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BŘIDLIČNÁ UDĚLALA PRVNÍ KROK K ZÁCHRANĚ SPORTOVNÍ HALY
Na svém zasedání 13. 2. 2019 schválilo zastupitelstvo koupi sportovní haly od
TJ Břidličná. Jelikož TJ nedisponuje finančními prostředky na opravy a provoz,
je sportovní hala již 7 let nevyužívaná
a dlouhodobě chátrá. V roce 1985, kdy byla
uvedena do provozu, patřila tato hala k největším a nejmodernějším zařízením tohoto
druhu v celém regionu. Myslím si, že tento
objekt si zaslouží rekonstrukci, aby mohl
sloužit sportovnímu vyžití občanům Břidličné, i návštěvníkům z okolí.

Záchrana haly by měla spočívat ve :
1) Zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci – r. 2019
2) Vyhledání vhodného dotačního titulu, podání žádosti o dotaci, v případě získání dotace vlastní realizace –
r. 2020 – 2021
3) Pokud vhodný dotační titul nebude vypsán anebo dotace nebude přidělena –
využití úvěru – realizace r. 2021–2022
Miroslav Kladníček,
starosta města

3. VÝZVA KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM – POSLEDNÍ MOŽNOST
POŘÍDIT SI EKOLOGICKÝ KOTEL SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM
Kotlíková dotace - dotace na výměnu zdrojů tepla (kotle) s využitím bezúročné půjčky na jeho realizaci
Je tu poslední možnost na výměnu kotlů na tuhá paliva (3. výzva kotlíková dotace), kdy majitelé rodinných domů mohou
nahradit kotle třídy 1. a 2. za pomoci dotace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Jedná se o výměnu kotlů,
které nesplňují min. 3 emisní
třídu podle ČSN EN 303-5.
Tyto kotle nebude možné již
od 1. 1. 2022 užívat. Pokud
vlastníte teplovodní kotel na
ruční přikládání pevného
paliva (uhlí nebo dřevo) bez
ventilátoru a elektronické
regulace, který byl vyroben

před rokem 2008, lze s velkou
pravděpodobností říci, že vás
výměna kotle nemine. Dalšími kotli, které nebudou moci
domácnost využívat, jsou
kotle, které byly vyrobeny
tzv. „po domácku“ a neprošly
ověřením ve zkušebně. Jasnou a přesnou odpověď, zda-li i váš kotel je nutné vyměnit

dá specialista. Každý kotel na
pevná paliva musí jednou za
36 měsíců zkontrolovat technik s patřičným oprávněním,
který do dokladu o kontrole
také uvede, zda kotel vyhovuje podmínkám provozu po
roce 2022. Tento doklad bude
rozhodující pro státní správu,
která bude kontrolovat, zda

nejsou provozovány nevyhovující zdroje tepla. Je třeba
upozornit, že se „kotlíkové
dotace“ již nebudou opakovat
a majitelé rodinných domů si
budou po skončení dotačního programu hradit výměnu
nevyhovujících kotlů zcela ze
svých prostředků.

Souhrn dotací je následující:
Zdroj tepla

% dotace na
uznatelné náklady

Max. výše dotace

Jednorázový
příspěvek pro
prioritní oblast

Příspěvek
MS kraje

Celkem
max. dotace

Tepelné čerpadlo

80 %

120.000 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

135.000 Kč

Kotel na biomasu – ruční

80 %

100.000 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

115.000 Kč

Kotel na biomasu – automat

80 %

120.000 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

135.000 Kč

Plynový kondenzační kotel

75 %

95.000 Kč

7.500 Kč

7.500 Kč

110.000 Kč

Pokračování na straně 2
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3. VÝZVA KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM – POSLEDNÍ MOŽNOST
POŘÍDIT SI EKOLOGICKÝ KOTEL SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM.
Pokračování z titulní strany
Mezi uznatelné náklady
patří: nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci;
nová otopná soustava; rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření; úpravy spalinových cest
a projektová dokumentace.
Problémem pro občany/žadatele o kotlíkovou dotaci je,
že náklady na výměnu jsou
z dotace proplaceny až poté,
kdy žadatel uhradí dodavateli veškeré náklady, což pro
žadatele znamená disponovat dostatečnými vlastními
zdroji k financování výměny.
V rámci nového dotačního
programu Státního fondu
životního prostředí (výzva
č. 1/2019) může obec občanům předfinancovat výměnu
kotlů. Z těchto prostředků
může poskytnout občanovi/
žadateli o kotlíkovou dotaci
tzv. kotlíkovou půjčku ve výši
200 tis. Kč na tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu,

