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Vážení spoluobčané

Dovolte, abych Vám pro období dovolených popřál klid, pohodu a hlavně odpočinek. A pokud budete mimo naše město, tak
ať se domů vracíte s očekáváním, co se v Břidličné opět změnilo k lepšímu.
Miroslav Kladníček
starosta

Schůzka vedení města Břidličná s vedením AL INVEST Břidličná, a. s.

Dne 19. 6. 2019 se uskutečnilo v resortu Kopřivná společné setkání mezi vedením
společnosti AL INVEST Břidličná, a. s., Ing. Petrem Otavou a Ing. Davidem Bečvářem

a starostou města Břidličná
Miroslavem Kladníčkem, vyvolané náměstkem hejtmana
MSK Janem Krkoškou.
Cílem tohoto historicky
prvního setkání, bylo pro-

jednání rozvoje společnosti
AL INVEST Břidličná, a. s.
do roku 2025. Bylo dohodnuto, že v nejbližších dnech
se uskuteční další společné
setkání kde bude upřesněna

Polovina roku 2019 je zá námi

Během této doby jsme úspěšně zvládli
dokončit opravu komunikace na ulici
Dlouhá. Zde ještě chybí podél celé ulice
dokončit terénní úpravy, zabudovat zábradlí podél chodníku k bytovému domu
č.p. 299. Na podnět občanů se dodatečně vypracuje žádost o povolení umístění nové dopravní značky zákaz stání
v místě pod bytovým domem č.p. 299
a na závěr se doplní mobiliář.
Dokončují se práce na ul. Tovární
a 1. Máje. Tato akce proběhla s menšími komplikacemi úspěšně a v poměrně
krátkém čase. Firma KARETA a.s. Bruntál a její zaměstnanci navzdory potížím
při provádění prací za plného provozu
předvedla svoji odbornost a profesionalitu.
Zdárně pokračují práce na ulici Nábřežní. Pokládka dlažebních kostek je
zhruba v polovině. Práce pokračují dle
harmonogramu a v termínu. Před dokončením zde budou umístěny nové
dopravní značky a provedou se terénní

úpravy vč. výsadby zeleně a doplnění
mobiliáře.
Stavba chodníku na ul. Rýmařovská
probíhá v plném proudu. Zde nastaly
komplikace s podkladní vrstvou, která
zcela nevyhovuje normám pro pojízdný
chodník. Musí se proto dosypat a zhutnit materiálem tak, aby vznikla pevnější
vrstva a vyhovovala finálnímu dokončení výstavby chodníku. Do chodníku se
ukládá nová dešťová kanalizace, budují
a napojují se vpusti a opravují se propusti. Problémy se bezprostředně po zjištění
řeší s městem, se Správou a údržbou silnic p. o. Bruntál a s projektantem. Momentálně práce pokračují dle stanoveného termínu.
Další rozestavěnou stavbou je „Regenerace sídliště ul. Jesenická II. etapa“. Tuto
stavbu provádí firma JR STaKR s.r.o.
Bruntál, která navazuje na v loňském roce
dokončenou I. etapu. V rámci této stavby
bude mimo jiné vybudováno 50 parkovacích míst, 4 stání pro umístění různých
typů kontejnerů a 3 nástupní plochy pro
hasičský záchranný sbor. Bude postavena
nová síť veřejného osvětlení.
Před zahájením je „Oprava venkovního
schodiště na parcele č. 1207 v Břidličné“
Jde o schodiště mezi ulicí Nábřežní a ulicí Sokolovskou. Tuto zakázku bude provádět firma Rýmstav s.r.o Rýmařov.
Kapusniak Roman

možnost vzájemné spolupráce mezi městem a společností
AL INVEST Břidličná, a. s.
Miroslav Kladníček
starosta

Mistrovství ČR
v letním biatlonu žáků
Břidličná 2019
Ve dnech 21. 9. až
22. 9. 2019 se v našem městečku uskuteční závod republikového formátu
a to Mistrovství ČR
v letním biatlonu
žáků. Závod bude
probíhat na vzduchovkové střelnici,
která je umístěna
na pozemcích firmy
ZEMSPOL s. r. o.
nad malorážkovou
střelnici, která leží
nad ulici Nerudova.
V sobotu dopoledne je na programu sprint,
v odpoledních hodinách proběhnou štafety
a v neděli se můžete těšit na závod s hromadným startem. Závodu se zúčastní 40 klubů
z celé republiky a na start se postaví přes
250 závodníků. Mezi naše favority bude patřit Adriana Hojgrová, Daniel Danihelka,
Štěpán Měrka, Jan Poledna a Jan Repáň.
Poznačte si do kalendáře a přijděte povzbudit naše mladé sportovce. Občerstvit se můžete v bufetu a těšit se na menší
doprovodný program.
Mgr. Markéta Minichová
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Něco málo ze života ve městě
Ve čtvrtek 20. 06. 2019 od
14.00 hodin se konalo další, již
18. posezení pro pozvané občany, kteří v měsících duben-červen 2019 oslavili svá životní jubilea. Členky Sboru pro
občanské záležitosti připravily
malé občerstvení, k poslechu
i tanci nám zahrál pan Miroslav Dohnal a jako vždy svým
dílem k pěknému odpoledni
přispěly svým vystoupením

