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A jedeme dál …
Pro letošní rok bylo vyčleněno z rozpočtu města na velké
opravy a investice cca 35 mil.
Kč. Z minulého roku byla dokončena oprava komunikace
na ul. Fojtství a v současné
době se dokončuje 1. etapa regenerace panelového sídliště
Jesenická. 2. etapu, která spočívá v opravě komunikací – tj.
silnic a chodníků a vybudování parkovacích míst, budeme
muset přesunout do roku 2019.

Změnily se totiž podmínky
pro poskytování dotací na
tyto projekty. Na ul. Jesenické přesto budou probíhat stavební práce, a to v souvislosti
s přebudováním uhelné kotelny na kotelnu plynovou. V závěru měsíce května by se měly
rozběhnout práce na vybudování chodníku na ul. Nerudova. Zde došlo ke komplikacím,
když vítězná firma pro provádění těchto prací (fi Berkastav

Bezohlednost až drzost

Jsou mezi námi občané, kteří mají pocit, že nemusí hledět
na druhé spoluobčany, protože to není podle nich důležité.
Bohužel jejich bezohlednost vůči druhým lidem nemá nic
společného s pokojným žitím se spoluobčany.
Jakmile město na základě v pojízdném stavu, nechá na
upozornění občanů řeší jejich těchto místech po dlouhý čas
bezohledné zábory veřejné a to doslova.
zeleně, veřejného prostranství
Smutné je, když na město
odstavením většího počtu aut, přijde občan, který bydlí v Břidokážou místo nápravy ihned dličné jen chvíli a urguje, že
povolat Policii ČR na spolu- jeden občan z Břidličné, bezobčany, kteří si např. zastaví ohledně „uklízí“ nepotřebné
auto před vstupem na zahrád- materiály z garáže (náhradní
ku a to z důvodu potřebného díly, kanystry, plast. nádoby)
dovozu maminky, která má odhozením přímo mezi stropřes 90 roků a chtěla by se po- my hned u garáže. Ví, který
těšit chvilkovým pobytem na občan to je, a já už také vím,
zahrádce, na kterou již sama který občan je tak bezohledný
nedojde.
až drzý a nehledí na nikoho.
„Když ne já, tak nikdo, důSmutné, ale opět pravdivé.
vod odstavení auta není podI takoví lidé mezi námi žijí,
statný.“
bezohlední, až drzí.
Ani mne nepřekvapuje, že to
Městské policii z Rýmařova
umí člověk, který v rámci své postoupíme další podklady
živnosti odkládá po městě svá k řešení těchto přestupků jedvozidla, která k této živnosti noho bezohledného občana
potřebuje a odkládá je všude, z našeho města.
kde najde trochu místa. TakJana Jiřičná
to odstavená vozidla, ne vždy místostarostka města Břidličná

s. r. o.) odstoupila před podpisem smlouvy a nahradí ji firma Kareta s. r. o. V nejbližší
době by měly také začít práce
na opravě ulic Dlouhá a Sokolovská, kde výběrové řízení
vyhrála také fi. Kareta s. r. o..
2. 5. 2018 proběhlo výběrové
řízení na dopravní terminál –
„1. etapa – pěší zóna“. Do soutěže se přihlásily pouze 2 firmy, a protože cenové nabídky
nesplnily očekávané snížení

vysoutěžené ceny oproti ceně
projektované, bylo rozhodnuto toto výběrové řízení zrušit.
Realizace této akce bude tudíž
přesunuta na r. 2019. Poslední
velkou investiční akcí realizovanou v letošním roce je vybudování kanalizace pro Vajglov.
Zahajovací práce by měly být
zahájeny v průběhu měsíce
června.
Miroslav Kladníček,
starosta města Břidličná

SLAVNOSTI
MĚSTA BŘIDLIČNÁ

Sobota 16. 06. 2018
na fotbalovém hřišti v Břidličné
Program:
Vystoupení dětí z MŠ
Bernardini a dětský pěvecký sbor
Eva a Vašek
BEZ CU CREW – taneční skupina
Petra Janů
Diskotéka
Více na webových
stránkách obce Břidličná

Chcete se zviditelnit v našich novinách?
Neváhejte si napsat o ceník, podmínky, více najdete na www.mu-bridlicna.cz
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Svoz velkoobjemového odpadu v Břidličné,
ve Vajglově a v Albrechticích pro občany je UKONČEN

Hodnocení:
Svoz velkoobjemového odpadu umožňuje občanům uklidit
odpad, který patří do popelnic, ale svým rozměrem se do
popelnice nevejde.
Mobilní svoz velkoobjemového odpadu není povinností
města, přesto jsme se rozhodli občanům tento mobilní svoz nabídnout. Všechny
kontejnery jsou po naplnění
občany odváženy na skládku
v Rejcharticích, kde nám na
základě předaného množství
odpadu firma AVELI ECO s. r.
o. vystaví fakturu za skládkování. Nemalé jsou také finanč-

Co nepatří mezi objemný
odpad?
Odpad z podnikatelské činnosti. Elektrozařízení, pneumatiky.
Pneumatiky, ty předejte v
první řadě právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání s pneumatikami (např.
pneuservis, prodejna s pneumatikami), ze zákona je jejich
povinností zajistit jejich zpětný odběr), pokud takto nemůžete ze závažných důvodů
učinit, odevzdejte pneumatiky
přímo na sběrný dvůr, odkud
samozřejmě za nemalé finance
zajistí město odvoz tohoto od-

ní náklady na přepravu těchto
kontejnerů na skládku. Ne
všichni máme správnou představu o velkoobjemovém odpadu, proto si připomeňme:

Co tedy patří mezi objemný
odpad?
- odpady, které se svými rozměry nevejdou do popelnice, např. starý nábytek (židle, stoly, postele, kuchyňské
linky, aj.) matrace, peřiny,
koberce, linolea, zrcadla,
umyvadla, WC mísy, lyže,
snowboardy, kola, dětské
autosedačky, apod.

