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MĚSTSKÉ SLAVNOSTI BŘIDLIČNÁ

s plyšákem Jinálkem, pro kreativně založené děti připravili
členové HOPE HOUSE z.s. dílničky. V podvečerních hodinách se
hřištěm rozezněl hlas známé české zpěvačky Petry Černocké a
rockové zpěvačky Tanji. Večer pokračoval taneční zábavou a
slavnosti zakončil ohňostroj. Během celého dne se o občerstvení
starali místní dobrovolné spolky a podnikatelé z Břidličné a okolí.
Poděkování patří Ing. Janě Paštěkové, za organizaci a hladký
průběh, všem, kteří se na slavnostech podíleli ať občerstvením či
zábavou a dobrou náladou, tak i těm, co to za nás všechno uklidili.
Text: M. Kozubová

V sobotu 17. 6. 2017 se na fotbalovém hřišti uskutečnily Městské
slavností Břidličná. Program zahájil Hudební soubor ZŠ Břidličná.
Po vystoupení souboru přítomné přivítal na 13. ročníku slavností
starosta města Miroslav Kladníček. Pozvání přijali i starostové
z okolních měst, obcí a také burmistr Tadeusz Kauch
s doprovodem z Újazdu z Polska. Následovalo taneční vystoupení
myšek pod vedením Pavlíny Pečínkové a paní Michalčíkové a
taneční vystoupení koček pod vedením Jany Krčové a Blažky
Růžičkové z MŠ Břidličná. V patnáct hodin již na děti čekalo
vystoupení Klaunsko – kouzelnické a zábavný program
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________________________________________________________________________________
a uložit, odeslat žádost však bude možné až od okamžiku po
USNESENÍ
zahájení příjmu žádostí, tj. od 5. září v 10:00 hod. Stávající kotel
z jednání Rady města Břidličná
je možné vyměnit za:
dne 31. 05. 2017 č. 9/2017
kotel pouze na biomasu (automaticky i s ručním
●RM schvaluje program jednání Rady
města Břidličná č. 9/2017. ●RM bere na
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vědomí kontrolu plnění usnesení a
konstatuje, že veškerá usnesení jsou splněna nebo se plní. ●RM
schvaluje na základě doporučení bytové komise rady přidělení
bytových jednotek: 1. Komenského 319/1A (2+kk); 2.
Komenského 319/7B (1+kk), 3. Komenského 319/2C (1+1).
●RM bere na vědomí převod pohledávek na nájmu a
poskytovaných službách s bydlením na základě mandátní
smlouvy ze dne 06. 05.2002, dodatku č. 4. Jedná se o
pohledávku doručenou z inkasa: dne 06. 11. 2016 a 06. 12. 2016
ve výši 21 572 00 Kč, dne 06. 12. 2016 a 06.01.2017 ve výši
20 498 00 Kč, dne 06.01.2017 a 06. 02. 2017 ve výši 32 181 00
Kč. Vybrané dodatečné úhrady ve výši 41 924 35 Kč. Celkem
k převodu – 32 326 65 Kč. ●RM doporučuje ZM schválit účetní
závěrku města Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, IČ
00295906, sestavenou k 31. 12. 2016. ●RM doporučuje ZM
schválit Závěrečný účet města Břidličná za rok 2016 včetně.
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Břidličná za
rok 2016. Rada města schvaluje na základě vyhlášených záměrl
v k. ú. Břidličná, obec Břidličná, pronájmy pozemků za účelem
zahradnická činnost. ●RM bere na vědomí změnu stanoviska
SÚ Břidličná a nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru na
prodej části pozemku parc. č. 937/1 o výměře cca 52 m2 v k. ú.
Břidličná, obec Břidličná. Způsob využití – stavba dvojgaráže.
●RM schvaluje opravu božích muk nazv.: „Černá madona“
umístěných na pozemku p. č. 574 v k.ú. Vajglov, obec Břidličná
v ceně do 48 467 Kč. Rada města schvaluje poptávku na
„Vybavení nábytkem kancelář odboru výstavby stavebního
úřadu MěÚ Břidličná“ a schvaluje vítěznou firmu Bronislav
Hluší, Ryžoviště. ●RM bere na vědomí žádost Mobilního
hospice Strom života, Nový Jičín. ●RM doporučuje ZM schválit
vícepráce na „Kanalizační přípojce pro sociální zařízení na
fotbalovém hřišti Břidličná“ve výši 93 543 Kč bez DPH z důvodu
napojení kuželny. ●RM bere na vědomí „Zprávu o využití
kamerového systému města Břidličná“ a ukládá starostovi
informovat ZM. Text: Jana Paštěková, tajemnice
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přikládáním),
kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze
automatický),
plynový kondenzační kotel,
tepelné čerpadlo.