Přivítali jsme

děti ze základní školy. Odpoledne zahájil gratulací všem
oslavencům starosta města pan Miroslav Kladníček
a po celou dobu nás provázela dobrá nálada. Děkujeme
všem, kteří si přišli posedět
a těm, kteří přijít nemohli,
touto cestou dodatečně přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody.
Za SPOZ Lenka Řepková

Na 2. letošní vítání občánků bylo v sobotu 22. 06. 2019
pozváno 6 dětí. Po krátkém kulturním programu byly do řad
občanů města přivítány tyto děti:
Kateřina Šarmanová
Julie Petruňová

Rádi bychom občany informovali, že zveřejníme pouze osoby,
které nám vrátí vyplněný a podepsaný souhlas se zpracováním
osobních údajů, který každý z nich obdržel.

Blahopřejeme

jubilantům, kteří v dubnu, květnu a červnu oslavili 70 let a více
František Rábara
85
Miluška Bubelová
70
Anna Chytilová
85
Miloš Valčák
88
Marta Ondráková
80
Zdeňka Wolffová
80
Anna Rácová
70
Jarmila Bajgrová
70
Aloisie Knápková
96
Naděžda Ciprová
70
Milan Pátík
75
Verona Dragúńová
75
Lubomír Zlámal
88

Odběr novinek z webových stránek města Břidličná si
můžete zajistit přímo na webu: www.mu-bridlicna.cz ve
spodní části napíšete Váš email.
Bc. Monika Kováčová
vedoucí odboru HS

Vyřazení deváté třídy
Poprvé usedli do školních
lavic v září 2010. Stalo se tradicí, že se s vycházejícími „deváťáky“ loučí i představitelé
Města Břidličná. Také letos
tomu nebylo jinak. Ve čtvrtek
27. června přivítala žáky devátého ročníku ve velké zasedací
místnosti MěÚ Břidličná paní
místostarostka Jana Kladníčková. V zastoupení pana starosty popřála žákům hodně
štěstí v dalším studijním životě
a přidala přesvědčení, že se po
studiích vrátí do Břidličné, své-

Ondřej Látal
Kevin Kupka

Rozloučili jsme se

ho rodného města. Po proslovu
ředitele školy Mgr. Miroslava
Šimůnka slavnostní okamžik
doplnili „prvňáčci“ naší školy,
kteří se hudebním a recitačním pásmem takto symbolicky rozloučili se svými staršími
spolužáky. Následně obdržel
každý žák od zástupců komise SPOZ s přáním hodně štěstí
v dalším životě, malý upomínkový dárek. Nezbytné společné
fotografování zakončilo tento
hezký společenský zážitek.
Bára Pilárová

Jozefa Bábiková
Petr Holodňák
Antonín Juráš

Rostislav Polách
Antonín Kovář

ZAVŘENO

Městská knihovna bude od 22. 7. – 6. 8. 2019
z důvodů čerpání dovolené ZAVŘENA.
Městská knihovna bude ve dnech 26. a 27. 8. 2019
ZAVŘENA z technických důvodů.
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Město Břidličná recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevilo životnímu prostředí

V roce 2018 jsme odevzdali k
recyklaci 6 749,84 kilogramů
starých spotřebičů.
Snaha obyvatel recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech
třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky
environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí

ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
jsme v loňském roce vyřadili
6 749,84 kilogramů elektra.
Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 70,03 MWh elektřiny,
3 454,07 litrů ropy, 332,63 m3
vody a 3,26 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 15,31 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 69,76 tun.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,

má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na
4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi
prostřednictvím sběrné sítě
společnosti ASEKOL k dispo-

zici více než 17 000 sběrných
míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém
Rakousku. Sběrný dvůr je již
v každé středně velké obci.
Studie LCA posuzuje systém
zpětného odběru vysloužilého
elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně,
a to ve všech aspektech.

