Mestske info

Dvouměsíčník pro občany města Břidličná

dvouměsíčník
neprodejný
číslo 1 • 25. leden 2018

Vážení spoluobčané, přicházíme k vám i s žádostí
Sídliště Jesenická, jak určitě
všichni víme, je v rozestavěném stavu. Bohužel máme
velké problémy s rozježděným, zabahněným, nezpevněným prostorem veřejné
zeleně a příjezdové cesty ke
garážím.
Mnozí se na nás obracíte
s pochopitelnou prosbou
upravit, zlikvidovat rozbahněnou plochu, která způsobuje znečištění na všech
frontách. Všechny nás určitě
potěšilo, že se něco buduje, že
se nám okolí změní – zrege-

neruje, ale ztížené podmínky během stavby – což nyní
např. sídliště Jesenická je,
nám hrozně vadí. Obracíme
se na Vás s velkou prosbou
o trpělivost a shovívavost
v řešení těchto problémků,
věřte, že při samotné realizaci
řešíme daleko větší problémy, než je dokončení terénních úprav. Škoda jen, že nám
zima nepřeje a neudržuje teplotu na bodě mrazu, to by se
nám bahno nelepilo na botky.
Podle vlivu počasí se určitě
bude realizační firma snažit

Informace starosty

Na posledním zasedání zastupitelstva města v roce 2017 byl
schválen rozpočet města na rok 2018. Schválení vyrovnaného
rozpočtu, ve výši 82 424 740 Kč je signálem občanům města,
že zastupitelé mají zájem pokračovat v současném trendu
investiční politiky. Je to také důkazem toho, že Břidličná je
zdravé město, které se nemusí bát budoucnosti. Z akcí, které
byly započaty v 2. polovině roku 2017, je předáno – ulice
Polní, kde chybí dokončit ještě drobné terénní úpravy. Na ulici
Fojtství budou práce pokračovat na gabionové zídce, chodníku
a položením 2. asfaltové vrstvy. Jakmile to počasí dovolí, bude
pokračovat 1. etapa regenerace sídliště Jesnická. Letošní rok
by měl být také zlomový v tom, že by mělo být prostavěno, na
investičních akcích a opravách, téměř 35 mil. Kč. Na zasedání
rady města 17. 1. 2018 by měly být určeny priority investičních
akcí pro rok 2018, o kterých budu informovat v příštím čísle
Městského infa.
Miroslav Kladníček
starosta města

Chcete se zviditelnit v našich novinách?
Neváhejte si napsat o ceník, podmínky,
více najdete na www.mu-bridlicna.cz

vše co nejdříve dokončit. Terénní úpravy jsou třešničkou
na dortíku, kterým naše akce
jsou. Takže vydržme, až si
budeme moci dortíku s třešničkou plnými doušky užívat.
Kde to bude neúnosné, budeme se snažit o přechodnou
úpravu. Uvědomme si však,
že za vším jsou peníze nás
všech, i za sebemenším zásypem cestiček.
Na závěr trošku polemiky:
jen máme vydlážděné nové
chodníky, již si je někteří z nás
vykládají jako nová parkovací

místa. Nové chodníky nebudou pojízdné, tudíž i parkování a pojíždění na nich bude
chápáno jako poškozování
majetku města. Na sídlištích
je v dnešní době obecně problém najít místo k parkování,
snažíme se v projektech s tímto problémem poprat, ale Vás
žádáme: „Neničme si chodníky zaparkováním či projetím
svého vozidla, jen abychom si
ušetřili pár kroků“.
Jana Jiřičná
místostarostka města
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Víte, že i malé množství
nežádoucích látek může znehodnotit celé třídění odpadů?
Úplně na začátku celého
procesu získání druhotných
surovin stojí kvalitní třídění
odpadů. I malé množství nežádoucích příměsí může znehodnotit tuny surovin. Bez
Vás a Vaší dobré vůle se to
neobejde! Proto je dobré vědět, jak správně třídit odpad,
abychom to nedělali zbytečně.
Co patří do separační
nádoby na papír?
• noviny,
• letáky,
• časopisy,
• kartonové obaly,
• vícevrstvá papírová lepenka,
• kancelářské papíry,
• balicí papíry.
Naopak do nádoby na papír
nepatří. papír znečištěný barvami, minerálními oleji či jinými nebezpečnými látkami.
Co patří do separační
nádoby na plast?
• plastové láhve od nápojů,
• folie od potravin,
• obaly od domácích čisticích
prostředků a přípravků,
• použité plastové výrobky,
• neznečistěný pěnový polystyren apod.
Naopak do nádoby na plast
nepatří: ostatní komunální odpady, zbytky potravin,
bioodpady, nebezpečné látky, obaly se zbytky nebezpečných látek (lepidla, barvy,
oleje).
Co patří do separační
nádoby na sklo?
• barevné sklo – tedy směs
zabarvených
skleněných
obalů,
• transparentní sklo.
Naopak do nádoby na sklo
nepatří. porcelán, keramika, drátosklo, zrcadlové sklo,
kovy, plasty, papír, komunální
odpady.
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Všem, kteří třídí odpad pečlivě, děkujeme!

