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DĚKUJI TI „MOJE“ MĚSTO, DĚKUJI VÁM MÍ SPOLUOBČANÉ
Sedím nad výsledky komunálních voleb v Břidličné a hlavou se mi honí spousta myšlenek. Ještě
nedávno jsem měl pochybnosti, zda „mí“ spoluobčané postřehli změny, které se v Břidličné
dějí a podrží mě anebo mě pošlou do háje.
To, co se dělo těsně před volbami, ta pomlou- Vás spoluobčanů k pokračování rozpracovaných
vačná kampaň. Vrcholem všechno byl pamflet a připravených projektů. Je to krásný pocit, když
„Františka Pravdy“, který se trefoval do mého vidím, že mi mí spoluobčané rozumí.
soukromého života, to člověku opravdu nepřidá.
A proto ještě jednou díky
O to víc vnímám výsledky voleb jako souhlas
Kladníček Miroslav, starosta města
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám k nadcházejícím vánočním svátkům popřál klidné a pohodové prožití,
tohoto krásného ročního období, v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku 2019 vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať změny, které budou v našem městě
probíhat, jsou pro Vás příjemným překvapením.
Kladníček Miroslav, starosta města

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 20.10.2018 jsme přivítali v nově zrekonstruované obřadní síni 7 nových občánků, z toho 2 dívky a 5 chlapců. Jsme mile
překvapeni, že se rodiče stále častěji vrací ke krásným českým jménům.
Přivítali jsme tyto děti:
Adam Šariška
František Chytil
Nella Anna Kónyová
Vendula Krywdová
Dominik György
Nikolas Lupták
Šimon Sebastián Konrád
Citováno z WIKIPEDIE
Výběr rodného jména obvykle podléhá určitým zákonem upraveným konvencím
a pravidlům pro pojmenování osoby. Tato pravidla se
v různých zemích liší. Jméno
zpravidla pro dítě vybírají rodiče. V minulosti dítě často
dostávalo takové jméno, které
připadalo na den, kdy se narodilo. I rodná jména podléhají
módě, a proto se v čase mění
podíl jednotlivých rodných
jmen v populaci. Jména, která byla v minulosti velmi po-

pulární a častá, se dnes moc
nepoužívají a naopak, vrací se
zpět jména, která byla v minulosti téměř zapomenutá.
Většina českých jmen je
křesťanského původu daného
staletou tradicí a – s výjimkou
jmen v židovské komunitě –
v podstatě povinností udílet

Zastupitelstvo města Břidličná schválilo svým usnesením č. 34/2 dne 23. 3.
2016 Zásady pro oceňování občanů města Břidličná. Cílem je vytvořit rámec pro
možnost oceňování občanů, kteří se svou
prací mimořádně zasloužili o rozvoj města, nebo jinou záslužnou činností přispěli
k jeho dobrému jménu.
Sboru pro občanské záležitosti bylo doručeno 6 návrhů na ocenění. Po schválení Zastupitelstvem města Břidličná bylo

dětem jména při křtu. Jména
mohou být biblického původu, hebrejského ze Starého
zákona (např. Adam a Eva),
z Nového zákona také řeckého
(Markéta) či latinského (Pavel). Později se křtilo i jmény
z národních jazyků, mj. i těmi
slovanskými. Mezi nositele

22. 10. 2018 v malé zasedací místnosti městského úřadu slavnostně oceněno
6 spoluobčanů. Starosta města pan Miroslav Kladníček předal oceněným MUDr.
Aleně Mazalové, Mgr. Haně Dobrozemské,
Bernardině Mereďové, Jaroslavu Kováčovi,
Jaroslavu Kurejovi a Bc. Ferdinandu Györgyovi pamětní listy, medaile a finanční dar.
Sbor pro občanské záležitosti tímto oceněným ještě jednou děkuje za jejich práci.
Text a foto: Lenka Řepková