Účast žáků základní školy v okresních a krajských soutěžích
v 2. pololetí školního roku

I přesto, že patříme počtem žáků spíš ke školám menším, dosahují naši žáci velmi pěkných výsledků v oblasti naukových
a sportovních soutěží. Bez soustavné přípravy dětí pod vedením vyučujících by se takových výsledků nedosáhlo. Navazujeme
na loňské hodnocení škol podle výsledků v soutěžích Excelence základních škol, kde jsme z rozvojového programu Excelence
základních škol obdrželi mimořádnou dotaci z MŠMT ve výši 32 073 Kč. I letos se žákům daří a toto je jen krátký výčet úspěchů.
Zeměpisná olympiáda:
Loukota, postupují do kraj- a postup do celonárodního ve florbalu:
v okresním kole 2. místo Mar- ského kola. V kategorii C se kola ve složení Kateřina Barto- družstvo ve složení Zdeněk
tin Zaoral a 5. místo v krajském umístila Anna Sedláčková na zelová, Petr Oliš, Marek Sma- Prchlík, Miroslav Mucha, Mikole
4. místě a postupuje do krajské- žínka, Miroslav Loukota, Jan roslav Horský, Tomáš PrasRecitační soutěž:
ho kola a 7. místo obsadil Libor Repáň, Michal Buráň.
lička, Petr Krečmer, Martin
okresní kolo 2. místo Magdale- Jacko.
Minikopaná –
György, Kristián Dunko a Jiří
na Lišková
Krajská soutěž Zlatý list
okresní přebor:
Mikeš po vítězství v okresních
Ekologické soutěže
pro mladé přírodovědce:
3. místo družstvo ve složení kolech ČEPS CUP a soutěži
Evropa kolem nás:
kategorie nejmladších na Matěj Tomica, Adam Slezák, AŠSK MŠMT.
2. místo Hana Koniarzová druhém místě se umístilo Dominik Bareš, Petr Veber, Soutěž literární
a Hana Winklerová
družstvo ve složení Michaela Richard Hájek, David Šebesta, Mé toulky za zvěří:
Matematické soutěže: Kate- Bartozelová, Klára Koláčko- Tomáš Šebesta a Lukáš Plaček. 1. místo Ema Bajgarová, 2. mísgorie Klokánek – v okrese vá, Elen Smékalová, Tomáš McDonald cup:
to Aneta Jurášková, v kategorii
1. místo Štěpán Hrnčíř
Kůdela, Matyáš Zítka, Filip okresní kolo – 4. místo, druž- do 15 let obsadila 1. místo AdéMatematická olympiáda:
Piňos. Družstvo starších žáků stvo ve složení Mikuláš Drtina, la Adámková, a 3. místo Jan
v okresním kole 12. místo Mar- ve složení Jan Loukota, Václav Václav Ondříšek, Štěpán Anta- Pavlát.
tin Zaoral, 13. místo Marián Repáň, Nikola Prstková, To- la, Zdeněk Prchlík, Martin On- Výsledky a úspěchy žáků praMinich
máš Praslička, Hana Černoš- dříšek, Lukáš Horský, Matyáš videlně zveřejňujeme na školBiologická olympiáda:
ková, Ema Bajgrová obsadilo Zítka, Jakub Švan, Vít Miko, ních stránkách www. skolabriv okresním kole 2. místo Kate- 2. místo z 18 družstev. Největší Jakub Jurtík, Alexej Krečmer.
dlicna.cz.
řina Bartozelová a 3. Miroslav radostí bylo vítězství družstva Účast v krajských kolech
Mgr. Miroslav Šimůnek

Připomínáme občanům poplatkovou povinnost

Místní poplatek za komunální odpad za rok 2019 je splatný do 31. 8. 2019 !!!
Dle zákona je Městský úřad
jako správce daně povinen
neuhrazené poplatky vyměřit a následně vymáhat!
Upozorňujeme na lhůtu pro
ohlášení údajů rozhodných
pro osvobození nebo úlevu.

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 zá-

vaznou 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
3

tohoto data poplatník údaje
neohlásí, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká!
Vladimíra Poláčková, DiS.
Referentka finančního
odboru
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Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Již se stalo tradicí, že městská knihovna ve spolupráci se SKIP ČR každoročně přihlašuje první ročník základní školy do
projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských
návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.
Ve školním roce 2018/19 to knížka pro prvňáčka, původní
byly děti TU Jarmily Gardo- česká novinka, která byla naňové, pro které byli připra- psána a ilustrována výhradně
veny čtyři návštěvy městské pro účastníky projektu. Pro
knihovny, při kterých se žáci školní rok 2018/2019 je to kniseznámili s knihovnou pomocí ha spisovatele Miroslava Tvrze
her a besed, knihami, poznali a ilustrátorky Aleny Schulz –
autorku dětských knih Zuzanu Kde se nosí krky. Děti přišla
Pospíšilovou a navštívili scé- pasovat zástupkyně města paní
nické čení s herci Moravského Bc. Monika Kováčová, která
divadla v Uherském Hradišti. děti přivítala a pasovala na čteOdměnou za úspěšné absol- náře městské knihovny.
vování projektu byla pro děti
Miroslava Kozubová
Kniha vychází v projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Neprodejná publikace – pouze pro žáky prvních tříd základních
škol přihlášených do projektu ve školním roce 2018/2019.

