SKIBUSY
Cena jízdného je stanovena dle kilometrického ceníku Arriva Morava.
Orientační ceny obyčejného jízdného:
850864 Bruntál, žel. st. - Hvězda:
40 Kč (tarif ODIS)
850864 Bruntál, žel. st. – Karlov, rest. Praděd:
31 Kč (tarif ODIS)
850864;890727 Hvězda - Ovčárna:
21 Kč (cena sjednocena)
850864 Karlov, rest. Praděd - Hvězda:
21 Kč (tarif ODIS)
850864 Karlov, rest. Praděd - Ovčárna:
21 Kč (tarif ODIS)
890727 Karlov, rest. Praděd - Ovčárna:
34 Kč (tarif Arriva Morava TR2)
890727 Rýmařov aut.st. - Hvězda:
42 Kč (tarif Arriva Morava TR2)
850864 Malá Morávka, zast. - Ovčárna:
24 Kč (tarif ODIS)
890727 Malá Morávka, zast. - Ovčárna:
34 Kč (tarif Arriva Morava TR2)
K ceně jízdného se za přepravu lyží připočítává 10 Kč.
Pozn: Přeprava 1 dítěte ve věku do 6 let v doprovodu staršího cestujícího je zdarma. Děti ve věku 6-15 let mají nárok na poloviční
jízdné (děti od 10 let svůj nárok na poloviční jízdné prokazují průkazem vystaveným kterýmkoliv autobusovým nebo železničním
dopravcem, příp. cestovním pasem).

SKIBUS

SKIBUS

KRNOV – BRUNTÁL – MALÁ MORÁVKA - OVČÁRNA
Jede od 26. 12. do 30. 12. 2017 denně.
Linka 850864 z Krnova pojede
od 25. 12. do 2. 4. 2018 denně
Víkendy od 6. 1. 2018 do 11. 3. 2018
Jednotná cena za přepravu lyží je 10 Kč
Bruntál – nemocnice
8:01 hod.
Bruntál – Seliko
8:07 hod.
Malá Morávka – zastávka
8:21 hod.
16:14 směr Bruntál
Malá Morávka – Karlov, restaurace Praděd
8:26 hod.
16:08 směr Bruntál
8:34 hod.
16:02 směr Bruntál
Malá Morávka u Rychty
8:22 hod.
16:12 směr Bruntál
8:38 hod.
15: 57 směr Bruntál
Karlova Studánka – Hvězda autobusové stanoviště
9:00 hod.
15:45 hod. směr Bruntál
Malá Morávka – Ovčárna točna
9:15 hod.
15:15 hod.
15:30 hod. směr Bruntál
Bližší informace naleznete na:
http://www.arrivamorava.cz.arriva.beta.vizus.cz/pravidelnadoprava/cyklobusy-skibusy-turistbusy/

OLOMOUC -RÝMAŘOV – MALÁ MORÁVKA – KARLOV
MALÁ MORÁVKA - OVČÁRNA
Jede od 26. 12. do 30. 12. 2017 denně.
linka 890727 z Olomouce bude prozatím v provozu
od 26. 12. do 30. 12. 2017 denně.
Víkendy od 6. 1. 2018 do 11. 3. 2018
Jednotná cena za přepravu lyží je 10 Kč
Rýmařov aut. St.
8:10 hod.
16:18 hod.
8:20 hod.
16:29 hod.
Malá Štáhle
8:18 hod.
16:12 hod. směr Rýmařov
8:28 hod.
16:23 hod. směr Rýmařov
Malá Morávka – zastávka
8:29 hod.
16:01 hod. směr Rýmařov
8:39 hod.
16: 12 hod. směr Rýmařov
Malá Morávka – Karlov, restaurace Praděd
8:36 hod.
16:05 hod. směr Rýmařov
Malá Morávka u Rychty
8:41 hod.
15:59 hod. směr Rýmařov
Malá Morávka Pod Kopřivnou
8:45 hod.
15:55 hod. směr Rýmařov
Karlova Studánka – Hvězda autobusové stanoviště
9:00 hod.
15:45 hod. směr Rýmařov
Malá Morávka – Ovčárna točna
9:15 hod.
15:30 hod. směr Rýmařov
Bližší informace naleznete na:
http://www.arrivamorava.cz.arriva.beta.vizus.cz/pravidelnadoprava/cyklobusy-skibusy-turistbusy/

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ KOVOHUTĚ B Ř I D L I Č N Á
Čt 28. 12. Výroční schůze KČT,
odbor TJ. Břidličná, areál biatlonu. Zahájení v 16:30 hod.
31. 12. 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 hod.

