
Výstava inspiruje k novoročním přáním 
Novoroční přání mohou mít mnoho podob, mohou být klasická papírová, ale i dřevěná nebo keramická. V malé výstavní 
síni bruntálského zámku je jich k vidění více než pět set. Mnohým nechybí dobrý nápad i originální zpracování. Výstavu 
Novoročenky neboli Péefka pořádá Muzeum v Bruntále a trvá do 27. ledna. Budete-li mít cestu kolem, zastavte se načerpat 
inspiraci. Může se hodit, až budete chtít popřát nejen svým blízkým.  

Další dvě kamery pro vyšší 
bezpečnost ve městě

Město Bruntál pokračuje v postupném rozšiřování městského 
kamerového dohlížecího systému. V minulých dnech ve městě 
přibyly další dva pevné kamerové body. 

Rozpočet počítá s miliony
na významné investice 

Rada města Bruntálu na své druhé schůzi ve středu  
21. listopadu doporučila zastupitelstvu schválit návrh 
rozpočtu města na příští rok. 

Bruntálské náměstí se změní
v předvánoční jeviště

Adventní program v Bruntále bude letos mimořádný, a to 
díky velkolepému představení Betlém aneb Převeliké klanění 
sotva narozenému Jezulátku v režii Vladimíra Morávka. 

Přehledně: mapa Strategie rozvoje 
města Bruntálu na příštích pět let
Bruntál má strategii svého dalšího rozvoje na příštích pět let 
a také vizi, jakým městem má být v roce 2030. Dokumenty 
schválili zastupitelé na svém zasedání v září. Mapu Strategie 
rozvoje města Bruntálu pro období 2018 - 2023 najdete na str. 
8 a 9. Podrobné informace lze dohledat na www.mubruntal.cz. 

Foto: zup

Pokračování na str. 3

Pokračování na str. 8–9

Pokračování na str. 4

Pokračování na str. 3
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Do bruntálského betléma letos přibyl pivovar
Obdivovatelé bruntálského betléma se mohou letos obzvlášť těšit na Vánoce. Unikátní dílo řezbářů otce a syna Nedomlelových 
bude veřejnosti přístupné častěji, než tomu bylo v předchozích letech. Betlém se navíc rozrostl o další budovy a nové postavy.

Poprvé bude letos Bruntál-
ský betlém k vidění ve farním 
kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v kapli svatého Kříže 
v Bruntále už 24. prosince po 
půlnoční mši, tedy ve 23.00 
hodin. Podle Karla Peschke-
ho z římskokatolické farnosti 
bude betlém v následujících 
dnech přístupný každý den 
od 10.00 do 12.00 hodin a od 
13.30 do 17.30 hodin, a to až 
do úterý 1. ledna 2019. Zájem-
ci budou mít také možnost si 
jej prohlédnout vždy 15 minut 
před a po každé bohoslužbě. 
„Po vánočních svátcích bude 
betlém v kapli sv. Kříže pří-
stupný před a po každé mši 
svaté a také vždy po předchozí 
domluvě až do 2. února,“ dopl-
nil Karel Peschke. 

Pravidelní účastníci prohlí-
dek betléma se letos mohou 
těšit opět na jeho nové části. 
„Máme nový objekt, a to pivo-
var s hostincem s několika figu-
rami v pohybu – sládka u piv-
ního sudu, dvě výčepní chodící 

kolem stolů v hostinci a několik 
sedících hostů u stolu popíjejí-
cích pivo. Nová sekce je umístě-
na nad jesličkami,“ informoval 
Karel Peschke.

Bruntálský betlém je častým 
místem zastávek při vánoč-
ních procházkách místních 
obyvatel a stále častěji také 
návštěvníků ze vzdálenějších 
míst. Během Vánoc si jej pro-
hlédne přibližně pět tisíc lidí. 
Jde o mimořádné dílo řezbáře 
Josefa Nedomlela, které bylo 
ve farním kostele v Bruntá-
le poprvé vystaveno v roce 
1956. Betlém z lipového dře-
va nahradil původní sádrový. 
Autor se nechal inspirovat 
místem svého rodiště a života. 
Součástí betléma je například 
jeho rodný dům, bruntálský 
zámek, zámek Hradec nad 
Moravicí, Křižlický vodní 
mlýn, větrný mlýn, několik 
kopií vesnických domů ze Sta-
rého Města u Bruntálu a další 
objekty. Některé z objektů do-
konce rozpohyboval, čímž dal 

betlému nový rozměr.
O údržbu a renovaci se nyní 

stará syn autora, rovněž řez-
bář František Nedomlel. Zre-
novoval několik objektů, ně-
které stávající rozpohyboval 
a postupně betlém dotváří  
a doplňuje o nové budovy  
a postavy. Bruntálský betlém 
má nyní 210 figur, zabírá roz-

lohu 38 m², je dvouúrovňový  
a jeho nasvícení ovládá po-
čítač. Během dvou minut se 
vystřídá rozednění, poledne, 
podvečer a noc. Mezi tím se 
rozsvěcují a zase pohasínají 
některé objekty. Stavba betlé-
ma začíná v polovině listopa-
du a trvá více jak tři týdny.

(zup) 

Náměstí zdobí vánoční jedle Světluška
Bruntálský vánoční strom už má jméno. Jmenuje se Světluška. Jeho prvnímu rozsvícení přihlíželo náměstí plné lidí. 
Doprovodný program pobavil děti i dospělé.

Náměstí Míru v Bruntále le-
tos zdobí jedle ojíněná. Pochází 
ze soukromé zahrady ve Světlé 
Hoře. Není příliš vysoká, ale 
větvoví má bohaté.  Nové svě-
telné dekorace, které město 
Bruntál letos pořídilo, jí sluší. 
Díky nim strom mnohem více 
září, což bylo zřejmé při jeho 
slavnostním rozsvícení v pod-
večer v pátek 30. listopadu. 

Událost doprovázel pro-
gram, jehož součástí bylo po-

jmenování bruntálského vá-
nočního stromu. Už několik 
týdnů předem mohli kreativci 
všech generací vymýšlet vhod-
né jméno a o své nápady se 
dělit prostřednictvím ankety.  
Celkem se sešlo 139 návrhů.  
Komise, která jméno vybírala, 
se shodla na tom, že vzhledem 
k původu stromu, bude Svět-
luška pro bruntálskou vánoč-
ní jedli ideálním jménem.

Anketní lístky byly slosová-

ny a Alžběta Benková, Honzík 
Žákovský a Antonín Strouhal 
byli za účast v anketě odměně-
ni drobnými cenami.

Atmosféru jedinečného ve-
čera umocnil ohňostroj, po 
kterém se o zábavu dětí posta-

rali plyšoví Jů a Hele v loutko-
vé revue skupiny Loudadlo. 

Dospělí měli možnost vy-
užít nabídku stánkařů, kteří 
nabízeli nejen dobroty k pití  
a k jídlu. 

 (zup) 

Pivovar je dalším objektem, který pro bruntálský betlém vyřezal 
František Nedomlel.      Foto: zup

Bruntálský vánoční strom zdobí bruntálské náměstí od 30. listo-
padu. Slavnostní rozsvícení si nenechaly ujít stovky lidí.  Foto: zup

inzerce
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Rozpočet počítá s miliony
na významné investice 

Další dvě kamery pro vyšší 
bezpečnost ve městě

Zatímco jeden snímá část 
Květné ulice, druhý pak úsek 
Partyzánské ulice, kde se na-
chází mj. restaurace Biograf. 
Obě místa vytipovala na zá-
kladě své praxe Městská po-
licie Bruntál ve spolupráci  
s Policií ČR.

Rozšíření kamerového  
systému je dalším výsledkem 
úspěšného zapojení města do 
dotačních programů. Z dotace 
Ministerstva vnitra ČR bylo 

uhrazeno 281.300,00 Kč, spo-
luúčast města činí 46.610,00 
Kč.

Městská policie Bruntál 
má v současnosti k dispozici  
16 kamerových bodů, tři mo-
bilní kamerové systémy, ka-
meru ve služebním vozidle, tři 
fotopasti a dvě osobní kamery. 
S dalším rozšiřováním kame-
rového systému počítá také 
Strategie rozvoje města Brun-
tálu na období 2018–2023.

 (JO)

Výše plánovaných výdajů 
činí 436,43 milionů korun, 
příjmy jsou předpokládány ve 
výši 413,21 milionů. Schodek 
rozpočtu bude vykryt plánova-
ným čerpáním úvěru na finan-
cování projektů a výsledkem 
hospodaření z minulých let. 

Město v příštím roce plánu-
je například zahájení stavby 
„saunového světa“ v rámci 
bruntálského wellness centra, 
pokračování v přípravě lokali-
ty Skrbovická II pro zástavbu 

rodinnými domy, zateplení  
ZŠ Cihelní, rekonstrukci mos-
tu a lávky přes Černý potok 
mezi ulicemi Květnou a Li-
dickou a řadu dalších výdajů, 
včetně například finalizace 
zpracování projektu výstavby 
zimního stadionu. 

Rozpočet města stejně jako 
střednědobý výhled na roky 
2020 až 2021 bude schvalo-
vat zastupitelstvo na zasedání  
v úterý 11. prosince letošního 
roku. 

(JO)

Kůrovec dál ničí bruntálské lesy
Rada města ve středu 21. listopadu vzala na vědomí zprávu 
o hospodaření v bruntálských městských lesích v roce 2018.

Hlavním problémem hos-
podaření v  městských lesích 
byly i letos mimořádné neplá-
nované těžby stromů napade-
ných různými druhy kůrovců, 
což mělo negativní vliv na sta-
bilitu a zdravotní stav lesních 
porostů. 

V městských lesích je v po-
sledních letech prováděna 
převážně těžba vývratů, zlo-
mů, souší a kůrovcových stro-
mů. Zatímco v letech 2012 až 
2015 bylo vytěženo celkem  
15 670 m3 dříví, v roce 2016 
činila těžba již 21 696 m3. Mi-
mořádná těžba v důsledku ků-
rovcové kalamity pokračovala 
i v roce 2017, kdy se jednalo  
o 19 862 m3 vytěženého dřeva. 

V letošním roce se před-
pokládá těžba převážně ků-
rovcových stromů v objemu  
18 500 m3, tedy téměř sedmi-
násobek normálního ročního 
podílu z původně plánova-
ných těžeb.

Souběžně probíhá v mimo-
řádném rozsahu a v zákon-
ných lhůtách obnova lesních 
porostů po kalamitních těž-
bách. Vysazovány jsou saze-
nice buku, modřínu, javoru či 
olše, v souladu s podmínkami 
konkrétních lokalit. 

Město prostřednictvím  
TS Bruntál, s.r.o. hospodaří  
s celkem 346 hektary lesa.   (JO)

Omezení provozu na Městském 
úřadě v Bruntále

Upozorňujeme, že na konci kalendářního roku 2018 bude 
upraven provoz Městského úřadu v Bruntále následovně:

Dne 31. 12. 2018 (pondělí) bude provoz městského úřadu 
omezen – úřední hodiny jsou v tento den stanoveny pouze 
od 8.00 hod. do 11.00 hod.

V ostatní pracovní dny budou úřední hodiny bez omezení. 
Děkujeme za pochopení. 

