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Slezská Harta hostila
festival dračích lodí

Na Slezské Hartě o víkendu 21. a 22. srpna proběhl tradiční festival dračích
lodí. Do sedmého ročníku se přihlásilo přes čtyřicet týmů. Opět se soutěžilo
o pohár Mikroregionu Slezská Harta a také o pohár Moravskoslezského
kraje. Závodníci mezi sebou poměřili své schopnosti na trati dlouhé
200 metrů a 1 kilometr. Tradičně byl připravený doprovodný program pro
všechny účastníky festivalu. Více informací na www.dracilodeharta.cz.
(zup)
Více fotografií na str 16.

Jiráskova ulice dostává
nový povrch, největší
část prací bude provedena o prázdninách
Plošnou opravou v těchto dnech
prochází
úsek
Jiráskovy
ulice
v Bruntále. Dopravní omezení zde bude
v platnosti ještě několik týdnů, poté
však chodci, motoristé a ostatní účastníci
silničního provozu dostanou k dispozici
komunikaci zcela nové kvality.
Více na str. 3

Bruntál a Staré Město
jsou propojeny novou
stezkou
Ač jde o finančně nepříliš objemnou
investici, událost se jistě zapíše do
kronik Bruntálu a Starého Města.
V minulých dnech bylo město s obcí
oficiálně propojeno stezkou pro pěší.
Využívat ji mohou také cyklisté.
Více na str. 3

Po hladině Slezské Harty se o víkendu proháněly dračí lodě. 		

Foto: zup

Náměstí Jana Žižky prochází proměnou
Novou podobu v těchto dnech získává bruntálské náměstí Jana Žižky. Pokračují zde práce na kompletní obnově
pěších zpevněných ploch.
Rekonstrukcí prochází všechny chodníky a také místní komunikace před
Základní uměleckou školou Bruntál
(ZUŠ). Chodníky dostávají nový povrch, tvořený žulovými kostkami místo
původního asfaltového povrchu a povrchu z betonových dlaždic.
Místní komunikace před ZUŠ dostane
nový asfaltový povrch s obnoveným
vyznačením podélných parkovacích
stání a připojeným úzkým mlatovým

chodníkem do zeleně pro pohodlnější
vystupování z parkujících vozidel.
V rámci akce bude doplněno chybějící svislé dopravní značení a instalováno dopravní odrazové zrcadlo pro
zlepšení rozhledu v nepřehledném
úseku komunikace, kde do rozhledu
zasahuje budova ZUŠ.
Na celkových nákladech akce ve výši
cca 3,5 mil. Kč včetně DPH se finančně
podílí částkou cca 0,5 mil. Kč včetně
DPH Římskokatolická farnost Bruntál,
v rozsahu rekonstruovaných ploch ve
vlastnictví farnosti.
Pokračování na str. 3

Řidiči v Uhlířské
dostanou další
parkovací místa
Motoristé v Uhlířské ulici v Bruntále
dostanou další možnosti parkování.
V těchto dnech zde vznikají nová
parkoviště celkem pro patnáct vozidel.
Více na str. 4

Podpořte své
informační
centrum
Asociace turistických informačních
center
ČR
organizuje
anketu
Oblíbené
turistické
informační
centrum roku 2021. Podpořte to své,
bruntálské ještě do 31.srpna. Více na
facebooku Město Bruntál – město
mezi horami a vodou.
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Náš domov

Veřejnost může obdivovat opravené zahrady zámku
Rekonstrukce parku bruntálského zámku je hotová, zrenovované zahrady jsou opět přístupné veřejnosti.
Zámecký park byl kvůli ky s omezenými pohybový- stejného projektu Žilinský kou. Vloni byla dokončena
opravám uzavřený déle než mi možnostmi a pro rodiny samosprávný kraj obnovuje také rekonstrukce saly terrekostel v Oščadnici a plánuje ny. Jde o jedinečnou stavbu,
rok. Kromě zahradnických s kočárky.
prací zde proběhla rekonSoučástí zahrad jsou čtyři opravit silnice k několika pa- jejíž historie sahá do sedmnáctého století. Do nedávna
strukce oplocení, elektroin- nové pískovcové abstraktní mátkám v kraji.
Rekonstrukce zámeckého chátrala a na jejím nepříznistalace a vodovodních roz- sochy, které vznikly v rámci
vodů. Bylo opraveno jezírko, sochařského sympózia. To parku si vyžádala investici vém stavu se podepsaly nezrenovována byla bašta se se na bruntálském zámku okolo 29 milionů korun, včet- vhodné úpravy. Sala terrena
schodištěm, zrekonstruová- konalo od 12. do 29. čer- ně DPH, z toho z fondů Evrop- nyní slouží k pořádání kulny pozůstatky hradeb a další vence v rámci přeshranič- ské unie bylo uhrazeno cca turních a společenských akcí.
stavby. Návštěvníci zahrad ního projektu „Zlepšenie 10 milionů korun a ze státního Její součástí je lapidárium
s kamennými prvky a torzy
jistě ocení i nový mobiliář, dostupnosti ku kultúrnym rozpočtu 0,5 milionů korun.
zpevněné chodníčky a cesty. pamiatkam na slovenskej
Zámek Bruntál je v majet- soch a před nedávnem zde
Procházkový okruh je nyní a českej strane“. Tvořili je ku Moravskoslezského kraje byla zprovozněna kavárna.
(zup)
vhodný také pro návštěvní- čeští a slovenští umělci. Ze a je národní kulturní památ-

Zahrady bruntálského zámku byly zpřístupněny koncem července po rozsáhlé rekonstrukci. Návštěvníci nyní mohou objevovat nová
zákoutí a obdivovat zdejší botanické i architektonické skvosty. 							
Foto: zup
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Jiráskova ulice dostává nový
povrch, největší část prací bude
provedena o prázdninách
Pokračování na str. 3
Povrch Jiráskovy ulice byl
v úseku od křižovatky s Brožíkovou a Školní ulicí směrem
k Zeyerově ulici dlouhodobě
v neutěšeném stavu, podobně jako chodníky po stranách
komunikace. Další vysprávka výtluků nebyla cestou ke
kýženému výsledku a v části
u Petrina docházelo i po opravách k propadání vozovky.
Jiráskova proto byla zahrnuta do plánu plošných oprav
místních komunikací v roce
2021 s vyčleněním prostředků
z rozpočtu města.
Předmětem projektu je
oprava povrchu stávající místní komunikace, včetně navazujících chodníkových ploch,
odvodnění prostoru komunikace, úpravy pro zlepšení
bezpečnosti silničního provozu a doplnění bezbariérových
konstrukcí.
V délce 154 metrů zde bude
provedena nová asfaltová komunikace, včetně odvodnění.
Chodníky nově dostanou po-
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vrch ze zámkové dlažby, bezbariérové nástupy a v místech
pro přecházení varovné a signální pásy.
Stavbou dojde k úpravě křižovatky ulic Jiráskova – Školní
– Brožíkova, úprav dozná také
dopravní značení.
Stavba začala v červenci
a podle smlouvy se zhotovitelem má být dokončena do
osmi týdnů od převzetí staveniště, tedy nejpozději do
poloviny září letošního roku.
Náklady představují částku tři
miliony korun, včetně DPH.
„Každá akce podobného rozsahu přináší nepříjemnosti
a dopravní komplikace. Souvislá oprava Jiráskovy ulice je
naplánována tak, aby byla největší část stavebních prací provedena v průběhu prázdnin,
kdy je zejména v blízkosti školy
provoz mnohem menší. Cesta
tímto úsekem pak bude pohodlnější a vzhledem k instalaci
bezpečnostních a bezbariérových prvků také bezpečnější,“
uvedla místostarostka města
Hana Šutovská.

Bruntál a Staré Město jsou
propojeny novou stezkou
Pokračování na str. 3
Stezka je výsledkem společného projektu uvedených
samospráv, jejichž obyvatelé
dlouhé roky volali po bezpečném spojení sousedních
obcí mimo rušnou silnici
II/450. Z bruntálské strany
stezka navazuje na nedávno dokončené prodloužení
městského parku s novou
cyklostezkou, ze strany Starého Města pak na chodník
se stezkou pro cyklisty.
Nová stezka má mlatový
povrch, je široká 2,5 metru,
při napojení ve Starém Městě
3 m, lemována je nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m
a její celková délka je bezmála
půl kilometru. V úseku u silnice byly umístěny klády, které
mají zabránit nájezdu vozidel
na stezku.
Technické řešení bylo zvoleno s ohledem na fakt, že

v budoucnu tudy povede nová přístupová trasa
s asfaltovým povrchem pro
motorová vozidla, chodce
i cyklisty, která obslouží plánovanou obytnou lokalitu Za
Mlékárnou. Náklady tedy nepřekročily ani milion korun,
přičemž na základě dohody
o vzájemném vypořádání
byly rozděleny mezi Bruntál
a Staré Město.
„Není to sice akce za miliony
nebo desetimiliony korun, ale
myslím si, že má pro Bruntál
a Staré Město veliký význam.
Je to historický milník, protože
nehledě na prošlapanou cestičku, řádnou stezkou pro pěší
a cyklisty obce propojeny nebyly. Věřím, že kromě posílení
vazeb mezi obyvateli, stezka napomůže také k dalšímu rozvojipěší turistiky a cyklistiky,“ okomentoval zprovoznění stezky
starosta Bruntálu Petr Rys.
(JO)

Wellness centrum čeká
odstávka
Vážení návštěvníci, ve dnech 6. až 12. září bude areál
Wellness centra Bruntál uzavřen z důvodu plánované provozní odstávky. Provoz wellness centra bude opět zahájen
v pondělí 13. září v 10.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Jiráskova ulice je kvůli opravám neprůjezdná. Tento stav ještě nějakou dobu potrvá. 				
Foto: zup
inzerce

