
Školáci po prázdninách zase zaplnili lavice
Stylově vyšlo letos 1. září na pondělí, a tak start do nového týdne znamenal start do nové 
školní etapy i pro stovky školáků v Bruntále a okolí. Do prvních tříd ve čtyřech bruntálských 
základních školách letos zasedne přes dvě stě dvacet prvňáčků.

Ulička 
nevydržela 

v novém ani 
dva měsíce

Necelé dva měsíce zdobily zdi 
Farní uličky v centru Bruntálu 
kresby dětí ze základních 
škol z města, aniž by měl 
někdo potřebu je ničit, avšak 
v srpnu se místní vandalové 
pustili do díla a část dětských 
kreseb znehodnotili různými 
značkami a nápisy. 

Farní ulička je součástí měst-
ské památkové zóny a patří 
do fondu historického kultur-
ního dědictví města. Dosa-
vadní povrch uličky, který už 
chodcům nepřinášel při chůzi 
příliš komfortu, byl na přelo-
mu dubna a května letošního 
roku opraven. Dlažba je nyní 
z vějířovitě uspořádaných žu-
lových kostek. Současně byl 
opraven i průchod mezi Farní 
uličkou a Zámeckým náměs-
tím, který zajistil partner pro-
jektu Muzeum v Bruntále. 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Bruntálu se uskuteční v úterý  

16. září od 13 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Bruntál. 
Na programu jednání je například kontrola plnění rozpočtu 
města za první pololetí 2014 či prodej budovy Revoluční 18.

Zástupci ministerstva průmyslu 
a agentury CzechInvest jednali 

o investicích v Bruntále
Posoudit možnosti případných nových investorů v Bruntále 
přijeli ve čtvrtek 28. srpna zástupci Ministerstva průmyslu  
a obchodu a státní agentury CzechInvest. Jednalo se o další  
z  důležitých jednání, jejichž výsledkem by v budoucnu mohl 
být vznik tolik potřebných nových pracovních míst v Bruntále.

Na základě předchozích kon-
taktů s Ministerstvem průmy-
slu a obchodu i se samotným 
ministrem Janem Mládkem 
do Bruntálu ve čtvrtek zaví-
tali vedoucí oddělení inves-
tic na Ministerstvu průmyslu  

a obchodu (MPO) Jan Hana  
a dále dva zástupci státní agen-
tury pro podporu podnikání  
a investic CzechInvest – ředi-
telka odboru Silvie Pochtiolo-
vá a projektový manažer Filip 
Chlebiš. Pokračování na str. 3

Pokračování na str. 7

Pokračování na str. 3

Pokračování na str. 2

Dvě první třídy otevřely na základní škole ve Školní ulici. Děti se budou učit ve zbrusu nově opra-
vených prostorách a krásně vybavených učebnách. Na fotografii 1. B s třídní učitelkou Mgr. Pavlou 
Schneiderovou.          Foto: lc

Práce na terminálu intenzivně pokračují, 
většina jich bude hotová do konce září

Dopravní terminál v Nádražní ulici prochází v současnosti 
z velké části finálními úpravami, dle původního plánu 
bude drtivá většina prací, včetně jejich kolaudace, hotová  
k 30. září letošního roku. Výjimkou je zastřešení nástupišť 
autobusového nádraží, čekárna a s tím úzce související 
elektronický sdělovací systém. Na všem se intenzivně pracuje. 

Důvodem nutností posu-
nout termín dokončení toho-
to stavebního objektu je ná-
ročnost provedení zastřešení 
ocelovou konstrukcí, která je 
atypicky řešená. S postupem 
realizace tohoto stavebního 
objektu a s dalším rozpraco-
váním potřebné dokumen-
tace, konkretizací jednotli-
vých součástí a materiálů se 
objevovala potřeba přepočtu 
statických posudků a výpo-

čtů, které prokázaly nutnost 
konstrukci posílit. Současně 
probíhala další jednání.

Z důvodu zachování bezpeč-
nosti stavby a následného pro-
vozu i vzhledem k tomu, jak 
vysoce bude místo frekvento-
vané, nechtělo město nic pod-
cenit, a tak nechalo zpracovat 
statický posudek soudním 
znalcem, který nezbytnost po-
sílení konstrukce potvrdil. 
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Ulička nevydržela v novém ani dva měsíce

V současnosti už je ulička  
v noci i osvětlená.  

Po skončení odborných prací 
se do díla na konci června pus-
tily děti ze všech základních, 
některých mateřských škol ve 
městě a také studenti Základní 
umělecké školy Bruntál. Mla-
dí malíři vyzdobili přilehlé zdi 
pestrými barvami hýřícími ob-
razy a různými výjevy. Zvířata 
a pohádkové motivy s nadše-

ním oceňují nejen děti, které 
tudy procházejí. Nacházejí se 
zde také lehce abstraktní a další 
tematické malby. 

Malby byly dokončeny krátce 
před začátkem letních prázdnin 
a zpříjemňovaly cestu prochá-
zejícím necelé dva měsíce, než 
se do nich pustili vandalové. 
Už na začátku srpna se objevily 
první čmáranice, které původní 
popracované a precizně propra-
cované kresby hyzdí, a někdo 

navíc vyrval ze zdi nainstalo-
vanou tabulku s informacemi 
o celém projektu. „Je skutečně 
smutné, že někdo znehodnotí 
práci dětí, ale i dospělých, kteří 
se na opravách uličky podíle-
li. Projekt jsme dlouho pečlivě 
připravovali, i díky tomu se 
nám podařilo získat na akci  
s názvem Obnovou Farní uličky 
k zachování hodnot památkové 
zóny dotaci Evropského země-
dělského fondu pro rozvoj venko-

va prostřednictvím Místní akční 
skupiny Hrubý Jeseník,“ řekla 
jedna z organizátorek projektu 
Ing. Petra Kostková. „Většinu  
z výsledného finančního roz-
počtu přesahujícího tři sta tisíc 
korun jsme pokryli právě touto 
dotací. A necelé dva měsíce po 
dokončení oprav se začíná uka-
zovat, jak si někteří lidé snahy 
zkrášlit město váží.“                   (lc)

Pokračování z titulní strany

Na malbách na zdech Farní uličky se podílely děti z celého města. Vlevo fotografie těsně po dokončení v červenci. Vpravo srpnový stav.

 Necelé dva měsíce od dokončení tematických maleb se na nich začínají objevovat různé kresby a tagy.                Fota: lc

Ulička prošla za poslední měsíce spoustou změn k lepšímu. Pokusem zpříjemnit procházejícím cestu jsou také malby dětí ze základních  
a mateřských škol a také z umělecké školy. 
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Školáci po prázdninách zase zaplnili lavice

Podle aktuálních údajů zá-
kladní škola v Cihelní ulici 
zaplnila tři třídy žáků, cel-
kem sem nastoupilo pěta-
šedesát žáků, tři první tří-
dy pro sedmdesát čtyři dětí 
otevřela také základní škola  
v Jesenické ulici,    základní škola  
v Okružní ulici otevřela dvě 
třídy pro dohromady jedna-
padesát žáků a základní škola 
ve Školní ulici otevřela také 
dvě první třídy pro šestatři-
cet žáků. První školní den byl 
pro děti ve znamení sezna-
mování se s novými kama-
rády, třídním učitelem a také 
novými prostory, kde odteď 
budou trávit hodně času. 

Například na Petrině pro 
předškoláky loni pořádali 
Školu nanečisto, účelem bylo, 
aby zářijový nástup do nového 
prostředí nebyl pro děti tako-
vý krok do neznáma. „V prů-
běhu loňského roku jsme pro 
děti pořádali takzvanou Školu 
nanečisto. Předškoláčci přišli 
celkem čtyřikrát na pár hodin 
odpoledne a my jsme je se-
znamovali s prostředím školy, 
jednou jsme byli v tělocvičně, 
pak ve třídách a udělali jsme 
také odpoledne s opékáním na 
zahradě. Děti se tak poznaly  
s částí svých budoucích spolu-
žáků a seznámily se i s někte-
rými učiteli,“ prozradila smysl 
akce Mgr. Pavla Schneidero-

vá, třídní učitelka 1. B. „Pro 
děti to byla jedinečná příle-
žitost, jak se neformálně se-
známit se školním prostředím. 
Škola nanečisto byla připrave-
na i pro rodiče, mohli se nás 
ptát na všechno, co je ohledně 
chodu školy zajímá. Celkově 
máme na Školu nanečisto vel-
mi pozitivní ohlasy,“ řekl Mgr. 
Karel Mašlík, třídní učitel  
1. A. Školáčky uvítala první 
den také ředitelka školy PhDr. 
Mgr. Milena Zatloukalová  
a za vedení města místosta-
rosta Vladimír Jedlička a ve-
doucí oddělení školství MěÚ 
Bruntál Ing. Radek Štoller. 
Na slavnostním uvítání do-
stali školáčci sladkou medai-

li a také památeční diplom. 
Zbytek prvního oficiálního 
školního dopoledne, které 
ještě děti strávily v dopro-
vodu rodičů, se nesl v duchu 
seznamování. Děti například 
dostaly na výběr z razítek, 
kterými si budou značit své 
věci, dokud se všechny nena-
učí samy podepisovat. Sezná-
mily se s třídními plyšovými 
maskoty a dozvěděly se, co 
je čeká následující dny, kdy 
už pro ně začne opravdový 
školní režim bez doprovodu 
dospělých.                             (lc)

Na městském úřadě se 
setkali se starostou města 
Petrem Rysem, členem za-
stupitelstva Luďkem Šar-
manem, tajemnicí Městské-
ho úřadu Bruntál Alenou 
Skácelovou a vedoucím od-
boru správy majetku města 
Marianem Hvoreckým. 

Předmětem diskuse  
na radnici byla řada témat, 
mimo jiné dopravní pří-
stupnost města a handicap 
v podobě geografického 
umístění Bruntálu, Jan 
Hana informoval o aktu-
álních možnostech podpo-
ry regionu ze strany státu, 
Silvie Pochtiolová shrnula 
se všemi aspekty postavení 
Bruntálu v rámci nabídky  
a poptávky investičních 
příležitostí, s nimiž pracuje 
CzechInvest.

Naopak zástupci státních 

institucí dostali informace 
o situaci na trhu práce či  
o reálných možnostech 
města financovat přípravu 
průmyslových zón. Zejmé-
na však byli detailně sezná-
meni se všemi plochami pro 
případné podnikatelské vyu-
žití, včetně jejich vybavenosti  
a připravenosti pro investič-
ní činnost, a také s dosavad-
ními i výhledovými aktivi-
tami města v rámci snahy 
přilákat nové zaměstnava-
tele. „Děláte dobře, že o sobě 
dáváte vědět,“ konstatoval 
Jan Hana.

Starosta Petr Rys a zastu-
pitel Luděk Šarman je pak 
přímo v terénu provedli po 
aktuálně nabízených i vý-
hledově využitelných inves-
tičních plochách v severní, 
východní a západní části 
města. 

Zástupci ministerstva průmyslu a agentury CzechInvest 
jednali o investicích v Bruntále

Pokračování z titulní strany

V pondělí 1. září nastoupilo do bruntálských základních škol přes 
dvě stě dvacet prvňáčků.          Fota: lc

Sladkou medaili a diplom, který na fotografii předává třídní uči-
tel 1. A Mgr. Karel Mašlík, získali všichni noví školáci na Petrině. 

Jednání o možnostech případných investorů se konalo na radnici na konci 
srpna. Jednat s vedením města dorazili zástupci Ministerstva průmyslu  
a obchodu a státní agentury CzechInvest.     Foto: jo
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Věděli jste, že…?
V rubrice čtenářům Našeho domova přinášíme informace 
o tom, co všechno nabízejí webové stránky města www.
mubruntal.cz. V tomto i každém z následujících čísel 
naleznete (doufáme, že přínosné) informace, které by 
vám měly zjednodušit komunikaci s úřadem, zrychlit  
a přesně zacílit vyhledávání na webových stránkách města a 
představit důležité a přínosné odkazy.

Rubrika Krátce z jednání orgánů města
Nejnovější informace z jednání rady města či zasedání zastu-

pitelstva vám pravidelně přinášíme v rubrice nazvané Krátce  
z jednání orgánů města. Najdete zde výběr stručně a výstižně 
podaných zpráv ze schůzí rady města, které se konají zpravidla 
jednou za čtrnáct dní.

Kde naleznete odkaz na rubriku Krátce z jednání orgánů 
města?

Odkaz naleznete přímo na titulní straně městského webu 
www.mubruntal.cz v záložce Rubriky. Odkaz na Krátce z jed-
nání orgánů města je třetí shora. 

V následujícím čísle se dozvíte, kde na městském webu najdete 
kompletní informace o chystaných volbách do zastupitelstev. 

Krátce
Kontrola plnění rozpočtu 
města
Na programu 81. schůze rady 
města v úterý 26. srpna byla 
kontrola plnění rozpočtu měs-
ta Bruntálu za první pololetí 
roku 2014. Rada průběžnou 
zprávu vzala na vědomí a totéž 
doporučila zastupitelstvu, kte-
ré materiál projedná na svém 
předposledním řádném zase-
dání v úterý 16. září. 