číná ve Vaší domácnosti. Ten
jistě zvládáte dobře. Ale víte,
co se děje s odpadem poté, co
jej vhodíte do kontejneru?
Odpad se sváží do našich
multifunkčních center.
Poté se třídí na jednodruhové materiály.
Takto získaný materiál se lisuje do balíků.
Poté se z něj vyrábí regranuláty nebo jiné meziprodukty.
Tyto meziprodukty jsou použity při výrobě koncových
produktů, které se následně
vracejí na trh.

Víte, že čtyřčlenná rodina
vyprodukuje 1360 kg odpadu
ročně?
Zní to neuvěřitelně, ale čtyřčlenná rodina vyprodukuje
cca 1 360 kg komunálního odpadu za rok.
Na celkovém objemu domovního odpadu se plasty
podílí poměrně vysokou částí
– 20–30 %.
Jedna tuna vytříděných plastů v nestlačeném stavu ušetří
20 m3 prostoru na skládce.

Jak probíhá recyklace papíru?
• Podle norem ČSN/EN 643
se třídí na cca 50 skupin
materiálů, jako jsou noviny,
časopisy, kancelářský papír,
vlnitá lepenka, ořezy papíru
atd.
• Vytříděný papír se v našich
provozovnách lisuje do balíků.
• Balíky vytříděného papíru
podle technických podmínek putují do papíren nejen
v ČR, ale po celé Evropě.
• Ze sběrového papíru se vyrábí 100% nový papír anebo
se přidává do směsí, vždy
podle úrovně technologie
jednotlivých papíren.

Víte, že 50 kg sběrového papíru nahradí jeden strom?
Tříděním odpadů opravdu
můžete ovlivnit životní prostředí víc, než si myslíte.
Víte, že…
…jedna tuna recyklovaného papíru může ušetřit 1 850
kg dřeva a 109 000 litrů čisté
vody?
…50 kg sběrového papíru
může nahradit jeden strom
dlouhý 8 m o průměru 14 cm?
Víte, že třídění opadu na recyklačních linkách se bez ruční práce neobejde?
Bez ruční práce to nejde!
I přes vysokou míru využívání moderní techniky a technologie se na třídících linkách
neobejdeme bez ruční práce.
A věřte, že pro naše pracovníky není nic příjemného nalézat ve směsích papíru či plastů zkažené potraviny, použité
hygienické pomůcky a další
nepřípustné složky komunálních odpadů.
Každé zlepšení v této oblasti
proto jen vítáme a děkujeme
všem, kteří třídí odpad pečlivě!

Jak probíhá recyklace plastu?
PET lahve?
• třídí se podle barev na čiré,
modré, zelené a zbývající
barvy,
• lisují se do balíků,
• dodávají se k dalšímu zpracování firmám, které PET
lahve drtí, perou a vyrábí
tzv. flaky,
• z materiálu se pak vyrábí
vlákna, textilie, výplně do
interiéru aut, nové lahve
apod.
Plastové folie.
• třídí se na polyethylenové
folie (PE) čiré a na barevné,
• lisují se do balíků a dodávají
se dále ke zpracování na re-

Víte, že na konci recyklace může být třeba Vaše nová
bunda?
Proces recyklace odpadů za2

granulát,
• regranulát se přidává do
směsi, z níž se vyfukují nové
folie,
• vzhledem k velkému znečištění folií se musí velké
množství exportovat do
Asie.
Plastové
polyethylenové
duté obaly zejména z drogistických obalů (HDPE).
• třídí se a lisují do balíků,
• jejich zpracování je podobné jako u PET lahví a PE folií.
Polyethylenové pásky
(PE pásky).
• jsou tříděny a lisovány do
balíků a dodávány k dalšímu
zpracování na regranulát.
Polypropylenové folie (PP).
• třídí se a dodávají se k výrobě regranulátu.
Zbytkové tvrdé plasty, jako
jsou plastové hračky, kanystry, květináče, kelímky apod..
• jsou drceny,
• dále jsou využity k výrobě
například zatravňovacích
dlaždic, plotových dílů
apod.
Existuje řada jiných plastů,
které pocházejí z průmyslové výroby a které se dále třídí
a předávají k dalšímu zpracování. Zkratky chemických či
obchodních názvů uvádíme
jako příklad. ABS, PA, PS,
PUR, PVC apod. Zpracování
a recyklace těchto materiálů
probíhá za specifických technických podmínek.
Jak se recykluje sklo?
• třídí se na čiré a barevné,
dále pak na ploché okenní
sklo,
• sklárny poté materiál používají při výrobě nového,
většinou obalového skla.
Jana Jiřičná
místostarostka
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Príma začátek roku 2018