Zdeňka Svobodová, tajemnice MěÚ Bruntál

Oprava atria Petrina 
není nejsnadnější

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

Opravy atria Petrina jsou po 
třech měsících hotové přibliž-
ně z jedné třetiny. Stáří ob-
jektu působí komplikace. Ne-
plánované úpravy si vyžádala 
například kanalizace a bylo 
třeba odstranit základy pří-
stavku, který zde v minulosti 
stával. V současnosti stavaři 
betonují základy opěrných zí-
dek. V jakém tempu bude re-
konstrukce dál pokračovat, to 

závisí především na počasí. 
Opravený vnitroblok bude 

sloužit k odpočinku, venkov-
ní školní výuce i pro pořádání 
kulturních akcí. Součástí jeho 
nové podoby bude hlediště  
i jeviště. 

Město Bruntál na rekon-
strukce atria vyčlenilo 3,5 mi-
lionů korun bez DPH ze svého 
rozpočtu.

 (zup)

Vidíte závadu na městském ma-
jetku? Dejte nám o ní ihned vědět
Pokud vás trápí závada na městském majetku ve vašem 
bezprostředním okolí nebo si všimnete nějakého nedostatku 
třeba při procházce městem, můžete udělat tu nejjednodušší 
věc: dát o ní vědět přímo odpovědným pracovníkům pomocí 
aplikace Hlášení závad. 

Aplikace Hlášení závad 
slouží jako pohotový nástroj 
pro hlášení závad a malých 
nedostatků ve městě. Obča-
né či návštěvníci města mo-
hou odkudkoliv pomocí této 
aplikace oznámit například 
nefunkčnost veřejného osvět-
lení, černou skládku, rozbité 
lavičky, nalomený strom či 
poničenou zeleň, díru v chod-
níku, zničené dopravní zna-
čení, poškození zařízení dět-
ského hřiště nebo poškozené 

místní komunikace, zkrátka 
drobné technické závady.

Stačí vyplnit jednoduchý in-
teraktivní formulář v elektro-
nické aplikaci, kterou najdete 
buďto přímo na webových 
stránkách města, nebo zadá-
ním hesla „Bruntál hlášení zá-
vad“ do internetového vyhle-
dávače. Na stránce aplikace se 
pak dozvíte, jak správně postu-
povat a získat o řešení závady 
či nedostatku zpětnou vazbu. 

(JO)

Pokračování z titulní stranyPokračování z titulní strany

Aktuální dění z města na www.mubruntal.cz
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Bruntálské náměstí se změní
v předvánoční jeviště

Náměstí Míru se v neděli 16. 
prosince změní v jeviště, kde 
se každý divák stane součástí 
silného příběhu.

Rojení andělů započne už 
před 16. hodinou. Příběh 
Marie, Josefa a dítěte, jehož 
narození změní svět, se za-
čne odvíjet v 16.16 hodin. 
Podle režiséra Vladimíra 
Morávka půjde o velmi sil-
ný duchovní zážitek, o chvíli 
pro zamyšlení se nad dobrem  
a zlem a základními lidskými 
hodnotami. Část představení 
se odehraje na bruntálském 
náměstí, odkud průvod do-
provodí Marii s Josefem do 
městského divadla. Tam čeká 

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

Představením vyvrcholí 
projekt česko-polského pro-
jektu Více společného světla. 
Jeho stěžejním tématem je 
rozvoj kulturní spoluprá-
ce mezi Bruntálem a Opolí, 
vzájemné poznávání zvyk-
lostí a tradic a propojení ži-
vého umění. Čeští účastníci 
absolvují lekce polského ja-
zyka, divadelní workshopy  
a několik návštěv Opole, kte-
ré budou zaměřené rovněž na 
divadlo a kulturu. 

(zup)

Asistenti prevence kriminality ve 
městě vykonávají prospěšnou práci
Za téměř tříletou dobu, po kterou se obyvatelé města Bruntálu 
mohou v ulicích potkávat s asistenty prevence kriminality, 
lze říci, že významně přispěli k udržování pořádku ve městě. 
Svým nerepresivním způsobem, avšak výtečnou místní  
a osobní znalostí, přispěli k řešení mnoha situací jak  
v sociálně vyloučené lokalitě, tak i ve městě. 

V ranních hodinách jsou  
dvoučlenné hlídky asistentů 
k vidění na frekventovaných 
přechodech pro chodce, kde 
působí jako „Strážci pře-
chodů“. Usměrňují dopravu,  
a dbají tak na bezpečnost 
školáků a dalších chodců. 
Následně si v terénu všímají 
především drobných přestup-
ků z oblasti veřejného pořád-
ku, hlásí nezajištěné byty či 
vozidla, nálezy injekčního 
materiálu a předávají poznat-
ky o problémových rodinách, 
mnohdy souvisejících se zá-
školáctvím a šikanou. 

Dále dohlížejí na bezpeč-
nost dětí na dětských hřištích  
a sportovištích, zamezují ni-
čení herních prvků a zasa-
zují se o zachování mobiliáře 
města v dobrém technickém 
stavu. V případě zjištění zá-
vad na veřejném osvětlení, 
komunikacích či městské 
zeleni poznatek neprodle-
ně ohlásí příslušným orgá-
nům, se kterými jsou trvale 
v kontaktu. Jedná se institu-
ce jako Hospodářská správa 
města Bruntálu, technické 
služby, Správa majetku měs-
ta Bruntálu. Během svých 
hlídkových tras si také pečli-
vě všímají pohybu domácích 
mazlíčků, poukazují na nut-
nost úklidu po nich a dbají na 
zásadu mít zvíře na vodítku. 
Dále monitorují existenci 
vraků na veřejných parkoviš-
tích, přičemž se snaží odhalit 
původce a svým působením 

uvolnit parkovací místa pro 
ostatní obyvatele, mapují vý-
skyt osob bez domova, místa 
spjata s drogovou problema-
tikou a intenzivně pracují  
s mládeží. Aktivně se angažu-
jí v primární prevenci pravi-
delným pořádáním naučných 
aktivit pro děti, besed na 
základních školách či zapo-
jením se do akcí Sociálního 
odboru města Bruntálu. 

Jak je tedy z jejich pracovní 
náplně patrné, zastávají pozi-
ci významného spojovacího 
článku mezi obyvateli města, 
městskou a státní policií, ško-
lami, úřadem práce či sociál-
ním odborem.

Jana Černínová, 
koordinátor APK

Schůzku na matrice si můžete objednat dopředu 
Rezervační systém Městského úřadu v Bruntále nově nabízí možnost objednat si dopředu termín pro vyřízení záležitostí na 
matrice, Czechpointu i pro ověřování dokumentů. 

Rezervační systém bylo 
možné dosud využít pro ob-
jednávání času k vyřizování 
náležitostí spojených s osob-
ními a cestovními doklady, 
řidičskými průkazy a náleži-
tostmi v oblasti evidence oby-
vatel nebo v registru vozidel. 
Nyní přibyla možnost ohlásit 
se dopředu na matrice anebo 
si objednat schůzku u přepáž-

ky Czechpointu. Stejně tak si 
lze například z pohodlí domo-
va objednat čas pro ověřování 
podpisů a dokumentů. Stačí 
prostřednictvím webových 
stránek www.mubruntal.cz 
vybrat termín, převzít PIN  
a zadat jej při příchodu na 
úřad do odbavovacího systé-
mu. Objednaný klient je pak 
volán na přepážku v objedna-

ném nebo v nejbližším mož-
ném čase.

Nově lze odkazy na matriku, 
Czechpoint a ověřování doku-
mentů najít také v odbavova-
cím systému přímo na úřadě. 
Zájemci o vyřizování těchto 
agend si nyní musí vyzved-
nout v odbavovacím automatu 
číslo a počkat na vyzvání na 
elektronické tabuli. Příchozí 

jsou díky této službě lépe mo-
nitorováni. Předběžné rozliše-
ní jejich přání má zkrátit čas 
pro vyřízení jejich požadavků.

Zaváděním takovýchto no-
vých postupů prostřednic-
tvím oddělení informatiky se 
Městský úřad v Bruntále ne-
ustále snaží zkvalitňovat své 
služby.

 (zup)

Společnost Severomorav-
ské vodovody a kanalizace 
Ostrava s koncem roku 2018 
přestává být provozovatelem 
kanalizace pro veřejnou po-
třebu a čistírny odpadních vod  
v Bruntále. Nebude tak za-
jišťovat odvádění odpadních 
vod z nemovitostí odběrate-
lů a jejich následné čištění. 
Infrastruktura je v majetku 
města Bruntálu, SmVaK Ost-
rava zde dlouhodobě působi-
ly jako její provozovatel. Nově 
je v této pozici nahradí Vodo-
vody a kanalizace Bruntál a.s.

K 31. prosinci roku 2018 
tak končí platnost smluv  
o odvádění odpadních vod 
kanalizací pro veřejnou potře-
bu mezi zákazníky ve městě  
a vodárenskou společnos-
tí SmVaK Ostrava. Co to 

znamená pro odběratele?  
„V průběhu následujících 
měsíců – tedy od ledna 2019 
odběratelům předložíme vy-
účtování stočného podle úda-
jů poskytnutých dodavatelem 
pitné vody, tedy společností 
Vodovody a kanalizace Brun-
tál. Proto bych také chtěla 
všechny odběratele požádat, 
aby v souvislosti s tímto vy-
účtováním, mají-li navoleny 
trvalé platby stočného, pří-
padně platby záloh v bance 
ve prospěch našich účtů, aby 
je ke konci roku 2018 zrušili,“ 
vysvětluje ekonomická ředi-
telka SmVaK Ostrava Halina 
Studničková. 

Marek Síbrt, 
mluvčí Severomoravské 
vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s.

Změna provozovatele kanalizací 
a čistírny odpadních vod

Pokračování z titulní strany

Asistenti prevence kriminality 
výrazně přispěli k udržování 
pořádku ve městě.      Foto: zup



 

 

 

 

Máte zájem o zasvěcení Reiki všech stupňů,
 volejte na objednání 605139491, Bruntál
........terapie duše i těla.....
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Pietní místo bylo odhaleno za velkého zájmu veřejnosti
Značný zájem veřejnosti vzbudilo odhalení pietního místa v blízkosti bývalého vojenského hřbitova v Bruntále. Navzdory 
chladnému a větrnému počasí přišla bezmála stovka lidí vzpomenout obětí první světové války.

Kýžený okamžik nastal  
v neděli 11. listopadu v 11 ho-
din, tedy přesně sto let poté, 
kdy vstoupilo v platnost pří-
měří z Compiègne, formální 
ukončení první světové války. 
Bruntál byl od jejího začátku 
odvodním místem pro Slezsko 
a také místem, kde už v prv-
ních měsících války odešly na 
věčný odpočinek její vojenské 
oběti. 

V přilehlém prostranství  
u židovského hřbitova byl v té 
době zřízen vojenský hřbitov, 
kde bylo pohřbeno celkem  
150 vojáků z různých koutů 
tehdejšího Rakouska-Uher-
ska. V období po druhé svě-
tové válce hřbitov upadl  
v zapomnění a později byl 
zlikvidován, aniž byli jakkoliv 
připomenuti pohřbení vojáci. 

