na 
náměstí Míru v Bruntále. Dosud roste v soukromé 
zahradě ve Světlé Hoře.

Město Bruntál, oddělení kultury vyhlašuje anketu  

Vyhlášení jména a výherců proběhne 30. 11.
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Pozvánka na vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Bruntál

Předvánoční náměstí se změní v jedno velké jeviště

Adventní koncert pěveckých sborů

Je zde listopad, nezadržitel-
ně se blíží advent a pro toto 
období se již stalo tradicí,  
že předvánoční shon se snaží 
zmírnit Smíšený pěvecký sbor 
Bruntál svými vystoupeními 
na různých místech Bruntál-
ska i mimo okres Bruntál. Ne-
jinak tomu bude i v letošním 
roce, v jehož závěru uspořádá 
sbor devět koncertů, které do-
plní vystoupením na půlnoč-
ní mši v kostele v Bruntále.

Dne 1. 12. 2018 od 15.00 ho-
din vystoupí sbor v kostele  
v Roudně. O první adventní 

neděli, tedy dne 2. 12. 2018, 
čekají pak sbor hned dvě vy-
stoupení, a to od 15.00 hod. 
v kapli V Lipkách v Rýmařo-
vě a od 17.30 hodin v kostele 
sv. Jana Křtitele v Rudné pod 
Pradědem.

Dvě vystoupení čekají brun-
tálský sbor rovněž 9. 12. 2018. 
Uvedeného dne sbor před-
vede svoje umění od 15.00 
hodin v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Miloticích nad 
Opavou a od 17.30 hod hodin 
se pak představí v kostele Nej-
světější Trojice v Oborné.

Ve středu dne 12. 12. 2018 
od 17.00 hodin zazpívá sbor  
v kostele ve Dvorcích. 

V devíti dnech bezprostřed-
ně předcházejících Štědrému 
dni se sbor představí v kostele 
Nejsvětější Trojice v Mezi-
ně (dne 15. 12. 2018 od 17.00 
hodin), v kostele sv. Vavřince  
v Leskovci nad Moravicí (dne 
16. 12. 2018 od 17.00 hodin)  
a v kostele Církve českoslo-
venské husitské v Bruntále  
u rybníka (dne 21. 12. 2018 od 
17.00 hodin). 

V rámci svých vystoupení 

přednese Smíšený pěvecký 
sbor Bruntál vánoční pís-
ně a duchovní skladby z per 
různých autorů. Všechna 
vystoupení budou proložena 
sólovými skladbami, jakož  
i skladbami instrumentálními.

Všichni členové bruntál-
ského pěveckého sboru tímto 
zvou veřejnost na shora uve-
dená vystoupení a věří, že se 
jim podaří zpříjemnit atmo-
sféru jednoho z nejkrásněj-
ších ročních období – období 
Vánoc.    

Petr Olšovský

Město Bruntál a Ženský ko-
morní sbor Puellae Cantantes 
srdečně zve na XXIII. Brun-
tálský adventní koncert pě-
veckých sborů v rámci Kru-
hu přátel hudby v Bruntále 
pro širokou veřejnost, který 
se uskuteční dne 1. prosince 
2018 v 17 hodin v Městském 
divadle Bruntál.

Účinkují: Pěvecký sbor 
Křížkovský (Opava), SYxtet 
(Svitavy), Sedmihlásek (Vrb-

no pod Pradědem), ženský 
komorní sbor Puellae Can-
tantes Bruntál.

Vstupné: dospělí 80 Kč; 
studenti a senioři 40 Kč  
v předprodeji v Městském 
informačním centru na ná-
městí Míru, tel.: 554 712 525 
a v Městském divadle Bruntál, 
tel.: 554 712 765. Rezervace  
a prodej také on-line na www.
mubruntal.cz. 

(zup) 

Rojení andělů započne už 
před 16. hodinou. Příběh 
Marie, Josefa a dítěte, jehož 
narození změní svět, se za-
čne odvíjet v 16.16 hodin. 
Podle režiséra Vladimíra 
Morávka půjde o velmi sil-

ný duchovní zážitek, o chvíli 
pro zamyšlení se nad dobrem  
a zlem a základními lidskými 
hodnotami. Část představení 
se odehraje na bruntálském 
náměstí, odkud průvod do-
provodí Marii s Josefem do 
městského divadla. Tam čeká 
diváky druhá část, narození 

jezulátka. Kdo má andělská 
křídla, nechť si je vezme. Tě-
šit se můžete na profesionální 
herce i místní ochotníky. 

Představením vyvrcholí 
projekt česko-polského pro-
jektu Více společného světla. 
Jeho stěžejním tématem je 
rozvoj kulturní spolupráce 

mezi Bruntálem a Opolím, 
vzájemné poznávání zvyklos-
tí a tradic a propojení živého 
umění. Čeští účastníci absol-
vují lekce polského jazyka, di-
vadelní workshopy a několik 
návštěv Opolí, které budou 
zaměřené rovněž na divadlo 
a kulturu.                           (zup)

Pokračování z titulní strany

Inzerujte v Našem domově. 
Více informací na www.mubruntal.cz 

nebo na tel. čísle 554 706 398.
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Opilý chtěl azyl
Strážníci Městské policie 

Bruntál v uplynulých dnech 
řešili rozličné události. Jeden 
z klientů azylového zařízení 
pro muže ve středu 7. listo-
padu večer porušil základní 
pravidlo pobytu – zkonzumo-
val alkohol, a to ve značném 
množství, kdy orientační de-
chová zkouška vykázala hod-
notu 3,69 promile. Strážníci 
jej ze zařízení vyvedli a po 

konzultaci s lékařem přepra-
vili do protialkoholní stanice 
v Opavě. 

Stěhování slavila hlučně
Opakovaně strážníci vyjíž-

děli k rušení nočního klidu  
v Dlouhé ulici. Například  
v noci na čtvrtek 8. listopadu 
pokutovali za hlučnou zábavu 
v bytě ženu, která vypověděla, 
že má důvod slavit – stěhuje se 
totiž jinam. 

Klíče zapomněli 
ve dveřích aut
Dvakrát během jednoho 

týdne se městští policisté  
setkali se situací, kdy si moto-
risté zapomněli klíče od vozů 
v zámcích zaparkovaných 
aut. V obou případech si klíčů 
všimli pozorní kolemjdoucí  
a informovali strážníky, kteří 
kontaktovali majitele vozidel 
a klíče jim posléze vydali. 

Hlučné práce rušily v neděli
Porušení vyhlášky zakazu-

jící hlučné činnosti v obci ve 
stanovených časových úse-
cích strážníci zaznamenali  
v neděli 11. listopadu odpole-
dne. Zvýšený hluk byl způso-
ben stavební činností a stejně 
jako v minulých případech 
i tentokrát městští policisté 
řešili porušení vyhlášky do-
mluvou, po níž hlučné práce 
ustaly.

Vloupání do rodinných
 domů v Bruntále 
je objasněno
Bruntálští policisté ve spo-

lupráci s kriminalisty objas-
nili případy vloupání do ro-
dinných domů v Bruntále, ke 
kterým došlo na konci měsíce 
srpna letošního roku. Dvojici 
podezřelých ve věku 21 a 24 let 
v těchto dnech policisté zadr-
želi, umístili do policejní cely 
a policejní komisař Oddělení 
obecné kriminality Bruntál 
zahájil jejich trestní stíhání 
pro přečiny krádeže, porušo-
vání domovní svobody a ne-
oprávněného opatření, padě-
lání a pozměnění platebního 
prostředku. Je jim kladeno 
za vinu, že v době od 22. do  
28. srpna 2018 měli využít 
spánku majitelů rodinných 
domů v Bruntále na ulici Čaj-
kovského a Lidická a ve třech 
případech vniknout přes 
sklepní okna do domů. Ve 
dvou případech se měli dostat 
až do obytných částí domu. 
Majitelům měli odcizit naleze-

né šperky, peněženky s hoto-
vostí, mobilní telefony, plateb-
ní kartu a přepravku s pivem. 
Policistům se k trestné čin-
nosti obvinění  doznali. Část 
věcí policisté zajistili a vrátili 
majitelům. Další měli prodat  
a finance použít pro vlastní 
potřebu. Oba obvinění se v let-
ních měsících letošního roku 
vrátili z výkonu trestu - byli 
odsouzeni za stejnou trestnou 
činnost. Trestní stíhání je ve-
deno vazebně, hrozí jim trest 
odnětí svobody do výše tří let. 

Krádež telat
Rýmařovští policisté přijali  

v pátek 16. listopadu oznáme-
ní o krádeži telat. K činu došlo 
v době od 20. 8. do 15. 11. 2018 
na pastvinách v katastru obce 
Janovice. Pachatel odcizil 
jednoho býčka a dvě jalovice 
plemen Hereford a Charolais.  
Majiteli vznikla škoda ve výši 
80 tisíc korun. 