Termín zápisu do 1. ročníku
pro školní rok 2018/2019

Na základě spolupráce přírodovědného kroužku 1 SK ASK
ČR Břidličná s Mysliveckým sdružením Bruntál se členové
kroužku dne 10. 1. 2018 rozjeli do jejich výukového střediska.

Jak jinak označit výukový
program, který absolvovali členové přírodovědného
kroužku 1 SK ASK ČR Břidličná, sídlícího v prostorách ZŠ
Břidličná. Na základě spolupráce s Mysliveckým sdružením Bruntál, se dne 10. 1. 2018
rozjeli do jejich výukového
střediska. Zde se jim celé 2 hodiny věnovala Ing. Karla Hynštová. Během této doby žáky
seznámila s hlavními znaky
zvěře, kterou můžeme zahlédnout v našich lesích. Na místě
si mohli prohlédnout paroží
a rohy od různých druhů spárkaté zvěře, kančí kly i části
lebek lesní zvěře. Ale nejenže
poslouchali a dívali se, kdepak! Museli i sami předvést
co již znají z dřívějška. Tak se
statečně potýkali s poznáváním stop, přiřazováním správ-

Zápis do první třídy v ZŠ Břidličná, okres Bruntál pro školní
rok 2018/19 proběhne v pátek 6. dubna 2018 od 14:00 do 17:00.
Podrobnější informace budou zveřejněny na webu školy,
úřední desce a v MŠ. Vchod na zápis bude z ulice Nerudova
(u školní jídelny a budova 1. stupně).
Povinná školní
docházka - zápis
Povinnost
rodičů (zákonných
zástupců
dítěte)
přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona
č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném čátek povinné školní docházvzdělávání (školský zákon), ky o jeden školní rok, pokud
v platném znění. Školní do- je žádost doložena doporučucházka začíná dle zákona jícím posouzením příslušného
561/2004Sb., §36, odst. 3 pro školského poradenského zaříděti narozené od 01. 09. 2011 zení, a odborného lékaře nebo
do 31. 08. 2012.
klinického psychologa.
Zápis je povinný i pro děti,
(4) Pokud ředitel školy rozkterým byl udělen v loňském hodne o odkladu povinné
roce odklad školní docházky.
školní docházky podle odRodiče (zákonný zástupce) stavce 1 nebo 3, informuje
k zápisu přinesou rodný list zákonného zástupce o povindítěte a občanský průkaz zá- nosti předškolního vzdělávákonného zástupce.
ní dítěte a možných způsobech jejího plnění.
Odklad povinné školní
docházky
Žádost o odklad s oběma
(1) Není-li dítě tělesně nebo přílohami (doporučující poduševně přiměřeně vyspělé souzení- viz výše- §37, odst.
a požádá-li o to písemně zá- 1) je nutné předat základní
konný zástupce dítěte v době škole do 30. 4. 2018 (je nutné
zápisu dítěte k povinné škol- včas se objednat zejména ve
ní docházce podle § 36 odst. školském poradenském zaří4 (nejpozději do 30. 4. toho zení.
roku), odloží ředitel školy za-

ných siluet k názvům, podle
slovního popisu poznávali,
o který druh zvířete se jedná.
A co by to bylo za výukovku,
kdyby nepřišel čas i na zpětné prozkoušení toho, co si
z ní tentokrát zapamatovali.
Ti nejšikovnější si za správný popis hlavy a paroží jelena
mysliveckou mluvou dokonce
vysloužili nejen pochvalu, ale
i pohlednici s přírodní tématikou. Paní inženýrka si zaslouží velké poděkování nejen za
program, ale i za to, že vyšla
našim přírodovědcům vstříc
tím, že na ně počkala do odpoledne. Běžně se totiž tyto
výukové programy realizují
v dopoledních hodinách.
Mgr. Květa Děrdová,
vedoucí SK Břidličná