Společná snaha Klubu Za 
starý Bruntál (KZSB), města 
Bruntálu a dalších organizací 
i jednotlivců o nápravu této 
skutečnosti nakonec vyústila 
ve zbudování pietního mís-
ta, které je osazeno zídkou  
a tabulkami se jmény pad-
lých vojáků. Autorem návrhu 
je bruntálský architekt Milan 
Dvořák. Na místě nyní stojí 
rovněž dřevěný kříž z dílny 
bruntálského řezbáře Františ-
ka Nedomlela. 

Nedělní odhalení pietního 
místa si nenechala ujít řada 
hostů, včetně velvyslance Ma-
ďarské republiky Miklóse Bo-
rose a maďarského vojenského 
přidělence Annuse Zsolta, se-
nátora Ladislava Václavce, ná-
městka hejtmana Moravsko-
slezského kraje Jana Krkošky 
a řady dalších hostů. 

Poté, co zazněly projevy sta-
rosty Bruntálu Petra Ryse, 
maďarského velvyslance 

Miklóse Borose, senátora La-
dislava Václavce a předsedy 
KZSB Pavla Rapušáka, účast-
níci společně vysadili lípu 
pokory – symbolický význam 
tohoto okamžiku i stromu 
samotného vyzdvihl ve svém 
projevu starosta Petr Rys:

„Vážený pane velvyslanče – 
Vaše excelence, vážený pane 
senátore, vážené paní zastupi-
telky, vážení zastupitelé, váže-
né dámy, vážení pánové, je mi 
velkou ctí vás přivítat v Brun-
tále, na tomto místě a v čase, 
který symbolizuje jeden z nej-
zásadnějších milníků v historii 
lidstva. 

Dne 11. listopadu roku 1918 
vstoupilo v platnost příměří 
z Compiègne, které vytvořilo 
předpoklady pro ukončení prv-
ní světové války a vyhloubilo 
základy pro následné hluboké 
změny – včetně nového uspo-
řádání Evropy a vzniku sa-
mostatného Československého 
státu.

Možná si to plně neuvědomu-
jeme, ale i naše město hrálo ve 
zlomových okamžicích uply-
nulého neklidného století důle-
žitou roli. 

Nikoliv náhodou bylo nejen 
svědkem, ale i aktivním účast-
níkem ukončení studené války, 
když odsud před osmadvaceti 
lety odjeli poslední sovětští vo-
jáci. Nikoliv náhodou leží na 
zdejším hřbitově těla osmi set 
rudoarmějců zahynuvších při 
osvobozovacích operacích na 
sklonku druhé světové války. 
Nikoliv náhodou si před osm-
desáti lety, 7. října 1938 vybral 
tehdejší Freudenthal jako cíl 
své cesty nacistický vůdce. 

A nikoliv náhodou bylo naše 
město v tragickém roce 1914  
v rámci Slezska nejen odvod-

ním místem, ale také centrem 
péče o vojáky zraněné ve stře-
tech Velké války. Bohužel se 
stalo také místem posledního 
odpočinku těch, kteří nedostali 
šanci žít dál navzdory tomu, že 
mnozí z nich byli z dnešního 
pohledu v podstatě ještě dětmi. 

Padlých bylo tolik, že už  
v prvních měsících války pře-
stal postačovat městský hřbi-
tov a musel být zřízen hřbitov 
vojenský, na jehož místě se 
nacházíme. Pod našima no-
hama spočívala těla sto pa-
desáti mladých mužů z osmi 
zemí Evropy dle současného 
politického uspořádání starého 
kontinentu: České republiky, 
Maďarska, Slovenska, Itálie, 
Polska, Rakouska, Rumunska 
a Srbska.

Bohužel další vývoj v našich 
zemích nepřál tomu, aby byly 
vojenské oběti Velké války ná-
ležitě vzpomenuty, natož aby 
o ně bylo pečováno. Evropu 
zanedlouho zachvátily událos-
ti plné dalších tragických oka-
mžiků, bojů o holé přežití, ne-
návisti a předsudků. Vojenský 
hřbitov byl zcela zlikvidován 
bez ohledu na faktickou nevin-
nost obětí a cenu jejich životů. 

Právo říkat, že něco takové-
ho nelze připustit, budeme mít 
až tehdy, kdy sami využijeme 
možnosti napravit toto tragic-
ké selhání z minulosti. 

Tuto možnost využijme prá-
vě teď a tady. Zasadíme spolu 
strom, lípu, která – jak pevně 
věřím – bude i další staletí při-
pomínat nejen konkrétní, jme-
novité oběti Velké války, ale 
která bude současně odkazovat 
na něco, co se v nejsmutnějších 
obdobích naší společné historie 
vždy vytratilo a stalo se vzác-
ným. Mluvím o pokoře – po-
citu, kdy si člověk uvědomuje 
vlastní nedokonalost a nečiní 
proto rozhodnutí, která mo-
hou v konečném důsledku vést  
k odebírání životů druhým, 
jako se to dělo před sto lety. 

Budeme tomuto mladému 
stromu říkat lípa pokory. Kde 
jinde by měl vyrůstat takový 
strom než z půdy, v níž zane-
chali svoji krev synové našich 
národů.

Proto uctěme jejich památku 
s pokorou. S pokorou k těmto 
obětem a bez ohledu na stranu, 
za kterou položily své životy. 
Čest jejich památce.“

 (JO)

Krátce
Zkrášlení kontejnerových stání
Bruntálská radnice bude postupně upravovat kontejnerová 

stání ve městě tak, aby kontejnery a jejich bezprostřední okolí 
plnily nejen praktickou, ale i estetickou funkci. Rada města 
proto ve středu 21. listopadu vzala na vědomí materiál, který 
navrhuje estetizaci kontejnerových stání v Bruntále, a uložila 
postupovat při budování nových kontejnerových stání dle to-
hoto návrhu. Průběžně budou kontejnerová stání upravována 
v souladu s uvedeným materiálem na celém území města.

 (JO)
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Pneumatiky odložil 
za městem
Strážníci Městské policie 

Bruntál v uplynulých dnech 
řešili rozličné události. Hlíd-
ka městské policie ve středu 
28. listopadu objevila černou 
skládku v Západní ulici. Jed-
nalo se o osm vysloužilých 
pneumatik, kterých se někdo 
zbavil tak, že je vyvezl za měs-
to a vyhodil do trávy. Strážníci 

vše zdokumentovali a infor-
mace předali k dalšímu řešení 
orgánu životního prostředí. 

Mladistvý kradl v prodejně
Ke krádeži v Kauflandu byli 

strážníci voláni ve čtvrtek  
29. listopadu dopoledne. 
Předmětem zájmu mladistvé-
ho pachatele bylo příslušen-
ství k mobilnímu telefonu za  
229 korun. Strážníci dotyčné-

ho předali jeho matce. 

Urovnali fyzický konflikt
V pátek 30. listopadu před 

půlnocí městští policisté za-
sahovali u fyzického konflik-
tu s účastí několika osob ve 
Slovenské ulici. Situaci uklid-
nili, zjistili totožnost aktérů 
a okolnosti incidentu a zále-
žitost postoupili správnímu 
orgánu. 

Rotvajler volně pobíhal 
V neděli 2. prosince odpole-

dne strážníci reagovali na in-
formace o volně pobíhajícím 
rotvajlerovi v lokalitě ulice 
V Táboře. Pes se po příjez-
du hlídky nacházel v areálu 
vlakového nádraží, kde se ho 
strážníkům podařilo odchy-
tit. Jelikož nebyl očipovaný, 
skončil v záchytné stanici pro 
psy na tř. Práce. 

Město se zaměří na odstavená auta
Město Bruntál se hodlá zaměřit na autovraky a vozidla bez platné STK zabírající místa na veřejných parkovištích. 

Město vychází mj. z aktu-
álního stanoviska úřadu ve-
řejného ochránce práv, podle 
kterého je autovrakem i vozi-
dlo s kumulací vizuálně snad-
no zjistitelných závad, např. 
s poškozeným zrcátkem a vi-
ditelnými známkami koroze, 
spolu s „propadlou“ STK. 

Majitelé takových vozidel 
mohou počítat s tím, že bu-
dou kontaktováni s výzvou  
k odstranění autovraku  
z veřejného parkoviště, nebo 
k zjednání nápravy – tedy 
odstranění závad, uvedení 
vozidla do provozuschopné-
ho stavu a opatření kontrolní 
známky o technické způsobi-
losti.

Současně nemusí jít pouze  
o vraky, tj. vozidla se zjevnými 
vadami, ale také o automobily 
„pouze“ postrádající platnou 
známku o provedené STK  
a odstavené na veřejných par-
kovištích (pozemních komu-
nikacích). I v takovém přípa-
dě budou majitelé aut na tuto 
skutečnost upozorňováni  
a vyzýváni buďto k nápravě 
stavu, nebo k odstranění vozi-
del z veřejných parkovišť.

K problematice viz zpráva 
úřadu veřejného ochránce 
práv:

Města a obce si neví rady 
s nepojízdnými vraky na 
svých ulicích. Některá volají 
po změně legislativy, která by 
jim umožnila auta odstraňo-
vat. Nemusí však čekat. Plat-
ná právní úprava umožňuje 
odstraňování nejen vraků, ale 
také automobilů bez platné 
technické kontroly. Vlastní-
ky místních komunikací jsou 
obvykle obce a právě na jejich 
návrh může silniční správní 

úřad nařídit provozovateli vo-
zidla odstranění vraku. Pokud 
tak provozovatel v zákonné 
lhůtě neučiní, může jej odstra-
nit obec. 

Na pozemních komunika-
cích lze užívat jen takové vo-
zidlo, které splňuje zákonné 
požadavky na jeho provoz. Za 
provoz silničního vozidla je 
třeba chápat nejen jeho jízdu, 
ale také stání. To vše za před-
pokladu, že je silniční vozidlo 
zapsáno v registru silničních 
vozidel a stojí na veřejně pří-
stupné pozemní komunikaci. 
Obce čelí v případě dlouhodo-
bě odstavených aut třem mož-
ným situacím.

1. Autovrak
Vrakem je pouze vozidlo, 

které je pro závady v technic-
kém stavu zjevně technicky 
nezpůsobilé k provozu na po-
zemních komunikacích. Ob-
nova způsobilosti by si vyžá-
dala výměnu, doplnění nebo 
opravu podstatných částí me-
chanismu nebo konstrukce 
vozidla.

Silniční správní úřady si 
zákonnou definici obvykle 
vykládají tak, že autu musí 
chybět kola či motor, aby se 
jednalo o vrak. Městský soud 
v Praze (rozsudek ze dne 21. 4. 
2017, sp. zn. 9 A 10/2016) však 
za autovrak považuje také vo-
zidlo, u kterého je patrná ku-
mulace závad. 

Vizuálně snadno zjistitelné 
(zjevné) vady silničního vozi-
dla spočívající např. v chybějí-
cím zpětném zrcátku, poško-
zeném čalounění, viditelných 
známkách koroze a spolu  
s chybějící známkou technické 
způsobilosti opravňují k závě-
ru, že se jedná o vrak.

V takovém případě rozho-
duje o odstranění vozidla sil-
niční správní úřad na návrh 
vlastníka komunikace – ob-
vykle obce. Pokud provozo-
vatel v zákonné lhůtě vozidlo 
neodstraní, může jej odstranit 
obec.