Informace o způsobilosti výdajů, seznam výrobků a technologií
podporovaných v dotačním programu, přílohy k žádosti,
vyúčtování dotace a dokonce i nejčastější dotazy najdete
na webové adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz. Pomoc se
žádostí o dotaci vám mohou i pracovníci Sdružení obcí
Rýmařovska, kteří mají kancelář na náměstí Míru 2 v Rýmařově
(vchod mezi lékárnou a poštou). Telefonní kontakt do kanceláře
je 554 254 308 (309). V kanceláři vám bude poskytnuta
brožura, kterou je nutné si prostudovat před úplným začátkem
samotné výměny kotle. Ing. Kateřina Uličná, Sdružení obcí
Rýmařovska

ŽÁDÁME OBČANY, ABY UKLÁDALI ODPAD
NA MÍSTA TOMU URČENÁ, ABY BYLO
ZAMEZENO VZNIKU ČERNÝCH SKLÁDEK
NA ÚZEMÍ MĚSTA BŘIDLIČNÁ,
VAJGLOV A ALBRECHTICE U RÝMAŘOVA
SBĚRNÝ DVŮR JE OTEVŘEN VE DNECH
ÚT: 9 - 12 a 14 - 17 hod.
ČT: 9 – 12 a 14 – 17 hod.
SO: 10 - 12 hod.

KOTLÍKOVÉ DOTACE

MUDr. Jana Šuleřová
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ BŘIDLIČNÁ

Obyvatelé Moravskoslezského kraje dostanou příležitost využít
dotace na výměnu kotlů. Od 5. září 2017 bude spuštěn příjem
žádostí o dotaci, finanční prostředky kraje jsou v objemu téměř
900 mil. Kč a zvládnou uspokojit více než 8 tis. žadatelů.
Nahradit starý neekologický kotel můžete za významného
finančního přispění díky dotaci, která může být až 150 tis. Kč.
Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním 1. a 2. třídy napojených na otopnou soustavu.
Požádat o dotaci si mohou fyzické osoby – vlastníci či
spoluvlastníci rodinných a bytových domů (max. 3 bytové
jednotky). Žádost o dotaci se podává elektronickou a zároveň
listinnou
formou,
takto
zvolený
způsob
zamezí
několikahodinovým frontám před úřadem. Od 29. června 2017
bude možno si žádost v elektronické podobě předvyplnit

Ordinační hodiny od 26. 6. do 30. 6. 2017
Po.; Stř.; Pá: od 7. 30 do 12.00 hodin
Út.; čt: NEORDINUJE
Odběry: od 7. 00 do 7.30 hodin

MUDr. Alena Mazalová
ZUBNÍ AMBULANCE BŘIDLIČNÁ

OD 3. – 21. 7. 2017 ZAVŘENO
V případě nutnosti se obraťte na dispečink
tel: 553 777 777
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie moravskoslezského kraje
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence

Bezpečně doma, venku i u vody - prázdniny plné pohody
Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené také volné
dny pro děti, které je mohou trávit také bez dozoru
dospělých. Není tedy zcela od věci připomenout si několik
základních pravidel ohledně bezpečného chování, které
mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému prožití
tohoto období. Rozdělit je můžeme do několika následujících
kapitol. Bez rodičů doma. V ideálním případě by měly být
děti v době, kdy jsou doma bez rodičů, zaměstnány
činnostmi, které je neohrožují. Děti by měly být také poučeny
o tom, jak se v této době chovat. Přístup k telefonu společně
s telefonními čísly na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní
době již standardem. Také by neměly nikomu cizímu otevírat
dveře, naopak vždy by měly děti využívat bytové kukátko
a bezpečnostní řetízek na dveřích k tomu, aby se
přesvědčily, kdo se za dveřmi nachází. Určitě by neměly
skutečnosti o tom, že jsou doma samy, sdělovat nikomu na
sociálních sítích. Své kamarády si zvát domu pouze se
svolením rodičů. Rodiče by se měli vždy přesvědčit, že dítě
porozumělo možným rizikům, která je mohou potkat. Pohyb
dětí venku (hřiště, ulice, cyklostezky…). Klíče od domu či
bytu by děti neměly nosit viditelně, případně je odkládat
například u hřiště nebo na jiném místě, kde by se jich mohl
zmocnit někdo jiný. Vhodný je pohyb dětí ve skupinách. Při
jízdě na kole není od věci připomenout povinnost cyklisty do
osmnácti let věku mít na hlavně řádně připevněnou
bezpečnostní přilbu. Do deseti let věku nesmí cyklista užít
pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starší
patnácti let. Samozřejmostí by mělo být již také poučení dětí,
které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně

komunikace s cizími lidmi, případně přebírání jakýchkoliv
dárků od neznámých osob. Pro všechny děti, ale především
pro ty starší platí, že by neměly experimentovat s žádnou
návykovou látkou, alkoholem či cigaretami. Rodiče by měli
být ze strany dětí vždy informováni o tom, co mají v plánu,
kde a s kým se budou venku nacházet. Plány by měly děti
měnit jen s jejich svolením. Pobyt u vody. Pokud budeme
hovořit o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už
o náctiletých dětech. Menší děti by k vodě chodit samotné
vůbec neměly, a to ani v přítomnosti jen o několik málo let
starších sourozenců či kamarádů. Velký důraz by zde měl
být kladen již na samostatnost. Pokud jako rodiče dovolíme
dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní plochy, měli
bychom si být jistí, že jsou dobří plavci, dokážou přivolat.
Sobě nebo jinému případnou pomoc. Neměly by mít také
sklony k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé
vody, vyhledávání silných proudů na řekách nebo
přeceňování svých sil při plavání na delších tratích. Opět se
doporučuje návštěva vodních ploch ve větších skupinkách
dětí. Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich
dětí v době prázdninového období je v jejich rukou. Dobrá a
srozumitelná komunikace na obou stranách je vždy
přínosem. Odbourá u dětí možný pocit ukřivdění, že jim
nebylo ze strany rodičů něco dovoleno, a u dospělých
napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti a dovednosti
dětí. Komunikujte tedy s dětmi, zajímejte se o jejich plány a
časový harmonogram volných chvil a také jim bedlivě
naslouchejte. por. Bc. Richard Palát, komisař

RUBRIKA – POSTŘEHY Z MĚSTA OD OBČANŮ
OBČANŮM
ODPADY OD OBČANŮ

jeden z případů na ulici Nerudova.
Opakovaně - odstavené
automobily
Byl podán podnět k řešení.
Ulice Komenského

Místa u kontejnerů nejsou odkladištěm
Žádáme občany, kteří odkládají nepotřebné věci ze svých domovů
ke kontejnerům, aby tak NEČINILI. K odložení nepotřebných věcí
slouží ve městě sběrný dvůr. Pokud potřebujete zajistit odvoz
odpadu na sběrný dvůr, máte možnost si ho zajistit u MOS, s.r.o..

