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Hospodářskosprávní odbor města Břidličná oznamuje
na vědomí všem občanům města Břidličná
1. oznámení
Začátkem 08/2018 se budou provádět zemní výkopové práce pro uložení plynového potrubí na stavbě pod
názvem „Výstavba VTL/STL
a RS pro kotelnu ul. Jesenická, Břidličná“. Práce se budou
provádět nepřetržitě (Po–Pá)
Konečný termín realizace zakázky 11/2018. Stavbu budou
realizovat zaměstnanci firmy
GASCONTROL, s. r. o Havířov-Prostřední Suchá.
2. oznámení
V termínu od 16. 7. 2018 – do
16. 10. 2018 bude provedena

úplná uzavírka ul. Sokolovská.
Realizace obsahuje stavební
úpravy v délce 450 m. Bude odstraněn (odfrézován) stávající
nevyhovující kryt komunikace
a položen nový. Budou zabudovány nové silniční obrubníky.
Komunikace bude odvodněna do nových uličních vpustí.
Součástí stavby bude nové parkovací stání. Chodníky podél
ulice Sokolovská doznají výměnu povrchů.
Tímto město Břidličná žádá
občany města o uvolnění zaparkovaných osobních automobilů v době konání vý-

Vážení spoluobčané, pro nadcházející období prázdnin
a dovolených bych Vám chtěl popřát hodně zážitků a spokojených chvil, ať v tuzemsku či v zahraničí. Vraťte se odpočinutí a v dobré náladě, ať můžete sledovat, jak Břidličná
začíná pomalu měnit svou tvář.
Miroslav Kladníček, starosta města

stavby. Stavbu provede firma
Kareta, s. r. o. Bruntál.
3. oznámení
V termínu od 17. 10. 2018
– do 31. 12. 2018 bude provedena
úplná
uzavírka
ul. Dlouhá.
Realizace obsahuje stavební
úpravy v délce 470 m. Bude
odstraněn (odfrézován) stávající nevyhovující kryt komunikace a položen nový. Budou zabudovány nové silniční
obrubníky. Komunikace bude
odvodněna do nových uličních vpustí. Součástí stavby,
bude rozšíření krajního stání.

Dále jsou navržena podélná
stání. Chodníky podél ulice
Dlouhá doznají výměnu povrchů včetně obrubníků.
Tímto město Břidličná žádá
občany města o uvolnění zaparkovaných osobních automobilů v době konání výstavby. Stavbu provede firma
KARETA, s. r. o. Bruntál.
Prosíme chodce a řidiče
o dodržování dopravního
značení, a dbání na vlastní
bezpečnost zdraví v průběhu
výstavby.
Kapusniak Roman
referent odboru HS

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
A JUBILANTI

Sbor pro občanské záležitosti připravil na sobotu 23. 6.
2018 další vítání občánků. V obřadní síni Městského úřadu
Břidličná jsme přivítali tři děti. Pro zpestření si děti ze
Základní školy v Břidličné připravily malý kulturní program.
Ve čtvrtek 28. 6. 2018 se konalo již 14. posezení pro pozvané
občany, kteří v měsících duben–červen oslavili svá životní jubilea. Členky Sboru pro občanské záležitosti připravily malé občerstvení, k poslechu i tanci zahrál pan Miroslav Dohnal.

PŘIPOMÍNÁME OBČANŮM
POPLATKOVOU POVINNOST
Poplatek za psa, pozemek, zahrádku a za komunální odpad
(2. pol.): Uhraďte do 31. 8. 2018.
ŽÁDÁME MAJITELÉ PSÍCH MAZLÍČKŮ,
ABY UKLÍZELI PO SVÝCH MILÁČCÍCH HROMÁDKY
NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
Sáčky si můžete vyzvednout na městském úřadě v Břidličné.
Vladimíra Poláčková Dis.
referent finančního odboru

Text: Lenka Řepková, foto: Ondřej Barcuch

Bazén uzavřen

Od 4. 8. – 31. 8. 2018 Bude krytý bazén v Břidličné uzavžen
z důvodu plánované opravy střechy.