Jana Jiřičná ,
místostarostka města Břidličná

Nový odpočinkový koutek
a zákaz vývozu rostlinného
odpadu ze zahrad rodinných domů

Ordinační hodiny
v době letních prázdnin

Ordinace praktické lékařky MUDr. Jany ŠULEŘOVÉ,
Komenského 318, 793 51 Břidličná,
Tel.: 554 286 155
Ve dnech 1. 6. a 13. 7. 2018 NEORDINUJE
Ve dnech 18. – 22. 6. 2018 zastupuje MUDr. Jana Strnadelová
Ordinuje: Pondělí: 8:00 – 11:30 hod.
Středa: 8:00 – 11:30 hod.
čtvrtek: 8:00 – 11:30 hod.

Nově vzniká v rámci regenerace panelového sídliště na
ulici Jesenická odpočinkový koutek pod garážemi, na
kterém bude instalován nový
herní prvek pro děti – lanová
pyramida. Bude zde také možnost posezení rodičů při dohledu nad svými dětmi anebo
v rámci relaxace. Zbývá provést montáž herního prvku,
laviček a finální úprava zeleně.
I z tohoto důvodu ŽÁDÁME
spoluobčany žijící v rodinných domcích, kteří doposud
skládkovali rostlinný odpad
ze svých zahrádek za své ploty
směrem k panelovému sídlišti,
ABY TAK JIŽ NEČINILI.

Ordinace dětské lékařky MUDr. Zuzany BRUNOVÉ,
Komenského 318, 793 51 Břidličná,
Mobil: 721 090 345
V MĚSÍCI ČERVENCI 2018 NEORDINUJE
Zastupuje MUDr. Stanislava PECHOVÁ, mobil: 554 716 385,
Nádražní 1091/22, 79201 Bruntál
Ordinace zubní lékařky MUDr. Aleny MAZALOVÉ,
Komenského 318, 793 51 Břidličná,
Tel.: 554 286 144
Ve dnech 2. 7. – 10. 7. 2018 NEORDINUJE
V případě nutnosti se obraťte na dispečink tel.: 553 777 777

Vítání jara po našem

S příchodem jara se objevují i méně
pěkné věci. Hovoříme o nepořádku nastřádaném za zimu v různých
koutech. A právě tento nepořádek
se rozhodli žáci z přírodovědného
kroužku SK ASK ČR Břidličná při
ZŠ pomoct uklidit. A vzhledem
k tomu, že již řadu let spolupracují
s LS Janovice, bylo vše jasné. Slovo
dalo slovo, a tak se dne 16. 4. 2018
rozjeli po páté vyučovací hodině do
Janovic. Zde už na ně čekali zaměstnanci LS s pytli na třídění odpadků,
gumovými rukavicemi a dalšími pomůckami, aby se mohli bez zbytečného otálení, rovnou pustit do práce.
A že bylo co uklízet. Ještě je totiž
mezi námi stále dost nepořádných

padu na skládku.
ELEKTROZAŘÍZENÍ, odevzdávejte přímo na sběrný
dvůr města.
Zde je přímo nutné připomenout nám Všem, že zmiňovaný sběrný dvůr máme přímo
ve městě, takže odevzdat Vámi
nepoužívané věci z domácností by neměl být až takový problém. Tento odpad je na sběrném dvoře pracovníkem dále
zatříděn a připraven k odvozu
určitého druhu odpadu.

spoluobčanů, kteří si pletou přírodu
s odpadkovým kontejnerem. Netrvalo dlouho a připravené nádoby i pytle
byly plné. To byla chvíle pro trochu
odpočinku i poučení. Od každého
kousek, si opravdu užili. Proběhli se
po čistém vzduchu v uklizené přírodě
a popovídali si o pučících stromech,
dozvěděli se, jak dlouho se takové odpady v přírodě rozkládají a spoustu
dalších zajímavostí. Čas vymezený
pro pobyt v Janovicích uběhl stejně
rychle jako voda ve vyčištěném potůčku, a tak nezbylo, než se se všemi
rozloučit a opět se vrátit domů do Břidličné a ke školním úkolům.
Mgr. Květa Děrdová,
vedoucí kroužku
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A řešení ? – co s tímto rostlinným odpadem? Kompostování, kompostéry – známe
všichni. Přistavíme Vám také
do této části jeden velký kontejner, který bude sloužit jen
na rostlinný odpad, stejně jako
u zahrádkářských kolonií.
Větve, kameny je nutné dávat
řízeně na jedno místo vedle
kontejneru.
Děkujeme za pochopení,
ohleduplnost vůči občanům
žijících v panelových domech
a také za snahu nápravy neřízeného skládkování v našem
městě.
Jana Jiřičná
místostarostka města Břidličná