Přihlášky Holešová J.
tel. 597431554
a informace Horňáčková L. tel. 605975512
Email: ludmilahornackova@seznam.cz
Zahran. zájezdy: Mana O. tel. 775284140
Stránky KČT: www:kct-bridlicna.ic.cz

Vydavatel město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, IČ. 00295906, zapsán do evidence
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. 01. 2018
8.

MĚSTSKÉ INFO
MĚSÍČNÍK PRO OBČANY
MĚSTA BŘIDLIČNÁ

PROSINEC 2017

Vážení spoluobčané,
vánoční
svátky
jsou
jedním
z nejkrásnějších období našeho
života. Oprostěme se proto na chvíli
od svých každodenních starostí
a užijme si je v kruhu svých rodin
a přátel.
Přeji
Vám
klidné
a spokojené
prožití
vánočních
svátků a do nového roku 2018
hodně štěstí, zdraví, lásky a rodinné
pohody.
Miroslav Kladníček, starosta

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí,
Zdraví a spokojenosti v roce 2018.
Děkujeme za příspěvky zasílané během roku do městského infa
a těšíme se na další spolupráci..
Redakční rada a zaměstnanci městského úřadu Břidličná

MĚSTSKÉ INFO BŘIDLIČNÁ BUDE OD LEDNA 2018 VYDÁVÁNO JAKO DVOUMĚSÍČNÍK
1.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU OTVÍRACÍ DOBY POKLADNY
MĚÚ BŘIDLIČNÁ
Veškeré poplatky a nájmy můžete uhradit v pokladně městského úřadu
nejpozději do středy 20. 12. 2017.
Ve středu 27. 12. 2017 bude pokladna uzavřená.
PRO PŘÍJEM POPLATKŮ A NÁJMŮ BUDE POKLADNA OTEVŘENÁ
OD 15. 01. 2018

ORDINAČNÍ HODINY PŘES VÁNOCE

Praktická lékařka
MUDr. Jana ŠULEŘOVÁ
Ordinuje
22. 12. 2017
27. 12. 2017
28. 12. 2017
29. 12. 2017

Děkujeme za pochopení
Odbor finanční
Odbor hospodářskosprávní Městského úřadu Břidličná

ZTRÁTY A NÁLEZY
Vážení občané
Pokud naleznete ztracenou věc (v největší míře to jsou
klíče), odevzdejte je na podatelně městského úřadu, aby
ten kdo je ztratil, si je mohl u nás vyzvednout. Ostatní
nalezené věci, které mají známého majitele je povinen vrátit nálezce tomu,
kdo ji ztratil, vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Byla-li
věc nalezena na území města Břidličná a nelze-li z okolností poznat, komu
má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce
bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález Městu Břidličná; byla-li
však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním
prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení. Nálezci,
který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti,
nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu
vlastnické právo. V průběhu prosince, byly odevzdané již 3 sady klíčů, které
si můžete vyzvednout na podatelně MěÚ v Břidličné (pokud je správně
identifikujete).
Zídková Halina, Odbor hospodářskosprávní

od 7:30 do 9:30
od 7:30 do 9:30
od 7:30 do 9:30
od 7:30 do 9:30

Dětská lékařka
MUDr. Zuzana BRUNOVÁ
Ordinuje MUDr. Jan Škopík
27. 12. 2017 od 12:00 do 13:00
V ordinaci bude jen zdravotní sestra
p. Kučerková
28. 12. 2017 od 7:30 do 8:30
Ordinuje MUDr. Zuzana Brunová
29. 12. 2017 od 7.30 do 8:30
Zubní lékařka
MUDr. Alena MAZALOVÁ
18. 12. 2017 – 2. 1. 2018
ZAVŘENO
V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SE MŮŽETE
OBRACET NA LÉKAŘSKOU
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBU
BRUNTÁL
Tel: 553 777 777

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V BŘIDLIČNÉ

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.
2.