Sáhla pro žvýkačky 
a narazila do stromu

Dne 16. listopadu v 7.45 ho-
din mezi obcemi Tvrdkov  
a Horní Město řídila 54letá 
žena vozidlo Renault a při jíz-
dě se chvíli nevěnovala řízení, 
když sáhla pro žvýkačky. Sjela 
s autem za pravý okraj vozov-
ky, kde narazila do stromu. 
Při nehodě utrpěla řidička 
zranění a byla převezena do 
nemocnice v Ostravě. Decho-
vá zkouška u řidičky vylou-
čila požití alkoholu. Na auto-
mobilu vznikla škoda ve výši  
30 tisíc korun. 

Vloupání do restaurace
V době od 6. do 7. listopadu 

vnikl prozatím nezjištěný pa-
chatel do hotelu v obci Malá 
Morávka. V objektu poškodil 
dveře vedoucí do restaurace, 
ze které odcizil nalezený číš-
nický flek s hotovostí 4 tisíce 
korun a cigarety různých zna-
ček. Celková škoda činí 14 830 
korun. Rýmařovští policisté 
případ prověřují jako pode-
zření z přečinu krádeže a po-
škození cizí věci. 

Na držení zbraně neměl
příslušná oprávnění
Podezření z přečinu nedo-

voleného ozbrojování si vy-
slechl 25letý muž. Ten měl 
dne 15. 7. 2018 po předchozí 
slovní rozepři položit na bar 
v restauraci v Rýmařově dvě 
plynové pistole a jeden nůž. 
Přivolaní policisté zbraně za-
jistili a poslali k odbornému 
vyjádření. Zde bylo zjištěno, 
že jedna pistole je bez úpra-
vy plynová a druhá, původně 
plynová, je nelegálně upra-
vená. Má odstraněnou úsťo-
vou přepážku ve výšlehovém 
otvoru a zbraň je schopna 
střelby. Má tedy charakter 
zbraně palné a splňuje po-
žadavky kategorie zbraně A. 
K jejímu vlastnictví, držení  
a nošení nemá podezřelý pří-
slušná oprávnění, tedy není 
držitelem zbrojního průkazu. 
Podezřelý policistům doznal, 
že si zbraň upravil sám doma. 
Nyní mu hrozí trest odnětí 
svobody až do výše dvou let.  

Výrobce drogy kriminalisté zadrželi přímo při činu
Bruntálští kriminalisté zadrželi 

v těchto dnech v obci na Vrben-
sku osoby, které byly podezřelé 
z výroby omamných a psycho-
tropních látek.  Policejní komi-
sař oddělení obecné kriminality 
zahájil trestní stíhání dvou mužů 
ve věku 38 a 50 let z přečinu nedo-
volené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy. Je jim kladeno za 
vinu, že starší z obviněných měl 
nejméně za poslední čtyři měsí-
ce v Ostravě vyrábět tzv. českou 
cestou z léků volně prodejných  
v Polsku metamfetamin. Na-

posledy měl drogu vyrábět dne  
3. 11. 2018 v obci na Vrbensku, a to 
v bytě spoluobviněného. Ten měl 
výrobu návykové látky ve svém 
bydlišti umožnit a několik dní 
měl v místě bydliště ukrývat che-
mikálie a sklo potřebné pro výro-
bu metamfetaminu. Vyrobenou 
drogu měl starší obviněný užít, 
prodat či dát dalším uživatelům  
v Ostravě a obci na Vrbensku. 
Kriminalisté muže zadrželi pří-
mo při činu, zajistili věci sloužící 
k výrobě drog. Starší obviněný je 
stíhán vazebně a hrozí jim trest 
odnětí svobody až do výše pěti let.

Informační servis Městské policie Bruntál

Informační servis Policie ČR 



Pobavte se s Mikulášem 
na ledě

Sport Bruntál a Středisko volného 
času Bruntál zve na Skotačení na ledě  
s Mikulášem. Zváni jsou zdatní i méně 
zdatní bruslaři s odhodláním soutěžit.

Na volné bruslení s hudbou, soutěžemi a do-
vádivými aktivitami v režii střediska volného 
času se mohou těšit návštěvníci zimního sta-
dionu v sobotu 8. prosince od 15 do 17 hodin. 
Pro všechny účastníky jsou připraveny sladké 
odměny. V případě bezvětrného počasí dojde 
i na vypouštění lampiónků štěstí, tak si je ne-
zapomeňte vzít s sebou.                                (zup)       

Výstava v bruntálské 
knihovně

Městská knihovna Bruntál zve na autorskou 
výstavu Danuše Vanotové. K vidění jsou fo-
tografie bruntálského pohyblivého betléma. 
Prezentovány jsou zde i historické informace. 
Výstava trvá do 31. ledna a přístupná je během 
otvírací doby knihovny.                                (zup) 
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Seriál o finanční gramotnosti – 3. díl
Jak odolat reklamním nástrahám obchodníků

V dalším pokračování seri-
álu finanční gramotnosti vás 
upozorníme na praktiky pro-
dejců, díky nimž z vás běžně 
vylákají více peněz, než vy 
plánujete utratit. Pokud se 
vaše domácnost snaží vést vy-
rovnaný rozpočet, naučíme 
vás několik triků, jak v záplavě 
reklamy nepodlehnout impul-
zivním nákupům.

V 1. díle o hospodaření do-
mácnosti a finančním pláno-
vání jsme si řekli, že pokušení 
je na trhu hodně a obchodníci, 
dobře znalí psychologie zá-
kazníka, jsou v dnešní kon-
kurenci vynalézaví a mnohdy 
agresivní. Před nákupem zbo-
ží či služby, které nutně nepo-
třebujete, dejte vždy přednost 
závazkům, jež uhradit musí-
te (nájem, potraviny, splátka 
půjčky). 

Reklama na naše smysly cílí 
na každém kroku a odolat jí 
mnohdy vyžaduje velké se-
bezapření. Každý z nás si ob-
čas rád udělá radost, a to je  
v pořádku, ale na tyto zbytné 
výdaje (= nejsou nutné) musí-
me mít finance. Zvlášť v před-
vánočním období je tlak na 
spotřebitele obrovský. Chceme 
udělat radost svým blízkým, 
ale jen málokdo má na vánoč-

ní dárky odloženou rezervu. 
Před každým nákupem si 

proto položte otázku: Potře-
buji to? K čemu mi tento ná-
kup prospěje? Jedná se o tak 
výhodný nákup, jak reklama 
slibuje? 

Jak vyzrát nad impulzivní-
mi nákupy?

Účinnou obranou proti im-
pulzivním nákupům je při-
pravený seznam věcí, které 
chci pořídit. V obchodě tak 
cílím na konkrétní zboží a ne-
zdržuji se brouzdáním mezi 
regály. Ušetřím tak nejen pe-
níze, ale i drahocenný čas.  
V případě nákupu přes in-
ternet si dopřejte pár dní na 
rozmyšlenou před tím, než ob-
jednávku dokončíte. Pokud na 
zboží mezitím zapomenete, je 
to jasný signál o tom, že se bez 
dané věci obejdete.

Až letos budete pořizovat 
vánoční dárky, sepište si vše,  
co chcete pořídit a stanovte si 
i maximální částku, kterou na 
dárky můžete použít. Pama-
tujte na to, že pokud stanove-
ný limit překročíte, musíte jin-
de ušetřit. Na vánoční dárky 
si nepůjčujte peníze. Nemáte 
záruku, že půjčku budete moci 
splácet a dárek, který má udě-
lat radost, za stres z nesplace-

ných dluhů určitě nestojí. 
Pozor na spojení „sleva až 

… %“!
Obchodník ví, že zákazníka 

spolehlivě přitáhne sleva. Pro 
obchody je to možnost, jak se 
zbavit nadbytečného zboží. 
Spotřebitel pak nenakupuje to, 
co potřebuje, ale zboží, které je 
ve slevě. Pozor na spojení „sle-
va až“ např. 60 %. Výraz „až“ 
totiž znamená, že u většiny 
zboží je sleva daleko nižší než 
60 %. Nákup výrazně zlevně-
ného zboží nás může naopak 
přijít draho, pokud koupíme 
něco, co nikdy nevyužijeme.

Nakupujete-li zboží nebo 
služby v rámci EU, ať už po in-
ternetu, v kamenném obchodě 
nebo u prodejce v zahraničí, 
chrání vás předpisy EU před 
nekalými obchodními prak-
tikami. Obchodník vám musí 
při propagaci, prodeji a dodáv-
ce svých produktů poskytnout 
dostatečně přesné informa-
ce, abyste se jako spotřebitelé 
mohli na základě těchto infor-
mací rozhodnout. 