2. Auto není vrak, ale tvoří 
překážku silničního provozu

Jedná se typicky o situaci, 
kdy auto nemá platnou kon-
trolní známku o technické 
způsobilosti a je dlouhodobě 
odstaveno na veřejném par-
kovišti (na pozemní komuni-
kaci). Pokud je auto odstaveno  
v místě, kde je obecně nedo-
statek parkovacích míst, může 
tvořit překážku v provozu, 
protože ovlivňuje bezpečnost 
a plynulost dopravy. O odstra-
nění takového vozidla rozho-
duje policista nebo strážník 
obecní či městské policie.

3. Auto není vrak, nepřeká-
ží, ale hyzdí své okolí

Bez platné technické kontro-
ly nesmí být vozidlo odstave-
no ani v případě, kdy je parko-
vacích míst dostatek a vozidlo 
tedy plynulost dopravy neo-
hrožuje. Provozovatel se totiž 
dopouští přestupku (§ 38 odst. 
1 písm. e) zákona 56/2001 Sb.), 
protože provozuje na pozem-
ních komunikacích vozidlo, 
jehož technická způsobilost 
nebyla ověřena.

Za tento přestupek může 
obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností uložit provo-
zovateli vozidla pokutu až do 
výše 50.000 Kč. Tuto poku-
tu může ukládat opakovaně  
a tím provozovatele donutit, 
aby technicky nezpůsobilé vo-
zidlo odstavil mimo pozemní 

komunikaci nebo zajistil jeho 
ekologickou likvidaci.

Platné osvědčení o technic-
ké prohlídce

Vozidla bez platného osvěd-
čení o technické prohlídce 
sice nemohou být automa-
ticky považována za vraky,  
ale nemohou být ani dlouho-
době odstavena na pozemní 
komunikaci. To ani v situaci, 
kdy se jedná o parkoviště, pro-
tože se jedná o místo určené  
k tzv. dopravě v klidu. 

Poměrně krátké časové in-
tervaly, ve kterých musí pro-
vozovatel přistavit vozidlo  
k pravidelné technické pro-
hlídce, je třeba chápat jako 
prostředek, jak nepřipustit, 
aby byla na pozemních komu-
nikacích provozována vozidla, 
která nejsou v řádném tech-
nickém stavu. 

Propadlé osvědčení o tech-
nické způsobilosti má vliv na 
právo obecného užívání po-
zemní komunikace. Z platné 
právní úpravy jednoznačně 
vyplývá zákaz provozovat 
(jízdou i stáním) na pozem-
ních komunikacích takové 
silniční vozidlo, které nemá 
platné osvědčení o technic-
ké způsobilosti. Nepřistavení 
silničního vozidla k pravi-
delné technické prohlídce  
a k pravidelnému měření emi-
sí má proto za následek nejen 
ztrátu technické způsobilosti 
k provozu na pozemních ko-
munikacích, ale také ztrátu 
práva prostřednictvím tohoto 
vozidla užívat pozemní ko-
munikace v režimu obecného 
užívání.

Zdroj a více na: Ombudsman 
– veřejný ochránce práv 

(JO)

Informační servis Městské policie Bruntál



Tématem dalšího ročníku festivalu Kytka byl Advent.

Festival byl poskládaný z divadelních i tanečních vystoupení.

V pohádce o zvířátkách se diváci dozvěděli, proč hlídal Ježíška 
oslík a voleček?

Hostem festivalu byl pěvecký sbor z Petrina.

Nechyběli ani sněhuláci, čerti, andělé a Mikuláš. 

Na festivalu vystoupilo 140 dětí Základní školy Bruntál, Rýma-
řovská 15.  
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Letošní festival Kytka byl adventní 
Festival Kytka v režii Základní školy Bruntál, Rýmařovská 15 vtáhl diváky do předvánoční atmosféry. Tvůrcům se opět 
podařilo publikum pobavit i dojmout. 

17. ročník festivalu Kytka 
se konal v pátek 30. listopadu  
v bruntálském divadle. „Na 
jeho přípravách pracuje celý 
školní kolektiv už od září,“ sdě-
lila jedna z organizátorek Jana 
Knížová ze Základní školy 
Bruntál, Rýmařovská 15.  

Důkladné přípravy byly na 

představení znát. Kulisy byly 
úžasné, děti soustředěné, vše 
odsýpalo. Hrálo se divadlo, 
tancovalo se a zpívalo. Stě-
žejním tématem byl advent.  
Herci formou scének sezná-
mili diváky se svátky, které 
předchází Vánocům. Vysvět-
lili oslavu Ondřeje, Barbory  

i Mikuláše. Nechyběl ani pří-
běh o Jezulátku. V programu 
se průběžně objevovali známé 
i méně známé postavy, andělé 
i čerti. Zpívaly se koledy.

Na jevišti se vystřídalo  
140 dětí ze Základní školy 
Bruntál, Rýmařovská 15. Mezi 
nimi byly také děti neslyšící  

a děti s různými typy postiže-
ní. Posilou jim byli spolužáci 
ze Základní školy Bruntál, 
Školní 2, kteří na festivalu 
vystoupili se svým pěveckým 
sborem. Akci finančně podpo-
řilo město Bruntál. 

(zup)
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Prioritní oblast 2
Bruntál - dostupné město krátkých 

vzdáleností

Tematické opatření 4.2. 
Dostupnost zdravotní péče 

Aktivity/projekty

1. Kultivovat veřejný prostor či veřejná prostranství 
na základě územních studií

2. Vytvořit pozici městského architekta
3. Pokračovat v regeneraci městské památkové zóny 

a dalších kulturních a přírodních památek na území 
města

4. Vypracovat novou sociodemografickou studii vývoje 
počtu obyvatel ve vztahu k bytovým potřebám a trhu 
práce 

5. Vypracovat novou Koncepci bydlení ve městě 
6. Pokračovat v přípravě vhodných lokalit pro individuální 

výstavbu rodinných domů, např. lokality 
„Za Mlékárnou“ a „ul. Skrbovická 2“

7. Pokračovat v regeneraci panelových sídlišť v Bruntále 
(sídliště Dolní, 3. etapa sídliště Květná, Pionýrská ul., 
K. H. Máchy) 

MAPA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU 2018 - 2023
Základní informace o městě 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2017) 16 583 Počet místních částí 3 Kraj Moravskoslezský kraj 

Rozloha 29,34 km² Počet katastrálních území 2 Adresa městského úřadu Městský úřad Bruntál
Nádražní 20, 792 01 Bruntál

Nadmořská výška 547 m. n. m. Okres Bruntál Vznik Založen kolem roku 1213 jako první osada s magdeburským 
právem v českých zemí

Globální cíl 2023
Bruntál je v roce 2023 atraktivnějším místem pro život svých obyvatel i pro návštěvníky města.

Prioritní oblast 5
Bruntál - aktivní a atraktivní město

Prioritní oblast 4
Bruntál – soudržné a bezpečné město 

rovných příležitostí

Prioritní oblast 3
Bruntál - město na vzestupu

Prioritní oblast 1
Pohodlný a perspektivní život 

v Bruntále

Strategický cíl 1
Bruntál je skvělým místem pro život

Strategický cíl 2
Bruntál je městem 

s vyřešenou dopravní situací 

Strategický cíl 3

Bruntál je městem s rozvojovým potenciálem

Strategický cíl  4
Bruntál je soudržným a bezpečným městem s dostupnou 

sociální a zdravotní péčí

Strategický cíl  5
Bruntál je atraktivním cílem s bohatou kulturní nabídkou 

a volnočasovými aktivitami

Vize 2030
Město Bruntál je skvělým místem pro život svých obyvatel, ze kterého nemají lidé důvod odcházet. Město je zajímavou možností pro mladé lidi, kteří vyhledávají život v souladu s přírodou v unikátním prostředí podhůří 

Jeseníků a Slezské Harty, a je tak právem nazýváno „Městem mezi horami a vodou“.
Bruntaláci jsou na své město hrdí, společně se podílí na jeho rozvoji, kulturním  a společenském životě. Kvalitní nabídka bydlení, vzdělání a pestré pracovní příležitosti v tradičních a nově se rozvíjejících se oborech,

jsou dosažitelné pro všechny skupiny obyvatel. Vyřešená dopravní situace, dostupná zdravotní a sociální péče přinášejí obyvatelům pocit bezpečí.  
Bruntál je vyhledávaným centrem relaxace a odpočinku celého regionu, které je atraktivním turistickým cílem po celý rok, který nabízí bohaté volnočasové, sportovní a rekreační vyžití pro své obyvatele a návštěvníky z domova a zahraničí.

Tematické opatření 1.1 
Veřejný prostor a bydlení ve městě 

Tematické opatření 1.2. 
Technická infrastruktura a životní prostředí 

Aktivity/projekty

1. Pokračovat v modernizaci a rozšiřování technické 
infrastruktury a v její údržbě

2. Vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci investičních 
aktivit do technické infrastruktury 

3. Zpracovat dlouhodobou koncepci Smart city 
4. Pečovat o městskou zeleň a provádět revitalizaci 

vybraných zelených ploch města (parky)
5. Vypracovat/aktualizovat Plán odpadového 

hospodářství města Bruntálu
6. Aktivně spolupracovat na řešení kůrovcové kalamity 

v okolí města  

Tematické opatření 3.1. 
Vzdělanost, školství a identita obyvatel 

Tematické opatření 3.2. 
Rozvoj podnikání a inovačního prostředí 

Tematické opatření 3.3.
Moderní správa města a aktivní využívání 

mezinárodní spolupráce 

Aktivity/projekty 

1. Vypracovat analýzu potřeb v oblasti nabídky základního 
vzdělávání ve vazbě na sociodemografickou studii vývoje 
obyvatel 

2. Iniciovat vznik pracovní skupiny (diskuzní platformy) mezi 
městem, školami, rodiči a klíčovými subjekty trhu práce 

3. Pokračovat v investicích do modernizace a vybavení škol  
4. Podporovat spolkový život v Bruntále 
5. Vytvořit zázemí pro spolkový život v Bruntále (vybudování 

spolkového domu)
6. Iniciovat vytvoření Alumni programů škol ve městě

Aktivity/projekty 

1. Pokračovat ve spolupráci města a firem při řešení 
aktuálních a budoucích potřeb podnikání

2. Pokračovat v rozvoji podnikatelských a technologických zón, 
včetně budování/obnovy technické infrastruktury 

3. Aktivně propagovat podnikatelské příležitosti ve městě  -
soukromé/veřejné (vyhledávání investic s vyšší přidanou 
hodnotou)

4. Dokončit projekt Podnikatelského inkubátoru a nadále jej 
podporovat

Aktivity/projekty 
1. Vytvořit střednědobou Strategii řízení Městského úřadu 

v Bruntále 
2. Vytvořit seznam investičních akcí (zásobník projektů)
3. Aktivně využívat principy projektového řízení v rámci MÚ 

Bruntál a moderní metody řízení kvality (CAF) 
4. Prohloubit spolupráci s partnerskými městy a využít je 

pro realizaci konkrétních společných projektů  
5. Iniciovat spolupráci s dalšími městy za účelem realizace 

společných projektů

Tematické opatření 4.1. 
Rozvoj sociálních služeb 

Tematické opatření 4.3.
Zajištění bezpečnosti obyvatel 

Aktivity/projekty

1. Vypracovat Komunitní plán sociálních služeb na území 
města Bruntálu na léta 2019 - 2021

2. Rozvíjet systém sociálních služeb na území města 
Bruntálu 

3. Přijímat systémová opatření k řešení sociální situace 
ve městě (bezdoplatkové zóny, omezování hazardu, 
demolice nevyhovujících budov, preventivní programy 
atd.)