jmen českého původu patří
i nejstarší známí Přemyslovci,
kterými byli Bořivoj, Ludmila, Spytihněv, Vratislav, Drahomíra, Václav a Boleslav.
https://cs.wikipedia.org/wiki/
Rodné_jméno
Foto: Alena Chlupová
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MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM
Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS) pomáhá chránit občany a majetek,
a tím je dnes už nezbytným
přínosem v oblasti veřejného pořádku na území našeho
města. Cílem městského kamerového a dohlížecího systému je znesnadnění podmínek pro páchání jednotlivých
druhů trestné činnosti monitorováním problematických
lokalit. Při možnosti online
i záznamového sledování je
možno nejen provést preventivní zásah, ale po spáchání
trestného činu nebo přestupku
využít MKDS pro jejich objasnění. Cílovou skupinou jsou
nejen potencionální pachatelé
trestné činnosti a přestupků,
ale bezesporu i občané města
a jeho návštěvníci, kteří jsou
činností těchto osob ohroženi.
Ochrana soukromí
Kamerový systém je používán pouze v souladu se zákony
ČR a Listinou základních práv
a svobod. Kamerový systém je

obsluhován Policií České republiky, obvodním oddělením
Břidličná. Tak je zaručena
i ochrana před neoprávněným přístupem, zpracováním,
případně šířením. Kamerové
záznamy mohou pomoci identifikovat osoby. Tyto záznamy
je možné uchovávat pouze po
dobu přiměřenou účelům kamerového systému.
Kamery se především zaměřují na
pouliční trestnou činnost,
výtržnictví, fyzické napadání osob, ochrana obecního
majetku i majetku dalších
institucí, ochrana majetku
soukromých osob, ochrana
zaparkovaných vozidel před
zcizením a krádežím věcí
z vozidel, projevy vandalismu,
poškozování veřejně prospěšných zařízení.
Rozmístění kamer
Kamery jsou rozmístěny na
místech, kde byla zvýšená potřeba kontroly.
Finální nasměrování bylo

konzultováno také s policií
ČR, která bude zaštiťovat záznamy z těchto kamer.
Aktuální rozmístění :
1. ulice Komenského – ZŠ
směr multifunkční hřiště
2. ulice Komenského – směr
dětské hřiště pod zdrav.stř.
3. ulice Školní – ZUŠ směr
zadní brána sběrného dvora
4. ulice Školní – ZUŠ směr
přes louku k mateřské
školce
5. ulice Jesenická – směr dětské hřiště u garáží
6. ulice Bruntálská - směr au-

DIGITÁLNÍ ÚŘEDNÍ DESKA
Digitální úřední deska (dále jen
„DÚD“) je umístěna na fasádě budovy městského úřadu vedle vývěsky se
smutečním oznámením. Nahradila
veřejnou úřední desku v papírové formě a splňuje legislativní požadavky dle
§ 26 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb.
Důvodem pořízení DÚD byly vzrůstající požadavky na zveřejňování dokumentů. Vývěska pro zveřejňování
dokumentů v papírové podobě byla
nedostatečná a dosluhující. Systém
DÚD plně nahradí tuto vývěsku a automaticky přebírá veškeré dokumenty z úřední internetové adresy. DÚD
zajišťuje dostupnost všech aktuálních dokumentů bez ohledu na jejich
množství a počet stran a pro občany
je přístupná po 24 hodin denně.
Panel s dotykovým LCD displejem

má jednoduché a intuitivní ovládání. Občan na DÚD najde nejen vyvěšené úřední dokumenty, ale i další
informace včetně webových stránek
města Břidličná. DÚD je přístupná i
pro invalidní občany. Ti mohou panel ovládat pomocí tlačítka se symbolem vozíčkáře v pravém dolním
rohu. Tím se celá dotyková část přesune dolů. Panel dále podporuje zoomování, takže si občan může zvětšit
nebo naopak zmenšit písmo. Symbolem v levém horním rohu se vrací
do výchozí polohy.
DÚD je v provedení „antivandal“
a hlídá jí kamerový systém. Dodavatelem je společnost Ki-Wi Digital
s.r.o. se sídlem v Brně.
Bc. Monika Kováčová,
vedoucí HS odboru