ČERVENÉ
KONTEJNERY
slouží ke sběru kovových
odpadů. Bohužel foto věcí,
které jste nám do těchto
kontejnerů hodili, nemám
zatím k dispozici, ale byla
jsem upozorněna na to, že
takto netříděný odpad
končí z velké většiny ve
směsném
komunálním
odpadu. Tímto nezodpovědným způsobem, se nám Všem navyšují
náklady na svoz odpadů, které se promítnou ve výši poplatku za
odpad na občana města. Jiřičná Jana - místostarostka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MÁJOVÁ NOTIČKA
11. 5. 2017 se na ZŠ v Břidličné konal 20. ročník okresního kola
pěvecké soutěže ,,Májová notička“. V tento den, se sjelo do
Břidličné 75 zpěváčků z 11 škol z celého okresu, což byl rekordní
počet. Úvodního slova se ujal ředitel naší školy Mgr. Šimůnek.
Pozdravil nás i starosta města p. Kladníček, kterému tímto
děkujeme i za finanční podporu. Při zahájení vystoupila děvčata
z deváté třídy pod vedením B. Gyorgyové. Zazpívala nám a tím
připomněla, jak ten čas letí, p. Poláčková, která byla jednou
z prvních účastnic této soutěže. Teď je maminkou a její dcerka
soutěžila letos za prvňáčky. Také jsme využili tatínka, který
pochází z Velké Británie. Zahrál a zazpíval nám jednu skočnou
lidovou britskou. Po tomto úvodu se soutěžící rozešli do
jednotlivých kategorií, kde zasedala vždy trojčlenná porota.
Soutěž probíhala svižně a jenom jsme žasli nad výkony dětí
pestrostí lidových písní. Byl to zážitek! Po proběhlé soutěži
zpěváčci obdrželi občerstvení, aby jim lépe ubíhal čas, než se
porota poradila. A byl to složitý úkol. Před vyhlášením vystoupily

děti z prvních tříd pod vedením p. vychovatelky Petry Lambelin.
Vyhlášení výsledků probíhalo společně, děti byly rozděleny do
třech pásem: bronzového, stříbrného a zlatého. Každé dítě
obdrželo diplom a slavíčka z příslušného pásma. Za každou
kategorii byl vyhlášen absolutní vítěz, který nás na závěr potěšil
svým zpěvem. V I. kategorii zvítězila T. Friedrichová (ZŠ Jesenická,
Bruntál), v II. kategorii byla absolutní vítězka D. Vojáčková (ZŠ
Jesenická, Bruntál ) a ve III. kategorii byl vyhlášen M. Sedlák ( ZŠ
Dvoř. okruh, Krnov). V kategorii dvojhlasů byly absolutní vítězky
I. Kozelková a Š. Monsportová (ZŠ Horní Benešov). Myslím si, že
soutěž proběhla v klidné, milé a slavnostní atmosféře, a že
všichni prožili příjemné dopoledne s lidovou písničkou. Patříme
do regionu, kde je málo tradičních, či folklorních zvyků a obyčejů.
Alespoň tímto způsobem můžeme přispět k přetrvání kulturních
hodnot našich předků, které je nutno předávat našemu
potomstvu od útlého věku. Doufám, že se nám to daří.
Text a foto: Mgr. Renata Zapletálková

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

zaujaté děti. Cesta za dobrodružstvím mohla začat. Pro členy
kroužku to byla úplně nová zkušenost, proto se těšili nejen do
Afrického muzea Safari v Holčovicích, ale i na ukázku výcviku
loveckých psů, střelbu ze vzduchovky a samozřejmě i na test
nejen z mysliveckých znalostí. Celý program slavnostně zahájil
předseda Mysliveckého spolku Bruntál, pan Ing. Jaroslav Mader,
a odstartoval tak okresní kolo soutěže Zlatá trofej. Následoval tak
postupně test, střelba, ale také prohlídka muzea, opékání
špekáčků, ukázka výcviků dravců.... Setkání se zúčastnilo přes 40
dětí z šesti škol okresu, které byly rozděleny do 3 kategorií.
Nejmladší žáčci 1. a 2. tříd, dále žáci 3. – 5. třídy a nakonec ti
nejstarší, tedy žáci 6. - 9. třídy. Přestože se celá akce nesla
v duchu pohody a hesla „Vítěz je každý, kdo se snaží porozumět
přírodě“, bylo zde i tak netrpělivě očekávané vyhlášení výsledků.
Dle slov hlavní organizátorky, byli ti nejmenší tak vyrovnaní, že
byli vlastně všichni první a odnesli si kromě diplomu i pěkné ceny.
Nu, a zde jsme měli svá želízka, byla to Michaela Bartozelová z
1.třídy a dva ostřílení borci z druhé třídy, tedy Jan Loukota a
Mateo Cios. I v druhé kategorii jsme měli samozřejmě
zastoupení. Naši pověst hájili Petr Oliš, Miroslav Loukota a
Kateřina Bartozelová. A přesto, že nebyli na „bedně“, byli šikovní
a rovněž si zasloužili ocenění i dárečky. Tedy, nebyli na “bedně“,
vlastně byla! Vždyť nejlepší střelkyní se stala Katka