Zásady pro oceňování občanů města Břidličná

Cílem „Zásad pro oceňování občanů města Břidličná“ je vytvořit rámec pro možnost oceňování občanů města, spolků
a organizací, kteří se svými postoji, činností, prací, výsledky a činy zasloužili mimořádně o rozvoj města či jinou záslužnou
činností přispěli k jeho dobrému jménu a pověsti.
Ostatní:
dána na zasedání zastupie) návrhy, doplněné o návrh
Zásady:
O hodnotě případných darů
telstva města jako řádný
stupně ocenění předloží
a) návrh na ocenění může
nebo finančních částek, spobod programu,
předseda SPOZ ke schvápodat každý občan města
lení na zasedání Zastupi- h) v odůvodněných přípa- jených s oceněním, rozhos volebním právem,
telstva města Břidličná,
dech lze dle těchto zá- duje zastupitelstvo města při
b) návrh je podáván na přisad navrhnout k ocenění schvalování návrhů na oceněloženém formuláři, kte- f) schvalování jednotlivých
i osoby, které nejsou obča- ní jednotlivě.
návrhů na ocenění, stejně
rý je možnost stáhnout
ny města.
jako schvalování hodnoty
a vytisknout na stránkách
„Zásady pro oceňování obpřípadných věcných a fiměsta, www.mu-bridlicna.
Stupně ocenění:
čanů
města Břidličná“ schvánančních darů spojených
cz
1. Udělení pamětního listu
lilo
Zastupitelstvo
města Břids oceněním přísluší vý- Zastupitelstva města Břidličná
c) návrh je podáván na podaličná svým usnesením č. 34/2
hradně
do
kompetence
telnu města.
2. Udělení pamětní medaile dne 23. 03. 2016
Zastupitelstva města BřiZastupitelstva města břidličná
d) SPOZ projedná na svém
dličná,
zasedání jednotlivé poMiroslav Kladníček
3. Udělení čestného občang)
schválená ocenění budou
dané návrhy a navrhne
starosta
ství města Břidličná
občanům slavnostně přek těmto stupeň ocenění,
3
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Noc s Andersenem

Pozvánka
na MDŽ

V pátek 23. března 2018 proběhne v městské knihovně
v Břidličné již 18. ročník Noci s Andersenem. Přihlášky si
děti mohou vyzvednout od 1. 3. 2018 v knihovně. Nocování
je určeno pro 20 dětí od první po pátou třídu základní školy.
V Noci s Andersenem si
budeme připomínat několik
výročí: V roce 2018 to bude
180 let od doby, kdy Hans
Christian Andersen napsal
svou pohádku Statečný cínový
vojáček. V roce 1928 vznikla
krásná knížka Povídání o pejskovi a kočičce (Nakladatelství Albatros letos na jaře vydá
reedici této moc pěkné knížky a pejsek s kočičkou budou
zdobit i plakátek s pohlednicí bude také připomínat vznik
Noci s Andersenem). Koncem Československa. To jsou návrroku 1938 začaly vycházet hy témat pro Noc s Andersekreslené příběhy klubu Rych- nem, a jaké téma budeme mít
lých šípů, i jejich 80. výročí si v knihovně v Břidličné? Přijďmůžeme připomínat v Noci te to zjistit.
s Andersenem – Rok 2018
www.nocsandersenem.cz

Dne 13. 3. 2018 v 15.00 hod.
se koná posezení k Mezinárodnímu dni žen, zase se sejdeme v klubovně seniorů jako
vždy. Přineste s sebou dobrou
náladu a třeba něco na zub.
Budeme se těšit.
Program:
Vystoupení dětí z MŠ Břidličná, hudba: M. Dohnal.
S pozdravem.
M. Krištiaková

Pozvánka

Klub seniorů pořádá soutěž
v kuželkách, v úterý 13. 2. 2018
v15.00 hod. na kuželně. Zveme
všechny přátele, přijďte si zahrát a taky se pobavit. Dobrou
náladu sebou.
Za klub seniorů
M. Krištiaková

Turistické vycházky pořádá KČT, odbor TJ Břidličná
20. 1. 2018

Kamenná bouda – Valšov sraz v 9:00 hodin
u AL Investu trasa 10 km.
25–28. 1. 2018 Mezinárodní zimní turistický sraz turistů
Oščadnica, Velká Rača. Vlak.
3. 2. 2018
Valšov–Nová Pláň – kolem přehrad a zpět
Valšov 12 km vlak 8:38 hod.
10. 2. 2018
Přes Štáhelský vrch na Báň a zpět.
Sraz v 9:00 hod. u družiny trasa 10 km.
17. 2. 2018
Milotice nad Opavou – Skrbovice NS – Miloti-

3. 3. 2018
17. 3. 2018

ce nad Opavou. 8 a 12 km.
Vlak 8:38 hod. do Milotic n/Opavou.
Krnov-Ježník – Krásné Loučky trasa 11 km,
vede: Musilová J., vlak 8:38 hod. do Krnova.
Milotice n/O – Havran – Bruntál trasa 14 km
vede: Mikešová L., vlak 8:38 hod. do Milotic.
Informace: Horňáčková L.
mobil: 605 975 512

Druhé kolo volby prezidenta České republiky
Druhé kolo připadá na 26. – 27. ledna 2018, v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin
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.