Právní předpisy vás chrání 
před:

Klamavými praktikami, 
které mohou spočívat v kla-
mavém jednání (poskytnutí 
nesprávné informace) nebo  

v opomenutí (nesdělení důle-
žité informace).

Agresivními praktikami, 
jejichž cílem je vás k nákupu 
přinutit. 

Následující praktiky jsou 
zakázané za všech okolností:

Vábivá reklama – nesmí lá-
kat na slevu, pokud obchodník 
nemá dostatek zboží či služeb. 
Reklama musí sdělit, kolik 
zboží za zlevněnou cenu má  
a jak dlouho sleva platí.

Nabídka „zdarma“ nesmí 
nabízet placenou službu jako 
službu „zdarma“ – např. 5 sms 
denně zdarma, přičemž služba 
stojí 300 Kč měsíčně.

Klamavé nabídky, výhry, 
dárky – nabízí dárky, výhry 
a bonusy pod podmínkou,  
že odeberete zboží.
Klamavé používání časově 
omezených nabídek – Pokud 
prodejce uvádí, že daná na-
bídka bude platit jen po ome-
zenou dobu, může se jednat 
o pokus nedat vám čas na to, 
abyste se informovali o na-
bídce a cenách jiných výrob-
ců. Např. inzerovaná nabídka 
zájezdu trvá pouze 3 dny, za  
14 dnů je nabízen stejný zájezd 
za stejně „zvýhodněnou“ cenu. 

Petra Vander Sloot, 
Help-in, o.p.s.

Zdroj: https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-commercial-practices/index_cs.htm.

Wellness centrum Bruntál zve k návštěvě
Wellness centrum Bruntál připravilo pro své návštěvníky na předvánoční 
čas několik zajímavých programů. 

Celý den v ceně 2 hodin
Užít si vodní radovánky po celý 

den za cenu 2 hodin mohou návštěv-
níci Wellness centra Bruntál od 1. do  
23. prosince. Akce platí i pro abo-
nenty a není slučitelná s jinými sle-
vami.

Tip na vánoční dárek
Využijte možnost věnovat svým 

blízkým k Vánocům originální dá-
rek v podobě dárkového poukazu do 
Wellness centra Bruntál v hodnotě 
300, 500 nebo 1000 Kč. Poukaz lze 
zakoupit v pokladně wellness cent-

ra, lze požádat i o zaslání poštou na 
e-mailové adrese: wellness@tsbrun-
tal.cz.

Wellness Mikuláš
Zábavné nedělní odpoledne zaži-

jí návštěvníci, kteří 2. prosince od 
15 do 18 hodin navštíví bruntálské 
wellness centrum. Pro všechny děti 
je připravena Mikulášská nadílka, 
mimořádné vodní atrakce, soutěže-
ní a hraní ve vodě, diskotéka s čer-
tem a andělem. Program je v ceně 
vstupného.

 (zup)
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Co zde vyráběl 
Řád německých rytířů 

V reklamním kalendáři z roku 1927 
se dovídáme, že Německý řád v Brun-

tále provozoval pivovar, sladovnu, pro-
vozovnu na lihoviny a likéry, sušárnu 

Trasy pro běžkaře se letos změní kvůli kůrovci
Moravskoslezský kraj běžkařům zdarma nabízí aplikaci s názvem Běžky Severní Morava. Tento chytrý pomocník radí 
sportovcům už od ledna tohoto roku. Běžkaři se v Moravskoslezském kraji neztratí ani tuto sezónu, aplikace se dočkala 
aktualizace. Změny vycházejí z opatření kvůli výskytu kůrovce a těžbě napadených stromů.

Aplikace funguje jako 
ucelený mobilní průvod-
ce po běžkařských trasách  
a okruzích. „Beskydská  
a Jesenická magistrála jsou 
mezi běžkaři velmi oblíbe-
né a vyhledávané. V minulé 
sezóně byly trasy rolby pře-
dem určené a nastavené. Teď 
musí rolba respektovat těži-
ště kůrovcového dříví, takže 
rolby projíždějí podle aktu-
álních možností a díky GPS 
přímo vykreslují skutečný 
upravený okruh pro běžkaře. 
Věřím, že naše aplikace pro 
chytré telefony sportovcům 
pobyt v Moravskoslezském 
kraji zpříjemní. Teď ještě, 
aby napadl sníh,“ řekl ná-
městek hejtmana kraje pro 
cestovní ruch Jan Krkoška 
a dodal, že Moravskoslez-
ský kraj úpravu lyžařských 
a běžeckých tratí v regionu 
finančně podporuje už od 

roku 2003.
Kromě krajského pří-

spěvku mají obce možnost 
zažádat o podporu i stát. 
„Je skvělé, že jsou jednotli-
vé obce proaktivní. Napří-
klad Malá Morávka uspěla 
s žádostí u Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, a tak mají 
ode dneška novou rolbu. 
Moravskoslezský kraj bude 
Malé Morávce i letos připí-
vat na úpravu běžeckých tras 
a provoz právě této nové rol-
by. Díky krajské dotaci přes 
280 tisíc korun budou mít 
běžkaři v okolí Malé Moráv-
ky a Karlova pod Pradědem 
k dispozici kolem 80 kilo-
metrů tratí,“ řekl náměstek 
hejtmana kraje Jan Krkoška 
a doplnil, že celkově kraj 
přispívá na úpravu více než 
855 km tras v regionu.

„Každoročně kraj vypisuje 
dotační program na úpravu 

tratí v objemu okolo tří mi-
lionů korun, do kterého se 
mohou přihlásit obce i jed-
notlivci – majitelé horských 
chat, provozovatelé lyžař-
ských areálů a další. Pokud 
jde o výši jednotlivých pří-
spěvků na úpravu tratí, je 
Moravskoslezský kraj na špi-
ci mezi všemi kraji v Česku,“ 
řekl náměstek hejtmana 
kraje Jan Krkoška a doplnil 
podrobnosti k mobilní apli-
kaci Běžky Severní Morava. 
Zájemci si ji mohou zdar-
ma stáhnout v Obchod Play 
pro mobilní telefony s ope-
račním systémem Android  
a také v App Store pro pří-
stroje značky Apple. 

„K naplánování vhodné 
trasy slouží sportovcům in-
teraktivní mapa, popis tratě, 
její délka, obtížnost, doba 
zdolávání, stoupání a klesá-
ní nebo také možnost parko-

vání. Uživatel se může podí-
vat i na záběry z webkamer 
či fotografie okruhů a tras, 
dozvědět se, kde je možné 
se občerstvit, kde se nachá-
zí nejbližší servis či horská 
chata nebo zjistit, jaké jsou 
v okolí zajímavosti. Třešnič-
kou na dortu jsou informace 
o upravenosti tratí, včetně 
zobrazení přesného času po-
slední úpravy. Každý upra-
vovatel má totiž na svém 
skútru nebo rolbě GPS pří-
stroj, jehož data jsou ihned 
přenášena na internet, tak-
že garantujeme aktuálnost 
upravenosti tras,“ uzavřel 
náměstek hejtmana kraje 
Jan Krkoška. 

Nikola Birklenová
Tisková mluvčí, 

Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje

Kopie reklamy z Lidového kalendáře na r. 1927.


Průvodce městem Bruntál – od Klubu Za starý Bruntál 145. část

Řemesla – co vše zde bylo kolem roku 1935
Text a foto archiv Pavla Rapušáka
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Kronikář píše
Co jsem se dočetl ve školních kronikách, 35. část

brambor a lisovnu ovoce. 
Vyráběl znamenitá piva: 
12stupňové ležáky a vý-

čepní piva světlá i tmavá, 
16stupňové speciální pivo 
„St. Georgsbräu“ (Svatojiř-
ské), a to světlé i tmavé.

Produkoval originální liké-

rové speciality:
Jemněhořkou, Alaš – dvo-

jitou kmínku, Myslivecké 
kapky, Řádovou perlu (ze-
lenou i žlutou), Karlovostu-
dánkovou lázeňskou hoř-
kou, Monte Brione a pravý 
sirup z horských malin.

Sušárna přijímala také pol-
ní plodiny všech druhů k su-
šení, a to ve velkém i malém.

Pro produkci likérů měl 
Německý řád vlastní plantá-
že bobulovin (dnes prázdná 
plocha v zadní části areálu 
nabízená k zástavbě). Likéry 

s úspěchem vyvážel do Evro-
py, ale i Ameriky.

Sběratelé vzorkových mini 
lahviček s alkoholem tyto 
unikáty vlastní.

Tuto kroniku psalo několik 
pionýrů, kronikářů, a proto 
se v zápisech opakují některé 
události. Do kroniky zazna-
menali také následující úvahu:

U táboráku
Kdo by zapomněl na kouzlo 

oněch večerů, anebo jen jedno-
ho večera, který strávil v kruhu 
dobrých přátel u táborového 
ohně? Kdo by nevzpomínal, 
kdo by se netěšil? 