příp. 150 tis. Kč na plynový
kondenzační kotel. Bude se
jednat o bezplatnou a bezúročnou půjčku, která bude
žadatelům poskytnuta od
obce. Jednou ze základních
podmínek poskytnutí půjčky bude podání a doložení
schválené žádosti o dotaci
(smlouvu) na výměnu kotle
z Moravskoslezského kraje. Následně budou finanční
prostředky žadateli uvolněny a ten je může použít na
samotnou realizaci výměny
kotle, otopné soustavy atd. Po
realizaci bude žadateli vyplacena dotace a příspěvek z Moravskoslezského kraje. Tyto
prostředky budou použity na
splacení půjčky. Pokud budou
skutečné náklady vyšší, než
je poskytnutá dotace (vč. příspěvků kraje a města), bude
možné rozdíl v neuhrazené
částce půjčky uhradit pomocí
bezúročných splátek (splatnost max. 10 let, max. splátka
2.000 Kč/měsíc).

Podrobné podmínky budou
stanoveny ve smlouvě mezi
občany a městem.
Splátky půjček od občanů/
žadatelů o kotlíkovou dotaci
bude moci obec využít pro realizaci adaptačních projektů
reagujících na změnu klimatu
a projektů vedoucích ke snižování emisí (sídelní zeleň,
zvýšení retenčního potencionálu koryt toků, hospodaření
se srážkovými vodami a další…), tzn. obec nebude muset
prostředky vracet do státního
rozpočtu a bude je moci využít na zlepšení životního prostředí.
V této chvíli je však nutné,
aby město získalo seznam
potencionálních
uchazečů
o kotlíkovou dotaci, který
se stane podkladem žádosti
na SFŽP o poskytnutí prostředků na kotlíkové půjčky.
Zástupce města bude následně žadatelům nápomocen
při zpracování samostatné
žádosti o dotaci, smlouvy

o výpůjčce a další potřebné
administrace. Jak již bylo uvedeno, jedná se o poslední kotlíkovou dotaci, a proto město
apeluje na všechny vlastníky
rodinných domů, aby tuto
jedinečnou šanci za pomoci
města využili. Podrobnější informace lze získat na
MěÚ Břidličná (nebo v kanceláři MAS RÝMAŘOVSKO,
o.p.s. nám. Míru 2 Rýmařov).
Dále také na stránkách krajského úřadu MSK, www.lokalni-topeniste.msk.cz.
Města musí o finanční prostředky požádat Státní fond
životního prostředí, proto
vyzývá občany, kteří mají zájem o výměnu kotle podáním
žádosti o dotaci a následně
uskutečnit realizaci pomocí půjčky na předfinancování, aby svůj záměr nahlásili
na obec do 30. 4. 2019.
Kontaktní osoby za obec
Miroslav Kladníček,
starosta města
Jana Paštěková, tajemnice

TERMÍNY MOBILNÍHO SVOZU
MĚSTO BŘIDLIČNÁ
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OBJEMNÉHO ODPADU VE MĚSTĚ
PRO ROK 2019

na pozici referenta/referentky životního prostředí, silničního
správního úřadu. Lhůta pro podání přihlášky: 10. dubna 2019
do 16:00 hodin. Celé znění výběrového řízení můžete najít na
stránkách města Břidličná www.mu-bridlicna.cz
Případné dotazy zodpoví Ing. Jana Paštěková, tajemnice Městského úřadu Břidličná, telefon: 554 773 543, 733 602 140.

Kontejnery budou přistaveny dle rozpisu:
I. etapa 15.4. – 20.4. 2019
Vajglov – horní část, Vajglov – dolní část, Albrechtice u Rýmařova
II. etapa 22.4. – 27.4. 2019
Ulice Nerudova u školní jídelny, ulice Komenského u multifunkčního hřiště ZŠ, ulice 1.Máje u bývalého učiliště, ulice
Dlouhá, Ulice Sokolovská.
III. etapa 29.4. – 4.5. 2019
Ulice Jesenická, ulice Hřbitovní, ulice Šternberská u firmy Pro-SOLO s.r.o., ulice Nádražní u firmy UNIST – KRAJSA KAREL
Ing., Ulice Polní.
I přesto, že nabízíme občanům i v tomto roce možnost svozu
objemného odpadu ( zdražení skládkovného ubírá z peněz nás
všech), žádáme OPĚT všechny občany, aby nepoužitelné věci
ze svých bytů, domů neodkládali kdykoli potřebují ke kontejnerům, popelnicím, ale odvezli odpad na sběrný dvůr - ulice
Školní 85, kontakt. mobil 797 972 720 – pan Trančík. Pokud
nemají možnost odpad odvést sami, mohou využít možnost
objednání odvozu na MOS a.s. kontakt: ulice 1. Máje 320,
tel.: 554 287 062.
Text: Jiřičná Jana
místostarostka města