Chcete se zviditelnit v našich novinách?
Neváhejte si napsat o ceník, podmínky, více najdete na www.mu-bridlicna.cz
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VOLBY
5. – 6. října 2018 proběhnou po celé České republice komunální volby. Termín komunálních voleb vyhlásil prezident
Miloš Zeman 23. května. Prezident republiky musí podle zákona vyhlásit termín voleb nejpozději 90 dnů před jejich konáním.
Kdo může volit
hlas jednotlivě označeným
pro voliče z ulic: Dlouhá,
Voličský průkaz
V komunálních volbách
kandidátům jiných stran. Sokolovská, Slunečná, RýmaVolič může s voličským prů2018 může volit každý svéZ označené volební strany řovská, Na Lánech, K Lomu, kazem volit pouze v případě
právný občan České repubje dán hlas podle pořadí na Krátká, Nábřežní a Bruntál- krajských, senátních, sněmovliky, který dosáhl v době
hlasovacím lístku pouze to- ská.
ních a prezidentských volbách,
konání voleb věku 18 let. Jak
lika kandidátům, kolik zbýOkrsek č. 3 – místnost případně ve volbách do evropse volí zastupitelstvo v komuvá do voleného počtu zastu- v I. NP Společenského domu ského parlamentu.
nálních volbách.
pitelů.
na ul. 1. Máje č. p. 320
Pro volby do obecních zaV případě komunálních voleb
Volební lístky
pro voliče z ulic. Nerudova, stupitelstev se voličský průvolič obdrží jediný hlasovaNejpozději tři dny před za- Komenského, 1. Máje, Osvo- kaz nevydává.
cí lístek. Každý volič má tolik čátkem voleb dostane každý bození a Tovární.
Systém a pravidla komunálhlasů, kolik je členů zastupitel- volič do schránky ve svém
Okrsek č. 4 – místnost ních voleb - Komunální volby
stva, v Břidličné je 15 zastupi- trvalém bydlišti obálku s hla- v II. NP v hospodě „U Zaka“ v České republice se konají katelů. Oprávněný volič může ve sovacími lístky. Spolu s voleb- ve Vajglově č. p. 31
ždé čtyři roky a platí poměrný
volební místnosti za zástěnou ními lístky najde volič v obálpro voliče: místní části Vaj- volební systém. Kandidovat
volit třemi způsoby:
ce i instrukce ke správnému glov a Albrechtice u Rýmařova. ve volbách do místních zastu1. Volič označí jednu poli- vyplnění. Hlasovací lístky si
Každý volič hlasuje osobně. pitelstev mohou registrované
tickou stranu. V takovém může volič vyžádat i v samot- Volič prokáže po příchodu do politické strany, politická hnutí
případě dostávají hlasy né volební místnosti.
volební místnosti svou totož- či koalice. Dále pak nezávislý
kandidáti voličem označeKde se volí
nost a státní občanství České kandidát, který se neregistruje,
né strany, nejvýše však toOkrsek č. 1 – knihovna republiky platným občan- ale musí doručit ke kandidátní
lik kandidátů v pořadí dle v I. NP ZUŠ na ulici Školní ským průkazem nebo platným listině petici podespanou voliči
hlasovacího lístku, kolik č. p. 178
cestovním,
diplomatickým podporující jeho kandidaturu
činí počet volených členů
pro voliče z ulic: Jesenická, nebo služebním pasem České či sdružení nezávislých kanzastupitelstva.
Hřbitovní, U Hřiště, Okruž- republiky. Neprokáže-li volič didátů, pro které platí stejná
2. Volič křížkuje kandidáty ní, Školní, Nám. Svobody, Na tyto skutečnosti, nebude mu pravidla jako pro nezávislého
napříč stranami, přičemž Kopečku, Pivovarská, Fojt- hlasování umožněno. Hlaso- kandidáta. Volby do obecních
každému kandidátovi při- ství, Na Poličce, Na Vyhlídce, vací lístek obdrží oprávněný zastupitelstev se musejí konat
padne jeden hlas.
Šternberská, Nádražní, Polní, občan nejpozději 3 dny před ve třicetidenní lhůtě končící
3. Volič obě metody zkombi- Chalupnická, Zahradní, Kvě- konáním voleb, tzn. v úterý dnem uplynutí volebního obnuje. Označí jednu stranu tinová, Luční a Lesy.
dne 2. 10. 2018. V den konání dobí místních zastupitelů.
a dále vybere u ostatních
Okrsek č. 2 – vestibul voleb může volič obdržet hla- http://www.mvcr.cz/clanek/
stran jednotlivé kandidá- v II. NP budovy Městského sovací lístky přímo v hlasovací vseobecne-volby-do-zastupity. V tomto případě je dán úřadu na ul. Nábřežní č. p. 452 místnosti.
telstev-obci.aspx

NEBEZPEČÍ PŘI KOUPÁNÍ
V letním období nesmíme opominout ani nebezpečí, která nás
mohou ohrožovat při koupání nebo
sjíždění vodních toků. Koneckonců hasiči musí každý rok zasahovat
u desítek tragických případů, kdy
je třeba vyhledat utonulé osoby.
K tomu: Noční koupání je nebezpečné, neboť za tmy snadno dojde
ke ztrátě orientace. Nikdy neskákejte uhřátí do vody, hrozí nebezpečí srdečního selhání a utonutí.
Neskákejte do vody, o které nevíte,
jak je hluboká nebo zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo jiné
předměty, nebo je tam příliš mělko.
Alkohol a koupání skutečně není
dobrá kombinace, každoročně jsou
hasiči voláni k tragickým utonutím
lidí pod vlivem alkoholu. Nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti a také v případě, že jste dobrými
plavci, vždy počítejte např. s mož-