Prvňáčci v Praze
Ve středu 12. června nadešel dlouho očekávaný den, kdy naši prvňáčci vyrazili do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka. Tento
výlet si zasloužili vítězstvím v celostátním projektu „Veselé zoubky“.
Nikomu nedělalo potíže prohlédli si Čertovku, dále si
brzké ranní vstávání, už ve děti zařádily v domě hraček,
4 hodiny všichni čekali na au- nevynechaly ani MC Donald,
tobusovém nádraží. Do Prahy kde se všichni náležitě občerjelo také několik ochotných stvili. Nezapomnělo se ani na
rodičů, kteří po celý výlet bed- zmrzlinu… Putování Prahou
livě dbali na bezpečnost dětí všichni do jednoho bravura hladký průběh celého dne. ně zvládli a přesně v 16 hoProgram začal představením din opět nasedli do autobusu
v divadle, následoval odjezd a zamířili k domovu. Velký
na Hradčany a procházka dík patří společnosti dm droz Hradu Královskou cestou gerie, která nám celý výlet zapřes Malostranské náměstí, financovala a také panu ing.
Karlův most, Staroměstské Josefu Petrikovi za bezpečnou
náměstí, Václavské náměstí a perfektní dopravu do Prahy
až na hlavní nádraží. Počasí a zpět. Děkuji také rodičům
bylo nádherné, s dětmi jsme dětí – panu Mlčochovi, paní
zavítali také do muzea Kar- Přecechtělové, paní Brenkusola Zemana, na Karlově mostě vé a panu Liškovi za pomoc při
jsme si zazpívali za doprovodu péči o děti.
přítomného hudebního tělesa,
Mgr. Jarmila Gardoňová

Hledá se řečník

Sbor pro občanské záležitosti hledá řečníka pro
smuteční obřady. Zájemci se mohou hlásit na
matrice Městského úřadu v Břidličné u p. Řepkové.

Ordinace – MUDr. Jany Šuleřové
Od 9. 9. 2019 do 20. 9. 2019 NEORDINUJE

Zastupující lékař:
MUDr. Jiří Albrecht, Bruntálská 167, 793 51 Břidličná, tel.: 554 286
097. Žádáme chronicky nemocné, aby si včas zajistili léky, které užívají.
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Florbalisté I. stupně Základní školy v Břidličné
obhájili titul přeborníka okresu Bruntál
Již podruhé se stali naši
mladší florbalisté vítězi okresní florbalové ligy. Sehráli celkem 6 kol za účasti 4 týmů
bruntálských škol (Okružní,
Jesenická, Cihelní, Petrin)
a týmu chlapců z Malé Morávky. Po tvrdých bojích a dramatických zápasech po celou
dobu naši hráči vedli tabulku a loňský titul přeborníka
okresu obhájili. O vítězství se
zasloužili hráči z 5. třídy: Miroslav Horský, Martin György,

Miroslav Mucha, Jiří Mikeš, ze
4. třídy: Petr Krečmer a Tomáš
Praslička, ze 3. třídy: Kristián Dunko a z 2. třídy Zdenek Prchlík. Miroslav Horský
se navíc umístil na 3. místě
mezi nejlepšími střelci branek
a Miroslav Mucha byl vyhlášen
nejlepším brankářem okresu.
Všichni naši hráči si zaslouží
velké poděkování a na konci
školního roku jim bude udělena pochvala ředitele školy.
Mgr. Jarmila Gardoňová