Revoluční 18 neprodána
Nevyužívaná budova Revoluč-
ní 18 (naproti Komerční bance) 
zůstává nadále v majetku města. 
Přestože zastupitelstvo již vloni 
schválilo prodej konkrétnímu zá-
jemci, ten nakonec dosud kupní 
cenu za nemovitost neuhradil. 
Rada města proto v úterý 26. srp-
na doporučila zastupitelstvu zru-
šení původního usnesení o pro-
deji a uložila předložit materiál 
k dalšímu projednání na nejbliž-
ším zasedání zastupitelstva v září. 

Nové obchodní středisko
Rada města v úterý 26. srpna 
schválila uzavření smlouvy  
o umístění a provedení stavby 
mezi pražskou společností In-
terCora, spol. s r. o. a městem 
na stavbu obchodního středis-
ka CIC Bruntál. Smlouva ošet-
řuje skutečnost, že část staveb-
ních úkonů bude zasahovat do 
pozemků ve vlastnictví města. 
Nové obchodní středisko má 
vyrůst na tř. Práce, přes cestu 
naproti Kauflandu.

Dukelská je vystěhována
Na schůzi rady města v úterý 
26. srpna zazněly aktuální in-
formace o objektech v Dukel-
ské ulici, kde donedávna pů-
sobila Střední odborná škola 
Bruntál. Ta se sestěhovala do 
areálu v Krnovské ulici, při-
čemž objekty v Dukelské ulici 
byly kompletně vystěhovány  
k 31. srpnu letošního roku  
a škola již tyto budovy neužívá. 

Zákaz vstupu do parkové části 
areálu nemocnice 

Z důvodu nedobrého stavu dřevin, představujících 
bezpečnostní riziko, je vyhlášen zákaz vstupu do 
prostoru parčíku v nevyužívané části areálu bruntálské 
nemocnice. 
V prostoru se nachází po-
škozená alej, přičemž v ná-
sledujícím období bude vy-
hodnocen stav jednotlivých 
dřevin a budou provedeny 
kroky nezbytně nutné k za-

jištění bezpečnosti a opě-
tovnému zpřístupnění are-
álu veřejnosti. Zákaz vstupu 
se vztahuje taktéž na prostor 
otevřeného výkopu a okolí 
(viz přiložená mapka).

Nové kamery budou hlídat bezpečnost ve městě
Hned tři nové kamery pořídí město Bruntál v následujících měsících. Náklady na pořízení kamer budou z devadesáti procent 
hrazeny z dotace Ministerstva vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality v roce 2014.

Kamery, které budou snímat 
vytipované problematické 
oblasti města, budou instalo-
vány od 1. září nejpozději do 
konce října 2014. Od prvního 
listopadu už budou v plném 
provozu zachycovat dění  
na několika místech v Brun-
tále. Otočná kamera s nej-
větším dosahem bude umís-
těna na budově gymnázia  
v Dukelské ulici. Tato kamera 
bude snímat ulice Dukelskou, 

Jesenickou a také náměstí 
sv. Michaela. Kamera bude 
sloužit pro zachycení pohy-
bu osob, snímat bude také 
dopravní provoz a přechody, 
které jsou v této oblasti velmi 
frekventované. Další kamera 
bude umístěna na náměstí 
Míru na budově č. 5 a snímat 
bude ulici Slovenskou a Karla 
Čapka, třetí kamera pořízená  
z dotačního titulu bude také 
na náměstí Míru č. 18. Tato 

kamera bude snímat ulici 
Svatopluka Čecha. Záznamy 
z nových, stejně jako stáva-
jících, kamer budou moni-
torovat na služebně městští 
strážníci a záznamy zde bu-
dou také po omezenou dobu 
danou zákonem archivovány. 
Projekt, díky kterému minis-
terstvo uvolní na kamery fi-
nanční prostředky, připravil 
Odbor sociálních věcí MěÚ 
Bruntál.  V současnosti fun-

guje v Bruntále napevno šest 
kamer, které monitorují ná-
městí Míru, okolí hlavní poš-
ty, Jiráskovu ulici, ulice Re-
voluční a Komenského (okolí 
VZP), dvě kamery jsou v zá-
padní lokalitě. Městská po-
licie navíc disponuje dvěma 
mobilními kamerovými sys-
témy, které může instalovat  
v závislosti na aktuální potře-
bě prakticky kdekoliv.       (lc)

Optimalizace sítě veřejných telefonních automatů
Informace o opatřeních, která 

bude společnost O2 Czech Re-
public, a. s. realizovat v Bruntá-
le. Z důvodu výrazného poklesu 
zájmu obyvatel o využívání sítě 
veřejných telefonních automatů 
(VTA) se společnost O2 Czech 

Republic rozhodla stávající síť 
VTA přizpůsobit současným 
potřebám. V průběhu měsíce 
září letošního roku je plánová-
no zrušení nevyužívaného VTA  
v lokalitě Bruntál, Krnovská  
    (MB)



Náš domov         5   10. září 2014

Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu
Město Bruntál se zapojilo do akce Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu!  Tato vzdělávací akce proběhne v září v rámci celého 
kraje. Akci pořádá Moravskoslezský kraj a kolektivní systém ELEKTROWIN ve spolupráci s jednotlivými recyklačními dvory. 

V našem městě se mohou 
zúčastnit učitelé se svými 
žáky 12. září přímo na Recy-
klačním dvoře v Polní ulici.  
Žáci mateřských, základních  
a středních škol, které do 
sběrných dvorů přivedou 
jejich učitelé, se tak budou 

učit ekologii přímo v terénu.  
Odborníci, kteří na sběrných 
dvorech na chvíli zastoupí 
učitele, dětem vysvětlí, jak se 
nakládá nejen s elektrospo-
třebiči, které již dosloužily, 
ale i s ostatním odpadem, 
který lidé vyprodukují. Při 

návštěvě sběrného dvora si 
budou moci žáci a studenti 
právě získané informace bez-
prostředně otestovat a zasou-
těžit si o drobné dárky. Akce 
se postupně uskuteční 8. září 
v Novém Jičíně, 9. září v Kop-
řivnici, 10. září v Příboru,  

11. září v Třinci a 12. září  
v Bruntále.

Zájemci z řad základních  
a mateřských škol kontaktujte 
p. Zátopka: e-mail: zatopek@
tsbruntal.cz, tel: 552 306 757. 
              (LW)

Šikovné ruce se počtvrté předvedly v Bruntále 
Soutěž výtvarných dovedností lidí s mentálním postižením s názvem Šikovné ruce se letos konala počtvrté a opět ve středu  
27. srpna přilákala desítky soutěžících.

Ačkoli příliš počasí nepřálo, 
soutěžícím ani porotcům to 
na dobré náladě a výkonech 
neubralo. Právě naopak: „My-
slím, že i přes nepřízeň počasí 
se letošní čtvrtý ročník, který 
jsme s kolegy v prostorách So-
ciálně terapeutických dílen Sa-
gapo, p. o., v, Bruntále zorgani-
zovali, opět vydařil,“ řekla Bc. 
Markéta Surynková, vedoucí 
Sociálně terapeutických dílen. 

Letos byly tři soutěžní kate-
gorie, a to keramika, ruční šití 
a výtvarné techniky. Do dílen 
v Hybešově ulici dorazilo přes 
osmdesát soutěžících a ná-
vštěvníků a v areálu tak bylo 
skutečně živo. Kromě hlav-
ních soutěží si mohli návštěv-
níci vyrobit například přání 
z papíru nebo ušít květinu  
z textilu. Během dne vystou-
pila i bruntálská pop-punková 
kapela Minute to Escape. 

„Patronát nad soutěží pře-
vzal již počtvrté starosta města 
Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA, 

který také přišel soutěžící při-
vítat. Soutěžní díla hodnotila 
svědomitě odborná porota, kte-
rá se skládala z Mgr. Jaroslavy 
Krömerové z Krajského úřadu  
v Ostravě, paní Milady Kape-
rové z MěÚ v Bruntále a paní 
Renaty Charouskové, krnov-
ské výtvarnice a pedagožky,“ 
vyjmenovala Markéta Suryn-
ková. Díky sponzorům (Mo-
ravskoslezský kraj, United Pa-
ladins, Truckmont s. r. o., Maso 
V+W s. r. o., Amin a další) byly 
pro vítěze v jednotlivých kate-
goriích připraveny krásné ceny. 
Vítězná díla si budou zájemci 
navíc moci prohlédnout v brz-
ké době na chodbách Městské-
ho úřadu Bruntál.  (lc)

Výsledky finále soutěže Ši-
kovné ruce 2014 
Kategorie výtvarné techniky: 
1. Eva Krošťanová – Sagapo, 
Bruntál; 2. Jan Valíček – Po-
lárka, Bruntál; 3. David Böhm 
– STD, Město Albrechtice;  
4. místa: Lukáš Kralevič –Ben-
jamín, Krnov, Svatava Vorlíč-
ková – Effatha, Krnov, a Jitka 
Pospíšilová – Effatha, Nový 
Jičín.

Kategorie keramika: 1. Hela 
Nejedlá – Benjamín, Krnov; 
2. Monika Nováková – Polár-
ka, Bruntál; 3. Viktor Wágner 
– Effatha, Nový Jičín; 4. místa: 
Antonín Jursa – Effatha, Kr-
nov, Libuše Plaskurová – Saga-
po, Bruntál, a Kosteas Stavros 

– Sagapo, Bruntál.
Kategorie ruční šití: 1. Věra 

Kluková – Sagapo, Bruntál;  
2. Yvona Kohoutová – Polár-
ka, Bruntál; 3. Božena Petrí-
ková – Effatha, Nový Jičín; 
4. Iveta Pekárová – Sagapo, 
Bruntál.

Skatepark se rozšíří o venkovní posilovnu
Jedenáct zbrusu nových cvičebních prvků přibyde v areálu stávajícího skateparku u školy v Cihelní ulici.

Dosavadní skatepark byl 
slavnostně otevřen v září 
roku 2010, do té doby nemě-
la bruntálská mládež, která 
se věnuje jízdě na skateboar-
du, žádné oficiální útočiště. 
Mládež v té době obvykle 
brázdila veřejná místa, která 
byla využívána chodci a hro-
zilo nebezpečí různých kolizí. 
Proto byla v rámci sociální 
prevence města vytipována 
vhodná lokalita a také díky 
získané dotaci z Ministerstva 
vnitra ČR, která pokryla více 

než osmdesát procent veške-
rých nákladů, mohl skatepark  
u základní školy v Cihelní uli-
ci vzniknout. Prostor areálu 
u školy v Cihelní ulici nebyl 
vybrán náhodně, jedná se  
o strategicky umístěnou loka-
litu, která je v bezprostřední 
blízkosti jednoho z největších 
sídlišť ve městě.

V současnosti se Odboru 
sociálních věcí MěÚ Bruntál 
podařilo získat další dotaci od 
Ministerstva vnitra ČR v rám-
ci Programu prevence krimi-

nality v roce 2014 na rozšíření 
stávajícího zázemí a skatepark 
bude doplněn o celkem je-
denáct nových cvičebních  
a herních prvků. Vznikne tak 
venkovní sportovní prostor, 
který bude určen nejen pří-
mo pro sportovce, ale také pro 
mládež a volné chvíle zde mo-
hou strávit i celé rodiny s ma-
lými dětmi. Na nově vzniklém 
sportovišti pak plánuje město 
Bruntál ve spolupráci se Stře-
diskem volného času, p. o., 
a Open House, o. p. s., reali-

zovat několik akcí ročně pro 
širokou veřejnost a také akce 
cíleně pro základní školy. Úče-
lem vzniku sportoviště a jeho 
rozšíření je tedy jednak při-
vést děti ke sportu a nabídnout 
jim alternativní možnosti, jak 
smysluplně trávit volný čas,  
a pak je také cílem propojit 
tuto nabídku s existencí stáva-
jících a nových programů pre-
vence kriminality a prevence 
sociálně patologických jevů.  
   (lc)

Šikovné ruce přilákaly na čtvrtý ročník přes osmdesát soutěží-
cích i hostů. Záštitu nad soutěží převzal znovu starosta města  
Ing. Petr Rys, MBA.         Foto: lc
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Příležitost pro sociálně vyloučené osoby na Bruntálsku
Od července 2014 v Bruntále probíhá projekt „Příležitost dělá(t) zaměstnance“, který je určen sociálně vyloučeným lidem bez práce 
z lokalit Bruntálska, Krnovska a Osoblažska. Realizátorem projektu je Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě.