Aktivity/projekty

1. Aktivně spolupracovat s poskytovateli zdravotní péče, 
zdravotními pojišťovnami, praktickými lékaři 
a specialisty (pravidelná společná jednání)

2. Vytvořit motivační systém na podporu lékařských 
praxí v Bruntále   

3. Iniciovat vznik pravidelných akcí zdravého životního 
stylu např. Den zdraví Bruntál a dalších

Aktivity/projekty
1. Prohlubovat spolupráci města, městské policie a Policie 

České republiky (pravidelná společná jednání)
2. Pokračovat v rozšiřování a obměně kamerového systému 

ve městě
3. Naplňovat Plán prevence kriminality města Bruntálu 

a provádět jeho vyhodnocování a průběžné aktualizace 
4. Naplňovat Plán protidrogové politiky města Bruntálu na 

období 2017 – 2021 a provádět jeho průběžné 
vyhodnocení a aktualizace

5. Pokračovat v prevenci sociálně-patologických jevů 
a důsledně uplatňovat vymáhání dodržování pravidel 
města

Tematické opatření 5.1. 
Kultura a péče o historické dědictví 

Tematické opatření 5.2. 
Podpora rozvoje cestovního ruchu 

Tematické opatření 5.3 
Sport a volnočasové aktivity 

Aktivity/projekty

1. V souladu s platným Programem regenerace MPZ 
Bruntál pokračovat v obnově historického dědictví

2. Aktualizovat Program regenerace MPZ Bruntál na 
období 2019+

3. Koordinovat kulturní aktivity ve městě
4. Informovat obyvatele a návštěvníky o kulturní nabídce 

ve městě (kalendář akcí, sociální media, MIC, tiskové 
zprávy atd.)

Tematické opatření 2.1. 
Doprava ve městě

Aktivity/projekty

1. Pokračovat ve vyjednávání představitelů města se 
zástupci ŘSD, kraje a dalších institucí za účelem 
vybudování obchvatu města

2. Zlepšovat technický stav místních a veřejně 
přístupných účelových komunikací ve vlastnictví města 
a budování nových komunikací

3. Provést pasportizaci potřeb na bezbariérovou dopravu 
ve městě (zapojení dotčených osob, zjišťování potřeb)

4. Vypracovat Koncepci (generelu) cyklistické dopravy 
v Bruntále v kontextu vazeb města 

5. Revize systému parkování ve městě se zaměřením 
na budování parkovacích domů v lokalitách města 
s nedostatkem parkovacích míst (např. sídliště Dolní 
a Květná) 

6. Přizpůsobovat systém MHD potřebám obyvatel města, 
včetně alternativních systémů dopravy (např. senior 
taxi) 

Tematické opatření 2.2. 
Kvalitní dostupnost města 

Aktivity/projekty

1. Aktivní vyjednávání vedení města se zástupci obcí, 
kraje a státu za účelem modernizace hlavních 
silničních tahů

2. Aktivní vyjednávání vedení města se zástupci obcí, 
kraje a státu za účelem modernizace železniční trati 
č. 310

3. Vyjednat se zástupci SŽDC, obcí na trati vypracování 
studie proveditelnosti týkající se využití železniční trati 
Bruntál – Malá Morávka a podílet se na jejím 
financování

4. Udržet stávající dopravní dostupnost města

Aktivity/projekty 

1. Zajistit koordinaci strategických aktivit cestovního 
ruchu prostřednictvím zřízení pozice koordinátora 
pro cestovní ruch

2. Plnit doporučení a aktivity vycházející z platné 
Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Aktivity/projekty 

1. Pracovat na rozvoji spolupráce sportovních klubů, 
škol, rodičů a dalších zainteresovaných skupin

2. Prověřit možnost vytvoření speciální sportovní 
organizace a pravidelně vyčleňovat část rozpočtu 
města na inovaci sportovní infrastruktury

3. Vytvořit jednotný systém (metodiku) podpory 
sportovních klubů a sportovních akcí ve městě

4. Plnit doporučení a aktivity vycházející z Koncepce 
rozvoje sportu a sportovních zařízení
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Prioritní oblast 2
Bruntál - dostupné město krátkých 

vzdáleností

Tematické opatření 4.2. 
Dostupnost zdravotní péče 

Aktivity/projekty

1. Kultivovat veřejný prostor či veřejná prostranství 
na základě územních studií

2. Vytvořit pozici městského architekta
3. Pokračovat v regeneraci městské památkové zóny 

a dalších kulturních a přírodních památek na území 
města

4. Vypracovat novou sociodemografickou studii vývoje 
počtu obyvatel ve vztahu k bytovým potřebám a trhu 
práce 

5. Vypracovat novou Koncepci bydlení ve městě 
6. Pokračovat v přípravě vhodných lokalit pro individuální 

výstavbu rodinných domů, např. lokality 
„Za Mlékárnou“ a „ul. Skrbovická 2“

7. Pokračovat v regeneraci panelových sídlišť v Bruntále 
(sídliště Dolní, 3. etapa sídliště Květná, Pionýrská ul., 
K. H. Máchy) 

MAPA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU 2018 - 2023
Základní informace o městě 

Počet obyvatel (k 1. 1. 2017) 16 583 Počet místních částí 3 Kraj Moravskoslezský kraj 

Rozloha 29,34 km² Počet katastrálních území 2 Adresa městského úřadu Městský úřad Bruntál
Nádražní 20, 792 01 Bruntál

Nadmořská výška 547 m. n. m. Okres Bruntál Vznik Založen kolem roku 1213 jako první osada s magdeburským 
právem v českých zemí

Globální cíl 2023
Bruntál je v roce 2023 atraktivnějším místem pro život svých obyvatel i pro návštěvníky města.

Prioritní oblast 5
Bruntál - aktivní a atraktivní město

Prioritní oblast 4
Bruntál – soudržné a bezpečné město 

rovných příležitostí

Prioritní oblast 3
Bruntál - město na vzestupu

Prioritní oblast 1
Pohodlný a perspektivní život 

v Bruntále

Strategický cíl 1
Bruntál je skvělým místem pro život

Strategický cíl 2
Bruntál je městem 

s vyřešenou dopravní situací 

Strategický cíl 3

Bruntál je městem s rozvojovým potenciálem

Strategický cíl  4
Bruntál je soudržným a bezpečným městem s dostupnou 

sociální a zdravotní péčí

Strategický cíl  5
Bruntál je atraktivním cílem s bohatou kulturní nabídkou 

a volnočasovými aktivitami

Vize 2030
Město Bruntál je skvělým místem pro život svých obyvatel, ze kterého nemají lidé důvod odcházet. Město je zajímavou možností pro mladé lidi, kteří vyhledávají život v souladu s přírodou v unikátním prostředí podhůří 

Jeseníků a Slezské Harty, a je tak právem nazýváno „Městem mezi horami a vodou“.
Bruntaláci jsou na své město hrdí, společně se podílí na jeho rozvoji, kulturním  a společenském životě. Kvalitní nabídka bydlení, vzdělání a pestré pracovní příležitosti v tradičních a nově se rozvíjejících se oborech,

jsou dosažitelné pro všechny skupiny obyvatel. Vyřešená dopravní situace, dostupná zdravotní a sociální péče přinášejí obyvatelům pocit bezpečí.  
Bruntál je vyhledávaným centrem relaxace a odpočinku celého regionu, které je atraktivním turistickým cílem po celý rok, který nabízí bohaté volnočasové, sportovní a rekreační vyžití pro své obyvatele a návštěvníky z domova a zahraničí.

Tematické opatření 1.1 
Veřejný prostor a bydlení ve městě 

Tematické opatření 1.2. 
Technická infrastruktura a životní prostředí 

Aktivity/projekty

1. Pokračovat v modernizaci a rozšiřování technické 
infrastruktury a v její údržbě

2. Vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci investičních 
aktivit do technické infrastruktury 

3. Zpracovat dlouhodobou koncepci Smart city 
4. Pečovat o městskou zeleň a provádět revitalizaci 

vybraných zelených ploch města (parky)
5. Vypracovat/aktualizovat Plán odpadového 

hospodářství města Bruntálu
6. Aktivně spolupracovat na řešení kůrovcové kalamity 

v okolí města  

Tematické opatření 3.1. 
Vzdělanost, školství a identita obyvatel 

Tematické opatření 3.2. 
Rozvoj podnikání a inovačního prostředí 

Tematické opatření 3.3.
Moderní správa města a aktivní využívání 

mezinárodní spolupráce 

Aktivity/projekty 

1. Vypracovat analýzu potřeb v oblasti nabídky základního 
vzdělávání ve vazbě na sociodemografickou studii vývoje 
obyvatel 

2. Iniciovat vznik pracovní skupiny (diskuzní platformy) mezi 
městem, školami, rodiči a klíčovými subjekty trhu práce 

3. Pokračovat v investicích do modernizace a vybavení škol  
4. Podporovat spolkový život v Bruntále 
5. Vytvořit zázemí pro spolkový život v Bruntále (vybudování 

spolkového domu)
6. Iniciovat vytvoření Alumni programů škol ve městě

Aktivity/projekty 

1. Pokračovat ve spolupráci města a firem při řešení 
aktuálních a budoucích potřeb podnikání

2. Pokračovat v rozvoji podnikatelských a technologických zón, 
včetně budování/obnovy technické infrastruktury 

3. Aktivně propagovat podnikatelské příležitosti ve městě  -
soukromé/veřejné (vyhledávání investic s vyšší přidanou 
hodnotou)

4. Dokončit projekt Podnikatelského inkubátoru a nadále jej 
podporovat

Aktivity/projekty 
1. Vytvořit střednědobou Strategii řízení Městského úřadu 

v Bruntále 
2. Vytvořit seznam investičních akcí (zásobník projektů)
3. Aktivně využívat principy projektového řízení v rámci MÚ 

Bruntál a moderní metody řízení kvality (CAF) 
4. Prohloubit spolupráci s partnerskými městy a využít je 

pro realizaci konkrétních společných projektů  
5. Iniciovat spolupráci s dalšími městy za účelem realizace 

společných projektů

Tematické opatření 4.1. 
Rozvoj sociálních služeb 

Tematické opatření 4.3.
Zajištění bezpečnosti obyvatel 

Aktivity/projekty

1. Vypracovat Komunitní plán sociálních služeb na území 
města Bruntálu na léta 2019 - 2021

2. Rozvíjet systém sociálních služeb na území města 
Bruntálu 

3. Přijímat systémová opatření k řešení sociální situace 
ve městě (bezdoplatkové zóny, omezování hazardu, 
demolice nevyhovujících budov, preventivní programy 
atd.)