JAK PŘIVOLAT POMOC

ností náhlé změny počasí, podchlazení, svalové křeče atd. Při sjíždění
řek a zejména jejich splavů by měla
být v loďce zkušená dospělá osoba
a děti by měly mít plovací vestu. Dávejte si pozor při pohybu v blízkosti
břehů. Mohou být podemleté nebo
může dojít k uklouznutí a pádu do
vody. Hrozí pak nebezpečí těžkých
zranění při nárazech do předmětů
pod hladinou, uvíznutí a utonutí
ve víru atd. Pokud se někdo začne
topit, snažte se mu nejdříve pomoci sami. Pokud na to nestačíte, co
nejrychleji přivolejte pomoc z okolí,
popř. zavolejte záchranáře. Snažte
si co nejlépe zapamatovat (označte)
místo, odkud nebo kde jste tonoucího naposledy viděli. I ve městě mohou číhat podobná nebezpečí. Jedná
se především o nejrůznější splavy,
vpusti, jímky, studny, odkalovací
nádrže čističek, přehrady apod.

Když přes veškerou vaši opatrnost přece jen dojde k požáru či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů nebo jiných záchranářů, snažte
se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom
majetek. Jakoukoliv mimořádnou událost, která
se stane vám či které jste svědkem, co nejdříve
oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky
112 nebo 150. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte,
co se stalo, kde k tomu došlo (konkrétní místo,
obec, popř. okres), zmiňte také důležité okolnosti,
které mohou napomoci či naopak zkomplikovat
zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Nikdy nezavěšujte jako první
a řiďte se pokyny operátora. A pamatujte, že tísňová linka 112 platí v celé Evropské unii. Evropská
komise nedávno zprovoznila nové webové stránky
ec.europa.eu/112, které jsou věnované výhradně
lince 112 a jejímu fungování v různých evropských
státech.

http://www.firebrno.cz/desatero-bezpecneho-proziti-leta-aneb-na-co-bychom-si-meli-dat-z-pohledu-hasicu-pozor
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Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018
Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází
ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří
potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou
zkrácených lhůtách, a to:
v pracovních dnech do
24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů. Občan může žádost
o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), v Praze u úřadu městské části Praha 1 až
22 („ORP“), u Ministerstva

vnitra. Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní
číslo nebo e-mail a na uvedený
kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí
vyhotoveného dokladu.
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních
dnech do 24 hodin pouze
u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4
(metro C – stanice „Pražského povstání“). Cestovní pas
vydaný do 5 pracovních dnů
může převzít na Ministerstvu
vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působ-

ností či úřadu
městské části
Praha 1 až 22,
u kterého podal
žádost
o jeho vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní
poplatek při
podání
žádosti, pokud cestovní pas
převezme u úřadu, kde žádost
podal. Pokud podal žádost
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu
městské části Praha 1 až 22
a převezme cestovní pas na

Ministerstvu vnitra, zaplatí
první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního
pasu.
OSČ MV

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem
(ruší se vybírání správního
poplatku 500 Kč za vydání
občanského průkazu s čipem),
občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí
dokladu aktivuje (může tak
učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního
osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4–10
číslic) – zadání není povinné,
aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při
vzdálené autentizaci držitele
a k přístupu k identifikačním
údajům držitele, dosavadní
občanské průkazy bez čipu
zůstávají v platnosti (nebude
prováděna hromadná výměna dokladů), občanské průkazy bez strojově čitel-

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do
24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze
u úřadů městských částí Praha
1 až 22) nebo u Ministerstva
vnitra. PŘEVZÍT lze – pouze
u Ministerstva vnitra.
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s
rozšířenou
působností
(v Praze u úřadů městských
částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra. PŘEVZÍT
lze – u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo – u Ministerstva vnitra.
Vydání občanského průkazu do 30 dnů.
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s
rozšířenou
působností
(v Praze u úřadů městských
částí Praha 1 až 22), (nelze
žádat u Ministerstva vnitra).
PŘEVZÍT lze – u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo – u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností,
který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč,

ných údajů s dobou platnosti
1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb, lhůta pro
vydání občanského průkazu
zůstává 30 dnů, bude však
umožněno vydávat občanské
průkazy za správní poplatek
v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin
nebo do 5 pracovních dnů,
občanské průkazy v kratších
lhůtách budou vydávat nejen
obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl. m. Praze
úřady městských částí Prahy
1 až 22), ale také Ministerstvo
vnitra, občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní
číslo nebo e-mail a na uvedený
kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí
dokladu, převzít občanský
průkaz vydávaný v pracovních dnech do
24 hodin lze
pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na
Pankráci 72,
Praha 4 (metro C – stanice
„ P r a ž s k é ho
povstání“).