Náměstí Jana Žižky prochází
proměnou
V případě, že se nevyskytnou žádné nepředvídané
komplikace, bude stavební
akce dokončena v průběhu
září.
„Cílem rekonstrukce je nejen zvýšit estetickou hodnotu tohoto cenného místa, ale
také zlepšit jeho funkčnost
pro návštěvníky centra města, farního kostela, pro rodiče
a děti docházející nebo dojíždějící do základní umělecké
školy, zkrátka pro všechny oby-

vatele i turisty,“ vyjádřila se
k rekonstrukci místostarostka
města Hana Šutovská.
Náměstí Jana Žižky je významnou součástí historického centra a městské památkové zóny Bruntálu. Nachází
se zde mimo jiné jedna z dominant a nejcennějších památek na území města, kostel
Nanebevzetí Panny Marie,
postavený původně v druhé
polovině 13. století, později
přistavěný a upravený.
(JO)
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Řidiči v Uhlířské dostanou další parkovací místa
Pokračování z titulní strany
Město tak pokračuje ve své
snaze nabídnout řidičům
i v omezeném prostoru s hustou zástavbou příležitosti k zaparkování. Nedostatek parkovacích míst je nejen v Bruntále
dlouhodobou bolestí sídlišť,
vycházející z jejich dispozic:
sídliště byla projektována
v 70. a 80. letech minulého
století, kdy byla zcela jiná situace v individuální dopravě.
Přes tento hendikep se
městu podařilo najít nové
příležitosti a vybudovat na
největším bruntálském sídlišti
v posledním desetiletí více
než sto nových parkovacích
míst. V lokalitě bylo nové parkoviště zprovozněno naposledy v roce 2018, kdy na ploše za
restaurací V Zatáčce vzniklo
více než třicet nových stání.
Nyní město přistoupilo
k realizaci nových parkovišť
v úseku podél domů Uhlířská
15 a 17. Vzniká zde devět příč-

ných parkovacích stání, zatímco na protější straně komunikace bude zřízeno dalších šest
podélných. Zde bude k parkování využit současný travnatý
pás podél plotu zahrádkářské
osady, čímž dojde k posunutí osy komunikace, a zůstane
tak zachován „vyhláškový“
průjezd v obou směrech. To
bude významná změna oproti
současnému stavu, kdy se zde
běžně parkuje navzdory zúžení průjezdu v již tak nepřehledném úseku.
Stavební práce začaly v prvním srpnovém týdnu a mají
být smluvně dokončeny do
osmi týdnů od převzetí staveniště. V průběhu srpna a září
by tak řidiči měli brát zřetel na
zvýšený stavební ruch, pohyb
techniky, a tedy možné dopravní komplikace.
Celkové náklady jsou dle
smlouvy se zhotovitelem ve
výši 686 790 korun bez DPH
a jsou plně hrazeny z rozpočtu města.

V Uhlířské ulici vznikají nová parkovací místa.
„Najít každé jednotlivé parkovací místo na sídlišti není vůbec
tak jednoduché, jak se může
zdát. Nelze stavět bezhlavě, je
třeba brát ohled například na
vedení inženýrských sítí, stávající dopravní uspořádání, odtokové poměry a samozřejmě

Foto: zup

také na zeleň, které není zvlášť
v hustě zastavěných částech
města nazbyt a je třeba ji chránit. Parkovacích míst nebude
úplný dostatek asi nikdy, přesto
věřím, že řidiči nové parkoviště
ocení,“ podotkl starosta města Petr Rys.
(JO)

Do Večerního běhu Bruntálem se mohou závodníci hlásit do října
TJ Olympia Bruntál – oddíl atletiky a město Bruntál
pořádají v pátek 8. října 49.
ročník Večerního běhu Bruntálem.
Závod začne v 16.30 hodin
a soutěžit se bude v kategoriích: benjamínci chlapci – roč.
2014 a ml., 250 m (1 malé
kolo); benjamínci dívky – roč.
2014 a ml., 250 m (1 malé kolo);
nejmladší chlapci – roč. 2012–

2013, 500 m (2 malá kola); nejmladší dívky – roč. 2012–2013,
500 m (2 malá kola); přípravka chlapci – roč. 2010–2011,
500 m (2 malá kola); přípravka dívky – roč. 2010–2011,
500 m (2 malá kola); mladší žáci – roč. 2008–2009,
1000 m (4 malá kola); mladší žákyně – roč. 2008–2009,
1000 m (4 malá kola); starší žáci – roč. 2006–2007,

1500 m (6 malých kol); starší žákyně – roč. 2006 –2007,
1500 m (6 malých kol); smíšená štafeta přípravek –
4×1 kolo; ženy nad 45 let –
5000 m (3 velká kola); muži
nad 60 let – 5000 m (3 velká
kola); muži elita – 10000 m
(6 velkých kol); muži nad
40 a 50 let – 10000 m (6 velkých kol).
Vyhlášení vítězů je naplá-

nováno na 18.40 hodin.
Přihlášku do závodu je
třeba podat nejpozději do
6. října na e-mail: cusbruntal@seznam.cz
Bližší informace o závodu,
pravidlech, možnostech ubytování, o startovném a občerstvení jsou k dispozici na
webových stránkách www.
olympiabruntal.cz.
(zup)

Informační servis Městské policie Bruntál
Muž nevycházel z bytu
Strážníci Městské policie
Bruntál v uplynulých dnech
řešili rozličné situace. V úterý
20. července večer strážník
městské policie na základě obav obyvatel bytového
domu vstoupil oknem do přízemního bytu, kde se nacházel člověk nejevící známky života. Úmrtí dotyčného, který
předtím delší dobu nevycházel ze svého bytu, následně
potvrdil koroner.
Dezorientovaný
nahlížel do aut
Ve středu 21. července dopoledne městská policie re-

agovala na informaci o muži,
který zmateně popocházel
po tř. Práce a nahlížel do zaparkovaných aut. Vyjasnilo
se, že dotyčný trpí zdravotními problémy, ztratil orientaci
a předpokládal, že ve vozidlech bude někdo, kdo by mu
pomohl. Učinili tak strážníci,
kteří jej přepravili do místa
bydliště a předali manželce.
Strážnici budili opilé
spáče
Svůj podnapilý stav nezvládl muž, který ve čtvrtek
22. července usnul pod
silným
vlivem
alkoholu
(3,32 promile dle orientační

dechové zkoušky) v Jiráskově ulici. Strážníci jej odvezli
do Opavy na protialkoholní
záchytnou stanici. V sobotu
24. července večer pak budili
muže, který s obdobnou dávkou alkoholu (3,31 promile)
ležel na zemi vedle lavičky na
náměstí Míru. Jelikož tvrdil,
že trpí zdravotními problémy
a stěžoval si na bolest, hlídka
přivolala rychlou záchrannou
službu. Po vyšetření strážníci
asistovali zdravotníkům při
převozu dotyčného na záchytku.
Dalšího podnapilého muže
strážníci „sbírali“ ze země
v sobotu 31. července, tento-

