MĚSTSKÉ INFO
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY
MĚSTA BŘIDLIČNÁ

LISTOPAD 2017
NA SLOVÍČKO OBČANE.

Už z dálky se na mě usmíval. V jeho
tváři
chyběl
onen
jízlivý
a
pochybovačný úsměv, kterým mě
zdravil při našem posledním setkání.
„Tak co, už se Ti nezdá, že se nic
neděje,“ zeptal jsem se. Překvapilo
mě, že hned přešel k hodnocení prací
na regeneraci Jesenické ulice. Bylo
vidět, že má přehled o tom, co se děje
na „jeho“ ulici a velice kladně hodnotil
práci firmy JR STaKR s.r.o.,Bruntál. A
pak mě zasypal otázkami. Zda se bude
pokračovat v dalších etapách na
regeneraci Jesenické ulice. Ubezpečil
jsem ho, že naším zájmem je, ve třech
až čtyřech etapách dokončit realizaci
této akce. V současné době se
dopracovává projektová dokumentace
pro II. etapu, a pokud se nám podaří
v příštím roce získat dotaci na II.
etapu, budeme pokračovat v realizaci
za cca 6 miliónů korun, a pokud dotaci
nezískáme, tak z vlastních prostředků
za cca 3 milióny korun. Nad rámec
dotazu jsem ho ještě informoval
o pokračujících pracích na plynofikaci
kotelny na ulici Jesenická. Jsou
připraveny projekty na přivaděč plynu,
vlastní plynovou kotelnu a částečnou
demolici kotelny stávající,
včetně
komínu.
Realizace
by
měla

proběhnout v příštím roce a celou ji
zajišťuje naše MOS s.r.o. Jeho další
otázka se týkala ulice Polní: „Všiml
jsem si, že se rozběhly stavební práce
na ulici Polní, kdy by měly být
dokončeny.“ Práce na komunikaci na
ulici Polní, které provádí fi Strabag a.s.,
probíhají dle harmonogramu a je
předpoklad, že by měly být dokončeny
do konce listopadu. „A co ulice Fojtství“
– zněla jeho další otázka. Práce, které
provádí firma Kareta a.s., jsou
v mírném skluzu, a to především díky
vícepracím, které vznikly doplněním
dešťové kanalizace po celé délce
komunikace. Při odstraňování zeminy
pro zakládání gabionové zídky
narazila firma na skálu. Poslední týden
v listopadu by se měla pokládat 1.
asfaltová vrstva. Když se zeptal, zda
už máme i na příští rok připraveny
projekty na další investiční akce, došlo
mi, že se náš poslední rozhovor
neminul účinkem, protože pochopil, že
od rozhodnutí po realizaci vede cesta
právě přes projekty a je to cesta někdy
velmi dlouhá. A tak jsem začal
s výčtem akcí, které by se měly
realizovat v příštím roce: Kanalizace
Vajglov, chodník ul. Rýmařovská,
chodník ul. Nerudova, komunikace ul.
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Sokolovská a Dlouhá, dopravní
terminál – centrum města, oprava
zdravotního
střediska,
oprava
prodejen na pěší zóně. V současné
době se připravuje rozpočet města na
rok 2018 a určí se priority jednotlivých
akcí, protože ne na všechny budou
finanční prostředky. Uznale pokýval
hlavou a pak mi položil poslední
otázku: „Proč je zavřený krytý bazén –
slyšel jsem, že ho nechal zavřít nějaký
úřední šiml, co to je.“ „Víš, to je
fenomén, s kterým se potýkají na
mnoha úřadech – drží se striktně litery
zákona a nehledá cesty ke spolupráci
a možnosti, jak případné pochybení co
nejcitlivěji napravit. Jsou však také
úřady, kde tento živočich vyhynul a věř
mi, že se jim tam dýchá daleko volněji.“
Chvíli přešlapoval na místě a na jeho
rtech, jako bych vyčetl nějakou
peprnou poznámku, ale raději ji polkl.
Rozloučili jsme se a já odcházel
s pocitem, že jsem dnes hovořil
s úplně jiným člověkem než při našem
posledním setkání, člověkem, který
sleduje, co se ve městě děje a tyto
změny dokáže ocenit.
Miroslav Kladníček, starosta města

