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Gymnasté z Vážek Bruntál sklízí 
vítězství jedno za druhým

Hodně píle, odhodlání a především dřiny na trénincích přiná-
šejí Vážkám Bruntál kýžené ovoce v podobě nejvyšších oceně-
ní na republikové úrovni. Poháry a medaile už se za dobu je-
jich působení počítají na desítky a do budoucna to nevypadá, 
že by se gymnasté chystali polevit.

Výsledky mluví jasně, Vážky 
z Bruntálu patří mezi repub-

likovou gymnastickou elitu. 
Pokračování na str. 15

Další krok k obnově 
sídliště Dolní; práce 
musí začít ještě letos

V závěru října přišla zpráva, která může 
těšit obyvatele sídliště Dolní, ale i další 
občany Bruntálu: město dostalo dota-
ci na pokračování obnovy prostranství 
největšího bruntálského panelového 
sídliště. S ohledem na striktní dotační 
podmínky je nezbytné začít s prací ne-
prodleně, už na počátku listopadu. Měs-
to proto žádá obyvatele sídliště o maxi-
mální míru pochopení, shovívavosti a 
trpělivosti.

Může tak pokračovat obnova veřejných 
prostranství na sídlišti, zahájená v  loň-
ském roce. Tentokrát dostanou nový 
živičný povrch chodníky spojující ulici 
Cihelní s koncem ulice Uhlířské (za pane-
láky v Dělnické ulici a dále ke křižovatce 
ulic Uhlířské, Vančurovy a J. E. Purkyně). 

Ostatní pěší komunikace – kolem ma-
teřské školy, dále v ulicích Dolní, Dělnic-
ké, Horní a mezi sportovišti – budou ze 
zámkové dlažby.  Pokračování na str. 4

Školy mají za cíl inovovat 
přírodovědné a technické obory 

Na realizaci projektu s  názvem Vzájemně sdílíme partner-
ství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického 
vzdělávání v  Bruntále spolupracují čtyři základní školy ve 
městě, k vytváření učebních materiálů a realizaci projektu se 
přidalo i gymnázium. Výsledkem dvouleté činnosti by měl být 
výstup v podobě zcela nových, moderních a zároveň praktic-
kých učebních materiálů a opor pro žáky i jejich pedagogy do 
jednotlivých předmětů. Materiály budou přístupné na společ-
ných webových stránkách škol www.zakladkybruntal.cz.

V každé ze zapojených škol 
se zaměřili na určité předměty, 
k  nimž budou nakonec zpra-
covány opory dostupné ve-
řejně na webových stránkách 
projektu, a vybrán byl vždy 
také hlavní koordinátor, který 
řídí daný pracovní tým. 

Za základní školu v  Jesenic-
ké ulici je koordinátorem zá-

stupce ředitelky Mgr. Miroslav 
Šimůnek. „Naše škola se za-
měřila na technickou zručnost 
a dovednosti žáků a případné 
směřování k  volbě budoucího 
povolání v oblasti řemesel. Sou-
středili jsme se s programem ex-
kurzí především na žáky šestých 
až devátých tříd.

Pokračování na str. 5

Sedmiletý fotograf vystavuje na radnici
Své fotogra�e vystavuje od 30. října na radnici teprve sedmi-
letý fotograf Kryštof Vaněk z Holešova. Na zahájení výstavy 
dorazil i sám mladý autor spolu s  rodiči a mladší sestrou, 
vernisáž si také nenechaly ujít desítky lidí, kteří se přišli na 
výtvory nadaného fotografa podívat.

Kryštof Vaněk se k  focení 
dostal přes své rodiče. „Půjči-
li jsme mu náš starý fotoapa-
rát, hlavně proto, abychom 
ho na výletě trochu zabavili a 

pak se ukázalo, že jeho fotky 
mají něco do sebe,“ prozradila 
Kryštofova matka Vladislava 
Vaňková. 

Pokračování na str. 2

Halloween v režii SVČ 
– upíři, čarodějnice, duchové a strašidla

V duchu halloweenského bláznění se nesl pátek 1. listopadu v budově SVČ p. o., 
Pod Lipami v Bruntále. Takřka třicet dětí sem dorazilo strávit noc a pobavit se po 
halloweenském způsobu.         Pokračování na str. 7

 Halloween ve Středisku volného času Bruntál, p. o. se konal v pátek 1. listopadu. Foto: lc 
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Sedmiletý fotograf vystavuje na radnici
Dokončení z titulní strany

Druhák Kryštof má za sebou 
několik výstav nejen v Česku, 
ale také v  zahraničí. Fotil na-
příklad národní parky Irska 
a část obrázků, které jsou na 
bruntálské radnici k  vidění, 
pochází i odsud. Hlavní část 
vystavených fotografií zachy-
cuje Bruntál, okolí města a 
také Slezskou Hartu. Kryštof 
Bruntálsko nafotil při své ná-
vštěvě s rodiči letos v létě. Na 
vernisáž dorazilo také vedení 

města, výstavu uvedl staros-
ta města Ing. Petr Rys, MBA, 
který malému fotografovi po-
přál hodně úspěchů, povede-
ných záběrů a především dob-
ré světlo při focení.

Nadaný fotograf byl v  po-
slední době v  jednom kole, 
má za sebou řadu výstav, vy-
stoupil v  několika televizních 
pořadech a dělal porotce ve 
fotografických soutěžích, a 
dokonce pod jeho vedením 
proběhl i workshop, v  němž 

učil děti upravovat fotografie 
a pracovat s  editačními pro-
gramy. „S úpravami fotek začal 
Kryštof záhy po tom, co se pustil 
do focení. Já se hodně pohybuji 
v gra�cké branži a jeho to zau-
jalo, chtěl si své fotky upravo-
vat sám,“ vysvětlil Kryštofův 
otec Aleš Vaněk. „Ze začátku 
jsem ho naučil ovládat pro-
gramy pomocí zkratek, klávesy 
jsem mu na klávesnici barevně 
označil, takže se rychle nau-
čil, co je pod kterou zkratkou 
schované za funkce, a v  práci 
mu už nic nebránilo. Naučil se 
to tak rychle, že nás pak doma 
často opravoval a radil nám, co 
která zkratka znamená.“ Rodi-
če spolu s Kryštofem v blízké 
době žádné další velké výstavy 
neplánují. „Teď toho má hodně 
ve škole, chodí do druhé třídy a 
zatím se mu daří výborně, ku-
podivu ho baví všechny před-
měty a ve škole se mu moc líbí. 
Dokonce je tam spokojenější 
než ve školce. Kromě focení 
hraje i na �étnu, takže má dal-
ších zájmů hodně, a teď si dáme 
od velkých výstav chvíli pauzu. 

Ale Kryštofa focení baví, foťák 
bere pořád někde s  sebou, tak 
uvidíme, jaký materiál se mu 
podaří nashromáždit,“ dopl-
nila matka. Malého fotografa 
podle vlastních slov nejvíc 
přitahuje focení západu slun-
ce a přírodní scenérie vůbec, 
modelku mu také dělá mladší 
sestra Barborka. „Naše malá 
sice fotí taky, ale na rozdíl od 
Kryštofa nemá tolik trpělivosti, 
což je pro dobré fotky potřeba. 
Ale především je to Kryštofova 
nejoblíbenější modelka. Nabí-
zejí se mu sice i naše známé, 
že by od něj měly rády něja-
ký ten portrét, ale do toho se 
Kryštofovi zatím moc nechce, 
Barborka u něj prostě vede,“ 
uzavřeli Vaňkovi. Výstava 
Kryštofa Vaňka je přístupná 
ve druhém podlaží budovy 
B městského úřadu, potrvá 
do druhé poloviny prosince, 
zhlédnout ji, je možné vždy 
v pondělí a ve středu od 8 do 
17 hodin, v úterý a ve čtvrtek 
od 8 do 15 hodin a v pátek od 
8 do 14 hodin.
 (lc)

Akce Klubu Za starý Bruntál
• čtvrtek 14. listopadu
• 17–17.30

Bruntálský salon 
Prohlídka výstavy bruntálských 
výtvarníků k výročí města. Vý-
stavní síň zámku Bruntál, vstup-
né 20 Kč, snížené 10 Kč.
• 18–19

Archeologické nálezy 
v Suché Rudné aneb 
Kde pracovali první 

Bruntálané
Populárně odborná přednáška 
Mgr. Michala Zezuly, archeologa 

a ředitele Národního památko-
vého ústavu v Ostravě, doplněná 
prezentací fotografií a ukázkami 
archeologických nálezů z loka-
lity penzionu Holzberg z jara 
2013.
Začátek v  18 hodin, salonek 
Městského divadla Bruntál – 
1.  poschodí, vstup do divadla 
bočním vchodem od banky.
Aktuální informace KZSB na-
leznete na jeho webových strán-
kách – www.kzsb.cz a ve vývěsce 
na bruntálském náměstí Míru 
č. 8 – vchod do kavárny Piazza a 
domu služeb.

Pozvánka na koncert klasické hudby
Zveme zájemce o duchovní klasickou hudbu na koncert „Sed-
mé nebe“. 

V programu pěveckého a kla-
vírního recitálu Vítězslavy Paj-
erové a Petra Nováka budeme 
mít možnost se zaposlouchat 
nejen do písní s  duchovní te-
matikou ale také do přednesu 
některých biblických žalmů. 
Umělci z  Plzně představí ve-
řejnosti duchovní písně autorů 
Ciro Pinsuti, Claude L. Fich-
thorn, Homer N. Bartlett, Da-

vid Huntsinger a Kristin Wil-
kinson, A. Schlösser, Robert 
L. Bedell, Franz Schubert a 
árie Cherubina z opery Figaro, 
Bedřich Smetana: České tance 
řada II. Koncert se bude konat 
ve Spolkovém domě Maria-
ny Berlové, Husova 2, Brun-
tál v  sobotu 9. listopadu 2013 
v 18 hodin. 

(VO)

Osm bruntálských známých i méně známých umělců vystavuje svá 
díla ve velké zámecké výstavní síni.        Foto: lc

Sedmiletý fotograf Kryštof Vaněk na vernisáži svých děl v Bruntále 
na radnici zvěčnil i starostu města Ing. Petra Ryse, MBA.     Foto: lc
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Na rekonstrukci kulturní památky Petrin už nastoupily odborné �rmy
I když se stále ještě bourá, na stavbu již nastoupily specializované �rmy, především v oboru topení a vody, aby byla zajištěna 
plynulost dodávek v zimním období. 

