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KRYTÝ BAZÉN V BŘIDLIČNÉ OD 16. 3. 2018 OPĚT V PROVOZU
Bazén – úvaha
Stále se nemohu zbavit dojmu, že celá kauza – uzavření
krytého bazénu, byla zcela
zbytečná. Problém je v tom,
že normy, předpisy i zákony,
se dají vykládat různě. A tak
úředníčkovi, který se v nich za
roky své praxe na úřadě dokáže pohybovat, se těžko doka-

zuje úmysl – případ protahovat nebo nedej bože záměrně
škodit. Co se však dá jednoznačně posoudit, je způsob
jakým se případ řeší – žádná
ochota, vstřícnost, spolupráce.
A pak, když je případ krajem
předán na základě interpelace
Města na jiný stavební úřad,
jako když švihnete kouzelným

Redakce městského infa
Vám přeje krásné Velikonoce

proutkem. Ocitl jsem se snad
mimo realitu, když mám možnost porovnávat přístup „cizího“ stavebního úřadu s tím
„vlastním“? Není tady něco
špatně? Pachuť hořkosti v ústech přebíjí vědomí, že jsou
ještě prostředky, i když jich
není mnoho, jak se úřednímu
šimlovi bránit. A tak po pěti

měsících, kdy je „náš“ bazén
znovu otevřen a může opět
sloužit široké veřejnosti včetně malým plaváčkům ze všech
okolních škol, mohu opět
klidněji usínat, i když hlavou
se mi honí myšlenky – zda to
vše nebyl jen zlý sen.
Miroslav Kladníček
starosta města

Sbor pro občanské záležitosti připravil na sobotu
10. 3. 2018 vítání občánků. V obřadní síni Městského
úřadu Břidličná jsme přivítali 8 dětí. Pro zpestření si děti
ze Základní školy v Břidličné připravily malý kulturní
program.
Na 22. března připravujeme pro pozvané občany, kteří
v měsících leden–březen oslavili svá životní jubilea, posezení ve vinárně Společenského domu v Břidličné. Členky
Sboru pro občanské záležitosti připraví malé občerstvení,
k poslechu i tanci nám zahraje pan Miroslav Dohnal.

Investiční akce

Ve středu 7. 3. 2018 proběhlo výběrové řízení na největší opravu letošního roku, a to rekonstrukci komunikací a chodníků na
ulici Dlouhá a Sokolovská. Do výběrového řízení se přihlásily
4 firmy. Zvítězila firma Kareta, s. r. o. Bruntál s nejnižší nabídnutou cenou 14 131 453 Kč.
Druhou akcí, ke které probíhalo ve stejném termínu výběrové
řízení byla výstavba chodníku na ulici Nerudova. Také do tohoto výběrového řízení se přihlásily 4 firmy a zvítězila firma BERKASTAV, s. r. o. Bruntál s nejnižší nabídnutou cenou 3 184 648 Kč.
Další významnou opravou, která by se měla v nejbližší době
soutěžit, je oprava tzv. pěší zóny. Během několika dní by měla
být dokončena projektová dokumentace a následně vyhlášeno
výběrové řízení.
Jakmile to počasí dovolí, firma Kareta, s. r. o. nastoupí na dokončení prací na komunikaci na ulici Fojtství. Objem dokončovacích prací je zhruba ve výši 1 000 000 Kč.
Také firma JR Stakr, s. r. o. Bruntál je připravena nastoupit na
dokončení prací v rámci realizace I. Etapy „Regenerace panelového sídliště ulice Jesenická“. Dokončovací práce ve výši cca
3 000 000 Kč by měly být provedeny do 30. 6. 2018.
Také na ulici Polní budou provedeny finální terénní úpravy
firmou STRABAG, a. s. Bruntál, která prováděla na závěr roku
2017 rekonstrukci komunikace.

Termíny mobilního svozu
objemného odpadu ve městě

Kontejnery budou přistaveny dle rozpisu :
I. etapa 23. 4. – 28. 4. 2018
Ulice Nerudova u školní jídelny
Ulice Komenského u multifunkčního hřiště ZŠ
Ulice 1. Máje u bývalého učiliště
Ulice Dlouhá
Ulice Sokolovská
II. etapa 30. 4. – 5. 5. 2018
Ulice Jesenická
Ulice Hřbitovní
Ulice Šternberská u firmy Pro-SOLO, s. r. o.
Ulice Nádražní u firmy UNIST – Krajsa Karel Ing.
Ulice Polní
Sběrný dvůr Břidličná, Školní 85, Břidličná
Úterý:
09:00 – 12:00 hod. 14:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek: 09:00 – 12:00 hod. 14:00 – 17:00 hod.
Sobota: 10:00 – 12:00 hod.
Zodpovědná osoba:
p. Trančík kontakt – mobil: 797 972 720