OČKOVÁNÍ PSŮ
ve středu 30. 5. 2018
V Břidličné
u Městského úřadu
od 10.00 do 11.30 hod.
od 14.00 do 16.00 hod.
Ve Vajglově
u prodejny potravin
na sídlišti
od 11.45 do 12.00 hod.
od 16.15 do 16.30 hod.
Cena očkování: 100 Kč
Cena za nový
očkovací průkaz: 10 Kč
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Co se děje se tříděným odpadem dále?
Firma Marius Pedersen a.
s. má s městem uzavřenou
smlouvu o svozu odpadu - papír, plast a sklo. Za tyto komodity dostává město finanční
odměnu od EKOKOMU, kam
zasíláme doklady o odevzdaném množství.
Firma TextilEco a. s., odebírá
ze sběrného dvora a z bílých
kontejnerů textil, za který
město dostává i malou finanční odměnu.
Asekol a. s.
Společnost ASEKOL zajišťuje
plnění ve všech níže uvedených skupinách.
Velké domácí spotřebiče
Ledničky, pračky, sušičky
apod.
Malé domácí spotřebiče
Vysavače, žehličky, mixéry,
fritézy, fény apod.
Zařízení informačních technologií a telekomunikační
zařízení
Počítače, notebooky, telefony,
mobilní telefony apod.
Spotřebitelská zařízení
Video technika, audio technika, hudební nástroje apod.
Osvětlovací zařízení
Zářivky, trubice, výbojky
apod.
Elektrické a elektronické nástroje
Vrtačky, pily, zahradní technika apod. (s výjimkou velkých
stacionárních průmyslových
nástrojů)
Hračky, vybavení pro volný
čas a sporty
Elektrické vláčky, autíčka, počítače pro sport apod.
Lékařské přístroje
Veškerá lékařská technika

kromě implantátů apod. (s výjimkou všech implantovaných
a infikovaných výrobků)
Přístroje pro monitorování
a kontrolu.
Detektory, termostaty, laboratorní technika apod. Výdejní
automaty
Elektrowin a. s.
Odebírá chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče,
elektrické a elektronické nástroje.
Ekolamp s. r. o.
Do režimu zpětného odběru
osvětlovacích zařízení patří:
•
Světelné zdroje – lineární zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné
žárovky), výbojky, LED
žárovky
•
Průmyslová svítidla
Do kontejnerů a krabic nepatří: obaly, klasické, reflektorové
a halogenové žárovky, a také
viditelně poškozené světelné
zdroje. Ty je možné odevzdat
v nejbližší odpadové společnosti.
Odpad ze sběrného dvora
Co se týká směsného odpadu
vybraného na sběrném dvoře, ten odvážíme na skládku
do Rejchartic, dle množství
a druhu odpadu je městu vystavena faktura. Na pneumatiky, nebezpečný odpad,
je nutno objednat i svoz a za
odvezené množství je městu
vystavena faktura.
Problémem se stává pro naše
občany suť, kterou při rekonstrukcí svého bydlení potřebují někam uklidit.

Kam s ní…???
Odvoz na skládku v Rejcharticích za jednorázový poplatek
500 Kč plus 655 Kč za tunu.
Odvoz tohoto odpadu zajišťuje
město pouze ze svých stavebních akcí. Občan má možnost
objednat si a uhradit odvoz
sutě u MOS s. r. o. Břidličná
a ZEMSPOL, s. r. o. Břidličná.
Bioodpad – rostlinný odpad
Kompostovatelný
odpad
z údržby zeleně.
Domácí kompostování je
z hlediska legislativy považováno za předcházení vzniku
odpadu. Z hlediska hierarchie
odpadového hospodářství je
předcházení vzniku odpadů
na prvním místě a mělo by
být upřednostňováno. K tomu
slouží programy na podporu
domácího kompostování využívané většinou obcí či měst.
Také naše město pořídilo pro
občany žijící v rodinných domech v rámci dotací další
kompostéry.
Biologický odpad ze zahrá-

dek mají občané možnost dávat také do velkých zelených
kontejnerů přistavených u zahrádkářských kolonií.
U těchto kontejnerů platí určitá pravidla, která bychom měli
dodržovat, abychom dodrželi
určitý postup kompostování.
Jednoduše:
1. do kontejneru patří:
Posekaná tráva, zbytky rostlin
2. do kontejneru nepatří:
Ořezané větve, kameny
Tento odpad odkládejte řízeně
na jedno místo vedle kontejneru, bude svezen v rámci úklidu
veřejné zeleně.
V případě, že tak nebudete konat, nelze kontejner předat do
kompostárny, ale musí být odvezen na skládku jako směsný
odpad, což není určitě správné
a levné řešení. Ve finále si sami
zvyšujeme náklady na odpady.
Jana Jiřičná
místostarostka města Břidličná

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

Plánujete letní dovolenou
v zahraničí a nemáte platný
… cestovní pas?
Požádejte o vydání nového
cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti až do
doby před letní turistickou
sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech,
ušetříte čas, nervy a peníze.
Za vydání cestovního pasu ve
lhůtě 30 dnů zaplatíte správní
poplatek 600 Kč, u dětí mladších 15 let 100 Kč.
Nestačili jste podat žádost
o vydání cestovního pasu ve
lhůtě 30 dnů?

tu, jakou minimální dobu
platnosti cestovního pasu
cizí stát vyžaduje. Požadovaná minimální doba platnosti cestovního pasu může
být například 6 měsíců ode
dne vstupu nebo vycestování
z území cizího státu. Zjistěte
si, zda je ke vstupu a pobytu
na území daného státu třeba
vízum.
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci
EU?
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Rovněž