Voličský průkaz pro druhé
kolo volby prezidenta České
republiky
V případě, že volič výslovně
nepožádá pouze o voličský
průkaz na některé kolo volby,
obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský
průkaz pro obě kola volby
(jeden pro první a druhý pro
druhé kolo). O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také
v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní
úřad, popř. zastupitelský
úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním
dnem hlasování ve druhém
kole volby, tj. do 24. ledna
2018 do 16.00 hodin. www.
mvcr.cz.

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.

Okrsek č. 2 – vestibul v II. NP
budovy Městského úřadu na
ul. Nábřežní č. p. 452
pro voliče z ulic: Dlouhá, Sokolovská, Slunečná, Rýmařovská, Na Lánech, K Lomu,
Krátká, Nábřežní a Bruntálská.

Místo konání voleb:

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. 1 – knihovna
v I. NP ZUŠ na ulici Školní
č. p. 178
pro voliče z ulic: 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.
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Okrsek č. 4 – přízemí, prostory hospody „U Zaka“ ve
Vajglově č. p. 31
pro voliče: místních částí
Vajglov a Albrechtice u Rýmařova.
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Soustředění Štrbské pleso a rovnou do závodní sezóny

Ve dnech 17. 12. až 21. 12.
2017 jsme absolvovali soustředění ve slovenských Vysokých Tatrách v lyžařském
areálu Štrbské Pleso, jehož
dominantou je stejnojmenné
jezero s nadmořskou výškou
1 346 m nad mořem. Areál
disponuje náročnými kopcovitými tratěmi, k tomu se
přidaly ideální sněhové podmínky, sluníčko a teplota pod
bodem mrazu, lepší přípravu
bychom si nemohli ani přát.
Soustředění se zúčastnili
starší žáci, kteří v letošní sezóně nastoupí do závodů Českého poháru, k nim se přidali
dva nadějní mladí žáčci a také
dva svěřenci Klubu biatlonu

Vsetín Bobrky. Celý tým patnácti sportovců měli na povel
celkem čtyři trenéři. Hlavním
programem soustředění byla
sportovci tolik neoblíbená
klasika, ale když ty upravené
tratě přímo vybízely k tomuto
krásnému lyžařskému stylu.
Pětidenní program byl jasný,
každé ráno rozcvička a běh
kolem Plesa v -15°C, dopolední klasická fáze, odpolední oblíbené bruslení, večer
hry při umělém osvětlení
a následná regenerace. Nejvíce trpěla třísla záda a ruky
a celkový počet najetých kilometrů u nejstarších žáků se
v závěru soustředění zastavil
na čísle 116 km. Po návratu

do našich krajů na nás čekala
tradiční vánoční obleva a formu jsme doladili mezi krtinci
v lyžařském areálu na Nové
Vsi. Hned v prvním víkendu
roku 2018 jsme vyrazili na
I. Český pohár do Nového
Města na Moravě. Očekávání
bylo veliké a zklamání u některých také. Běžecké výkony
byly opravdu obdivuhodné,
natrénované kilometry byly
znát, ale opět nás potrápila
střelba. Když závodníci nesladí běžecký výkon se střelbou,
nemohou čekat výsledky,
a proto je biatlon tak jedinečný. Nejlepší umístění Honzy Poledny, kdy v sobotním
závodě s nulovou střelbou

Výstup na Stránský vrch

obsadil 6. místo, v nedělním
závodě si o jednu příčku polepšil. Dále 8. místo a 11. místo Tomáše Měrky, 13. místo
Katky Horňáčkové, u které
není novinkou, že si odstřelila medaili už v úvodních
položkách závodu. A na závěr
14. místo Michala Kozáčka.
I. výkonnostní třídu si vyjeli pouze Tomáš a Katka.
Nyní nás ve dnech 19. 01. až
21. 01. čeká II. Český pohár
v Letohradě a o týden později Olympiáda dětí a mládeže
v Pardubickém kraji, na kterou
se nominovali jen ti nejlepší
z Moravskoslezského kraje.
Text a foto:
Markéta Minichová