krát v Husově ulici. Muž ležel
na chodníku a měl krvavé
zranění v obličeji, rychlá záchranná služba jej proto převezla do nemocnice.
Z herny vylézal oknem
Ve čtvrtek 29. července večer vyjeli strážníci k nevyužívanému objektu bývalé
herny stolního tenisu v ulici
U Stadionu, jelikož zde mělo
dojít k neoprávněnému vniknutí osoby. Na místě se nacházel muž, který právě vylézal z okna budovy. Omezili
jej na svobodě a s ohledem
na možné spáchání trestného
činu jej předali Policii ČR.
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Mladí fotografové už se těší ze svých výher
Vítězové fotografické soutěže Region očima mladých si už užívají svých odměn. Letos jim byly ceny předány individuálně,
společné setkání se uskutečnit nemohlo.
Do IV. ročníku soutěže Reportáž: Grzegorz Purzycki
Seznam
gion očima mladých, která
(Szkoła Podstawowa w Lubroceněných fotografů
byla vyhlášena vloni na podzy); Volné téma/fotografozim, se přihlásilo pětapadesát
váno mobilem: Adéla MikuČestné uznání Spobrudětí ze sedmnácti škol. Poro- fo – Krajina/architektura:
lová (Základní škola Bruntál,
ta musela vybrat ty nejlepší Bartosz Krawczik (1 Liceum
Jesenická č. 10).
z 265 zaslaných fotogra- Ogólnokształcące w Prudfií. Kvůli epidemiologickým niku), Nadia Dziadek (Zespół
Druhé místo – Krajina/
opatřením se v prosinci neko- Szkolno-Przedszkolny Nr 2
architektura: Danyi Josef
nalo společné slavnostní pře- w Prudniku), Marta Włodarc(Střední škola průmyslová
dávání cen. Organizátoři pře- zyk (ZSP Moszczanka ), Anna
a umělecká Opava); Lidé/pordali vítězům ceny jednotlivě Marie Bohmová (Základní
trét: Nadia Dziadek (Zespół
v náhradním termínu v červ- škola Bruntál, Okružní č. 38);
Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w
nu. Účastníci mohli vyhrát
Prudniku); Ze života/repornapříklad akční kameru, fototáž: Karolina Kulig (I Liceum
aparát a další hodnotné ceny.
Ogólnokształcące im. AdaMarie Antonie Světláková
Nejlepší fotografie bude
ma Mickiewicza w Prudniku);
mít veřejnost možnost proVolné téma/fotografováhlédnout si na výstavě, která
wa w Łące Prudnickiej nad no mobilem: Justina Steliga
by se měla uskutečnit v září,
Złotym Potokiem), Dariusz (Zespół Szkół Ogólnoksztakdy bude vyhlášen další ročBodurka (Zespół Szkół Ogól- łcących nr 1 w Prudniku).
ník soutěže.
nokształcących nr 1 w PrudFotosoutěž Region očima
niku).
První místo – Krajina/
mladých již čtvrtým rokem
architektura: Przemysław
vyhlašuje Spolek bruntálských
Birna (Liceum Ogólnoksztafotografů ve spolupráci s kulłcące im. Adama Mickieturním střediskem v polském
wicza); Lidé/portrét: Filip
Prudniku. Je pro žáky sedBaurowicz (1 Liceum Ogólmých, osmých a devátých tříd
nokształcące w Prudniku);
základních škol a pro studenty Anna Marie Bohmová
Ze života/reportáž: Marta
středních škol a gymnázií z reWłodarczyk (ZSP Moszczangionů Bruntál a Prudnik. Pod- Lidé/portrét: Lukáš Sedláka); Volné téma/fotografomínkou účasti je přímá vazba ček (Základní škola Bruntál,
váno mobilem: Marie Anprací k regionu. Smyslem protonie Světláková (Základní
jektu je vzájemné poznávání
škola Karlovice).
oblastí, které spolu geograficky blízce sousedí.
Nejlepší
fotografové
Patronem soutěže je uznánapříč všemi tématy –
vaný fotograf a pedagog
bronzová medaile České
Jindřich Štreit. Soutěž získala
federace fotografického
Josef Danyi
záštitu České federace fotoumění (ČFFU): Filip Baurowicz
Třetí místo – Krajina/ar- (1 Liceum Ogólnokształcące
grafického umění.
chitektura: Filip Baurowicz w Prudniku); stříbrná meSpolek bruntálských foto(1 Liceum Ogólnokształcące daile ČFFU: Marta Włodarcgrafů byl založen, aby sdruw Prudniku); Lidé/portrét: zyk (ZSP Moszczanka); zlatá
žoval fotografy a milovníky
Mateusz Lewicki (Zespół medaile ČFFU: Marie Anfotografie s cílem přispět ke
Szkolno-Przedszkolny Nr 2 tonie Světláková (Základní
kulturnímu rozvoji města
w Prudniku); Ze života/re- škola Karlovice).
Bruntálu a jeho okolí. Spolek
(zup)
sdružuje a podporuje mladé
Lukáš Sedláček
začínající fotografy.
Předsedou Spolku bruntálských fotografů je Jozef Cihelní č. 1620), Marie AnDanyi, fotograf a držitel me- tonie Světláková (Základní
zinárodního titulu Excellence škola Karlovice), Karolina KuFIAP - mezinárodní asociace lig (I Liceum Ogólnoksztaumělecké fotografie.
łcące im. Adama MickiewicAkci finančně podpořilo za w Prudniku); Ze života/
reportáž: Daria Jaworska
město Bruntál.
(Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Moszczance); Volné
téma/fotografováno Bruntálští fotografové Vladimír Kaštyl (vlevo) a Jozef Danyi (drumobilem: Natalia Mięcza- hý zprava) ze Spolku bruntálských fotografů předávali ceny i polkowska (Szkoła Podstawo- ským vítězům. 				
Fota: archiv
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Jazzový festival přilákal také publikum z Polska
Již po jedenácté se v Bruntále konal jazzový festival. Tentokrát se konal poslední červencovou sobotu v městském
parku. Akce se konala v rámci česko-polského projektu Společný kulturní rok.
Festival nabídl vystoupe- chači z Polska. Ti na oplátku Spolupráce Interreg V-A ČesV bruntálském parku to
poslední dobou opravdu in- ní skupin 2G Band (Bruntál), pozvali přítomné na první ká republika-Polsko, z Fondu
tenzivně žije. Pravidelně se The People (Brno), Hot sisters srpnovou sobotu na obdob- mikroprojektů Euroregionu
Praděd.
zde konají kulturní setkání. (Praha), Swing kvartet a Marie nou akci do Prudniku.
V rámci česko-polského pro- Veliká (Bruntál/Krnov), Diva
Projekt č. CZ.11.4.120/0.0/0.0
(zup),
jektu Společný kulturní rok, Baara (Praha), František Uhlíř /16_009/0002357 je financoZdeňka Zlámalová,
který realizuje město Bruntál Team feat. Lee Andrew Davi- ván z programu Přeshraniční
Městský úřad Bruntál
s polským Střediskem kultu- son (Praha/USA). Hrálo se na
ry v Prudniku, se zde konal dvou pódiích. Přehlídka kapel
31. července tradiční jazzový vzbudila velký zájem. Kromě
festival.
místních dorazili také poslu-

Hot Sisters, dvě fenomenální zpěvačky, měly u bruntálského
publika úspěch.

Příznivci jazzu zcela zaplnili hlediště v parku.

Krnovsko-bruntálské seskupení Swing kvartet je stálicí programu tradičního jazzového festivalu, který se v Bruntále konal už po jedenácté.

Jedním z vrcholů večera byla Diva Baara.

Fota: zup
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Open Mic opět láká na kvalitní hosty i volné vystoupení
31. Bruntálský Open Mic se
koná v sobotu 25. září v restauraci Grand Pub Bruntál.
Na úvod večera se nám představí opavská kapela My Dva
Trio, která se skládá ze dvou
zkušených muzikantů, Jiřího
Šoltise a Václava Khýra. Právě
jejich vytříbený hudební dialog je jednou z nejvýraznějších vlastností nového alba,
které před nedávnem vydali.
Pánové si dokáží opravdu
gentlemansky
naslouchat
a jejich sofistikované pěvecké
i kytarové linky zní lehounce
a svědčí o velké muzikalitě

a silné invenci. Poprvé uslyšíme v našem klubovém prostředí i tuto hudební dvojici.
Pro místní publikum jistě
nebude překvapením tvář
dalšího hosta, kterým je Petr
Mihalco.
Lidé, kteří pravidelně navštěvují okolní hudební akce, jistě
znají bruntálskou kapelu Noir
Voir a také jejich kytaristu. Nenápadný muzikant, ve kterém
dřímá neskutečná muzikantská energie. Těšíme se na jeho
sólové vystoupení a představení jeho nového projektu.
Závěr večera bude patřit opět

Opolí a Bruntál očima
populárních polských blogerů
Z loňské návštěvy předních
a Opolí vznikla publikace.
Bruntál a jeho okolí navštívili přední polští blogeři, kteří
se zabývají cestováním, vloni
v červenci. Své poznatky
a fotografie pak zveřejnili na
svých facebookových profilech a blozích. Prověřili také
turistické možnosti v Opolí.
Bloggerku Annu zajímala
nabídka pro rodinnou dovolenou, Kasie a Macieje Marczewskich mimo jiné zajímala
historie navštívených míst,
Karol Werner se zaměřil na
sportovní vyžití a cykloturistiku.
Návštěvy blogerů v Bruntále a polském Opolí se uskutečnily v rámci projektu „Hit

polských blogerů v Bruntále
víkend v Opole a Bruntále“.
Stejný název nese publikace,
která v rámci projektu vyšla.
Veřejná knihovna v Opolí organizovala v květnu setkání
blogerů, na kterém byla publikace představena veřejnosti.
Kniha je k dostání také v Bruntále v městském informačním
centru.
Projekt „Hit víkend v Opole
a Bruntále“ má posílit spolupráci mezi partnerskými městy
v oblasti propagace cestovního
ruchu. Na uskutečnění projektu získalo město Opole finanční prostředky z Evropského
fondu pro regionální rozvoj
a ze státního rozpočtu. (zup)

Již přes sedmdesát dětí
v soutěži Lovci perel
Knihovnice dětského oddělení bruntálské knihovny rozjely soutěž „Lovci perel“, která
měla k měsíci srpnu již sedmdesát přihlášených dětí. Soutěž, která poběží až do konce
kalendářního roku, spočívá ve
sbírání bodů za přečtené knížky. Soutěžící děti následně za
určitý počet bodů získají perličky, které si navlékají na provázky v knihovně. Soutěž již
před několika lety v městské
knihovně proběhla a i nyní se
setkala s nadšenou odezvou,

o čemž svědčí i fakt, že děti samotné si na půjčovně nejvíce
vybírají knížky označené jako
„perlorodky“. Jedná se o knížky všech žánrů, aby oslovily
co nejvíce čtenářů. Soutěž je
pouze pro registrované čtenáře dětského oddělení, proto se
naše knihovnice těší na další
nové dětské tváře, které se
v knihovně objeví nejen se
zájmem o knížky samotné, ale
i o krásné perličky!
Jakub Vlček,
Městská knihovna Bruntál

pánskému uskupení. Hudbu
amerického věrozvěsta, sběratele lidové tvorby, odpadlíka,
soudce, zločince a zásadního
průkopníka ozdravné metody
kouření dýmky nosem dnes
v českých zemích interpretuje
pouze trio Reverend Killjoy. Tři
hlasy, půl tuctu nástrojů a jeden velký zážitek! To bude další Open Mic! – umělecká scéna
pro představení všeho druhu,
kde je představována tvorba
hudební, literární, cestovatelská, divadelní, taneční. Scéna
je připravována pro umělce
i pro nadšence-umělce, kteří

tvoří pro radost a zatím třeba
jen do šuplíku.
Preferujeme vlastní tvorbu.
Každý je originál.
Možnost krátkého krátkého
veřejného vystoupení i pro
předem neohlášené. Přijďte
a předveďte své umění. S sebou hudební nástroje, rekvizity a další potřebné předměty
k vystupování. Vstupné dobrovolné. Věková hranice zrušena. Bez konvence, bez komerce, bez cenzury. Pozvánku
šiřte dále, děkujeme!
Tým BOM: Lucie, Eliška,
Štěpán, Zdeněk a Milan