Můžete podat žádost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.
Počítejte s vyšším správním
poplatkem 4 000 Kč, u dětí
mladších 15 let 2 000 Kč. Za
tento poplatek obdržíte plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji.
Od 1. 7. 2018 dojde ke změnám ve lhůtách a výši správních poplatků.
Máte-li platný cestovní pas,
zkontrolujte si, do kdy platí.
Hodláte-li cestovat mimo
Evropskou unii, zjistěte si
u velvyslanectví daného stá-
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lze občanský průkaz použít
i k cestování do těchto států:
Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Albánská republika, Bosna a Hercegovina,
Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská
republika, Srbská republika.
Má vaše dítě občanský průkaz?
I dítě mladší 15 let může cestovat do těchto států na občanský průkaz.
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspt
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Právě na začátku května, přesněji dne 9. 5. 2018, proběhlo
v městě Břidličná krajské kolo
přírodovědně-ekologické soutěž Zlatý list. Jednalo se již o 46.
ročník celorepublikové soutěže,
jejímž vyhlašovatelem je Český
svaz ochránců přírody. Organizátorem krajského kola je již po
šesté SK ASK ČR Břidličná a ZŠ
Břidličná. I letošnímu ročníku
předcházelo mnoho přípravné
práce a snažení při získávání
sponzorů i lektorů, a aby toho
nebylo málo, rozhodlo se vyzkoušet pořadatelské schopnosti výše jmenovaných i počasí. Po
dnech přímo letních teplot se
zrovna tento den obloha zatáhla a vycedila dokonce i pár dešťových kapek. Ale jak se říká „
Štěstí přeje připraveným“, takže
měl déšť smůlu, všech 14 stanovišť bylo totiž opatřeno plátěnými stříškami. A zde je namístě
i první poděkování, to všem,
kdo stříšky na soutěž zapůjčily
tedy konkrétně: Pevnosti poznání PřF UP Olomouc, společnosti EKO-KOM, místnímu
klubu biatlonu a CHKO Jeseníky. Ale zpět k samotné soutěži.
Letos se jí zúčastnilo celkem ve
všech třech věkových kategoriích 44 šestičlenných družstev ze
17 ZŠ a gymnázii z celého Moravskoslezského kraje. A jak už
bylo řečeno, na soutěžní trati na
ně čekalo celkem 14 stanovišť,
kde pod dohledem a vedením
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Zlatý list

předal aspoň jedné kategorii
soutěžících diplomy. Nejinak
tomu bylo i letos, kdy si z jeho
rukou převzalo svůj diplom
a uslyšelo první blahopřání
hned 8 družstev kategorie N.
Ostatním soutěžícím v kategorii M a S potom předal diplomy
Ing. Michal Cechner ze společnosti PEFC Česká republika
společně s ředitelem ZŠ Břidličná Mgr. Miroslavem Šimůnkem.

odborných lektorů museli prokázat své znalosti, vědomosti
i dovednosti např. z oblasti
ornitologie, botaniky, zoologie, myslivosti. Jenže, jak už je
v Břidličné dobrým zvykem,
pro soutěžící byl opět připraven i velmi hodnotný doprovodný program, na kterém vedle odborných přednášek Ing.
Lady Hylové, Ph.D. z katedry
geologie PřF UP Olomouc,
RNDr. Jiřího Šafáře – zoologa
z CHKO Litovelské Pomoraví, nebo Bc. Marie Slabejové,
podnikové ekoložky společnosti SEMIX PLUSO, spol. s. r. o.
bylo pamatováno i na opravdu oddechové prožitky. O ty
se vedle ZOO Olomouc, která
přivezla na tento den s sebou
malou kontaktní zoo v podobě dvou klokánků, surikaty,
činčil a zakrslých králíčků,
postaral rovněž člen skupiny
Jumping Drums a současně její
zakladatel Ivo Batoušek. Přivezl
s sebou bubny a bubínky z celého světa a nejenže předvedl své
mistrovské umění v jejich ovládání, ale dopřál i samotným
soutěžícím, aby si na ně zkusili
zabubnovat. Zlatým hřebem
však bylo, jak jinak, samotné
vyhlašování výsledků, a tím
i vítězů jednotlivých kategorií.
A stalo se již takovou nepsanou
tradicí, že si starosta města Břidličné, pan Miroslav Kladníček
najde chvíli času, aby osobně

Pro ty, kdož jsou zvědaví na
výsledkovou listinu, teď uvádíme následující:
Kategorie N
1. místo – ZŠ Břidličná
2. místo – ZŠ Město Albrechtice
3. místo – ZŠ Břidličná
Kategorie M
1. místo – ZŠ Břidličná
2. místo – ZŠ Město Albrechtice
3. místo – ZŠ Břidličná
Kategorie S
1. místo – ZŠ Město Albrechtice
2. místo – ZŠ Opava, Boženy
Němcové
3. místo – ZŠ Bruntál, Jesenická
Přestože do závěrečného celostátního kola postupuje za každý kraj jen družstvo na prvním
místě z kategorie M a S, odměnu si zasloužili všichni členové
soutěžících týmů. Nu, a také ji
díky sponzorům dostali. Proto
je třeba velmi poděkovat za materiální pomoc SEMIX PLUSO,

spol. s r. o., HAVLÍK OPAL s. r.
o., Časopis Zahrádkář, nakladatelství Robimaus, PRINTSTEP s. r. o., VZP Ostrava, FTV
Prima, spol. s r. o., Česká průmyslová pojišťovna Ostrava,
OSRAM Praha, ČSOB Ostrava,
OPTYS Opava, SAFARI GASTRO, PEFC Česká republika,
EKOLAMP, CHKO Jeseníky,
Pevnost poznání Olomouc,
Ing. Václav Klapetek, Ph.D. –
Budka jako dárek, MK Fruit,
s. r. o., MASPEX Czech s. r. o.
a STARP s. r. o. Stejně důležitá
byla rovněž finanční podpora z Moravskoslezského kraje,
Městského úřadu Břidličná,
ČSOP, ENTO SPHINX s. r. o.
a společnosti Martech holding
a. s., bez níž by nebylo možné
soutěž v plném rozsahu realizovat. Na celkové dobré náladě se
podíleli i žáci z 9. A, kteří byli
vždy připraveni pomoct, kde
bylo třeba a vzorně se starali
o občerstvení účastníků. Takže, pokud bychom chtěli tento
den a samotnou soutěž celkově
zhodnotit, můžeme s dobrým
pocitem říct, že se akce vydařila. Proto chci ještě jednou poděkovat všem, kdož se na bezproblémovém průběhu celého dne
podíleli, tedy především všem
lektorům, sponzorům, kolegům, ale i organizačním pracovníkům z řad žáků naší školy.
Mgr. Květa Děrdová,
kraj. koordinátorka ZL