TŘÍDĚNÍM ODPADŮ SE VÝRAZNĚ
ŠETŘÍ ENERGIE
Velká úspora energie je jedním z mnoha důvodů,
proč má smysl odpady třídit. A to není vše. Tříděním
odpadů se prokazatelně šetří také primární zdroje
surovin jako je ropa nebo uhlí. Víte, že tříděním a
recyklací odpadů ušetříme ročně 27.034.318 GJ
energie, což je produkce jaderné elektrárny Temelín
za 162 dnů? Tolik energie spotřebuje v průměru za
rok více než 300 tis. domácností, tedy zhruba celý
jeden kraj!
Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu
smysluplně využít, dají se dále třídit a recyklovat.
Z vytříděných PET lahví se dnes vyrábějí nové PET
lahve. Z třiceti recyklovaných PET lahví se může vyrobit
jedna dětská fleecová mikina, na tričko jich stačí pouze
deset. Recyklované PET lahve jsou součástí mnoha
dalších výrobků, s kterými přicházíme denně do styku a
ani si neuvědomujeme, z čeho vznikly. Ze směsných
plastů se vyrábějí např. plastové chodníky, obrubníky,
protihlukové stěny kolem rychlostních silnic a dálnic,
přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací dlažba.
Ze stavebních prvků vznikají dětské klouzačky nebo
prolézačky. Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se
vyrobí v papírnách tolik papíru, ze kterého se dá vyrobit
dětské leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna
kartonová krabice na televizi. Z pěti běžných skleněných
lahví se dá vyrobit například nová váza. Z vytříděného
skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – lahve na
minerálky, alkohol a pivo, zavařovací sklenice a různé
skleněné výrobky. Sklo se také používá jako přísada do
speciálních druhů betonů, brusných hmot, tepelných
izolací a podobně. Papír se nejčastěji recykluje
v papírnách na nový papír. Tímto způsobem může být
použitý až sedmkrát. Další možností jeho recyklace je
výroba tepelných izolací nebo příměsí do stavebních
hmot. Dobře využitelný je i nápojový karton. Mimo
nového papíru se z něj vyrábí i lisované a izolační
desky, které se používají ve stavebnictví jako alternativa
sádrokartonových
desek
nebo
při
výstavbě
montovaných rodinných domů. Možností využití
vytříděných odpadů je opravdu mnoho. Aby se dal
odpad z našich domácností dále recyklovat a využít, je
důležité, aby byl správně vytříděný. Pro jeho třídění
slouží známé žluté, modré, oranžové, zelené ale i bílé
kontejnery, které jsou navíc označené nálepkami podle
toho, co do nich patří. Není tedy pochyb o tom, že třídění
odpadů má smysl! Více se o třídění a recyklaci najdete
na stránkách www.jaktridit.cz