Jubilejní 20. ročník výstupu na Stránský vrch, se uskutečnil 31. 12. 2017 a zúčastnilo se ho i s dětmi osmdesát pět turistů.
Výstup na Stránský vrch přestávku na malé občerstve725m n.m., 31.12.2017 byl ju- ní a zahřátí něčím ostřejším.
bilejním 20. ročníkem. Bohu- Z Albrechtic jsme šli polní cesžel nepřálo nám počasí, byla tou kolem stáda krav, potom
mlha, drobně mžilo a foukal bylo nutno překročit dost rozstudený vítr mokrý sníh, hlav- vodněný Albrechtický potok,
ně na vrcholu. Přesto to turisty u kterého bylo malé zdržení. Ti
neodradilo a pochodu se zú- první, co byli hodně vepředu,
častnilo sedmdesát pět dospě- se v té mlze špatně zorientovali
lých a deset dětí. Nejmladšími a odbočili hodně doleva, tím
turisty byli Mikulášek Novák se dostali nad Vajglov. Druhá
z Brna, sedm měsíců, toho ma- skupinka se nenechala mlhou
minka nesla v manduce a roční oklamat a šla přímo k vrchoLukášek Metelka z Rýmařova, lu, který jsme uviděli, až byl sela zůstat na vrcholu až do půl hrálo se na kytary a zpívalo.
který se na vrchol dovezl v ko- před námi. Je tam stoh slámy. jedné. Konečně po půl hodině Potom nás ještě čekala cesta
čárku. Na startu se nás sešlo Tam byl náš cíl, kde se dával přišlo zbloudilé družstvo, kte- k domovu. Akce se nám pošedesát, z Bruntálu přijela sku- diplom. Rychle jsme se vyfo- ré našlapalo několik kilometrů dařila, rok 2017 jsme zakončili
pina patnácti turistů. Vyrazili tili a téměř všichni spěchali navíc. Rýmařovských turistů úspěšně. 1. 1. 2018 jsme zdatně
jsme po půl desáté. Cesta ko- do Stránského ke Křenkům na přišlo ze Stránského patnáct, vykročili na Uhlířský vrch.
lem hřbitova byla docela dob- farmu, kde bylo zajištěno ob- potom rodiče s menšími dětrá, nebylo bláto. V Albrech- čerstvení. Jako vedoucí tohoto mi. Téměř všichni jsme konText a foto:
ticích jsme udělali krátkou celostátního výstupu jsem mu- čili na farmě, kde bylo veselo,
Ludmila Horňáčková
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Mladší přípravka dovezla 2 bronzové medaile

Jak už bývá zvykem, fotbalisté nezahálí ani v zimním období. Během tohoto časového úseku se pravidelně střetávají se svými
soupeři na halových turnajích. Na konci uplynulého roku se naši nejmenší fotbalisté účastnili dvou halových turnajů.
stva. První tým byl vytvořený
z chlapců narozených v roce
2009 a druhá parta byla sestavená z hráčů a hráček narozených v roce 2010 a ml. Hrálo se
systémem každý s každým, to
znamená, že každý tým odehrál 5 utkání. Výsledky týmu
Břidličná roč. 2010: Krnov roč.
2009 3:4, Krnov roč. 2010 4:0,
Rýmařov roč. 2010 1:0, Slavoj
Olympia Bruntál roč. 2010 2:2.
Výsledky týmu Břidličná roč.
2009: Bruntál roč. 2010 0:2,
Rýmařov roč. 2010 0:0, Krnov
roč. 2010 3:0, Krnov roč. 2009
1:6. Vzájemné utkání našich
malých fotbalistů a fotbalis- sportování. Dosažené výsledPrvní víkend v prosinci zaví- nále, ve kterém i přes počáteč- tek skončilo nerozhodně 2:2. ky nejsou nejdůležitější pro
tali na halový turnaj do Štern- ní vedení podlehli domácím Tento výsledek odsunul náš nás dospělé, ani pro děti. Hlavberka. Domácí pořadatelé při- hráčům ze Šternberka 1:4. tým roč. 2010 z druhého místa ním cílem je, aby měly děti ravítali deset týmů z Moravy, O zisku bronzové medaile na pěknou třetí příčku. Malí dost z pohybu a aby se těšily
které byly rozdělené do dvou a poháru za třetí místo rozhod- fotbalisté roč. 2009 obsadili na každý trénink nebo utkání.
základních skupin. Naši be- lo střetnutí s týmem SK Chval- 4. místo. V lednu až březnu Dílčí úspěchy jsou jenom malá
njamínci ve své skupině dva- kovice - Olomouc, v němž po kluky čekají ještě další turnaje třešnička na dortu. Hlavně se
krát vyhráli (HFK Olomouc dramatickém boji zvítězila ve Šternberku a Bruntále, tak řídíme dál naším oddílovým
3:0, Vrbno p. Pradědem 3:0), Břidličná. Celkovým vítězem už pilují formu a těší se na sou- mottem „Kdo si hraje, nezlojednou remizovali (Bohdalice turnaje se stal Zlín, na stříbrné peře. Jako trenér mám radost bí!“ Nové logo fotbalového
1:1) a jedenkrát prohráli s ví- pozici skončili domácí hráči z přístupu našich nejmenších týmu vytvořil Jiří Janeček ml.
tězem skupiny Zlínem v po- ze Šternberka. Následující ví- svěřenců, za což bych jim chtěl a Pavel Černošek.
měru 0:4. Tyto výsledky našim kend pořádal Fotbalový klub poděkovat. Díky patří také
Text a foto:
malým fotbalistům zajistily Krnov halový turnaj. Své síly rodičům za jejich každodenní
Gyorgy Ferdinand,
druhé místo ve skupině, což změřilo šest týmů. Náš oddíl podporu, rovněž klubu za vytrenér mládeže a tajemník
znamenalo postup do semifi- přihlásil na turnaj dvě druž- tvoření dobrých podmínek ke
oddílu TJ Břidličná, z. s.