Jana Jiřičná,
místostarostka města Břidličná

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

MĚSTO BŘIDLIČNÁ

Rada města Břidličná nastavila pravidla pro pravidelné
vyhlašování konkurzu na ředitele/ ředitelku mateřské školy
a základní školy vždy po uplynutí 6 let výkonu práce dle
§ 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Ředitelce mateřské školy také výběrové řízení na prauplyne 6 leté období výkonu covní pozici referenta/ refepráce v letošním roce, a proto rentky odboru hospodářsko
Rada města Břidličná schvá- správního.
lila vyhlášení konkursu na
Všechny náležitosti výběředitele/ ředitelku Mateřské rového řízení a konkurzního
školy Břidličná, Hřbitovní řízení jsou uvedeny na úřední
439, okres Bruntál, příspěv- desce a webových stránkách
ková organizace.
města Břidličná a v níže uveMěsto Břidličná vyhlásilo dených inzerátech.

Městský úřad

Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, tel. : 554 773 543, 733 602 140
e-mail : tajemnik@mu-bridlicna.cz

________________________________________________________________
Tajemnice Městského úřadu Břidličná vydává
v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznámení o vyhlášení výběrového řízení

na pozici referenta/referentky odboru hospodářsko správního
Místo výkonu práce:
Předpokládaný nástup:
Pracovní poměr:
Pracovní úvazek:
Platové zařazení:

Nabízíme:
Požadavky:

Město Břidličná
Nábřežní 452, 793 51 Břidličná,

_______________________________________________________________

Městský úřad Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
květen 2018, nebo dle dohody
na dobu neurčitou
1,0
9 platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše ve
znění pozdějších předpisů + osobní příplatek
systém zaměstnaneckých výhod
splnění povinností dle § 6 odst. 4 a předpokladů dle § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další požadavky:
 požadované vzdělání: vyšší odborné stavebního nebo technického směru nebo
středoškolské vzdělání stavebního nebo technického směru ukončené maturitní
zkouškou,
 základní orientace v právních předpisech týkajících se pracovního zařazení – zákon č.
128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), zákon č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek – vše v platném
znění,
 dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu,
 samostatnost, odpovědnost, preciznost, důslednost, organizační a koordinační schopnosti,
schopnost týmové práce,
 řidičský průkaz skupiny B.

Rada Města Břidličná v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích, v platném znění,

vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele (ředitelky):
Mateřská škola Břidličná, Hřbitovní 439,okres Bruntál,
příspěvková organizace
Předpoklady:
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe dle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
v platném znění
- plná způsobilost k právním úkonům
- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména
v oblasti školství
- odborné, řídící a organizační schopnosti
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství výhodou

Předpokládaný rozsah pracovní činnosti:
 komplexní zabezpečení investičních akcí města, zastupování investora zejména před
dotčenými orgány státní správy, zajištění projekční přípravy, kontrolní a administrativní
činnost ve vztahu k investičním akcím
 tvorba plánů investic a oprav, správa majetku města,
 příprava výběrových řízení
 administrace
dotací
Písemná
přihláška
zájemce dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto
náležitosti:
Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
náležitosti:
- datum a místo narození uchazeče,
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
- místo trvalého pobytu uchazeče,
státního občana,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
- datum a podpis uchazeče.
státního občana,
- datum a podpis uchazeče.
K přihlášce přiložte:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a s uvedením odborných znalostí
K přihlášce přiložte:
a dovedností týkajících se požadavků tohoto výběrového řízení,
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a s uvedením odborných znalostí
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
a dovedností týkajících se požadavků tohoto výběrového řízení,
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
prohlášením,
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
prohlášením,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
V přihlášce uveďte kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Obsahové náležitosti přihlášky:
- přihláška – uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladů o dalším
vzdělávání
- strukturovaný profesní životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům)
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky
(ne starší 2 měsíců)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění
- koncepci rozvoje školy (max. rozsah 2 strany strojopisu formátu A4)
Předpokládaný nástup: 01. 08. 2018
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 13. 04. 2018 (včetně) na
adresu: Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, nebo předejte osobně na
podatelně MěÚ Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná do 10:00 hodin.
Obálku označte heslem „Konkurz Mateřská škola Břidličná, Hřbitovní 439,okres
Bruntál, příspěvková organizace – neotvírat“.
Kontakt: tel.: 554 773 543, e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz.
Do konkurzního řízení budou přijaty pouze přihlášky s kompletními doklady
včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem.