Do nadcházející topné sezó-
ny tak bude škola zajištěna a 
podmínky pro kvalitní výuku 
budou stejné jako na kterékoliv 
jiné škole. Pozvánku na stavbu 
dostali i další řemeslníci, elek-
trikáři, specialisté na rozvody 
IT a vzduchotechniky, a tak se 
na stavbě pohybuje naráz více 
než šedesát lidí. 

Obyvatelé výškových domů 
v Pionýrské ulici již mohli po-
zorovat v horních patrech ško-
ly nově vyměněná okna, která 
jsou dřevěná a svým vzhledem 
již předurčují budoucí vzhled 
budovy. Snahou bylo pochopi-

telně docílit původní vizuální 
podoby, jak po stránce tvaru, 
tak po stránce barev. 

Není bez zajímavosti, že se 
ctí původní červený vnější rám 
okna v kombinaci s bílými kří-
dly. Zvláštní pozornost byla 
věnována i detailům jednotli-
vých prvků oken, jako je ko-
vání a ovládání otevíratelných 
částí při zajištění bezpečnosti, 
funkčnosti a tepelného kom-
fortu. Současně byla zahájena 
repase stávajících kastlových 
oken a dveří v atriu budovy. 

Mezi nejdůležitější záchran-
né práce patří sanace proti 

vlhkosti spočívající jednak 
v  zajištění trvalého odvětrání 
a odvodnění obvodových částí 
budovy a jednak v  zabránění 
vzlínání vlhkosti v základovém 

zdivu pomocí chemické izola-
ce. Ta je prováděna odvrtáním 
zdiva s následnou tlakovou in-
jektáží izolačních chemikálií.

(MK)

Krátce z jednání rady města

Autorem neoznačených textů v listu je 
Jiří Ondrášek, tiskový mluvčí Městského úřadu Bruntál

Práce v budově Petrina pokračují podle plánu.  Foto: MK

Protidrogová 
politika města

Rada města na své 64. schů-
zi v úterý 29. října projednala 
a doporučila zastupitelstvu ke 
schválení Plán protidrogové 
politiky města Bruntálu na 
období 2014–2015. Materiál 
velmi konkrétně informuje 
o vývoji a trendech v drogové 
oblasti a na základě analýzy 
stanovuje podrobný plán řeše-
ní protidrogové problematiky 
se způsoby jeho realizace na 
území města Bruntálu v  uve-
deném období. Zastupitelé bu-
dou o schválení plánu hlasovat 
na svém posledním letošním 
řádném zasedání v  úterý 
10. prosince. 

Rezignace a poděkování 
Na svou funkci člena komi-

se rady města pro výchovu a 
vzdělávání rezignovala ke dni 
3. říjnu letošního roku paní 
Jaroslava Fidlerová. Rada 
města v  úterý 29. října vzala 
na vědomí usnesení komise 
o její rezignaci, a to bez volby 
náhradníka. Současně rada 
města vyslovila poděkování Ja-

roslavě Fidlerové za dosavadní 
činnost v komisi pro výchovu a 
vzdělávání.

Záštita starosty nad 
předáváním plaket

Starosta města také v  letoš-
ním roce převezme záštitu nad 
udílením plaket prof. MUDr. 
Jánského a Zlatých křížů Čer-
veného kříže III. třídy oce-
něným dárcům krve. Záštitu 
starosty města schválila rada 
města na své schůzi v  úterý 
29.  října, samotný slavnostní 
akt proběhne v pátek 22. listo-
padu na zámku v Bruntále. 

Zvýšení vstupného do 
wellness centra

Rada města v  úterý 29. říj-
na schválila zvýšení vstupné-
ho o 15 procent pro dospělé 
návštěvníky Wellness centra 
Bruntál s účinností od 1. ledna 
2014. Potřeba zvýšení vstupné-
ho vychází z  ekonomiky pro-
vozu wellness centra a v potaz 
bylo vzato rovněž srovnání 
s  některými podobnými zaří-
zeními v  Moravskoslezském 
i Olomouckém kraji. 

Dopravní přestupní terminál 
v ulici Nádražní v Bruntále

V Nádražní ulici nadále probíhá stavba s názvem „Dopravní 
přestupní terminál na ulici Nádražní v Bruntále“.

V  posledních týdnech probí-
haly práce na vybudování ka-
nalizace, pokládce vodovodu, 
práce na výstavbě objektu so-
ciálního zařízení nebo třeba na 
protipožární stěně. Nadále se 
pracuje na vnitřních úpravách 
budovy Českých drah, do které 
se přestěhuje zabezpečovací a 
komunikační technologie Čes-
kých drah. 

Vše probíhá pod dohledem 
zástupců investora, technické-
ho dozoru, koordinátora bez-

pečnosti práce a autorského 
dozoru projektanta stavby. 

Stavební práce pokračují dle 
aktuálního časového harmo-
nogramu dodavatele stavby, 
kterým je sdružení KARE-
TA s. r. o., a EUROVIA CS, a. s. 
Celkové náklady stavby jako ta-
kové jsou ve výši 49 mil. Kč bez 
DPH. Tyto náklady jsou finan-
covány za přispění dotace z Re-
gionálního operačního progra-
mu NUTS II Moravskoslezsko 
a rozpočtu města Bruntálu.

(MP)

Přijďte na přednášku proti Šmejdům
Přednáška, která se bude konat v Institutu pro regionální roz-

voj, o. p. s., se sídlem v ulici Dr. E. Beneše 1873/61 v Bruntále ve 
čtvrtek 21. listopadu od 13 hodin je určená pro širokou veřej-
nost. Tématem bude ochrana seniorů při předváděcích akcích 
a podomním prodeji,  prezentován zde bude také dokument 
Šmejdi. Seniorům, ale nejen jim, přednáška nabídne ucelené 
informace o nástrahách předváděcích akcí a podomního pro-
deje. Účastnit se budou Mojmír Bezecný, ředitel Inspektorátu 
Moravskoslezského a Olomouckého, dále Lukáš Zelený, ve-
doucí právní poradny dTest a Jana Fialová, právní poradkyně 
dTest.             (zr)
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Další krok k obnově sídliště Dolní; práce musí začít ještě letos
Dokončení z titulní strany

Nově budou řešeny přístu-
py ke vchodům do bytových 
domů v ulicích Horní, Děl-
nické a Dolní. Také venkov-
ní schodiště v  Uhlířské ulici 
bude nově opraveno včetně 
instalace zábradlí.

Mezi ulicemi Dolní a Horní 
bude obnoveno dětské hřiště, 
kde se v současné době nachá-
zí herní sestava, pískoviště a 
houpačka. Tyto prvky budou 
demontovány a po úpravě 
plochy opět použity. Plocha 
dostane nový, bezpečnější a 
atraktivní povrch, vhodný 
pro děti. Hřiště bude mít tvar 
elipsy se zeleným čtyřlístkem 
na žlutém pozadí, lemovaném 
červeným okrajem.  Doplněn 

bude nově kolotoč a pružino-
vé houpadlo. 

Předmětem nových řešení 
budou také dvě sportoviště 
pod dětským hřištěm mezi 
ulicemi Dolní a Horní. Stáva-
jící asfaltové povrchy budou 
vyměněny za nové umělé po-
vrchy s  novým lajnováním, 
nově budou hřiště oplocena a 
dostanou nové sportovní vy-
bavení pro basketbal, fotbal, 
tenis, nohejbal a volejbal.

Nový mobiliář, tedy lavičky, 
stojany na kola, odpadkové 
koše a koše na psí exkremen-
ty, bude rozmístěn v prostoru 
sídliště, u dětského hřiště a 
sportovišť. Nevyhovující mo-
biliář bude ze sídliště odstra-
něn. Ve vymezeném prostoru 

sídliště bude také obnovena 
zeleň a veřejné osvětlení.

Důvod zahájení prací na 
počátku listopadu je zřejmý: 
rekonstrukce nemohla začít 
dříve, jelikož město získalo 
dotační prostředky z Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR 
až na konci letošního října. 
Město bylo na tuto skutečnost 
připraveno a „vysoutěžilo“ 
zhotovitele ještě před roz-
hodnutím o přidělení dotace 
– s  prací je tak možno začít 
neprodleně. Rekonstrukce 
bude pokračovat do poloviny 
příštího roku. Letos se začne 
s pěší komunikací, která spo-
juje ulice Cihelní a Uhlířskou, 
a dalšími přilehlými pěšími 
komunikacemi.

Nová etapa renovace ve-
řejných ploch naváže na již 
uskutečněnou obnovu páteř-
ní Cihelní ulice, včetně od-
počinkového místa s  kašnou, 

a renovaci chodníků a pro-
stranství u Kobylího rybníka. 
Plánované rekonstrukce musí 
být součástí širšího celku, není 
tedy možné opravit například 
chodníky v další části sídliště 
Dolní, mimo rámec projektu.

V příštím roce ale bude 
moci město opět zpracovat 
projekt na další etapu, podat 
žádost o dotaci a ukončit tak 
rekonstrukci celého největší-
ho bruntálského sídliště, kde 
žije bezmála třetina obyvatel 
města. 

Projekt nese název Rege-
nerace panelového sídliště 
Dolní-Bruntál – etapa 2013. 
Celkové náklady představují 
částku 9 196 000 korun, z če-
hož 4 miliony pokryje dotace 
z Ministerstva pro místní roz-
voj ČR, z Programu regenera-
ce panelových sídlišť pro rok 
2013.

Příležitost pro podnikatele, 
živnostníky a další

Máte zajímavý záměr, který chcete realizovat v období 2014–
2020? Jste podnikatel, živnostník, zemědělec? Poskytujete ně-
jaké služby nebo jste nezisková či příspěvková organizace? Jste 
občan, který má v hlavě dobrý nápad, co by se mělo v obci či 
městě udělat? Dejte nám o tom vědět! Napište svůj záměr do 
formuláře, který najdete na našich stránkách: www.mashj.cz.  

MAS Hrubý Jeseník v rámci 
přípravy Strategie 2014–2020 
nachystala  formulář pro-
jektového záměru pro sběr 
námětů na projekty.  Jeho 
vyplněním získáme přehled 
o tom, jaké záměry plánujete 
pro období 2014–2020. S po-
mocí těchto základních infor-
mací budeme moci přesněji 
zpracovat podklady pro při-
pravovanou Strategii a určit 
směr, kterým by se měla ubí-
rat dotační politika v našem 
regionu. Díky tomu budou 
moci být případné finanč-
ní prostředky nasměrovány 
přímo do potřebných oblastí 
v regionu. 