LYŽAŘSKÉ BĚŽECKÉ TRASY V BŘIDLIČNÉ
I v zimní sezóně 2017/18 bude Klub
biatlonu Břidličná upravovat běžecké
tratě pro veřejnost.
Stejně jako posledních několik let, také
v nastávající zimní lyžařské sezóně
budou v okolí města Břidličná, na jeho
severním okraji, upravovány lyžařské
běžecké tratě. Za předpokladu, že bude
potřebné množství sněhu, bude Klub
biatlonu upravovat lyžařské běžecké
stopy v délkách 5, 2 a 1 km s hlavním

zaměřením na připravenost stop pro
období víkendů. K úpravě lyžařských
stop jsou používány sněžné skútry
Klubu biatlonu, které dobrovolně po
celou lyžařskou sezónu obsluhují
členové klubu. Vyhlašovatem programu
úpravy a údržby lyžařských běžeckých
stop v našem kraji je Moravskoslezský
kraj, který se na realizaci projektu
finančně podílí. Přístup k lyžařským
běžeckým tratím je od školní jídelny a

PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU BRUNTÁL
O VÁNOCÍCH
Provozní doba pro veřejnost je
od prosince 2017 do února 2018
Rozpis bruslení pro veřejnost od 11. 12. do 24. 12. 2017
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

09:00 – 12:00
14:00 – 18:00
09:00 – 12:00
14:00 – 15:30
09:00 – 12:00
14:00 – 18:00
09:00 – 12:00
14:00 – 17:30
09:00 – 12:00
14:00 – 15:30
10:00 – 12:00 bruslení s hokejkami
12:15 – 18:00
10:00 – 12:00 bruslení s hokejkami
12:15 – 17:30

Neděle: 24. 12. 2017
10:00 – 12:00 bruslení s hokejkami
12:15 – 15:30
Zimní stadión - tel.: 554 712 060
Objednávky pronájmu - tel.: 602 514 175

7.

kolem střelnice Klubu biatlonu z ulice
Nerudova. Nástupní místa lyžařských
běžeckých tras jsou označeny info
tabulemi se základními údaji o tratích
a službách ve městě Břidličná.
Text: Miroslav Volek

:

:

MÍSTO KONÁNÍ VOLEB
Okrsek č. 1 - knihovna v I. NP ZUŠ na ulici Školní č.p.178
Jesenická, Hřbitovní, U Hřiště, Okružní, Školní, Nám. Svobody, Na Kopečku, Pivovarská, Fojtství, Na Poličce, Na Vyhlídce,
Šternberská, Nádražní, Polní, Chalupnická, Zahradní, Květinová, Luční a Lesy.
Okrsek č. 2 - vestibul v II. NP budovy Městského úřadu na ul. Nábřežní č.p. 452
Dlouhá, Sokolovská, Slunečná, Rýmařovská, Na Lánech, K Lomu, Krátká, Nábřežní a Bruntálská.
Okrsek č. 3 - místnost v I. NP Společenského domu na ul. 1. Máje č.p. 320
pro voliče z ulic: Nerudova, Komenského, 1. Máje, Osvobození a Tovární.
Okrsek č. 4 – přízemí, prostory hospody „U Zaka“ ve Vajglově č.p. 31
pro voliče:
místních částí Vajglov a Albrechtice u Rýmařova

KNIHOVNA
VÁNOČNÍ NOCOVÁNÍ
V pátek 1. 12. 2017 proběhlo
v knihovně vánoční nocování
plné her a zábavy pro děti.
Strávit noc do knihovny přišlo
16 dětí. Podvečer
jsme
zahájili
dílnou, kde si děti vyrobily svícen
z jablka, které ozdobily hřebíčkem,

a kdo chtěl, vyrobil si ještě vánoční
zvoneček. Po výtvarné dílně jsme
se již tradičně vydali ozdobit
vánoční stromeček k městskému
úřadu. Večer pokračoval v duchu
vědomostních her, vánočních koled
- karaoke, čtení, pohybových her,
vánočních tradic a děti usínaly
s pohádkou Obr Dobr. Ráno

nocležníky budila koleda „Už se
zase těšíme na Jéžiška“ a po osmé
hodině si děti vyzvedli rodiče.
Děkujeme
sponzorům
Městu
Břidličná, Zelenina – panu Němcovi,
Masna
–
paní
Hušťavové
a maminkám za dobroty, které nám
přichystali.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBU
Soutěže o nejkrásnější vánoční
ozdobu se zúčastnili žáci prvního
stupně základní školy.
V měsíci listopadu 2017 vyhlásila
městská knihovna soutěž pro ZŠ
Břidličná „O nejkrásnější vánoční
ozdobu“. Děti z prvního stupně
vyrobily vánoční ozdoby a bylo

těžké určit a vybrat opravdu tu
nejkrásnější. Proto se komise
rozhodla vyhodnotit pět výrobků.
Aneta Jurášová, Karolína Králová,
Míša
Fúziková,
Veronika
Štěpánková a Nikola Tyrolová
obdržely věcné ceny a další děti,
které se soutěže zúčastnily, dostaly

sladkou odměnu. Všechny výrobky
jsou umístěny na, nebo postaveny
pod vánočním stromečkem ve
vestibulu
městského
úřadu
v Břidličné.
Text a foto: Miroslava Kozubová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BŘIDLIČNÉ BUDE
VE DNECH 18. 12. 2017 DO 1. 1. 2018
ZAVŘENA
4.