V sobotu 3. 6. 2017 se
osm
nadšenců
z přírodovědného
kroužku SK ASK ČR
Břidličná při ZŠ vydalo
za
dalším
dobrodružstvím.
A
protože, se i členové
kroužku těší na nové
spolužáky,
malé
přírodovědce, vzali s
sebou i dva žáky ze ZŠ a
MŠ Rýžoviště - Terezu
Šopíkovou a Filipa Šibu.
A kam se to vlastně
vydali? Nejprve s rodiči
na autobusové nádraží
do Bruntálu. Zde už
čekal
objednaný
autobus a hlavně
hlavní organizátorka okresního kola soutěže Zlatá srnčí trofej,
paní Ing. Karla Hynštová z OMS Bruntál a také další přírodou
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Bartozelová a odnesla si tak navíc krásný velký dřevěný terč
s tetřívkem a poukázku na bazén v hodnotě 500 Kč. V třetí
kategorii, jsme měli nejmenší zastoupení, ale i zde se Eliška
Šopíková a Eliška Zlámalová praly statečně a zasloužily si rovněž
ocenění i dárečky. Počasí nám přálo, program byl opravdu

bohatý, a tak jsme se ani nenadáli a už tu byl čas obědu a pak i
odjezdu. A tak nezbývá než poděkovat všem organizátorům za
senzační setkání, poblahopřát našim žákům k úspěchu a hlavně
se těšit na další společná setkání. Mgr. Květa Děrdová, vedoucí
kroužku
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KNIHOVNA
Městská knihovna bude od 28. 7. do 18. 8. 2017
ZAVŘENA z důvodu čerpání dovolené
adrese Sokolovská 143. : vedoucí NZDM Hope House David
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Kadeřábek (725 958 495); vedoucí sociální pracovník Lenka
Dvořáková (728 829 962)

V úterý 13. 6. a v pátek 16. 6. 2017
proběhlo v městské knihovně pasování
prvňáčků na čtenáře. První třídy pod
vedením Mgr. Jany a Lucie Janáčových,
Mgr. Jarmily Křenkové byly přihlášeny do
celostátního projektu SKIPu ČR na
podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem
čtenář - Knížka pro prvňáčka“. Cílem projektu je rozvoj
čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.
Prvňáčci v průběhu školního roku navštívili čtyřikrát knihovnu,
kde pro ně byly připraveny akce vedoucí k zájmu o četbu.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je knížka pro
prvňáčka, původní česká novinka od spisovatele Martina
Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 - LAMPÁLIE V LAMPÁLII, dále
děti obdržely pasovací dekret, záložku, vystřihovánky, sladkou
odměnu a roční registraci do knihovny zdarma. M. K.

PLAVECKÉ ZÁVODY
V pátek 9. června 2017 byly pořádány na bazéně v Břidličné již
tradiční plavecké závody naší Základní školy ve spolupráci
s plaveckým oddílem v Břidličné. Celkem soutěžilo 175 dětí. Klání
se neslo ve velmi příjemné atmosféře, děti si užily soutěží i
volného prostoru k vodním hrátkám. Učitelé a dozor si také přišli
na své… První a druhý stupeň letos soutěžil ve vyrovnaném
poměru, což dříve neproběhlo. Ba naopak letos žáci z vyššího
stupně prokázali svou fantazii, kreativitu a hlavně bojovnost, či
soutěživého ducha. Kdo nesoutěžil, tak fandil, nebo si hřál své
kosti v sauně. Závodů se účastnila i spřátelená škola z nedalekého
Ryžoviště. Sluší se poděkovat městu Břidličná za grant a peníze
z něj, MOS s.r.o. za poskytnutí bazénu a za podporu plaveckého
oddílu. Poděkování též patří trenérům plavání za organizaci,
jednotlivým učitelům a panu řediteli za pomoc, podporu a
dobrou náladu. Všichni už se těšíme na další ročník. Text: Mgr. et
Mgr. Miroslav Hanuš ml.