Čapí den v Břidličné

Záchranná akce RORÝSEK

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se žáci ze čtyř vybraných tříd zúčastnili
akce Čapí den. O co šlo? Tento den pořádají odborníci z České
společnosti ornitologické tuto akci na vybraných místech
po celé ČR. K nám, k čapímu hnízdu do Břidličné, přijel
Mgr. Evžen Tošenovský.
Ano, je to právě on, které- běhu procházek žáci sesbírali
ho znáte z Noci pro netopý- odpadky, které by mohly čáry, z badatelských víkendů, pům ublížit. Jednalo se přez Noci vědců... Prostě, pan devším o plasty. Během pomagistr s našimi malými zorování zjistili, že na čapím
biology spolupracuje trpělivě hnízdě hnízdí i vrabci polní,
a rád, za což mu opravu moc uviděli, jak se čápi po příletu
děkujeme! Není tedy divu, že na hnízdo zdraví, a něktese všichni žáci na akci moc tě- ří uviděli i jak poštolka loví.
šili. Celý program pro jednu Naši čápi sice asi letos mláďatřídu trval asi 1,5 hodiny. Za- ta nevyvedou, ale i tak neměčal povídáním o synantrop- la akce chybu. Dle slov kolegů
ních druzích a pozorováním i žáků, to bylo opravdu moc
čapího hnízda. Následovala zajímavé povídání a těší se na
práce s dalekohledy, procház- další podobná setkání!
ka po okolí s výkladem, práce
s pracovními listy a samozřejMgr. Květa Děrdová
mě i nejedna čapí hra. V průkoordinátor EVVO

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 ráno
donesl do školy člen přírodovědného kroužku SK ASK ČR
Břidličná Michal Buráň vypadlé mládě rorýse. Našel ho
už ve středu večer. Zachoval
se zcela správně, dal mu kapku vody, hmyz a umístil ho do
vystlané krabičky. Jednalo se
opravdu o mrňouska.
Ráno, po příchodu do školy,
ho přinesl do sborovny. Hned
se rozjela záchranná akce :o)
Bylo nám jasné, že bez pomoci odborníků nemáme šanci
takto malé mládě odchovat.
Následoval telefon do záchranné stanice Ornis Přerov, kde nám potvrdili naši
domněnku, že ho musíme
vrátit zpět do hnízda. Ano,
řekli nám, že je jedno do jakého rorýsího hnízda ho dáme,
hlavně, ať vypozorujeme, zda
je hnízdo obsazené a s jakou
frekvencí do něj dospělci létají. Tak poznáme, zda už také
krmí mláďata, nebo teprve
sedí na vejcích. Proto další žáci z kroužku sledovali
naše hnízdiště, ne nadarmo
jsme Rorýsí škola, máme zde
32 obsazených hnízd.
Jenže, jak vylézt na střechu
a dostat ptáče do hnízda?
Poradila nám paní tajemnice Ing. Paštěková, která nám
okamžitě dala telefon na pana
Gazdíka, velitele Dobrovolných hasičů Břidličná. Nu,
a tak díky pochopení, rychlosti a šikovnosti našich hasi-

čů bylo mládě do 10 minut od
jejich příjezdu zpět v hnízdě.
Moc děkujeme členům SDH
Břidličná za pomoc!!! Samozřejmě si poděkování zaslouží
všichni, kteří se do záchranné akce s pracovním názvem
RORÝSEK zapojili.
Mgr. Květa Děrdová
vedoucí SK Břidličná

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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Chvíli před prázdninami
Uběhlo to velmi rychle a už
je zde opět konec školního
roku, tentokrát 2018/19. Určitě se jich již nemohou všichni
žáci dočkat. Zvláště vzhledem
k současným vysokým teplotám ovzduší, tedy super
prázdninám! Určitě si je
všichni moc zaslouží, ale ještě o malilinko víc parta mladých přírodovědců z SK ASK
ČR Břidličná. Ptáte se proč?
Asi ani ne, vždyť jejich jména
jsou téměř stále na www. skolabridlicna.cz. A to vždy v souvislosti s nějakou akcí týkající
se ochrany a poznávání tajů
přírody. Nejinak tomu bylo
i v posledním školním měsíci, kdy se zúčastnili republikového kola Zlatého listu.
A obhájili dva tituly za celoroční práci. Prostě, jsou to šikulky. Velmi náročná, a to jak
po vědomostní, tak i fyzické
stránce, byla účast na soustředění a současně i finálovém
kole Zlatého listu, konaném
tentokráte ve Vanově. Možná
si vzpomenete, že se tato parta dostala do národního kola
i v loňském roce. Tehdy byli