(nelze přebírat u Ministerstva
vnitra).
Správní poplatky za vydání
občanského průkazu pro občana mladšího 15 let ve lhůtě
do 30 dnů 50 Kč, ve lhůtě do
5 pracovních dnů 300 Kč, ve
lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro
občana staršího 15 let ve
zkrácené lhůtě – ve lhůtě do
5 pracovních dnů 500 Kč, ve
lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech 1000 Kč.
Kde se platí správní poplatek za vydání občanského
průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat
občanský průkaz v místě,
kde podal žádost, platí se celý
správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o
vydání občanského průkazu
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen
„ORP“) a převezme občanský
průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá
se část správního poplatku
u ORP a část správního poplatku u MV.

Městské info Břidličná si mohou občané přečíst i v elektronické podobě na stránkách města:
www.mu-bridlicna.cz a knihovny: www.knihovna-bridlicna.cz
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Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

Dne 1. 7. 2018 nabývá účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 247/2000 Sb.,
o získávání odborné způsobilosti řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Novela se týká částečného rozvolnění místní příslušnosti
řidičských průkazů, profesní způsobilosti řidiče, paměťových karet řidiče. Fotografie se budou pořizovat na místě u ORP
kromě vydání mezinárodního řidičského průkazu, kde musí žadatel fotografii donést.
Částečné rozvolnění místní vydaného cizím státem nebo né náležitosti.
Změna ve výši správních popříslušnosti:
členským státem
Odnětí, vrácení řidičského platků zákon č. 634/2004 Sb.,
Možnost podat žádost o udě- Vzdání se některé nebo všech oprávnění a s tím spojené ná- o správních poplatcích, ve
lení a rozšíření řidičského skupin řidičského oprávnění
ležitosti.
znění pozdějších předpisů.
oprávnění, o uznání profesní Vydání výpisu z evidenční Odevzdání řidičského průka- Za vydání řidičského průkazu
způsobilosti řidiče, vydání karty řidiče.
zu – pozbytí řidičského opráv- – 200 Kč
paměťové karty řidiče u které- Vydání paměťové karty řidiče. nění – např. z důvodu uložené- Za vydání řidičského průkakoliv ORP (obce s rozšířenou Vydání mezinárodního řidič- ho zákazu řízení motorových zu ve lhůtě kratší, tzv. „blesk“
působností).
ského průkazu.
vozidel, 12 bodů apod.
–700 Kč
Možnost podat žádost po Vyzvednutí pouze u ORP, Vrácení řidičského průkazu
Za vydání mezinárodního řiuplynutí doby platnosti nebo u níž byla žádost podána
Vedení údajů v informačním dičského průkazu – správní
v případě, že je řidičský průsystému centrálního regist- poplatek beze změny 50 Kč
kaz neplatný, při změně údajů Částečné rozvolnění místní ru řidičů ohledně záznamu
Bc. Renata Vyslyšelová,
(především příjmení), ztráty, příslušnosti se nevztahuje na: o přestupcích, bodovém hodvedoucí odboru dopravy
odcizení nebo poškození.
Podmínění a omezení řidič- nocení apod.
a silničního hospodářství
Výměny řidičského průkazu ského oprávnění a s tím spojeMěÚ Rýmařov

Loučení s deváťáky

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 proběhlo na Městském úřadu
v Břidličné slavnostní rozloučení s našimi deváťáky. Žákyně
Ivana Stonáčková přečetla proslov za svou třídu 9. A, poděkovala třídní učitelce za 1. stupeň
paní Mgr. Janě Janáčové a za
2. stupeň Mgr. Květě Děrdové,
které jim byly v průběhu devíti
let základní školní docházky
oporou. Dojemné setkání rozveselila děvčata ze 4. A, která
pod vedením Mgr. Jarmily
Gardoňové předvedla recitační

Večerní běh náměstím v Břidličné

Kulturně sportovní komise
ve spolupráci s Klubem biatlonu Břidličná uspořádali pro
širokou veřejnost ve čtvrtek
28. 6. 2018 již čtvrtý ročník
„Večerního běhu náměstím“.
Nejmladší od benjamínků
po mladší žáky si vyzkoušeli
trať okolo náměstí Svobody
a pro starší kategorie se trať
točila kolem smuteční síně,
knihovny na vlakové nádraží a zpět na náměstí Svobody.
Každý závodník po doběhnutí obdržel malé občerstvení.
Tři nejlepší z každé kategorie
obdrželi medaili s diplomem
a věcné ceny od sponzorů
Města Břidličná, AL Investu

a hudební vystoupení. Všichni
žáci 9. A obdrželi pamětní list
s fotkou, knihu Murphyho zákonů a upomínkové předměty
od města Břidličná. V závěru
setkání měla proslov paní tajemnice Ing. Jana Paštěková,
která stejně jako ředitel školy
Mgr. Miroslav Šimůnek popřála našim deváťákům hodně štěstí a pozitivní energie do
dalších studijních let i života.
Mgr. Markéta Barschová,
Mgr. Miroslav Šimůnek