Přemýšleli jste někdy o tom,  
v čem toto kouzlo je, z čeho pra-
mení? Výtrysk radosti už při slo-
vech: Bude táborák. Ne? Pak ale 
hned přerušte čtení a zamyslete 
se. Je to tím, že jste na novém 
překrásném místě? Sotva, jed-
nak jste už viděli mnohem více 
krásy ve dne, jednak se nyní od 
ohně kolem sebe nedíváte. Jste 
na břehu řeky? U lesa? Na kraji 
louky? Na tom příliš nezáleží. 
Vidíte beztak jenom plameny  
a prudce ozářenou tvář přítele. 

Je to tím, že jste daleko od 
domova, že za chvíli nebudete 
spát v teplé posteli, ale snad po-
prvé ve stanu? Ale ne. Byli jste 

přece už mnohokrát daleko od 
maminky, a přece vzpomínky 
na tyto chvíle pobledly, zevšed-
něly. Je to tím, že se u táboráku 
zpívá, tančí, že si tu vyprávíte 
nejzajímavější příběhy? Vidím,  
že vrtíte odmítavě hlavou. Zpí-
vat, tančit a vyprávět si jde  
i jinde a jindy, ale s kouzlem  
u táboráku se to srovnat nedá. 
Je to tím, že u táboráku jsem 
dvakrát, třikrát do roka a mno-
zí z nás jenom jednou za ně-
kolik let? Nevím, ale tak vzác-
ných věcí je v našem životě víc 
a žádná z nich nezanechá ony 
nesmazatelné vzpomínky. Do-
bereme se konce otázek? Jistěže 
ano. Já myslím, že u táboráku 
se spojuje v neobyčejné harmo-
nii všechno, co je i samo o osobě 
krásné, krajina, chvíle pohody 
a klidu a zpěv, vzpomínky, ta-
nec a vyprávění o tom, co jsme 
prožili, udělali, sny a plány do 
budoucna. A to všechno v záři 
plamenů, tepla ohně, který zna-
mená život a který ve jménu ži-
vota oznamoval vždy nebezpečí 
a který ve jménu života volal 

do boje. A jímž se vždy slavilo 
vítězství života nad smrtí, nad 
válkou. Táborák. Táborák je 
protiklad požáru, a proto na 
nás tak mocně působí. 

Školní rok 1958/1959 byl jen 
takto stručně zapsán:

Pionýrské shromáždění pio-
nýrů celé devítiletky se sešlo  
v pionýrském domě 9. října 
1958 a přivítalo mezi sebe uči-
tele, zástupce MNV Bruntál  
i vojáky zdejší posádky. 

Zde předali předsedové od-
dílů hlášení vedoucí skupino-
vé rady Stavinohové. Ta poté 
přečetla zprávu o činnosti 
pionýrské organizace za uply-
nulý rok a plán na školní rok 
1958/1959.

Zde byla schválena nová 
skupinová rada ve složení: 
předseda Brigita Davídková  
z VIII. A, praporečník Přemysl 
Synek, kronikář Viktor Proni, 
pokladník Zorádová. 

Ostatní členové: Janovský 
Igor, Skopalová Jarmila, Blanka 
Nakládalová, Libuše Brostíko-
vá, Anna Čerchová, Dlužnická, 

Spáčilová, Pustějovská Ludmi-
la, Jelínková Věra, Jiří Němec. 

Další skupinové shromáždění 
naší pionýrské skupiny se ko-
nalo 25. února 1959 v budově 
domu pionýrů. Zde předsedky-
ně Davídková předala hlášení s. 
Přikrylové a byl přinesen vlaj-
kovou četou skupinový prapor. 
Pionýrze ze VII. B Číp podal 
zprávu o činnosti obsahující 
práci skupiny ve sběru surovin, 
chování žáků na pionýrských 
schůzkách. S. Motyčková po-
dala zprávu o plnění odznaku 
100 jarních kilometrů. 

Součástí shromáždění bylo 
skládání pionýrského slibu 
žáků 4. – 8. tříd a po slibu byly 
pionýrům předány pionýrské 
šátky a odznaky. 

Poněvadž byl skupinový pio-
nýrský prapor dosti starý, ještě 
ze staré školy, uspořádala sku-
pina akci, ve které se sbíraly 
peníze na zakoupení nového 
praporu. Tento nový prapor 
byl na tomto shromáždění 
skupině předán.

 Josef Cepek

Dnes sběratelské 
mini lahvičky, pů-
vodně vzorkovník 
výrobků.



Průvodce městem Bruntál – od Klubu Za starý Bruntál 145. část
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Poslední rok v československém Bruntále

6 Obec Velké Heraltice byla součástí okresu Bruntál do roku 1949, kdy se v rámci 
nového územně správního členění stala součástí okresu Opava.
7 Zbytkové statky – statky, které vznikly po pozemkové reformě v ČSR ve 20. letech.
8 Obec Sádek byla součástí okresu Bruntál do roku 1949. Kdy se v rámci nového 
územně správního členění stala součástí okresu Opava.
9 Blíže viz I. Hornišer – J. Cepek: Česká menšinová organizace Národní jednota 
pro východní Moravu v Karlově -Malé Morávce v létech 1931–1938. In.: Sborník 
bruntálského muzea 2000, str. 69–75.

10 Ministr financí Alois Rašín podlehl 18. 2. 1923 následkům atentátu, který na 
něj 5. 1. 1923 spáchal anarchista J. Šoupal.
11 V této době došlo i k několika střetům mezi českou menšinou a místními Němci, 
snad nejznámější je zastřelení Maxe Kinzela v souvislosti se stržením pomníku 
císaře Josefa II. v Bruntále v roce 1922. Blíže viz J. Cepek: Bruntál 1213. Bruntál 
1998, str. 93–100.
12 Nyní Černý potok.

Jan Brothánek 

I. Český živel 
na Bruntálsku – 1. část

Politický okres bruntálský, 
sestávající ze soudních okre-
sů Bruntál, Horní Benešov  
a Vrbno, byl z nejněmečtějších 
okresů v celé zemi Moravsko-
slezské, neboť měl podle vý-
sledků posledního sčítání lidu 
1930 celkem 49 134 obyvatel, 
z čehož bylo 47 182 Němců,  
1 043 Čechů a dále ostatní jiné 
národnosti nebo cizí státní pří-
slušníci. Činil tudíž český živel 
na Bruntálsku pouze 2,2 % veš-
kerého obyvatelstva.

Českou menšinu na Brun-
tálsku představovaly převážně 
jen rodiny českých státních za-
městnanců, ježto domorodých 
Čechů tam nebylo. Pouze v obci 
Velkých Heralticích, ležící těsně 
na národnostní hranici a sou-
sedící s opavským českým ven-
kovem, bylo několik českých 
rodin, které však při státním 
převratu 1918 byly v důsledku 
německého prostředí, v němž 
žily, již téměř poněmčelé.6

V okrese Bruntál byly 2 zbyt-
kové statky7 v českých rukách,  
a sice zbytkový statek pana Soš-
ky v obci Sosnová a zbytkový 
statek pana Honzeka v obci Sá-
dek.8 Oba tito čeští statkáři za-
městnávali ve svých podnicích 
rovněž jen zemědělské zaměst-
nanectvo české nebo polské ná-
rodnosti.

V obci Malé Morávce měla 
Báňská a hutní společnost to-
várnu na výrobu řetězů, v níž 
bylo též zaměstnáno hodně 
úřednictva, několik českých 
zaměstnanců a dělníků a pak 
dělníci z větší části politického 
přesvědčení německého soci-
álně demokratického. Dělníci 
smýšlení henleinovského byli tu 
v menšině. Vzpomínám ředitele 
této továrny pana Ing. Václava 
Nápravníka, národnostně velmi 
agilního a uvědomělého, který 
všemožně podporoval všechny 
české snahy a podniky, byl sám 
osobně činný v místní odbočce 
Národní jednoty pro severní 
Moravu a nemálo se zasloužilo  
i o postavení nové krásné bu-
dovy tamní české menšinové 

školy, jejíž otevření jsme tak 
okázale oslavili o Svatodušních 
svátcích 1938. Byla to též po-
slední větší česká slavnost na 
Bruntálsku.9

Dále nutno se mi též zmíniti 
o přádelně lnu firmy Zikmund 
Peruc v Kunově, jejíž národně 
uvědomělý majitel Leo Peruc, 
pokřtěný český žid z Prahy, 
podporoval rovněž všechny 
české snahy na Bruntálsku  
a zaměstnával v podniku i ně-
kolik českých úředníků a děl-
níků, které si za tím účelem 
schválně povolával z českého 
vnitrozemí. To hlavně bylo pří-
činou toho, proč byl místními 
henleinovci nenáviděn.