Tento formulář tedy slouží 
k  získání návrhů typů pro-
jektů v jednotlivých oblas-
tech rozvoje pro všechny 
typy subjektů na celém úze-
mí MAS  Hrubý Jeseník, tedy 
v obcích: Andělská Hora, 
Bruntál, Karlova Studánka, 
Karlovice, Ludvíkov, Oborná, 
Rudná pod Pradědem, Sta-
ré Město, Světlá Hora, Široká 

Niva, Vrbno pod Pradědem, 
Nové Heřminovy a Nová Pláň.

Formulář by měli vyplnit 
všichni ti, kteří se v uvedeném 
období hodlají zabývat rozvo-
jem regionu, vlastního pod-
nikání, neziskovou činností 
apod., a to ve všech možných 
oblastech života a za různého 
způsobu zajištění realizace 
uvedeného záměru – pomo-
cí vlastních zdrojů, sdruže-
ných zdrojů, dotačních zdrojů 
apod. 

Pro ty, kteří hodlají pro re-
alizaci svého záměru využít 
dotačních příležitostí, je uve-
dení záměru do strategie zcela 
zásadní! Strategie může slou-
žit i jako podklad pro žádosti 
o dotace z různých dotačních 
zdrojů.  Proto prosím věnujte 
návrhům Vašich záměrů do-
statečnou pozornost. Máte-
-li záměrů více, vyplňte tento 
formulář tolikrát, kolik zámě-
rů máte.

Bc. Ivana Metelková,  
MAS Hrubý Jeseník

Tour salon Poznaň, o Bruntál byl 
zájem i v obrovské konkurenci

Město Bruntál se úspěšně 
prezentovalo na XXIV. roční-
ku mezinárodního veletrhu 
cestovního ruchu v  Polsku, 
který se konal v polovině října. 
Bruntál se představil na stánku 
partnerského města Opole. Je 
potěšitelné, že výročí 800 let 
našeho města nezaniklo v  na-
bídce téměř 600 vystavovatelů 
z 35 zemí celého světa a vzbu-
zovalo zájem i u potenciálních 
klientů v zahraničí.

           (AP)

Fórum cestovního ruchu
Zástupci města Bruntál se 14.–15. října zúčastnili 3. ročníku 
konference, kterou pořádala Česká centrála cestovního ruchu 
CzechTourism ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.

 Fórum cestovního ruchu se 
konalo v  Dolní oblasti Vítko-
vic v Ostravě a bylo zaměřeno 
na řízení cestovního ruchu a 
industriální dědictví. Gene-
rální ředitel CzechTourismu 
Ing.  Rostislav Vondruška při-

pomenul, že město Bruntál 
letos slaví významné výročí a 
pochválil skvělou spolupráci 
Bruntálu a České centrály ces-
tovního ruchu při propagaci 
těchto oslav.

(AP)

Bruntál se prezentoval na me-
zinárodním veletrhu cestovního 
ruchu v Polsku.       Foto: AP



Náš domov       5   6. listopadu 2013

Školy mají za cíl inovovat přírodovědné a technické obory 
Dokončení z titulní strany 
Právě u nich chceme tyto akti-

vity propojit, co nejvíc to půjde, 
s  běžnou výukou pracovních 
činností.“ prozradil Mgr.  Ši-
můnek. Součástí projektu jsou 
také četné exkurze, které mají 
učitelé s  dětmi naplánova-
né, nebo už je stihli za loňský 
rok projít. „Soustředíme se na 
podniky dřevozpracující, ty už 
máme z  velké části za sebou a 
teď se chystáme na návštěvy 
podniků strojírenských. S dětmi 
chceme projít celý proces dané 
výroby od prvopočátku až k vý-
sledným výrobkům. Také chce-
me, aby viděly moderní stroje, 
i ty řízené počítačem. A přede-
vším je naším záměrem, aby na 
vlastní oči poznaly, jak dnes vy-
padá průmysl zevnitř, a uměly si 
představit, jaká práce a postupy 
výroby se skrývají za hotovými 
výrobky, které denně používají,“ 
nastínil smysl exkurzí koor-
dinátor projektu. „Jedna z  po-
sledních exkurzí byla například 

v  opavské �rmě, kde vyrábějí 
veškerý nábytek od toho ma-
nufakturního až po skutečně 
moderní a designové kousky, 
byli jsme i v Rodinných domcích 
v  Rýmařově, ve varhanářské 
škole v Krnově, také ve střední 
lesnické škole v Hranici, dále se 
chystáme do Nošovic, Vítkovic, 
Štenberku, Kroměříže a Bystřice 
pod Hostýnem.

Kromě financí použitých na 
exkurze šla podstatná část zís-
kané dotace také na vybavení 
samotných dílen, škole se po-
dařilo nakoupit nové nářadí a 
vybavení odborných učeben, 
část peněz byla určena na tech-
niku pro promítání, ale poříze-
no bylo i deset kusů stavebnice 
Unimat 1 Basic, která je v díl-
nách pro pracovní vyučování 
výborně využitelná. „Stavebni-
ce obsahuje všechny komponen-
ty pro lupenkovou pilu, různé 
variace soustruhů, ruční brusku 
a také ruční vrtačku. Děti s  ní 
v hodinách dílen pracují a mají 

tak skutečně reálnou zkušenost 
s  obráběním. Doufáme, že tak 
získají lepší vhled do řemesla, 
nebudou se manuální práce ni-
jak obávat, a naopak je podob-
ná práce začne třeba i bavit,“ 
dodal Miroslav Šimůnek. Na 
výsledné podobě materiálů pro 
děti pracují přímo vyučující 
pracovního vyučování, další 
kantoři se podílí na tvorbě 
doplňkových učebních textů a 
veškeré texty a podklady pak 
musí projít ještě výslednou 
kontrolou a jazykovou korek-
turou, kterou má na starosti 
další pedagog. Projekt pro zá-
kladní školy odstartoval v roce 
2012 a probíhat bude ještě rok. 
„Na základě podané žádosti 

o  �nanční podporu z Operač-
ního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost byla na 
projekt schválena dotace ve výši 
5 185 393,61 korun. Získaná 
dotace je ve výši 100 %, z toho 
85 % �nancuje EU a 15 % státní 
rozpočet České republiky. Pří-
jemcem dotace je město Brun-
tál, jehož smluvními partnery 
v projektu jsou uvedené školy,“ 
doplnila projektová manažerka 
Ing. Petra Kostková.

(lc)

Hosté z Prudniku 
navštívili Polárku 

Velmi úspěšně dopadla návštěva hostů z Prudniku v bruntál-
ské dílně Polárka, o. p. s., v  pátek 25. října. Skupinu handi-
capovaných z  Polska v  hojném počtu s  doprovodem rodičů 
přivítali bruntálští v chráněných dílnách na Žižkově náměstí. 

Hosté se občerstvili po cestě, 
zhlédli ukázky prací a hudební 
vystoupení Polárky. V  krás-
ném podzimním počasí se 
vydali do parku na prohlídku 
dřevořezby Prudniku, krmít-
ka, infotabule o ptácích žijících 
v parku a ptačích budek, vyro-
bených dílnou Polárka.

Po návratu z  parku si hos-
té vyzkoušeli hru na bubínky 
pod vedením instruktora Ja-
kuba Holčapka a obdrželi od 
hostitelů dárky. Společná akce 
byla zakončena diskotékou 
všech účastníků. Nepochybně 
bylo navázáno velmi užitečné 
přátelství mezi sdruženími se 

stejným zaměřením. Česko-
-polská spolupráce přinese in-
spiraci pro práci a péči o han-
dicapované občany na obou 
stranách hranice.

Akce byla spolufinancována 
z prostředků Evropského fondu 
pro regionální rozvoj z dotač-
ního česko-polského projektu 
„Společně k  novým tradicím“, 
CZ.3.22/3.3.07/13.03638. Po-
děkování za přípravu akce 
patří paní Kovářové, ředitelce 
Polárky, a všem, kteří pomáha-
li zajistit bezproblémový prů-
běh.                (ZZ)
Odbor správy majetku, kultury 

a rozvoje města MěÚ

Výšlap do Starého Města
V sobotu 5. října se uskutečnil v odpoledních hodinách výšlap 
polských turistů z městského parku v Bruntále do kostela ve 
Starém Městě, který komentovala PhDr. Ľubica Mezerová.

Polští turisté z  Prudniku 
byli seznámeni s historií měs-
ta Bruntálu a kostela, jehož 
vnitřek si měli možnost pro-
hlédnout. Tento výšlap se ko-
nal v  rámci česko-polského 
projektu „Společně k  novým 

tradicím“. V  dopoledních ho-
dinách absolvovali Poláci pro-
hlídku bruntálského zámku a 
zaplavali si ve Wellness centru 
Bruntál. Domů do Polska od-
jížděli velmi spokojeni.

(MH)  

Komentovaný výšlap ke kostelu do Starého Města se konal na za-
čátku října.      Foto: MH

Aktivity v Klubu 
seniorů v listopadu
• 8. 11. od 13.30 hodin
přednáška Ing. Šupiny a Mgr. Pe-
šata

Téma: Jak se nenechat 
napálit

• 18. 11. od 13.30 hodin
zajímavá přednáška Ing. Odstr-
čilové 

Téma: Život bez deprese

Polárka prosí 
občany o pomoc
Chtěli bychom tímto za naši 

dílnu poprosit: pokud máte 
doma vlnu, kterou nepotřebu-
jete nebo staré svetry, které by 
se daly rozpárat, doneste nám 
je do dílen (náměstí Jana Žiž-
ky, vedle zdravé výživy u kos-
tela). Děláme z nich koberce. 
Naši uživatelé je vyrábí moc 
rádi a už nemají z čeho, vlna 
je drahá a sponzoři na nákupy 
bohužel nejsou. Předem moc 
děkujeme.

Sociálně terapeutická dílna 
Polárka Bruntál.
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Asistenti prevence kriminality vyrážejí do terénu každý den
Dva asistenti prevence kriminality Denisa Kokyová a Jakub Bendík působí v Bruntále pod vedením Odboru sociálních věcí 
Městského úřadu Bruntál. Úřad se tak zapojil do Programu prevence kriminality. Asistenti mají za úkol dohlédnout na dění 
v sociálně vyloučené západní lokalitě a nově se jejich působení rozšířilo také o oblast okolo ubytovny v ulici U Potoka.