V přihlášce uveďte kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně Městského úřadu Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
nebo poštou s datem odeslání nejpozději do 3. dubna 2018 v obálce označené
- osobně na podatelně Městského úřadu Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
„VŘ – neotvírat“.
nebo poštou s datem odeslání nejpozději do 3. dubna 2018 v obálce označené
„VŘ – neotvírat“.
Lhůta pro podání přihlášky: 3. dubna 2018 do 10:00 hodin.

Připomínáme občanům
poplatkovou povinnost

Lhůta pro podání přihlášky: 3. dubna 2018 do 10:00 hodin.
Případné dotazy zodpoví:
Ing. Jana Paštěková, tajemnice Městského úřadu Břidličná, telefon: 554 773 543, 733 602 140
Případné dotazy zodpoví:
Bc. Monika Kováčová, vedoucí hospodářsko správního odboru MěÚ, telefon: 554 773 544.
Ing. Jana Paštěková, tajemnice Městského úřadu Břidličná, telefon: 554 773 543, 733 602 140
Bc. Monika Kováčová, vedoucí hospodářsko správního odboru MěÚ, telefon: 554 773 544.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení
zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení
náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.).
zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení
náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb.).
nakládat s jeho osobními údaji.
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům písemné materiály poskytnuté
nakládat s jeho osobními údaji.
k výběrovému řízení vráceny.
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům písemné materiály poskytnuté
k výběrovému řízení vráceny.

Poplatek za psa, pozemek, zahrádku a za komunální
odpad (1. Pol.): Uhraďte do 31. 3. 2018.

Sníh zvolna odtává a chodník s přilehlou zelení
skýtá nevábný pohled. Po psích miláčcích zde
zůstávají hromádky, které zde jejich majitelé
zcela bez ostychu zanechali.

Ing. Jana Paštěková, tajemnice Městského úřadu Břidličná, v.r.

Sáčky na psí exkrementy si můžete vyzvednout
na městském úřadě Břidličná.

Ing. Jana Paštěková, tajemnice Městského úřadu Břidličná, v.r.

INFO-kiosek v budově městského úřadu dosloužil a bude
z důvodu neopravitelnosti demontován.

Vladimíra Poláčková
Referent finančního odboru
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Příspěvek do periodika města Břidličná

Město vydává Periodikum s cílem poskytnout obyvatelům objektivní a vyvážené informace týkající se společenského,
kulturního, sportovního a dalšího dění v Břidličné a dále poskytnout informace o činnosti města a městského úřadu. Vydavatel
též poskytuje přiměřený, jasně vyhrazený, prostor pro prezentaci názorů členů ZM. Prostor je dán také názorům občanů.
Vážený pane, paní, obracím
ždý člen ZM pro aktuální • své vlastní postřehy, návrhy obecnými pokyny. Jinak však
postupuje zcela samostatně
z města Břidličná,
se na Vás se žádostí o zpravolební období může v Pecování a zasílání příspěvku
riodiku prezentovat názory • přílohy v podobě fotografií   a nepodléhá konkrétním poo činnosti organizace, spolku,
a stanoviska,
plakátů, novinových člán- kynům či požadavkům ze
strany představitelů samofirmy, souboru do Periodika • objektivní a vyvážené inků, odkazů na web,
Městské info Břidličná. Periformace týkající se spo- • za text příspěvku odpovídá správy.
odikum město vydává v pePříspěvky prosím posílejte
lečenského,
kulturního,
autor, nikoli vydavatel nebo
riodicitě 6 výtisků ročně a od
na e-mailovou adresu: info.
sportovního a dalšího dění
redakce periodika,
ledna 2018 je tištěno tiskárnou
bridlicna@seznam.cz
v Břidličné,
• vydavatel si vyhrazuje práK-TISK Bruntál. První číslo
Děkuji Vám za Váš čas a tě• příspěvky občanů, klubů,
vo publikované materiály
vychází v lednu 2018, druhé
ším se na zasílání příspěvků
organizací, spolků, firem,
zveřejnit
též
na
webových
v březnu 2018, třetí v květnu
do městského zpravodaje Břisouborů,
stránkách města.
2018, čtvrté v červenci 2018,
dličná.
páté v září 2018 a šesté v listo- • přesný aktuální název orPři přípravě obsahu se odganizace,
spolku,
firmy,
odpadu 2018. Uzávěrka je vždy
povědný redaktor řídí stanoS pozdravem
dílu, sboru,
k 15 dni daného měsíce.
venými pravidly popsanými
• zajímavosti – chystané akce ve Statutu Periodika a v PraPříspěvek by mohl
Miroslav Kladníček
klubů, organizací, spolků, vidlech periodika města Břiobsahovat:
Starosta města
dličná
Městské
info
Břidličná,
firem,
souborů,
• příspěvky členů ZM – ka-