Byl to právě jeho tovární účet-
ní Rosenzweig, německý sociál-
ně demokratický předák rodem 
z Brna, který jako první oběť 
rozdmychované národnost-
ní nenávisti padl 26. listopadu 
1935, byl zasažen zákeřnou 
střelou fanatického henleinovce 
Scheithauera z Bruntálu. Byla 
to opět první politická vražda 
v ČSR po zákeřném usmrce-
ní prvního ministra financí  
dr. Rašína10 a zůstala bohužel 
nepotrestána, ježto vrah Scheit-
hauer uprchl po činu přes blízké 
hranice do Německa a nebyl čes-
koslovenským úřadům vydán.

Jiných větších českých pod-
niků na Bruntálsku nebylo. 
Majitel kamenického závodu 
v Bruntále Palouš, který se asi 
před 40 lety přistěhoval z Pra-
hy do Bruntálu, nezapomněl 
sice na svůj český původ ani na 
českou řeč, mluvil stále dobře  
a plynně česky, pohyboval se 
však výhradně jen v německé 
společnosti, vychoval rodinu 
německy a jeho národnost-
ní uvědomění se střídalo asi 
úměrně k celkové zahraničně 
politické situaci. Českého men-
šinového hnutí se nezúčastňo-
val a české společnosti nevyhle-
dával. Zůstal také při evakuaci 
v Bruntále, jeho pozice nebude 
tam však asi nejlepší, ježto hen-
leinovsky smýšlející Němci ne-
měli ho pro jeho český původ  
a snad i proto, že někdy navští-
vil českého nádražního restau-
ratéra Šponara, rádi. 

V celém politickém okrese 

bruntálském nebylo českého 
peněžního ústavu.

Na Bruntálsku bylo celkem  
9 menšinových obecných škol 
a 2 české menšinové měšťanské 
školy, a sice v těchto obcích:

1/ České obecné školy:
Bruntál, Andělská Hora, Malá 

Morávka, Milovice, Horní Be-
nešov, Sosnová, Sádek, Velké 
Heraltice a Vrbno.

2/ České měšťanské školy:
Bruntál a Velké Heraltice.
Celkový počet všeho českého 

žactva na Bruntálsku činil asi 
800 školních dětí.

Město Bruntál mělo dle po-
sledního sčítání lidu 1930 cel-
kem 9 676 obyvatel, z čehož 
bylo 9 031 Němců, 396 Čechů  
a ostatní jiné národnosti neb 
cizí státní příslušnosti.

Příchodem vojenské posád-
ky, státního policejního úřadu, 
velitelství Stráže ochrany stá-
tu (SOS) a konečně četnického 
pohotovostního oddílu a čet-
nické školy do Bruntálu zvý-
šil se tento počet obyvatelstva 
asi na 11 000 obyvatel, z čehož 
bylo kromě vojska asi přibližně  
600 Čechů.

Tato česká menšina v Brun-
tále se nikterak netěšila přízni 
německého obyvatelstva, zvláš-
tě v prvních popřevratových 
létech11 a v době starostová-
ní dr. Heinze, soudního rady  
a přednosty okresního soudu  
v Bruntále. Nově vznikající čes-
ká menšina v Bruntále musila tu 
všechny svoje existenční poža-
davky mnohdy úporně a všemi 
zákonitými cestami uplatňovati 
a prosazovati.

V roce 1926 byla založena  
v Bruntále česká menšinová 
škola, z počátku jako jedno-
třídka. Její správou byl pověřen 
dobrý menšinový pracovník  
a hraničář, řídící učitel Josef 
Spáčil, který tuto správu vedl 
až do konce školního roku 
1935/36, kdy byl přeložen 
do Opavy. Již příštího roku,  
tj. v roce 1927, započato bylo se 
stavbou nové školní budovy na 
místě trochu zastrčeném pod 
zámkem Německého řádu po-
blíž potoka „Schwarzbach“,12 
avšak přece ve středu města. 
Tato budova v době evakuace  

v říjnu 1938 dávno již nedosta-
čovala potřebám českého škol-
ství v Bruntále, ježto v ní byly 
již umístěny 3 třídy obecné ško-
ly, 2 oddělení mateřské školky  
a 4 třídy měšťanské školy.

Obecnou školu v Bruntá-
le navštěvovalo v posledním 
školním roce 1938/39 celkem  
90 dětí, 2 oddělení mateřské 
školky 36 dětí a 4 třídy měšťan-
ské školy 130 dětí. Činil tudíž 
celkový počet všech českých 
školních dětí v Bruntále na po-
čátku školního roku 1938/39 
celkem 256 dětí, z čehož bylo 
pouze 18 dětí německé národ-
nosti, a sice dětí již odrost-
lejších, jejichž rodiče si přáli 
výslovně, aby děti vychodily 
českou školu.

Posledním správcem českých 
škol v Bruntále byl velmi za-
sloužilý a dobrý menšinový 
organizátor Jan Doležal, ředitel 
české měšťanské školy v Brun-
tále, který nastoupil toto místo 
v roce 1936 po odchodu řídící-
ho učitele Josefa Spáčila.

V Bruntále byly tyto význač-
nější české spolky:
1/ Odbor Matice opavské „Pra-

děd“ (předseda: Jan Doležel, 
ředitel škol);

2/ Okresní péče o mládež (před-
seda: ředitel Jan Doležel);

3/ Odbočka tělocvičné jednoty 
Sokol v Krnově (předseda: 
okresní soudce dr. Stanislav 
Kahánek).

4/ Okresní spolek čs. Červené-
ho kříže (předseda: Jan Bro-
thánek, rada politické správy  
a okresní hejtman v Bruntále);

5/ Odbočka Masarykovy letec-
ké ligy (předseda: továrník 
Beno Marburg);

6/ Odbočka Klubu čs. turistů 
(předseda: ředitel Jan Dole-
žel);

7/ Místní osvětová komise 
(předseda: učitel Josef Bitt-
ner);

8/ Odbočka čs. rotmistrů (před-
seda: praporčík Josef Balada);

9/ Odbočka svazu čs. důstojnic-
tva (předseda: podplukovník 
pěchoty Miroslav Šitina).

Kromě toho byli také železnič-
ní zaměstnanci v Bruntále od-
borově organizováni ve svých 
odborových organizacích.

Text poskytlo Muzeum v Bruntále, příspěvková orga-
nizace, která vlastní rukopis JUDr. Jana Brothánka
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Kdy není při prodeji nemovitosti nutné platit daň z příjmu

Aktuální informace o dopravní situaci ve městě na www.mubruntal.cz

Na všechny peníze, které 
spadají do vašeho příjmu, se 
vztahuje daň z příjmu. Tedy  
i částka, kterou získáte prode-
jem své nemovitosti. Je však 
několik případů, kdy to ne-
platí.

Do daňového přiznání 
je nutné uvést také příjem  
z prodeje nemovitosti či jejího 
převodu. Daň činí 15 procent. 
Existuje však několik výji-
mek, kdy se tato povinnost na 
prodej nemovitosti či její pře-
vod nevztahuje.

Nemovitost, kterou jste zís-
kali darem

Dostanete-li nemovitost da-
rem od osoby v příbuzenském 
vztahu v hlavní nebo vedlejší 
linii nebo od osoby, se kterou 
jste alespoň jeden rok bezpro-
středně před darováním ne-
movitosti sdíleli domácnost, 
příjem je od daně z příjmu 
osvobozen.

Přesáhne-li hodnota nemo-
vitosti 5 milionů korun, platí 
oznamovací povinnost vůči 
správci daně. Při jejím nespl-
nění jsou účtovány vysoké po-
kuty, proto je důležité věnovat 
jí náležitou pozornost.

Nemovitost získaná skrze 
dědictví

Ať už zdědíte nemovitost bez 
rodinné vazby, nebo v rámci 
přímé či vedlejší rodinné linie, 
je předmět dědictví od daně 
osvobozen. 

Pokud však hodnota nemovi-
tosti přesáhne pět milionů ko-
run, je nutné oznámit dědictví 
správci daně. Je tak třeba uči-
nit do konce lhůty pro podání 
daňového přiznání za dané 
zdaňovací období, a to podle 
data příjmu dědictví. Na webu 
ministerstva financí si pro ten-
to účel lze stáhnout formulář 
pro oznámení o osvobozených 
příjmech.

Nemovitost, kterou vlastní-
te alespoň pět let

Pokud prodávaná nemovi-
tost je nebo do pěti let před 
prodejem byla zařazena do 
obchodního majetku, povin-
nost zaplatit daň nezaniká.