Denisa Kokyová působí jako 
asistentka prevence kriminali-
ty již třetím rokem, její kolega 
Jan Bendík nastoupil v polovi-
ně letošního roku. „Na začátku 
jsem se účastnila výběrového ří-
zení, v němž jsem uspěla, a sta-
la jsem se asistentkou prevence 
kriminality. Naše práce spočívá 
především v tom, že denně mo-
nitorujeme vyloučenou lokalitu 
v  západní části města a jsme 

v  kontaktu se zdejšími obyva-
teli,“ vysvětlila Denisa Kokyo-
vá. Asistenti tamější obyvatele 
seznamují s  vyhláškami, na 
jejichž dodržování město trvá, 
a rovnou tak při pochůzkách 
i kontrolují, zda jsou vyhlášky 
a předpisy v praxi dodržovány. 
„Upozorňujeme je například 
na to, že nesmí pít alkohol na 
veřejnosti v místech, v nichž je 
to vyhláškou zakázáno, také že 

nesmějí vyhazovat odpad mimo 
vyhrazený prostor kontejnerů 
a popelnic, a poměrně často 
připomínáme, že sem nesmějí 
vyhazovat třeba starý náby-
tek, ten k popelnicím na běžný 
komunální odpad v  žádném 
případě nepatří,“ doplnil její 
kolega Jakub Bendík. Za dobu 
působení asistentů v  západní 
lokalitě jsou patrné výsledky. 
„Podařilo se nám třeba odbou-
rat skupinky lidí, které postá-
valy a shlukovaly se u  budky 
na křižovatce ulic Dlouhé a 
Jezdecké. Hlídáme také to, když 
potkáme někoho, kdo veze sběr. 
Ihned se ptáme, odkud věci 
má, a pokud je třeba, voláme 
městskou policii, aby situaci 
případně dál řešila,“ doplnila 
Kokyová. Zdejší obyvatelé už 
si navíc na asistenty natolik 
zvykli a důvěřují jim, že se jim 
mnohdy svěří i se svými pro-
blémy a chtějí se sami aktivně 
zapojit do jejich řešení. „Třeba 
se na nás obraceli v  době, kdy 
je obtěžovala přítomnost bez-
domovců, kteří v lokalitě zaklá-
dali oheň a dělali nepořádek,“ 
řekla Denisa Kokyová.

Každý den něco řeší
Podle slov obou preventistů 

se nedá přesně říct, kolik mají 
měsíčně případů k  řešení, ale 
obecně se něco děje takřka 
každý den. „Přes léto je případů 
víc, to je pravda, třeba klasicky 
ty s  alkoholem, nebo řešíme 
problémy s  bezdomovci, občas 

se naskytneme i u různých há-
dek nebo sporů mezi obyvateli 
zdejší lokality a tak krotíme 
propuknuté vášně. Poměrně 
často se také stane, že městským 
policistům hlásíme volně pobí-
hajícího psa, kterého je třeba 
odchytnout,“ řekl Jakub Ben-
dík a pokračoval: „Pravidelně 
spolupracujeme s  městskými 
strážníky a jsme v  kontaktu 
také s  policisty. A oni už vědí, 
že se na nás mohou obrátit, a 
my se jim vždy snažíme pomoct 
a zjistit potřebné informace,“ 
řekl Jakub Bendík. V  zimě se 
zase dění přesunuje převážně 
do domů, takže asistenti pre-
vence obcházejí i jednotlivé 
vchody a procházejí chodbami 
jednotlivých domů. Větší část 
dne působí asistenti v západní 
lokalitě, ale pravidelně kontro-
lují také okolí ubytovny v ulici 
U Potoka.

Asistenti procházejí pravidel-
nými školeními a semináři, na 
kterých se školí například to, 
jak postupovat ve vypjatých 
situacích, znát musejí i zákony 
a vyhlášky, jejichž dodržování 
v  terénu kontrolují. Školení 
organizuje Odbor sociálních 
věcí Městského úřadu Bruntál. 
Se zdejšími pracovnicemi mají 
preventisté současně pravidel-
né schůzky, kterých se účastní 
zároveň i městští policisté, na 
nich se probírají případy řeše-
né v uplynulém období a také 
to, jak probíhá další průběh ře-
šení jednotlivých případů.  (lc)

Uživatelé Domova Pohoda, p. o., se 
prezentovali na divadelní přehlídce
Uživatelé Domova Pohoda, p. o., se na konci září zúčastnili 
divadelní přehlídky v rámci polsko-českého projektu Senior 
vždy aktivní. Tento projekt probíhal v rámci partnerství města 
Bruntál a polského města Kedzierzyn-Koźle. 

Projekt byl zacílen na se-
niory a osoby se zdravotním 
postižením z polsko-českého 
pohraničí. Uživatelé domova 
si připravili malé kulturní pás-
mo, během kterého předvedli 
ukázku skupinového cvičení 
i se cvičebními pomůckami a 
zazpívali několik písniček. Uži-
vatelé cvičili s šátky na skladbu 
Červený šátečku kolem se toč, 
dále ukázali společné cvičení 

s míčky a závěrem se rozloučili 
písničkou Rodné údolí. Pro-
gram obohatili zaměstnanci 
Domova Pohoda, p. o., Zbyněk 
Ďurčo a Věra Vajíková, kteří 
za doprovodu kytary zazpívali 
polskou píseň Pekna naša pol-
ská cála. Uživatelé byli oceněni 
potleskem a písemným podě-
kováním za účast a pěkné vy-
stoupení. 

MM)

Senioři z bruntálského Domova Pohoda si připravili pro divadelní 
přehlídku v rámci polsko–českého projektu Senior vždy aktivní vy-
stoupení na několik skladeb.              Foto: archiv

Komunitní plánování sociálních služeb

Asistenti prevence kriminality Jakub Bendík a Denisa Kokyová pů-
sobí v Bruntále v problematických lokalitách.   Foto: lc
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Halloween v režii SVČ – upíři, čarodějnice, duchové a strašidla

Dokončení z titulní strany
„Pro děti jsme připravili různé hry, na 

začátek seznamovací, potom jsme se pře-
sunuli ven na bojovku a hlavním bodem 
byla noční stezka odvahy, při níž děti pro-
šly skutečně celou budovu od sklepa až po 
věžičku. Na jednotlivých stanovištích plnily 
pod dohledem strašidelně namaskovaných 
instruktorů zadané úkoly. Atmosféra byla 
skvělá, za což bych chtěla poděkovat celé-
mu týmu, který se na přípravách hallo-
weenských nočních hrátek podílel,“ řekla 
instruktorka Marcela Rozprýmová, ve-
doucí Stanice mladých přírodovědců pů-

sobící ve SVČ Brun-
tál. Jako bonus měly 
děti i ochutnávku 
upečených cvrčků. 
„Vyzkoušeli je až na 
jednu malou účast-
nici skutečně všichni, 
někteří se na cvrčky 
vrhli s  nadšením, jiní 
váhali, ale nakonec 
si nestěžoval nikdo. 
Když jsme jim k tomu 
navíc přidali čokolá-
du, cvrčci jsou totiž 

sami o sobě lehce slaní, ve výsledku si děti 
pochutnaly,“ doplnila Rozprýmová. Mezi 
nejbližší akce, které SVČ  Bruntál orga-
nizuje a děti se na ně mohou těšit, patří 
další noční hrátky v pátek 15. listopadu a 
hned následující den v sobotu 16. listopa-
du se bude konat Uspávání broučků. Od 
16 hodin v městském parku ve směru od 
vchodu do sauny bude pro děti ale i je-
jich dospělý doprovod připravena naučná 
stezka, účastníci se dozví, jak se postarat o 
zvířátka přes zimu. Na cestu si pak všichni 
posvítí vlastními lampičkami a lampiony. 

(lc)

V  celkovém zásobování 
města vodou však pokračo-
valy kalamitní situace a sprá-
va města hledala intenziv-
ně posílení vodních zdrojů 
s  různými náměty. Nakonec 
se jako nejvýhodnější řešení 
jevilo zřízení horského vo-
dovodu z  úbočí Velkého a 

Malého kotle. Již v roce 1926 
byl opět u firmy Rumpel ob-
jednán projekt, který byl do-
hotoven v  roce 1928 a zahr-
noval zachycení 12 pramenů 
na zmíněných svazích ve výš-
ce 1 200–1 300 m a přívodní 
řad do bruntálského vodoje-
mu pod Uhlířským vrchem. 

Napojeny měly být i vesnice 
ležící podél trasy. Pro projekt 
se však nenašly potřebné fi-
nanční prostředky. Válečná 
léta toto řešení dále odsunula 
a nakonec bylo v  roce 1938 
řešeno jen jedno posílení, a 
to 132 m hlubokou vrtanou 
studní pod Kozincem s  vo-

dojemem o obsahu 100  m3. 
Po roce 1945 byly do systému 
zapojeny hloubkové stud-
ny místních továren a v  roce 
1953 byl postaven nový vo-
dojem u  kasáren směrem na 
Rýmařov o kapacitě 500  m3. 
Tato stavba řešila pouze tlako-
vé poměry ve vyšších částech 


Průvodce městem Bruntál – k 800. výročí od KZSB 51. část

Voda a vodní díla
Text a foto: Pavel Rapušák

Původní kašna na Hlavním náměstí v Bruntále kolem roku 1900.

POZVÁNKA
na slavnostní odhalení pamětní desky

Pondělí 11. listopadu 2013, 13.30 hod.
Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, vestibul vchodu do budovy B

Kompletní halloweenská sestava v SVČ Bruntál.  Fota: lc
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Pyrotechnika
Dříve se 

v Čechách 
z á b a v n á 
pyrotech-
nika vyrá-
běla tajně 
podomác-
ku, čemuž 

o dp ov í d a -
ly i výsledky 

jejího použití, 
vznikaly nežádou-

cí výbu- chy a požáry, zranění, 
dokonce i smrtelná. V dnešní době každý 
velký řetězec či kamenné obchody již jsou 
schopny nabídnout kvalitní vyzkoušené 
zboží. V praxi se však setkáváme i s růz-
nými  „anonymními“ stánky nabízejícími 
zábavnou pyrotechniku bez návodů, po-
pisů apod. S  tím také souvisí zvyšující se 
počet nejen drobných úrazů, ale i vážných 
nehod, které mohou končit tragicky. 