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V úterý 2. 4. 2019 jste srdečně zváni k návštěvě naší školy.
V dopoledních hodinách můžete být přítomni ve výuce žáků
na 1. i 2. stupni. Od 14 hodin vám nabízíme prohlídku školy,
školní družiny s tvořivou dílnou, knihovny, tělocvičny a dalších
odborných učeben. Učitelé se svými žáky si pro Vás připravili
ukázky zajímavých aktivit z oblasti přírodních věd, matematiky
v programu Geogebra, výuky cizích jazyků, badatelské činnosti
a další. Pro hosty občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Pedagogický sbor školy.
SDĚLENÍ
Základní škola Břidličná hledá provozovatele školního bufetu. Zájemci mohou získat informace o provozu u vedení
školy nebo na telefonním čísle 595 538 401.
Mgr. Miroslav Šimůnek

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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INFORMACE PRO OBYVATELE
MĚSTSKÉ ČÁSTI VAJGLOV

PŘIPOMÍNÁME OBČANŮM
POPLATKOVOU POVINNOST
Poplatek za psa, pozemek, zahrádku a za komunální
odpad (1. pol.): uhraďte do 31. 03. 2019.

V roce 2019 byl vybudován hlavní řad splaškové kanalizace
PVC DN 250 v katastru obce Vajglov. Cílem projektu bylo
napojení jednotlivých nemovitostí v řešené lokalitě na
kanalizaci a odvádění splaškových odpadních vod z těchto
nemovitostí na stávající čistírnu odpadních vod v Břidličné.
Vážení spoluobčané, v roce o územním plánování a sta2019 byl vybudován hlavní řad vebním řádu (stavební zákon)
splaškové kanalizace PVC DN a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
250 v katastru obce Vajglov. o podrobnější úpravě územníCílem projektu bylo napoje- ho rozhodování, územního
ní jednotlivých nemovitostí opatření a stavebního řádu).
V řešené lokalitě na kanali- Jednotliví žadatelé o vybudozaci a odvádění splaškových vání kanalizačních přípojek
odpadních vod z těchto ne- předloží místně příslušnémovitostí na stávající čistírnu mu stavebnímu úřadu MěÚ
odpadních vod v Břidličné. Břidličná vyplněnou žádost
Bylo počítáno s napojením až o územní souhlas a zpracova93 EO (vysv.: ekvivalentní nou projektovou dokumentaci
obyvatel je standardní jednot- (k vyzvednutí u p. R. Kapuska, která vyjadřuje průměrné- niaka, MěÚ Břidličná, tel.:
ho člověka denně produkují- 554 773 549). Bližší informace
cího 150 litrů odpadních vod k vydání územního souhlasu
a organické znečištění). Po poskytne: MěÚ Břidličná, stadokončení stavby zastupitel- vební úřad, tel.: 554 773 531.
stvo města Břidličná schválilo Na závěr odhadem až dva mičástku ve výši 1 000 000 Kč lióny lidí v České republice, jena zpracování projektové do- jichž domovy nejsou napojeny
kumentace pro jednotlivé pří- na veřejnou kanalizaci, může
pojky a příspěvek na vybudo- postavit před prakticky neřešivání samotných kanalizačních telný problém změna zákona,
přípojek k rodinným domům. kterou chystá ministerstvo žiZpracování projektové doku- votního prostředí. Projektem
mentace bylo zadáno firmě výstavby kanalizačního řadu
AQUAstop, v.o.s. Bruntál. ve Vajglově se město BřidličProjektová dokumentace byla ná snažilo přispět k zlepšení
doplněna o podklady k žádosti životního prostředí v této loo vydání územního souhla- kalitě.
su (v souladu s ustanovením
Kapusniak Roman
§ 96 zákona č. 183/2006 Sb.,
HS odbor