ÚŘEDNÍ HODINY PŘES VÁNOCE
Úřední hodiny Městského úřadu Břidličná
o vánočních svátcích
Čtvrtek 27. 12. 2018 od 08:00 hod. – do 11:30 hod.
Pátek 28. 12. 2018 od 08:00 hod. – do 11:30 hod.
Pondělí 31. 12. 2018 ZAVŘENO
Městská knihovna Břidličná
Bude ve dnech 27. – 28. 12. 2018 a 31. 12. 2018 ZAVŘENA
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tobusové nádraží, schody
před lékárnou
7. ulice Nábřežní – směr přímo na MěÚ, úřední desku
8. ulice Nábřežní – směr „Pěší
zóna“ od MěÚ
9. ulice Nábřežní – směr „Pěší
zóna“ od křižovatky s ulicí
Tovární
10. ulice Tovární – směr pivnice a komunikace na ulici
1. Máje
11. ulice 1. Máje – u společenského domu plocha před
SD a dětský koutek.
Jiřičná Jana,
místostarostka města
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REKONSTRUKCE ULICE
SOKOLOVSKÁ
V měsíci říjnu 2018 byla
ukončena rekonstrukce ulice
Sokolovská. Cílem projektu
bylo zajištění bezproblémové
dopravní obsluhy, zlepšení
bezpečnosti obyvatel a snížení negativních vlivů dopravy
na obyvatele sídliště. V rámci
samotné rekonstrukce byla
vybudována nová asfaltová
komunikace lemována silničními obrubníky, nové chod-

OBŘADNÍ SÍŇ V NOVÉM
Obřadní síň v budově městského úřadu je od roku 1983
tradičně dějištěm svatebních
obřadů, vítání občánků a dalších slavnostních událostí. Po
35 letech se konečně dočkala oprav. Během měsíce října
byla vyměněna podlahová
krytina, čímž se pozitivně
změnily akustické podmínky.
Dosluhující čalouněná křesla
a obřadní pult byly vyměněny za nové vybavení v podobě dřevěných židlí a křesílek

níky a parkovací stání. Byly
postaveny nové uliční odvodňovací vpusti a osazeny sloupy veřejného osvětlení. Město
Břidličná tímto chce poděkovat občanům za trpělivost během realizace akce.
Roman Kapusniak,
referent odboru HS

ORDINAČNÍ HODINY
PŘES VÁNOCE

Bc. Monika Kováčová,
vedoucí HS odboru

TURISTICKÝ KALENDÁŘ ROK
2018 KČT, ODBOR TJ BŘIDLIČNÁ

Praktická lékařka MUDr. Jana Šuleřová
Ordinuje:
21. 12. od 7:00 do 8:30 hod.
27. 12. a 28. 12. 7:30 do 10:00 hod.
Ve dnech 14. 12. a 31. 12. bude
ordinace MUDr. Šuleřové ZAVŘENA
Dětská lékařka MUDr. Zuzana Brunová
Ordinační doba
17. 12. 2018 Bruntal 7–11 hod. Břidličná
18. 12. 2018 Bruntál 7–11 hod. Dvorce
19. 12. 2018 Bruntal 7–11 hod. Břidličná
20. 12. 2018 Bruntál 7–11 hod. Dvorce

a nového dřevěného obřadního pultu. Byla provedena
celková údržba ústředního
topení a elektroinstalace. Stávající tapisérie byly ponechány
a budou i nadále zdobit obřadní síň. Provedené práce za
téměř 150 000 Kč byly jedním
z kroků ke zvelebení reprezentativních prostor městského
úřadu.

Pá 28. 12. Výroční schůze KČT v 16:00 hod. střelnice biatlonu nad Nerudovou ulicí.
Po 31. 12. Výstup na Stránský vrch 21. roč., společně
v 9:30 hod. zast. ČD Břidličná. Můžete si vybrat svoji trasu
i čas startu.Vrchol 11:30 – 12:30 hod. Celostátní akce.

12–14 hod.
12–15 hod.
12–18 hod.
12–15 hod.