Díky podpoře z fondu EU se 
rozběhl projekt, který je v kra-
ji unikátní svým zaměřením. 
Pomůže získat zaměstnání 
osobám z problémových lo-
kalit a začlenit je tak zpět do 
společnosti. Účastníci projdou 
skupinovým i individuálním 
poradenstvím, vzdělávací-
mi aktivitami, motivačním 
kurzem a získají zaměstnání.  
V okrese Bruntál se do pro-
jektu zapojí celkem 75 ne-
zaměstnaných, z nichž min.  
45 získá pracovní uplatnění. 
Pro zaměstnavatele jsou při-
praveny mzdové příspěvky  
na nově vytvořená pracov-
ní místa a také příspěvky  

na zapracování zaměstnance. 
Projekt se uskutečňuje ve spo-
lupráci s nevládními nezisko-
vými organizacemi působící-
mi v regionu, Agenturou pro 
sociální začleňování a společ-
ností COFET, a. s., která je do-
davatelem služeb vybraných 
etap projektu. Spolupráce ve-
řejných institucí, neziskových 
organizací a zaměstnavatelů je 
pro úspěch projektu klíčová. 
Proto realizátoři projektu na-
vázali spolupráci i s Odborem 
sociálních věcí MěÚ v Brun-
tále, a to na schůzce pracovní 

skupiny Menšiny komunit-
ního plánování v Bruntále.  
V srpnu do projektu vstou-
pilo prvních 30 účastníků. 
Podle pracovní poradkyně 
projektu se klienti nejčastěji 
potýkají s dlouhodobou neza-
městnaností, nízkou kvalifi-
kací, zadlužeností a závislostí  
na dávkách v hmotné nou-
zi. Situaci jim pomáhá řešit 
osobní poradkyně a lektor-
ka skupinového poradenství 
Hana Grygarčíková.  Mezi té-
mata, která řešili na skupino-
vém poradenství, patří práce  

„na černo“, finanční a bytová 
situace klientů nebo také je-
jich motivace najít si práci. 
Zájemci o bližší informace  
o projektu mohou navštívit 
kancelář dodavatele COFET, 
a. s., na adrese Dr. E. Bene-
še 1873/61, která je otevřená  
v pondělí a středu od 8 do 
14 hod. a v úterý od 10 do  
16 hod. Obrátit se mohou také 
přímo na osobní poradkyni  
v Bruntále, paní Bc. Hanu 
Grygarčíkovou na tel: 724 339 
525.               (PP)

Sociální služby se podesáté kompletně představily na veletrhu
Veletrh sociálních služeb se konal první sobotu v září, až do druhé hodiny odpolední mohli lidé navštívit společenský dům 
v Bruntále a informovat se o sociálních službách a všem co se jich týká, a o službách, které jsou ve městě a okolí k dispozici. 

Veletrh celý den moderoval 
Radek Erben a na pódiu se 
po celou akci střídali zástupci 
jednotlivých organizací, které 
sociální služby provozují nebo 
nabízejí a mezi jednotlivými 
vstupy a rozhovory pak pó-
dium patřilo hudebním a ta-
nečním vystoupením různých 
žánrů a stylů. Na veletrh letos 
dorazil osobně i prof. Jindřich 
Štreit, který zde vystavoval vý-
běr ze svých dokumentárních 
fotografií. Pro menší návštěv-
níky byly připraveny hry, sou-
těže a před budovou i hasičské 
auto k prozkoumání. Na ve-
letrhu byly kromě tradičních 
stanovišť, jakými jsou třeba 
měření tlaku, testování cukru  
v krvi nebo měření hladiny tuku  
v těle i další, méně obvyklá. 
Lidé se mohli například se-

známit s tím, jak pracují asis-
tenční a vodící psi. Informace  
o činnosti poskytovala Měst-
ská policie Bruntál a stánek 
se soutěžními otázkami pro 
děti měli i hasiči. Tradičně 
byly součástí dne i ochutnáv-
ky a ukázky ze zdravé výživy  
a romské kuchyně.                 (lc)    

Veletrh sociálních služeb byl 
připraven a realizován v rámci 
projektu s názvem „Efektivní 
systém plánování sociálních 
služeb ve městě Bruntál“, reg. č. 
CZ.1.04/3.1.03/97.00008. Pro-
jekt je financován z Evropské-
ho sociálního fondu prostřed-
nictvím operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost  
a ze státního rozpočtu ČR. Re-
alizace projektu započala od  
1. března 2013 a bude probíhat 
do 28. února 2015.

Nechyběla oblíbená stanoviště, kde se měřil tlak, cukr nebo třeba 
množství tuku v těle. 

Jedno ze stanovišť patřilo i hasičům.

Profesor Jindřich Štreit vystavoval na veletrhu své dokumentární 
fotografie.           Fota: lc



Aktuální informace z dění ve městě 
na www.mubruntal.cz.

Autorem neoznačených textů v listu je Jiří Ondrášek, 
tiskový mluvčí Městského úřadu v Bruntále.
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Počátky školství v Bruntále 
jsou pravděpodobně spojeny 
s nejnižším typem církevních 
středověkých škol, kterými 
byly školy farní. První písemná 
zmínka o bruntálském farním 
kostele, zasvěceném sv. Vác-
lavovi, pochází z roku 1295. 
Lze předpokládat, že u tohoto 
kostela byla i farní škola, ale 
pro podporu tohoto tvrzení se 
nedochovaly žádné doklady. 
Prvním důkazem existence 
školy v Bruntále je až zpráva  
z roku 1563 o přeložení škol-
ního mistra Kryštofa Gers-
tenberga po tříletém působení  
v Bruntále do Horního Města, 
čímž je doložena škola v Brun-
tále již k roku 1560. Existenci 
škol potvrzuje i luterský cír-
kevní, školní a oddací řád pro 
panství Bruntál, který roku 
1592 vydal nejvýznamnější 
člen rodu pánů z Vrbna Hynek 
starší (1582–1596).

S příchodem nové, katolické 
vrchnosti je spojena i rekato-
lizace obyvatelstva: ještě před 

uvedením jezuitské misie do 
Bruntálu (1625) vydal místo-
držící řádu německých rytířů 
Jiří Vilém z Elkershausenu 
nový školní řád pro latinskou 
školu, čímž je mj. potvrze-
na existence školy v Bruntále  
v tomto období. 

Řád německých rytířů se za-
sloužil i o vznik nových škol. 
Již Jiří Vilém z Elkershausenu 
založil v Bruntále asi v roce 
1628 alumnát pro 4, později 
6 alumnů (školský výchovně-
-vzdělávací ústav, zejména pro 
žáky bez prostředků, nejčas-
těji kněžský; také internátní 
škola). Alumnát byl zřízen pro 
zvláště nadané žáky, kteří byli 
vyučováni v latinské kompozi-
ci a „rudimentis“ (základech), 
jakož i v instrumentální a vo-
kální hudbě. Ode dne sv. Mi-
chala 1628 ke dni sv. Michala 
1629 obnášely náklady na vý-
uku ročně 120–130 zlatých, 
aby pak vzrostly – pravděpo-
dobně v souvislosti s rostou-
cím počtem žáků – na více 

jak 300 zlatých ročně. O tom, 
jak velkou pozornost věnoval 
řád německých rytířů škol-
ství, svědčí plat ředitele školy, 
který se svými 100 tolary byl  
na úrovni důchodkového písa-
ře a purkrabího, dvou nejdů-
ležitějších úředníků. S dalšími 
výnosy a školným byl jeho 
roční příjem 2 140 zlatých;  
k tomu měl zdarma otop a by-
dlení. Správce (ředitel) školy 
ovšem musel splňovat řadu 
požadavků: předpokládalo se, 
že absolvoval logiku nebo ale-
spoň rétoriku, byl vzdělán ve 
vokální a instrumentální hud-
bě a dobře ovládal aritmetiku.  
V roce 1641, ve kterém na dal-
ších 13 místech panství pří-
slušní řídící vyučovali na 200 
žáků, správce bruntálské školy 
se svými pomocníky – kanto-
rem a varhaníkem – vzdělával  
50 dětí.

Velkou péči věnoval vzdě-
lání Jan Kašpar z Ampringe-
nu (místodržící 1653–1664, 
velmistr 1664–1684), který je 

považoval za podstatný před-
poklad víry. Proto vydal celou 
řadu školských řádů (první  
v roce 1663) a instrukcí pro ří-
dící škol, které do podrobností 
upravovaly vyučování a škol-
ní život. V Bruntále byli žáci 
vyučováni ve čtení, psaní, po-
čtech, latině a hudbě, na vesni-
cích se učili číst a psát a někdy 
i počítat. Zvláště nadaní žáci 
byli posíláni k dalšímu vzdě-
lávání v humanitních oborech 
do Opavy nebo ke studiu  –  
především teologie  –  do Olo-
mouce.

Čtvrtletně byla ve všech ško-
lách prováděna zkouška, k níž 
se v Bruntále dostavili děkan  
s kaplanem, starosta, fojt a nej-
starší spříseženec; pokud mož-
no měli být osobně přítomni  
i místodržící a domácí kom-
tur. Tato komise zkontrolovala 
sešity a knihy žáků a infor-
movala se o jejich pokrocích. 
V Bruntále tehdy existovala 
šestitřídní latinská škola jako 
předstupeň gymnázia, která 

Již je zřejmé, že výsledná 
podoba zastřešení přinese 
více práce, o jejich konkrétní 
výši v současné době probíha-
jí náročná jednání se zhotovi-
telem a jeho subdodavateli, 
také s poskytovatelem dotace 
a dalšími zapojenými subjek-
ty tak, aby město dodrželo 
všechny zákonné podmínky  
a zároveň podmínky po-
skytovatele dotace. Předpo-
kládaný termín dokončení 
kompletní stavby „Dopravní 
přestupní terminál na ulici 

Nádražní v Bruntále“ se tedy 
posune nejméně do konce to-
hoto roku. 

Již začátkem října však bude 
prostor autobusového a vla-
kového nádraží pro veřejnost 
s určitým omezením přístup-
ný, veřejnosti již budou plně 
k dispozici plochy u hlavní 
budovy vlakového nádraží, 
objektu lékárny i restaurace 
a také plochy nových parko-
višť. Provizorní autobusové 
zastávky zůstanou i nadále 
minimálně do konce roku 
2014 v ulici Nádražní.

Práce na terminálu intenzivně 
pokračují, většina jich bude 

hotová do konce září

Chodili jste na VŠB-TUO? 
Přijďte v září na sraz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava slaví letos 
165 let od svého založení a při této příležitosti výročí zve všechny 
své absolventy 12. září na historicky první velký Sraz absolventů.

Sraz se bude konat druhý 
zářijový pátek v kampusu vy-
soké školy v Ostravě-Porubě.  
U příležitosti letošního jubilea 
se škola rozhodla intenzivně  
a systematicky spolupracovat 
se svými absolventy, a proto se 
v pátek 12. září celá univerzita 
na den zastaví a otevře se pro 
své absolventy všech věkových 
kategorií. V kampusu budou 
mít bývalí studenti možnost 
setkat se s bývalými spolužá-
ky a pedagogy, je připraven  
i bohatý doprovodný program 
– od zlaté promoce přes hu-
dební i divadelní vystoupení, 
sportovní turnaje až po absol-
ventskou party trvající do ran-
ních hodin. Odpoledne bude 
před hlavní univerzitní budo-
vou slavnostně odhalen chod-
ník slávy. Na tom zanechali 
svou stopu významní absol-
venti školy. Na dvou pódiích 
vystoupí známí interpreti jako 
UDG, Věra Špinarová, Hra-

dišťan a mnoho dalších. Nej-
větší atrakcí programu bude 
stavba repliky věže Ostravské 
radnice, která bude postavena 
přímo před zraky návštěvní-
ků na parkovišti mezi aulou 
univerzity a Fakultou elektro-
techniky a informatiky. Věž 
ostravské radnice je se svými 
85 metry nejvyšší radniční 
budovou v ČR. Replika věže, 
která se bude stavět z fošen  
a krabic, bude po ukonče-
ní srazu přemístěna a znovu 
složena v budově Dvojhalí na 
Nové Karolině, kde bude k vi-
dění po další tři týdny.

Největší vysoká škola na se-
verní Moravě VŠB – Technic-
ká univerzita Ostrava letos 
slaví 165 let od svého založe-
ní. Za posledních 100 let její 
brány opustilo téměř 100 tisíc 
úspěšných absolventů. Více 
informací najdou zájemci  
na stránkách www.strazabsol-
ventu.vsb.cz.                         (zr)  

Pokračování z titulní strany

K vývoji školství v Bruntále
Text: Tomáš Niesner
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však byla v roce 1675 zredu-
kována na školu čtyřtřídní.  
V duchu Ampringenových 
ustanovení postupoval mís-
todržící Jan Adolf Rau z Hol-
zhausenu (1664–1670) i jeho 
nástupce Jan Vilém Zocha 
(1670–1682). Oba věnova-
li zvláštní pozornost školám,  
v nichž se neustále zvyšoval 
počet žáků. V letech 1670–1671 
navštěvovalo školu v Bruntále 
82 chlapců a 30 až 38 dívek, tedy 
dvakrát více než v roce 1641,  
v roce 1676–1677 89 až 109 
chlapců a 17 až 22 děvčat. Mís-
todržící Zocha proto v roce 1673 
ustanovil třetí vyučovací sílu  
a modifikoval některé Elker-
shausenovy a Ampringenovy 
školní řády, především ty, kte-
ré se týkaly školní docházky 
a disciplíny. V nich obzvláště 
vytýkal to, že mnoho rodičů 
nechtělo vzdělávat své děti v 
latině a hudbě, protože dle je-
jich názoru jsou tyto obory při 
vyučování se řemeslu dětem  
k ničemu. Z dokladů vyplývá, 
že v Bruntále vedle normálních 
škol existovaly i školy vedlej-
ší, vedené bývalými učiteli, ale 
bohužel v pramenech nejsou 

uvedeny ani počty žáků ani 
co se na školách vyučovalo. 
O tom, že na konci vlády Am-
pringenovy byl v Bruntále uči-
tel i kantor, svědčí konsignace  
o dani z roku 1684. Školy byly  
i na dalších místech panství. 