Beseda se spisovatelkou dětských
knih Petrou Braunovou

Ve středu 14. 3. 2018 přijala pozvání na autorské čtení do
Městské knihovny v Břidličné spisovatelka dětských knih
Petra Braunová. Autorské čtení bylo určeno pro žáky IV. a V.
třídy základní školy. Petra Braunová dětem představila jednu
ze svých nových knih „Dům doktora Fischera“.
Příběh, který pojednává šokující, a co bude následovat,
o doktoru Fišerovi, který do ještě mnohem víc! Jak příběh
svého domu obehnaného plo- skončí, si děti mohou přečíst
tem s ostnatým drátem niko- v místní knihovně, nebo kniho nepouští. Když se Petrův hu objednat přímo u paní
otec zmíní, že pro doktora spisovatelky. Petra Braunová
pracuje, probudí v synovi zvě- se narodila se 31. ledna 1967.
davost. V domě na kopci prý Je rodačka z Prahy. Vystubydlí nějaký kluk. Nikdo ho dovala Střední ekonomickou
ale nezná, do školy nechodí, školu, krátce na to pracovala
nehraje florbal… Petrovi se jako sekretářka a po otevřepodaří s pomocí kamarádky ní hranic v roce 1989 se rozKristýny a dokonalé lsti vnik- hodla \“poznat svět\“. Několik
nout do domu. Co objeví, je let působila ve francouzských
a belgických rodinách
jako au-pair. Po návratu
domů se stala průvodkyní po Praze, dnes je
na volné noze. Literatura
je její koníček už od dětství, často přispívá články do různých časopisů.
Se svými dětmi Olivečkem, Marií a Johanou žije
v Praze. Díky dětem, které již jsou dospělé, byla
a je neustále v kontaktu
s dětským světem neutuchající fantazie a lotrovin,
který je nevyčerpatelnou
inspirací pro její literární
tvorbu.

ALINVEST 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

Text: Miroslav Kozubová,
foto: Jarmila Gardoňová
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Malý ornitolog

Jak jinak nazvat cvičení z ornitologie, ale také povídání o fauně CHKO Jeseníky.
V pátek 9. 2. 2018 za námi to je. Dále dovezl i kůži z vyd- Ornitologii bylo věnováno
do ZŠ Břidličná přijel na celé ry, aby na vlastní oči viděli, jak více času, ale ani zde nebydopoledne vedoucí správy je její srst hustá a jak vypadají li žáci ochuzeni o informace
CHKO Jeseníky uznávaný or- plovací blány. Popovídal rov- ze života vlků i vydry. Nechynitolog pan Mgr. Petr Šaj.
něž i o dalších zajímavostech bělo ovšem ani zopakování
Proč? Vyhověl tak prosbě z jejího života. Vždyť s vydrou základních informací o CHKO
členů přírodovědných krouž- se můžeme potkat také u nás. Jeseníky. Tedy to, že byla vyhláků SK ASK ČR Břidličná. Za Vyskytuje se totiž v povodí šena 19. 6. 1969 a ve znaku má
to, že si na nás udělal čas, moc Moravice. Ale to ještě není vše, zvonek vousatý, velikost rozloděkujeme!
na konci si společně prohlédli hy, základní pravidla pro choPrvní hodinu se věnoval pří- záznamy z fotopastí. Protože, vání na tomto území a další...
rodovědnému kroužku Ptáča- podle slov Mgr. Petra Šaje, byli
I zde se dostalo na ověření
ta, tedy těm mladším. Trpělivě žáci vesměs šikovní, získali sa- získaných znalostí, a to forjim vysvětloval nejen informa- molepku s chřástalem.
mou skupinové práce. Nutno
ce o sokolu stěhovavém a jeho
Nu, a co přírodovědný krou- dodat, že žáci prošli dokonce
hnízdění v Jeseníkách, ale žek Ježci, tedy ti starší? Ne- na výbornou. Za odměnu zísi ukazoval znaky chřástala museli se bát, i oni se setkali kali plakátky plné informací
a pouštěl hlasy nejznámějších s odborníkem na slovo vza- o fauně i flóře Jeseníků.
opeřenců. Rovněž jim ukázal tým. Dokonce si pro ně vyhraA protože má Mgr. Petr Šaj
kulíška. Žáčci nevěřili svým dil celé dvě hodiny. Jasně, zde pro nadané žáčky z přírodoočím, jak malinkatá sovička už bylo povídání odbornější. vědných kroužků pochopení,