Město Břidličná



Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, IČ 00295906, e-mail: matrika@mu-bridlicna.cz, tel.: 554 773 535
Ochrana osobních údajů
Městského úřadu Břidličná, škrtněte tuto možnost také Břidličné, kancelář matriky.
Vážená paní, vážený pane,
Nábřežní 452, 793 51 Břidlič- v níže uvedeném Souhlasu.
Děkuji za Vaši spolupráci.
již dlouholetou tradicí v Bři- ná. Souhlas můžete doručit Váš souhlas můžete kdykoliv
dličné je činnost Sboru pro i osobně nebo prostřednic- odvolat, a to osobně nebo píLenka Řepková
občanské záležitosti, který za- tvím jiné osoby (např.
jiným semně na Městském úřadě v
Sbor pro občanské záležitosti
Zde odstřihněte--------------------------------------------------------------------------------------------jišťuje posezení u příležitosti členem rodiny)
Město Břidličná - SPOZ
životního jubilea našich obča- přímo na MěstNábřežní 452
nů. Podle zákona č.101/2000 ský úřad v BřidSOUHLAS
Sb., o ochraně osobních úda- ličné, v kanceláse zpracováním osobních údajů pro potřeby
jů, který vešel v platnost dne ři matriky nebo
1. června 2000 je však činnost podatelny. Dále
Sboru pro občanské záležitosti
(Nehodící se škrtněte)
Sboru pro občanské záležitos- bychom Vám
Souhlasím – nesouhlasím, aby mé osobní údaje - jméno, příjmení, datum narození a bydliště,
ti problematická, a proto by- chtěli nabídnout
byly vedeny v seznamu Sboru pro občanské záležitosti Města Břidličná, a to do odvolání.
chom Vás chtěli požádat o Vaši také možnost
(Nehodící se škrtněte)
spolupráci. Pokud souhlasíte s uveřejněním
Souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním mého jména, příjmení a věku v měsíčníku INFO města
s tím, aby byly Vaše osob- Vašeho jubilea
Břidličná v souvislosti mého životního jubilea, a to do odvolání.
ní údaje tj. jméno, příjmení, v dvouměsíčníJméno a příjmení:…………………………………………………….
datum narození a bydliště ku INFO, a to
vedeny v seznamu jubilantů v podobě: jméDatum narození:………………………………………………………
pro potřeby činnosti Sboru no,
příjmení
pro občanské záležitosti, po- a věk. Pokud
Adresa bydliště:……………………………………………………………………………..
depište prosím níže uvedený budete i s tímto
V Břidličné dne:………..…………
…..……………………………
Souhlas a zašlete na adresu souhlasit, zapodpis
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Během letních prázdnin chce NZDM Hope House vyjít vstříc rodičům
a dětem, a nabídnout tak smysluplné trávení volného času

Chcete svým dětem poskytnout možnost kvalitně využít volný čas, kdy se budou skvěle bavit a zároveň se naučí něco nového,
udělají něco pro své zdraví, navštíví památky a účastní se sportovních aktivit typických pro Jižní Čechy (Praha, České
Budějovice a Český Krumlov)? Tak čtěte dál.
NZDM Hope House, z. s. z důvodu kapacitního omeze- 400 Kč. Více informací Vám jenou s nošením si vlastního
letos pořádá již 3. tábor pro ní (10 dětí) bude brán v potaz poskytne vedoucí sociální zavazadla.
děti ve věku od 6–26 let, v ter- pořadník, ve kterém se bude pracovnice Lenka Dvořáková
mínu 9. – 15. 07. 2018. Jak se zohledňovat pořadí odevzdá- (728 829 962), nebo vedoumůžete přihlásit? Od pondělí ní přihlášky včetně zaplace- cí klubu David Kadeřábek
4. 6. 2018 budou k dispozici ní poplatku a místa trvalého (725 958 495), kteří zároveň
písemné přihlášky v NZDM bydliště. Kolik to bude stát? budou vedoucími na táboHope House, z. s. na adre- Díky dotací z MěÚ Břidlič- ře. Před přihlášením Vašeho
se Sokolovská 143, vyplněné ná a příspěvku NZDM Hope dítěte, prosím berte v úvahu
přihlášky je třeba odevzdat House, z. s. každý účastník náročnost tábora – cestování
nejpozději do 29. 06. 2018, bude hradit tábor ve výši hromadnou dopravou spo-

„Májová notička“ 2018
Již po jednadvacáté se sjelo do naší školy 82 žáků z 11 škol celého okresu, aby se
zúčastnili okresního kola pěvecké soutěže „Májová notička“. Soutěž probíhala ve
4 kategoriích a všichni zúčastnění se
umístili buď ve zlatém, stříbrném nebo
bronzovém pásmu. Vyslechli jsme si mnoho lidových písniček v sólovém zpěvu
i dvojhlasu. V každé kategorii byl navíc
vyhlášen absolutní vítěz, který byl odměněn zvláštním diplomem a věcným
darem. V kategorii 1. tříd se nejvíce líbilo
vystoupení Elly Semianové ze ZŠ Krnov –
Dvořákova okruhu, v kategorii 2. a 3. tříd
to byla Kristýna Foldynová ze ZŠ Bruntál
– Okružní, v kategorii 4. a 5. tříd získala titul Daniela Vojáčková ze ZŠ Bruntál

– Jesenické a dvojhlas nejlépe zazpívaly dívky Hana Burdová a Bára
Tománková ze ZŠ Krnov – Dvořákova okruhu. A jak se vedlo našim
zpěváčkům? Ve zlatém pásmu se
umístila Patricie Pasková z 2. třídy,
Natálie Stárková, Michaela Fúziková a Michaela Urbanová ze 4. třídy, Hana Koniarzová z 5. třídy. Ve
stříbrném pásmu se umístili Adélka Matějková a Kristián Dunko
z 2. třídy, Ema Lučanová ze 3. třídy
a také dvojhlas děvčat Natálky Stárkové
a Michaely Fúzikové ze 4. třídy. V bronzovém pásmu se umístili Petr Dunko, Nicol
Bilaiová, Alena Krmenčíková, Helenka
Krečmerová z 1. třídy a dvojhlas děvčat

Viktorie Fúzikové a Terezy Bršťákové ze
3. třídy. Soutěž plná krásných písniček
proběhla v milé slavnostní atmosféře,
všem vítězům blahopřejeme, zúčastněným děkujeme a těšíme se na příští
22. ročník.
Jarmila Gardoňová

Jezdíte na kolečkových bruslích?