MÁTE EVIDOVÁNU ADRESU
TRVALÉHO POBYTU
NA ADRESE SÍDLA OHLAŠOVNY?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení
zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž
správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. Uložením
oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na
vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí
lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení;
desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude
právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí
písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi
nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné
promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit
takovýmto chováním pouze vlastní osobu. Může se stát
i Vám!
§ Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého pobytu na
adrese sídla ohlašovny, fakticky však bydlí v bytě u své
přítelkyně. Často jezdí autem a při svých cestách se občas
dopustí dopravního přestupku. Postupně má v registru
řidičů zapsáno 12 trestných bodů, o čemž je mu zasláno
oznámení obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Proti provedení záznamu mohl pan K. podat námitky, ale
poštovní zásilku si nepřevzal a v důsledku fikce doručení
začala běžet lhůta pro podání námitek, kterou pan K.
promeškal. Obecní úřad obce s rozšířenou působností
následně uložil rozhodnutím panu K. sankci spočívající v
zákazu řízení motorových vozidel, přičemž rozhodnutí bylo
rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí právní moci
rozhodnutí byl pan K. povinen odevzdat řidičské oprávnění,
tuto povinnost nesplnil a spáchal tím přestupek, za který
mu byla uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci se pan
K. dozvěděl při namátkové kontrole provedené Policií
České republiky. Následně může být obviněn z trestného
činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.
§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o adrese
místa trvalého pobytu, a místem nového trvalého pobytu se
stala adresa sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety svou
podnikatelskou činnost. Z podnikání mu zůstal dluh na
zdravotním pojištění ve výši 20 000 Kč. Tento závazek
nehradil. Po třech letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral
poštu, protože dojížděl za prací a na dluh zapomněl, začal
dlužnou částku vymáhat exekutor. Dlužná částka se
vyšplhala až na 50 000 Kč. Exekuce byla nařízena
srážkami ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl a na
základě fikce doručení nabylo rozhodnutí právní moci. O
exekuci se pan J. dozvěděl následně až od svého
zaměstnavatele.
Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU BŘIDLIČNÁ
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
středa 27. 12. 2017 od 08.00 hod. do 11.30 hod.
čtvrtek 28. 12. a pátek 29. 12. 2017 ZAVŘENO,
pouze pro voliče, kteří si budou chtít vyzvednout
osobně voličské průkazy pro nadcházející lednovou
volbu prezidenta ČR, bude otevřeno čtvrtek a pátek
od 08.00 hod. do 11.30 hod.
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INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PRACOVNÍ POMĚR
Základní škola Břidličná,
Komenského 490, 793 51 Břidličná

Firma Alfun a. s.,
Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál,

Firma Macco Organiques, s. r. o.,
Zahradní 1938/46c, 792 01 Bruntál,

hledá pracovnice do provozu – školní
kuchyně pro občasné zastoupení
stávající kuchařky. Jedná se o
nepravidelné zástupy. Případní zájemci
se
mohou
informovat
na
www.skolabridlicna.cz
tel: 595 538 401
e-mail: zs.bridlicna@seznam.cz
u vedoucí kuchyně paní Anežky Chudé
tel.: 595 538 425

hledá do svých řad nové pracovníky,
jedná se o dělnickou profesi se
zajímavým finančním ohodnocením.
Případní zájemci se mohou informovat
na webových stránkách
www.alfun.cz
tel: +420 552 350 307
e-mail: zdenka.oravcova@alfun.cz

hledá do svých řad nové pracovníky,
jedná se o dělnickou profesi se
zajímavým finančním ohodnocením.
Případní zájemci se mohou informovat
na webových stránkách
www.macco.cz,
tel: 555 530 312
e-mail: personalni@macco.cz

ZÁJEMCI MOHOU STÁLE ŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE

Další kotlíková výzva, ve které bylo
pro Moravskoslezský kraj
alokováno 900 milionů korun
z Ministerstva životního prostředí,
odstartovala letos 5. září.
Během první hodiny přijal Krajský úřad
Moravskoslezského kraje celkem
5 100 žádostí. Prvotní nápor žadatelů
brzy zvolnil: k 15. 9. bylo podáno
celkem 5602 žádostí v objemu 579,
5 milionu korun. „Lidé začali hned
v prvním dnu osobně přinášet a zasílat
poštou potřebné dokumenty, i když
lhůta pro jejich doložení je deset
pracovních dnů po podání žádosti.
V současné době máme doručeno
4 757 listinných žádostí, z nichž mírně
převažuje osobní podání nad zasláním
poštou,“ sdělila Jarmila Uvírová,
náměstkyně hejtmana MSK pro
životní prostředí a zemědělství.
Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou
zájemci
podávat
na
adrese
https://kotliky.msk.cz/ až do 31. 12.