Jak si vedeme ve florbale

nechal nám i krásné nástěnné
plakáty, které jim představí pro
změnu náš nejstarší národní
park KRNAP. Nevíte, který to
je? Zeptejte se žáků, nebo se
přijďte podívat do školy.
Mgr. Květa Děrdová
vedoucí kroužků

Adélka Poláčková vybojovala první
místo na Olympiádě v českém jazyce

Chlapci I. stupně naší školy sehráli v pátek 9. 3. v Malé Morávce 2. kolo okresní florbalové ligy. Po velmi dramatických utkáních s ostatními školami jsme s 11 body vlivem horšího skóre
obsadili 2. místo a celkově jsme v tabulce ve vedení s náskokem
4 bodů před ZŠ Jesenická Bruntál. Další kolo proběhne 20. dubna v Bruntále. Naši hráči:
3. třída: Tomáš Praslička, Petr Krečmer
4. třída: Miroslav Horský, Martin Gyorgy, Jan Pavlát
5. třída: Ivo Filipčík, Matěj Brenkus, Vojtěch Bilai, Adam Anderle
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy – jen tak dále….
Mgr. Jarmila Gardoňová

V pondělí 5. února se do Krnova sjelo 34 nejlepších „mozků“
na češtinu. V okresní soutěži,
kde nás reprezentovala vítězka
školního kola Adélka Poláčková,
žákyně 9. A třídy, se žáci potýkali s těžkými úkoly mluvnickými
i slohovými. Po sečtení všech
bodů vyhrála reprezentantka Základní školy v Břidličné.
Adélka porazila zástupce jiných
základních škol i gymnázií. Poctivý přístup v přípravě na olympiádu
i pracovitost v hodinách jazyka českého dokázaly vynést Adélku
na první místo. To jí zaručuje postup do krajského kola. Blahopřejeme a držíme palce do dalšího boje. Mgr. Bronislava Györgyová

Lyžařský výcvik žáků I. stupně
naší školy

Hned ve druhém a čtvrtém týdnu nového roku 2018 se žáci
naší školy každý den po vyučování vypravili na sjezdovku do
Staré Vsi, kde se po celý týden zdokonalovali ve svém oblíbeném sjezdovém lyžování. Po obědě denně přijel ke škole autobus
a během půlhodiny už lyžaři stáli připravení u vleku. Všichni
lyžovali s obrovskou chutí a radostí, vyvrcholením kurzu byl páteční závod ve slalomu. Borci připravenou trať úspěšně zdolali
a obdrželi diplom se sladkou odměnou. Děkujeme Gábině Kappelové za perfektní organizaci a péči během celého výcviku. Za
rok se těšíme opět na další lyžování.
Mgr. Jarmila Gardoňová

Městské info Břidličná si můžou občané přečíst
i v elektronické podobě na stránkách města:
www.mu-bridlicna.cz a knihovny:
www.knihovna-bridlicna.cz
4
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Popularizace vědy