Pokud se ale nejedná o ob-
chodní majetek a vlastníte ne-
movitost alespoň pět let, není 
nutné daň z příjmu při prode-
ji platit. A nemusí to být ani 
pět let, pokud jste nemovitost 
nabyli dědictvím od předcho-

zího majitele v přímé rodinné 
linii. Přímá rodinná linie se 
týká osy děti – rodiče – pra-
rodiče. V takovém případě se 
pětiletá lhůta zkracuje o dobu, 
po kterou měl předchozí maji-
tel nemovitost ve vlastnictví.

Nemovitost, ve které ales-
poň dva roky bydlíte

Pokud ve vlastní prodávané 
nemovitosti bydlíte alespoň 
po dva roky bezprostředně 
navazující na datum prodeje, 
také jste od povinnosti daně  
z příjmu osvobozeni.

Nemusí se přitom jednat  
o místo trvalého bydliště, ale 
místo, které daňový poplat-
ník ke stálému bydlení pou-
žívá a trvale se tam zdržuje. 
Platí tam služby, energie, 
nechává si tam posílat poštu  
a podobně.

Výjimka se nevztahuje na 
nemovitosti zahrnuté do ob-
chodního majetku dva roky 
před jejich vyřazením ani na 
družstevní byty.

Prodej nemovitosti za úče-
lem zajištění bytové potřeby

Může se také stát, že po-
třebujete prodat nemovitost, 

abyste mohli vyřešit vlastní 
bytovou situaci. To se vztahu-
je na koupi nové nemovitosti 
nebo rekonstrukci.

Zde je nutné využít finanční 
prostředky nabyté prodejem 
k řešení bytové situace nej-
později do jednoho roku ná-
sledujícího po roce, kdy jste 
nemovitost prodali.

Pokud částka vynaložená na 
řešení bytové situace není tak 
vysoká jako částka získaná za 
prodej původní nemovitosti, 
vztahuje se na zbylou částku 
z prodeje běžná patnáctipro-
centní sazba daně z příjmu.

Lze to udělat i obráceně. Nej-
prve tedy řešit bytovou situaci 
a poté ji krýt prostředky zís-
kanými z prodeje nemovitos-
ti, a to opět do jednoho roku. 
V prodávané nemovitosti je 
však třeba doložit pobyt po 
určitou dobu před jejím pro-
dejem. Přijetí peněz z prodeje 
je nutné oznámit příslušnému 
finančnímu úřadu, a to do 
konce kalendářního roku, ve 
kterém přijmete peníze z pro-
deje nemovitosti. 

Vladislav Utíkal

Psychologické a sociální poradenství v Rodinné 
a manželské poradně Bruntál  

Každý z nás během života prožívá různé situace, radostné i ty nepříznivé a obtížné. V těch obvykle potřebujeme podporu  
a porozumění a hledáme někoho, kdo nás vyslechne, s kým můžeme sdílet své starosti. Někdy se obrátíme na své blízké  
a přátele, jindy uvítáme spíše setkání s někým, kdo nás blízce nezná a nebude nás hodnotit. Takovou osobou může být třeba 
psycholog nebo terapeut.

Na rodinnou a manželskou 
poradnu se můžete obrátit, 
pokud se nacházíte v zátěžové 
nebo nepříznivé situaci, kte-
rou se vám nedaří řešit vlast-
ními silami a chcete ji změnit 
nebo řešit. Přijít k nám může-
te samostatně, s partnerem, 
manželem, dítětem či dalšími 
členy rodiny. 

Nabízíme vám bezplatné 
psychologické a sociální po-
radenství v oblasti rodinných 
a partnerských vztahů. 
Může se jednat například o si-

tuace, kdy:
- prožíváte partnerskou či 

manželskou krizi
- trápí vás narušené vztahy  

v rodině

- řešíte těžkosti ve vztahu  
s dítětem, nejste si jistí ve 
výchově dětí

- máte problémy s navazo-
váním vztahů a hledáním 
partnera

- nedaří se vám vyrovnat se 
s úmrtím či onemocněním 
blízkého člověka

- rozešli jste se s partnerem  
a máte spor o děti

- řešíte rozvod, výživné na 
dítě, kontakty dítěte s dru-
hým rodičem

- nezvládáte svůj vztek a dal-
ší emoce, máte potíže s žár-
livostí

- jste neúspěšní v osobním 
životě, trpíte trémou, máte 
snížené sebevědomí a trá-

píte se tím
… a mnoho dalších situací.
Nabízíme vám klidné  

a bezpečné místo, možnost 
vystupovat anonymně. Jsme  
povinni zachovávat mlčenli-
vost. Budeme vám naslouchat, 
nikoliv vás soudit či hodnotit.

Jak se k nám objednat?
Pokud uvažujete o využití 

našich služeb, nebo si potře-
bujete ujasnit, co naše po-
moc obnáší, kontaktujte nás 
prostřednictvím telefonu: 
777 499 632 nebo 554 717 

993. Rádi vám vše vysvětlíme  
a najdeme pro vás termín 
osobního setkání v poradně. 
Objednat se k nám můžete 
také písemně e-mailem: brun-
tal@cepp.cz nebo osobně. Ro-
dinná a manželská poradna 
Bruntál sídlí ve 4. podlaží bu-
dovy Wind rose na Jesenické 
ulici č. 5. Více informací o nás 
najdete na www.cepp.cz.  

Nina Drápalová, 
Rodinná a manželská 

poradna Bruntál
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inzerceTEPLO BRUNTÁL a. s. 
Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál

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 ukonče-

né 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 profesní-

ho 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.

Přijme do trvalého pracovního poměru 2 pracovníky na pozici 
„Provozní zámečník“.
Náplň práce: údržba technologického zařízení kotelen a zaříze-
ní na výrobu tepla a teplé vody, včetně údržby rozvodů, výmě-
níkových 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 hodi-

ny/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)

Přijme do trvalého pracovního poměru pracovníka na pozici 
„Obsluha vytápění“ na CV Dolní.
Jedná se o dělnickou profesi k obsluze uhelných kotlů v nepře-
tržitém 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 profesní-

ho 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 uvede-
nou adresu k rukám paní Černínové (tel.: 554 774 226), případ-
ně na e-mailovou adresu: dana.cerninova@teplobr.cz. Nástup 
možný dle dohody.

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

inzerce

Macco Organiques, s.r.o., Bruntál
přijme zaměstnance pro následující profese:
• dělník výroby – nepřetržitý čtyřsměn-

ný 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 pra-
covní místa, která potřebujete obsadit? Náš domov vám 
poskytne zdarma prostor. Více informací na: nasdomov@
mubruntal.cz.

Hledáte pracovní uplatnění

Náš domov  11 28. listopadu 2018

Telefonní číslo 
na SENIOR TAXI: 

602 223 264
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3. 11. Jaroslav Pavlita (1956) 
Bruntál, Božena Kačírková (1955) 
Bruntál, 8. 11. Irena Schmidtová 
(1934) Karlovice, 9. 11. Alois 
Lukeštík (1948) Bruntál, Anna 
Žišková (1915) Lomnice-Tylov, 10. 
11. František Lang (1942) Bruntál, 
11. 11. Adolf Pešák (1939) Dvorce.

Poučení pro rodiče dítěte
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 poš-
tou. 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

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
        podpis zákonného zástupce (matka – otec)



V neděli 11. listopadu 2018 si zástupci jed-
noty Československé obce legionářské Brun-
tál „34. pěšího pluku střelce J. Čapka“ při-
pomněli 100. výročí ukončení první světové 
války. Postupně zapálili svíčky s motivem 
vlčích máků na všech místech v Bruntále, kte-
rá připomínají oběti velké války. Nejprve na 
nově obnoveném pietním místě na bývalém 
vojenském hřbitovu v Polní ulici, dále u pa-
mětních desek padlých bruntálských občanů 
na farním kostele, poté u památníku padlých 
studentů a učitelů reálného gymnázia na zdi 
piaristického kostela a nakonec na společném 
hrobu zemřelých vojáků na městském hřbito-
vu u kaple sv. Michaela.

Zástupci jednoty ČsOL Bruntál se tak při-
pojili k projektu Čs. obce legionářské „Svíč-
ky pro padlé“. Ten měl za cíl v Den válečných 
veteránů společně vzpomenout všechny oběti 
první světové války bez ohledu na to, v které 
uniformě bojovaly. 

Antonín Zgažar, 
předseda ČsOL Bruntál 

Svíčky pro padlé Aktivní senioři nesedí doma 
– pokračujeme 

Po prázdninách jsme měli naplánová-
no mnoho akcí, které postupně plníme.  
V polovině září devět členek úspěšně re-
prezentovalo naši republiku, Bruntál i ško-
lu na Mezinárodních olympijských hrách 
pro studenty třetího věku ve Zvolenu. Tam 
jsme mezi účastníky z Turecka, Rumunska, 
Ukrajiny, Polska, Španělska, Portugalska 
a Slovenska získaly stříbrnou a bronzovou 
medaili a v bowlingu jsme mezi 16 družstvy 
získaly 7. místo.