I Ampringenovi nástupci si 
byli vědomi významu vzdě-
lání pro rozvoj svých panství 
– v roce 1713 byl vydán nový 
školský řád a roku 1715 byl 
bruntálským občanem Ond-
řejem Josefem Urbanem opět 
obnoven alumnát, zrušený  
v roce 1687.

Jedním z nejvýznamnějších 
činů řádu německých rytířů v 
oblasti školní bylo zřízení pi-
aristického gymnázia v Brun-
tále v 18. století. Piaristické 
gymnázium v Bruntále bylo 
ustaveno velmistrem řádu 
Františkem Ludvíkem, falc-
krabětem rýnským, arcibisku-
pem mohučským a biskupem 
vratislavským (1694–1732). 
Piaristé byli uvedeni do Brun-
tálu v květnu 1731; současně 
byla zahájena výstavba piaris-
tické koleje (dokončena 1738) 
a kostela (dostavěn 1752).  
V letech 1731–1752 bylo piari-

stické gymnázium jako nižší 
pouze čtyřtřídní, v roce 1752 
bylo přeměněno na vyšší se 
šesti třídami. (viz ND část 13, 
14, 15)

Rozkvět bruntálského pia-
ristického gymnázia ukon-
čil až zásah osvícenského 
státu do školství. Roku 1774 
byl vydán Všeobecný škol-
ský řád, zřizující školy tri-
viální, hlavní a normální,  
a roku 1775 i nový studijní řád  
na pěti-šestitřídních gymná-
ziích. Bruntálské piaristické 
gymnázium bylo císařským 
dekretem v roce 1777 zruše-
no. Na jeho místě byla zřízena 
čtyřtřídní škola hlavní; vyučo-
vání zůstalo v rukou řádu pi-
aristů. Snahy piaristů obnovit 
střední školu byly úspěšné až  
v polovině 19. století: v roce 
1850 byla vedle hlavní ško-
ly zřízena i nižší dvoutřídní 
reálka, která byla v roce 1860 
rozšířena na trojtřídní reál-
ku. Tato piaristická škola byla 
zrušena v roce 1871 v důsled-
ku vydání tzv. základního 
školského zákona v roce 1869. 
Hlavní škola byla přeměně-
na na chlapeckou obecnou  

a měšťanskou školu. Piaris-
té na této škole vyučovali až 
do roku 1904, kdy definitiv-
ně odešli z Bruntálu. Obecná  
a měšťanská škola byla umís-
těna v budově bývalé piaristic-
ké koleje až do konce II. světo-
vé války. 

Základním školským záko-
nem z 14. 5. 1869 byla dotvoře-
na a stabilizována organizace 
podstatné části školské sou-
stavy na dalších 80 let, neboť 
tento zákon zůstal v podstatě 
základní školskou právní nor-
mou až do roku 1948. Po vzni-
ku ČSR byl sice v roce 1922 vy-
dán tzv. malý školský zákon, 
ale ten pouze de facto obnovil 
základní školský zákon z roku 
1869. Zákonem z roku 1869 
bylo ustanoveno naše obecné 
a měšťanské školství, prodlou-
žena povinná školní docház-
ka do 14 let a zvýšena úroveň 
vzdělávání učitelů.

Střední školství bylo reorga-
nizováno již v roce 1854; dílčí 
úprava nastala v souvislosti  
s tzv. středoškolskou reformou 
v roce 1933, kterou byl na všech 
typech středních škol vytvořen 
jednotný nižší stupeň.

Braňte se neseriózním prodejcům: mobilní provozovny jsou 
jen dalším podvodem (12)

Pokud jste si mysleli, že praktiky tzv. „šmejdů“ jsou zaměřeny jenom na seniory, musím vás vyvést z omylu. Podobnou 
praxi používají například prodejci v nákupních centrech. Sednete si do masážního polštáře a už jste jejich. Dá se s takovými 
praktikami vůbec nějak účinně bojovat?

Právě masážní polštáře jsou 
ideálním příkladem, kde se  
s neseriózními prodejci setká-
te. Podobní podvodní prodejci 
si bohužel našli další cesty, jak 
z lidí vylákat nemalé finance. 
Už tedy neplatí, že „šmejdy“ 
najdeme pouze na předvádě-
cích akcích. Setkáme se s nimi i 
v supermarketech a nákupních 
centrech.

Díky mobilní provozovně 
nemůžete odstoupit od kupní 
smlouvy.

Podvodníci totiž přicházejí 
s tzv. „mobilní provozovnou“. 
Jedná se vlastně o prostor, kte-
rý není nijak ohraničený a běž-
ně slouží k pohybu zákazníků 
obchodních center. Na chod-
bách se posadíte do útulného 
křesla, vyzkoušíte dokonalý 
masážní polštář a dostanete 
smršť informací o prospěš-
nosti výrobku pro vaše zdraví. 
Mimo to se lidé dozvědí, že je 

pro ně připravena unikátní pa-
desátiprocentní sleva, díky níž 
za polštář nezaplatí dvanáct ti-
síc korun, nýbrž pouhých šest 
tisíc.

Když se „obětem“ zbyteč-
ná koupě rozleží v hlavě, jaké 
je pak čeká překvapení, když 
zjistí, že prodejce neumož-
ňuje odstoupení od kupní 
smlouvy! Jedna ze společnos-
tí neuznávajících odstoupení 
od kupní smlouvy svůj po-
stoj odůvodňuje institutem 
„mobilní provozovny“. Tedy 
stavem, kdy: „Co je uzavře-
no na provozovně, není uza-
vřeno mimo prostory obvyklé  
k podnikání.“

Před „šmejdy“ chrání i nový 
občanský zákoník.

Podvodní prodejci ovšem za-
pomněli na fakt, že dle § 1828 
odst. 2, písmene a) občanského 
zákoníku má spotřebitel právo 
odstoupit od kupní smlouvy i 

v případě, že smlouvu uzavřel  
v mobilní provozovně.

Zákazníci se mohou bránit 
i díky ustanovení nového ob-
čanského zákoníku, který de-
finuje smlouvy uzavřené mimo 
prostory obvyklé k podnikání. 
Díky tomuto ustanovení má 
tak zákazník právo odstoupit 
od smlouvy do čtrnácti dnů 
bez udání důvodu i bez sankč-
ních poplatků.

Stále se množící případy.
Bohužel podobných prodejců 

rapidně přibývá. To na svých 
stránkách potvrzuje mezi ji-
nými i spotřebitelský časopis 
dTest, který podobné dotazy 
zaznamenal také na své pora-
denské lince.

Špatnou zprávou je jistě fakt, 
že „šmejdi“ a podvodní pro-
dejci nevymizeli, naopak se 
zaměřili na jinou skupinu oby-
vatelstva. Ovšem dobrou zprá-
vou a nadějí je, že třeba právě 

nový občanský zákoník, plat-
ný od 1. ledna letošního roku, 
chrání klienty nejenom před 
kritizovanými prodejními ak-
cemi, nýbrž i před praktikami 
„mobilních provozovatelů“  
a dalších podvodníků.      (VU)

Program Klubu 
seniorů Bruntál

6. září
Účast na Veletrhu zdraví ve 
Společenském domě
10. září
Zájezd pro seniory Klubu 
a města: zámek Slavkov 
a zajímavosti v Čejkovicích
12. září
od 14 hodin cvičení 
s paní Renatkou
15. září
Mozkový jogging
22. září
Zajímavosti z internetu
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Bruntálské středisko Europe 
Direct zve na odborné semináře

Informační středisko Europe Direct Bruntál naplánovalo na 
podzim letošního roku pro veřejnost tři odborné semináře. 

První z nich na téma Fi-
nanční gramotnost aneb 
Naučte se pracovat s penězi  
v Evropě se uskuteční 22. září 
2014. Cílem semináře bude 
naučit jeho účastníky sestavit 
osobní finanční plán a naučit 
se pracovat s penězi. Druhým 
tématem pak bude kyberšika-
na a nástrahy komunikačních 
technologií, tento seminář se 
uskuteční 20. října 2014 v síd-
le informačního střediska Eu-
rope Direct Bruntál. Podzim-
ní přednášky uzavře seminář 
na téma Jak napsat CV a mo-
tivační dopis a jak se připravit 
na pracovní pohovor, který se 

uskuteční 24. listopadu 2014. 
Přednášejícím pro všechny 
plánované akce bude certi-
fikovaný lektor Jan Štolba. 
Zájemci se mohou registrovat 
prostřednictvím e-mailové 
adresy europe.direct@iregio.
org. Europe Direct Bruntál 
je součástí sítě informačních 
středisek EU. Jeho cílem je 
poskytnout občanům bez-
platný přístup k informacím 
o Evropské unii. Středisko se 
nachází na adrese Dr. E. Be-
neše 1873/61, Bruntál, a je pro 
Vás otevřeno každý pracovní 
den od 8 do 14 hodin.     (LM)

Nová publikace Europe 
Direct Bruntál

Informační středisko Europe Direct Bruntál vydalo letos 
novou publikaci na téma dotačních možností Evropské unie 
pro mezinárodní spolupráci. Jedná se o v pořadí již čtvrtou 
publikaci na evropské téma.

Publikace je určena zejmé-
na obcím a neziskovým or-
ganizacím v okrese Bruntál  
a Opava, případně v celém 
Moravskoslezském kraji. 
Avšak poučení a inspiraci  
v ní může najít i široká veřej-
nost. „Cílem vydané publikace 
je uceleně informovat občany  
o méně známých dotačních 
možnostech v rámci EU a uspo-
kojit tak zvýšený zájem, který 
naše středisko zaznamenává  
v souvislosti s dotacemi v ob-
dobí začínajícího programova-
cího období 2014–2020,“ řekla 
Mgr. Lucie Musialová, vedou-
cí bruntálského střediska.

Obsahově je publikace roz-
dělena na základní přehled 
mezinárodních dotačních 
programů EU a dalších pro-

gramů mezinárodní spolu-
práce v letech 2014–2020, dále   
na praktické informace o roli 
vedoucích partnerů a řadových 
partnerů, také na praktické 
informace o realizaci projektů 
a inspirace pro čtenáře spolu  
s příklady různorodých úspěš-
ných projektů realizovaných  
v minulých letech v ČR.

„Publikace je v tiskové po-
době k dispozici v prostorách 
informačního střediska, které  
v Bruntále sídlí v ulici Dr. E. 
Beneše, popř. si ji lze také bez-
platně stáhnout ve formátu 
pdf. nebo jako e-knihu z ofici-
álních internetových stránek 
Europe Direct Bruntál (www.
europe-direct.cz/strediska/
bruntal),“ řekla Lucie Musia-
lová.    (zr)

Malý sál zdigitalizován, diváky čeká Filmový klub

Dosavadní 35milimetrové 
promítačky z malého sálu defi-
nitivně zmizely v červnu a pro-
vozovatelům kina se tak rázem 
otevřely nové možnosti. „Doteď 
jsme byli hodně limitovaní sta-
rými promítačkami na celuloid. 
V tomto formátu se totiž už 
žádné nové filmy nedistribuují.  
Na trhu jsou sice ještě nějaké staré  
a také třeba pásma pohádek pro 
děti, ale pro lepší fungování kina 
a pestrost programu byla digita-
lizace malého sálu nutná,“ řekl 
provozovatel kina Petr Jűttner. 

Tím, že se sál zdigitalizoval, 
vzniká víc prostoru k jeho vy-
užití, nově zde budou moci 
probíhat bez technologického 
omezení i různé přednášky či 
konference. „Informace se dají 
přehrávat i z notebooku, zá-
jemci si tedy mohou sál objed-

nat pro různé semináře nebo 
přednášky.

V současnosti existovala tato 
možnost ve velkém sále, ale 
tam jsme byli hodně limitovaní 
vzhledem k tomu, že mělo vždy 
přednost promítání filmových 
premiér,“ doplnil Petr Jűttner. 

V malém sále si na své brzy 
přijdou i milovníci artových  
a nezávislých filmů. „Od led-
na bychom měli rozjet projekt 
filmového klubu. V současnos-
ti jsme ve fázi příprav, nejdřív 
musí vzniknout statut, pak bu-
deme dál pracovat na divácké 
základně. Pravděpodobně do-
staneme pro diváky průkazky  
a program na každý měsíc bu-
deme sestavovat z aktuální 
nabídky. O průběhu příprav 
budeme diváky průběžně infor-
movat,“ nastínil plány Jűttner. 