Proto bychom měli tyto výrobky naku-
povat v kamenném obchodě nebo prodej-
ním skladu u odborníků. Pyrotechnický 

výrobek musí být opatřen návodem od 
výrobce v českém jazyce s vyznačením ka-
tegorie, popř. třídy nebezpečnosti. Pyro-
technické výrobky uvedené na trh se ne-
smí dodávat ani jinak poskytovat osobám, 
které nedosáhly věkové hranice 

a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotech-
niku kategorie 1, 

b) 18 let, pokud jde o zábavní pyrotech-
niku kategorie 2, 

c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotech-
niku kategorie 3.

Zábavní pyrotechnika kategorie 4 je ur-
čena pro použití pouze osobami s odbor-
nou způsobilostí.

Ještě několik nezbytných rad na závěr: 
zábavní pyrotechniku používejte tak, 
abyste neohrozili zdraví nebo majetek svůj 
či někoho jiného. Při manipulaci nemiřte 
na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívej-
te pyrotechniku pod vlivem alkoholu. Ma-
nipulujte s ní vždy na volném prostranství, 
v dostatečné vzdálenosti od domů, zapar-
kovaných automobilů, kontejnerů, stro-
mů a keřů. Před oslavami Nového roku 

je vhodné také odklidit z balkónů veškerý 
hořlavý materiál, který by mohla odpálená 
pyrotechnika snadno zapálit.  

I přes každoroční varování hasičů do-
chází k řadě tragických událostí v domác-
nostech, při kterých se zraní desítky osob 
a materiální škody dosahují mnoha milio-
nů korun. Zamyslete se proto nad požární 
bezpečností u vás doma, abyste se do této 
smutné statistiky nezařadili i vy.

města. V  roce 1947 bylo ob-
noveno jednání kolem projek-
tu z roku 1928 na přívod vody 
z  Karlova. Projekt byl něko-
likrát přepracován a nako-
nec jako Skupinový vodovod 
Bruntál a okolí v  roce 1949 
schválen a v  témže roce byla 
stavba po etapách zahájena.

Do Bruntálu se voda z usa-
zovací nádrže v Karlově dosta-
la v roce 1960, vlastní úpravna 
vody pak byla dokončena až 
v roce 1968. 49,3 km přívod-
ních řadů a 116,7 km rozvod-

ných řadů však nebylo prove-
deno v  odpovídající kvalitě a 
ztráty systému se postupně 
neúnosně zvětšovaly. Po úpra-
vách je voda z Karlova dodá-
vána dodnes. Z  kapacitních 
důvodů však bylo nutno řešit 
nový skupinový vodovodní 
řad z  řeky Moravice u Les-
kovce nad Moravicí a nako-
nec i  jeho obnovení z  nově 
vybudované přehrady Slezská 
Harta. Tento zdroj je pro měs-
to Bruntál a okolí rozhodující 
i v roce 2013.

Průvodce městem Bruntál – k 800. výročí od KZSB 51. část



Hasiči občanům

Současná podoba kašny v Cihelní ulici. Kašna v Cihelní ulici spolu s brouzdalištěm.

Ukázka toho, jak může hořet obytný dům 
při nedbalostním jednání při použití zá-
bavné pyrotechniky.

Foto: HZS Moravskoslezského kraje

Současná podoba kašny (vodní prvek) na náměstí Míru.
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Bruntálští zdravotníci v Praze
V září se zúčastnili naši mladí zdravotníci, bývalí žáci Základní školy na Okružní ulici v Bruntále, republikového kola soutěže 
mladých zdravotníků. Celá akce probíhala mezi návštěvníky Prahy 1, v historické části Na Kampě a okolí. 

Žáci ošetřovali až tři zraněné 
na pěti stanovištích a byli pod 
přísným dohledem rozhodčích. 
V silné konkurenci obsadili 
5.  místo, což je velice pěkný 
výsledek. Organizace soutěže 
byla vzorná. ČČK z Prahy 1 
připravil pěkné ubytování v ho-
telu Pramen, zajímavé ukázky 
maskování zraněných v podve-
čer soutěže, působivé zahájení v 
Tyršově domě. Vlastní soutěž, 
která proběhla za velmi pěk-
ného počasí, měla romantické 

zakončení na parníku. Žáci si 
prohlédli i večerní Prahu a stih-
li nakoupit i suvenýry. Pro děti 
i doprovod to byl velice pěkný 
zážitek a zároveň i odměna za 
jejich vytrvalou, úspěšnou prá-
ci ve zdravotním kroužku. Naše 
město reprezentovali Barbora 
Havlíčková, Michaela Granze-
rová, Tobiáš Nevřiva, Michal 
Koky a Roman Koky. Všem 
gratulujeme a věříme, že nabyté 
zkušenosti budou umět v životě 
využít. Velké poděkování patří 

paní vychovatelce Zdeňce Lu-
keštíkové, která se žákům od 

malička věnovala a ke zdravo-
vědě je přivedla.               (IK)

Soutěž zdravotníků v Praze si nenechal ujít ani tým z Bruntálu, ve 
složení zleva: Barbora Havlíčková, Michaela Granzerová, Michal 
Koky, Tobiáš Nevřiva, Roman Koky a vychovatelka Zdeňka Lukeš-
tíková.                   Foto: archiv

Tuláci v Bruntále fungují 
už třicet let

Letos v září náš oddíl oslaví 30. výročí založení. Oddíl Tuláci 
již funguje 30 let, byl založen 9. září 1983 Víťou Šafrem na Uh-
lířském vrchu. Tímto oddílem prošlo několik generací dětí.

Jsme turistický oddíl a schá-
zíme se každý pátek v  lomu u 
vagonu vždy od 16 do 18 ho-
din. Náplní našich oddílových 
schůzek jsou různé tradiční 
tábornické hry a také vedeme 
děti k  tomu, aby věděly, jak 
se chovat v přírodě. Učíme se 
také vázání uzlů, morseovku, 
zapalování ohně, poznávání 
stromů… Snažíme se dětem 
vštípit lásku nejen k  přírodě, 
ale i k sobě samotným, být ka-
marádský a přátelský. Každý 
měsíc máme také víkendovou 
výpravu, kde si zdokonaluje-
me své tábornické dovednosti. 
Každoročně také pořádáme 
letní stanové tábory a každým 
druhým rokem putovní tá-
bory. Takto fungujeme již 30 
let a troufáme si říci, že jsme 
jedním z  málo přeživších tu-
ristických nezávislých oddílů 
v  našem okrese. Díky našim 
kamarádům a přátelům se nám 
podařila po vyhoření našeho 
vagonu (klubovny) v roce 2008 
rekonstrukce, a tudíž můžeme 

pokračovat dále v naší činnos-
ti. Také se pravidelně zapoju-
jeme do akcí města Bruntálu, 
jako jsou Veletrh zdraví, Dny 
bezpečnosti, Indiánské léto 
apod. 

Pořádáme také každoročně 
Dětský den s  Tuláky pro děti 
z Dětského domova v Milovi-
cích nad Opavou za pomoci 
finančního příspěvku našeho 
města. Tímto bychom rádi 
poděkovali městu Bruntál za 
každoroční finanční podporu 
v naší oddílové činnosti.

Oslava našeho výročí pro-
běhla na konci září přímo 
v  naší vagonové klubovně za 
účasti našich současných i bý-
valých členů. Současně pro-
bíhá nábor nových členů do 
našeho oddílu. Přivítáme děti 
od 8 let, které mají zájem něco 
nového se naučit, poznat nové 
kamarády a zažít spoustu dob-
rodružství. 

Za Tuláky Milan Cvrček 
Makovický, vedoucí oddílu 

Děti uspávaly broučky
V pátek 1. listopadu prožily děti z druhých tříd Základní školy 
v Jesenické ulici vyučování na téma Uspávání broučků. 

Tato akce měla dětem při-
pomenout sobotní Památku 
zesnulých. Děti se setkaly s 
mnoha aktivitami, mezi ně 
patřilo například čtení z knihy 
Jana Karafiáta Broučci, pozná-
vání brouků a zajímavostí z je-
jich života, hledání úkrytů pro 
hmyzáčky ve volné přírodě, 
výroba sedmikrásky chudobky 
se svíčkou, malování broučků, 

výroba světýlek a ukolébavky. 
Celý den byl završen vycház-
kou do parčíku a návštěvou 
vyzdobeného a osvětleného 
hřbitova. Děti v kostýmech 
broučků a se svítící lucernič-
kou ozdobily podzimní kraji-
nu a potěšily sebe, své kamará-
dy i usmívající se kolemjdoucí. 

(EV)

Na uspávání broučků se děti ze základní školy v Jesenické ulici dů-
kladně připravily.                        Foto: EV

Nejkrásnější vánoční ozdoba
Blíží se vánoce a s nimi i možnost účasti v soutěži o nejkrás-
nější vánoční ozdobu roku 2013.

Své výrobky můžete doručit do 8.12.2013 na vrátnici zám-
ku Bruntál. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne dne 
14.12.2013 na tradičním zámeckém vánočním jarmarku. Vá-
noční ozdoby budou následně vystaveny na zámku Bruntál.

Vlasta Marušáková – pracovník informací zámku a Muzea 
v Bruntále. Tel. 554709151, zamek@mubr.cz
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Děti z Rýmařovské vyrazily na 
adaptační pobyt

I letos začal říjen šesťákům poněkud netradičně – již v úterý 
1. října Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15, p. o., organi-
zovala třídenní adaptační pobyt pro žáky, kteří nastupují na 
druhý stupeň základní školy praktické v Bruntále. Ten letošní 
se konal v Dolní Moravici – Nové Vsi v chatě Slunečná.

Adaptační pobyt byl zaměřen 
na vztahy mezi žákem a uči-
telem a žáky samotnými. Při 
různých hrách žáci vyjadřova-
li své pocity, vzájemné vztahy 
a vnímání klimatu ve svém 
kolektivu. Učili se přijímat a 
respektovat názory druhých. 
Při práci byly 
použity růz-
né metody: 
k o m u n i t n í 
kruhy, práce 
ve skupině, 
arteterapie, 

prožitková pedagogika, zpět-
ná vazba, sebereflexe a další. 
Zážitkový program byl pod 
vedením vyškolených lektorů 
Resocia o. s. Přerov, pedagogů 
Mgr. Petra Brady, Mgr. Zdeňky 
Románkové a metodičky pre-
vence Žanety Vondrové. Podě-

kování patří 
firmě P.  L.  P. 
Trans, s.  r.  o. 
za sponzor-
ský dar.