Podzimní počasí přálo krásné procház-
ce z Karlova do Malé Morávky a výletu do 
Olomouce. Navštívili jsme Vlastivědné mu-
zeum, kde byla vystavena vzácná státovka, 
pak jsme prošli výstaviště Flora Olomouc, 
zazpívali si s Viktorem Sodomou a ještě šlá-
pli do pedálů na Ološlapu a projeli se měs-
tem s výkladem průvodce. Maximálně vyu-
žíváme slev pro seniory, proto jsme se vydali 
do Litovle na exkurzi do pivovaru s ochut-
návkou 9 druhů piv, prohlédli si pivovarské 
muzeum a po obědě a prohlídce náměstí se 
zase vydali zpět domů. Další výlet do Kop-
řivnice bude s prohlídkou Technického mu-
zea a pak přejedeme do Frýdku-Místku na 
exkurzi do výrobny Marlenka. 

Rádi si zasportujeme, proto chodíme na 
bowling, kde každý bojuje sám za sebe. 
Několik členů vyrazilo ještě na výlety na 
kolech. Každý měsíc využíváme akce, kte-
ré pro seniory pořádá muzeum v rámci 
programu Muzeum pro seniory. Spolupra-
cujeme s Domovem Pohoda, kde se koná 
mezigenerační setkávání s dětmi MŠ, ZŠ  
a klienty domova. 

Závěr roku patří česko – polskému kul-
turnímu projektu Více společného světla. 
Několik členek chodí do kurzu polštiny, 
měli jsme setkání s režisérem Morávkem, 
jeli jsme do Opolí na setkání s polskými ko-
legy. Ti měli pro nás připravené workshopy  
a čeká nás v polovině prosince společné vy-
stoupení na náměstí a v divadle v Bruntále. 
Po novém roce znovu pojedeme do Opolí na 
tříkrálový průvod. 

Oslavy 100 let od založení republiky pro-
bíhaly ve Společenském domě, kam jsme 
přišli v dobovém oblečení a sklidili úspěch. 
Program byl velice pestrý, pohodový a dů-
stojný tomuto výročí.

Za svoji činnost jsme obdrželi od Kraj-
ské rady seniorů MS kraje čestné uznání 
za dlouhodobou vysoce aktivní činnost.  
V rámci republikového projektu SenSen 
Nadace Charty 77 v kategorii Nejlepší klub 
roku 2018 jsme získali čestné uznání s fi-
nanční odměnou. Své úspěchy si připome-
neme na členské schůzi, kde budeme mít 
kromě oficiální části i kulturní vystoupení  
s překvapením, tanec s hudbou a občerst-
vení.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za fi-
nanční podporu městu Bruntálu, za vzá-
jemnou spolupráci se sociálním odborem  
a odborem kultury Městského úřadu Brun-
tál, dále pracovníkům Muzea Bruntál  
a Centra pro seniory Pohoda, vedení školy  
a žákům ZŠ Okružní v Bruntále. Těšíme 
se na další spolupráci a setkávání s vámi i 
v roce 2019.

Marta Rozprýmová, Aktivní senioři 

Rozloučili jsme se
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Sté výročí vzniku Československa se 
stalo i pro naši školu vítanou příleži-
tostí uspořádat celou řadu různých akcí  
a pořádně tyto kulaté narozeniny osla-
vit. Již před několika týdny se plánová-
ní a řízení ujala skupina dobrovolníků  
z řad pedagogů, kteří navrhli a připravi-
li velmi zajímavý celoškolní projekt. Už 
při vymýšlení se ukázalo, jak dokážeme 
být kreativní. Naplánované aktivity za-
sáhly všechny třídy všech ročníků a při 
jejich realizaci jsme se učili, malovali, 
vystřihovali, kopírovali, tvořili drobné 
projekty, nacvičovali, prohledávali půdy 
a domácnosti, abychom do školy dones-
li co nejvíc památek na sto let existence 
českého státu.

Přípravy trvaly do pátku 26. října  
a zahájení a realizaci jednotlivých akti-
vit jsme umístili do období mezi dvěma 
českými významnými svátky – 28. říj-
nem a 17. listopadem.

Po podzimních prázdninách jsme zor-
ganizovali celoškolní výstavu. 

Vážení rodiče – využijte návštěvy ško-
ly a přijďte se na výstavu také podívat 
– vystavujeme úžasné exponáty, určitě 
budete nadšeni stejně jako my. Krásnou 
slavnostní vernisáž této výstavy jsme 

v pátek 2. 11. spojili s další 
významnou událostí, s ote-
vřením relaxační místnosti, 
kterou jsme dokázali zřídit  
a vybavit díky sponzorskému 
daru Komerční banky.

V úterý 6. 11. jsme se pře-
nesli do minulosti díky žá-
kům z VIII. A, kteří se svou 
třídní učitelkou nacvičili di-
vadelní představení odehrá-
vající se ve škole v době vzni-
ku Československa.

Poučili jsme se, pobavili, 
moc děkujeme. Dívky z os-
miček s paní učitelkou TV 
nacvičily bývalou spartakiádní skladbu 
Poupata a připravily nám tím další mi-
mořádný zážitek. Na závěr dostali naši 
žáci otázku, zdali chtějí v minulosti zů-
stat, nebo se chtějí vrátit do současnos-
ti. Potěšilo nás, že i ti největší vzpurníci  
a odbojníci dali přednost dnešku a dneš-
ní škole (doufáme, že nejen kvůli mobi-
lům, počítačům, tabletům a podobným 
vymoženostem). Oslavy a připomínky 
výročí probíhaly i v jednotlivých tří-
dách. Žáci malovali portréty význam-
ných osobností, vyráběli lipové listy se 

svými jmény, ze kterých vznikla červe-
nomodro bílá lipová ratolest, namalovali 
úžasný komiks o tom, jak Čapkův pej-
sek a kočička slavili 28. říjen, připravili 
módní přehlídku, vařili dobová jídla, 
psali dopis našim potomkům, tedy dě-
tem, které budou žít v této republice na 
tomto místě za dalších sto let.

Připomenutí tohoto výročí stálo desít-
ky hodin práce žáků i dospělých, ale vý-
sledek je úžasný. 

 Marcela Žáková, 
ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Ať se nám to líbí, či ne, informační tech-
nologie ovlivňují náš každodenní život. 
Mladší generace mají zcela odlišný život-
ní styl, formy zábavy a způsoby trávení 
volného času. 

Projektový den – „Virtuální svět a mezi-
lidské vztahy“, který proběhl dne 16. listo-
padu 2018, svým obsahem zasáhl dvě ob-
lasti lidského života. Tou první byly vztahy 
mezi žáky a také žáky a učiteli. Formou 
zážitkových i vědomostních aktivit se žáci 
na jednotlivých patrech naší školy snažili 
podpořit spolupráci, komunikaci a v nepo-
slední řadě i důvěru mezi všemi zúčastně-
nými. Umět naslouchat a přijmout názory 
druhých bývá často obtížné pro dospělé,  
a co teprve děti. Život samotný však přiná-
ší nekonečné množství těchto situací a děti 
by se postupně měly naučit vnímat odliš-
nosti a pracovat s nimi. 

Druhá oblast byla zaměřena na bezpeč-
né užití internetu, bohužel je aktuální 
pro všechny věkové kategorie. Ohrože-
nými skupinami jsou však právě děti. Ve 

své dětské naivitě často podleh-
nou tlaku druhých a ztrácí kont-
rolu nad svými životy. Generace 
jejich prarodičů a rodičů měla 
své vzory v hercích, zpěvácích či 
veřejně známých osobách. Dneš-
ní teenageři nachází své idoly na 
internetu – youtubery, blogery, 
…!

Jak nastavit svůj profil, rozlišit, 
kdo je, a není přítel na sociální 
síti, odhalování soukromí a sdíle-
ní citlivých informací, to vše bylo 
součástí aktivit druhého bloku. 

Díky finanční podpoře Morav-
skoslezského kraje z oblasti „Podpora 
aktivit v oblasti prevence rizikových pro-
jevů chování u dětí a mládeže na školní 
rok 2018/2019“, část A) Projekty zamě-
řené na všeobecnou specifickou primár-
ní prevenci rizikových projevů chování  
s iniciativními prvky absolvovaly třídy  
6. A, 6. B, 6. C přednášku„Řidičský prů-
kaz internetového surfaře“, kterou vedl 

Mgr. L. Látal. Ve dvouhodinovém bloku 
vedl děti k zamyšlení se nad nebezpečí-
mi, která jsou s internetem a užitím so-
ciálních sítí spojena. Děti aktivně sdílely 
zkušenosti a snažily se najít řešení mode-
lových situací. Závěr celodenních aktivit 
patřil společnému zhodnocení v rámci 
kmenových tříd.  