Břidličná a. s., Granitolu Moravský Beroun a. s. a Lyžařského oddílu Břidličná. Nejrychlejší muži v kategorii muži „A“
a nejrychlejší ženy v kategorii
ženy „A“ obdrželi pohár starosty města Břidličná. I přes
nepřízeň počasí se na startu
sešel hojný počet závodníků,
které pár kapek neodradilo.
Děkujeme sponzorům, fotbalovému klubu za zajištění
bufetu a všem, co přišli čtvrtý
ročník „Večerního běhu náměstím“ podpořit a těšíme se
na jeho další ročníky.
Miroslava Kozubová
Bc. Monika Kováčová
Mgr. Karla Havlíková

Vítězství florbalistů I. stupně
Základní školy v Břidličné

Po celý školní rok hráli naši chlapci okresní florbalovou ligu.
Každý měsíc bojovalo v tělocvičnách jednotlivých škol celkem
6 týmů z celého okresu. Už od prvního kola naši chlapci vedli
a statečně udržovali své prvenství po celou dobu. Porazili žáky
ze všech Bruntálských škol (Okružní, Jesenická, Cihelní a Petrin) a také tým z Malé Morávky. O vítězství se zasloužili hráči
z 5. třídy: Ivo Filipčík, Matěj Brenkus, Adam Anderle, Vojtěch Bilai, ze 4. třídy: Miroslav Horský, Martin György, Jan Pavlát, Miroslav Mucha, Samuel Urbánek, ze 3. třídy: Petr Krečmer a Tomáš
Praslička. Ivo Filipčík se navíc umístil na 2. místě mezi nejlepšími
střelci branek. Všichni naši hráči si zaslouží velké poděkování
a na konci školního roku jim byla udělena pochvala ředitele školy.
Děkuji také ochotnému tatínkovi Petra Krečmera panu Jaromíru Krečmerovi za přínosný nácvik techniky a taktiky a obětavou
pomoc při trénincích.
Mgr. Jarmila Gardoňová

Benjamínci – dívky
1. Němcová Klára
2. Honajzerová Amálie
Starší příp. – dívky
1. Collins Sofia
2. Kociánová Viktorie
3. Strohnerová Stelle
St. Žákyně
1. Navrátilová Sára
2. Horňáčková Kateřina
3. Poláková Jana
Muži „A“
1. Pospíšil Petr
2. Stolárik Jan
3. Hnát Petr
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Benjamínci – chlapci
1. Mach Mikuláš
2. Hojgr Radek
3. Řezníček Tadeáš
Starší příp. – chlapci
1. Anderle Adam
2. Žáček Marek
3. Chlápek Tobiáš
St. Žáci
1. Měrka Tomáš
2. Novák Michal
3. Kozáček Michal
Muži „B“
1. György Ferdinand
2. Švédík Jiří

Mladší příp. – dívky
1. Hojgrová Adriana
2. Bortlová Natálie
3. Dolanská Eliška
Ml. Žačky
1. Trefilová Barbora
Dorostenci
1. Beneš Roman

Mladší příp. – chlapci
1. Kocián Vít
2. Řezníček Samuel
3. Rybar Tomáš
Ml. Žáci
1. Dvořák Dalibor
2. Koryťák Alexandr
3. Vítek Jan
Ženy „A“
1. Ambrožová Irena
2. Györgyová Michaela
3. Čermáková Petra
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Národní kolo 46. ročníku Zlatého listu

Národní kolo je finálovým vyvrcholením celé přírodovědné soutěže Zlatý list, na kterém se setkají nejlepší kolektivy z krajských
kol. Je to týdenní akce s množstvím exkurzí, na kterých se účastníkům věnuje celá řada odborníků z oblasti přírodních věd.
Letošní kolo proběhlo v termínu 18. – 23. 6. 2018 v rekreačním zařízení ve Štramberku.
Za náš kraj se ho v kategorii ní stezku. Zde na ně čekaM zúčastnilo vítězné družstvo lo 11 odborných stanovišť
z přírodovědného kroužku a navíc v průběhu 4,5 km dlouSK ASK ČR Břidličná, tedy hé trasy, 20 označených rostlin
Baby team Ježci. Opět v osvěd- k poznávačce. Před samotným
čeném složení Kateřina Bar- dnem „D“ však na týmy čekatozelová, Petr Oliš, Miroslav la obhajoba Práce pro přírodu,
Loukota, Jan Repáň, Michal která byla tentokrát ve středu.
Buráň a Dominik Smékal. O co jde? Žáci musí během
O jejich úspěších v oblasti 5 minut objasnit porotě, co
přírodovědy a ochrany život- a proč, dělali pro přírodu. Pak
ního prostředí, jste si moh- následují dotazy odborníků.
li již mnohokrát přečíst :o) Následně je večer vyvěšeno
V kategorii S, Moravskoslez- hodnocení soutěžních týmů.
ský kraj reprezentoval opět Na tuto listinu se nám kouvítěz krajského kola, tento- kalo opravdu dobře :o) Naši
krát ze ZŠ Město Albrechtice. borci byli na 1. místě. Ale to je
A jak to bylo dál? Vítězství jen desetina celkových bodů.
v krajském kole, žákům ote- Už vás nebudeme déle napínat 1,5 bodu. Myslím, že v tomto prostředky na cestu i pobyt.
vřelo cestu na republikové a rovnou se podělíme o radost, případě je opravdu namístě Zde je třeba poděkovat za fikolo, mezi 14 nejlepších sou- která všechny ovládla po páteč- Ježkům poblahopřát k nádher- nanční pomoc MěÚ Břidličná,
těžních družstev v ČR. Po ním vyhlášení výsledků. Baby nému výsledku, viďte! Navíc Nadaci Agrofert, ZŠ Břidličná
absolvování řady zajímavých team Ježci, se stal třetím nejlep- získali mnoho nových znalostí a SK ASK ČR, která je současně
terénních cvičení a besed se ším týmem ČR v kategorii M!!! a zážitků. Jasně, nebylo to za- naší mateřskou organizací.
v pátek 22. 6. 2018 všechna Ano, stáli „na bedně“ a od dru- darmo. Proto kromě hodin stuMgr. Květa Děrdová,
družstva vydala na soutěž- hého místa je dělilo pouhých dia bylo třeba získat i finanční
vedoucí kroužku