Krajský přebor a veřejný závod
Dne 6. 1. 2018 se konal Krajský přebor a veřejný závod
v běhu na lyžích v areálu
Sporthotel - Kurzovní na Pradědu, který uspořádal SKI
KLUB RD Rýmařov. Závod se
jel volnou technikou a kategorie nejmladší žáci a žačky jeli
klasicky. Krajského přeboru
se zúčastnil se svými nejmladšími a mladšími žáky také
LO Břidličná. Na trati 1km
klasicky nás reprezentovala
Neiry Tess Novak, která doběhla na pěkném šestém místě a v Moravskoslezském kraji
se umístila na druhém místě.
Na osmém místě se umístila
Veronika Holá a v Moravskoslezském kraji se umístila na
třetím místě, deváté místo
obsadila Dominika Dušková
a v Moravskoslezském kraji
se umístila na čtvrtém místě.

Nejmladší žáky reprezentoval
Štěpán Holý, který se umístil
na třetím místě a v Moravskoslezském kraji se umístil na prvním místě, Štěpán
Měrka se umístil na pátém
místě a v Moravskoslezském
kraji se umístil na třetím
místě. V mladších žačkách
vyjela na dvou kilometrovou
trať Sophia Maria Collins
a v mladších žácích se volnou
technikou na trať rozběhli
Slávek Ondra, Adam Anderle
a Adam Zůbek. Počasí nám
nepřálo, byla mlha a oteplovalo se, ale i tak se závodníci
se závodem poprali, jak nejlépe uměli. Celkem LO Břidličná reprezentovalo 16 závodníků, pro některé to byl první
závod.
Text: Miroslava Kozubová
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Změna jízdního řádu autobusu platná
od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018

Změna jízdního řádu vlaku platná
od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018

Břidličná – Valšov – Moravský Kočov – Bruntál
Břidličná
6.03, 6.21, 6.42, 7.23, 9.23, 10.10, 11.43, 13.13, 14.13, 15.54, 16.30,
16.59, 19.31, 21.15, 22.34,
sobota, neděle a svátkem uznané svátky
5.16, 7.18, 19.16, 21.10.

Břidličná – Olomouc
Břidličná
5.30, 6.50, 10.20, 12.40, 17.10.
Břidličná zastávka – Rýmařov
7.28, 9.28, 11.28, 13.28, 15.28, 17.28, 19.28.
Rýmařov – Břidličná zastávka
6.17, 8.24, 10.24, 12.24, 14.24, 16.24, 18.24, 19.45.

Bruntál – Moravský Kočov – Valšov – Břidličná
Bruntál
4.55, 5.20, 5.58, 6.20, 6.40, 8.00, 8.55, 10.25, 11.40, 12.15, 12.45,
12.50, 13.20, 14.20, 15.00, 15.15, 15.50, 16.30, 18.20, 21.25, 22.15,
sobota, neděle a svátkem uznané svátky
6.20, 8.20, 16.40, 18.20, 21.25, 22.15.

Změna otevírací doby
Wellness centra v Bruntále
(8.–31. 1. 2018)

Břidličná – Velká Štáhle – Rýmařov
Břidličná
5.32, 5.48, 6.25, 8.26, 9.22, 10.50, 12.09, 12.40, 13.20, 14.27, 14.48,
15.25, 15.41, 17.03, 18.46, 20.37, 21.49, 22.15, 22.21, 22.42,
sobota, neděle a svátkem uznané svátky
6.47, 8.45, 17.05, 18.48, 22.08, 22.43.

Z důvodu uzavření bazénu v Břidličné a přesunutí výuky
plavání škol do Wellness centra Bruntál bude od pondělí
8. 1. 2018 do středy 31. 1. 2018 dočasně změněna otevírací
doba pro veřejnost.