Eva Mistrová, 
ZŠ Bruntál, Cihelní 6

Jak slavíme narozeniny

Virtuální svět a mezilidské vztahy

Setkání s panem Vydrou na Základní škole, Jesenická 10
Náš školní čtenářský klub uvítal ve 

středu 7. listopadu 2018 komiksového 
scénáristu Daniela Vydru. V příjemné 
atmosféře nám povídal o své práci, vy-
světlil nám základní komiksové výrazy  
a seznámil nás s principem psaného textu 
k obrázkům. Jeho texty jsou doplňovány 
ilustracemi manželky Markéty Vydrové  

a moc se nám líbily. Mohli jsme si vymy-
slet vlastní příběhy, které jsme nakonec  
i zdramatizovali, sehráli jsme velmi vtip-
né a povedené kousky.

Pan Vydra na nás už od prvního mo-
mentu působil velmi sympaticky a užili 
jsme si s ním spoustu legrace. Ani minu-
tu jsme se nenudili. Naše oči se soustře-

dily jen na něho a doslova jsme ho hltali 
pohledem. Pohostili jsme ho kávou a zá-
kusky a doufáme, že se mu u nás líbilo. 
A možná někdo z nás začne psát a kreslit 
komiksové příběhy. 

Vendula Kosová, VIII. A, 
ZŠ Bruntál, Jesenická 10



28. listopadu 2018 14 Náš domov 

Fitnessky se zúčastnily INBA/
PNBA European Championships

Moderní gymnastky zahájily 
sezónu úspěšně

M
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Organizace INBA/PNBA 
Mistrovství Evropy se v roce 
2018 ujalo Maďarsko. Dne  
27. 10. zavítali příznivci natu-
rální kulturistiky a fitness do 
města Tatabánya. Místní spor-
tovní hala poskytla zázemí  
161 sportovcům, kteří naplnili 
31 kategorií. Úroveň závodní-
ků byla vysoká a rozhodčí se 
často při svých hodnoceních 
zapotili. 

První kategorie vstoupila na 
pódium v sedm ráno, což zna-
menalo brzké ranní vstávání. 
Soutěž byla rozdělena do 4 blo-
ků, a jednotlivé kategorie tak 
nemusely čekat celý den v hale. 

Moderátorem akce byl ostří-
lený Petr Juriga, který svými 

znalostmi obohatil celodenní 
zápolení.

Českou republiku reprezen-
tovalo celkem 17 žen, mužů 
a dětí. Dalšími zúčastněnými 
zeměmi byly: Francie, Sloven-
sko, Maďarsko, Itálie, Holand-
sko, Rumunsko, Německo, 
Řecko, Polsko a Azerbajdžán.

Umístění bruntálských 
fitnessek
Fitness dětí 8–9 let: Natálie 

Hájková – 6. místo; Fitness 
dětí 12–13 let: Barbora Neča-
sová – 3. místo, Klára Vokálo-
vá – 5. místo, Daniela Kořín-
ková – 6. místo.

Děkujeme městu Bruntálu za 
finanční podporu. 

Eva Mistrová

Moderní gymnastky SVČ 
Bruntál mají za sebou první 
závody nové sezóny, které ab-
solvovaly v sousedním Polsku, 
kde je moderní gymnastika na 
vynikající úrovni. V hlavní se-
zoně zde probíhá velké množ-
ství závodů nejen domácích, ale 
především mezinárodních, na 
nichž se potkávají gymnastiky 
z celého světa.

Naše závodnice mají tak mož-
nost nejen porovnat své výko-
ny, ale také navázat kontakty, 
získat spoustu nových zkuše-
ností a informací.

Turnaj v Poznani, který se ko-
nal 3. – 4. listopadu 2018, se vy-
značoval příjemnou pohodo-
vou atmosférou. V sobotních 
soutěžích se vedlo výborně 
nejmladší Nikolce Kerhartové, 
která v kategorii ročníku 2010 
vybojovala pohár a stříbrnou 
medaili za 2. místo v celkové 
soutěži. Julča Lukešová (2008) 
se umístila ve své kategorii na 
16. místě. 

Neděle zase patřila Zuzce Ná-
bělkové a Barboře Smékalové. 
Zuzka předvedla výbornou se-
stavu bez náčiní, ale s obručí 
nenašly společnou notu a díky 
chybce v závěru sestavy bylo 
výsledkem 16. místo v kategorii 
ročníku 2009. 

Barča od nového školního 
roku navštěvuje Gymnazium 
Hejčín v Olomouci, a to jí neu-
možňuje absolvovat pravidelný 
trénink. Trénuje pouze 1x týd-
ně, a proto nastupovala do zá-
vodu s obavami. Na ploše však 

již byla jako doma a výborným 
výkonem vybojovala vynikající 
2. místo v kategorii.

O týden později 10. listopa-
du se k nim přidala i Terezka 
Rozprýmová. A znovu to bylo 
Polsko. Tentokrát Brzeg Dolny 
poblíž města Wroclaw, kde se 
konal velký mezinárodní zá-
vod, kterého se účastnily kro-
mě domácích také závodnice  
z Německa, Holandska, Špa-
nělska, Irska, Egypta a Česka. 

Tentokrát měla první závod 
za sebou Barbora Smékalová, 
která s jistotou předvedla své 
sestavy s obručí a kužely. Za 
obě získala nejvyšší ohodno-
cení, které ji po zásluze vynes-
lo pohár a zlatou medaili za  
1. místo v kategorii. 

Zlatou sobotu vystřídala stej-
ně úspěšná neděle. Kategorie 
ročníků 2010 – 2008 byly velmi 
silně obsazeny jak počtem zá-
vodnic, tak vynikajícími výko-
ny domácích gymnastek i gym-
nastek ostatních států. Naše 
závodnice se rozhodně neztra-
tily. Nikolka Kerhartová obsa-
dila 4. místo, Zuzka Nábělková 
6. místo, Terezka Rozprýmová 
14. místo a Julinka Lukešová 
17. místo. Pro naše závodnice 
je to velký úspěch a povzbuzení 
do dalších závodů.

Oba závody v Polsku byly mi-
mořádně úspěšné. Gratuluje-
me závodnicím i jejich trenérce 
paní Hance Smékalové a přeje-
me jim stejně úspěšnou celou 
závodní sezónu. 

Jana Kerhartová

Bruntálský tým fitness závodnic na INBA/PNBA European Cham-
pionships: (zleva – zadní řada) E. Mistrová, D. Kořínková, B. Neča-
sová, K. Vokálová, (vpředu) N. Hájková.                        Foto: archiv

Příští vydání Našeho domova má uzávěrku 
3. prosince 2018. 

Noviny budou distribuovány 
bezplatně do schránek

od 12. prosince 2018.
Redakce uvítá vaše náměty a příspěvky. 

Pište, telefonujte: 554 706 398.
e-mailujte: nasdomov@mubruntal.cz

Seznam zkratek autorů zveřejněných příspěvků: 
zup – Zuzana Pršalová, JO – Jiří Ondrášek
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Odešel přítel Alois Lukeštík 
Klub českého pohraničí, městská rada 

Bruntál oznamuje smutnou a bolestnou 
zprávu. Dne 9. listopadu 2018 opustil 
naše řady po těžké nemoci náš dlouho-
letý člen, emeritní místopředseda KČP 
MěR Bruntál, přítel Alois Lukeštík.

Narodil se 1. ledna 1948 na Blanensku, 
byl velmi vzdělaný, uvědomělý vlaste-

nec, studia absolvoval u nás i v zahrani-
čí, nabyl velkého rozhledu v historii, so-
ciologii, politických vědách. Byl velkým 
přínosem pro práci KČP MěR Bruntál. 
Vždy taktní, uvážlivý, výborný přítel, 
spolupracovník a kamarád.

Jeho místo v KČP nikdo nenahradí, 
především jako dobrého člověka, kama-

ráda, přítele a spolupracovníka. 
Ať mu zní na rozloučenou hymna KČP, 

husitský chorál a Hašlerova Ta naše pís-
nička česká.

Čest Tvojí památce, drahý příteli!
Josef Halabala a KČP MěR Bruntál

Matěj Mlčůch

Vincent Dokoupil

Julie Strušková

Nikolas Kocián

Aleš Koběrský

Karolína Slavkovská

Michaela Pogosjanová

Jan Bakalář

Vladimír Gazda

Filip Šulkovský

Eliška Boženíková

Anna Matysíková

V sobotu 3. 11. 2018 proběhlo vítání nových občánků města Bruntálu. 
Rodičům gratulujeme a děti vítáme! Fota: zup



28. listopadu 2018 16 Náš domov 