Turistický kalendář rok 2018 KČT,
odbor TJ Břidličná
16. – 18. 8. Krajem pětilisté růže, Český Krumlov, 50. roč. DEP, vlak.
23. – 26. 8. Zájezd Malé a Slezské Beskydy. Bielsko-Biela, Polsko. Horňáčková
So 1. 9.
Žulová – zř. Kalpenštejn – Boží Hora Žulová, 15 a 22km, auta, Doleželová
So 8. 9.
Setkání na Kurzovce, Musilová
So 15. 9.
Jeseník – Zlatý chlum – Křížový vrch, 15 km, auta 7,45 hod. Doleželová
So 6. 10.
Bílý potok – Pásmo Orlíku auta, vede Mana O.
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.

Pasování prvňáčků
V pátek 15. 6.2018 proběhlo v městské knihovně za podpory městského
úřadu a základní školy
„Pasování prvňáčků na
čtenáře“. Pasování se
zúčastnilo 23 dětí třídy
Mgr. Hany Dobrozemské. Již se stalo tradicí, že
knihovna každým rokem
přihlašuje první třídy do
projektu SKIP ČR na
podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu je rozvoj
čtenářských návyků žáků
již od prvního ročníku
školní docházky. Děti
jsou do knihovny přihlá-

šeny v souladu s GDPR
se souhlasem svých rodičů. Pro prvňáčky během školního roku byly
připravované
besedy,
výtvarné dílny a děti se
seznámily s knihovnou.
Jako odměnu za úspěšné absolvování projektu
prvňáčci dostali knihu
autorky Evelíny Koubové
a ilustrátorky Radomíry
Kielbergerové BRÁCHOVA BOTA, kterou dětem
s dalšími drobnostmi
předala místostarostka
Jana Jiřičná.
Text a foto:
Miroslava Kozubová
5

Městská knihovna
bude
od 23. 7. do 10. 8.
2018
zavřena z důvodu
čerpání dovolené
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Ohlédnutí za školním rokem v naší veselé školičce