Děti ztvárnily svou představu
o červené krvince
SVČ
Bruntál
spolu
s tranzfúzní službou vyhlásilo soutěž s názvem „Krvinka
se červená“, která byla určena žákům základních škol.
Úkolem bylo namalovat, vymodelovat, vyrobit nebo jinak ztvárnit svoji představu
o červené krvince. Soutěže
se zúčastnily desítky žáků
z různých základních škol.
Odborná porota vyhodnotila
tři nejlepší díla. Na prvních

dvou místech se umístili žáci
ze Základní školy, Školní 2,
Bruntál. První místo obsadil
osmiletý Tomáš Michna ze
školní družiny paní vychovatelky Zuzany Svobodové
a na druhé příčce se umístila Alžběta Benková ze třídy
7. A. Výherci obdrželi krásné
a hodnotné ceny, které jim
udělaly velkou radost.
Zuzana Svobodová,
ZŠ Bruntál, Školní 2
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Nová sezona kulturních událostí začíná
Předprodej vstupenek a abonentek byl zahájen
Oddělení kultury připravuje novou divadelní sezonu
a řadu koncertů. V uplynulé
sezoně nebyla uskutečněna
většina plánovaných představení v městském divadle.
Pořádání koncertů a dalších
kulturních akcí bylo zastaveno z důvodu přísných protiepidemických
opatření.
U dříve oblíbených cyklů
předplatného dojde v nové

sezoně k některým změnám,
zejména u ročního cyklu, který bude nyní rozdělen na dva
kratší cykly po třech hrách.
Pro většinu inscenací, které nebyly odehrány, připravuje divadlo jejich uvedení
v náhradních termínech.
Hostování divadel na scéně
v Bruntále se plánuje s dlouhodobým předstihem. Na
uvedení některých her jsou

i čekací lhůty, zejména když
v nich hrají špičkoví umělci
- například hra s Ivou Janžurovou nebo se Simonou Stašovou, které by měly v nové
sezoně v Bruntále hostovat.
Na všechna divadelní
představení a koncerty je
možno koupit vstupenky
v divadle nebo v Městském
informačním centru.
„Předplatitelské cykly ne-

jsou uzavřeny, naopak, moc
rádi uvítáme všechny diváky,
i ty, kteří divadlo nenavštěvují pravidelně, ale občas si
chtějí zpestřit třeba podzimní
dny. Srdečně všechny zveme,“
uvedla Dita Dulovcová z oddělení kultury.
Aktuální informace najdete na webu města, ve vývěskách u divadla, na náměstí
a u kina.

Planost minulých abonentek se prodlužuje
V platnosti zůstávají dříve
zakoupené abonentky na
cyklus jarního a podzimního i ročního předplatného.

Dvě komedie
zahájí divadelní
sezonu v říjnu

Předplatitelé budou mít
možnost je uplatnit v nové
sezoně, bude zohledněno,
kolik titulů bylo odehráno

a kolik zrušeno.
Platné jsou i zakoupené
vstupenky na travesti show
Screamers, která bude k vi-

dění 22. září.
Pořad pro děti Štístko
a oupěnka je přesunut až na
22. leden 2022.

Sexem ke štěstí – hra,
která polechtá bránice

Excelentní basák se znovu
spojil s klávesistou Walterem
Fischbacherem a bubeníkem Vajcem Deczim, takže se
všichni tři znají hráčsky i lidsky více než dokonale. A vědí
také, jak udělat dohromady
pořádnou show. Poslední
evropské turné skvělých muzikantů uvítáme v Bruntále
4. října.

Pondělí a středa:
8.00–17.00 hod.
Úterý a čtvrtek:
8.00–15.00 hod.
Pátek: 8.00–13.00 hod.

Blázinec
s Miroslavem Táborským

Napínavá groteska Jaroslava
Gillara o světě, ve kterém se
vlády zmocní blázni z jednoho psychiatrického ústavu.
Téma ovládnutí společnosti
šílencem je stále aktuální. Nečekané zvraty a konflikty jsou
doprovázeny crazy situacemi
jako z němého filmu. Hra je
inspirována mimo jiné motivy E. A. Poea, sugestivní scény strachu a hrůzy jsou protkány typickým Poeovským
humorem, a vytvářejí tak pro
diváka velký jevištní zážitek.
Hraje Miroslav Táborský. Hra
bude uvedena 2. října v cyklu roční předplatné. Vstupné
270 a 250 Kč.

Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera osvědčeného Jakuba Zindulky (který
se zároveň ujal režie) vám pořádně polechtá bránice. Přestože v představení nepadne
jediné vulgární (ba ani ošklivé) slovo, doporučujeme jej
mládeži až od 15 let. Komedii
můžete vidět jako zahajovací
v cyklu Podzimní předplatné.
Jazzový koncert baskytarista Steve Clarke
se svým triem

Předprodej byl zahájen
Prodej předplatného byl
zahájen v posledním prázdninovém týdnu od 24. srpna
v kanceláři divadla.
Stávající abonenti mají možnost prodloužit své nynější
divadelní předplatné do nové
sezony do 10. září. Do tohoto
termínu je třeba také předplatné zaplatit a vyzvednout.
Pak budou místa nabídnuta
dalším zájemcům a bude zahájen prodej vstupenek na
jednotlivé hry.
Pokladní hodiny pro předprodej vstupenek
a abonentek v divadle:
Po telefonické dohodě s pokladní divadla je možné abonentky vyzvednout i v Městském informačním centru,
kde je možná i bezhotovostní
platba kartou. Platbu předplatného nebo vstupenek je
možno uhradit také benefitními poukázkami od zaměstnavatele.

Předprodej v Městském
informačním centru:
Pondělí–pátek:
8.00–16.30 hod.
Pokud chcete získat bližší
informace, můžete požádat
o odběr novinek prostřednictvím e-mailu.
Bližší informace prostřednictvím e-mailu: divadlo@
mubruntal.cz; predprodej@
mubruntal.cz (rezervace/prodej lístků), telefonu kanceláře divadla: 554 712 765, popř.
v Městském informačním
centru Bruntál.
Aktuální informace o programu divadla, koncertů
a dalších akcích budou průběžně zveřejňovány na webu
města a v Kulturním měsíčníku uvnitř čísla.
(DD)
Kulturní
měsíčník opět vyjde
Tisk Kulturního měsíčníku bude od září obnoven.
Snad bude letní příznivá
situace, kdy se na pandemii téměř zapomnělo,
trvat co nejdéle a diváci
si budou moci užít krásné
divadelní hry a živé koncerty.
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Při připomínce 30 let od prvního vydání zpravodaje Náš domov zveřejňujeme zprávy z těch nejstarších
čísel, která máme v redakci uložena. Vybíráme témata, která dle našeho úsudku stojí za to připomenout.
Při jejich čtení a zkoumání prosím vzpomínejte na atmosféru doby, ve které záznamy vznikly buďte prosím
shovívaví.
Ze zatopeného Karlovce zůstal jen kostel a hřbitov. Až tudy půjdete opět na procházku, nebo toto místo budete
pozorovat z některého břehu přehrady, vzpomeňte na pověst o Janovi, který zde našel prsten štěstí. Do kroniky
Karlovce ji zaznamenal J. Tkaczik a dohledal badatel Josef Cepek. Náš domov příběh zveřejnil v červnu 1991. (zup)
Náš domov č. 9/ 26. června 1991

Prsten štěstí

Jedné krásné letní noci, kdy
obloha byla poseta hvězdami a měsíc svým svitem zalil celý kraj, šel kolem hradu
selský synek Jan z Roudna do
Karlovce.
Náhle se mu zdálo, že slyší hlas varhan. Upřel zraky
ke vzdálenému kostelu a tu
vedle varhan uslyšel i zpěv.
Zprvu se bál, ale pak si dodal
odvahy, šel blíže a přitiskl se
ke hřbitovní zdi, aby v úkrytu
zjistil, kdo tam hraje a zpívá.

Pojednou varhany přestaly
hrát, umlkl zpěv a u vchodu
do kostela se objevili jezdci
na koních. Nejdříve jeden,
pak dva a pak nespočet jezdců v řadách za sebou. Jan nevěděl, kde se tu jezdci vzali
a také neslyšel žádný dusot
koní ani řinčení zbroje.
Jezdci se pohybovali neslyšně kolem, s vážnými tvářemi hleděli vpřed, jako by šli
do boje. Na konci průvodu
jel nádherně vystrojený rytíř a vedle něho jela mladá
bledá žena, která měla přes

ramena přehozen dlouhý
bílý plášť. Když Jana míjela,
pohlédla na něj a on zpozoroval, jak jí z ruky vypadlo
něco lesklého. Za chvíli průvod zmizel.
Když se Jan vzpamatoval,
vyšel z úkrytu a došel k místu, kde žena upustila předmět na zem. Byl to nádherný
zlatý prsten. Jan si jej navlékl
na ruku a běžel domů.
Unaven z prožité události
si lehl a usnul. Ráno si myslel, že se mu vše zdálo, ale
když uviděl na ruce prsten,

uvědomil si, že to sen nebyl.
Nikomu nic neřekl a prsten si
zavěsil na šňůrku kolem krku.
Po nějakém čase přišli do
vsi cikáni. Jan se svěřil staré cikánce a ta mu řekla, že
průvod tvořila družina posledního majitele hradu a on
sám s manželkou jej uzavíral.
V kostele se káli ze zločinů,
které páchali přepadáváním
a olupováním kupců. Proto
putují každého půl roku do
kostela. Dále mu cikánka řekla, že mu prsten přinese štěstí. Její slova se vyplnila.

Poznámka redakce: Podle badatele Josefa Cepka byla obec Karlovec pojmenována po majiteli panství Karlu Bedřichu z Münsterbergu
kolem roku 1640. Dle německého historika Karla Bergera se v té době skládala z tvrze (pevnosti), která se měla podle pověsti nacházet
na Biennegergu (Včelím vrchu) obtékána Seifenbachem (Mýdlovým potokem), na jehož březích stával nezbytný mlýn, pila a bělidlo,
které v roce 1913 vyhořelo a nebylo obnoveno.