VEČERNÍ BĚH NÁMĚSTÍM V BRUNTÁLE
Dne 16.06.2017 se žáci z Klubu biatlonu Břidličná zúčastnili
Večerního běhu Bruntálem. Večerní běh byl pro naše sportovce
vyvrcholením týdenního soustředění, které proběhlo v rámci
letní přípravy na střelnici v Břidličné. Biatlonisti porovnali své síly
s atlety, fotbalisty i triatlonisty a domů si odvezli zasloužené
poháry. V benjamíncích byla v dívkách nejrychlejší na 5. místě
Neiry Tess Novák a v chlapcích na 2. místě Petr Krečmer.
V mladších chlapcích nejlepší na 5. místě Michal Kozáček
a v dívkách na 3. místě Kateřina Horňáčková a na 6. místě Kristýna
Tatoušková.
Ve
starších
chlapcích byl nejrychlejší na 2.
místě Tomáš Měrka a na 4.
místě Štěpán Nešpor. Po
náročném týdnu čeká žáky
krátký oddych a ve dnech 23.
06. – 25. 06. se společně
s dorostem
a dospělými
zúčastní II. kola Českého
poháru
v letním
biatlonu
v Bystřici pod Hostýnem.
Text a foto:
Markéta Minichová

BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN NZDM HOPE HOUSE CHCE
VYJÍT VSTŘÍC RODIČŮM A DĚTEM, A NABÍDNOUT TAK
SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR je určen pro děti a mládež od 7 do 15 let,
maximálně však pro 14 dětí. V termínu 24. 07. - 29. 07. 2017.
Cena tábora: Příměstský tábor je financován z dotací MěÚ
Břidličná, z části z NZDM Hope House, z. s. a část tábora si hradí
účastníci příměstského tábora ve výši 400 Kč. V ceně je zahrnutý
oběd, odborný dozor (včetně zdravotníka), cestovné, vstupné, za
ubytování na 2 noci v Brně. Místo konání: je vždy v prostorách
Hope House, z. s., na adrese Sokolovská 143, Břidličná 793 51
(bývalý dům služeb), dále se budeme přemisťovat dle programu,
až na poslední 3 dny příměstského tábora, který se bude konat
v Brně. Přihlášku si můžete vyzvednout v prostorách klubu na

6.

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
So 1. 7.
Rychlebské hory, Ramzová- Smrk 1170m. Auta nebo vlak 5.08. Horňáčková
14. - 20.7
RAKOUSKO JIŽNÍ TYROLY – JERZENS. Zájezd, bus, chatky. Vede Olda Mana
5. -12. 8.
EXPEDICE VYSOKÉ TATRY, vysokohorská turistika. Vlak. Vede Šnyrch L.
25. -28. 8.
ZÁJEZD SLOVENSKÝ RÁJ VELKÝ A MALÝ KYSEL. Bus. Vede Horňáčková L.
So 2. 9. Za
HUZOVSKÝM ŠKOPKEM. Bus Břidličná 7.05 hod. do Huzové.
So 9. 9.
RÝMAŘOVSKÁ 50 vlak 7.28 do Rýmařova
Akcí se každý zúčastňuje na vlastní
nebezpečí a zodpovědnost.
informace tel. 605975512
Stránky KČT: www:kct-bridlicna.4fan.cz