Rýmařov – Velká Štáhle – Břidličná
Rýmařov
5.10, 5.15, 8.55, 11.15, 12.25, 13.45, 14.15, 15.30, 16.10, 16.40,
19.15, 19.45, 21.00, 21.20, 22.15,
sobota, neděle a svátkem uznané svátky
5.00, 5.15, 7.00, 12.25, 17.00, 20.55, 21.30.
Olomouc aut. nádraží – Břidličná
Olomouc aut. nádraží
6.00, 8.40, 13.00, 14.48, 16.45.

Otevírací doba:
pondělí: 06:30–08:00 hod. a 12:30–21:00 hod.
úterý:
07:00–21:00 hod.
středa: 10:00–21:00 hod.
čtvrtek: 06:30–08:00 hod. a 12:30–21:00 hod.
pátek:
07:00–21:00 hod.
sobota: 07:00–21:00 hod.
neděle: 07:00–21:00 hod.

Břidličná zastávka – Opava Východ
Břidličná
8.38, 10.38, 12.38, 14.38, 18.38.
Opava východ – Břidličná zastávka
Opava východ
5.19, 7.39, 9.39, 11.39, 13.39, 15.39, 17.39.

V pondělí a ve čtvrtek budou moci ranní plavci odejít z bazénu do sprch v 8 hod. Samotné wellness budou moci opustit
později.
Děkujeme za pochopení.
www.wellnessbruntal.cz

Pro fandy hokeje
Od prosince opět začala hokejová sezóna. Tímhle článkem bychom chtěli obeznámit
naše spoluobčany, kteří ani
neví, že Břidličná má už několik let hokejový tým „HC
PREDATORS“. Hrajeme tzv.
AHL (Asociace hokejových
lig), t. j. amatérská hokejová
liga, která se odehrává v Rýmařově na zimním stadionu.
Soutěž se hraje od prosince do
konce února. Rozpis utkání je
daný organizátory AHL. Rozpisy zápasů HC PREDATORS
BŘIDLIČNÁ najdete na www.
ahl.cz, ale bohužel za nepříznivého počasí jsou utkání pře-

ložena na jiný termín. V téhle
soutěži je přihlášeno 9 hokejových týmů.
Sestava hráčů HC Predators
Břidličná: Štěpán Vitásek,
Novysedlák Pavel, Zelinka
Jaroslav, Engl Aleš, Patrman
Pavel, Zítka Jaroslav, Jiřičný
David, Mrhal René, Chudý
Jan, Chvástek Petr, Minich
Marian. Kouč týmu: Olin
Mrhal. Chtěli bychom poděkovat všem fanouškům, kteří
nás podporují už několik let.

Aquacentrum Rýmařov

Otevírací doba:
po – pá 14:00 – 21:00 hod.
so – ne 10:00 – 21:00 hod.
svátky
10:00 – 21:00 hod.

Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.
Více na:
https://hotelslunce.jeseniky.com/7259/aquacentrum/

Text: Edita Novysedláková,
PREDÁTOŘI

Městské info Břidličná si můžou občané přečíst i v elektronické podobě na stránkách města:
www.mu-bridlicna.cz a knihovny: www.knihovna-bridlicna.cz
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Břidličná, a. s.,
Největší regionální zaměstnavatel s tradicí od r. 1930.
Zabývající se výrobou z hliníku, který má celosvětově rostoucí trend.
Hledá do svého týmu nové kolegy na pozice:
Hutník, valcíř, kontrolor, operátor dělícího zařízení, zámečník elektrikář, elektronik, instlatér a další. Nekvalifikované
zaměstnance zaučí.
Kontakt:
tel.: 554 222 646, e–mail: ivana.skrkonova@alinvest.cz

PODĚKOVÁNÍ

Dobrý den, paní Mereďová,
ráda bych Vám a celému sboru chtěla poděkovat za krásné adventní koncerty (Vajglov, Břidličná). Bylo to takové něžné pohlazení po duši.
Přeji vám všem krásné Vánoce a v novém roce jen vše dobré.
Zaoralová Martina

Autorské čtení se spisovatelkou
PETROU BRAUNOVOU
proběhne ve středu
14. 3. 2018
v Městské knihovně v Břidličné

Vydavatel město Břidličná, Nábřežní 452, 793
51 Břidličná, IČ. 00295906, zapsán do evidence
periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR
E 21437, tisk TISKÁRNA K–TISK s.r.o., Bruntál, vychází co
dva měsíce, náklad vydání 500 ks pro občany města zdarma,
kontakt –mail: info.bridlicna@seznam.cz; tel: 733 337 883,
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 3. 2018
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