PODĚKOVÁNÍ,
už se všichni těšíme na Ježíška, copak
nám asi nadělí…. Už jenom nazdobení
stromečku, ať už obyčejnými svíčkami
nebo zlatavými žárovečkami, v nás budí
zvláštní pocit, který k období vánoc
neodmyslitelně patří. Těšíme se na
společná setkání se svými nejbližšími a
přáteli. Všichni si uvědomujeme, jak se
čas nezastavitelně šine dál a dál. Také
přichází různá hodnocení a společná
setkání na závěr roku 2017. Chtěla
bych touto cestou poděkovat skupince
lidí, kteří se snaží zapojit do pracovního
procesu a přiložit ruku k dílu ku
prospěchu nás - občanů města
Břidličná. Šetří naše síly, které bychom
mohli, jak bylo zvykem, věnovat údržbě
kolem svého bydlení na veřejném

prostranství. Děkuji paní Benešové,
která plánuje a organizuje tyto práce,
výsledkem čehož je upravené město
nás všech. Přes některé názory
škarohlídů musím podotknout, že se
nejedná o jednoduchou práci. Děkuji
celé skupince za sebe i za celé město.
Myslím si, že bychom se mohli všichni
více zaměřit na vzájemné soužití
s ostatními spoluobčany. Nebýt jen
kritiky, ale snažit se více pochopit
potřeby ostatních, potkávat se,
popovídat si, společně se pobavit.
Važme si jakékoliv možnosti setkání
s ostatními spoluobčany. Za město se
toto snažíme podporovat a myslíme si,
že se to daří. Hlavní díky patří kulturní
komisi, do které se dostali lidé, kterým

není lhostejné vyžití občanů našeho
města. Organizují nám velmi úspěšně
různé akce, na kterých se Všem
zúčastněným vždy hodně líbí a jejich
přáním je setkat se na akci další.
Zasílám Velké díky těmto lidičkám,
kteří nám vše připraví, ale také Všem,
kteří si najdou v této uspěchané době
čas a přijmou nabídnutou, možnost
setkání
s ostatními
spoluobčany,
dostaví se, pobaví se a odchází
s pocitem příjemně prožitých chvil.
Všem
občanům
přeji
klidné
a spokojené prožití vánočních svátků
a do nového roku 2018 hodně zdraví
a rodinné pohody.
Jana Jiřičná místostarostka města

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VÁNOČNÍ ROLNIČKA 2017
XVIII. ročník oblastní soutěže ve zpěvu
vánočních koled a písní ve Vrbně pod
Pradědem „Vánoční rolnička“.
Před Vánoci se 15 žáků z I. stupně naší školy
zúčastnilo XVIII. ročníku oblastní soutěže ve
zpěvu vánočních koled a písní ve Vrbně pod
Pradědem „Vánoční rolničky“. Děti prožily
tento den ve sváteční a příjemné atmosféře,
všude kolem už voněly Vánoce, stromeček,
dárečky… Vystoupení se všem vydařilo,
7 z našich zpěváčků se umístilo ve zlatém
pásmu, 6 ve stříbrném pásmu a 2 v bronzovém
pásmu. Navíc byla zvlášť porotou pochválena
za svůj zpěv naše žákyně 2. třídy Patricie
Pasková.
Text a foto:Mgr. Jarmila Gardoňová
Ve zlatém pásmu se umístili:
2. třída: Patricie Pasková
Vladěnka Poláčková
3. třída: Jana Krištiaková
Ema Lúčanová
4. třída: Natálka Stárková
Míša Urbanová
5. třída: Hanka Koniarzová
Ve stříbrném pásmu se umístili:
1. třída: Lukáš Horský
Natálka Petříčková
Nicol Bilaiová
2. třída: Adélka Matějková
3. třída: Viktorka Fúziková
4. třída: Míša Fúziková
V bronzovém pásmu se umístili:
5. třída: Adam Zůbek, Filip Šiba

JAK SE VYHNOUT PEKLU

Pekelná
kniha
hříchů,
uhelná
matematika, ohnivé skládání. Jak všichni víme, blíží
se den, kdy k nám chodí Mikuláš a čerti. Samozřejmě
jsme byli všichni moc hodní, a tak na nás čerti nemohou,
ale přece jenom – co kdyby…. A tak si naši prvňáčci
vytvořili skupinky a plnili různé úkoly, aby se nemohlo
stát, že je čert odnese. Nechyběla pekelná kniha hříchů,
uhelná matematika, ohnivé skládání. Nakonec pomocí
kyselého zelí trénovaly všechny děti ten správný
čertovský škleb a čerta si i vyrobily. Tak snad mi nikdo
nebude chybět ve třídě. Text. Mgr: Hana Dobrozemská
6.