Aktivity/projekty

1. Aktivně spolupracovat s poskytovateli zdravotní péče, 
zdravotními pojišťovnami, praktickými lékaři 
a specialisty (pravidelná společná jednání)

2. Vytvořit motivační systém na podporu lékařských 
praxí v Bruntále   

3. Iniciovat vznik pravidelných akcí zdravého životního 
stylu např. Den zdraví Bruntál a dalších

Aktivity/projekty
1. Prohlubovat spolupráci města, městské policie a Policie 

České republiky (pravidelná společná jednání)
2. Pokračovat v rozšiřování a obměně kamerového systému 

ve městě
3. Naplňovat Plán prevence kriminality města Bruntálu 

a provádět jeho vyhodnocování a průběžné aktualizace 
4. Naplňovat Plán protidrogové politiky města Bruntálu na 

období 2017 – 2021 a provádět jeho průběžné 
vyhodnocení a aktualizace

5. Pokračovat v prevenci sociálně-patologických jevů 
a důsledně uplatňovat vymáhání dodržování pravidel 
města

Tematické opatření 5.1. 
Kultura a péče o historické dědictví 

Tematické opatření 5.2. 
Podpora rozvoje cestovního ruchu 

Tematické opatření 5.3 
Sport a volnočasové aktivity 

Aktivity/projekty

1. V souladu s platným Programem regenerace MPZ 
Bruntál pokračovat v obnově historického dědictví

2. Aktualizovat Program regenerace MPZ Bruntál na 
období 2019+

3. Koordinovat kulturní aktivity ve městě
4. Informovat obyvatele a návštěvníky o kulturní nabídce 

ve městě (kalendář akcí, sociální media, MIC, tiskové 
zprávy atd.)

Tematické opatření 2.1. 
Doprava ve městě

Aktivity/projekty

1. Pokračovat ve vyjednávání představitelů města se 
zástupci ŘSD, kraje a dalších institucí za účelem 
vybudování obchvatu města

2. Zlepšovat technický stav místních a veřejně 
přístupných účelových komunikací ve vlastnictví města 
a budování nových komunikací

3. Provést pasportizaci potřeb na bezbariérovou dopravu 
ve městě (zapojení dotčených osob, zjišťování potřeb)

4. Vypracovat Koncepci (generelu) cyklistické dopravy 
v Bruntále v kontextu vazeb města 

5. Revize systému parkování ve městě se zaměřením 
na budování parkovacích domů v lokalitách města 
s nedostatkem parkovacích míst (např. sídliště Dolní 
a Květná) 

6. Přizpůsobovat systém MHD potřebám obyvatel města, 
včetně alternativních systémů dopravy (např. senior 
taxi) 

Tematické opatření 2.2. 
Kvalitní dostupnost města 

Aktivity/projekty

1. Aktivní vyjednávání vedení města se zástupci obcí, 
kraje a státu za účelem modernizace hlavních 
silničních tahů

2. Aktivní vyjednávání vedení města se zástupci obcí, 
kraje a státu za účelem modernizace železniční trati 
č. 310

3. Vyjednat se zástupci SŽDC, obcí na trati vypracování 
studie proveditelnosti týkající se využití železniční trati 
Bruntál – Malá Morávka a podílet se na jejím 
financování

4. Udržet stávající dopravní dostupnost města

Aktivity/projekty 

1. Zajistit koordinaci strategických aktivit cestovního 
ruchu prostřednictvím zřízení pozice koordinátora 
pro cestovní ruch

2. Plnit doporučení a aktivity vycházející z platné 
Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Aktivity/projekty 

1. Pracovat na rozvoji spolupráce sportovních klubů, 
škol, rodičů a dalších zainteresovaných skupin

2. Prověřit možnost vytvoření speciální sportovní 
organizace a pravidelně vyčleňovat část rozpočtu 
města na inovaci sportovní infrastruktury

3. Vytvořit jednotný systém (metodiku) podpory 
sportovních klubů a sportovních akcí ve městě

4. Plnit doporučení a aktivity vycházející z Koncepce 
rozvoje sportu a sportovních zařízení
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Aktuální informace o dopravní situaci 
ve městě na www.mubruntal.cz

inzerce

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

ný provoz/třísměnný provoz, obsluha 
výrobního technologického zařízení, 
spolehlivost, zodpovědnost

• procesní inženýr – VŠ chemickotechnologická,  
znalost AJ

• pracovník výzkumu – VŠ chemicko-technologická, 
znalost AJ, praxe

Nabízíme pracovní smlouvu na plný úvazek, motivující 
mzdové podmínky, zaměstnanecké benefity, bonusy.
Kontakt: Macco Organiques, s.r.o., Zahradní 1938/46c, 
Bruntál, 792 01, tel.: 555 530 312, 
e-mail: personalni@macco.cz, web: www.macco.cz

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

Hledáte pracovní uplatnění

Pošta zavře na Silvestra dříve
Česká pošta oznamuje, že v pondělí 31. prosince budou její 

pobočky v provozu pouze dopoledne. Po 12. hodině, tedy 
odpoledne, budou z provozních důvodů zavřené. 

Wellness centrum Bruntál 
Otvírací doba o vánočních svátcích 2018 

Pátek 21. 12. 2018 6.30 – 21.00
Sobota 22. 12. 2018 7.00 – 21.00
Neděle 23. 12. 2018 7.00 – 21.00
Pondělí 24. 12. 2018 ZAVŘENO
Úterý 25. 12. 2018 14.00 – 21.00
Středa 26. 12. 2018 10.00 – 21.00

Čt,Pá, So, Ne 27. – 30. 12. 2018 7.00 – 21.00
Pondělí 31. 12. 2018 7.00 – 16.00
Úterý 1. 1. 2019 ZAVŘENO
Středa 2. 1. 2019 7.00 – 21.00

Čtvrtek 3. 1. 2019 7.00 – 21.00
Pátek 4. 1. 2019 7.00 – 21.00

 

Reportáže TV Polar
Z titulní stránky městských webových stránek 

www.mubruntal.cz si můžete pustit nejnovější reportáže, 
které TV Polar připravila o událostech a zajímavostech 

ve městě a jeho okolí.

inzerce



Bruntálský krystalek 2018
Jak se stalo už zažitou bruntálskou tradicí, také letos na 
Boží hod vánoční čeká místní i přespolní otužilce možnost 
zkusit na vlastní kůži teplotu vody Kobylího rybníka. 

Na úterý 25. prosince je opět připraveno společensko spor-
tovní odpoledne s názvem Bruntálský krystalek. „Bezpro-
blémový“ vstup do Kobylího rybníka bude pro všechny 
odvážlivce zajištěn od 16.00 hodin, účast jako i v minulých 
ročnících přislíbil zakladatel tradice a propagátor otužilec-
kého plavání Pavel Poljanský. 

Zvána je samozřejmě široká veřejnost.
 (JO)
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Přehled vánočních bohoslužeb 
ve farním kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Bruntále

Seriál o finanční gramotnosti – 4. díl 
Předlužení a jeho řešení
V posledním díle našeho se-

riálu o finanční gramotnosti se 
budeme zabývat předlužením 
a jeho řešením. V předchozích 
dílech jsme vás provedli hos-
podařením domácností, cena-
mi a penězi, finančními trhy, 
dozvěděli jste se, jak odolávat 
pokušení a v tomto posledním 
článku, spadajícím do naší 
kampaně „Proti dluhům“, vás 
provedeme řešením situace, 
kdy už se dluhová spirála roz-
točila na plné obrátky.

Co je to předlužení? 
Je to situace, kdy již dlužník 

přestává být schopen splácet 
své závazky. Předlužení má tři 
stupně: 1) neschopnost splá-
cet půjčky, úvěry a podobné 
dluhy, 2) neschopnost platit 
za bydlení (vzniká dluh na ná-
jmu a energiích), 3) nedostatek 
financí na jídlo a oblečení.

Existuje řešení? 
Ano, existuje. Říká se mu 

oddlužení, nebo lidově osob-
ní bankrot. Je to šance pro ty, 
kteří se předlužili tak, že jim 
hrozí sociální vyloučení s dr-
tivými důsledky. Při splnění 
zákonem stanovených podmí-
nek znamená oddlužení od-
puštění až 70 % všech dluhů.

Jaké jsou výhody oddlužení? 

Nemusíte se bát exekutorů  
a dalších vymahačů, jejich 
telefonátů, upomínek atd. Za-
početím insolvenčního řízení 
se zastaví všechna probíha-
jící soudní řízení a exekuce. 
Dluhy přestanou růst o úroky  
a další penále. Pokud splníte 
všechny podmínky stanovené 
zákonem, může vám být od-
puštěno až 70 % všech dluhů. 
Toto však neplatí u dluhů na 
výživném, ty musíte zaplatit 
v plné výši, stejně jako dluhy 
pocházející z trestné činnosti. 
Nemusíte myslet na splátky,  
o tyto se stará vám soudem 
přidělený insolvenční správce. 

Má oddlužení i nějaké ne-
výhody? 

Ano, všechno s sebou nese 
i nevýhody a oddlužení není 
výjimkou. Musíte se naučit 
hospodařit po dobu 5 let  
(60 měsíců) pouze s životním 
minimem. Kromě měsíční 
splátky dluhů je vám měsíč-
ně strhávána i odměna in-
solvenčního správce ve výši  
1.089 Kč vč. DPH u jednotliv-
ce a 1.634 Kč vč. DPH u spo-
lečného oddlužení manželů. 
Musíte přiznat veškeré příjmy 
(i mimořádné) a odevzdat je 
insolvenčnímu správci. Ne-
můžete odmítnout dědictví. 
Nesmíte se dostat do prodlení 
s ostatními platbami (nájem, 

energie atd.). Celý spis vedený 
u Krajského soudu je veřejně 
přístupný v insolvenčním rejs-
tříku, to znamená, že do něj 
může nahlédnout prostřed-
nictvím internetu kdokoliv. 
Přes tohle všechno je oddluže-
ní možností pro nový začátek.

Jaké podmínky musím spl-
nit pro podání návrhu na od-
dlužení? 

1) Musíte mít minimálně 
2 věřitele; 2) dluhy musí být 
30 a více dní po splatnosti;  
3) nejste schopni tyto dluhy 
platit (tzn. jste v úpadku) nebo 
vám tato situace reálně hro-
zí (hrozící úpadek); 4) máte 
stálý příjem (mzda, důchod, 
darovací smlouva), ze které-
ho jste schopni uhradit mini-
málně 30 % celkového dluhu  
a k tomu i odměnu insolvenč-
ního správce.

Je více způsobů oddlužení?
Oddlužení lze provést buď 

nastavením splátkového ka-
lendáře, nebo prodejem ma-
jetku (zpeněžení majetkové 
podstaty). O způsobu oddlu-
žení rozhoduje soud (v někte-
rých případech i věřitelé).

Kdo mi pomůže s přípravou 
a podáním návrhu na oddlu-
žení? 

Podle novely zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způ-
sobech jeho řešení to může 
být buď advokát, notář, soudní 
exekutor, insolvenční správce 
– tito mohou požadovat odmě-
nu ve výši 4.000 Kč bez DPH 
u jednotlivce a 6.000 Kč bez 
DPH u společného oddlužení 
manželů, anebo akreditovaná 
osoba (neziskové organizace 
akreditované Ministerstvem 
spravedlnosti ČR). U těch za 
přípravu, sepis a podání návr-
hu neplatíte nic. JSOU BEZ-
PLATNÉ. 

Jak dlouho oddlužení trvá?
Standardně je doba oddlu-

žení při stanovení splátkové-
ho kalendáře 5 let. Může ale 
skončit dřív, pokud je zapla-
cen celý dluh ze 100 %. 