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU
ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Od roku 2018 je poplatník dle § 14a odst. 4 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, povinen ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve
lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou. Dle obecně
závazné vyhlášky města Břidličná č. 1/2018 je tato lhůta
u místního poplatku za komunální odpad stanovena na
den 31. 10. daného kalendářního roku. Pokud do tohoto
data poplatník údaje neohlásí, nárok na osvobození nebo
úlevu zaniká!
PŘIPOMÍNÁME DRŽITELŮM PSA POVINNOST PSA ŘÁDNĚ OHLÁSIT NA
MĚSTSKÉM ÚŘADĚ BŘIDLIČNÁ
Poplatníci mají povinnost ohlásit vznik poplatkové povinnosti a také změnu údajů uvedených v ohlášení do
15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Pokud tyto povinnosti poplatníci nesplní, hrozí jim
pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle
§ 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to až do
výše 500 000 Kč.
SNÍH ZVOLNA ODTÁVÁ A CHODNÍK
S PŘILEHLOU ZELENÍ SKÝTÁ NEVÁBNÝ POHLED. PO PSÍCH MILÁČCÍCH ZDE ZŮSTÁVAJÍ
HROMÁDKY, KTERÉ ZDE JEJICH MAJITELÉ ZANECHALI
Žádáme občany, aby si po svých mazlíčcích řádně uklízeli. Sáčky na psí exkrementy si můžete vyzvednout na
Městském úřadě Břidličná.
Vladimíra Poláčková, DiS.
Referent finančního odboru

„ÚSPORKY“ DO KOŠE NEPATŘÍ, VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ
PATŘÍ NA SBĚRNÁ MÍSTA, ABY NEZAMOŘILA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Když doslouží klasická wolframová
žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech jsou však v posledních letech „wolframky“ postupně nahrazovány
úspornými světelnými zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich předností je,
že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až
o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však druhotné suroviny
a zářivky i velmi malé množství toxické
rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům
rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika.
Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit
3

půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.
Postaráme se i o starou elektroniku
EKOLAMP v rámci zpětného odběru
zdarma sbírá a recykluje nejen světelné
zdroje, ale od ledna 2019 rozšířil své služby i na další elektrozařízení. Nově se tak
postará například o vysloužilé domácí
spotřebiče, spotřební elektroniku, elektrické hračky, nástroje nebo vybavení pro
volný čas a sport.
Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených sběrných nádob, které se nacházejí na
řadě míst po celé České republice.
Pokračování na straně 4.
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„ÚSPORKY“ DO KOŠE NEPATŘÍ,
VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ PATŘÍ NA SBĚRNÁ MÍSTA,
ABY NEZAMOŘILA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Pokračování ze strany 3..
EKOLAMP v současnosti
provozuje přes 4400 sběrných
míst.
Více informací o rozmístění
sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.
Sběrný dvůr, který se v Břidličné nachází (ulice Školní 85,
mobil na obsluhu 797 972 720
– p. Trančík), je otevřen ÚT
9.00–12.00 14.00–17.00, ČT
9.00–12.00 14.00–17.00, SO
9.00–12.00 hod. Sběrný dvůr

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU
AUTOBUSU

je dostupný všem občanům
v katastru obce, obsluha sběrného dvora od Vás zdarma
elektro odpad převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro
naše město zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc
plně hradí veškeré náklady na
přepravu a recyklaci.
Jiřičná Jana
místostarostka

Břidličná – Valšov – Moravský Kočov – Bruntál
Břidličná

5.15, 6.06, 6.21, 7.02, 7.15, 7.23, 7.30, 9.23, 11.23, 13.10, 13.37,
14.13, 14.27, 15.23, 15.53, 16.23, 16.59, 17.20, 19.31, 21.10, 22.34.
sobota, neděle a státem uznané svátky
5.14, 7.26, 15.26, 17.14, neděle – 21.14, 22.20.

Bruntál – Moravský Kočov – Valšov – Břidličná
Bruntál

5.00, 5.20, 6.20, 6.40, 8.05, 9.55, 10.05, 12.05, 12.25.
12.50, 13.20, 14.20, 15.00, 15.15, 15.50, 16.30, 18.20, 21.25,
22.20.
sobota, neděle a státem uznané svátky
6.20, 8.20, 16.40, 18.20, neděle – 21.25, 22.20.

Břidličná – Velká Štáhle – Rýmařov
Břidličná

5.09, 5.17, 5.25, 5.30, 5.48, 6.47, 7.14, 7.17, 8.31, 10.24, 10.31, 12.31,
12.53, 13.16, 13.18, 13.42, 14.27, 14.48, 14.50, 15.25, 15.41, 17.03,
18.28, 18.46.
sobota, neděle a státem uznané svátky
6.47, 8.45, 9.07, 10.33, 12.07, 12.40, 17.05, 18.07, 18.28, 18.48.

Rýmařov – Velká Štáhle – Břidličná
Rýmařov

5.00, 5.10, 5.15, 5.45, 6.00, 6.20, 6,30, 6.40, 7.00, 9.00, 11.00,
12.00, 12.25, 12.50, 13.20, 13.50, 14.05, 15.00, 15.30, 16.00,
16.40, 17.00, 19.15.
sobota, neděle a státem uznané svátky
5.00, 5.15, 7.00, 12.25, 17.00, 20.55, 21.30.