2018. Pokud bude před tímto
termínem podáno 10 tisíc žádostí,
příjem bude ukončen dříve, a to
automaticky při dosažení uvedeného
počtu. „Elektronický příjem žádostí
i listinných verzí probíhají celou dobu
naprosto
bez
problémů.
Vyhodnocování
žádostí
a jejich
předkládání ke schválení radě probíhá
podle pořadového čísla, které žádost
získala při elektronickém odeslání.
První
skupina
žadatelů
bude
schválena na radě kraje 26. září,“ sdělil
Jan Krkoška, náměstek hejtmana
MSK
pro
regionální
rozvoj
a cestovní ruch. „O schválení žádosti
budou žadatelé informování vždy emailem, poté budou připraveny
k podpisu
smlouvy
o poskytnutí
dotace. Smlouva bude žadatelům
zaslána na jejich e- mail a žadatelé
obdrží také upozorňovací SMS zprávu
na své telefonní číslo,“ dodává
náměstek
Jan
Krkoška.
Moravskoslezský kraj vyčlenil ze
svého rozpočtu 69 milionů korun,
z nichž přispěje v rámci této výzvy na
každý kotel částkou 7,5 tisíc korun.
Dalšími 45 miliony korun předfinancuje
příspěvky
vybraných
obcí.
Ty
poskytnou zájemcům částku ve výši od
1 500 do 15 000 korun. Do

spolufinancování kotlíkových dotací se
ve spolupráci s krajem zapojilo 78
obcí. Podporovanými zdroji vytápění
jsou
v tomto
kole
automatické
kombinované kotle (uhlí/biomasa),
kotle
výhradně
na
biomasu
(automatické i s ručním přikládáním),
kondenzační plynové kotle a tepelná
čerpadla. Veškeré informace ke
kotlíkovým dotacím včetně aktuálního
počtu zaregistrovaných žádostí jsou
zveřejňovány na webových stránkách
https://lokalni-topeniste.msk.cz/,
žadatelům jsou také stále k dispozici
„kotlíkové“ kontakty: tel. 595 622 355,
e- mail kotliky@msk.cz a možnost
osobních
konzultací
v budově
krajského úřadu v kanceláři A106
(každý pracovní den v úředních
hodinách krajského úřadu).
Kancelář hejtmana kraje
OZNÁMENÍ
Ode dne 13. 10. 2017 je krytý
bazén v Břidličné na základě
rozhodnutí Městského úřadu
v Břidličné, odboru výstavbystavebního úřadu do odvolání
uzavřen. Město se snaží o
zajištění požadovaných opatření.
Prozatím nelze blíže specifikovat
termín otevření krytého bazénu
pro veřejnost.
Vedení města
Omezení z důvodu stavby na
ulici Fojtství
Pokud se v zimních měsících
nebude moci z důvodu stavby
projíždět ulicí Fojtství, bude
dočasně umožněn průjezd ulicí
Školní – pod kostelem.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZPRÁVA Z DRUHÉHO BADATELSKÉHO VÍKENDU
Tak už je to za námi, ano ve dnech 21. – 22. 10. 2017 se uskutečnil pod záštitou SK ASK ČR Břidličná již druhý
víkend plný činorodých aktivit. V sobotu přijel, až z Beskyd, za malými badateli z přírodovědných kroužků
do přírodního areálu Jestřábí z. s. Oskava zoolog a odborník v oboru výskytu šelem na území ČR Jiří Labuda.
Spolu s ním přijel i ornitolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
Každý sice ví, že tentokrát se počasí
nezachovalo až tak přátelsky, ale
upřímně řečeno, on je člověk věčně
nespokojený. Když je sucho, máme
obavy, že budeme bez vody. Nu,
a když se rozprší, většinou nám to
opět nevyhovuje. Proto se dá říct, že
mlhavá sobota, kdy slunce vykouklo až
odpoledne i mokrá neděle, byly vlastně
optimálním podzimním počasím. Však
si ho malí badatelé z přírodovědných
kroužků v přírodním areálu Jestřábí
z s. Oskava, opět užili naplno.
V sobotu totiž za nimi přijel, až
z Beskyd, zoolog a odborník na slovo
vzatý v oboru výskytu šelem na území