POZVÁNKA
Netopýři tajemní a zranitelní, výstava probíhá každou středu a čtvrtek v době od 14:00 do
16:00 a potrvá do 21. 12. 2017
Již před časem jsme psali o tom, že se v prostorách ZŠ Břidličná připravuje výstava s názvem
Netopýři tajemní a zranitelní. Dnes vás již na tuto výstavu srdečně zveme!
Pozor, potrvá však jen do 21. 12. 2017, potom bude vrácena zpět do Prahy. Můžete ji
navštívit každou středu a čtvrtek v době 14,00 až 16,00 hod. A o tom, že neprohloupíte,
když se do školy vypravíte, vám nejlépe napoví fotografie. Uvidíte na nich spokojené děti
z MŠ Břidličná i I. stupně ZŠ. Pro ně si připravili žáci z 9. třídy v rámci předmětu EVVO
dopolední program plný her a soutěží, prostřednictvím kterých se děti dozvěděly mnoho
zajímavého ze života těchto tajemných tvorečků. Výstava však již oslovila i mnohé dospělé
návštěvníky, kteří si udělali chvíli volna a setkali se nejen s netopýry, ale rovněž odborným
výkladem a příjemnou atmosférou. Mgr. Květa Děrdová, koordinátor EVVO

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Již se stalo v Břidličné tradicí, první
adventní neděli Kulturní komise ve
spolupráci
s mateřskou,
základní
a lidovou školou uspořádali pro občany
města rozsvícení vánočního stromu.
Před městským úřadem od dvou hodin
otevřeli své stánky stánkaři s různými
pochutinami a výrobky. Kulturní
komise
připravila
pro
občany
v chladném počasí něco malého pro
zahřátí a k zakousnutí, pan starosta

připravil
výbornou
škvarkovou
pomazánku. Sváteční odpoledne zahájil
slavnostním proslovem starosta města
pan Miroslav Kladníček, který přítomné
přivítal, popřál pěkné odpoledne,
klidné a pohodové vánoční sváty
a úspěšný nový rok 2018. Maminkám,
tatínkům,
babičkám,
dědečkům
a ostatním přítomným nezůstalo oko
suché při vystoupení dětí z mateřské
školy pod vedením paní učitelky Pavly

Pečínkové a Vlaďky Petruňové a dětí
z pěveckého kroužku pod vedením paní
Bernardiny Mereďové a také dětí
z lidové školy umění pod vedením paní
učitelky
,které si pro přítomné
připravily vánoční program. Sváteční
pohodu zpestřila rock-folková skupina
A. M. Úlet z Moravičan. U rozsvíceného
stromu dostaly přítomné děti od členů
kulturní komise mikulášskou nadílku
v podobě Adventního kalendáře.

Místní Hasičský sbor vás srdečně zve na

ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU
Dne 25. 12. 2017 od 20:00 hodin v sále společenského domu v Břidličné
Hraje skupina MARATON
Vstupné 90 Kč
Občerstvení zajištěno
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PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00
hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná
rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém
kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého
kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Hlasování - Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe
potřebné doklady. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k hlasování
v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při
zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí (blíže viz Možnost hlasovat na voličský průkaz při
volbě prezidenta České republiky v roce 2018). Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo
městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části.

Voličské průkazy
Pokud se volič nebude vyskytovat v době volby prezidenta České republiky v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu,
může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti podle ustanovení § 33 zákona o volbě prezidenta republiky voličský
průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a samozřejmě v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky. Na základě ustanovení § 33 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky může
volič již ode dne vyhlášení volby požádat o vydání voličského průkazu u příslušného zastupitelského úřadu, kde je zapsán
ve zvláštním seznamu voličů, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00
hodin, nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018; toto podání musí být
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky. Zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9.
ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky,
je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který
hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu
platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14
dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná
ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do
druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-na-uzemi-ceske-republiky-2018.aspx
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