Akutní případy – viz. rozpis
21. 12. 2018 8–11 hod. zástup MUDr. Pechová Stanislava,
Nádražní 1091/22, tel.: 554 716 385
27. 12. 2018 8–11 hod. zástup MUDr. Pechová Stanislava,
Nádražní 1091/22, tel.: 554 716 385
28. 12. 2018 8–11 hod. MUDr. Brunová Zuzana,
Jesenická 5, Bruntál
31. 12. 2018 8–11hod. MUDr. Brunová Zuzana,
Jesenická 5, Bruntál
Zubní lékařka MUDr. Alena Mazalová
Ve dnech 27. 28. a 31. 12. 2018
Bude zubní ordinace MUDr. Mazalové ZAVŘENA
V případě nutnosti se můžete obracet na lékařskou pohotovostní
službu v Opavě. Tel.: 553 777 777.

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.
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LYŽAŘSKÉ BĚŽECKÉ TRASY
V BŘIDLIČNÉ

Klub biatlonu v Břidličné
podobně jako v létech minulých připravuje v nastávající zimní lyžařské sezóně
v okolí města Břidličná, na
jeho severním okraji, úpravu
lyžařských běžeckých tratí
(LBT). Nedočkavě vyhlížíme první letošní sníh, a zda
ho bude dost na to, aby se
mohly LBT najet a udržovat.
Běžecké stopy v délkách 5, 2
a 1 km budou, pokud to bude
možné, udržovány s hlavním
zaměřením na připravenost
stop pro víkendy, ale i během
týdne. K úpravě lyžařských
stop budou používány sněžné
skútry Klubu biatlonu, které
dobrovolně po celou lyžař-

KOMIKSOVÝ WORKSHOP
S DANIELEM VYDROU

skou sezónu obsluhují členové klubu.
Vyhlašovatelem programu
úpravy a údržby lyžařských
běžeckých stop v našem kraji
je Moravskoslezský kraj, který se na realizaci projektu finančně podílí.
Přístup k lyžařským běžeckým tratím v Břidličné je od
vlakové a autobusové zastávky
kolem školní jídelny a kolem
střelnice Klubu biatlonu z ulice Nerudova. Nástupní místa lyžařských běžeckých tras
jsou označeny infotabulemi
se základními údaji o tratích,
službách ve městě Břidličná
a o Jesenické magistrále.
Miroslav Volek

V úterý 6. 11. 2018 proběhl
v knihovně pro žáky 5. a 6. tříd
Komiksový workshop. Autor
dětských komiksů Ing. Daniel
Vydra je komiksový scénárista, vytvářel scénáře komiksů
pro dětský časopis Pojď si hrát,
připravoval náměty kresleného humoru pro časopisy Dikobraz, Podvobraz, Sorry, Hujer,
spolupracoval se studiem Profikomiks, výtvarnicí byla samozřejmě jeho žena Markéta
Vydrová. Zpracovává scénáře
komiksů pro firemní klientelu. Věnuje se provozu e-shopů
s karnevalovými potřebami
a kostýmy a také dvěma hu-

debním projektům, písničkám
pro děti Ententýky do muziky
a folkrockové Evelíně. Děti
seznámil s tvorbou komiksů,
kdy komiks vznikl, z čeho se
skládá, jak se čte a čím se vyznačuje. Žáci si ve skupinkách
proměnili ve scénáristy, ilustrátory, ale i pár z nich na režiséry a herce. Vytvořili komiks
a ten potom sdíleli s ostatními
přítomnými. Děti si ověřily
své schopnosti jak po textové,
výtvarné i dramatické stránce, vyzkoušely své prezentační
dovednosti a schopnost pracovat v týmu.
text a foto: Miroslava Kozubová