Ani stará technika nezůsta-
ne ladem. Provozovatelé ji ne-
chají nacenit a pak ji nabídnou  
k prodeji třeba pro letní kina. 
V Bruntále pro letní kino není 
zatím prostor. „Stroje jsou to-
tiž energeticky hodně náročné, 
takže je problém s přívodem 
elektřiny. Navíc samotné stroje 
jsou dost těžké a je kompliko-
vané je na jednotlivé akce vozit 
tam a zpátky. Pokud by někde 
ve městě měl prostor pro letní 
kino vzniknout, bylo by ide-
ální, aby tam technika mohla 
být celou sezonu napevno nebo 
aby bylo poblíž nějaké zázemí, 
kam by se vše potřebné dalo po 
promítání schovat,“ řekl pro-
vozovatel. 

Náklady na celý projekt digi-
talizace malého sálu přesáhly 
jeden a půl milionu korun  
a městu se podařilo získat do-
taci ve výši 600 000 Kč ze Stát-
ního fondu kinematografie. 

Kinu se v současnosti, i 
díky průběžným úpravám a 
inovacím, vcelku daří. „Jako 
řada jiných jsme i my závis-
lí na počasí. Když je venku 
škaredě, poznáme to na větší 
obsazenosti kina. Pak samo-
zřejmě hodně záleží na kvalitě 
filmu. Některé tituly jsou plné 
po celou dobu promítání, a 
jiné, ačkoli jsou třeba zpočát-
ku hodně očekávané, až tak 
vysokou návštěvnost nemají.  
V poslední době jsme z novinek 
zaznamenali velký zájem třeba 
o pohádku Tři bratři,“ doplnil 
Petr Jűttner. Do kina chodí 
nejen bruntálští, ale také lidé  
z okolních spádových oblastí. 
„V poslední době jsme zazna-
menali pokles daný tím, že se 
zdigitalizovalo kino v Rýma-
řově, ale pořád máme hodně 
diváků, které sem táhne pro-
mítání v 3D.“  (lc)V letech 2008 a 2009 prošlo Kino Centrum komplet-

ní rekonstrukcí. V roce 2011 byl zdigitalizován velký sál, 
vše se připravovalo téměř rok. Projekt vyvrcholil instalací 
technologie pražskou společností AV MEDIA, a. s. Většinu 
nákladů, přesahujících 3,5 milionů korun, uhradilo ze své-
ho rozpočtu město, osm set tisíc pokryla dotace Státního 
fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kine-
matografie. Bruntálské kino se tak ve své době dostalo do 
desítky technologicky nejlépe vybavených kin v republice. 
Na Moravě tehdy nejvyšší technologický standard 4K pou-
žívalo pouze kino v Bohumíně a Olomouci. Speciální jsou i 
brýle, které mají diváci v Bruntále k dispozici – fungují na 
bázi pasivní technologie. Jsou bez napájení, pro uživatele 
je jejich používání tedy podstatně komfortnější. Brýle jsou 
lehké a velmi dobře sedí a na obličeji nikde netlačí. 

Od června je nově zdigitalizovaný i malý sál bruntálského kina Centrum. Diváci se tak mohou těšit na podstatně kvalitnější 
obraz a také lepší zvuk, i na jeho úpravy v rámci digitalizace malého sálu došlo. 



Termíny trhů v Bruntále  
na náměstí Míru:
17. září
1. října

15. října
29. října
12. listopadu
26. listopadu
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Osm smrků napadených kůrovcem bohužel musí dolů, jiné řešení není
V bruntálském městském parku proběhla v minulých dnech kontrola všech jehličnanů na výskyt lýkožrouta smrkového.

Celkem bylo zjištěno osm kůrovcem napadených smrků, při-
čemž pouze u dvou byly známky poškození ihned vizuálně 
patrné. Dřeviny značně prosychaly. Zbývající stromy působily 
standardním dojmem a teprve až po lokálním odstranění kůry 
bylo zjištěno přímé napadení lýkožroutem. 

S ohledem na skutečnost, že se stromy nacházejí na místě  
s častým pohybem lidí, bude nutné pokácení všech osmi dřevin 
již v nejbližší době. Jiné řešení bohužel není možné, město tedy 
žádá veřejnost o pochopení tohoto nezbytného opatření. Šestkrát na trhy do konce roku

Farmářské trhy, které se konají každou druhou středu na 
náměstí Míru, budou do konce roku již jen šestkrát. V prosinci 
naváže vánoční jarmark a setkání u vánočního stromu. 

Trhy se v Bruntále konají se 
zimní pauzou od loňska a díky 
zajímavému sortimentu, který 
mnohdy není v obvyklých ob-
chodech k dostání, si získaly 
pravidelné a především spo-
kojené zákazníky. Pravidelně 
je k dostání velký výběr z jídla, 
pití a různých výrobků. Přes 
sezonu se prodávají také saze-
nice rostlinek a stromky. Prá-
vě nabídka sezonního zboží je 
jednou z hlavních myšlenek 
farmářských trhů. Veškerý 
sortiment, který je na náměstí 

prodávaný, je v souladu s nor-
mami, předpisy a požadav-
ky, které jsou specifikovány 
v tržním řádu farmářského 
trhu. Kompletní znění tržního 
řádu je zveřejněno na strán-
kách města Bruntálu http://
www.mubruntal.cz/. Smlouvu 
o provozování farmářského 
trhu město uzavřelo s firmou 
JUNG-INDUSTRY s. r. o., se 
sídlem v Opavě-Vávrovicích. 
Tato společnost zajišťuje ko-
nání farmářských trhů napří-
klad v Opavě a Havířově.    (lc)

Dvanácté Bruntálské indiánské 
léto s turistickou známkou

Letní sezonu festivalů ukončí letos dvanáctý ročník 
Bruntálského indiánského léta, hudební festival se bude 
konat v sobotu 13. září v zahradách bruntálského zámku. 
Akci pořádá občanské sdružení Jesenické infocentrum ve 
spolupráci s městem Bruntálem.

I letos se festival zavděčí pře-
devším posluchačům coun-
try, folku, bluegrassu i blues  
a dalších příbuzných hudeb-
ních žánrů. Hlavním láka-
dlem bude brněnský Kamelot 
s Romanem Horkým se svými 
hity na pomezí country a fol-
ku. Posluchače potěší i brněn-
ští Poutníci, kteří se speciali-
zují na country a bluegrassový 
repertoár. „Z největší dálky 
zavítá do Bruntálu folk-rocko-
vé překvapení, kapela Zrcadla.
cz ze západočeského Klenčí 
pod Čerchovem,“ řekl jeden  
z pořadatelů festivalu Ing. Ka-
rel Soukop. Tradičně zahrají 
svůj folk a folk-rock i domácí 
Večery v jednom. „Bluegrass 
bude zastoupen opavskou 
formací Bluegrass Comeback  
a znojemskou kapelou Sakra-
pes. Na pomezí tohoto žánru  
a country se pohybuje také 
b r u n t á l s k o - r ý m a ř o v s k ý 
Arrest, který své bývalé hity  
v současnosti obohacuje  
o spoustu novinek,“ pokračo-
val Karel Soukop. Z Olomou-
ce dorazí bluesoví Bluesberg. 
A pro ty, kteří mají rádi ryt-
mus, zahraje formace Jum-

ping Drums. „Lídr kapely Ivo 
Batoušek, který před lety právě 
v Bruntále odstartoval svou 
úspěšnou kariéru, odstartuje  
i celý letošní festival,“ upozor-
nil Soukop. 

Smutnit nemusí ti, kteří se 
do zámeckých zahrad letos 
osobně nedostanou, pro ně je 
připraven on-line přenos festi-
valu. Na internetových strán-
kách Bruntálského indián-
ského léta http://bileto.wz.cz/ 
jsou v archivu i předchozí roč-
níky festivalu. 

„Festival zahájí karvinský 
moderátor Josef „Mlok“ Grim 
a kapela Jumping Drums ve  
13 hodin. Vstupné 120 korun 
pro dospělé a 50 korun pro ná-
vštěvníky do patnácti let se jistě 
vzhledem k programové na-
bídce vyplatí. Děti do šesti let  
a ZTP mají jako každý rok vstup 
zdarma,“ řekl Karel Soukop. 

Jako bonus bude pro ná-
vštěvníky festivalu vyrobena 
speciální turistická dřevěná 
známka, ta bude k dostání 
pouze v den konání festivalu. 
Návštěvníci si ji mohou koupit 
za 30 korun u stánku v zámec-
ké zahradě.   (lc) 

Projekty pomáhají památkám
Místní akční skupina Hrubý Jeseník (www.mashj.cz) 
podporuje zachování kulturního dědictví budovy bývalého 
zemského soudu – formou dotace, kterou na tento projekt 
získala společnost D.A.T.L. complet s. r. o., zastoupená Janem 
Kovaříkem. 

Jak již napovídá název pro-
jektu „Studie obnovy a vyu-
žití kulturní památky budovy 
bývalého zemského soudu  
č. p. 681“, jedná se o vypraco-
vání odborné studie obnovy  
a jejího dalšího využití. V této 
budově bude i nadále sídlit 
občanské sdružení Galerie 
Freud&Thal se svými umělec-
ko-kulturními projekty, tak  
i nově vzniklý prostor pro vy-

užití nejrůznějších společen-
ských a uměleckých aktivit 
s vazbou na místní umělce, 
pořádání večírků, plesů, čte-
ní a lidové zábavy, pořádání 
vzdělávacích akcí, přednášek 
a workshopů.                      (AS)

U některých stromů bylo poškození kůrovcem patrné na první pohled. 

Kůrovcem poškozené smrkové dřevo.                           Fota: archiv
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Středisko volného času otevřelo dveře
Den otevřených dveří se konal v obou budovách (v ulici Pod Lipami a v Dukelské ulici) Střediska volného času, p. o., Bruntál, 
v úterý 2. září od 15 do 18 hodin.

Po celou dobu se sem moh-
li chodit informovat rodiče, 
ale rovnou i děti o krouž-
cích a mimoškolních aktivi-
tách, které středisko nabízí. 
„Den otevřených dveří jsme 
naplánovali i proto, že jsme 
chtěli rodiče informovat, jak 
to bude s chodem střediska 
během stěhování na Petrin, 
které by mělo proběhnout 
před začátkem zimy. Veškeré 
kroužky budou pokračovat 
normálně dál, jen se roz-
vrhnou do prostor, které bu-
deme mít nově k dispozici,“ 
řekla ředitelka SVČ Bruntál  
Mgr. Jan Franková. Středisko  
v současnosti nabízí takřka 
čtyřicet kroužků a volno-
časových aktivit pro děti  
a mládež. Jejich přesný se-

znam a termíny prvních 
schůzek jsou na stránkách 
SVČ www.svcbruntal.cz. 
„Stálicemi mezi kroužky jsou 
f lorbal a kytara. Obrovský 
zájem je také o Vážky. U ma-
lých dětí je pak velký zájem 
o Koťata,“ vyjmenovala ře-
ditelka. Letos středisko ne-
otevíralo oproti předchozím 
letem žádný nový kroužek, 
naopak jich pár ubylo, na-
příklad dramatický krou-
žek. „Stávající vedoucí odešla  
na vysokou školu a nového 
nebo novou se nám zatím 
nepodařilo najít. Ale v sou-
časnosti je pro nás primární 
stěhování a to, abychom se  
v nových prostorách co nej-
dřív usadili a začali rychle 
fungovat, potom hned za-

čneme řešit ostatní věci, jako 
právě třeba kroužky,“ vysvět-
lila Mgr. Jana Franková. Do 
kroužků mohou děti začít 
chodit i kdykoli během roku, 
přihlášení není omezené jen 
na září. Z dalších akcí probí-
há celoroční soutěž Bavíme 

se společně a Domečkobra-
ní k 60letému výročí SVČ  
v Bruntále. Na podzim se 
bude konat celá řada dal-
ších akcí, například oblíbené 
uspávání parku, také předvá-
noční akce a další.             (lc)

Na výlet do Beskyd
Zveme milovníky tradiční kultury, vycházek po 
horách a poznávání zajímavých míst naší republiky 
na výlet do Beskyd. 

Navštívíme největší skan-
zen v republice – Valašské 
muzeum v Rožnově pod 
Radhoštěm, v odpoledních 
hodinách vyjedeme lanov-
kou na Pustevny a projde-
me se krásnou beskydskou 
krajinou. Odvážnější zá-
jemci se mohou vrátit zpět 
k autobusu na zapůjčených 
koloběžkách.

Výlet se bude konat v ne-
děli 14. září, autobus od-
jíždí od SDMB, Husova 2, 
Bruntál. 

Cena zájezdu 100 Kč, 
děti do 7 let zdarma. Vstu-
py a aktivity si platí každý 
účastník sám.