ještě vzhledem k tomu, že byli
žáky 6. třídy, zařazeni do kategorie M a v silné konkurenci
15 nejlepších skupin mladých
přírodovědců z celé ČR se probojovali až na neuvěřitelné
3. místo. Tentokrát byli, coby
sedmáci, zařazeni již do nejvyšší kategorie – S. Zde se museli opět utkat s těmi nejlepšími skupinami soutěžících.
Konkurence byla o to těžší,
že ve většině šlo o žáky 9. tříd
a kvartánů. Tedy ty, kdož
mohli získávat odborné vědomosti o dva roky déle,
a jak bylo vidět, či lépe řečeno, slyšet, rozhodně ty dva
roky nezaháleli. Ale to ani
naše parta – Kateřina Bartozelová, Miroslav Loukota, Petr
Oliš, Jan Repáň, Michl Buráň a David Marek. Proto se
i letos v silné konkurenci neztratili. Po absolvování téměř
5 km trasy, v docela náročném
terénu, na níž bylo umístěno
11 odborných stanovišť, například geologie, mykologie,
botaniky, entomologie, ale
také malakologie... Obsadili
nádherné 8. místo! Současně

si ověřili oblasti, v nichž jsou
„silní“ i ty, jež je třeba ještě
vědomostně rozšířit, „vypilovat“. Patří sem především
mykologie, a to jak mikromycety, tak makromycety. A tak,
se kromě zasloužených prázdnin, už dnes těší i na následné
setkání s odborníky z PřF UP
Olomouc. Aby byl výčet všech
úspěchů úplný, je třeba zmínit se ještě o získání diplomu
Jaro ožívá 2019, který je sou-

ČSCH DROBNÝCH CHOVATELŮ V BŘIDLIČNÉ NA POLIČCE POŘÁDÁ

MÍSTNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA
Sobota 14. 9. 2019 od 10.00 do 18.00 hod.
Neděle 15. 9. 2019 od 9.00 do 16.00 hod.
V areálu ČSCH DROBNÝCH CHOVATELŮ V BŘIDLIČNÉ
NA POLIČCE se uskuteční výstava drobného zvířectva
holubů, slepic, králíků
II. ROČNÍK „KRÁLIČÍ HOP“ (překážkový běh)
Pro děti trampolína a skákací hrad
Zajištěno bohaté občerstvení a bohatá tombola
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částí celoevropského projektu
a certifikátu Lesní třída. Jen
pro vysvětlení, tímto certifikátem se opět stáváme patrony 10 m2 Nového pralesa na
Ještědském hřebeni. V rámci
spravedlnosti, je třeba říct, že
o posledně jmenovaná ocenění se společně zasloužili všichni členové obou přírodovědných kroužků!
Mgr. Květa Děrdová,
vedoucí SK Břidličná
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Den matek a výlet
do Paseky a Jiříkova

5. ročník Večerního běhu
v Břidličné

Dne 28. 6. 2019 v krásný
slunný podvečer pořádala Komise kultury a sportu ve spolupráci s Klubem biatlonu již
5. ročník Večerního běhu náměstím o pohár starosty města Břidličná.
Pro ty menší závodníky jako
jsou benjamínci a mladší žáci
vedla trať okolo náměstí Svobody, pro ty starší kategorie
pokračovala trať kolem kapličky, knihovny, vlakového
nádraží a zpět na náměstí.
Celkem bylo 14 kategorií,

Dne 21. 5. 2019 se uskutečnilo posezení ke Dni matek,
kterého se zúčastnilo celkem
27 žen. Posezení nám přišly
zpestřit děti ze základní školy pod vedením p. Mereďové
a p. učitelky Gardoňové. Vystoupení se všem velmi líbilo
a děti byly odměněny bohatým pohoštěním a dárečky
a taky velkým potleskem. Potom zahrál k tanci a k posle-

z každé kategorie první tři
obdrželi medaili, diplom, věcné dary od sponzorů. Velké
díky sponzorům město Břidličná, AL Investu Břidličná,
Granitolu Moravský Beroun,
Lyžařskému oddílu Břidličná,
Top drogerii. Nejrychlejší žena
i muž obdrželi pohár starosty
města Břidličná. Chtěla bych
poděkovat členům KKS i kamarádům (dobrovolníkům),
Klubu Biatlonu, a všem sponzorům.
Edita Novysedláková

chu p. Dohnal. Všem se posezení moc líbilo.
Dne 12. 6. 2019 se uskutečnil zájezd seniorů do Arboreta Paseka a Pradědovy galerie
v Jiříkově. Zájezdu se zúčastnilo 31 seniorů. Zájezd se
všem velmi líbil a počasí se
taky vydařilo. Už se těšíme na
další akci, která se uskuteční
po prázdninách v září.
Marie Krištiaková

Den pěstounství v MSK

Moravskoslezský kraj vyvíjí neustálou snahu k propagaci
náhradní rodinné péče, snahu ke zvýšení informovanosti mezi
občany a především k motivaci a získání dalších příznivců
a žadatelů pro výkon smysluplné a nelehké profese náhradních
rodičů.
Moravskoslezský kraj si těchto osob a rovněž považuje
velmi váží všech náhradních za nezbytné ocenit náhradní
rodičů, kteří jsou schopni rodiče v jejich náročné a nea ochotni poskytnout domov lehké roli. To je také jedním
dětem, které by jinak vyrůs- z důvodů, proč se Moravskotaly v ústavních zařízeních. slezský kraj intenzivně věnuje
Uvědomuje si, že je žádoucí propagační kampani náhradčinit potřebné kroky ke zvý- ní rodinné péče a realizaci
šení společenského statusu „Dne pěstounství“.