Jízda na kolečkových bruslích má své kouzlo. Musíme ale myslet především na svou bezpečnost a na paměti mějme také fakt,
že jsme účastníci silničního provozu a i pro nás platit pravidla!
Letní prázdninové počasí nás bavení, je CHODCEM. Proto že se musí chovat tak, aby jiKaždý účastník silničního
láká k výletům, procházkám, také musí dodržovat pravidla nému chodci nevzniklo žádné provozu, což je i osoba podlouhým i kratším projížď- zákonem daná chodcům.
nebezpečí. Podle zákona má hybující se na kolečkových
kám na kole nebo kolečkových
Podle těchto pravidel cho- chodec – tedy i bruslař – stej- bruslích, by měl daná prabruslích. Nejen novojičínští dec ke svému pohybu užívá ně tak jako ostatní účastníci vidla nejen znát, ale předepolicisté se začínají setkávat především chodníku, stezky silničního provozu povinnost vším i dodržovat. Jejich dos tím, že jízda na kolečkových pro chodce nebo stezky pro být ohleduplný, ukázněný, po- držování je předpokladem
bruslích probíhá často bez do- chodce a cyklisty. Pouze tam, zorný a opatrný.
k tomu, aby se z výletu nebo
držování jakýchkoliv pravidel. kde chodník není nebo je
Upozorňujeme, že pozornost třeba jen krátké projížďky vráSamotná jízda také bývá roz- neschůdný, může se chodec a opatrnost může být ohrože- til zdravý a spokojený.
poruplným tématem různých pohybovat po levém okraji na, jestliže osoba
diskuzí a úvah, bruslaři pak vozovky či po levé krajnici. má v uších sluchátzase terčem kritiky ostatních Z hlediska bezpečnosti je na- ka pro poslech hudobčanů.
víc důležité, aby byl každý by. Je prokázáno, že
chodec – v tomto případě oso- v tomto případě je
Jak je to tedy s jízdou na ko- ba pohybující se na kolečko- sluch, který člověka
lečkových bruslích?
vých bruslích – dobře vidět.
často upozorní na
Její pravidla vymezuje záPokud se chodec pohybu- hrozící nebezpečí,
kon o provozu na pozemních je na kolečkových bruslích či zaměstnán jinou
komunikacích. Ze zákona vy- jiném sportovním vybavení činností, a tím je
plývá, že osoba pohybující se na chodníku nebo stezce pro pozornost a tedy
na kolečkových bruslích nebo chodce, nesmí zde ohrozit i opatrnost velice
obdobném sportovním vy- ostatní chodce. To znamená, ohrožena.
http://www.policie.cz/clanek/jezdite-na-koleckovych-bruslich.aspx
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Seniorky soutěžily
v „ČLOVĚČE NEZLOB SE“

Turistický kalendář rok 2018
KČT, odbor TJ Břidličná

Dne 24. dubna se konala na klubovně seniorů soutěž ve hře
„ČLOVĚČE NEZLOB SE“. Tentokrát byla menší účast než obvykle, ale i přesto jsme se výborně pobavily. První místo obsadila p. Míla Muňková, druhé p. Anežka Magierová a třetí p.
Zdeňka Khýrová.
Další akce klubu se uskuteční 22. května na oslavu „DNE MATEK“. Zveme všechny seniorky.
Výbor klubu seniorů

sobota 26. 5.
Horní Lipová – Obří skály
auta 7.45 hod. Břidličná, 8 hod.
Rýmařov, vede Doleželová
sobota 3. 6.
Sobotín–Černé kameny
Granátová skála–Sobotín
auta 7.45 aut. nádraží
čtvrtek 14. 6.
Karlovice – Obří vrch – Karlovice
vlak v 6.30 hod.,
vede A. Servusová
sobota 23. 6.

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.

Informace ke krytému bazénu

Scénické čtení v knihovně

V době letošních prázdnin bude po dobu cca 1 měsíce krytý bazén v Břidličné uzavřen. Důvodem uzavření je oprava
stropu bazénu, která spočívá ve výměně podhledů a doplnění parozábrany a tepelné izolace. Touto opravou dojde ke
zlepšení vzhledu stropu bazénu, ke snížení úniku tepla stropem a ke zvýšení komfortu v prostorách bazénu.
Kladníček Miroslav,
starosta města Břidličná

V pondělí 23. 4. 2018 proběhlo v městské knihovně „Scénické čtení“ s herci
pražských divadel Ondřejem
Vacke a Vojtou Bartošem,
kteří provedli děti z druhých
a třetích tříd fantastickým
světem knihy Lewise Carrolla
„Alenka v říši divů“, jež je os-

Pasování prvňáčků na čtenáře
SKIP ČR v roce 2017/18 vyhlásil desátý ročník projektu
na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka. Cílem projektu
je rozvoj čtenářských návyků
žáků již od prvního ročníku
školní docházky. Do projektu
v letošním školním roce byla
přihlášena první třída paní
učitelky Hany Dobrozemské.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti
knížka pro prvňáčka, původní
česká novinka, která byla na-