(ŽV)

„Tato akce je �nančně podpořena městem Bruntál.“

Mladí turisté ze SVČ Bruntál navštívili Budišov nad Budišovkou
Náš turistický kroužek už pátým rokem pořádá pravidelně výpravy po českých krajích. Tentokrát bylo cílem výpravy Budišovsko.

Touto výpravou dostalo naše 
putování za krásami přírody 
nový rozměr. Seznámili jsme 
se s novými kamarády – mla-
dými turisty z Budišova a blíz-
kých Svatoňovic. 

V sobotu 19. října jsme se se-
šli na autobusovém nádraží a 
odjeli autobusem do Dvorců. 
Po červené turistické značce 
nás čekala 10km túra. Počasí 
nám přálo, sluníčko hřálo a 
my jsme se kochali nádherně 
zbarvenou podzimní krajinou. 
Netrpělivě jsme očekávali, kdy 
už se objeví zřícenina hradu 
Vildštejn, kde na nás čeka-
li naši noví kamarádi. Věděli 
jsme, že Vildštejn byl hrad lou-
pežníků, a tak nás hluk a blížící 
se křik moc nepřekvapil. „Malí 

loupežníci“ se svojí vedoucí 
Renatou Kvočkovou ze Svato-
ňovic už nás očekávali. Připra-
vili ohniště, nachystali klacky 
na opékání. Po seznámení a 
předání vyrobených dáreč-
ků jsme pečlivě prozkoumali 
okolí hradu a přečetli si o jeho 
historii. 

Hrad Vildštejn, správní cen-
trum budišovského panství, 
pochází z  13. století. První 
písemná zmínka o hradě je 
z  roku 1316 a byl majetkem 
pánů z  Fulštejna. V  okolí zří-
ceniny se v roce 1621 ukrýval 
J. A. Komenský po svém útěku 
z  Fulneku. Objevili jsme zde 
zbytky hradeb, části bývalé 
věže, valy a rozlehlý příkop. Po 
zjištění nových poznatků nám 

vyhládlo a opečené párky při-
šly vhod. Po odpočinku jsme 
se vydali po červené značce na 
další cestu. Naši kamarádi nám 
cestu z Vildštejna do Budišova 
zpříjemnili připravenou „šip-
kovanou“. S napětím jsme hle-
dali dopisy a plnili zajímavé 
úkoly. V  cíli hry na nás čekal 
opravdický poklad v  dřevěné 
truhlici. V  Budišově, ve stře-
disku volného času, nazýva-
ném také Domeček, nás čekaly 
útulné pokoje. Celý večer jsme 
pak hráli hry, výborně jsme se 
pobavili a zasoutěžili si. Ráno 
jsme obdrželi účastnické listy 
a sladkosti. Zhodnotili jsme 
naše společné setkání, podě-
kovali hostitelům za výbornou 
přípravu a pohodovou atmo-

sféru. Všichni společně jsme 
si pak na náměstí prohlédli 
městskou radnici i Kostel Na-
nebevzetí Panny Marie. Bu-
dišov nad Budišovkou je také 
místem narození učence světo-
vého významu – Dr. Františka 
Ignáce Kassiána Halašky, který 
v 1. pol. 19. století zasáhl pro-
nikavě do vývoje české vědy. 
Po prohlídce jsme se rozloučili 
s našimi hostiteli a pokračovali 
domů.

Naše spolupráce bude pokra-
čovat v  květnu, kdy přijedou 
Budišovští do Bruntálu a my 
budeme moci jim ukázat naše 
okolí.

Vedoucí kroužku Věra 
Kocúrková a Alena Konečná

Kouzlo tradic na Smetance
Bylo nádherné středeční dopoledne a na naší malebné zahra-
dě stoupal k nebi proužek dýmu z ohýnku. Všude bylo slyšet 
radostné dětské hlásky.

 Jakpak by ne, když k  nám 
na návštěvu přišli školáci z 
„Jedničky“, abychom společ-
ně opékali brambory. Nej-
dřív jsme však změřili své síly 
v  různých soutěžích. Byla to 
legrace namalovat veselou 
bramboru nebo jezdit slalo-
mem s  malými kolečky nalo-
ženými bramborami a což te-
prve skoky v  pytlích. To jsme 
někteří padali právě jako ty 
brambory. Nejlepší bylo, že vy-
hráli všichni, bez rozdílu věku, 

a odměnou byly brambory pe-
čené v ohni. To byla mňamka! 
Každý si chtěl přidat, i paní 
učitelky, a vůbec nám neva-
dilo, že jsme voněli kouřem 
a měli ušmudlané pusy. Ka-
marádi školáci se k  nám do 
školky, rádi vracejí a my se na 
ně moc těšíme. Tuto tradici 
udržujeme už několik let a až 
i my nejmenší vyrosteme, ur-
čitě přijdeme také ochutnat a 
zavzpomínat.

  (ID)

Opékání brambor bylo zážitkem pro děti ze školky i pro školáky. 
Foto: archiv mateřské školy

Doprava zdarma  
při nákupu nad 499 Kč

LEVNÉ PONOŽKY
A MÓDNÍ DOPLŇKY

www.hancinkramek.cz

Inzerce
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Za dárek, natož dar, se sluší poděkovat
Komu? Panu Josefu Vybíralovi z Bruntálu. A za co? Za několik desítek fotogra�í, které během svého dlouhého fotogra�ckého 
života pořídil a zachytil na nich život a proměny města Bruntálu.

Je jedním z  velkého množ-
ství zdejších fotografů. Já, 
kronikář města Bruntálu, si 
zvláště cením snímku z budo-
vání zahrádkářské kolonie Za 
Mlékárnou. Zde je zachycena 
v  kostce její výstavba. Tyto 
fotografie ve mně vyvolaly 
vzpomínku na slova jednoho 
z  funkcionářů zdejšího ná-

rodního výboru, která prone-
sl počátkem 60.  let minulého 
století. Při jedné z nesčetných 
debat o fluktuaci zdejších oby-
vatel, poukázal na fakt, že se 
fluktuace hodně snížila, když 
lidé říkali: „Kam bychom se 
stěhovali, vždyť zde v Bruntá-
le máme zahrádku!“

Jako ukázku díla Josefa Vy-
bírala předkládám momentku 
z  mostu na Černém potoce. 
Záměrně nepíšu, kde se most 
nachází. Poznají zdejší obyva-
telé toto místo? Stejně zajíma-
vé jsou snímky z výstavby Pi-
onýrské ulice, závodu ČSAO, 
kde Josef Vybíral pracoval a 
zapomenout nelze ani snímky 

z  někdejší prodejny Potravin, 
dnes Šanda na náměstí Míru. 
Co dodat? Nechť jsou všech-
ny fotografie Josefa Vybírala, 
ale i dalších fotografů, nadále 
poutem a vyjádřením vztahu 
i nás, obyvatel k našemu krás-
nému městu Bruntálu. 
    Josef Cepek 

Nová výstavba změnila tvář Bruntálu.

Tak vznikala...

Most přes Černý potok.

Výškové budovy v Pionýrské ulici.

...osada Za Mlékárnou.

Venkovní prodej na náměstí.
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Informační servis Městské policie Bruntál

Z auta vytékala na�a
Strážník městské poli-

cie mimo službu si v  sobotu 
19. října všiml, že z vozidla za-
parkovaného v České ulici uni-
ká provozní kapalina. Událost 
oznámil svým kolegům – ti 
zjistili majitele vozidla a při-
volali hasiče, kteří odstranili 
následky úniku.

Chtěl odnést kov
V  úterý 15. října v  poledne 

hlídka přistihla při činu muže 
(ročník 1956), který se snažil 
z  nevyužívaného objektu od-
nést vysloužilý kovový materi-
ál. Své počínání bude vysvětlo-
vat správnímu orgánu

Nocování ve sklepě 
nevyšlo

Obyvatelé panelového domu 
v Květné ulici objevili ve středu 
16. října pozdě večer ve sklep-
ních prostorách domu cizího 
muže (ročník 1974), který zde 
hodlal nocovat. Městští stráž-
níci jej z domu vyvedli. Z pro-
storu vykázali taktéž jiného, 
stejně starého muže, který 
v  sobotu 19. října odpoledne 
usnul před domem v  Pionýr-
ské ulici.  

Vybírali schránky
Nezletilí chlapci byli v sobotu 

19. října přistiženi, jak se snaží 
sebrat obsah domovní schrán-
ky bytového domu v Rýmařov-

ské ulici. Strážníci zjistili údaje 
o jednom z  chlapců, který se 
po jejich příjezdu nacházel na 
místě, a s patřičnou informací 
jej předali matce.

Hasiči varují v nové kampani před 
nebezpečím požáru a úniku plynu

Kampaň hasičů upozorňuje na nebezpečí požáru a také úniku 
jedovatých a nebezpečných plynů v domácnostech. 

A statistiky dokládají, že jsou 
podobná opatření pro domác-
nosti potřeba. Poslední neštěstí 
se stala například na začátku 
roku ve Frenštátu pod Radhoš-
těm, o něco později v  Praze a 
poslední případ výbuchu, kte-
rý souvisel s únikem plynu, se 
stal v září v Havířově-Šumbar-
ku. Podobné nehody nezane-
chávají jen škody na majetku, 
ale mnohdy při nich umírají i 
lidé. Hasiči v republice vyjíždějí 
k  událostem s únikem nebez-
pečného plynu v průměru jed-
nou denně! Proto v současnosti 
hasiči rozjeli kampaň, v  níž 
upozorňují lidi na výhody toho, 
pokud si do své domácnosti 
pořídí hlásiče požáru nebo de-
tektor signalizující přítomnost 
plynu. Mezi nebezpečné plyny 
ohrožující domácnosti nejčas-
těji patří metan, propan-butan 
nebo oxid uhelnatý, ten je ob-
zvlášť nebezpečný tím, že nejde 
cítit ani vidět. Instalace detek-
torů je jednoduchá a jsou běžně 
dostupné na českém trhu. Stej-

ně tak hlásiče požáru pomáhají 
zjistit vznikající požár pomocí 
zabudované sirény. Jejich mi-
nimální umístění je potom 
v domě na schodišti a předsíni, 
ideálně by měl být jeden hlásič 
požáru v  každé místnosti bytu 
nebo domu mimo koupelny a 
WC. Letáky o akci jsou k dis-
pozici ke stažení a volnému 
využití (vytištění) různými sub-
jekty (obcemi, bytovými druž-
stvy apod.) i jednotlivci. Ulože-
ny jsou na webu České asociace 
hasičských důstojníků: http://
www.cahd.cz/?page_id=835. 
Na stránkách www.cahd.cz 
jsou k dispozici vedle popisu 
vybraných nebezpečných plynů 
seznamy hlásičů požáru a de-
tektorů plynů – metanu (zem-
ního plynu), propan-butanu a 
oxidu uhelnatého. Jsou dopl-
něny o rámcové cenové relace a 
fotografie a také o otevřený se-
znam �rem, které je vyrábějí či 
dodávají na trh. Tento seznam 
je možné doplňovat a upravo-
vat.                (zr)

Společenská kronika města

Inzerce 
• Prodám nepromokavou 

plachtu na auto, lehká, pev-
ná, odolná proti slunci i mra-
zu, na všechny typy os. aut, 
zesílený okraj s kovovými 
oky, nová v orig. balení, cena 
jen 390 Kč. I na dobírku. Tel.: 
776 168 887. 