Průvodce městem Bruntálem – od Klubu Za starý Bruntál

175. část

Známí představitelé města

Text a foto: Ľubica Mezerová

V následujících dnech jen prošel zbytek
Knobelsfeldova útvaru v počtu 5000–6000
mužů. Všichni doufali, že již nebudou obtěžováni, ale 22. července 1866 přišly další
oddíly – 31 důstojníků a 900 mužů pěchoty
a zástupci husarů. Společně s nimi 120 koní.
Ubytováno bylo 100 mužů na statku č. 11
Niské předměstí, 60 mužů v parku, 70 u Hanse Orrose, u Antona Heize 14, u Franze Bretschela 14, ve Draszchowutze 20, v městském
pivovaru 30, v městském hostinci 20, v pivnici 20, v kůlnách 50, v Olbrichově seníku 30,
na zámku 50, na střelnici 20, u hajného 20,
v Quidesově seníku 60, v piaristickém klášteře 197, v Thielově hostinci 80. Všichni opustili
město sice již 25. července 1866, ale náklady
na jejich pobyt činily 1 301 zlatých.
„Dosud jme pociťovali pouze sílu nepřítele,
ale nyní vystoupilo naše vlastní vojsko se svými
požadavky, které nás vystavily mnohem většímu tlaku.“
Nejdříve to byly vyhlášky von Vivenota, které měly za úkol připravit obyvatele
k povstání proti Prusům a mělo dojít k vytvoření domobrany. „Nikdo nemohl očekávat
vyzbrojování civilních obyvatel zdejší oblasti,
neboť Bruntál a celé Slezsko bylo odděleno od
Rakouska nepřátelskými oddíly… Znepokojený nad nebezpečím, že proletariát snadno
obrátí zbraně, které se mu dostanou snadno
do rukou, místo proti nepříteli proti vlastním
spoluobčanům, rostlo z hodiny na hodinu,

rozhodl se starosta svolat schůzi občanů, kde
uklidňujícím způsobem o domobraně informoval... Domobrana, pokud má účinně zasáhnout do obrany vlasti, musí být v součinnosti velkého obranného vojska, musí zacelit
mezery v armádě, ale musí postupovat podle
jednotného společného plánu, jak je tomu
v Tyrolích a ostatních alpských zemích. Jelikož
ve Slezsku neplatí žádný zákon o organizování
domobrany, nevíme, jak se domobrana vytváří, do kterých oddílů má být rozdělena, kdo je
jejím velitelem, k jakým akcím má být použita,
jsme povinni vás upozornit na to, že domobrana může být ustavena teprve tehdy, až v úvahu
přicházející vojenské úřady vydají bližší ustanovení...“
Mezitím se objevil velitel domobrany von
Vivenot, který měl po dobu tří dnů svůj hlavní stan na Pradědu. Ten nechal nejdříve zatknout starostu Bruntálu Lufta za údajnou
spolupráci s pruskými vojsky. Dále von Vivenot předtím, než odejel do Olomouce, vydal
jménem císaře 26. července 1866 v Brně instrukce o 14 bodech. Na tomto základě byla
ustavena i v Bruntále domobrana, do které
bylo zařazeno 626 mužů. Další organizování
se omezilo na volbu velitele v osobě stavitele Ferdinanda Grunera a jeho zástupce pana
Carl Herbanderajuna. „Takto organizovaná
domobrana vyvíjela svoji činnost tak, že se každý den 12 mužů vyzbrojených holemi ukázalo
na strážnici zřízené na radnici a pochodovalo

po třech hlavních silnicích ve městě, aby zabránilo cizí chásce před vstupem do města.
Mužstvo nastupovalo na výzvu: Jmenovaní
páni měšťané jsou důrazně žádáni, aby se dostavili v 6 hodin dopoledne na strážnici za účelem držení hlídky. Vaše funkce bude trvat do
12 hodin dopoledne. Ti pánové, kteří se nemohou osobně dostavit, mohou se nechat
zastupovat důvěryhodnými muži. Kdo by chtěl
svého náhradníka zařadit prostřednictvím
představeného obce za úplatu, nechť to v takovém případě oznámí.“
Dne 5. srpna 1866 bylo uzavřeno příměří
mezi Rakouskem a Pruskem, a tak se „Městská domobrana, která se nikdy nestala skutečností, sama 5. srpna 1866 rozpustila.“
Uzavřením příměří však starosti s pruskými
vojsky neskončily. Ještě v tento den vpochodoval do Bruntálu prapor 50. pruského
pluku a následující den setnina husarů. Ti
zde měli původně zůstat jen několik dnů,
ale byli zde do 30. srpna. Opět nastaly problémy v zásobování, a proto starosta vydal
další nařízení, kdy vojáci museli dostávat od
svých ubytovatelů na muže a den: k obědu
půl libry masa, jeden a půl lotu soli, šest lotů
rýže nebo krup, na snídani jeden lot pražené
kávy. Ubytovatel musel poskytnout večeři:
,,Neboť chleba a pivo fasuje mužstvo samo.“
V době od 5. do 11. srpna 1866 byl Bruntál
přeplněn Prusy tak, že ve větších domech
bydlelo až 20 mužů.
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Průvodce městem Bruntálem – od Klubu Za starý Bruntál
Se vstupem Prusů dne 9. srpna
1866 sdělil štábní lékař starostovi, že zde v Bruntále musí být
zřízen lazaret na náklady obce,
neboť někteří příslušníci mužstva onemocněli tyfem a cholerou. Lékařem byla vybrána především arcivévodská budova
zámku, která musela být bez odmluv zařízena a ihned obsazena
12 muži. Rovněž byl požadován
městský dům Blumenaugaube,
který byl na náklady města zřízen jako lazaret. Na tom nebylo
dosti. Obec musela současně
pořídit 100 cholerových obvazů
pro pruské vojáky. Později zde
bylo uloženo 70 nemocných.
V sobotu 11. srpna odpochodovaly v Bruntále umístněné
pruské jednotky.
Bruntál si myslel, že je od
těchto obtížných hostů osvobozen navždy, neboť po dobu
příměří nesměly být prováděny
přesuny vojsk. Ale již 17. srpna
se vrátil ubytovatel 4. praporu
51. pluku a následovaly další útvary. Byl zde i 4. prapor
22. pluku. ,,Tento prapor přinesl
našemu městu choleru... spolu
s tímto praporem se objevilo také
hodně pruských prodejců tabáku
a markytánů, kteří postavili své
boudy na náměstí, kde prodávali

tabák, aniž se starali o rakouské
finanční hranice. Bylo zde také vidět hodně civilistů z Pruska, kteří
navštěvovali své příbuzné sloužící u vojenských útvarů, které se
v Bruntále ubytovaly. Prohlíželi si
s potěšením město a nestyděli se
jej označovat jako kořist pruské
koruny a nazývali zdejší obyvatele novými Prusy.
Současně se sem dostavil
20. srpna pruský těžký polní lazaret 6. armádního sboru sestávající
z 1 plukovního lékaře, 1 účetního
pokladníka, 14 lékařů, 5 lékárníků,
velitele kolony 101 mužů, 20 koní
a 12 lazaretních vozů. Lazaretní
vozy byly přes protesty představitele obce místo za panským
parkem umístěny na náměstí
a zde veškeré lazaretní prádlo, víno, tabák apod. rozloženo
a větráno. Část zápřahu byla odeslána do Oborné.“ Tento lazaret
převzal nemocné dosud umístěné v zámku. Dne 24. srpna 1866
zemřel první pruský mušketýr
Gottlieb Tilet na tyfus.
Podle zápisů ubytovatele bylo
k uvedenému datu v Bruntále celkem ještě 60 důstojníků,
900 mužů a 300 koní. Byl zde
i nadále generálmajor Knobelsdorf, který byl ubytován nadále ve velmistrovském zámku.

V době ubytování pruských
jednotek byla po delší čas v
prostoru náměstí nedaleko
alumnátu pod širým nebem
kovárna, ve které se pilně pracovalo. Vozy s municí a náboji
ubytovaného dělostřelectva
měly své stanoviště u sochy
Nejsvětější trojice. Hlavní strážnice, včetně věznice, byla na
radnici a královská polní pošta
v domě č. 19 – Bruntál město
u pana Adalberta Krista.
Po ratifikaci mírového vyjednávání dne 31. srpna 1866 začaly pruské oddíly odcházet a do
6. září 1866 prošlo Bruntálem
celkem 1 generálmajor, 73 důstojníků, 2231 mužů a 439 koní.
V uvedený den nebyl již
v Bruntále ani jeden pruský
voják. Nemocné, kteří nebyli
schopni transportu, převzala
obec do léčení za úplatu.
Podle soupisu vyhotoveného
ubytovatelem prošlo ve válečném roce 1866 Bruntálem celkem 78 důstojníků, 1208 mužů
a 1032 koní rakouského vojska
a 226 důstojníků, 8485 mužů
a 1197 koní pruského vojska.
Veškeré strádání za obsazení
Bruntálu rakouskými a pruskými vojsky vyvrcholilo vypuknutím cholery, kterou sem