MISTROVSTVÍ ČR 2018 V NÁRODNÍCH
VZDUCHOVÝCH PISTOLOVÝCH DISCIPLÍNÁCH

Ve dnech 12. – 14. října se ve sportovní hale Gymnázia v Rýmařově uskutečnilo Halové mistrovství České republiky ve
sportovní střelbě vzduchovou pistolí.
Pořadatelé Sportovně stře- dailisté z významných národ- dvou set startů.
ství byl prezident Českého
lecký klub Břidličná a Gym- ních i mezinárodních střelecV průběhu soutěží padlo střeleckého svazu pan Jiří
názium a SOŠ Rýmařov pro kých soutěží.
přes dvacet rekordů České Streit, který ocenil vysokou
účastníky soutěží, kterých se
Mistrovství se zúčastnila republiky a za dosažené vý- účast sportovců i celkovou
sjelo celkem 66 z 18 střelec- také kompletní česká repre- sledky bylo rozdáno 27 sad kvalitní přípravu a zajištění
kých klubů z ČR připravili zentace tělesně postižených medailí. Velký úspěch zazna- celé náročné soutěže.
vskutku impozantní střelec- sportovců – kategorie SH1, menali střelci z našeho okreVýznam mistrovství svou
ký stadion s celkem 16 stře- kteří ve světovém poháru vy- su Bruntál ziskem 28 medailí, účastí vyzdvihli i zástupci
leckými stavy, kamerovým bojovali účast na příštích Pa- z nichž 15 získali střelci z na- sponzorů.
přenosem jednotlivých zá- ralympijských hrách.
šeho SSK Břidličná. K nejúOcenit je nutno také všechny
sahů a dosažených výsledků
Na MČR se soutěžilo cel- spěšnějším patřili sestry Jitka pořadatele a sponzory, ktena velkoplošné televizní ob- kem ve čtyřech střeleckých a Jarka Ježkovy z Břidličné rými byli Moravskoslezský
razovky pro lepší přehled di- disciplínách: Standartní Vz. a mistr Evropy v rychlopalné kraj, město Rýmařov, město
váků i ostatních soutěžících pistole na 40 ran, Standartní pistoli Michal Rampula z Rý- Břidličná a dále JSM MATCH
a on line přenosem závodu Vz. pistole 3 × 20 ran, Rych- mařova.
DOABOLO, INDUS security
na internetové stránky www. lopalná Vz. pistole 2 × 30 ran
Konkrétní výsledky lze na- agency, LENIA, Gymnázium
mcr2018.cz., kde je možno a Sportovní Vz. pistole 30 + jít na výše zmíněné stránce, a SOŠ Rýmařov, Český střezhlédnout výsledky i dnes.
30 ran. Většina zúčastněných nebo na stránce Moravian lecký svaz, Pardinii Slovak,
Mezi zúčastněnými střelci střelců od kategorie dorosten- sports shooters v rubrice vý- Sprint Rýmařov, KATR Rýbyla česká střelecká špička, ců až po dospělé soutěžila ve sledky soutěží na INTERNE- mařov, Klempířství PIPA Rýnositelé titulů mistrů Evropy, všech čtyřech soutěžích, to TU.
mařov a RD Rýmařov.
mistrů ČR, mistrů SR, a me- je za dva dny celkem kolem
Čestným hostem mistrovMiroslav Volek
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VYDAŘENÝ VÍKEND