• Prodám asi 200 různých 
mincí, Evropa a svět 20. stol., 
pouze dohromady, 3 Kč za ks. 
Na dobírku. Tel.: 776 168 887. 

• Nový dětský notebook, mno-
ho výukových programů. 
Ideální dárek pro každé před-
školní dítě. Cena 990 Kč. I na 
dobírku. Tel.: 776 168 887.

• Prodám velmi pěkný mana-
žerský notebook, úhl. 36 cm, 

DVD, WiFi, Windows XP 
Professional, 3 900 Kč. I na 
dobírku. Tel.: 604 961 269.

• Hvězdářský dalekohled – te-
leskop pro začínající astro-
nomy, kompletní souprava 
včetně hledáčku, kompasu, 
stativu, nový v orig. balení, 
cena 800 Kč. I na dobírku. 
Tel.: 604 961 269.

• NOKIA 6070, barevný dis-
plej, MMS, fotoaparát/kame-
ra, FM rádio, infraport, orga-
nizér, java, hry, s novou nab., 
stříbrný, jako nový, ve 100% 
stavu, 800 Kč. I na dobírku. 
Tel.: 604 961 269.

Rozloučili jsme se
10. 10. Anna Polášková (1927) 
Bruntál, František Hrnčiarik 
(1960) Vrbno pod Pradědem, 
Alois Chalupa (1923) Vrb-
no-Mnichov, 11.  10. Franti-
šek Perďoch (1940) Razová, 
12. 10. Liselotte Suchánková 
(1928) Bruntál, 13. 10. Bože-
na Sohrová (1910) Andělská 

Hora, 15. 10. Štefanie Klime-
šová (1940) Staré Město, Mi-
lada Šišková (1934) Bruntál, 
16.  10. Květoslava Martin-
ková (1939) Bruntál, Vende-
lín Brisuda (1957) Oborná, 
17. 10. Tamara Mašinovičová 
(1922) Vrbno pod Pradědem

Devadesátku oslavila Anežka Partyková
Paní Anežka Partyková se na-

rodila na Jižní Moravě v  obci 
Mouřínov  poblíž Bučovic. 
V roce 1949 se s manželem při-
stěhovali do Karlovce, v šede-
sátém roce přešli do Bruntálu. 

Paní Partyková zde pracovala 
ve vojenském objektu Marburg 
až do důchodového věku. Vždy 
ji velmi těší setkání s rodinou, 
hlavně s těmi nejmladšími a 
kontakt s přítelkyněmi.        (JP)

Paní Anežka Partyková oslavila v říjnu devadesáté narozeniny.
Foto: JP

Poškozeného auta si všiml je-
den ze strážníků ve svém volnu, 
kontaktovaní kolegové zjistili 
majitele auta a přivolali hasiče. 

Foto: Městská policie Bruntál
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Blahopřání
V listopadu slaví narozeniny tito členové Sdružení občanů zdravotně postižených 
Bruntál:
1. 11. Ludmila Bartochová, 6. 11. Jaroslav 
Pavlík, Vlastimil Pospíšil, 7. 11. Gabriela 
Marková, 10. 11. Emilie Šebelová, 12. 11. 
Josef Kučera, 16. 11. Jaroslava Janotová, 
18. 11. Věra Riedingerová, 20. 11. Vlas-
timil Chlachula, Eva Svobodová, Miro-
slava Kusá, 22. 11. Marta Ogurčáková, 
23. 11. Marie Lakomá, 24. 11. Jan Tara-

báš, 25. 11. Ludmila Navarová, 27.  11. 
František Vágner, 28. 11. Etela Jurač-
ková, Věra Kunčarová, 28. 11. Ladislav 
Kapka, 29.  11. Vlasta Šoltisová, 30.  11. 
Jaroslav Vaculík.

Výbor organizace Sdružení občanů 
zdravotně postižených Bruntál přeje všem 

hodně zdraví a štěstí do dalších let. 

Společenská kronika města
Na této straně přinášíme fotogra�e z vítání dětí, které se v obřadní síni města, v budově bývalé radnice v centru, konalo v sobotu 
12. října. Podobné fotostrany zveřejňuje Náš domov pravidelně z každého vítání dětí.                        Fota na stránce: Juraj Móric

Václav Kolín

So�e KoňaříkováMikuláš ProcházkaLinda Karajanni

Izabell ZlámalováEmma LeznováElen Kocmanová

Dominik FrydrychAntonín KoritarAmálie Křížková

Alena KovářováAdéla PomykalováAdam Čonka
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Plavci v říjnu nezaháleli, vyrazili na Vyškovského Hrošíka 
Bruntálští plavci v říjnu měli dosti napilno. Ve čtvrtek 10. října odjela část z nich bojovat na Meziokresní přebory dlouhých tratí 
do Krnova a kvalitně zúročila poctivé tréninky. 

Na trati 400 m VZ získala děvčata Eva 
Kamlerová 3. místo, Lucie Oravcová 
2. místo a z kluků Mirek Trpka místo prv-
ní. Trať dlouhou 800 m VZ zaplavala ví-

tězně Zoe Zdražilová a 1 500 m VZ plaval 
náš nový člen klubu – vlastně plavec s ob-
noveným členstvím Milan Kašpařík, který 
doplaval třetí.

Hned v sobotu 12. října odjely dvě výpra-
vy, a to jedna velká s patnácti dětmi ve slo-
žení Vojta Petrovský (2004), Jirka Haltmar 
(2003), Mathias Formánek (2004), Micha-
el Dendis (2005), Mirek Trpka (2005), 
Ríša Oravec (2007), Honza Stuchlík 
(2006), Adam Korienek (2005), Romana 
Seidlerová (2003), Eva Kamlerová (2003), 
Zuzka Vilímovská (2004), Lucka Oravco-
vá (2004), Kateřina Šimončíková (2004), 
Markéta Legnsfeldová (2005) a Lucka 
Hublíková (2006) do Vyškova na tradiční 
závod Vyškovský Hrošík 2013. Z Vyškova 
domů dovezli pět medailí, o které se po-
starali Romana Seidlerová na 100 m prsa 
3. místo, Michael Dendis 1. místo na 50 m 
prsa a nejlepší výkony předvedl Mirek 
Trpka, ten si vyplaval hned tři umístění 

– 1. místo na 50 m VZ a dvě 2. místa na 
50 m prsa a znak.

Druhá, již zkušenější výprava ve slože-
ní Milan Kašpařík (1994), Lukáš Koreník 
(1997), Roman Procházka (2001), Petr 
Křivánek (2000), Kuba Rončák (2000), 
Zoe Zdražilová (2002) a Terezie Den-
disová (2002) odjeli do Blanska na závod 
Memoriál Jaroslava Starého (Kraulový 
trojboj), kde všichni plavali shodně tři di-
stance 50, 100 a 200 m VZ a kluci Roman, 
Petr, Lukáš a Milan štafetu 4 x 50 m VZ. 
Domů putovaly hned dva krásné poháry 
vítězství v tomto trojboji. Milan Kašpařík 
50 m doplaval druhý 100 a 200 m jako ví-
těz a tím získal celkové vítězství. Roman 
Procházka všechny tři tratě vyhrál a zna-
menalo to další prvenství v trojboji. Bron-
zovou příčku z tratě 200 m VZ získala Zoe 
Zdražilová. Do štafetového závodu kluci 
nastupovali s cílem stát na bedně a poda-
řilo se, dohmátli jako třetí.     (IP)

FCB Panteři Bruntál se pustili do tréninků
Nový �orbalový oddíl vznikl na začátku července s číslem 956 pod ČFbÚ s názvem FCB Panteři Bruntál. Oddíl se věnuje dětem 
od 7 do 15 let věku formou pravidelných sportovních tréninků několikrát týdně. 

Oddíl zaregistroval 
pro rok 2013/2014 
dvě soutěže, a to Mo-
ravskoslezskou ligu 
Mladšího žactva a 

Elévů v České Florbalové Unii. Dětem se 
věnují licencovaní trenéři a současně pe-
dagogové Mgr. Jakub Šimůnek, Mgr. Petr 
Zatloukal a trenérka licence (D) Kateřina 
Kubičíková (zdravotnice oddílu).  Děti se 
momentálně scházejí k  tréninkům v  tě-
locvičnách ZŠ Jesenická 10, Bruntál, a 
ZŠ  Okružní 38, Bruntál, v  odpoledních 
hodinách. Informace k tréninkům, historii 
vzniku klubu a fotogalerii z prvních turna-
jů najdete na webových stránkách: www.
fbcpanteribruntal.estranky.cz. Oddíl FCB 
Panteři Bruntál vstoupil do turnajů Morav-
skoslezské ligy úspěšně. V kategorii mlad-
ších žáků získal na prvním turnaji 3. místo, 
porazil i florbalový oddíl Orca Krnov 2:1. 
V kategorii Elévové se nám dařilo ještě více 
a naše děti získaly celkově 1. místo na tur-
naji, který jsme pořádali na SH Zeyerova 
ulice, Bruntál, na začátku října. Nejmladší 
zástupci florbalistů našeho města porazili 
kluby 1. MVIL Ostrava (skórem 4:2), FBC 
Spartak Bílovec (2:1), 1. FbK Eagles Orlová 
(5:3) a remizovali s FBC Orca Krnov (2:2). 
Sestavu vítězného družstva tvořili hráči: 
Šimon Kožíšek, Jonáš Meca, Matouš Sla-
vík, Martin Valentr, Jakub Lang, Roman 
Skalický, Viktor Zatloukal, Martin Klega, 

Matyáš Kutlák, Adam Venera (G). Rodiče 
i diváci tak mohli sledovat pěknou kolek-
tivní hru v podání dětí poprvé v Bruntále 
při soutěžním klání Moravskoslezské ligy 
pod záštitou ČFbÚ. Příští domácí utkání 
pořádají FCB Panteři Bruntál ve dnech 
1.  března a 16. března 2014. Oddíl stále 
přijímá nové členy od 7–15 let, stačí přijít 
na trénink každé úterý od 15 do 16 hodin, 
středu od 14 do 15.30 a pátek od 14 do 
15.30 hodin při ZŠ Jesenická 10, Bruntál. 