Konické štrapáce, Konice
auta 7.45 aut. nádraží,
vede L. Horňáčková
4. – 8. 7.
Letní sraz turistů Sokolov
vlak, Horňáčková

lavou dětské hry a fantazie.
Dva kamarádi se setkávají
k svačině. Jejich zvědavost
a chuť utíkat za bílým králíkem je ale silnější, než cokoli
jiného. Čtení děti bavilo, dozvěděly se, že číst se dá i jinak
než jsou zvyklé.
M. Kozubová

psána a ilustrována výhradně
pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké
síti minimálně tři roky koupit.
Ve školním roce 2017/2018 je
to kniha spisovatelky Evelýny
Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové – Bráchova bota. http://www.skipcr.cz/
akce-a-projekty.
Městská knihovna bude od
25. 6. do 2. 7. 2018 a od 23. 7.
do 10. 8. 2018 z důvodu čerpání dovolené ZAVŘENA.

KRYTÝ BAZÉN BŘIDLIČNÁ

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí
14.00–20.00
17.00–18.30 Plavecký oddíl
úterý
14.00–20.00
středa
14.00–20.00
17.00–18.30 Plavecký oddíl
čtvrtek
14.00–20.00		
pátek
14.00–20.00
sobota
09.00–20.00
neděle
13.00–20.00

18.45–19.45 Aqua-aerobic
18.45–19.45 Aqua-aerobic

Pernamentka (11 vstupů)
Dětská
270 Kč
Studentská
315 Kč
Dospělá
540 Kč

Děti do 15-ti let včetně
30 Kč
Studenti od 15-ti do 26-ti let
35 Kč
Dospělí
60 Kč
Rodinná vstupenka (2 dospělí + 1 dítě do 15-ti let)
120 Kč
Rodinná vstupenka (2 dospělí + 2 děti do 15-ti let)
145 Kč
Zdravotně postižení
50% SLEVA
Rodiče s dětmi do 3 let mají + 15 min. zdarma

Více zde:
http://bazenbridlicna.webnode.cz/cenik/
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Regionální závod českého poháru v Letním biatlonu Břidličná
Dne 12. 5. 2018 se uskutečnil v Břidličné regionální závod žáků, dorostu a dospělých
v letním biatlonu. Závodu se
zúčastnilo přes 210 závodníků
z celkového počtu šestnácti
klubů z celé Moravy. Přes noc
vyrostl na poli za lesem kompletní areál vzduchovkové
střelnice o dvaceti stavech, kde
v dopoledních hodinách proběhl sprint žáků a přípravky.

V pravé poledne se postavili na
start dorostenci a dospělí, jejichž závod probíhal na malorážkové střelnici na Nerudové
ulici. Počasí nám přálo a oproti
pátečním přípravám jsme se
obešli bez deště. Na střelnici
nás tradičně potrápil vítr, se
kterým bohužel závodníci neumí pracovat, a odrazil se na
špatné střelbě skoro všech závodníků celého startovního

pole. Domácí závod kompletně ovládli kluci Měrkové. Nejmladší Štěpán Měrka zvítězil v
kategorii „žáci A“, starší bratr
Tomáš Měrka vyhrál kategorii
„dorostenci A“, a v závěru ovládl kategorii „muži C“ nejstarší
Tomáš Měrka.
Zlatou medaili dále vybojoval Adam Anderle „žáci B“
a Milan Wurst „muži A“ Stříbro v jednotlivých kategoriích

patřilo Danielovi Danihelkovi
„přípravka“, Dominice Duškové „žákyně A“, Kateřině Horňáčkové „žákyně C“, Markovi
Ohnoutkovi „muži A, Marcele
Štěpánikové „ženy B“. Závěrem
velké díky všem co se intenzivně podíleli na přípravě a realizaci celého závodu.
Mgr. M. Minichová