Muzeum: dřevěné měs-
tečko, valašská dědina  
a mlýnská dolina: vstupné: 
200 Kč, děti 90 Kč, rodin-
né vstupné 400 Kč, lanovka 
Pustevny: 75 Kč, děti 45 Kč.

Přihlášky a informace 
poskytujeme na tel.: 736 
246 417 a 608 615 921, pří-
padně na e-mailu: veraod-
str@atlas.cz.                        (zr)

Holub patří do holubníku, ne na náměstí
Stav populace holubů v Bruntále není ve srovnání s jinými městy až tak moc alarmující. Přesto se, zpravidla v období 
kladení vajec a líhnutí mláďat, ozývají hlasy volající po redukci jejich počtu. Důvodem mnohdy není ani tak obava  
z možných zdravotních rizik, ale spíš škody, které způsobují na budovách a problémy spojené s jejich přítomností v lidských 
obydlích, zejména holubí trus. Paradoxně sice lidé vnímají holuby jako symbol míru, ale na druhou stranu nechtějí být 
obtěžovaní jejich přítomností a projevy. 

Současní holubi pohybující 
se ve městech mají prapředky 
v holubech skalních, z nichž 
byli člověkem vyšlechtěni poš-
tovní a chovní holubi. A ze za-
toulaných jedinců, respektive 
z jejich potomků, pak vznikly 
populace městských holubů.   

Pokud chceme populaci ho-
lubů dlouhodobě a účinně 
redukovat, je nutné zdůraz-
nit, že je jejich fyzická lik-
vidace neúčinná – to už je 
vlastně jen řešení následků. 
Usmrcování holubů je přís-

ně regulováno hned několi-
ka zákony, např. zákonem na 
ochranu zvířat proti týrání. 
Naopak na ochranu popula-
ce holuba skalního ve městě 
se nevztahuje ochrana podle  
§ 5a zákona o ochraně přírody 
a krajiny a ani Směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES o ochraně volně 
žijících ptáků.

K účinné regulaci popula-
ce je jediná cesta – odstraně-
ní příčiny. Základem je tedy 
zákaz krmení, mechanické 

omezení vstupu na hnízdiště 
a regulace reprodukce (od-
straňováním většiny vajíček 
z hnízd). Ve městech dnes už 
holub zpravidla nenajde svou 
přirozenou potravu – zrní, je 
odkázán na odpadky a přímé 
krmení. Samotné omezení kr-
mení by však k regulaci holu-
bů v krátkodobém horizontu 
nestačilo, mají totiž vysokou 
reprodukční schopnost i v ob-
dobí chudých na potravu. Pro-
to je vhodné je spojit s ome-
zením vstupu na nocoviště  

a hnízdiště (například in-
stalací sítí v oknech půd a na 
balkonech, což je prakticky 
nejpoužitelnější metoda, dále 
bodce a kartáčové plochy na 
římsách atd.). A pokud už vám 
chce holub na balkóně vyvést 
mladé, zredukujte počet vajec 
na minimum, nebo mu v tom 
nejlépe úplně zabraňte. 

Pamatujte – holub má vrkat 
na venkově v holubníku, proto 
ve městech nekrmit, nekrmit  
a nekrmit!  

RNDr. Blanka Skřivánková

Výlety do minulosti podruhé
U příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví se v Bruntále opět 
uskuteční speciální akce. Jedna z nich, divadelní představení Don 
Quijote de la Ancha, kterou hostil Zámek Bruntál, se uskutečnila  
6. září, ostatní na návštěvníky čekají.

V pátek 12. září se v Galerii Freu-
d&Thal uskuteční od 18 hodin vý-
stava Amaterus II.

Galerie v Ruské ulici od 18 hodin 
ožije a zdi i prostory sálů se zaplní 
obrazy, fotografiemi a dalšími díly 
místních uměleckých nadšenců. 
Výstava potrvá do pátku 19. září  
a otevřena bude denně od 14 do  
18 hodin.  

V sobotu 13. září připraví ko-
mentovanou prohlídku s názvem 
Mlýnský náhod a jeho trasa měs-
tem od roku 1579 Klub Za starý 

Bruntál. Sraz zájemců o prohlídku 
bude v 9 hodin před branou býva-
lého Selika v Jesenické ulici. 

V neděli 14. září se uskuteční 
komentovaná prohlídka budo-
vy bývalého soudu v Ruské ulici, 
kde v současnosti sídlí Galerie 
Freud&Thal. Prohlídka odstartu-
je ve 14 hodin a zájemci se sejdou  
ve 14 hodin před budovou. 

Akce pořádá pro veřejnost město 
Bruntál ve spolupráci s Muzeem  
v Bruntále, Klubem Za starý Brun-
tál a Galerií Freud and Thal.      (lc)

Středisko volného času, p. o, Bruntál pořádá každoročně desítky 
zajímavých akcí.               Foto: lc



A přece, 
od dubna 2014 jsem převzal ambulanci od 
MUDr. Františka Plesníka, 
nadále nabízím služby praktického lékaře  
i závodně preventivní péči. 
Těšíme se na stávající pacienty a vítáme nové. 
Panu doktorovi děkuji za jeho dlouholetou službu. 

MUDr. Jiří Vrabec                   
praktický lékař                          

Rafaelmedicus s. r. o.                    
Nádražní 1778/ 29a                   

www.drvrabec.cz, tel: 554 721 445  

MUDr. Jiří Vrabec
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Zbavoval kabely izolace
Ve středu 13. srpna ráno 

byli strážníci v ulici Příčné, 
kde měl jistý muž opalovat 
kabely, aby se zbavil izolace 
a snáze je zpeněžil. Hlídka 
na místě při uvedeném činu 
přistihla muže (ročník 1960), 
který tvrdil, že kabely „našel 
v popelnicích“. Více bude vy-
světlovat správnímu orgánu, 
kam strážníci případ postou-
pili.  

Psi běhali bez vodítka
Městská policie řešila ve 

čtvrtek 14. srpna dopoled-
ne v rozmezí půlhodiny dva 
případy porušení přepisů  
v souvislosti s pohybem psů. 
K oběma případům došlo  
v Dlouhé ulici. Nejprve byla 
pokutována žena (ročník 
1971), která nechala svého psa 
volně pobíhat, přičemž pes 
ani nebyl vybaven povinným 
mikročipem, takže majitelka 
navíc dostala termín na sjed-
nání nápravy. Nedlouho poté 
upoutal pozornost strážní-
ků jiný volně pobíhající pes, 
jehož majitelka (rovněž roč-
níku 1971) se neobtěžovala 
uklidit po psovi exkrement. 
Dostala pokutu a výkal muse-
la uklidit. Pokutu za znečiště-
ní veřejného prostranství do-
stala také žena (ročník 1975), 
jejíž pes se vykálel ve středu 
20. srpna v Ruské ulici. Rov-
něž ona musela „hromádku“ 
odstranit.

Z objektů nemohli ven
V průběhu uplynulých dvou 

týdnů strážníci hned dvakrát 
řešili situaci občanů, kteří se 
ocitli v objektech, z nichž se 
kvůli nedorozumění nemohli 
dostat ven. V obou případech 
byla tato situace způsobena 
tím, že odpovědné osoby ob-
jekty uzamkly bez vědomí, že 
se uvnitř ještě nacházejí lidé. 
Uzamčení občané se nakonec 
dostali v pořádku ven. 

Nepojízdná auta blokovala 
místo

V závěru předminulého týd-
ne se městští policisté zabývali 
dvojicí evidentně nepojízdných 
aut, odstavených a zabírajících 
parkovací místa v Pionýrské 
ulici. Majitelům uložili od-
stranění nepojízdných vozidel  
z veřejných parkovišť. 

Vysedávali před domem  
a obtěžovali lidi

Tři muži (ročníky 1969, 1982 
a 1975) v úterý 19. srpna od-
poledne trávili dlouhou chví-
li vysedáváním před domem  
v Květné ulici, přičemž svým 
chováním měli obtěžovat oko-
lí. Strážníci je z místa vykázali, 
avšak věkově prostřední z troji-
ce mužů odmítl prokázat svou 
totožnost, takže byl k identifi-
kaci přepraven na obvodní od-
dělení Policie ČR a za neupo-
slechnutí výzvy dostal pokutu.

Za skládku před správní 
orgán

V úterý 19. srp-
na ráno hlídka 
městské policie 
v Západní ulici 
objevila černou 
skládku. Strážní-
kům se podařilo 
zjistit původce 
nepořádku (muž 
ročníku 1983) a 
případ postou-
pili k projednání 
správnímu orgá-
nu, který může 
r o z h o d n o u t  
o uložení vyšší 
sankce. 

Injekční stří-
kačka byla bez-
pečně zlikvido-
vána

Na veřejném 
prostranství nám. 

Jana Žižky hlídka městské po-
licie ve středu 20. srpna dopo-
ledne nalezla použitou injekční 
stříkačku. Strážníci ji ihned 
sebrali a zajistili její bezpečnou 
likvidaci. 

Vandalové se pustili do ple-
tiva

Jen pár týdnů zůstalo nepo-
škozené pletivo vstupní branky 
jednoho z rekonstruovaných 
sportovních hřišť mezi ulicemi 
Horní a Uhlířskou. Strážníci 
vandalismus zdokumentova-
li a informaci předali odboru 
správy majetku města.

Zasahovali v Dlouhé
Ve čtvrtek 21. srpna pozdě 

večer se muž (ročník 1969)  
v Dlouhé ulici bavil tím, že 
močil z prvního patra do pří-
zemí společných prostor by-
tového domu. Strážníci mu za 
jeho počin udělili pokutu.  

Žebrali u marketů
V sobotu 23. srpna hlídka 

stejnou sankcí postihla muže 
(ročník 1959), který se v rozpo-
ru s obecně závaznou vyhláš-
kou dopouštěl žebrání v okolí 
prodejny Kaufland. 

Městskou vyhlášku o veřej-
ném pořádku porušil další muž 
(ročník 1959) v sobotu 30. srp-
na, když v blízkosti prodejny 
Kaufland v silně podnapilém 
stavu obtěžoval kolemjdoucí 
žebráním. Jelikož současně po-
rušil také zákaz pití alkoholu 
na veřejných prostranstvích, 
bude předvolán správním or-
gánem, který může rozhod-
nout o uložení vyšší sankce.  

Jel pod vlivem pervitinu
Dopravní policisté při sil-

niční kontrole 28. srpna za-
stavili 32letého řidiče, který 
jel s vozidlem Ford Mondeo  
v Bruntále po ulici Olomouc-
ká. Zjistili, že se jedná o muže 
z Uničova, který není drži-
telem řidičského oprávnění 
a má také soudem vysloven 
zákaz řízení motorových vozi-
del, a to až do září 2016. 

Požití alkoholu bylo vylou-
čeno dechovou zkouškou. 
Přítomnost omamných a psy-
chotropních látek však byla po-
tvrzena jednorázovým testem. 
Muž doznal požití pervitinu, 
a to předchozí den v podvečer  
v množství jednoho až dvou 
gramů. Policisté dále při kon-
trole zjistili, že vozidlo nemá 
platnou technickou kontrolu, 
povinné ručení a nesvítí mu 
zadní brzdové světlo. Muž je 
nyní podezřelý nejen z do-
pravních přestupků, ale také  
z trestného činu maření výko-
nu úředního rozhodnutí a vy-
kázání a hrozí mu trest odnětí 
svobody až na tři roky.

Turistika vyšla draho, věci  
v autě nezůstaly

Na Vrbensku přišli hned 
dva majitelé vozidel o své 
věci, které nechali na zadních 
sedačkách. 

Vrbenští policisté přija-
li poslední srpnovou nedě-
li odpoledne dvě oznámení  
o vykradení vozidel, a to od 
poškozených, kteří se šli pro-
jít na Praděd.  

Odstavili vozidla v jednom 
případě na parkovišti u Bílé 
Opavy v Karlově Studán-
ce a v druhém na parkovišti  
na Hvězdě. Na zadních seda-
dlech však nechali cestovní 
zavazadla, která zřejmě přilá-
kala neznámého nenechavce. 
Z automobilů odcizil různé 
tašky. V jednom případě zde 
měli majitelé všechny věci, 
jelikož se vraceli z dovolené. 
Zmizelo jim tedy oblečení, 
brýle, deštníky, ale také fi-
nanční hotovost přes 3 tisíce 
korun, platební karty, mobil-
ní telefon a doklady. Celková 
škoda činí 32 tisíc korun.

Poškozené pletivo, které ohra-
ničuje prostor nově rekonstruo-
vaných hřišť, dlouho nedotčené 
nezůstalo. 
  Foto: Městská policie Bruntál

Informační servis Městské policie Bruntál Servis policie ČR



Akreditované rekvalifikační kurzy
Účetnictví
Mzdové účetnictví         
Daňová evidence
Základy podnikání

Pořádá: Ing. Lenka Kozáková
Kontakt: telefon 776 793 398,

e-mail: lenka.kozakova@seznam.cz
www.kurzy-ucto.cz

Odpolední kurz „Účetnictví“ od 16. září 

Výuka probíhá v Bruntále
Odpolední kurz „Mzdové účetnictví“ od 8. září

Fitnesscetnrum Kobra nabízí ve školním roce 
2014/2015 kurz aerobiku pro děti, 

který bude probíhat 
v tělocvičně ZŠ Bruntál, Cihelní 6, 

vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18 do 19 hodin 
pod vedením odborných lektorů.