Přesně tak by se dala nazvat úterní výprava žáků z přírodovědného kroužku SK ASK ČR Břidličná při ZŠ. Dne 6. 2. 2018 totiž
odjeli někteří z nich do Olomouce, aby navštívili katedru Botaniky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Zde na ně čekala paní
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph. D., aby jim přiblížila problematiku plísní. Tedy výskyt, využití, určování i nebezpečnost
některých z nich pro současnou civilizaci.
Kromě samotné přednášky, pro práci v laboratořích.
jako žákům ZŠ. Také odpově- plísně ze sýru Nivy“.
která měla za cíl uvést žáky
Někdo se může ptát, zda je di na všechny otázky. Hodně
Možná je ještě třeba napsat,
do problematiky a zodpově- opravdu přínosem, aby žáci ze jsme se toho naučili o plísních že téma plísní nebylo vybráno
zení spousty jejich všetečných ZŠ navštěvovali přímo vrcho- a bakteriích. Doufám, že to ne- náhodně. V rámci přírodootázek, měli možnost pracovat lová pracoviště a místa nejvyš- byla poslední návštěva kated- vědného kroužku jsme si letos
i v odborných prostorách ka- šího vzdělání. Nejlepší odpo- ry botaniky.“ David „Nejlepší jako jeden z badatelských protedry. Byla pro ně připravena vědí snad bude přímo náhled bylo, jak jsme pozorovali plísně jektů na soutěž Věda je zábava
laboratoř, v níž si mohli vy- a pocity samotných žáků, tady pod mikroskopem. Rostlina je zvolili právě téma Plísně.
zkoušet v praxi právě získané jsou: Mirek „Velmi moc se mi úžasná a Petriho miska s nainformace. Například naočko- tam líbilo. Doufám, že tam taženým agarem je také super“,
Mgr. Květa Děrdová
vat agar plísní z nivy, infikovat ještě někdy zajedeme“, Anič- Michal „Líbilo se mi infikovávedoucí přírodovědného
rostlinku lociky padlím, ale ka: „Líbil se mi přístup k nám, ní rostliny padlím a odebírání
kroužku
také zjistit, jak dobře si umyli ruce, tedy jaké bakterie jim
zůstaly na prstech po umytí
vodou a následně desinfekcí…
Přestože si doc. Mieslerová
pro žáky vymezila původně 2 hod., nakonec opouštěli všichni prostory fakulty až jako poslední. Tedy až
v 17 hod., po 3 hodinách nepřetržité “dobrodružné expedice“ do tajů mikrobiologie,
během které si pod jejím trpělivým dohledem osvojovali
základní dovednosti nutné

V Břidličné Vás navštívili Tři králové

Velice děkujeme za Vaše otevřené dveře i srdce.
80 % vykoledované částky
pomůže potřebným v regionu – 65 % vykoledované částky se vrací do místní Charity
sv. Martina, která je vykoledoVážení spoluobčané,
vala na realizaci jejich záměprvní lednové dny již neod- rů, 15 % připadne na projekty
myslitelně patří k Tříkrálo- Diecézní charity ostravskové sbírce pořádané Charitou -opavské. Část výnosu koledoČeská republika. Že neodmy- vání pomůže prostřednictvím
slitelně patří k těmto dnům, Charity také lidem v tísni
dokazuje fakt, že nás provází v zahraničí (např. na Ukrajině).
už dlouhých 18 let a je stále
Charita sv. Martina použiúspěšnější. V Bruntálském je vykoledovanou částku na
a Rýmařovském regionu se rozvoj a provoz pečovatelské
letos díky štědrosti dárců po- služby – především je podařilo charitním koledníkům třeba spolufinancovat nákup
nashromáždit částku 405 225 2 automobilů z dotace EU.
Kč, které pomohou potřeb- Charita sv. Martina plánuje
ným a podpoří charitní dílo. rozvoj terénní zdravotnické
Z toho přímo v Břidličné byl péče a nákup nových zdravýnos sbírky ve výši 9 124 Kč. votnických pomůcek do své

půjčovny.
„Rostoucí zájem o Tříkrálovou sbírku nás těší a zároveň
zavazuje. Stejně jako loni jsme
v průběhu koledování ještě
dopečeťovali pokladničky, což
je vždy pozitivní signál. Je povzbudivé, že se nám daří nejen vysbírat vyšší částku, která
pomáhá potřebným, ale hlavně, že vyráží do ulic stále více
kolednických skupinek, které
roznáší požehnání do našich
domovů, protože tříkrálová
koleda je právě o potkávání
a vzájemném obdarovávání.
Dokazuje to, že solidarita mezi lidmi má v
našem kraji své místo.
Děkujeme všem dárcům
a koledníkům.“
V roce 2017 jsme jako

Oznámení
Z důvodu ukončení nájemní smlouvy bude
30. 4. 2018 ukončen prodej
levného nábytku na ulici Nábřežní.