S návrhem na oddlužení  
i s poradenstvím týkajícím se 
oddlužení, jakož i s jiným dlu-
hovým poradenstvím, vám 
rádi a jako nezisková orga-
nizace a akreditovaná osoba  
i BEZPLATNĚ pomůžeme  
u nás v Help-in, o.p.s., U Ryb-
níka 4, 792 01 Bruntál, tel.:  
730 516 980.

Zdroj: http://www.ra-
dekhabl.cz; https://insolvence.
justice.cz/

Ladislava Kubišová, 
dluhová poradkyně 

Help-in, o.p.s.

Neděle 23. 12., 9.00 hod. 
4. neděle adventní 

Pondělí 24. 12., 22.00 hod.
Štědrý den, Půlnoční mše  
sv. – vigilie Narození Páně, 
Rybovu mši hraje a zpívá Smí-
šený pěvecký sbor Bruntál

Úterý 25. 12., 9.00 hod. 
1. svátek vánoční, Slavnost 
narození páně – Boží hod vá-
noční

Středa 26. 12., 9.00 hod.
2. svátek vánoční, Svátek 
sv. Štěpána, prvomučedníka

Čtvrtek 27. 12., 8.00 hod. 
Svátek sv. Jana, apoštola
a evangelisty 

Pátek 28. 12., 18.00 hod. 
Svátek sv. Mláďátek, mučed-
níků 

Sobota 29. 12., 18.30 hod.
Mše sv. s nedělní platností 

Neděle 30. 12., 9.00 hod. 
Svátek Svaté rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa

Úterý 1. 1. 2019, 9.00 hod.
Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie

Novoroční bohoslužba 
Církev adventistů sedmého dne v Bruntále si vás dovoluje po-

zvat na novoroční bohoslužbu u příležitosti zahájení nového 
kalendářního roku. Na programu budou křesťanské písně, za-
mýšlení nad textem z Bible, vystoupení dětí.

Každý návštěvník si bude moci vybrat biblický verš, který ho 
bude provázet v roce 2019.

Bohoslužba se koná v sále Spolkového domu Mariany Berlové, 
Husova 2, Bruntál v sobotu 12. ledna 2019 ve 14.30 hodin. 

Věra Odstrčilová



18. 11. Jarmila Dohnalová (1940) Bruntál, Ing. Miroslav 
Siegl (1931) Bruntál, Jaruška Miovská (1946) Rýmařov, 
19. 11. Lenka Komoňová (1969) Bruntál, Leopold 
Šnýdl (1943) Břidličná, 21. 11. Jiřina Zemanová (1944) 

Dětřichovice, 23. 11. Dagmar Čuriová (1956) Bruntál, Antonín 
Chobot (1950) Vrbno Mnichov, 25. 11. Dana Panovčíková (1954) 
Světlá Hora, Jaroslav Nekvapil (1945) Roudno, 26. 11. Jakub 
Hejný (1991) Bruntál, 27. 11. Milan Durec (1948) Lomnice, 
2. 12. Irena Schindlerová (1929) Olomouc, 4. 12. Emil Rohel 
(1926) Bruntál, 6. 12. Marie Ptáčková (1927) Bruntál.

Rozloučili jsme se

Přehled akcí Klubu Za starý 
Bruntál na prosinec a na Nový rok
středa 26. prosince  
Štěpánská vycházka 
Z Valšova přes Venušinu sopku do Bruntálu po modré. Délka  
10 km, nenáročné. Sraz účastníků bude na nádraží ČD v Brun-
tále v 9:20 hodin. Vlakem pojedeme do Valšova. V případě náh-
lé změny počasí vyřešíme náhradní trasu na místě.
úterý 1. ledna 2019
29. ročník Novoročního výstupu na Uhlířský vrch
Společný odchod v 10.00 hod. od rybníka. Klub zajistí otevře-
ní kostela od 9.30 do 12.00 hod. Pro účastníky bude připravena 
čtvrtá z nové série pohlednic k novému roku. Autorem je Ro-
man Černý. 
Aktuální informace o akcích KZSB naleznete na www.kzsb.cz  
a ve vitrínce na náměstí Míru v Bruntále.

12. prosince 2018 12 Náš domov 

Paní Vávrová oslavila jubileum

V listopadu oslavili jubileum
92 let
Věra Kunčarová
Anna Dančiová
90 let
Emílie Mácová
Ida Suchá
Věra Riedingerová

85 let
Marta Vávrová
Anna Sedláčková
80 let
Anna Semerová
Oldřich Hledík 
Josef Vybíral
Dáša Vybíralová

Všechno dělají společně a stále 
je to těší!

Hýbejte se s námi po Vánocích 
Zvedněme se z křesla, vypněme televizi a pojďme si zatan-

covat, pobavit jako za mlada. 
Společenský dům Bruntál, čtvrtek 27. prosince 2018 od  

16 hodin – to je ten správný čas sejít se ke konci roku s přáteli 
a známými. K tanci a poslechu hraje bruntálská skupina Ge-
nerace 75 pod vedením Petra Krče. Vstupné je 50 Kč. 

Srdečně zvou Aktivní senioři Bruntálu, z.s.

70 let
Otakar Brňák

85 let 
Ludmila Fogašová

97 let 
Jaroslav Čapek

Výbor SOZdP Bruntál, z. s.

Sdružení občanů zdravotně 
postižených Bruntál, z. s.

Výbor „Sdružení občanů zdravotně postižených Bruntál,  
z. s.“ blahopřeje svým členům, kteří v  měsíci prosinci oslaví 
své narozeniny, a přeje jim hodně štěstí, pohody a zdraví do 
dalších let.

Městská knihovna Bruntál
Půjčování v době vánočních a novoročních svátků

čtvrtek 20. 12. 2018 8.30 – 18.00
pátek 21. 12. 2018 8.30 – 16.00

sobota 22. 12. 2018 zavřeno
pondělí 24. 12. 2018 svátek – zavřeno

úterý 25. 12. 2018 svátek – zavřeno
středa 26. 12. 2018 svátek–zavřeno
čtvrtek 27. 12. 2018 8.30 – 17.00
pátek 28. 12. 2018 8.30 – 16.00

sobota 29. 12. 2018 zavřeno
pondělí 31. 1. 2018 zavřeno

úterý 1. 1. 2019 svátek – zavřeno
středa 2. 1. 2019 zavřeno
čtvrtek 3. 1. 2019 8.30 – 18.00

V měsíci listopadu oslavila své 
85. narozeniny paní Marta 
Vávrová, rodačka z Prostějo-
va, která do Bruntálu přišla  
s rodiči těsně po válce. Je stále 
velmi aktivní, ráda se věnuje 
domácím pracím, především 
pletení. Stálé zdraví a štěstí 
jí popřála zastupitelka města 
Ing. Alena Baráthová.

Manželé Josef a Dáša Vybíralovi v měsíci listopadu oslavili  
s rozdílem jednoho dne své osmdesáté narozeniny a po letech 
jim to společně sluší stejně jako za mladých let, jsou plni síly  
a optimizmu. Pan Josef se věnuje svým velkým koníčkům, kte-
rými jsou fotografování a skládání básní, manželka Dáša ho 
ve všem podporuje. A recept na dlouhý a spokojený společ-
ný život? „Především tolerance a vzájemná úcta, tento recept 
máme vyzkoušený!“ říká s úsměvem paní Dáša. I do dalších 
společných let jim hlavně zdraví a rodinnou pohodu popřála 
zastupitelka města Bruntálu Alena Baráthová.
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Běh o vánočního kapra
TJ Olympia Bruntál – oddíl atletiky srdečně zve na XX. ročník „Běhu o vánočního kapra“. Závod se poběží v sobotu  
22. prosince, startovat se bude v 17.00 hodin na náměstí Míru v Bruntále.

Přihlášky budou k dispo-
zici na místě v den závodu  
v závodní kanceláři. Kan-
celář závodu bude otevřena  
v budově městského úřadu od 
16.00 hodin. Startovné 20 Kč 
se bude vybírat na místě při 
výdeji startovních čísel. Star-
tovní čísla budou vydávána  
v závodní kanceláři a je třeba 
je mít připevněna na prsou! 
Šatny pořadatel nezajišťuje. 
Závodníci si mohou věci ulo-
žit na vlastní zodpovědnost 
v závodní kanceláři. Nej-
lepší závodník a závodnice  
v každé kategorii získávají ži-
vou vánoční rybu, kterou si 
osobně vyloví. Závodníci na  

2. a 3. místě obdrží cenu.  
V cíli bude podáván čaj. Zá-
vod je vypsán pouze pro žáky 
mateřských a základních škol 
a členy sportovních oddílů 
města Bruntálu. Závodit se 
bude podle pravidel ČAS. 
Závod je veřejný a mohou 
na něm startovat i neregist-
rovaní závodníci. Běží se po 
dlažbě, případně po sněhu na 
okruhu kolem centra města. 
Délka jednoho kola je 250 m. 
Každý účastník startuje na 
vlastní nebezpečí a odpovídá 
za zdravotní stav způsobilý 
pro tento výkon. Za dobrý 
zdravotní stav závodníků 
zodpovídají rodiče, škola či 

oddíl, který je přihlásil. 
Časový harmonogram a ka-

tegorie 
17.00 hodin: benjamínci 

chlapci – r. narození 2011  
a mladší – 250 m – 1x kolo 
kolem náměstí; benjamín-
ci dívky – r. narození 2011 
a mladší – 250 m – 1x kolo 
kolem náměstí; nejmladší 
chlapci – r. narození 2009  
a 2010 – 500 m – 2x kolo 
kolem náměstí; nejmlad-
ší dívky – r. narození 2009  
a 2010 – 500 m – 2x kolo ko-
lem náměstí; přípravka hoši 
– r. narození 2007 a 2008 
– 750 m – 3x kolo kolem 
náměstí; přípravka dívky 

– r. narození 2007 a 2008 –  
750 m – 3x kolo kolem 
náměstí; mladší žáci –  
r. narození 2005 a 2006 – 
1000 m – 4x kolo kolem 
náměstí; mladší žákyně –  
r. narození 2005 a 2006 – 
1000 m – 4x kolo kolem 
náměstí; starší žáci – r. na-
rození 2003 a 2004 – 1000 m –  
4x kolo kolem náměstí; star-
ší žákyně – r. narození 2003  
a 2004 – 1000 m – 4x kolo 
kolem náměstí. V 17.45 ho-
din vyhlášení vítězů v pro-
storu startu a cíle na náměstí 
Míru. 

(red)

Deset týmů z Rumunska, 
Litvy, Polska, Slovenska  
a České republiky zápolilo po 
tři dny od pátku 30. listopa-
du do neděle 2. prosince ve 
sportovní hale v Bruntále na 
již 23. ročníku mezinárodní-
ho halového turnaje mladších 
žáků v kopané, který uspo-
řádaly společně TJ Olympia 
Bruntál a FC Slavoj Olympia 
Bruntál pod patronací města 
Bruntálu, Moravskoslezského 
kraje, FAČR a RS České unie 
sportu v Bruntále za přispění 
Nadace ČEZ.