ČR Jiří Labuda. Spolu s ním přijel i
ornitolog z Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého Olomouc Mgr.
Peter Adamík, Ph.D. Není ani třeba
zdůrazňovat, že o opravdu odborný
program a zajímavou činnost bylo
postaráno. Nejdříve bylo třeba
napnout na několika místech nárazové
sítě. Pak už stačilo jen nastavit
speciální dalekohled a chvíli čekat.
Následovalo
opatrné
odebrání
odchyceného
opeřence
a jeho
následné okroužkování a zapsání
důležitých údajů do speciálního
seznamu. Zrovna tak akční byla i
výprava do lesa. Zde zas účastníci pod

dohledem odborníka nainstalovali
fotopast, dále vyhledávali a určovali
pobytové stopy zvěře. Dokonce se
naučili i odlévat sádrové stopy zvěře.
Druhý den byl už klidnější. Ráno podle
předpovědi probudil všechny hustý
déšť,
ale
i
plápolající
oheň
v krbovkách. Když se k tomu ještě
objevila na stěně i prezentace o
migraci ptáků a povídání o zážitcích
z ornitologických exkurzí, dopoledne
nemělo opět chybu. Není proto divu, že
se nikomu nechtělo odjíždět a už nyní
se mladí přírodovědci opět těší na
další
pokračování
badatelských
víkendů.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Již tradiční akce pro občany a hlavně děti s rodiči a prarodiči. Děti soutěží v plnění úkolů, soutěží v pohybových
aktivitách. Zábavné odpoledne broučci zakončili lampiónovým průvodem.
Tak by se ve zkratce dala charakterizovat, dá se říct již tradiční, akce Uspávání broučků v Břidličné. Každoročně ji pořádá
SK ASK ČR Břidličná. Zve na ni odměnu. Přesto, že je již několik roků Zde si přítomní vyslechli tři písničky,
všechny spoluobčany bez rozdílu pravidlem
přes
100
aktivních které si pro ně připravil hudební
věku.
Samozřejmě
je
určená soutěžících, cenu si odnáší každý! Aby kroužek vedený paní učitelkou Mgr.
především dětem, ale pořadatele bylo i kousek napětí, na konci ze všech Györgyovou. Písničky se všem moc
zrovna tak těší přítomnost jejich rodičů soutěžních lístečků vylosují pořadatelé líbily a přispěly k přátelské atmosféře
či prarodičů, pro něž může být 10, kteří získají sladkou odměnu. Ale celé akce. Za své vystoupení tak dívky
soutěžení dětí doslova pastvou pro oči. stále to není vše. Malí účastníci si sklidily zasloužený potlesk. Pěkný
Jaké soutěžení? Tak to je každým mohli „zařádit“ v nafukovacím hradu, podvečer zakončil malý ohňostroj,
rokem malinko jiné, ale vždy zahrnuje nebo se povozit na koníčcích. V rámci který
jako
vždy
odpálil
člen
řadu zábavných stanovišť, na nichž spolupráce je přiváží organizace Dobrovolného
hasičského
sboru
musí plnit nejrůznější úkoly. Jejich Jestřábí z.s. Oskava. To hlavní, ale na Břidličná. Nikomu z přítomných tak
splnění si soutěžící nechávají potvrdit všechny čekalo v samém závěru, kdy vůbec nevadilo sychravé počasí, ani
na lísteček, který po projití celé trasy se
„broučci“ vydali na závěrečný drobné mrholení.
Mgr. Květa
předloží u stolku odměn. Tak vedle podzimní prolet. Cestou je doprovázel Děrdová,
vedoucí
SK
ASK
samotného prožitku z veselých úkolů, průvod
krásných
barevných ČRBřidličná
si ještě odnesou i nějakou věcnou lampionků, a to až k MěÚ Břidličná.