Výsledky z Večerního běhu
Benjamínci holky
1. Plášková Eliška
2. Honajzerová Amálie
3. Repáňová Nikola
Přípravka dívky
1. Bortlová Natálie
2. Hojgrová Adriana
3. Tarcalová Pavla
Mladší žačky
1. Smmelerová Eliška
2. Poláková Anežka
3. Collinsová Sophia
Starší žačky
1. Holková Eliška
Dorostenky, juniorky
1. Žáčková Simona
Ženy A
1. Ambrožová Irena
2. Šubová Dana
3. Vymlátilová Jana
Muži B
1. Hrežo Jozef
2. Kočvara Jiří

Benjamínci kluci
1. Mach Mikuláš
2. Klečka Martin
3. Kuliha Jan
Přípravka kluci
1. Danihelka Daniel
2. Kuliha Jakub
3. Rybar Tomáš
Mladší žáci
1. Anderle Adam
2. Měrka Štěpán
3. Krečmer Petr
Starší žáci
1. Repáň Jan
2. Vítek Jan

„Den pěstounství v MSK“ se uskuteční dne 12. 10. 2019 od
10:00 do 18:00 hodin v Dolní oblasti Vítkovice, z.s.
Během této společenské akce provodný program zpestřen
bude umožněn pěstounským např. o skákací hrady, deskorodinám bezplatný vstup do vé hry, interaktivní zábavné
interaktivních expozic Vel- taneční vystoupení, science
kého a Malého světa techniky show či fotokoutek, kde se
či vstup na Bolt Tower (ome- budou moci všichni účastnízený počet v počtu 100 vstu- ci vyfotit a odnést si tak ze
pů dle provozních možností „Dne pěstounství“ památku
provozovatele). Pro všechny v podobě fotografie. Rozšířeúčastníky bude navíc zajiš- na bude i nabídka produktů
těn po celý den bezplatný zá- sociálních podniků s různýbavný program sportovního mi druhy občerstvení.
a zážitkového charakteru.
Mgr. Daniel Rychlík,
V letošním roce bude doodbor sociálních věcí MSK

Muži A
1. Sekl Martin
2. Polák Robin
3. Pospíšil Petr
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Jubilejní koncert Pěveckého sboru Bernardini Břidličná – 25 let