5

Charita sv. Martina koledovali poprvé. Vaše štědrost
nás mile překvapila, vykoledovali jsme celkem 338 937
Kč. Z těchto peněz jsme pro
účely naší pobočky získali
65 % /tj. 220 309 Kč. Peníze jsme použili následovně:
110 000 Kč na zřízení Charitní
ošetřovatelské služby, nákup
automobilu a vybavení sestry
v terénu. Druhou část jsme
použili na dofinancování provozu pečovatelské služby.
Mgr. Eva Macková,
ředitelka Charity sv. Martina
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Klub seniorů

Turistický kalendář rok 2018
KČT, odbor TJ Břidličná

V úterý 13. března jsme se sešly v klubovně seniorů na oslavě
MDŽ. Jelikož řádí chřipka, tak se zúčastnilo pouze 26 seniorek.
V 15 hod. nás přišly pobavit děti z mateřské školky svým krásným programem-složený z básniček, písniček a scének. Jako odměnu děti dostaly malé pohoštění.Po odchodu dětí nám k tanci
a poslechu zahrál p. Mirek Dohnal. Ve velmi dobré zábavě jsme
pokračovaly, až do večerních hodin.
Další plánovaná akce je 24. dubna 2018.
Výbor klubu seniorů

So 24. 3.
M. Albrechtice – Pelhřimovy
Sl. Rudoltice, vlak 6.30 hod.
vede Honková.
So 31. 3.
Velikonoční vycházka
kolem Bazalwerka,
sraz v 9.00 hod. na pěší zóně.
Čt 5. 4.
Uklidíme kolem říčky Poličky
Sraz v 8.30 hod. na pěší zóně.
So 7. 4.
21. ročník – Toulavý náprstek. Vyhlídkové trasy kolem
Břidličné,
sraz 8.30 hod. stará škola.
So 14. 4.
Za jarní květenou kolem
Rýmařova, vlak 7.30 hod. vede
Kitschuk R.

Pozvánka

Klub seniorů zve své přátele na posezení, které bude
v klubovně seniorů 24. 4. 2018
v 15 hodin. Budeme hrát
„ČLOVĚČE NEZLOB SE“.
Těšíme se na velkou účast.
Za klub seniorů
M. Krištiaková

So 21. 4.
Zájezd Chřiby, Modrá skanzen, Buchlovice zámek,
Buchlov, vede Horňáčková

So 28. 4.
Libina – Tři kameny – Bradlo-Libina, auta 7.45 hod. Břidličná. 8.00 hod. Rýmařov.
Vede Metelka M.
Út 1. 5.
Po stopách předků.
Z Lomnice a Rýžoviště
na Sovinec. Auta v 9.00 hod.
So 5. 5.
Šternberk – Pohořany –
Hlubočky.
Bus 6.50 hod. vede Mana
18. – 20. 5.
Zájezd Bílé Karpaty, Myjava
Šaštín, vede Horňáčková.

Přihlášky a informace:
Holešová J., tel.: 597 431 554, Horňáčková L., tel.: 605 975 512,
E-mail: ludmilahornackova@seznam.cz, Mana Oldřich.
Tel.: 775 284 140.

Stříbrný závěr sezóny pro Klub biatlonu Břidličná
Kateřina Horňáčková je vicemistr

Poslední únorový víkend byl mrazivý a ve znamení mistrovských závodů a olympijského parku. Náš tým se musel na závěr
sezóny rozdělit. Jedna jeho část, nás reprezentovala v Olympijském parku v Karlově, pod vedení hlavního trenéra Jaroslava
Kováče. Druhá část a to žákovské družstvo odcestovalo na Mistrovsví ČR do Nového Města na Moravě, pod vedením trenérů
Markéty Minichové, Vítězslava Volka a servis lyží Jan Opatrný.
Vysočina Arénu sevřely mra- pána Nešpora.
Kačenka, už při posledním máme stříbro.
zy a ledový vítr, ranní teploty
Sobota a hromadné starty. závodě v Jablonci, kde skonRok práce, svědomitá případaly až k -16 °C. Bylo jasné, Nejlepší umístění 5. místo Jan čila na 4. místě, hlásila, že na prava a zapálení do závodu,
že to nebude lehký víkend, zá- Poledna, 7. místo Tomáš Měr- mistrovství tu medaili prostě v létě vždy kousíček od medaivodníci měli promrzlé prsty, ka, 9. místo Katka Horňáčková bude mít. Obě položky čisté, le a teď si tu placku konečně
trenéři poskakovali za daleko- a 10. místo Vlastimil Španihel. famózní běžecký výkon a po vybojovala. Obrovská gratulahledy a vítr, který se po stadio- Jediný Honza se mohl chlubit protnutí cílové čáry časomíra ce a díky Kačo!
nu točil, si těžce pohrával se nulovou střelbou, ostatní jme- ihned hlásila 2. místo pro Kastřelbou. Klub biatlonu Břid- novaní své šance na medaile teřinu Horňáčkovou. A takto
Text a foto:
ličná reprezentovalo celkem ztratili na střelnici.
to zůstalo až do konce závodu,
Mgr. Markéta Minichová
osm sportovců: J. Poledna,
Mistrovství bylo zakončeno
V. Španihel, A. Čecháková, sprintem klasickou technikou.
E. Holková, M. Kozáček, Servis od brzkých ranních
T. Měrka, Š. Nešpor, K. Hor- hodin připravoval lyže a při
ňáčková.
testování na tratích přimrzaJiž v pátek byl na programu ly prsty k hůlkám. Vítr neuštafetový závod dvojic. Nej- stal, ale nástřel byl dobrý, lyže
lepšího umístění dosáhli Jan jely. První medailová šance
Poledna a Vlastimil Španihel, byla ztracena hned na úvodní
kteří obsadili 5. místo. Dal- položce Vlastíka Španihela,
ším pěkným výsledkem bylo ale i přesto si dojel pro krás9. místo Tomáše Měrky a Ště- né 7. místo. A pak to přišlo.
6
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Změna jízdního řádu autobusu 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.
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.
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.
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.