Když učitelé soutěží aneb Škola hrou ve století informatiky

Praha, 20. března 2018 - V pondělí 19. března vyvrcholila slavnostním finálovým kolem, které proběhlo v Praze, celostátní
přehlídka digitálních výukových objektů DOMINO. Soutěž už posedmé uspořádal ve spolupráci se svými partnery Národní
institut pro další vzdělávání.
Celkové prvenství a cenu pro objektů a postupně je před- také zmocněnec pro digitální dy, Základní škola Velvary
vítěze si odnesla za kreativní stavovali jak zájemcům z řad vzdělávání Ivan Pilný. Ve svém
Jan Vavřín – kategorie Hua tvůrčí zpracování meziobo- diváků, tak především čle- příspěvku ocenil práci učitelů manitní a společenskovědní
rové didaktické hry Hana nům odborné poroty. Paralel- i organizátorů soutěže, zdůraz- obor, práce: Migrace byla, je,
Dobrozemská ze Základní ně probíhala v hlavním sále nil potřebu napomáhat rozvoji bude, Gymnázium Polička
školy Břidličná z okresu Brun- konferenční část soutěže, v níž digitálních technologií při výVáclav Černík – kategotál. Mimořádnou cenu za vy- vystoupil Miroslav Dvořák ze uce, ale vyzdvihl rovněž nena- rie Přírodovědné a technictvoření poslechového portálu společnosti Microsoft, Daniela hraditelnost osobnosti pedago- ké obory, práce: vzdálenosti
pro výuku německého jazyka Růžičková z Národního ústa- gů, jejich erudice a kreativity.
a rozměry ve vesmíru, Gymzískal Miroslav Pěnička ze Zá- vu pro vzdělávání, Petr Naske
Při samotné soutěžní pře- názium Žďár nad Sázavou
kladní školy T. G. Masaryka z České národní koalice pro di- hlídce finálových prací diváKarel Rejthar – kategorie
v Lomnici nad Popelkou, Cenu gitální pracovní místa a Michal ci ocenili možnost zapojit se Odborné vzdělávání, práce:
publika obdržel Karel Rejthar Kaderka ze společnosti Eduin,“ aktivně do hodnocení a hojně Netradiční volební vizualizace
ze Střední školy zemědělské představila průběh soutěže ře- využívali možnosti on-line
Závěrem byla udělena i mia potravinářské Klatovy,a to ditelka NIDV Helena Plitzová. hlasování, z něhož vzešel vítěz mořádná cena. Získal ji Miroza webovou aplikaci NetradičZájem ze strany diváků vybraný publikem. Tuto cenu slav Pěnička za vytvoření poní volební vizualizace.
i soutěžících byl také o dva si odnesl Karel Rejthar s webo- slechového portálu pro výuku
Finálový den soutěžní pře- doprovodné workshopy vede- vou aplikací Netradiční voleb- německého jazyka.
hlídky DOMINO 2017 slav- né Emilem Millerem z Kated- ní vizualizace.
Soutěžní přehlídku uzavřela
nostně zahájili ředitelka NIDV ry informačních technologií
Celkovou vítězkou se stala opět ředitelka NIDV Helena
Helena Plitzová, ředitelka a technické výchovy Pedago- Hana Dobrozemská s propra- Plitzová. Kromě poděkování
odboru dalšího vzdělávání gické fakulty Univerzity Kar- covanou mezioborovou hrou soutěžícím, divákům a ora péče o pedagogické pracov- lovy a lektorkou Janou Adam. pro mladší žáky zaměřenou na ganizátorům soutěže oceniníky MŠMT Klára Bezděková
Po polední přestávce proběh- volby s názvem Na ptáky jsme la rovněž podporu sponzorů
a zakladatel soutěže DOMI- la vlastní prezentace soutěž- krátký.
soutěže a pozvala všechny
NO Milan Hausner.
ních objektů před publikem.
Vítězové dílčích kategorií:
do dalšího ročníku soutěže
„Finalisté soutěže přichystali Za Ministerstvo školství, mláBlanka Dragounová – katego- DOMINO 2018.
v hale před zasedací místností deže a tělovýchovy přišel svoji rie MŠ a 1. stupeň ZŠ, soutěžní www.domino.nidv.cz
prezentace svých soutěžních podporu soutěžícím vyjádřit práce: Hudební výchova a IPa- FB: soutez.DOMINO

Od 1. května bude
bazén otevřen
každou sobotu
už od 9 hod.,
tel.: 554 286 334

Plavecký oddíl a základní škola
v Břidličné, pořádají ve dnech
8. 6. 2018 pro první stupeň
ZŠ a 15. 6. 2018 pro druhý stupeň ZŠ od 8:00 do 13:00 hodin
plavecké závody a zábavný
program. Více zde:
https://bazenbridlicna.webnode.cz/.

Turistbusy Jeseníky

Turistbusy na lince 910132 z Ostravy budou v provozu o víkendech a svátcích od 10. 6. do
30. 9. 2018. Linka 890727 z Olomouce pojede od 3. 4. do 8. 12. 2018 o víkendech a svátcích.
Turistbusy jsou běžné autobusové linky určené především pro přepravu pěších turistů, ale
i všech ostatních cestujících. Autobusy nejsou speciálně uzpůsobené pro přepravu jízdních kol.

Cyklobusy Jeseníky

Cyklobusy na lince 850121 z Krnova budou v provozu o víkendech a svátcích od 16. 6.
do 9. 9. 2018 a denně od 2. 7. do 31. 8. 2018. Linka 930241 ze Šumperka pojede od 16. 6. do
16. 9. 2018 o víkendech a svátcích. Cyklobus z Olomouce nebude provozován.
Cyklobusy jsou běžné autobusové linky určené především pro přepravu cykloturistů s jízdními koly a pěších turistů, ale i všech ostatních cestujících. Jízdní kola jsou přepravována
ve speciálních cyklovozících připojených za autobusy s kapacitou 18 až 28 jízdních kol.
Více informací naleznete na:
www.arriva-morava.cz/pravidelna-doprava/cyklobusy-skibusy-turistbusy/
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Městské info

25. květen 2018

ZUŠ Rýmařov
vyhlašuje

ve dnech 11. – 15. června 2018

přijímací zkoušky
pro školní rok 2018 – 2019
HUDEBNÍ OBOR, budova na Čapkově ul.:
pondělí až pátek 14:00 – 17:00

VÝTVARNÝ OBOR, budova na Divadelní ul.:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

15:30
14:00
14:00
14:00

–
–
–
–

17:30
17:30
19:00
19:00

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR, budova na Divadelní ul.:
úterý
středa
čtvrtek

14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 18:00

TANEČNÍ OBOR, tělocvična ZŠ na Národní ul.:
úterý
15:00 – 16:00 9 a více let
středa
16:00 – 17:00 5-8 let
pátek
16:00 – 17:00 5-8 let
Zájemci o taneční obor si přinesou cvičební úbor a ponožky.

Přijímací zkoušky pro děti z Břidličné a okolí
proběhnou v budově na Školní ul. – 3. patro (u kostela):
HUDEBNÍ a VÝTVARNÝ OBOR
pouze ve čtvrtek 14.6. 14:00 – 18:00
Do všech oborů přijímáme děti od 5 let, přihláška a další informace
na www.zusrymarov.cz nebo na tel. 595 538 302.

ZUŠ Rýmařov - pobočka v Břidličné
Vás zve na

je
nn

e u
od v
dn ta
s
vý

í

ĚT
KV

31.5. 2018

venisáž v 16 hodin

v budově ZUŠ
na Školní ulici v Břidličné

Y
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.
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 7. 2018
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