Dětský aerobik
Kdo? Fitnesscentrum Kobra Bruntál 

Kde? Cihelní 6 
Kdy? pondělí, čtvrtek vždy 18–19 hodin

Informace ve fitnesscentru nebo na tel.: 775 121 374
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Rozloučili jsme se
7. 8. Vladimír Talla (1932) Bruntál, 8. 8. Mgr. Milan 
Michalus (1940) Vrbno pod Pradědem, 9. 8. Michal 
Kačur (1957) Bruntál, Miroslav Václavík (1957) Svo-
bodné Heřmanice, 10. 8. Elena Bajcarová (1937) Širo-
ká Niva, Anton Stopka (1946) Vrbno-Železná, Marie 
Kantorová (1929) Kunov, 12. 8. Eliaš Radvák (1929) 
Milotice nad Opavou, 19. 8. Elena Hubená (1928) Kar-
lova Studánka, 24. 8. Jan Turoň (1945) Vrbno-Mni-
chov, 25. 8. Vlastimil Vaněk (1953) Bruntál

Společenská kronika

Jubilanti v srpnu
93 let
Bohumila Bařinová
92 let
Emilie Virglerová
Marie Bečáková
91 let
Marie Cielecká
Růžena Wágnerová
Petr Kozák 
90 let
Jaroslav Brada
Anna Boulová

85 let
Marie Straková
Marie Havelková

80 let
Blanka Fircová
Václav Jirků
Emilie Smékalová
Karla Ledvinová
Růžena Lenhartová
Libuše Urbánková

Blahopřání
V září slaví narozeniny tito členové Sdružení občanů zdravot-

ně postižených Bruntál:
3. 9. Jana Štolbová, 4. 9. Anna Lesonická, 5. 9. Olga Schafferová, 
6. 9. Karel Kerschbaum, 8. 9. Jiří Kůrka, Jitka Pecháčková, 10. 9. 
Vladimír Malčík, Gustav Schenk, 11. 9. Zdeňka Mičková, Marie 
Spáčilová, 14. 9. Jiří Straka, 17. 9. Jaromír Langr, 22. 9. Marie 
Malá, 23. 9. Jaromír Akrman, Ladislav Kristínek, Ludmila Bay-
erová, 24. 9. Anežka Vráželová, Hana Mrázková, Marie Kalous-
ková, 25. 9. Mojmír Šerý, 26. 9. Marie Lepaříková, 27. 9. Růžena 
Štrbíková, 28. 9. Pavel Kulla, 29. 9. Lubomír Kreisel, Smutková 
Melánie, 30. 9. Dagmar Kozáková. 

Výbor organizace Sdružení občanů zdravotně postižených 
Bruntál přeje všem hodně zdraví a štěstí do dalších let.

Jubilantka Karla Ledvino-
vá, rodačka z Hané, oslavila 
své 80.té narozeniny v dob-
rém zdraví a životní pohodě. 
K městu Bruntál ji váže vel-
ká část životních vzpomínek,  
s manželem zde vychovala dva 
syny a celých 37 let zde praco-
vala jako zdravotní sestřička  
v zubní ordinaci. Stále ráda 
sleduje televizi, poslouchá roz-
hlas a luští křížovky. Mnoho 
dalších příjemně prožitých let 
a stálé zdraví jubilantce popřál 
jménem vedení města zastupi-
tel Ing. Jan Balog.             (EM)

Jubilantka Karla Ledvinová

Jednou ze srpnových jubilan-
tek je i Marie Straková, oslavi-
la 85. narozeniny. Foto: LV

Karla Ledvinová oslavila osm-
desáté narozeniny. Fot: EM

Blahopřejeme
V plné svěžesti a elánu 
se krásného životního 
jubilea 80 let dožil  
v uplynulých dnech

Jiří Světlík z Bruntá-
lu. Narodil se v Rožné u 
Perštejna  a v našem měs-
tě je od roku 1945.

Vyučil se automecha-
nikem a 35 let pracoval 
jako opravář zeměděl-
ských strojů na statku 
ve Starém Městě. Jeho 
velkým koníčkem je vče-
lařství. Pěstování včel se 
věnuje plných 50 let a je 
důvěrníkem svazu vče-
lařů pro celou oblast ko-
lem Slezské Harty. Rád si 
také zajde na počítač, což 
není v tomto věku samo-
zřejmostí. K životnímu 
jubileu oslavenci za měs-
to Bruntál poblahopřáli, 
kytičkua dárek předali 
Alena Barathová a Jan 
Urban.                       (JU)

Jiří Světlík z Bruntálu oslavil 
osmdesáté narozeniny. 
         Foto: JU
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Koupaliště zavírá, sauna se připravuje a wellness po odstávce pokračuje
Po nepříliš vydařené letní sezoně se pro letošek zavírá městské koupaliště v parku a od úterý 16. září se pro veřejnost znovu 
otevře vyhledávaná sauna. Stejně tak se v pondělí 8. září po týdenní provozní odstávce znovu otevřelo wellness centrum. 

Letošní poměrně chladné 
a zamračené léto, především 
jeho druhá polovina, příliš 
nepřálo venkovnímu koupání,  
a tak lidé dávali přednost za-
střešenému bazénu. Dokládají 
to i čísla návštěvnosti koupa-
liště v městském parku a také 
návštěvnost wellness centra. 
Zatímco loni koupaliště za 
letní sezonu navštívilo bez-
mála jedenáct tisíc návštěvní-
ků, letos to není ani polovina.  
V červenci koupaliště navští-
vilo skoro tři tisíce osm set 
lidí, což je srovnatelné třeba  
s červencem roku 2012, ov-
šem srpen už byl podstatně  
o něčem jiném – na koupališ-

tě se vydalo jen pět set čtrnáct 
lidí, v předchozích dvou letech 
přitom srpnová návštěvnost 
neklesla pod tři a půl tisíce 
lidí. Podstatně vyšší čísla pro 
letošní léto, oproti loňsku, 
však hlásí bruntálské wellness 
centrum. „Nepříliš povedené 
počasí, především pak to srp-
nové zahnalo lidi do převážně 
krytého bazénu. Pokud pak 
vysvitlo sluníčko, lidé mohli 
samozřejmě využít i venkov-
ních prostor wellness centra  
a mohli se samozřejmě opalo-
vat venku na lehátkách,“ řekla 
manažerka wellnes Táňa Třa-
soňová. „Navíc jsme přes celé 
léto měli akci pět hodin za cenu 

tří. Návštěvníci zaplatili za 
tříhodinové vstupné a mohli si  
v areálu užívat celých pět ho-
din.“ První týden v září pro-
běhla ve wellness obvyklá od-
stávka, bazény, vířivky, pára  
a vůbec celý objekt prošel kom-
plexní kontrolou a potřebnými 
opravami, které nejsou za běž-
ného provozu uskutečnitelné. 
Od pondělí 8. září je wellness 
otevřené tak, jak jsou návštěv-
níci zvyklí. 

Sauna znovu od září
Pro saunu neznamenala le-

tošní pauza na rozdíl od před-
chozích let žádné velké opra-
vy a přestavby, probíhaly zde 
běžné provozní úpravy, úklid 
a desinfekce prostor. V roce 
2011 se saunaři po letní pauze 
dočkali zmenšeného ochla-
zovacího bazénku, ten má  
v současnosti rozměry tři na tři 
metry a hluboký je metr. Polo-
žena byla i nová dlažba, která 
by měla zabránit případnému 
podklouznutí lidí na mokré 
nebo namrzlé podlaze. O rok 
později se zase obložila celá 
potní místnost zbrusu novými 
kvalitními deskami z topolové-
ho dřeva. Dříve bylo obložení  

z klasického smrkového dřeva. 
Loni stejně jako letos neprobí-
haly nijak zásadní úpravy, ve 
sprchách bylo například pro 
otužilce, kterým nestačí ba-
zének nebo sprcha, doplněno 
vědro se studenou vodou. Co 
se týče otevírací doby, lety za-
běhnutý režim se ani pro nad-
cházející sezonu nemění. V ne-
děli a pondělí jsou zavírací dny.  
V úterý je saunování společné, 
ve středu a pátek je sauna za-
dána ve stejném čase, tedy od 
15 do 21 hodin pro dámy. Ve 
čtvrtek od 15 do 21 a v sobo-
tu od 13 do 19 hodin je pánská 
sauna. Vstupné pro dospělé  
na 120 minut dělá 110 korun, 
pro děti do 15 let 45 korun.  
V nabídce jsou i permanentky 
na pět vstupů po 120 minutách 
za 505 korun a na deset vstupů 
na stejnou dobu za 945 korun. 
Každá další hodina pak ná-
vštěvníky bude stát 45 korun. 
Novinkou z loňska je nabídka 
saunování pro děti z mateři-
nek, tady je vstup na 100 minut 
za dvacet korun. Nemění se ani 
možnost půjčit si za 45 korun 
prostěradlo nebo za 25 korun 
ručník.    (lc)

Plavci z Bruntálu doplavali pro zlato a stříbro z Českého poháru
První zářijovou sobotu se na písníku Macháč u Pardubic konal poslední závod Českého poháru žactva v dálkovém plavání pro rok 
2014, který byl současně Superfinále pro žactvo. Tohoto závodu se zúčastnili i plavci Plaveckého klubu Slavoj a dali o sobě vědět. 

Český pohár v dálkovém pla-
vání pro rok 2014 byl pro žac-
tvo zahájen koncem letošního 
ledna v Pardubicích a to hned 
Mistrovstvím ČR žactva, kde 
se plavalo ještě v bazéně. To-
hoto závodu se zúčastnili oba 
žákovští zástupci dálkoplavec-
kého sportu v Bruntále, který-
mi jsou Barbora Lengsfeldová 
(2002) a Roman Procházka 
(2001). Pro oba zástupce pak 
seriál závodů pokračoval od 
8. června až do soboty 6. září, 
a to již na otevřených vodních 
plochách v ČR. Závodilo se 
tak na přehradách a rybní-
cích po celé ČR, např. na Lip-
ně, Jablonecké přehradě, Seči, 
Brněnské přehradě, pískovně 
u Tovačova, rybnících a vod-
ních plochách v okolí Plzně, 
Hlučínské štěrkovně a také  
v Praze ve Vltavě. Dá se říci, že 
oba jmenovaní plavci nemě-
li o prázdninách jediný vol-

ný víkend a společně s rodiči  
a trenéry objížděli jednotlivé 
závody. 

Barbora Lengsfeldová star-
tovala celkem v 16 závodech 
(10 x 3 km a 6 x 1 km), čímž 
odplavala celkem 36 km  
a nasbírala celkem 310 bodů. 
Do osmi nejlépe bodovaných 
umístění jí bylo započítá-
no 231 bodů, což v celkovém 
součtu stačilo na vynikající  
2. místo v celkovém pořadí 
dvanáctiletých žaček.

Roman Procházka startoval 
celkem ve 14 závodech (9 x 5 
km, 5 x 3 km a 1 x 1 km), od-
plaval tak celkem 61 km a na-
sbíral tak 622 bodů. Do osmi 
nejlépe bodovaných umístění 
mu bylo započítáno 480 bodů, 
což bohatě stačilo na celkové 
1. místo v celkovém pořadí 
třináctiletých žáků.

V průběhu ČP se do závodů 

dálkového plavání rovněž za-
členil dlouholetý bruntálský 
plavec Jan Grygerek, který 
odplaval celkem 23 km (4 x 5 
km a 1 x 3 km). Grygerkovo 
celkové umístění není v době 
uzávěrky ještě známé. Je však 

důležité, že Honza svou účastí 
podporuje oba shora jmeno-
vané plavce a získanými body 
přispívá do celkového pořadí 
klubů, kde bruntálský plavec-
ký klub figuruje ve druhé de-
sítce.                 (JM)

Sauna se po prázdninách znovu otevře v úterý 16. září.    Foto: lc

Další úspěchy si na své plavecké konto mohou připsat bruntálští mla-
dí plavci Roman Procházka a Barbora Lengsfeldová.    Foto: archiv
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Plavání pro děti od 1 roku
Spojte zábavu a výuku svého dítěte do jednoho. Nabízíme 
balíček služeb, který obsahuje lekci plavání, zábavu a relaxaci. 

Balíček obsahuje půl hodiny 
lekce výuky plavání pro děti. 
Ve zbývajícím čase je možné 
využít dětský bazének, vířiv-
ku, tobogán, divokou řeku, 
plavecký bazén nebo parní 
saunu. V čase pobytu je zapo-
čítán i čas na převlékání.  

Ve středu od 16:30 do 18 ho-
din si mohou přijít děti s ro-
diči zacvičit s kvalifikovanou 
instruktorkou Kateřinou Vl-
kovou. Lekce plavání začínají 
od 10. září 2014. 