DEN DĚTÍ
1. června 2017 uspořádal pan Ferdinand Gyorgy se svými staršími
svěřenci z oddílu kopané TJ Břidličná pro děti k jejich svátku Sportovní den. Akce se konala na fotbalovém hřišti a byla určena
těm nejmladším, a to prvňáčkům a předškoláčkům z MŠ. Vše
začalo fotbalovým kláním, kde se ukázala celoroční příprava dětí
z MŠ. Ve druhé minutě už vyhrávaly 3 : 0. Školáci však zabrali a
nakonec zápas skončil 6 : 6. Spokojenost byla na straně hráčů i
fanoušků, kteří bouřlivě povzbuzovali. Po krátké přestávce se děti
pod dohledem starších spolužáků – fotbalistů přesunuly na
jednotlivá stanoviště, kde plnily různé dovednostní úkoly. V deset
hodin byla přestávka na nanuk a malý odpočinek. Ale bylo
potřeba všechna stanoviště projít, tak se pokračovalo až do
jedenácté hodiny. Při závěrečném nástupu hlavní organizátor pan
Gyorgy děti pochválil za vzorný přístup i chování a rozdal jim další
sladkosti. Děti byly nadmíru spokojené a dostatečně si tento den
užily. Akci ocenily i přihlížející maminky. Moc děkujeme panu
Gyorgyovi za uspořádání této akce, je vidět, že ho práce s dětmi
baví a hlavně jsou vidět výsledky jeho práce. Takových lidí je třeba

si vážit! Děkujeme rovněž paní Machové, paní Kosíkové
a pomocníkům na hřišti. J. Křenková

7.

CYKLOBUSY A TURISTBUSY V JESENÍKÁCH
Cyklobusy budou v provozu od 17. 6. 2017 do 10. 9. 2017 o
o víkendech a ve dnech státních svátků. Linka 850121 z Krnova pojede
od 1. 7. do 3. 9. 2017 denně.
Turistbus Olomouc - linka 890727 - je v provozu
od 1. 4. 017 do 9. 12. 2017 o víkendech a státních svátcích.
Turistbus Ostrava - linka 910132 - je v provozu od 3. 6. do 1. 10. 2017 o víkendech
a státních svátcích.
O víkendech a ve dnech státních svátků. Linka 850121 z Krnova pojede od 1. 7. do
3. 9. 2017 denně. Veškeré dotazy týkající se provozu rekreačních linek můžete
zasílat na e-mailovou adresu centrumsluzeb.morava@arriva.cz nebo se na nás
můžete obrátit na telefonním čísle 844 555 888.

MĚSÍČNÍ PROGRAM KRYTÉHO BAZÉNU V BŘIDLIČNÉ
MALÝ BAZÉN: 28 °C

VELKÝ BAZÉN: 27 °C
VZDUCH: 29 °C
Od 01. 6. do 30. 6. 2017
Pronájem krytého bazénu pro organizace je možný dle předem sjednané smlouvy na základě písemné
objednávky. Ceny za pronájem jsou smluvní a jejich výši je možno dohodnout při podepsání smlouvy
s vedením společnosti. Objednávky prosím zasílejte na e-mail: bazenbridlicna@gmail.com.
Od - do
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
12-13
PŠ
PŠ
PŠ
--------do 12:30
do 12:30
do 12:30
13-14
XXX
XXX
----------sauna
sauna
14-15
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
sauna
sauna
sauna
sauna
sauna
sauna
sauna
15-16
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
sauna
sauna
sauna
sauna
sauna
sauna
sauna
16-17
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
sauna
sauna
sauna
sauna
sauna
sauna
sauna
17-18
Plavecký
XXX
Plavecký
XXX
XXX
XXX
XXX
odd.
sauna
odd.
sauna
sauna
sauna
sauna
18-19
Plavecký
Plavecký
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
odd.
odd.
sauna
sauna
sauna
sauna
sauna
do 18.30
do 18.30
19-20
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
AEROBIK
sauna
sauna
sauna
sauna
sauna
sauna
OD 26. 6. VČETNĚ DO 30. 6. 2017 VČETNĚ BUDE BAZÉN Z DŮVODU ODSTÁVKY UZAVŘEN.
Více na http://bazenbridlicna.webnode.cz/

Vstupné na 90 min.
Děti do 15 let
Studenti od 15 do 26 let
2 dospělí + 1 dítě do 15 let
2 dospělí +2 děti do 15 let
Permanentka dětská (11 vstupů)
Permanentka dospělá (11 vstupů)

Dospělí
30 Kč
35 Kč
120 Kč
145 Kč
270 Kč
540 Kč

Zdravotně postižení
Pojištěnci s uzavřenou smlouvou
Koupací čepice
Permanentka studentská (11 vstupů)

60 Kč
50%
sleva
zdarma
5 Kč
315 Kč
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