175. část
přivlekly procházející jednotky
a zde umístěný lazaret. Poprvé
se projevila 25. srpna na Krnovském předměstí a první obětí
se stal tkadlec Ignác Riedl.
„Tato hrozná nemoc, která dosud na své cestě doposud ušetřila
Bruntál, zuřila zde hrozným způsobem do 23. října 1866 a vyžádala si 201 obětí. Zastupitelstvo
města nešetřilo prostředky, aby
zastavilo šíření této epidemie. Na
veřejných místech a na hřbitově
byly v různých dnech rozdělány
a udržovány ohně. Květný dům
byl zařízen jako nemocnice pro
chudé bez prostředků. Zde bylo
ošetřováno celkem 32 osob, včetně personálu, na útraty obce.
Z těchto nemocných podlehlo
chorobě 16 osob. Mrtvoly zemřelých byly neodkladně odstraňovány z domů a uloženy na boží
půdě v kapli až do pohřbu. Podle
výpovědi hrobníka Alberta Mazera bylo v jednom dni, 15. září,
na boží půdu přivezeno a v kapli
uloženo najednou 26 mrtvol.“
Po skončení této epidemie
odměnil císař František Josef I.
starostu Antona Lufta Zlatým
záslužným křížem s korunou
a vlastnoručním dopisem „jako
uznání vynikající loajality a věrnosti v této válce.“
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Poslední rok v československém Bruntále
Jan Brothánek
XVIII. Mentalita úřednictva bezpečnostních úřadů
1. část
Úřednictvo Okresního úřadu v Bruntále bylo národnosti
české i německé, téměř všichni však ovládali obě řeči. Bylo
to i nezbytně nutné, poněvadž obyvatelstvo politického okresu bruntálského bylo
z 98 % německé, které ovšem
státní jazyk neznalo. Vnitřní
úřední řečí byla pak čeština.
Zejména někteří němečtí
úředníci se opravdu snažili,
aby si osvojili dokonalou znalost státní řeči, což se jim až
na několik skrovných výjimek
též podařilo. Mnozí z nich
mluvili již téměř bezvadně
a plynně česky. Naopak zase
někteří čeští úředníci mluvili
bezvadně německy.
Jest přirozeno, že každodenním stykem utvářel se
vzájemný poměr všeho úřednictva velmi přátelský a kamarádský a nepamatuji za celou dobu mezi úřednictvem
žádných národnostních třenic či nedorozumění. Všichni
jsme tvořili v pravém slova
smyslu jednu velkou rodinu,
všechno, co se v úřadě stalo,

bylo vyřízeno na místě v úřadě, každý jednotlivec stál za
všemi ostatními a všichni za
jednoho! Tento dobrý vzájemný poměr nebyl porušen
až do evakuace úřadu a ani
v době tlaku SdP v roce 1938.
Všichni úředníci obou národností si dobře rozuměli,
navzájem si pomáhali a byli
takřka do jednoho výborní,
pracovití a svědomití úředníci, kteří sami mezi sebou
nesnesli kolegu, který by se
chtěl snad práci vyhýbat. Několik málo jedinců muselo
záhy se přizpůsobiti většině.
Okresní úřad v Bruntále byl
v tomto pohledu úřednictvem velmi dobře vybaven.
Téměř všichni byli výborní
pracovníci. Platí to též o většině německých úředníků.
Podle národnosti byli okresnímu úřadu v Bruntále přiděleni tito úředníci:
4 konceptní úředníci
(z toho 3 Češi a 1 Němec)
1 aktuárský úředník
(byl Čech)
10 kancelářských
úředníků
(z toho 6 Čechů a 4 Němci)
2 odborní úředníci
(z toho 1 Čech a 1 Němec)
4 účetní úředníci
(z toho 3 Češi a 1 Němec)

2 úředníci okresního školního výboru (oba Němci)
4 okresní úředníci
(byli rovněž všichni Němci)
2 úřední zřízenci
(z toho 1 Čech a 1 Němec)
Bylo tudíž na celém okresním úřadě v Bruntále zaměstnáno celkem 15 Čechů
a 14 Němců, čili činil počet
německých úředníků téměř
50 % všeho úřednictva.
Rozhárané
vnitropolitické
poměry a napjatá zahraniční
situace v roce 1938 působily
přirozeně velice i na veškeré
úřednictvo okresního úřadu
a odrážely se věrně v jejich
duši, ačkoliv se v úřadě žádné
politické debaty a polemiky
netrpěly. Všechno úřednictvo bylo zcela patrně rozděleno tajně na dva tábory,
a sice český a německý, a podle toho, jak se právě jevila celková vnitřní a zahraniční situace, byla i nálada úřednictva.
Byla-li celková situace pro republiku příznivá, byla nálada
českého úřednictva výborná,
tito se potají usmívali, oči jim zářily a jejich pracovní výkonnost
se stupňovala. Zato němečtí
úředníci byli v tu dobu smutní
a zaražení, ač se snažili, aby to
nedali na sobě znáti. Vyhýbali
se všem skrytým narážkám

a poznámkám českých úředníků, nereagovali na ně a snažili
se na svůj tajný bol zapomenouti v práci.
Když však naopak přišla
nějaká znepokojivá zvěst
a celková situace zdála se pro
republiku méně příznivou,
což se jako by s vypočítanou
pravidelností stále střídalo,
byli opět čeští úředníci na
mysli skleslí, zaražení a konali nervosně svoje úřední
povinnosti. Němečtí úředníci
naopak se zase usmívali, byli
zřejmě dobré nálady a nevinnými poznámkami se českým
úředníkům opět revanšovali.
Jest zřejmo, že tato neklidná doba a toto rychlé střídání
dojmů v důsledku proměnlivé vnitřní i zahraniční situace
působily velmi drtivě na duši
a nervy všeho úřednictva
a ovšem tím i na jeho výkonnost. Pracovalo se ku konci
nervosně a všichni si přáli již
brzké vyřešení celé situace
a ukončení těchto duševních
útrap, které úřednictvo tolik ubíjely. Ale ani tato těžká
doba nezpůsobila nějaké
rozladění anebo národnostní nenávist mezi českým
a německým úřednictvem.
Pomáhali jsme si i dále všichni navzájem a byli stále jedna
velká rodina!

Text poskytlo Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, která vlastní rukopis JUDr. Jana Brothánka

Prohlídka rýmařovské textilky byla mimořádná
Ve středu 14. července jsme s našimi členy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočky
Bruntál navštívili mimořádnou komentovanou prohlídku v budově textilky Hedva Český Brokát v Rýmařově.
Po příjezdu na místo jsme podoby a proměny v průbě- krásný zážitek a těším se na lanem Kolovratem.
si nejdříve prohlédli podni- hu času.
další akce. Tento výlet byl fiLenka Štěpaníková,
kovou prodejnu, kde jsme si
Následovalo
představení nančně podpořen panem MiSONS ČR z.s., odbočka Bruntál
nakoupili krásné látky, polš- majitelovy ženy, která nás
táře nebo kravatu a prošli si svým osobitým výkladem
expozici dějin textilnictví na provedla pražskou prodejnou
Rýmařovsku.
nákrčníků ve stylu art deco
Komentovanou prohlídkou a brokátovou místností.
expozicemi textilu nás proDále jsme pokračovali provázeli divadelníci v dobových hlídkou provozu tkalcovny,
kostýmech a seznámili nás měli jsme možnost sledovat,
s osudem rodiny Schielů, za- jak vzniká brokát od začátku
kladatelů rýmařovské textilky. až po samotný výrobek.
Pan majitel nám přiblížil hisOd roku 2019 je expozice
torii plátenictví, tkalcovství zapojena do projektu Moraa textilnictví. Dozvěděli jsme vian-Silesian Tourism, s. r. o.,
se, jak vzniká tkanina instalo- konkrétně projektu Technovaná v industriálním prostoru trasa Surová krása, jež má
bývalé přípravny.
upozornit na specifickou kráSoučástí prohlídky byla také su technických památek.
Bruntálští členové Sjednocené organizace nevidomých a slabovýstava lidových krojů, jejich
Děkuji všem účastníkům za zrakých ČR při návštěvě rýmařovské textilky.
Foto: archiv
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Zajatecké tábory – místa utrpení, krutosti a smrti
Dne 28. července uspořádaly za vedení Jaroslava Jelínka a Tomáše Niesnera (Staré
Sovinecko a Muzeum Bruntál), KČP MěR Bruntál a ČRS
Bruntál (předsedové Zdeněk
Purkert a Cyril Srubjan) zájezd do Polska, konkrétně do
bývalého zajateckého tábora
Stalag VIII F/344 Lambinovice
u Opole. Tento zajatecký
tábor měnil několikrát své
označení v rámci Stalag (Stammlager) (1939–1945 – i Czieszin-Těšín aj.), jak pokračovala
II. světová válka. Jeli jsme třemi auty. V prvním Ing. J. Jelínek, PhDr. T. Niesner a 2 přátelé z Lomnice u Rýmařova,
Staré Sovinecko; ve druhém
předseda OV KSČM Bruntál
Dalibor Kaňák, Josef Halabala
a Jozef Zajac a polský průvodce z Lambinowic; ve třetím
Cyril Srubjan, Zdeněk Purkert
a Jaroslav Hadaš z KČP MěR
Krnov. Tedy celkem 11 účastníků. Krásný den, ale horko,
pravé žhavé počasí. Tato část
Slezska-Kladska připomíná
Hanou či Polabí, počínaly žně,
vonělo obilí a blízký kraj. Ale
jeli jsme tam, kde v letech
1939 až 1945 vládlo utrpení,
bolest, tragédie, beznaděj
a smrt. Pohled do historie:
zdejší rozsáhlé hřbitovy plné
křížů zde zemřelých zajatců
již od prusko-francouzské
války (1870–1871, mj. bitva
u Sedanu) označují, kde zemřelo mnoho francouzských
zajatců a Němců, zraněných

obětí války. Dále rozsáhlá
pohřebiště ukazují místa posledního odpočinku zajatců
z carské ruské armády, Rumunů, Italů, Němců a dalších
národů, účastníků I. světové
války. A nakonec jsou zde
pohřbeni zajatci z II. světové
války. Velká pole křížů ukazují
v rozsáhlém parku poslední
odpočinutí těch, co doplatili na hrůzy války. Zajatci
z Francie, V. Británie, USA, Polska, Beneluxu, Itálie, Jugoslávie, Řecka a především SSSR.
Zde se zastavíme u paradoxu doby. Dne 27. 7. 1929 byly
uzavřeny Ženevské úmluvy
(konvence) o válečných zajatcích a zacházení s nimi. Podepsaly mnohé země, ale SSSR
nikoliv, z mnoha důvodů.
Takže zacházení hitlerovského Německa s nimi určoval
především „Plán Barbarossa“.
Krutost vraždění, násilí, likvidace, bezohlednost určovaly
beznaděj sovětských zajatců. Zajatce z ostatních zemí,
Británie, USA aj., pokrýval
i Mezinárodní červený kříž,
mj. balíčky, dohledem nad
konvencemi, poštou atd. Statisíce sovětských zajatců však
čekala jen smrt a bezvýchodnost. Pobočka Lambinowic
– zajatecký tábor v Lomnici
u Rýmařova, u nás, kde
zmizelo za války více jak
1 500 sovětských zajatců –
je dokladem. Náš památník
v Lomnici je němým svědkem
bolesti sovětských vojáků.