Tradiční velmi dobře připra-
vený turnaj provázela v zapl-
něné bruntálské sportovní 
hale po celé tři dny výborná 
atmosféra a skvělá sportovní 
úroveň. Rumunský L.P.S. Sé-
beš, litevský Telšiai Džiguas, 
polský KS Pogoň Prudnik, 
MFK Skalica, Výběr ZSFZ 
Nitra, MŠO Štúrovo ze Slo-
venska a české celky ŠSK Bí-
lovec, SK Baťov 1930 Otroko-
vice a dvě mužstva domácích 
mladších žáků pořádajícího 
FC Slavoj Olympia Bruntál 
byly rozděleny do dvou pěti-
členných skupin, kde se spo-
lu utkaly systémem každý  
s každým o postup do semi-
finále a nasazení do dalších 
prolínacích bojů. Skupinu „A“ 
ovládl celek Telšiai Džiguas, 
který všechna svá utkání vy-

hrál a postup do semifinále 
si zajistil z jasné první příč-
ky. Do semifinále doprovodil 
Litevce nováček turnaje MFK 
Skalica. Výsledky sk. „A“:  
1. Telšiai – 12 bodů, 2. Ska-
lica – 9, 3. FCSO Bruntál 
modří – 4, 4. SK Baťov 1930 
Otrokovice – 3, 5. Prudnik  
1 bod. Ve skupině „B“ zvítězi-
la zcela jasně s 12 body Nitra. 
Postup do semifinále si zajis-
tili z druhé příčky ještě fotba-
listé LPS Sebéš. Výsledky sk. 
„B“: 1. Nitra – 12 bodů, 2. L.
P.S. Sebéš – 9, 3. FCSO Brun-
tál zelení – 4, 4. Bílovec – 3,  
5. Štúrovo – 1 bod. 

Semifinálové zápasy při-
nesly pohledný fotbal a pěk-
né góly v sítích brankářů.  
Z postupu do utkání o ko-
nečného vítěze celého turnaje 
se po skončení radovali hrá-
či slovenské Skalice. Skalica 
porazila Výběr ZsFZ Nitra 
na penalty 1:0, v hracím čase 
skončilo utkání 2:2, litevské  
Telšai porazilo Sebéš 3:1. Pro-
línací utkání o 5. – 8. místo 
přinesla vítězství BBruntálu 
(modrých) nad Bílovcem 5:4 
a Bruntálu (zelených) nad Ot-
rokovicemi 5:2. 

Nedělní dopolední program 
tvořily zápasy o konečné 
pořadí. Ve dvojzápase o 9. –  
10. místo na turnaji bylo 
úspěšnější Štúrovo, které si 

po vítězstvích 4:3 a 7:2 nad 
Prudnikem vybojovalo ko-
nečné deváté místo. Bruntál 
modří a Otrokovice se střet-
ly o 7. – 8. místo. Vítězství 
poměrem 6:1 a 7. místo zís-
kal FCSO Bruntál. O 5. – 6. 
místo se utkaly týmy Bílovce 
a FCSO Bruntál zelení. Naši 
mladí fotbalisté měli lepší 
nervy při zahrávání penalt  
a na penalty vyhráli 2:0, když 
v hracím čase skončil zápas 
2:2, a obsadili konečné páté 
místo. Zcela jednoznačný 
průběh měl začátek utká-
ní o konečné 3. – 4. místo. 
V něm loňský vítěz Výběr 
ZsFZ Nitra zvítězil nad ru-
munskou Sebéší jasně 3:0  
a získal bronzové medaile. Po 
vylosování tomboly už mohla 
zcela zaplněná hala sledovat 
finálový duel mezi hráči litev-
ského Telšiai Džiguas a MFK 
Skalica. Výborné utkání bylo 
vyrovnané, až do konce zápa-
su Telšiai vedla 2:0 a v závěru 
uhájila těsné, ale zasloužené 
vítězství 2:1.

Konečné pořadí turnaje:  
1. Telšiai Džiguas, 2. MFK 
Skalica, 3. Výběr ZsFZ Nit-
ra, 4. L.P.S Sebéš, 5. FCSO 
Bruntál zelení 6. ŠSK Bílo-
vec, 7. FCSO Bruntál modří,  
8. SK Baťov 1930 Otrokovice, 
9. MŠO Štúrovo, 10. SK Pogoň 
Prudnik. Nejlepším střelcem 

tunaje se stal Florian Višňa  
z FCSO Bruntál se 14 branka-
mi, nejlepším hráčem Adam 
Ravas z MFK Skalica a nejlep-
ším brankářem Peter Grum-
blak z Nitry. „O turnaj byl 
velký zájem veřejnosti i startu-
jících a měl výbornou úroveň. 
Po skončení nám opět všechna 
zúčastněná mužstva potvr-
dila zájem o účast i v příštím 
ročníku, a to nás určitě těší.  
V Evropě je nyní tolik turnajů, 
a přesto se třeba Rumuni, Li-
tevci i chlapci ze Slovenska stále 
vracejí k nám do Bruntálu. 

Poděkovat bych chtěl hlavně 
týmu mých kolegů, kteří  prak-
ticky čtyři dny zajišťovali chod 
celého turnaje, včetně starosti 
o jednotlivé účastníky. Všichni 
jsme s letošním ročníkem to-
hoto tradičního turnaje velmi 
spokojeni a těší nás i poděko-
vání zástupců našeho města,“ 
řekl na závěr velmi vydařené-
ho zápolení ředitel turnaje Jan 
Urban. Slavnostního zahájení 
a ukončení turnaje se zúčast-
nil starosta města Bruntálu 
Petr Rys, místostarosta Mar-
tin Henč a předseda OFS 
Bruntál a člen VV MSKFS 
Václav Vojtíšek. Foto z turnaje 
a detailní výsledky najdete na 
www.fcsobruntál.cz a www.
olympiabruntal.cz.

 Jan Urban, 
manažer RS ČUS Bruntál

Vítězství si z Bruntálu odváží litevský Telšiai Džiguas

Inzerujte v Našem domově, kompletní ceník na: www.mubruntal.cz
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Fitnessky získávaly zkušenosti  
v Trenčíně

Středisko volného času pořádalo 
turnaj v badmintonu
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Slovenská asociace naturál-
ní kulturistiky (SANK) po-
řádala v rámci Športfestivalu 
neolympijských sportů soutěž 
v naturální kulturistice a fit-
ness. Akce proběhla v Expo 
centru v Trenčíně. Její sou-
částí byly kategorie fitness 
classic, fitness dětí, fitness 
bikini, sport model, classic 
physique a chybět nemohla 
ani kulturistika mužů. Účast-
níci festivalu měli jedineč-
nou příležitost seznámit se  

s naturálním sportem a blíže 
poznat některé z vybraných 
kategorií. Česká republika  
a zároveň město Bruntál mělo 
zastoupení v dětských katego-
riích. Výsledky – fitness děti  
6–10 let: 5. místo Natalie Háj-
ková; fitness děti 11–15 let:  
3. místo Barbora Nečasová,  
6. místo Klára Vokálová,  
8. místo Daniela Kořínková, 
9. místo Marie Borečková,  
10. místo Adéla Viktorie Fe-
rencová.                Eva Mistrová

V neděli 18. 11. 2018 probě-
hl turnaj v badmintonu, kte-
rý pořádalo SVČ Bruntál pro 
širokou veřejnost. Jednalo se 
o první ze čtyř plánovaných 
turnajů, které jsou součástí 
sportovní akce o Pohár ředi-
telky Střediska volného času  
v Bruntále. 

Celkem se turnaje zúčast-
nilo 31 hráčů, kteří podávali 
skvělé výkony. Soupeřilo se 
ve čtyřech kategoriích. Děti 
soutěžily v kategorii dívky  
a chlapci. Kategorie dospělých 
byla rozdělena na ženy a muže 
bez ohledu na věk. Vítězové  

i poražení byli odměněni 
drobnými cenami a upomín-
kovými předměty. Druhý tur-
naj proběhne 12. ledna 2019. 
Tímto jste srdečně zváni. 

Umístění v jednotlivých ka-
tegoriích

Dívky: 1. místo Magdaléna 
Míčková, 2. Klára F., 3. Julie 
Dvořáková; chlapci: 1. Mar-
tin Valášek, 2. Robin Slavík,  
3. Jiří Linet; ženy – 1. Magdalé-
na Míčková, 2. Irena Czascho-
vá, 3. Anežka Lalinská; muži 
– 1. Miroslav Hadámek, 2. To-
máš Ručka, 3. Roman Míček. 

Jana Franková, SVČ Bruntál

Kdo byl nejlepší v roce 2018 
Tradiční anketu o nejlepší 

sportovce a sportovní kolek-
tivy roku 2018 připravuje Re-
gionální sdružení České unie 
sportu v Bruntále. 28. ledna 
2019 budou v hotelu Slezan  
v Bruntále přijati předsedou 
a členy RS ČUS Bruntál a sta-
rosty oslovených měst a obcí  
a vyhodnoceni nejlepší spor-
tovci z řad mládeže a dospě-
lých. Návrhy a tipy zasílejte 
e-mailem na: cusbruntal@
seznam.cz, a to nejpozději do  

3. ledna 2019.
Na slavnostním vyhlášení se 

budou vedle RS ČUS podílet 
starostové měst a obcí, jejichž 
sportovci a kolektivy budou 
mezi odměněnými.

Na svém návrhu uveďte jmé-
no a příjmení sportovce, da-
tum narození, adresu bydliště, 
jeho sportovní odvětví a za 
jaký sportovní výkon v roce 
2018 ho navrhujete. U kolekti-
vu uveďte i jméno trenéra. 

Jan Urban, referent RS ČUS

Bruntálské závodnice na soutěži v Trenčíně: (zleva) Ferencová 
Adéla Viktorie, Kořínková Daniela, Nečasová Barbora, Borečková 
Marie, Vokálová Klára, (vpředu) Hájková Natálie.       Foto: archiv

Seznam zkratek autorů zveřejněných příspěvků: 
zup – Zuzana Pršalová, JO – Jiří Ondrášek 
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Světový výrobce čistých chemikálií pro farmaceutický a potravinářský průmysl s výrobními provozy v Bruntále, hledá zaměstnance na pracovní místa 

•  OPERÁTOR  VÝROBY 
•  CHEMICKÝ  INŽENÝR

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

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

Bližší informace o pracovních místech na www.macco.cz.
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Příští vydání Našeho domova 
má uzávěrku 14. ledna 2019. 

Noviny budou v prodeji 

od 23. ledna 2019.
Redakce uvítá vaše náměty a příspěvky. 

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



# škola bruslení

# hokejová přípravka

# hokejová výstroj

# mimohokejové aktivity

# trenéři

základy bruslení - metodika, hry a soutěže

základy ledního hokeje - minihokej

 možnost zapůjčení

doprovodné hry a zábava

kvalifikovaný tým trenérů 

Získáš sílu, rychlost, vytrvalost.Zažiješ spoustu zábavy.Poznáš nové kamarády.Hokej baví celou rodinu.

     www.hcbruntal.cz                                 www.facebook.com/hcbruntal

a základy bruslení

776 373 036

info@hcbruntal.cz

Přid
ej se k nám!

Proč začít hrát hokej?
Naučíš se bruslit, střílet, přihrávat.

Pluskal Tomáš
pro kluky

i pro holky

      Nábor dětí

  2012, 2013, 2014

Lední hokej Kontakt>>>
www.hcbruntal.cz
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