Pěveckému sboru Bernardini je pětadvacet. Krásný věk. Ačkoliv má mládí v rozpuku, má již za sebou spoustu koncertů doma
i v zahraničí.
Jeho zakladatelkou byla 8. června 2019. Příprava na dečně děkujeme.
koncert v takovém rozsahu.
v roce 1994 paní Bernardina tento koncert nám zabrala
Děkujeme Vám posluchaMereďová, která s tímto těle- 4 měsíce a věnovali jsme jí čům, že jste s námi toto jubi- Jmenovitě to jsou:
sem pracuje dodnes, a to jako mnoho času a úsilí.
leum oslavili, protože zpívání Město Břidličná za finančsbormistryně. Uměleckou veNacvičovat vybrané dílo nás bavilo, baví a bavit bude. ní podporu, Farní úřad Břidoucí je MgA. Lenka Kawa, jsme začali na víkendovém Všichni jsme si vystoupení dličná, P. Josef Altman, za
která vzešla z tohoto sboru. soustředění v polovině února. užili a zpívali jsme od srd- umožnění uskutečnit koncert
Během celé této doby prošlo Následně jsme pokračovali ce. Na závěrečném rautu v místním kostele, Cabáková
sborem 95 členů, vč. součas- v pravidelných zkouškách v tělocvičně, který s velkou Iva Květinářství, TIP SPORT
ných. Sbor má momentálně každý týden vždy v úterý a pečlivostí a láskou připra- Břidličná, Svět plodů s.r.o.
25 aktuálních členů.
později jsme přidali další dny vili členové sboru, se sešli Břidličná – Tomáš Hofman
Repertoár pěveckého sboru v týdnu.
všichni účastníci a poslucha- a Otakar Janík, Drogerie
je zaměřený velmi všestranSamotný koncert se skládal či koncertu. Zde bylo možné Novysedlákovi
Břidličná,
ně. Kromě liturgického zpěvu ze dvou částí, a to Bernardini prohlédnout si celou histo- Mlýn U Kročilů Malá Štáhle,
zpívá sbor skladby duchov- včera a Bernardini dnes.
rii sboru v podobě fotografií METAL PLAST Lipník nad
ní, lidové, populární a také
Do první části byly zařazené z různých akcí, jako např. Bečvou, a.s., Tenisové kurty
spirituály, a to v provedení vzpomínkové skladby z naše- koncertů, festivalů apod. Břidličná, BARON – Möbel
a capella nebo za doprovodu ho běžného repertoáru. Spo- a také oblečení, ve kterých Břidličná, Petra Šibová – firůzných hudebních nástrojů. lečně s námi si přišli úvodní jsme v minulosti vystupovali. nanční poradenství ProspeZ hudebních nástrojů využí- skladby zazpívat i někteří býRádi bychom touto cestou rity SS, Naděžda Pašáková,
vá sbor kytary, klávesy, akor- valí členové, kteří přijeli např. poděkovali všem sponzorům Lucie Němečková, Petra Daudeon, flétny, klarinet, djem- z Hořic, Olomouce, Opavy, za finanční částky či věcné bnerová.
be, bubínky a v neposlední Osoblahy, Vítkova, Prahy, dary. Bez jejich štědrosti byEmilie Pavlátová,
řadě perkusy, na které hraje Břidličné a jejího okolí.
chom nemohli uskutečnit
členka PS Bernardini
ten, kdo má odvahu a volné
Druhá část koncertu ukáruce. Repertoár sboru protíná zala jinou tvář tohoto tělesa.
snad všechna slohová období Námi nacvičené populární
a skladebné žánry, od stře- duchovní dílo GLORIA RV
dověkých písní až po skladby 589 Antonia Vivaldiho dosoučasných českých i zahra- provodil Svatocecilský koničních autorů.
morní orchestr Olomouc
U příležitosti 25. výročí město, za vzornou repreSbor pořádá každým rokem v čele s uměleckým vedoucím
činnosti sboru Bernardiny zentaci a přislíbil další po10–15 vystoupení. Mezi tato a dirigentem Janem Gottwalproběhlo v úterý 18. 6. 2019 moc na činnost sboru.
vystoupení patří adventní, dem, varhaníkem a organoneformální setkání vedeV příjemné atmosféře se
vánoční i novoroční koncer- logem olomouckého arcibisní města se členy sboru. vzpomínalo na začátky
ty, rozžínání vánočních stro- kupství. Sóla zazpívala Lenka
Starosta města poděkoval sboru a došlo i na zážitky
mů, vystoupení u příležitosti Kawa.
všem členům a obzvláště ze společně strávených let.
oslav a výročí okolních měst
Myslím si, že náš jubilejvedoucí sboru paní Bernara obcí, Noc kostelů, vernisáže, ní koncert se podle reakce
dině Mereďové za kulturní
Miroslav Kladníček,
poutě, výchovné koncerty pro a potlesku posluchačů velmi
a společenský přínos pro
starosta
místní základní a mateřskou líbil. Do samotného předveškolu, koncerty ke Dni matek, dení skladeb jsme vložili makoncerty pro seniory v Domo- ximum a nebojím se říct, že
vě odpočinku ve stáří v Dol- znamenal jakýsi dílčí vrchol
ní Moravici, liturgický zpěv v naší pěvecké historii. Toto
při mších, vystupování na by samozřejmě nefungovalo
soukromých akcích, soutěž- bez pevné symbiózy sbormisní festivaly duchovní hudby tr – zpěváci, ani jedna složapod. Ze zahraničních zemí ka nemůže být bez té druhé.
jsme zpívali na festivalech Proto bych závěrem ráda pov Polsku, na Slovensku, v Itá- děkovala jak naší sbormistrylii a v Maďarsku. V některých ni paní Bernardině Mereďové
zemích jsme byli vícekrát.
a umělecké vedoucí paní
Do jubilejní sezony jsme se MgA. Lence Kawa, tak všem
vrhli s nakažlivou vitalitou členům Pěveckého sboru Bera náročným repertoárem. Vol- nardini Břidličná, kteří se poba padla na GLORIA RV 589 díleli na tomto úspěchu.
Antonia Vivaldiho. Jubilejní
Koncertem provázela paní
koncert byl naplánovaný na Karla Havlíková, za což jí sr-

Příjemné posezení v kruhu
členů sboru Bernardiny

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. 2019
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