MIKULÁŠSKÝ BĚH
Základní škola v Břidličné pořádá 6. 12. 2017 od 10:00 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH.
Na pěší zóně před městským úřadem se 6. 12. 2017 v 10.00 hodin sejdou se svými třídními učitelkami
žáci z prvního stupně ZŠ Břidličná, aby odstartovali čtvrtý ročník Mikulášského běhu. Přijďte podpořit
školáčky.
Jarmila Křenková
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ZPRÁVY Z VESELÉ ŠKOLIČKY
Co se událo v mateřské školce:
V říjnu děti z mateřské školy zažily
zajímavou poznávací akci - Pokusy kde jim hravou formou byly vysvětleny
základní fyzikální jevy, akce se
zúčastnila 2. a 3. třída. 2. třída Berušek
uspořádala
Drakiádu
společně
s rodiči. Vyšlo počasí, foukal parádní
vítr a draci létali vysoko. Na Halloween

si ve 2. třídě Berušek připravili
zábavnou akci v maskách a s
občerstvením, které zajistili rodiče.
Rodičům děkujeme. Navštěvujeme
místní knihovnu a každý týden mají
chlapci z 2. a 3. třídy tréninky
v kopané v tělocvičně bývalé ZŠ.
Věra Višňová, učitelka MŠ

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU A PROSINCI
V listopadu a prosinci děti
z mateřské školy navštíví loutkové
divadlo z Olomouce, vyrobí si
s rodiči vánoční figurky, Mikuláše,
anděla a čerta. Čeká je návštěva
Mikuláše, čerta a vánoční besídky.
Všechny třídy se zúčastní divadla
z Olomouce - Marionety, které přijede
do mateřské školy. Ve 2. třídě Berušek
si děti společně s rodiči mohou vytvořit
figurky - Mikuláše, anděla a čerta z

papíru na Výtvarném tvoření. 3. třída
Včeličky půjdou do základní školy na
besedu Netopýři. Dále připravujeme
hudební program na rozsvícení
vánočního stromu, který se uskuteční
3. 12. 2017. To už se děti budou těšit
na Mikulášskou besídku, která
proběhne 6. 12. 2017 ve 2. a 3. třídě
MŠ společně s rodiči. Adventní čas ve
všech třídách mateřské školy se nese
v duchu lidových tradic. Maminky naši

snahu podporují upečením vánočního
cukroví, na kterém si děti pochutnávají
u vánočního stromečku s očekávanými
dárky. Vánoční besídky tak proběhnou
v komorním duchu dopoledne v
jednotlivých třídách.
Krásné vánoce a mnoho úspěchů
v roce 2018 přeje kolektiv mateřské
školky v Břidličné.
Věra Višňová, učitelka MŠ

SENIORKY A NEPOSLUŠNÉ ŠIPKY
Seniorky házely šipkami na cíl.
V úterý 24. 10. 2017 uspořádaly
seniorky v čele s paní Krištiakovou ve
své klubovně na staré škole zajímavou
soutěž. Zahrály si hru v hodu šipek na
cíl. Byla u toho velká
legrace,
i
když
některé to braly
docela
vážně,
většina
se
však
dobře
bavila.
V
průběhu hry se přišel
podívat i starosta s
tajemnicí a také si
vyzkoušeli
své
umění, nic moc,
budou muset trochu
potrénovat,
pokud
najdou trochu času,

rádi je přivítáme. Nakonec
suveréně
zvítězil
pan
Magiera
před
paní
Kozubovou
a
paní
Mihálovou.

Text a foto: Daniel Mach

KNIHOVNA
VÁNOČNÍ NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ
V pátek 1. 12. 2017 od 17:00 proběhne
v knihovně Vánoční nocování. Pro děti jsou
připravené soutěže, kvízy, zdobení
vánočního stromečku atd.
www.knihovna-bridlicna.cz
Městská knihovna v Břidličné bude
ve dnech 18. 12. 2017 do 1. 1. 2018
ZAVŘENA
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NĚCO MÁLO
O PŘEDVÁNOČNÍM ČASE
ADVENT
Advent trvá 22 až 28 dní a začíná čtvrtou
nedělí před Štědrým dnem, tj. 3. 12. 2017.
Advent byl dobou očekávání příchodu
Spasitele na svět. Slovo Advent pochází
z latinského slova „adventus“ což znamená
„příchod.“ Doba adventní byla přípravou na
vánoční svátky a už od 11. stol. se jeho doba
trvání ustálila na posledních čtyřech týdnech
před Štědrým dnem. Byla časem půstu, při
kterém se měli lidé namísto nadměrného
požívání jídla, věnovat zbožnému rozjímání.
Zakázány byly veškeré zábavy, tanec a zpěv.
I tak se o adventu konaly některé lidové
obřady, které tento zákaz víceméně
porušovaly.
3. prosince
10. prosince
17. prosince
24. prosince

1. neděle adventní
ŽELEZNÁ
2. neděle adventní
BRONZOVÁ
3. neděle adventní
STŘÍBRNÁ
4. neděle adventní
ZLATÁ

SPORT A ZÁBAVA

6.