Rozsáhlé parky v okolí Lambinowic u Opole skýtají klid
k poslednímu odpočinku
všech zemřelých zajatců během II. světové války, především vojínů SSSR. Další velký
památník Rudé armády na
opačné straně Lambinovic,
v nádherném velkém parku
se stylovým vkusným pomníkem, označuje místo, kde je
uloženo neuvěřitelné množství zajatců a padlých sovětských vojínů, 140–180 tisíc.
Musíme džentlmensky uznat,
že Poláci udržují památníky RA, dá se říci, vzorně, a to
i v době roztržky mezi RF
a Polskem, kdy hlavní argument je sporná „Katyň“. Bohužel nikdo neargumentuje,
že po porážce Tuchačevského
u Varšavy počátkem dvacátých let se nevrátily domů
tisíce zajatců RA. To je ruská
„Katyň“. A vražedné působení UPA, OUN a Banderovců
na Volyni, v Haliči v týlu RA
(generál Vatutin), desetitisíce
zavražděných Poláků, volyňských Čechů, Židů, bolševiků
aj. za II. sv. války… Banderovci, Suchwiczowci – o tom se
z taktických důvodů s ohledem k NATO, EU a USA nemluví. Špinavost dnešní politiky je
nasnadě! Po 14. hodině opouštíme Polsko a přejíždíme do
kraje Jeseníků, směr Česká
Ves u Jeseníku, kde je muzeum př. Janase, historika, který
spolupracuje s archivy Rudé
armády v Podolsku u Moskvy

a ve Voroněži a shromažďuje
informace o zajateckých táborech typu Stalag, Oflag aj.
Má již stovky přesných dokladů z bývalých německých
archívů, kde s německou důkladností na 2 stranách formátu A4 má každý zajatec
fotografii, plné jméno, rodiče,
kde byl zajat, rodiště a mnoho dalších údajů. Soustřeďuje
Australany, Novozelanďany,
Brity, Američany, Francouze
aj. spojence, rovněž nejvíce
Sověty. Díky za jeho práci.
Mj. má v muzeu makety čsl.
pevností, ŘOP aj., mnoho fotomateriálu. Stále pokračuje
v pátrání. Lze se na něj obrátit přes internet (Muzeum Janas – Česká Ves u Jeseníku) či
na Tomáše Niesnera z Muzea
Bruntál. Doporučujeme zájemcům návštěvu př. Janase.
Přes úmorné vedro byla
naše cesta úspěšná (četné objížďky, hlavně v ČR) a naplnila
nás novým poznáním o utrpeních a bolestech válek, čest
památce všech obětí válek.
Ptal jsem se polského průvodce na počty padlých koní
jen v polském tažení 1939.
Nebyl schopen odpovědět.
Má za úkol do příště. Nejen
lidé, ale i ta nevinná zvířata
umírají pro lidské rozbroje.
A nezaslouženě. A krutě.
Všem klid a mír v posledním
odpočinku.
Josef Halabala,
emeritní předseda KČP
MěR Bruntál

Indiánskou stezkou s Moravskoslezskými táborníky
Bruntálský spolek Moravskoslezští táborníci (MST)
uspořádal ve dnech od
25. července do 6. srpna svůj
30. letní stanový tábor na
základně ve Vísce u Jevíčka.
Letošní zpřísněná hygienická opatření a povinnost
testování odradily část zájemců, a proto se na tábor
vydalo pouze 15 dětí a s nimi
5 dospělých. Ti letos připravili celotáborovou hru s názvem „Indiánskou stezkou“.
Táborníci denně plnili formou zajímavých her a úkolů
jednotlivé etapy hry, která
se týkala života různých indiánských kmenů. Čas zbyl

i na klasické tábornické dovednosti, oblíbené turnaje
v míčových hrách, střelbu
z luků, vzduchovek a airsoftových zbraní a mnoho dalších
her. Všichni se těšili na noční
hlídky při strážním ohni a na
černé hodinky tajuplných
příběhů. Výlety táborníci
pořádali kvůli letošním omezením pouze do nejbližšího
okolí tábora – na koupaliště
si vyšlápli do Chornic a na
prohlídku pamětihodností
a nákupy suvenýrů do Jevíčka. Zpestřením programu
tábora byla akce „Zachraňte Československo“, kterou
o víkendu pro táborníky

a děti z obce připravili členové jednoty Československé
obce legionářské Bruntál
a Technického muzea v Olomouci. Společně prodělali
výcvik výsadkové jednotky
a zhlédli několik bojových
ukázek.
Tábor naučil účastníky postarat se i sám o sebe – uklidit si ve stanu, umýt ešus, vyčistit si své oblečení a boty,
ale i spolupracovat s ostatními - připravit dříví na strážní
a táborové ohně, naštípat
dřevo do kuchyně, oškrábat
brambory a zeleninu, pomoci mladším táborníkům
apod.

Letošní tábor se vydařil
a obešel se bez nemocí a úrazů. Všichni se navzájem skamarádili a společně prožili
třináct krásných dnů.
Velké poděkování patří
panu Danielu Makayovi, který táborníkům z Bruntálu do
Vísky a zpět zdarma odvezl
veškeré tábornické vybavení
a materiál, dále panu Ing. Josefu Petrikovi za poskytnutí
slevy na dopravu táborníků
a v neposlední řadě vedoucím
a personálu, kteří „obětovali“
část své dovolené a veškerou
činnost vykonávali zdarma.
Antonín Zgažar,
náčelník MST
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TS Bruntál, s.r.o., Zeyerova 12, 792 01, Bruntál vypisuje výběrové řízení na pozici

Ředitel divize sportu a rekreačního zařízení
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, manažerské dovednosti, praxe s vedením zaměstnanců,
zájem o rozvoj sportu na území města, zkušenosti s marketingovými aktivitami při organizování
akcí, znalost právních předpisů souvisejících s výkonem funkce (oblast ekonomická, pracovněprávní, obchodní právo a další související právní předpisy), anglický nebo německý jazyk – nejméně úroveň B1, dobrá znalost práce na PC a pokročilá znalost práce
s MS Office, orientace v problematice moderního marketingu s důrazem na sociální sítě, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič;
osobnostní předpoklady: flexibilní a kreativní přístup k práci, komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, odolnost proti stresu.
Výhodou: zkušenosti se sportovním prostředím (činnosti klubů, případně sportovních svazů).
Pracovní náplň: manažer je zodpovědný za provoz, výsledky hospodaření sportovních a rekreačních zařízení na území města
Bruntál – Wellness centrum, městské koupaliště, sauna, sportovní hala, fotbalový stadion, tělocvična Dukelská vč. evakuačního
centra, zimní ledová plocha, resp. zimní stadion apod., komunikace s dodavateli, návštěvníky a smluvními partnery, vedení podřízených zaměstnanců dle organizačního řádu, zajišťování smluvních vztahů na svěřeném úseku, řízení marketingové činnosti
sportovišť, zodpovědnost za dodržování a plnění uzavřených smluvních vztahů, zodpovědnost za plnění stanovených ukazatelů, organizace projektů se zaměřením na mládežnický sport, budování vazeb se školními zařízeními a spoluorganizace školních
turnajů, komunikace a rozvíjení dlouhodobých vztahů se zástupci školských zařízení, sportovních klubů, organizací s vazbou na
sport a subjektů působících v oblasti cestovního ruchu, zodpovědnost za stanovené plány, tvorba, správa a udržování rezervačního systému sportovních a relaxačních zařízení, příprava strategie a její naplňování, pravidelný reporting pro vedení společnosti
a vlastníka sportovních a rekreačních zařízení.
Další informace: možný termín nástupu – 1. 1. 2022, pracovní poměr – na dobu určitou s šestiměsíční zkušební dobou, s možností prodloužení.
Nabízíme: zajímavou a perspektivní práci, prostor pro kreativitu a vlastní nápady, smluvní mzda, zaměstnanecké výhody stanovené kolektivní smlouvou: první rok 4 týdny dovolené, po roce 5 týdnů dovolené, stravenky s příspěvkem zaměstnavatele, po
odpracovaném roce příspěvek na penzijní připojištění.
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení: strukturovaný životopis, motivační dopis, kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání, kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, zpracovaný koncept provozu sportovních zařízení a rozvoje sportovních činností na území města
Bruntálu v rozsahu max. 2–3 normostrany A4.
Nedoložení výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů,
kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru předložen k nahlédnutí originál.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození
uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, telefonní kontakt, případně e-mail (pokud existuje).
Průběh výběrového řízení: 1. kolo – interní výběrové řízení, 2. kolo – znalostní test a psychologický test, 3. kolo – pohovor.
Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu
s platnými právními předpisy. Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na personálním oddělení a přístup k jejich
obsahu budou mít pouze zaměstnanci TS Bruntál, s.r.o. podílející se na výběrovém řízení, a to pouze v případě, že tento přístup
bude pro jejich činnost nezbytný, a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje jednatel.
Písemnou přihlášku lze osobně podat či zaslat ve lhůtě do středy 15. září 2021 do 15 hod. na sekretariát společnosti
TS Bruntál, s.r.o., Zeyerova 12, Bruntál 792 01 nebo na e-mail steinigerova@tsbruntal.cz.