Případně na trénink Petra Zatloukala při 
ZŠ Okružní 38, pokud to máte blíže či cho-
díte na zdejší školu. Více informací na ja-
kub.simunek@seznam.cz, či www.fbcpan-
teribruntal.estranky.cz. Jako nový subjekt 
nemáme nárok na podporu dotačních ti-
tulů z města, a proto intenzivně hledáme 
podporu u sponzorů. Předem děkuji za 
jakoukoliv pomoc. Předseda FCB Panteři 
Mgr. Jakub Šimůnek, tel.: 739 071 271.

(JŠ)

Nový �orbalový oddíl FCB Panteři Bruntál má za sebou první úspěchy na turnajích Mo-
ravskoslezské ligy. Další domácí závody pořádají v březnu.       Foto: archiv

Zlatí plavci z Bruntálu, zleva Roman Pro-
cházka a Milan Kašpařík, bodovali na Me-
moriálu Jaroslava Starého.       Foto: archiv 

Plaveckého klubu Slavoj Bruntál
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Gymnasté z Vážek Bruntál sklízí vítězství jedno za druhým
Dokončení z titulní strany

Od roku 2006 se ani jednou 
nestalo, aby na soutěžích ale-
spoň jednou ročně nezískali 
nějaké ocenění a nebyli mezi 
třemi nejlepšími tanečními 
skupinami ve výsledném hod-
nocení. „Trénování se věnuji už 
spoustu let, začínala jsem sama 
jako malá v  gymnastice, která 
spadala pod TJ Slavoj Bruntál. 

Na své začátky si moc dobře pa-
matuji, a tak dokážu také dětem 
lépe poradit a pracovat s  nimi. 
Ale hlavní, a to všem pořád při-
pomínám při trénování, je chtít. 
Pokud člověk chce a pracuje na 
sobě, výsledky jsou hned vidět,“ 
řekla trenérka Silvie Weczerko-
vá. 

Vážky trénují dvakrát týd-
ně dvě hodiny v  tělocvičně 
ZŠ Okružní a jednou ročně 
vyrážejí obvykle na týdenní 
intenzivní soustředění. K na-
trénování nové choreografie je 
přitom potřeba docela hodně 
času. „Náročnější choreogra�e 
trénujeme i čtyři měsíce, pokud 
chceme sestavu dotáhnout sku-
tečně k  dokonalosti, vracíme se 
k ní i na soustředěních. Některé 
sestavy nám jdou i rychleji, zá-
leží, jak komplikované prvky si 
vymyslíme,“ vysvětlila trenérka. 
Na choreografiích spolupracují 
s nadšením i sami mladí gym-
nasté. „Je pravda, že se v poslední 
době zapojují hodně, především 
ti starší už mají svoje ambice a 
svoje představy. V  současnos-

ti připravujeme choreogra�i se 
spoustou akrobatických prvků a 
pak také retro choreogra�i,“ řek-
la trenérka. Vážky jezdí kromě 
fitness soutěží i na ty taneční, 
ale tady jde především o nasátí 
atmosféry a vyzkoušení si vy-
stupování před obecenstvem. 
„Do klasických tanečních kate-
gorií moc nezapadáme, ale jde 
mi především o to, aby si děti 
vyzkoušely i něco jiného a aby 
se otrkaly před obecenstvem, ne-
bály se porotců a zvykly si cvičit 
i s případnou trémou,“ doplnila 
trenérka Weczerková. 

Zájem je velký
Vážky navštěvuje každý rok 

přibližně dvacet až třicet mla-
dých gymnastů, podstatně víc 
děvčat než chlapců. „V září, kdy 
začínáme, bývá dětí i přes tři-
cet, postupně pak ale odpadají 
a končíme někde na dvaceti čle-
nech. Právě tady se projevuje to, 
jestli chtějí děti něco dělat, nebo 
ne. Když je to nebaví, a chodí 
třeba jen kvůli přání nebo spíš 
příkazu rodičů, obvykle to moc 
dlouho nevydrží a stejně dřív 
nebo později skončí,“ vysvětlila 
trenérka. Ve Vážkách si navíc 
zakládají i na dobré a přátelské 
atmosféře, která tady vládne. 
„Nechci mezi dětmi vyvolávat 
řevnivost nebo nějakou negativ-
ní soutěživost. Naopak se nám 
daří držet kamarádský kolektiv, 
kde se členové vzájemně podpo-
rují a pomáhají si. Nejde jen o to 

vyhrávat za každou cenu, ale 
užít si pohyb a cvičit s radostí,“ 
shrnula trenérka. 

Prozatím posledním velkým 
úspěchem Vážek je letošní ví-
tězství na mezinárodní soutěži 
Děti fitness v Praze, tady brun-
tálští gymnasté okouzlili poro-
tu vystoupením Romance na 
Bocelliho a stali se mistry ČR a 
také absolutními vítězi soutěž-
ního odpoledne. V současnosti 
gymnasté trénují na nejbližší 
závody v Otrokovicích, ty jsou 
rozřazovací a podle toho, zda 
na nich uspějí, se rozhodne, 
jestli budou pokračovat na mis-
trovství v Praze. 

Velký dík, samozřejmě kromě 
samotných dětí, které získávají 
uznání v  celé republice, pat-
ří podle trenérky Weczerkové 
i  jejím kolegyním, trenérkám 
Věře Kupkové, která trénuje již 
pátým rokem, a Martině Kova-
říkové, ta se k trénování vrátila 
po delší odmlce. Poděkování 
patří i Středisku volného času, 
p. o., které vzalo loni gymnas-
tiku pod svou organizaci, a pak 
také sponzorům, jak malým, 
tak i velkým, mezi největší patří 
Elkoplast. „Nebýt jich, nemoh-
li bychom pořádat soustředění 
nebo jezdit na závody, za pod-
poru jsme jim moc vděční,“ uza-
vřela trenérka Silvie Weczer-
ková. Nejčerstvější informace 
o gymnastech se dočtete na je-
jich webových stránkách http://
vazky-bruntal.webnode.cz/. (lc)

Kód pojišťovny: 205
Infocentrum: 810 800 000
www.cpzp.cz

Vaše zdraví v bezpečí

Tréninky mají gymnasté z Vá-
žek Bruntál dvakrát týdně po 
dvou hodinách v tělocvičně při 
ZŠ Okružní.

Gymnastické, silové a také akrobatické prvky patří k základním 
součástem choreogra�í.        Fota: lc
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Pište, telefonujte: 554 706 398
e-mailujte: nasdomov@mubruntal.cz.

Začíná �orbalová liga žáků 1. stupně ZŠ
O tom, že je �orbal velmi populární sport, vědí i v ZŠ Bruntál, Okružní 38, kde ve školním kroužku trénuje několikrát týdně 
přes padesát kluků i děvčat. 

Aby tato příprava měla smy-
sl, rozhodli se na ZŠ Okružní 
uspořádat mezi školami Flor-
balovou ligu žáků 1. stupně ZŠ, 

která se skládá ze šesti turnajů 
a do níž se zapojily i ZŠ Petrin, 
Jesenická, Rýmařovská, Břid-
ličná, Andělská Hora a Karlovi-

ce. Ve středu 16. října proběhlo 
v tělocvičně ZŠ Okružní první 
turnajové kolo. Zápasy hra-
né systémem každý s  každým 
nabídly zajímavou podívanou 
plnou bojovných akcí, pěk-
ných zakončení i pohotových 
zákroků. Na všech hráčích bylo 
vidět, jak je florbal baví a jak 
moc chtějí florbal hrát. Vítě-
zem prvního kola ligy se stal 
domácí florbaltým ZŠ Brun-
tál, Okružní, který posbíral 

celkem 17 bodů za pět výher a 
vítězství v  nájezdech po remí-
ze se ZŠ Břidličnou. Tabulku 
střelců vede René Szczurek (ZŠ 
Bruntál, Okružní) s deseti góly. 
Druhý turnaj přivítá ZŠ Petrin 
13. listopadu. Za sponzoring 
děkujeme: VegallPharma, Pila 
Valšov a Karla s. r. o.

Petr Zatloukal
ZŠ Bruntál, Okružní 38

www.�orbal-tymokruzni.
estranky.cz

Florbal se na základních školách ve městě i okolí těší velké oblibě. 
Proto zorganizovali v ZŠ Okružní �orbalovou ligu.     Foto: archiv

Výběrové řízení 
na sportovní obchod

Město Bruntál zastoupeno TS Bruntál, s. r. o., 
vyhlašuje 

výběrové řízení na provozovatele sportovního 
obchodu v rámci Wellness centra Bruntál.

Konkrétní podmínky provozování a požadavků provozovatele 
si zájemci mohou vyzvednout v sídle firmy: TS Bruntál, s. r. o., 
Zeyerova 14 (areál sportovní haly), 792 01 Bruntál v termínu 
do 13. prosince 2013. Předpokládaný termín zahájení provozu 
je 1. dubna 2014. 

Pronájem bufetu v sauně
TS Bruntál, s. r. o., vyhlašuje výběrové řízení na 

pronájem nebytových prostor (bufetu) v objektu 
SAUNY, ul. Kavalcova 819/33, Bruntál, 792 01.

Konkrétní podmínky provozování a požadavků provozova-
tele si zájemci mohou vyzvednout v sídle firmy: TS Bruntál, 
s.  r. o., paní Steiginerová, Zeyerova 14 (areál sportovní haly), 
792 01 Bruntál, v termínu do 27. listopadu 2013. Výběrové ří-
zení je umístěné i na www.tsbruntal.cz. Předpokládaný termín 
zahájení provozu je 1. prosince 2013.