CO SE DĚJE V ODDÍLU KOPANÉ
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás
v krátkosti seznámil s činností a
sportovními výsledky oddílu kopané při
TJ Břidličná z.s. Oddíl kopané je co do
počtu členské základny největším
oddílem TJ. Svoji činnost organizuje v
souladu se svým hlavním účelem, jímž
je provozování sportu a tělovýchovy,
podpora,
rozvoj
a
praktické
organizování sportovního vyžití členů i
neorganizované
veřejnosti.
Pod
hlavičkou klubu se v roce 2017 (tj. v
soutěžních ročnících 2016/2017 a
2017/2018) účastnilo zápasů v rámci
různých soutěží Fotbalové asociace
České republiky celkem sedm týmů.
Jednalo se o: dva týmy mužů: starší
žáci a mladší žáci, starší přípravka a
mladší přípravka (A a B). Mimo starty v
organizovaných soutěžích se činnosti
účastní též družstvo fotbalové školičky
určené pro děti předškolního věku.
Tým A mužů hraje již čtvrtou sezónu
Moravskoslezský krajský přebor. Po
podzimní části soutěže se mužstvo
nachází s 16-ti body na 10. místě.
S tímto
umístěním
samozřejmě
spokojeni nejsme a budeme se snažit
získat co nejvíce bodů, abychom se v
tabulce posunuli výše. Tým B mužů
hraje stabilně Okresní přebor v rámci
okresu Bruntál a jeho posláním je
udržet mladé hráče s cílem jejich
doplnění do hráčského kádru A
mužstva. Cílem žákovských družstev a
přípravek je příprava hráčů pro vyšší
věkové kategorie. U fotbalové školičky

postupné vzbuzení zájmu dětí o fotbal,
osvojení si nejzákladnějších návyků a
dovedností a příprava dětí pro starší
kategorie. Činnost klubu po technické
stránce (příprava a údržba hřišť, šaten,
uskladnění výstroje a výzbroje) je
v současné době zabezpečována
z vlastních zdrojů hospodářem a dále
za přispěním města. Ekonomickými
zdroji činnosti klubu jsou sponzorské
dary, grant z města Břidličná a dotace
od
veřejnoprávních
institucí.
Nejvýznamnějšími partnery v tomto

smyslu jsou město Břidličná, fy.
ProSolo a další místní podnikatelské
subjekty včetně ALINVEST a.s. Oddíl
kopané tímto děkuje svým partnerům,
členům a rodičům za podporu, bez níž
by naše činnost nebyla možná. Na
následující období je našim cílem
minimálně udržet a podle možností i
posílit stávající pozice a věnovat se
dalšímu rozvoji podmínek činnosti.
Děkuji za Vaši pozornost. Juráš
Stanislav, člen výboru FO

PEČOVATELSKÉ BYTY V OBCI RÝŽOVIŠTĚ
Dovoluji se na vás jménem firmy
Pečovatelské byty s.r.o. obrátit s
nabídkou bydlení. Nabízím pronájem
bytů 1+KK v pečovatelském domě v
obci Ryžoviště okres Bruntál k
dlouhodobému pronájmu s možností
trvalého
pobytu.
Byty
jsou
bezbariérové, určené pro věkovou
kategorii nad 65 let a vhodné i pro
pohyb na invalidním vozíku. Byty jsou
nové, dispozičně dobře řešené
a slunné o velikosti 28 - 32 m2, vhodné
pro jednu až dvě osoby. V celém bytě
je nová elektroinstalace, Ú. T. je
centrální. Spotřeba vody, el. energie a
topení jsou měřeny vlastními měřidly.