Přesně těmito slovy by šly charakterizovat dny od 12. 10. do 14. 10. 2018. Jenže právě proto, že se vše povedlo na jedničku, zaslouží
si tato akce organizovaná pod záštitou Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. v rámci projektu “Středoškolské
kluby – programy pro rozvoj zájmů, cesty k celoživotnímu učení“, který byl podpořen Evropskou unií a MŠMT ČR, přece jen
více vět.
Tak tedy, už je všeobecně některé druhy přezimujících
známé, že žáci ze ZŠ Břid- opeřenců. Mezi nimi dokonce
ličná, kteří jsou členy příro- hned tři druhy sýkor – moddovědných kroužků SK ASK řinku, parukářku a uhelníčka.
ČR Břidličná, jsou prostě ši- Dále jim vysvětlil, jaké jsou
kulkové a šikulky. To konec znaky, podle nichž se dá určit
konců dokazují velmi často stáří i pohlaví ptáků, osvěžil
na různých soutěžích zamě- pojem dimorfizmus, atd.
řených na tuto problematiku.
Dalším, na slovo vzatým odA právě proto, aby se mohli co borníkem, který si na ně přes
nejvíce vědomostně rozvíjet, vzdálenost a pracovní vytívyužili možnosti, kterou jim žení udělal čas, byl zoolog Jiří
nabídlo ASK ČR z.s. a převzali Labuda, který za nimi přijel
patronaci nad dílčí částí pro- až z Frýdku Místku. Jeho spejektu, nazvanou Badatel. Mají cializací je výskyt šelem na
tak možnost trávit volný čas našem území, a tak zaměřil
s různými odborníky a získá- svůj odborný výklad právě na
vat spoustu nových informa- tuto problematiku. Vedle celé
cí a praktických dovedností řady velmi zajímavých záběz jednotlivých vědních oborů: rů, získaných z vlastnoručně
Geologie, hydrologie, ornito- umístěných fotopastí, přivezl
logie, ale i chemie a celé řady i odlitky stop šelem, ale rovněž
dalších.
tak paroží srnčí a jelení zvěře.
Nejinak tomu bylo i tento ví- A protože je příznivec ponakend, kdy se všichni společně učení, že nejvíce zkušeností
i s kamarády z jiných škol, ale získá člověk přímo v přírodě, logii člověka. Mimo jiné si tak čovat, ale myslím si, že pro
stejných zájmů rozjeli na již vydal se s účastníky pobytu mohl každý změřit obsah plic, představu o tom, že se jednalo
známou základnu spolupra- i na „lov“ pobytových stop. Zde porovnat délku kostí a dozvě- vskutku o vydařený víkend,
cující organizace Jestřábí z.s. všem názorně ukázal techniku dět se další zajímavosti o sobě tento výčet stačí, viďte.
Kdybyste se tam chtěli rozjet odběru i to, které informace, je samém.
A to je možné ještě uvést
příště i vy, najdete ji v části z nich možné získat přímo na
Nepřipomenout nelze ani i to, že v samém závěru se dalo
obce Oskava – Václavově. Ale místě, a co později pomocí la- Mgr. Jitku Gédošovou, která projet se na koních ze stáje
zpět k programu. Tentokráte se boratorní analýzy.
již tradičně zasvěcuje přítom- JK Jestřábí. Co říct na konec,
zde setkali s již dobře známým
Co se pohybu a nových zážit- né do tajů chemie, a tak trochu snad jen moc a moc poděkovat
odborníkem – ornitologem ků týče, nezůstal pozadu ani čarodějnických kousků, jaký- všem, kdož se o víkend a jeho
Mgr. Evženem Tošenovským. další z odborníků, Mgr. On- mi je například zapálení ohně průběh zasloužili.
Ten s nimi za pomoci moderní dřej Sýkora. Ten se tentokrát v dlani……
Mgr. Květa Děrdová
techniky přilákal do ptačí sítě zaměřil na anatomii a fyzioBylo by možné ještě pokravedoucí SK Břidličná

VYDAŘENÉ SETKÁNÍ
Ve středu 24. 10. 2018 se
30 malých biologů, tentokrát
jen z II. stupně, setkalo se
zoologem z Přírodovědecké
fakulty Jihočeské univerzity,
RNDr. Petrem Veselým Ph.D.
Pan doktor vyslyšel prosbu
a přijal pozvání SK ASK ČR
Břidličná. Přijel k nám do školy již dopoledne. Na jeho příjezd všichni účastníci netrpělivě čekali. Byli zvědaví na obě
přednášky, které si pro ně pan
doktor připravil. Někteří víc
na přednášku na téma Obojživelníci a plazi ČR, jiní se už
nemohli dočkat nových informací o Soukromém životě ptáků. Na své si během tří hodinové přednášky přišli všichni.

Dozvěděli se například, jak
je to s jedovatostí mloků, nebo
jak bezpečně poznám slepýše
od hada podle břišních štítků.
Zopakovali si, které druhy
žab najdeme na našem území.
Dozvěděli se rovněž, že skokan zelený je vlastně kříženec
dvou jiných druhů zelených
skokanů. Jeho samci jsou pak
již dále neplodní. Neméně
zajímavá byla část ze života
ptáků. Dozvěděli se, jak je to
s pohlavním výběrem u ptáků, co je to monogamie, polygamie, nebo polygynie. Také,
které látky ovlivňují zbarvení
ptáků a mnoho dalších informací.
Čas utíkal velmi rychle, než

se kdo nadál, přednášek byl
konec. Zbyl už jen kraťoučký čas na poděkování panu
RNDr. Petru Veselému Ph.D.
za parádní povídání a čas,
5

který nám věnoval i prosbu,
aby toto setkání nebylo poslední.
Mgr. Květa Děrdová
vedoucí SK Břidličná
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ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SI MUSÍ DO KONCE ROKU VYMĚNIT
30 % ŘIDIČŮ, KTERÝCH SE LETOS TÝKÁ POVINNÁ VÝMĚNA