Břidličná aut. nádraží – Olomouc aut. nádraží
Břidličná
5.30, 6.50, 10.20, 12.40, 17.10.

Olomouc aut. nádraží – Břidličná
Olomouc aut. nádraží
6.00, 8.55, 12.55, 14.48, 16.55.

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU
VLAKU
Rýmařov – Břidličná

6.17, 8.24, 10.24, 12.24, 14.24, 16.24, 18.24.
sobota a neděle: 19.45.

Břidličná – Rýmařov

5.58, 7.28, 9.28, 11.28, 13.28, 15.28, 17.28.
sobota a neděle: 19.28.

Břidličná zastávka – Opava Východ
Břidličná zastávka
5.08, 6.30, 8.38, 10.38, 14.38, 16.38, 18.38.

Opava Východ – Břidličná zastávka
Opava Východ
5.19, 7.39, 9.39, 11.39, 13.39, 15.39, 17.39.
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NA KOLE BEZPEČNĚ – TECHNICKÝ STAV A POVINNÁ VÝBAVA
Před první jízdou by cyklisté
měli věnovat pozornost údržbě kola. Využít období „klidu“
a nechat si důkladně zkontrolovat a seřídit kolo, např. v jakém stavu a zda jsou správně
nahuštěny pneumatiky, stav
a funkčnost brzd a osvětlení,
zda je řetěz dobře napnutý,
a dal. Je třeba zkontrolovat,
zda kolo má všechny prvky
povinné výbavy, což jsou dvě
na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazka bílé barvy,
zadní odrazka červené barvy,
oranžové odrazky na obou
stranách pedálů, oranžové
odrazky na paprscích kol,
zaslepení konců řídítek. Nesmíme zapomenout na to, že
zakončení ovládacích páček
musí být obaleny materiálem
pohlcujícím energii a matice
nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí
být zavřené. Za snížené viditelnosti musí mít kolo vepředu
světlomet bílé barvy a vzadu
svítilnu se zadním obrysových
světlem červené barvy a také
zdroj elektrického proudu
(např. dynamo), který svou kapacitou zajistí svítivost obou
světel. Blatníky, zvonek nebo
kryt řetězu do povinné výbavy sice nepatří, ale z hlediska
vlastní bezpečnosti cyklisty
policisté doporučují, aby jimi
bylo kolo taky vybaveno. Kapitolou samo pro sebe je cyk-

listická přilba. Její užití je sice
povinné pouze pro osoby do
18 let, ale také v tomto případě policisté doporučují, aby ji
při jízdě užívali cyklisté všech
věkových kategorií. Přilba
by měla být pohodlná, lehká,
měla by být pokud možno co
nejvíc kulatá a hladká, aby se
při nárazu předešlo jejímu
roztříštění a také přenesla co
nejvíce energie.
Reflexní prvky
Přestože povinná výbava pamatuje na prvky, které cyklistu činí pro okolí pokud možno
co nejviditelnějším (odrazky,
světlomety, a další), každý
další byť nepovinný reflexní
prvek, který využije, zvyšuje
jeho bezpečnost. Trh nabízí
širokou škálu zboží z reflexního materiálu, ať to jsou např.
batohy nebo potahy na batohy,
reflexní pásky, šátky, a mnoho
dalších. Navíc sportovní oblečení v dnešní době je reflexními prvky hojně opatřeno.

ná pro chodce a cyklisty nesmí
chodce ohrozit a pokud jsou
na ní pruhy pro oba účastníky odděleny, používat pouze
pruh pro něj vyhrazený. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za
sebou. Nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla,
vést za jízdy např. psa., případně vozit předměty, které znesnadňují jízdu na kole (např.
nákupní tašky na řídítkách).
Pokud cyklista hodlá přejet
vozovku, přes kterou není vyznačen přejezd pro cyklisty,
ale jenom přechod pro chodce,
musí sesednout z kola. To je
pouze malý výčet povinností,
které cyklisté v silničním provozu mají. V neposlední řadě
je třeba připomenout, že je na
ně pohlíženo jako na řidiče
a také oni se musí
plně věnovat řízení (což se
týká hovorových zařízení

Jízda na jízdním kole z pohledu zákona
Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví,
že na jízdním kole se jezdí při
pravém okraji vozovky, pokud
je zřízen jízdní pruh, stezka
nebo jiný vymezený prostor
pro cyklisty, je povinen je použít. Na stezce, která je společ-

a sluchátek v uších) a nesmí
v silničním provozu jezdit pod
vlivem alkoholu nebo omamných látek.
Závěrem
Buďte ohleduplní k ostatním
účastníkům silničního provozu, např. dávejte včas znamení a změně směru jízdy, ve
skupině dodržujte dostatečné
rozestupy, sledujte dobře vozovku. K ohleduplnosti vyzýváme také řidiče motorových
vozidel. Vždyť jednou z mnoha zákonných povinností je:
„Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo
majetek jiných osob, ani svůj
vlastní“.
por. Mgr. Daniela Vlčková
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
Tel.: 974 721 209, 603 190 700