Opět tady máme prázdniny, na které jsme se všichni po náročném školním roce těšili. Letos jsme přivítali v 1. třídě Šnečků více
děti mladších 3. let, které si zvykaly jaké je to být bez maminky. S pomocí chůvy a paní učitelek vše zvládly.
řátky do Velké Štáhle /2. a 3.
Více na našich webových
tř/. Šnečci si zahráli na zahra- stránkách:
dě s barvami na Barevný svět. www.skolka.bridlicna.cz.
Poznali jsem svět plazů díky
Text: Věra Višňová
ukázce živých hadů. Děkujeme
panu Györgymu za jeho práci
Den dětí v naší třídě nejmens našimi dětmi – týdenní tré- ších – ve třídě šnečků byl tenninky na fotbalovém hřišti tokrát zaměřen na vodu. Na
a akci k MDD. Včeličky si zaje- školní zahradě si děti pohrály
ly na výlet do Hamříkovy stáje s vodou ve čtyřech disciplía vystupovaly na Městských nách. V první se snažily srazit
slavnostech. Berušky si zku- vodní pistolí panáčka z plastosily svou odvahu při Hledání vé láhve, ve druhé přenášely hrpokladu na jezírkách, s rodi- níček s vodou po lavičce a naléči si poseděly u táboráku. 2. valy vodu do jedné ze sklenic.
a 3. tř. stihla výlet ke koním Děvčata do sklenice s červenou
k panu Slámovi. Včeličky si barvou, chlapci do sklenice
Celý školní rok byl nabitý ak- se zúčastnily děti z 2. a 3. tř. udělaly poslední výlet na jezír- s modrou barvou. Ve třetí soucemi – divadly, výlety, pozná- lyžařského výcviku. Děti ze ka. Společně jsme se rozloučili těži děti lovily v nafukovacím
váním, vzděláváním a spor- ZŠ v Břidličné pozvaly Včelič- se školním rokem na Zahradní bazénku žabky a ryby dětským
továním. Měli jsme možnost ky na pohádku Omalovánky. slavnosti, kde byli předškoláci rybářským prutem. A ve čtvrpoznat náročnou práci našich Připravili jsme našim dětem pasováni na školáky. Děkuje- té hře házely barevné míčky
hasičů, kdy děti ze 3. tř. své Maškarní reje, Masopust a me p. Pánkové a jejím žačkám z dané vzdálenosti do bazénku
znalosti uplatnily v soutěži PO- Halloween. Včeličky k MDŽ ze ZUŠ za krásnou výzdobu s vodou. Za splnění úkolu děti
ŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA zazpívaly a zahrály pohádku koridoru v naší MŠ a pozvánku dostávaly bonbóny a na závěr
DĚTÍ. Tři holčičky postoupi- O veliké řepé seniorům. Veli- na výstavku výtvarných prací nám paní kuchařky přinesly na
ly do okresního kola a dvě do konoce jsme si v naší školičce žáků ZUŠ. V letošním novém zahradu nanukový dort. Počasí
krajského kola. Dvě děvčata užili i s rodiči ve Velikonoční školním roce začnou docházet bylo nádherné, takže nám bězískala ČESTNÉ UZNÁNÍ A dílničce. Šnečci s rodiči hledali na hodiny výtvarného vzdělá- hem her nevadila nějaká vodní
ODMĚNU. V zimě jsme si při- Velikonoční vajíčko v lese. Pro vání noví žáčci ze třídy Včeli- sprška. Na památku na tento
pomenuli Mikuláše besídkou a naše maminky jsme ve všech ček.
den si děti odnesly vlastnoručVánoce vánočními besídkami. třídách připravili besídky ke
Všem přejeme krásné prázd- ně vyrobenou medaili. Dětský
Včeličky zazpívaly u rozsvěce- DNI MATEK. MDD jsme osla- niny a školákům mnoho úspě- den jsme si pěkně užili.
ní vánočního stromu. V lednu vili výletem na farmu za zví- chů ve škole.
Blažena Růžičková

Den matek – seniorky
Dne 22. 5. 2018 se konalo v klubovně seniorů posezení ke dni matek.
Oslavy se zúčastnilo 31 seniorek. K svátku matek nám přišly popřát děti
ze základní školy, respektive děti z pěveckého sboru ZŠ Břidličná. Mezi
zpěvem zarecitovaly básničky. Vystoupení se moc líbilo a děti byly odměněny velkým potleskem a bylo pro ně připraveno sladké pohoštění.
Po vystoupení dětí zahrál k tanci a poslechu pan Mirek Dohnal. Posezení
se všem moc líbilo, ani se nikomu nechtělo odejít.
Další akce je plánovaná až na září, vše bude upřesněno na plakátech
a v emailech .
Výbor klubu seniorů

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/
6
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Klub biatlonu Břidličná na závodech Českého poháru

V Letohradu se získávaly I. VT a Bystřici pod Hostýnem ovládli kluci Měrkovi
Ve dnech 8. 6. až 10. 6. 2018 a i přesto, že má jeden z nejjsme odcestovali s 48 člennou rychlejších běžeckých časů,
výpravou na I. kolo Českého to na medaili prostě nestačilo.
poháru do Letohradu. Nejlépe S nulovou střelbou obsasi s těžkou konkurencí poradil dil Michal Kozáček 7. místo
Tomáš Měrka ml., který je prv- v kategorii „Žáci C“. Na 7. mísním rokem v kategorii „Do- tě se umístil i Petr Krečmer
rostenci A“ a pomalu si začíná „Žáci A“. Dále „Muži A“ Mazvykat na střelbu z malorážky. rek Ohnoutka na 6. místě, zisk
Jako jediný pro náš tým vybo- I. VT. V kategorii „Dorostenci
joval medaili, a to stříbrnou, A“ Štěpán Nešpor na 8. mísv nedělním závodě. V sobot- tě. A na závěr 7. místo Honza
ním závodě se Tomáš vinou Poledna v kategorii „Žáci B“
pěti trestných kol na stojce a 9. místo Marek Poledna
umístil na 5. místě, v obou v kategorii „Muži B“. Ve dnech testu odečteny. Kača tak měla
závodech si ovšem vyjel I. vý- 22.06. až 24.06.2018 jsme se informaci od trenérů a bojokonnostní třídu (VT). Největ- zúčastnili II. kola Českého vala na trati s časem, nakonec
ším smolařem byl mladší bratr poháru v Bystřici pod Hos- z toho bylo krásné 3. místo.
Toma, Štěpán Měrka, který týnem. Jednoduše by se dalo Dalším pěkným umístěním
podle předběžných výsledků říct, že celý víkend ovládli bylo 6. místo Dominiky Dušsobotní závod v „Žácích A“ kluci Měrkovi. Hned v úvod- kové v nejmladších žákyních
vyhrál, ale jako nezkušený, ním sobotním závodě s hro- a 8. místo Vlastíka Španihela
mladý závodník špatně od- madným startem vybojoval v kategorii „Žáci C“. V neděli
startoval, za což obdržel trest Štěpán Měrka v kategorii „Žáci byl na programu sprint. „Žáci
30 sekund a posunul se na A“ bronzovou medaili. Starší A“ nás opět potěšili a to 3. mís4. místo, zisk I. VT. A do tře- bratr Tomáš Měrka ml. k tomu tem Petra Krečmera. Další metice nejstarší Tomáš Měrka v dorostenecké kategorii přidal daili do sbírky přidal Vlastík
v kategorii „Muži C“ obsa- zlato a na závěr Tomáš Měrka Španihel, a to zlato v kategorii
dil krásné 6. a 5. místo a tak- st. v mužích bronzovou medai- „Žáci C“. Za zmínku dále stojí
též si v obou závodech vyjel li. V sobotu přidala další me- výkon Štěpána Měrky, Elišky
I. VT. Dalším pěkným umís- daili Katka Horňáčková, která Holkové a Katky Horňáčkotěním bylo 6. místo a zisk při druhé položce střílela na vé, kteří si v nedělním závodě
I. VT Katky Horňáčkové, kazovou sklopku a musela tak vybojovali I. výkonnostní třív kategorii „Žákyně C“. Kat- absolvovat čtyři trestné kola, du a 9. místo Honzy Poledny.
ka se stále pere se střelbou které ji byly po podaném pro- V dorostencích opět zářil To-