Řidičský průkaz si letos vyměnilo zatím 514 tisíc řidičů. Pro nový doklad si tak přišlo 70 % motoristů, 140 tisíc lidí výměna
dokladu ještě čeká.
podání žádosti už žadatel ne- řízení až 2 500 korun. Mezi
musí předkládat papírovou nejvytíženější kraje patří
fotografii, úředníci pořídí Praha, Středočeský a Jihodigitální. Výměnu dokladu moravský. Z hlediska věku
je možné provést i zpětně. se potom výměna týká nejI v takovém případě je výmě- více řidičů ve věkové skupině
na ve standardní lhůtě zdar- 61 a více let, ve věkové skuma. Pokud řidič využije vy- pině do 30 let jich je naopak
dání v expresním termínu do nejméně. Výměnu řidičského
5 dnů, bude ho výměna stát průkazu je od července mož700 korun.
né provést na jakémkoli úřaV případě, že lidé neza- dě s rozšířenou působností.
žádají o nový doklad ve Během října tuto možnost
standardní lhůtě a usednou využilo 12 procent motorisza volant s propadlým ři- tů. Seznam všech úřadů je
O výměnu dokladu je mož- kladu. K výměně je nutné dičským průkazem, riskují k dispozici v interaktivní
né požádat tři měsíce před donést doklad platný totož- pokutu na místě do 2 tisíc mapě Ministerstva dopravy.
skončením platnosti do- nosti a stávající řidičák. Při korun, v případě správního
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ridicsky-prukaz-si-musi-do-konce-roku-vymenit-jest

Městská knihovna se připojila
do projektu české televize
„SKAUTSKÁ POŠTA“

TURNAJ ŠIPKY

Turnaj proběhl dne 16. 10. 2018 v klubovně seniorů na staré škole. Zúčastnilo se ho 20 seniorů. Všichni se dobře bavili. Turnaj vyhrála nejstarší seniorka p. Mihálová, druhá byla
p. Švanygová a na třetím místě p. Zlámalová Marie. Nejlepší
hráči byli odměněni pěknými cenami. Akce se vydařila a už se
všichni těší na další, která se koná 20. 11. 2018.
Text a foto: Marie Krištiaková

V průběhu měsíce října a listopadu mohou skauti a diváci
Déčka co se zapojili do hry Skautská pošta, nosit do knihovny
nalezené dopisy. Více se o hře Skautská pošta dozvíte na www.
skautskaposta.cz

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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OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČSR

Před časem bylo na internetových stránkách Základní školy Břidličná avizováno zadání historicko-dějepisné soutěže šikovných
žáků. Od začátku školního roku však probíhaly ve výtvarných výchovách tematicky zaměřené práce na stoleté výročí vzniku
Československa a k ,,osmičkovým“ událostem naší země. Část těchto prací byla vystavena od 22. října v budově městského
úřadu. Zbylými pracemi byla vyzdobena celá naše škola, a to i v rámci celostátní akce ,,Český den s Českými vlajkami“.
K 28. říjnu viselo ve škol- pisným účelům. Tak též je třeních budovách 272 vlajek ba zmínit spolupráci s Města vlaječek. Ve čtvrtek 25. října skou knihovnou v Břidličné,
proběhl před ZŠ dopředu avi- kde probíhaly historické lekce
zovaný slavnostní akt ,,Sázení pro naše žáky. Přímo ve škole
památné lípy“, symbolu naší pak proběhlo pásmo přednázemě, za účasti vedení měs- šek ,,Stoleté kořeny“. Jelikož
ta Břidličné. Zazněla státní svátek vzniku Československa
hymna a oblíbená píseň T. G. připadl v kalendáři na neděli,
Masaryka – ,,Ach synku, syn- připravily si paní kuchařky
ku…“. Vše bylo velmi důstoj- naší jídelny v poslední den
né a dojemné. Součástí tohoto týdne, tedy v pátek, oslavu ,,po
aktu bylo sestavení tak zvané svém“. Uvařily tradiční česko,,živé vlajky“ z žáků naší školy, slovenské menu a obsluhovaly
ba i učitelů. Každý měl v ten- v dobových zástěrách. V těchto den za úkol přijít oblečen to dnech probíhá uzávěrka
v barvách státní vlajky. Také prací našich žáků vyhlášené
byla oficiálně otevřena ,,retro historické soutěže. Následně ce těchto prací zúčastněnými od vzniku dnes již neexistujítřída“, kde je možno zhlédnout budou práce posuzovány po- žáky. Termín bude včas do- cího Československa.
dobové předměty a výbavu rotou a ohodnoceny. Při slav- předu oznámen s patřičnou
Text a foto:
škol napříč uplynulými léty. nostním vyhlášení výsledků pozvánkou. Tímto naše škola
Mgr. Miroslav Hanuš,
Tato třída bude sloužit k děje- proběhnou veřejné prezenta- důstojně završí stoleté oslavy
Bc. Alena Hanušová