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

Předpis cen vstupného a cen pronájmu Krytého bazénu v Břidličné
platný od 1. 4. 2019

Vstupné na 90 min.
Děti do 3 let
zdarma
Děti do 15-ti let včetně
35 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 5 Kč
Studenti od 15-ti do 26-ti let
40 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 7 Kč
Dospělí
70 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 12 Kč
Senioři (nad 64 let)
60 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 10 Kč
Rodinná vstupenka (2 dos. + 1 dítě do 15) 150 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 25 Kč
Rodinná vstupenka (2 dos. + 2 děti do 15) 165 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 30 Kč
Zdravotně postižení
50% sleva
Pojištěnci ZP se kterou je uzavřena smlouva
zdarma
Rodiče s dítětem do 3 let mají + 15 min
zdarma
Více zde: http://bazenbridlicna.webnode.cz/cenik/
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Pernamentka (11 vstupů)
Dětská
290 Kč
Studentská
380 Kč
Dospělá
650 Kč
Senioři
540 Kč

Doklad opravňující slevu nebo
vstup zdarma předkládejte na
pokladně bez vyzvání !!!
(zdravotní průkaz, studentský
průkaz, průkaz pojištěnce)
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AKTIVNÍ DŮCHODCI V BŘIDLIČNÉ

Ve městě Břidličná, je skupinka důchodců, kteří se pravidelně scházejí každé pondělí. Cílem schůzek je naučit se anglicky.
Velkou motivací k učení jazyka nám byla skutečnost, že většina z nás má příbuzné v anglicky mluvících zemích.
Dne 6. ledna 2014 ředi- roce 2019/2020.
jsme vedení města o pomoc do smysluplných vět. Při této
tel Základní školy Ing. MiVšichni si vážíme toho, k zajištění vhodného prostoru činnosti zažíváme spoustu
roslav Glacner a lektorka co jsme se dokázali naučit z jejich volnočasových aktivit legrace a hlavně nás to baví,
Bc. Klára Ujfaluši nás přivíta- a víme, že i přesto je jen malá pro občany. Paní tajemnice máme téměř 100% účast.
li v jazykové učebně školy, do část toho abychom se mohli Ing Jana Paštěková a vedoucí Učíme se podle dvou nově
lavic zasedlo 21 seniorů. Až v tomto jazyce domluvit kdy hospodářskosprávního odbo- přepracovaných učebnic, ktedo konce školního roku 2018 bude potřeba. Tak jsme to ru Bc. Monika Kováčová nám ré vlastní každý člen klubu.
pod vedením paní lektorky nevzdali a neudělali si roční neprodleně vyhověly. Schá- Z učebnic čerpáme vědomosti
jsme se učili nová slovíčka, prázdniny. Výuku nám slíbila zíme se na městském úřadě pro gramatiku, slovní zásobu
číst, psát, vyslovovat, pozdě- paní Anička Šubíková t.č. uči- v zasedací místnosti. Díky a frazeologii. Metodické poji číst celé věty, články, jejich telka ve výslužbě, absolventka této možnosti máme příjem- stupy učebnic jsou zaměřeny
překlady a pokusy o tématic- pomaturitního studia anglič- né prostředí a soukromí ke na náš typ studentů. Svoji
kou konverzaci mezi sebou. tiny, absolventka několika studiu. Vedení města děkuje- spokojenost nám vyslovila
Paní lektorce zase a znova měsíčních studijních pobytů me a moc si toho vážíme.
paní lektorka ve smyslu, že
vyslovujeme velké poděková- v Británii a na Maltě. Nás jako
Říkáme si Klub seniorů an- děláme velké pokroky, avšak
ní, nebylo lehké nás toto vše studenty měla už zmapované, glického jazyka. Holky a kluci měli bychom přidat při samonaučit. Zrovna tak děkujeme sama zasedla s námi do lavic mají od 62 do 80ti let. V úno- studiu prostřednictvím dopanu řediteli, za příležitost na Základní škole velmi čas- ru nejstarší člen a výborný stupných sítí. Děkujeme paní
a důvěru, že studovat cizí ja- to. Lektorka a my jsme neměli žák s námi oslavil svoje krás- lektorce, že nám věnuje svůj
zyky je možné i v pokročilém učebnu, s ochotou nám vyšla né životní jubileum.
volný čas jak při výuce, tak
věku. V loňském roce školní vstříc paní Mirka Kozubová
Tento školní rok nás všech- i doma s přípravou tiskových
rok ukončilo studium celkem knihovnice našeho města. ny posouvá dál. Díky dosa- zadání pro zábavné soutěžní
12 seniorů z toho původních Od října 2018 jsme se scháze- ženým znalostem a ze strany kvízy. Moc si jí vážíme, jsme si
8, v průběhu posledních tří li v městské knihovně v pro- lektorky zajímavou výukou. vědomi, že máme před sebou
let se přidali 4 noví, moc ši- vozních hodinách knihovny. Mimo základů gramatiky si ještě spoustu práce, abychom
kovní. Pro tento školní rok se Avšak pro kolektivní studium oživujeme to, co jsme se nau- nebyli věční začátečníci.
s námi lektorka Bc. Klára Uj- a výuku toto místo nebylo čili, a získáváme nové zkušefaluši rozloučila s příslibem vhodné s ohledem na pří- nosti formou soutěží, kvízů,
Klub seniorů
pro spolupráci ve školním tomnost veřejnosti. Požádali skládaček různých více slov
anglického jazyka