Plavání bude probíhat kaž-
dou středu až do 26. 11. 2014.   

16:30–17:00 lekce pro děti od 
1 roku začátečníci 

17–17:30 – lekce pro děti od  
1 roku začátečníci

17:30–18:00 lekce pro děti od  
2 let pokročilí 

Cena balíčku 200 Kč 
V ceně je zahrnut vstup do 

wellness centra na hodinu  
a půl pro jednoho dospělého 
a jedno dítě. Maximální po-
čet dětí na 1 lekci je 10. Re-
zervaci na lekci lze nahlásit 
na pokladně wellness cent-
ra nebo na telefonu 554 717 
240. Bližší informace na tel: 
554 717 240, 720 225 898, ka-
terina.vlkova@centrum.cz, 
wellness@tsbruntal.cz, www.
wellnessbruntal.cz.            (zr)

Znovu tenis v Bruntále
O víkendu 30. a 31. srpna se hrál tenisový turnaj 
neregistrovaných hráčů a hráček „Becher Open“. 

Turnaji s letitou tradicí  
i tentokrát přálo počasí, takže  
17 mladších, 13 zkušenějších  
a 8 žen se mohlo naplno věno-
vat dvouhře, čtyřhře a smíše-
né čtyřhře. Zúčastnili se tak 
jako jiná léta také naši přáte-
lé z Polska. Soutěž mladších 
získal pro sebe náš Jiří Šíma, 
který ve finále porazil Libora 
Zlámala z Břidličné. Čtyřhru 
vyhrála dvojice Libor Kutra  
a Jiří Vodička ml. Ti si v ner-
vy drásajícím finále poradili  
s dvojicí Jiří Šíma a Libor Zlá-
mal.

Kategorie zkušenějších ofici-
álně nazvaná 50+ se stala ko-
řistí Jiřího Turýna z Krnova. 
Na toho nestačil ve finále náš 
Jiří Vodička st.

Smíšenou čtyřhru nejlépe 

zvládla dvojice Barbora Ma-
chovská – Josef Šišák, která ve 
finále porazila náš pár Pavla 
Krejsová – Petr Novotný.

Na výsledkové tabuli tedy při-
budou vítězové za rok 2014. Je 
jich tam už celá řada, od roku 
1982 už třicátý třetí řádek.

Výbor by rád poděkoval 
sponzorům, kteří věnovali 
turnaji ceny hodné názvu tur-
naje.

A také bychom rádi podě-
kovali paní Kouřilové, která 
se starala o naše žaludky. Její 
bufet, to je pojem. Lepší není 
široko daleko.

Hodinu po vyhlášení vý-
sledků začalo intenzivně pršet  
a z toho je patrné, že nám svatý 
Petr přál a má nás rád.      (FP)

V parku je nové stanoviště pro 
hru pétanque

Příznivci hry pétanque se sešli v neděli 7. září v městském 
parku v Bruntále, aby se zúčastnili turnaje na novém 
stanovišti pro tuto hru. 

Zúčastnilo se osm družstev, 
složených z hráčů všech vě-
kových a výkonnostních kate-
gorií, přijeli také vážení hosté 
z polského Prudniku. Akci 
mimořádně přálo počasí. No-
vou atrakci v parku slavnostně 
otevřel místostarosta města 
Ing. Václav Mores a poté byly 
zahájeny napínavé soubo-
je. Občerstvení zajistil bufet 
Jany Frankové na koupališti.  
V turnaji zvítězilo česko-pol-

ské družstvo Hosté, ale ten  
v podstatě den vyhráli všichni, 
kteří si přišli zasportovat 

a pobavit se v přírodě měst-
ského parku. Akce byla 
součástí dotačního projek-
tu „Chce to více pohybu“, 
CZ.3.22./3.3.07/13.04043, kte-
rý je spolufinancován z pro-
středků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.              (ZZ)

Odbor správy majetku, kul-
tury a rozvoje města MěÚ

Mladí tenisté, kteří v současnosti v Bruntále bodují. Foto: archiv

Tradiční francouzská hra ovládla v neděli 7. září městský park  
v Bruntále. Své síly porovnali místní hráči se soupeři z Prudniku.

Osm družstev se sešlo v městském parku, aby vyzkoušelo zbrusu 
nové hřiště pro hru pétanque. Na fotografii pořadatelé a vítězná 
družstva hráčů.          Fota: lc
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Na náměstí si vyzkoušeli, 
jak se dávají góly

Příležitost vyzkoušet si, jak snadné nebo naopak nesnadné 
je trefit se do vystřižených otvorů v plátně, které překrývalo 
fotbalovou branku, měly všechny děti, které procházely prvního 
září mezi desátou a druhou hodinou po náměstí Míruv Bruntále.

Pro přesné střelce připravili 
zástupci nově vzniklého fotba-
lového klubu FC Slavoj Olym-
pia Bruntál i sladkou odměnu 
a hračky. FC Slavoj Olympia 
Bruntál je klubem, který vznikl 
na začátku července sloučením 
FC Slavoje Bruntál a TJ Olym-
pie Bruntál a který by do svých 
řad rád přivítal nové sportovce,  
a to kluky i holky nejrůznějšího 
věku. Právě zábavnou formou 
chtěli trenéři první školní den 
dětem ukázat, že pokud mají 
zájem, mohou trávit volný čas 

s partou kamarádů při oblí-
beném sportu. Všechny děti, 
které si na náměstí vyzkoušely, 
jaké to je být fotbalistou, dosta-
ly rovnou i letáček ohledně ná-
boru nových členů. Zájemci si 
mohou in-
f o r m a c e  
o klubu do-
hledat na 
webov ých 
stránkách 
www.fcso-
bruntal.cz.                                                                                    
              (lc)

Fitnessky na mistrovství světa v Nitře
Další závody mají za sebou bruntálské fitnessky, které vede Mgr. Eva Mistrová, v červnu jely předvést své schopnosti do 
slovenské Nitry na mistrovství světa a jejich sestavy rozhodně nezůstaly odbornou porotou nepovšimnuty. 

Na Slovensku se sešly stov-
ky soutěžících z dvaadvaceti 
států. „Mezi zúčastněné státy 
patřily kromě evropských států  
i Indie, Uganda, USA nebo 
Spojené arabské emiráty, Bra-
zílie a řada dalších,“ vyjmeno-
vala část trenérka Eva Mistro-
vá. Za bruntálské sportovkyně 
soutěžily v nejmladší kategorii 
Valerie Jordová, ta se umís-
tila 4., a Markéta Mičková,  
ta získala v mezinárodní kon-
kurenci 5. místo. V kategorii 
děti 12 až 15 let soutěžily Ve-
ronika Mičková, která nenašla 
přemožitelku a získala za své 
vystoupení zlato, a Jana Kova-
říková získala stříbrné umís-
tění. „Choreografie, osobitá 
prezentace a náročnost zvole-
ných prvků, které holky před-
vedly, sklidily velký potlesk,“ 
neskrývala radost trenérka 
Mistrová.

V kategorii dospělých finess 
classic reprezentovaly Bruntál 
a také Českou republiku Jana 
Šímová – získala bronzové 
umístění – a Nicol Mikesková 
se umístila jako pátá. V této 
kategorii se hodnotí nejen se-

stava, ale také postava v po-
vinných čtvrtobratech. „Závo-
dy na Slovensku měly skutečně 
vysokou úroveň, skvělá byla 
reklama. Ačkoli má naturální 
kulturistika a fitness poměrně 
úzký profil zájemců, diváků  
na závodech bylo hodně. Skvě-
le bylo všechno i zorganizova-
né, jak samotné závody, tak 
zázemí pro sportovce,“ chvá-
lila Eva Mistrová. V součas-
nosti se fitnessky připravují  
na podzimní mistrovství Ev-
ropy v Karlových Varech. 
„Trénujeme třikrát týdně a ně-
kdy zorganizujeme i víkendové 
tréninky, sladit všechny trénin-
ky se školou je pro holky docela 
náročné, ale všechno jde, když 
se chce,“ popsala Mistrová.  
Od září se mohou k trenérce 
Mistrové hlásit také noví zá-
jemci, kteří by se chtěli do fit-
ness pustit. „Několik zájemců 
jsem sice měla i během roku, 
ale to nejde dost dobře sklou-
bit s už probíhajícími tréninky, 
proto je nejlepší, aby se děti 
hlásily hned od září,“ shrnula 
Mistrová.   (lc)

Fotbalisté zabrali část náměstí v pondělí 1. září.      Foto: lc

Horní řada zleva: Jana Šímová, Jana Kovaříková, Veronika Mič-
ková, Nicol Mikesková. Spodní řada zleva: Markéta Mičková, 
Viktorie Jordová.                Foto: archiv
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Příští vydání Našeho domova má uzávěrku 
15. září 2014. 

Noviny budou distribuovány bezplatně do schránek

od 24. září 2014.
Redakce uvítá vaše náměty a příspěvky.

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

Školáci po prázdninách zase zaplnili lavice

Stylově vyšlo letos 1. září na pondělí, a tak start do nového týdne znamenal start do nové 

školní etapy i pro stovky školáků v Bruntále a okolí. Do prvních tříd ve čtyřech bruntálských 

základních školách letos zasedne přes dvě stě dvacet prvňáčků.Ulička 
nevydržela 
v novém ani 
dva měsíce

Necelé dva měsíce zdobily zdi 

Farní uličky v centru Bruntálu 

kresby dětí ze základních 

škol z města, aniž by měl 

někdo potřebu je ničit, avšak 

v srpnu se místní vandalové 

pustili do díla a část dětských 

kreseb znehodnotili různými 

značkami a nápisy. 

Farní ulička je součástí měst-

ské památkové zóny a patří 

do fondu historického kultur-

ního dědictví města. Dosa-

vadní povrch uličky, který už 

chodcům nepřinášel při chůzi 

příliš komfortu, byl na přelo-

mu dubna a května letošního 

roku opraven. Dlažba je nyní 

z vějířovitě uspořádaných žu-

lových kostek. Současně byl 

opraven i průchod mezi Farní 

uličkou a Zámeckým náměs-

tím, který zajistil partner pro-

jektu Muzeum v Bruntále. 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva města Bruntálu se uskuteční v úterý  

16. září od 13 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Bruntál. 

Na programu jednání je například kontrola plnění rozpočtu 

města za první pololetí 2014 či prodej budovy Revoluční 18.

Zástupci ministerstva průmyslu 

a agentury CzechInvest jednali 

o investicích v Bruntále

Posoudit možnosti případných nových investorů v Bruntále 

přijeli ve čtvrtek 28. srpna zástupci Ministerstva průmyslu  

a obchodu a státní agentury CzechInvest. Jednalo se o další  

z  důležitých jednání, jejichž výsledkem by v budoucnu mohl 

být vznik tolik potřebných nových pracovních míst v Bruntále.

Na základě předchozích kon-

taktů s Ministerstvem průmy-

slu a obchodu i se samotným 

ministrem Janem Mládkem 

do Bruntálu ve čtvrtek zaví-

tali vedoucí oddělení inves-

tic na Ministerstvu průmyslu  

a obchodu (MPO) Jan Hana  

a dále dva zástupci státní agen-

tury pro podporu podnikání  

a investic CzechInvest – ředi-

telka odboru Silvie Pochtiolo-

vá a projektový manažer Filip 

Chlebiš. Pokračování na str. 3

Pokračování na str. 7

Pokračování na str. 3

Pokračování na str. 2

Dvě první třídy otevřely na základní škole ve Školní ulici. Děti se budou učit ve zbrusu nově opra-

vených prostorách a krásně vybavených učebnách. Na fotografii 1. B s třídní učitelkou Mgr. Pavlou 

Schneiderovou.          Foto: lc

Práce na terminálu intenzivně pokračují, 

většina jich bude hotová do konce září

Dopravní terminál v Nádražní ulici prochází v současnosti 

z velké části finálními úpravami, dle původního plánu 

bude drtivá většina prací, včetně jejich kolaudace, hotová  

k 30. září letošního roku. Výjimkou je zastřešení nástupišť 

autobusového nádraží, čekárna a s tím úzce související 

elektronický sdělovací systém. Na všem se intenzivně pracuje. 

Důvodem nutností posu-

nout termín dokončení toho-

to stavebního objektu je ná-

ročnost provedení zastřešení 

ocelovou konstrukcí, která je 

atypicky řešená. S postupem 

realizace tohoto stavebního 

objektu a s dalším rozpraco-

váním potřebné dokumen-

tace, konkretizací jednotli-

vých součástí a materiálů se 

objevovala potřeba přepočtu 

statických posudků a výpo-

čtů, které prokázaly nutnost 

konstrukci posílit. Současně 

probíhala další jednání.

Z důvodu zachování bezpeč-

nosti stavby a následného pro-

vozu i vzhledem k tomu, jak 

vysoce bude místo frekvento-

vané, nechtělo město nic pod-

cenit, a tak nechalo zpracovat 

statický posudek soudním 

znalcem, který nezbytnost po-

sílení konstrukce potvrdil. 
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