Dárci krve a plazmy mohou vyhrát kavovar
AGEL Transfúzní služba a.s. organizuje novou soutěž pro dárce krve a plazmy.
Zúčastnit se může každá fyzická oso- nu, který obdrží od personálu odběroba, která od 1. srpna do 30. listopadu vého střediska a vyplní kontaktní údaje
navštíví na základě objednávky k odbě- vytištěné na soutěžním kuponu. Vyplru přes objednávkový systém na strán- něný soutěžní kupon s odpovědí pak
kách https://transfuznisluzba.agel.cz vhodí do soutěžního boxu v čekárně
odběrové středisko společnosti AGEL odběrového střediska.
Transfúzní služby a.s. v Šumperku nebo
Dárce může soutěžit vícekrát, nejvýše
v Bruntále, kde daruje krev nebo krevní však jednou za den. Ze všech kupónů
plazmu a zároveň odpoví na soutěžní se správnou odpovědí budou vylosootázku vytištěnou na soutěžním kupo- váni čtyři výherci věcných cen. Soutěží

se o značkové kávovary, kávové sety
a nádobí a další příslušenství pro přípravu kávy nebo čaje.
Výsledky soutěže budou zveřejněny
do 15. prosince na webových stránkách transfuznisluzba.agel.cz a na facebooku AGEL Transfúzní služba a. s. Více
informací a pravidla soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách Transfúzní služby AGEL.
(zup)
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Paní Strušková oslavila jubileum

Významné jubileum
Stanislava Navrátila

S úsměvem na rtech oslavila v měsíci červenci své
80. narozeniny paní Libuše
Strušková, rodačka z Rosic
u Brna. V profesním životě
se věnovala učitelství – jejími obory byly matematika a chemie. S manželem
Františkem vychovali dvě
dcery a v současné době
se těší i z vnoučat. Oslavenkyně si ráda zajde do divadla, věnuje se pěší turistice
a zahrádce. Především pevné zdraví a možnost užívat
si co nejdéle všeho krásného, co život přináší, popřál jubilantce starosta města pan Petr Rys.

Jubilanti v červenci
98 let

91 let

94 let

85 let

Jaromíra Rollerová
Emilie Sedláčková

93 let

Hilda Vymětalová

92 let

Františka Sigmundová

Marta Večeřová

Významného životního
jubilea dosáhl v minulých
dnech Stanislav Navrátil.
Bývalý přednosta Okresního úřadu v Bruntále, dlouholetý člen orgánů města
a starosta v letech 2002 až
2006 oslavil 29. července
své 80. narozeniny.
Redakce Našeho domova
mu přeje do dalších let pevné zdraví, mnoho šťastných
chvil s rodinou a dostatek
energie pro oblíbené činnosti.

Paní Bohačíková oslavila
narozeniny
85. narozeniny oslavila
22. července paní Božena
Bohačíková.

Božena Bohačíková
Zdeněk Horák

80 let

Věra Králová
Edeltruda Tkadlecová
Libuše Strušková
Karel Dupal
Stanislav Navrátil

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.
První akcí v rekonstruova- Jazzový piknik v Bruntále se
ných zámeckých exteriérech těšil velkému zájmu diváků
v Bruntále byla „Radost na díky novému prostředí i kvazámku“ – 16. srpna
litním kapelám – 2. srpna
Revitalizace bruntálských zá- Křest historické knihy promeckých zahrad byla ukon- běhl současně se zakončečena a park zpřístupněn – ním výstavy Viktora Hegera
9. srpna
na bruntálském zámku. –
26. července

Rozloučili jsme se
16. 7. Anna Morávková (1941) Bruntál, 17. 7. Jan Tydlačka
(1955) Bruntál, 21. 7. Libuše Didiová (1956) Bruntál,
22. 7. Petr Mičo (1966) Dvorce, 24. 7. Božena Vacová (1936)
Horní Václavov, 25. 7. Jana Gajdošová (1943) Dvorce, 1. 8.
Vladimír Kučera (1928) Vrbno pod Pradědem, Antonín
Toman (1940) Vrbno pod Pradědem, Marie Višvaderová
(1942) Vrbno pod Pradědem, Miloslav Křivák (1932)
Bruntál, 2. 8. Marta Cápková (1957) Bruntál, Zdeněk
Balhar (1938) Široká Niva, 4. 8. Robert Klepáček (1950) Nová Véska.

10. 8. Jaromír Kijonka (1953) Horní Benešov, 12. 8. Jaroslav
Janča (1948) Mnichov, Vrbno pod Pradědem, 14. 8. Zdenka
Orálková (1920) Bruntál, 16. 8. Vladimír Červenka (1942)
Svobodné Heřmanice.

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval personálu pátého oddělení
Odborného léčebného ústavu Paseka za skvělou péči a lidský
přístup. Jmenovitě bych rád vyjádřil svůj dík lékařkám MUDr.
Ludmile Trnečkové a MUDr. Janě Sanchezové. Děkuji za pozornost a empatii, kterou jste mi věnovaly a která napomohla ke
zlepšení mého zdravotního stavu.
Antonín Habr

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

70 let

Veronika Vinklárová

80 let

Ludvík Vlček
Hana Utěkalová
Dagmar Svačinová
Výbor SOZdP Bruntál, z.s.

Inzerujte v Našem domově, kompletní ceník na:
www.mubruntal.cz
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Mladí hasiči v Bruntále soutěžili o zubatou žábu
V disciplínách požárního sportu se v sobotu 14. srpna na hřišti na Chelčického ulici v Bruntále utkala stovka malých
závodníků. Soutěž Bruntálské šedesátky „O zubatou žábu“ se konala už po šesté.
Bruntálské šedesátky patří
Letošní soutěže se zúčastni- přeběhnou kladinu, poté ha- zici a vyhráli i zubatou žábu.
lo 103 závodníků z 20 sborů dice spojí dohromady, napojí V kat. mladší dívky (6–11 let) od roku 2018 do seriálu zádobrovolných hasičů z Mo- jednu spojku hadice na roz- zvítězila Anastázie Kalichová vodů Slezský pohár. Hlavním
ravskoslezského, Olomoucké- dělovač a na druhou spoj- (Milotice nad Bečvou), mezi organizátorem je Ludmila
ho a Zlínského kraje.
ku hadice zapojí proudnici mladšími chlapci Ondřej Sla- Spálovská, která akci zajišťuZávod v běhu na 60 m pře- a s tímto vedením proběhnou vický (Ostrava – Heřmanice). je ve spolupráci se sborem
kážek je určen pro mladé cílem. Po zaběhnutí základ- Vítězkou v kategorii starší dív- dobrovolných hasičů Staré
hasiče ve věku 6–15 let. Ti ních kol absolvují ještě play- ky (12–15 let) se stala Michae- Heřminovy. Více informací na
mezi sebou soupeří v něko- -off o zubatou žábu.
la Adamcová (Kravaře), v kat. www.mubruntal.cz.
lika kategoriích. Překonávají
Letos všichni vítězové zá- starší chlapci zvítězil Šimon
(zup)
překážku, se dvěmi hadicemi kladních kol obhájili svou po- Šuba (Milotice nad Bečvou).

Více než stovka závodníků v Bruntále soutěžila o Zubatou žábu
v požárním sportu.

Na šedesát metrů dlouhé trati závodníci překonávali překážky.

Stolní tenisté odcestují do Polska
V rámci Česko-polské spolupráce družebních měst
Bruntál a Prudnik odcestují
v sobotu 4. září stolní tenisté
TJ Olympia Bruntál k přátelskému utkání do polského
Prudniku. Utkání proběhne
v ženské i mužské kategorii
vždy 3 dospělí a 2 mládežníci,
a na programu je deset utká-

ní. Hrajícím vedoucím družstva žen je Klaudie Mazalová,
hrajícím vedoucím družstva
mužů bude předseda oddílu
Miroslav Sabol. V družstvu
budou i naše dvě české reprezentantky kategorie starších
žaček, Veronika Mazalová
a Kateřina Ďuláková.
(ju)

Přeběhnout s hadicemi po kladině nebylo jednoduché. Fota: zup
Seznam zkratek autorů uveřejněných příspěvků:
zup – Zuzana Pršalová, JO – Jiří Ondrášek,
DD – Dita Dulovcová

Příští vydání Našeho domova má uzávěrku
6. září 2021. Noviny budou distribuovány
bezplatně do schránek

od 15. září 2021.

Redakce uvítá vaše náměty a příspěvky.
Pište, telefonujte: 554 706 398,
e-mailujte: nasdomov@mubruntal.cz.
Náš domov – noviny města Bruntálu • Periodický tisk územního samosprávného celku města Bruntálu • Vydává
Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál • Redakce a inzerce: Nádražní 20, 792 01 Bruntál, tel.: 554 706
398 • Redaktorka: Zuzana Pršalová • E-mail: nasdomov@mubruntal.cz, web: www.mubruntal.cz • Grafická úprava
a tisk: Tiskárna K-TISK, Polní 1000/1, 792 01 Bruntál • MK ČR E 11344 • Informace o předplatném a inzerci podává
redakce • Redakce nemusí souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů • Redakce si vyhrazuje
právo na redakční úpravy textů, zároveň redakce nemusí zveřejnit všechny dorazivší příspěvky.
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Fotky: zup

Výsledky:

O pohár Mikroregionu Slezská Harta, krátká trať 200 m – 1. Roudeňáci, 2. Stránští bejci, 3. Vykotlaní duby; Dlouhá trať
1 km – 1. Vykotlaní duby, 2. Stránští bejci, 3. Roudeňáci. O pohár Moravskoslezského kraje, krátká trať, 200 m – 1. Mimoni,
2. Crossfight, 3. Dragon Boat Ostrava, z. s.; Dlouhá trať 1 km – 1. Mimoni, 2. Dragon Boat Ostrava, z. s., 3. Crossfight.

V sobotu závodníci poměřili své síly ve Vloni se tradiční festival dračích lodí na Dračí lodě pojmou dvacetičlennou posádku.
sprintu.
Slezské Hartě nekonal.

Převleky a kostýmy k festivalu patří.

Bruntálští závodníci z týmu Crossfight Počasí přálo, diváci si užili adrenalin i slunce.
(vpravo).

Bubeník na přídi udává tempo pádlování.

Festival Dračích lodí se na Slezské Hartě ko- Kostýmy závodníků měly opravdu nápad.
nal už po sedmé.

Lodě závodily na trati dlouhé 200 m a 1 km. Kdo zrovna nesoutěžil, ten se bavil.

Závod se jel v zátoce v Leskovci nad Moravicí.