Otevírací doba:
pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:

Olomouc aut. nádraží – Břidličná
Olomouc aut. nádraží
6.00, 8.40, 13.00, 14.48, 16.45.

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

Změna jízdního řádu vlaku platná
od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018
Opava východ – Břidličná zastávka
Opava východ
5.19, 7.39, 9.39, 11.39, 13.39, 15.39, 17.39.

Aquacentrum Rýmařov

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.

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/

Břidličná zastávka – Opava Východ
Břidličná
8.38, 10.38, 12.38, 14.38, 18.38.

Oznámení

Dětská lékařka
MUDr. Zuzana Brunová
Změna ordinační doby:
PO: 12.00–14.00 nemocní
ST: 12.00–14.00 poradna
14.00–15.00 nemocní
15.00–18.00 administrativa
PÁ: 12.00–14.00 nemocní

06:30–08:00 hod. a 12:30–21:00 hod.
07:00–21:00 hod.
10:00–21:00 hod.
06:30–08:00 hod. a 12:30–21:00 hod.
07:00–21:00 hod.
07:00–21:00 hod.
07:00–21:00 hod.

KRYTÝ BAZÉN
BŘIDLIČNÁ
ODBUDE
16. 3.OD
2018
KRYTÝ BAZÉN
BŘIDLIČNÁ
16. OPĚT
3. 2018 OTEVŘEN
OTEVŘEN

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí:
14:00 - 20:00
úterý:
14:00 - 20:00
středa:
14:00 - 20:00
ptvrtek:
14:00 - 20:00
Pátek:
14:00 - 20:00
sobota:
13:00 - 20:00
neděle:
13:00 - 20:00

17:00 - 18:30

Plavecký oddíl 18:45 – 19:45

17:00 - 18:30
18:45 – 19:45

Plavecký oddíl
Aqua-aerobic

Děti do 15-ti let včetně
Studenti od 15-ti do 26-ti let
Dospělí
Rodinná vstupenka (2 dospělí + 1 dítě do 15-ti let)
Rodinná vstupenka (2 dospělí + 2 děti do 15-ti let)
Zdravotně postižení
Rodiče s dětmi do 3 let mají + 15 min zdarma
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Aqua-aerobic

30 Kč
Permanentka (11 vstupů):
35 Kč
Dětská
270 Kč
60 Kč
Studentská
315 Kč
120 Kč
Dospělá
540 Kč
145 Kč
50% sleva
Více zde: http://bazenbridlicna.webnode.cz/cenik/

Městské info

25. březen 2018

Komise kultury a sportu města Břidličná

Vás srdečně zve na tradiční

Městská knihovna v Břidličné
zve rodiče i prarodiče s dětmi
na

VELIKONOČNÍ DÍLNU
Ve čtvrtek 29. 3. 2018 od 14:00 do 17:00
v knihovně

Sobota 24. března 2018, od 14 hodin.
Společenský dům Břidličná

Program:

Přijďte strávit příjemné odpoledne do knihovny

 výroba beránka z papíru
 zápich zajíčka
 a jiné velikonoční ozdoby

Od 15 hodin
dále proběhne
na sále program

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, dvouměsíčník, náklad vydání 500 ks
pro občany města zdarma, kontakt e-mail: info.bridlicna@
seznam.cz, tel.: 733 337 883.

kouzlení, balónkování a diskotéka pro děti

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 5. 2018

MAX MAGIC
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