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ
1. A 2. TŘÍDY

VESELÉ ZOUBKY

Prvňáčci naší školy se letos
zapojili do preventivního programu společnosti dm drogerie markt s. r. o. s názvem
„Veselé zoubky“. Ve třídě se
v hodinách prvouky děti dozvěděly například, jaká je
funkce zubů, z čeho se zub
skládá, co je zubní kaz, zásady správné výživy, jak pečovat
o zuby, kdy navštívit zubního
lékaře, jakou používat zubní
pastu, co je to dočasný chrup

Lyžařského výcviku, který se konal ve Staré Vsi u Rýmařova,
se zúčastnili prvňáčci a několik druháčků naší školy.
Začátkem února nového mínek lyžovali s obrovskou
roku 2019 se prvňáčci a něko- chutí a radostí. Vyvrcholením
lik druháčků naší školy zúčast- kurzu byl páteční závod ve
nili lyžařského výcviku, který slalomu za veliké účasti a podse konal ve Staré Vsi u Rýma- pory diváků – rodičů. Všichni
řova. Každý den po vyučování borci připravenou trať úspěšpřijela ke škole malým autobu- ně zdolali a na závěr obdrželi
sem organizátorka akce paní diplom se sladkou odměnou.
Gabriela Kappelová a během Děkujeme Gábině Kappelové
půlhodiny lyžaři stáli na ly- za perfektní organizaci a péči
žích připravení nejdříve u ma- během celého týdne. Za rok se
lého vleku, od druhého dne už těšíme opět na zdokonalování
u velkého vleku. Po celý týden lyžařského umění.
všichni za překrásného počasí
Text a foto:
a vynikajících sněhových podMgr. Jarmila Gardoňová
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a mnoho dalšího. Každý žák
dostal hodnotný balíček, ve
kterém byl zubní kartáček,
zubní pasta, přesýpací hodiny
a balíček zdravých žvýkaček
bez cukru. Společnosti dm děkujeme a slibujeme, že se ještě
zúčastníme soutěže o zájezd
na divadelní představení Divadla Spejbla a Hurvínka do
Prahy. Držte nám palce!
Mgr. Jarmila Gardoňová
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SENIORKY OSLAVILY MDŽ

DOBRÉ ZPRÁVY
Z PŘÍRODOVĚDNÉHO
KROUŽKU ZŠ BŘIDLIČNÁ

Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ) oslavili i v Klubu
seniorů.
Dne 12. 3. 2019 se konalo posezení seniorů k Mezinárodnímu
dni žen. Oslavy se zúčastnilo 25 žen. K svátku nám přišly přát
děti z mateřské školky. Zazpívaly několik písniček a zarecitovaly
pěkné básničky. Jejich vystoupení se moc líbilo a děti byly odměněny velkým potleskem a sladkou odměnou. Po vystoupení
dětí zahrál k tanci a k poslechu pan Dohnal. Všem se posezení
líbilo. A už se těšíme na další akci, která bude 9. 4. 2019, kde
budeme hrát, „Člověče nezlob se“.
Text a foto: Marie Krištiaková