BADATELSKÝ VÍKEND

Dny 9. – 11. 11. 2018 se staly pro skupinu zvídavých dětí ze čtyř ZŠ a gymnázia časem získávání nových vědomostí, zkušeností,
ale i navazování nových přátelství.
Stejně jako první Badatelský vých bloků, bylo se nač těšit.
víkend i tento byl organizo- Opět se zde setkali s chemií,
ván pod záštitou Asociace anatomií a fyziologií..., nově
středoškolských klubů České se však účastníci seznámili
republiky z.s. v rámci pro- i se základy malakozoologie.
jektu “Středoškolské kluby – A tak byli všichni nadmíru
programy pro rozvoj zájmů, spokojení.
cesty k celoživotnímu učení“,
Proto nikomu nevadilo ani
který byl podpořen Evrop- mlhavé, a ne zcela přívětiskou unií a MŠMT ČR.
vé počasí. Vždyť skutečný
Pořadatelem akce byl již tra- přírodovědec musí zvládat
dičně SK ASK ČR Břidličná pobyt v přírodě za každých
za pomoci organizace Jes- klimatických
podmínek,
třábí, z.s. Oskava, mající na a na ty je podzim mistrem.
starost zajištění potřebného Nu, a protože ve vzduchu byl
zázemí pro akci. Organizačně cítit už i první Martinský sníh,
se připojil i sesterský klub SK připomínající všem, že se už tomná děvčata, ale nelze upřít ne přijel opět autobus, aby je
ASK ČR Václavov, aby přispěl nezadržitelně blíží zima a s ní šikovnost ani většině kluků.
odvezl domů, nikomu se ješk průběhu doprovodného i vánoční čas, přišla na řadu
A jak jinak, k pohodové ná- tě nechtělo končit a všichni
programu.
rovněž výroba adventních vě- ladě na Jestřábí přispívá již se ujišťovali, že se zase brzy
Vzhledem k tomu, že si lek- nečků. Ti šikovnější si mohli tradičně i projížďka na ko- setkají na dalším víkendu
toři i tentokrát připravili pro odvézt domů i svého vánoč- nících, která nechyběla ani v rámci projektu Badatel.
účastníky velmi zajímavou ního andílka. Jasně, této mož- tentokrát. Proto, když pro
Mgr. Květa Děrdová
a hodnotnou náplň zájmo- nosti využily především pří- účastníky v neděli odpoledvedoucí SK Břidličná
DNE 25. 12. 2018 se koná:
V SÁLE SPOLEČENSKÉHO DOMU V BŘIDLIČNÉ

DNE 31. 12. 2018 se koná:

SILVESTROVSKÝ REJ

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

OD 14:00 – 18:00 Diskotéka pro děti
zakončena ohňostrojem, Vstupné: 20 Kč
OD 20:00 – do hodin raních zábava pro dospělé
hrají MID I. DISCO na přání ve 24:00 ohňostroj
Vstupné: 70 Kč
Občerstvení zajištěno

Hraje skupina MARATON
Vstupné 90 Kč
Občerstvení zajištěno
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