V předsíni a kuchyni nové PVC, v
koupelně s WC nová dlažba a
keramické obklady včetně připojení
pro pračku. Kuchyně je vybavena
kuchyňskou
linkou,
sporákem,
součástí je připojení pro myčku nádobí
a pračku. Dům se nachází v klidné
lokalitě
v
blízkosti
občanské
vybavenosti s možností parkování
před domem. Okolí domu je upravené.
Náměstí a zastávky autobusů se
nachází ve vzdálenosti cca 200 m od
bytového domu. Jedná se o jednu z
oblastí s nejčistším ovzduším v České
republice. Cena nájmu 1 600 –
1 830 Kč podle velikosti bytu + zálohy
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na spotřebovanou energii. Zálohy na
energie jsou ve výši 2 200 Kč
s vyúčtováním záloh 1x ročně.
Nájemné společně se zálohami se
hradí měsíčně. Kauce se nepožaduje.
V těchto bytech budete mít záruku
nezvyšování nájmů z důvodu výstavby
bytů v programu Ministerstva pro
místní rozvoj a jeho dohledem nad
provozováním těchto bytů. V případě,
že byste věděli či měli požadavek na
toto bydlení, popřípadě měli zájem
shlédnout tyto byty, prosím, kontakt: email:
hanastachova@seznam.cz;
Hana Stachová, jednatel firmy, Mobil:
733588719.

TRADIČNÍ LISTOPADOVÝ COUNTRY BÁL
Stejně jako každoročně v tuto dobu, i letos kamarádi
z trampské osady Zlomená podkova ve spolupráci
s JSDH Břidličná a sportovně kulturní komisí města
uspořádali ve Společenském domě v Břidličné
country bál. Tentokrát opět vyšel datum na Martina,
tedy na sobotu 11.11. K tanci i poslechu výborně
zahrála kapela Slatinský schrummel. O vystoupení
několika zajímavých country tanců se postarali
kamarádi z taneční skupiny Old Country Dance, kteří
u nás rovněž nebyli poprvé. Netradiční country
vložkou byly stejně jako v minulém roce břišní
tanečnice Angels Tribe. A precizní a zajímavou
ukázku práce s bičem nám přijeli ukázat tentokrát
kamarádi až z Brna. Programu bylo hodně, ale
samozřejmě byl prostor si i zatančit pro všechny
návštěvníky. K tradicím patří i zvěřinová večeře,
tentokrát nám paní kuchařky ze Společenského
domu uvařily jelení guláš. Zábava i po skončení
oficiální části pokračovala v předsálí do ranních
hodin. Kdo nepřišel, může jen litovat, že přišel o
skvělý zábavný večer. Tak nezapomeňte na příští rok na půlku listopadu udělat si volno a přijít. Text a foto: Liba Machová

AQUACENTRUM RÝMAŘOV
OTEVÍRACÍ DOBA:
po – pá
16:00 – 21:00
so – ne
10:00 – 21:00
svátky
10:00 – 21:00
Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.
Více na
https://hotelslunce.jeseniky.com/7259/aquacentrum/

TURISTICKÝ KALENDÁŘ 2017
KČT TJ KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ
So 2. 12.
Čt 28. 12.
31. 12.

Přerovský travers 14 km.
Bus 7.05 vlak. Horňáčková
Výroční schůze KČT, odbor TJ.
Břidličná, areál biatlonu. Zahájení v 16.30
20. Ročník - Silvestrovský výstup na
Stránský vrch 725 m
celostátní akce. Sraz v 9,30 hod. zastávka
ČD Břidličná.
Individuální výstup: Rýžoviště, Stránské,
Rýmařov, Vajglov. Vrchol 11.30 -12.30

Akcí se každý zúčastňuje na vlastní nebezpečí a
zodpovědnost.
informace tel. 605975512 Stránky KČT:
www:kct-bridlicna.4fan.cz
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periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 21437, vychází měsíčně, náklad vydání 300 ks
pro občany města zdarma, kontakt e-mail: info.bridlicna@seznam.cz; tel: 733 337 883,
uzávěrka dalšího čísla je dne 15. 12. 2017
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