Členové přírodovědného kroužku SK ASK ČR Břidličná,
při ZŠ Břidličná, se již mohou pochlubit prvním úspěchem
tohoto roku.
Říká se, že s jarem přilétají dubnu, na Střední lesnické
i první vlaštovky. V Břidlič- škole v Hranicích. Celá souné však dobré zprávy přiná- těž tříčlenných družstev je
ší již předjaří. Uznejte sami, vždy rozdělená do dvou částí,
ve sněhu se ještě krčí první první je písemný test znalostí
poupata sněženek, ale členo- z lesnictví. Druhá, praktické
vé přírodovědného kroužku poznávání přírodnin. Tedy
SK ASK ČR Břidličná, při žádná procházka růžovou
ZŠ Břidličná, se již mohou po- zahradou, ale pořádně perchlubit prvním úspěchem to- ná soutěž a příprava na ni!
hoto roku. Dne 19. 2. 2019 se Věřím, že našim soutěžícím
jim podařilo v místním kole budeme všichni přát co možmezinárodní soutěže YPEF, ná nejlepší umístění i v Hrapořádané Lesní správou nicích. Pochvalu si zaslouží
Bruntál, obsadit první místo. i ostatní zúčastněná družstva
A to dokonce jen se ztrátou ze zmíněného kroužku, pro2 bodů z maxima možných. tože rozhodně nepodcenila
Tento výsledek tak zajistil Pe- přípravu a celkové výsledky
tru Olišovi, Kateřině Barto- se lišily jen o body.
zelové a Miroslavu Loukotovi
postup do regionálního kola,
Mgr. Květa Děrdová
které se uskuteční v měsíci
vedoucí kroužku

SENIORKY SE SEŠLY PŘI
KUŽELKOVÉM KLÁNÍ

Seniorky se sešly na kuželně, kde změřily své síly při
kuželkovém klání.
Dne 12. 2. 2019 proběhl turnaj seniorů v kuželkách na kuželně
TJ Břidličná. Turnaje se zúčastnilo 30 seniorů. Turnaj byl vyhodnocen a byly předány ceny. První místo obsadila p. Zdeňka
Khýrová, druhé místo p. Marie Krištiaková, třetí byla p. Marie
Zlámalová a na místě
útěchy se umístila
p. Věrka Tylšarová.
Všichni přítomní se
dobře bavili a už se
těší na další setkání,
které bude 12. 3. 2019
na MDŽ.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
MĚSTA

V sobotu 9. února 2019 poprvé naši prvňáčci vystoupili na
slavnostním přivítání nových občánků města. Svými básničkami a písničkami potěšili i rozesmáli přítomné rodiče,
prarodiče a ostatní příbuzné, v závěru obřadu předali maminkám pěknou kytičku. Všem účinkujícím dětem patří
velké poděkování.
Text: Mgr. Jarmila Gardoňová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BŘIDLIČNÉ ZAČALA SPOLUPRACOVAT
SE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKOU DÍLNOU V RÝMAŘOVĚ

Počátek spolupráce mezi Základní školou Břidličná a Sociálně terapeutickou dílnou v Rýmařově očima žáků 7. A.
Dne 26. února jsme jeli ného času, kde je dílna šicí, úžasní a milující lidé. Jsem naposledy, tak jsem si je moc
s mojí třídou 7. A do Rýma- tkací, keramická a výtvarná. moc ráda, že jsem tam mohla oblíbila. Jsou to úžasné bytosřova za postiženými lidmi do Probíhá zde i muzikoterapie. být aspoň chvíli, i když jsem ti.
Sociálně terapeutických dílen. Nakonec jsme se šli podívat do je viděla poprvé, a doufám ne
Za 7. A, Pavlíková Karolína
Doprovod nám dělala naše kavárny Buřinka. Tady se potřídní paní učitelka Marcela tkávají zdraví lidé s postiženýKudelová a pan učitel Miro- mi, občas i obsluhují a hlavně
slav Hanuš, který každou stře- uklízejí. Moje osobní pocity
du odpoledne právě za nimi z toho jsou takové, že ti postijezdí. Byli jsme rozděleni do žení lidé jsou někdy i lepší, než
dvou skupin, na kluky a holky. ti zdraví. Dva kluci nás tam
Holky jsme jely jako první do objali, povídali si s námi a bylo
dílny, kde vyrábějí různé koší- to něco úžasného. Tato exkurky a výrobky ze dřeva. Mají to ze mi pomohla si vybrat škotam moc pěkné a některé vý- lu, kde bych chtěla studovat
robky, které jim určitě zabraly a budoucí práci. Moc ráda
hodně času, jsou nádherné. mám lidi, takže si myslím, že
Poté jsme šli do Střediska vol- je to pro mě ideální. Jsou to
7
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Bodystyling je posilovací cvičení zaměřené na
formování postavy

SEBOU: PITÍ, PODLOŽKU, RUČNÍK A DOBROU NÁLADU
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