máš Měrka ml., kterému tentokrát patřila stříbrná příčka,
dále Ondra Poledna na 7. místě
a Štěpán Nešpor na 8. místě.
V „Mužích B“ 9. místo Marka
Poledny a celý víkend uzavřel
bronzovým umístěním opět
Tomáš Měrka st. v kategorii
„Muži C“. Mezi závody jsme
v našem biatlonovém areálu
uspořádali víkendové soustředění, kterého se zúčastnilo
celkem 26 žáků, 4 dorostenci
a v závěru víkendu i dospělí.
Soustředili jsme se hlavně na
vytrvalost a metodiku střelby.
Práci s takto početnou tréninkovou skupinou zajišťovalo
v průběhu víkendu celkem šest
trenérů.
Mgr. Markéta Minichová

Za účast v celorepublikovém projektu Jaro ožívá 2018 jsme získali diplom
Na konci školního roku jsme získali diplom za účast v celoevropském projektu
Jaro ožívá. Hlavním cílem projektu, který
již řadu let organizuje Česká společnost
ornitologická, je sledovat přílety vybraných poslů jara. Jedná se o čápa, vlaštovku, rorýse, kukačku a vlhu. Letos jsme

v přírodovědných kroužcích SK ASK ČR
Břidličná kromě hlášení příletů udělali
víc. Zapojili jsme se do výzvy „Zabezpečte
skla!“ V Břidličné a okolí jsme pomalovali zastávky tak, aby nedocházelo k častým
nárazům ptáků, a tím k jejich úmrtí. Navíc jsme polepili UV samolepkami i skla

místní knihovny. Ale o tom už jsme vás
informovali dříve. Nu, ani malí chovatelé nezůstali v získání nějakého ocenění
pozadu :o) To, když Hanička Černošková
zvítězila v měsíčním kole soutěže Českého svazu chovatelů. Gratulujeme.
Mgr. Květa Děrdová, vedoucí SK Břidličná

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. červenec 2018
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘIDLIČNÁ, ŠKOLNÍ 178, 793 51 BŘIDLIČNÁ, www.knihovna-bridlicna.cz, mobil: 733 337 883

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Knihovna Břidličná nabízí čtenářům a návštěvníkům knihovny
službu
„OBALOVÁNÍ NESTANDARTNÍCH FORMÁTŮ KNIH A SEŠITŮ“

Přijďte si i letos obalit své školní knihy a sešity k nám.
Pomůžeme, poradíme, zabalíme!
Knihy a sešity můžete nosit v provozní dobu KNIHOVNY.
Akce je určena pro školáky a studenty ZDARMA!

Okresní a místní výstava
drobného zvířetva

Ve dnech 15. – 16. 9. 2018 se v areálu ČSCH DROBNÝCH CHOVATELŮ V BŘIDLIČNÉ NA POLIČCE uskuteční výstava drobného zvířectva.
Zajištěno bohaté občerstvení a tombola.
Mladí chovatelé ve složení Karolína Ištocyová, Jakub Jorda, Valérie
Jordová a Martin Mrňka se zúčastnili meziokresního kola olympiády
mladých chovatelů v Uničově s velmi dobrými výsledky.
Výbor ČSCH

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. 9. 2018
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