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Pronájem nebytových prostor umístěných v nově zrekonstruovaném
objektu obchodní jednotky

Město Břidličná vyhlásilo záměr na pronájem nebytových prostor umístěných v nově zrekonstruovaném objektu obchodní
jednotky na pěší zóně na ulici Nábřežní 423, Břidličná.
K pronájmu jsou určeny dva prostory:
• v jeho pravé krajní části je
nebytový prostor o celkové výměře 65,81 m2, který
má tři vstupy. Jeden hlavní
z čelní, jižní strany, druhý
z boční strany a třetí ze
zadní části pro vstup personálu a k zásobování. Závazný způsob pronájmu je
stanoven na cukrárnu a kavárnu vč. využívání sociálního zařízení pro veřejnost.
• v jeho levé krajní části je
nebytový prostor o celkové

výměře 71,13 m2, který má
dva vstupy. Jeden hlavní
z čelní, jižní strany a druhý ze zadní části pro vstup
personálu a k zásobování.
Závazný způsob pronájmu
není stanoven.
S případnými zájemci budou
nájmy uzavřeny na dobu neurčitou.
Bližší informace: Bc. Monika
Kováčová, odbor HS-správa majetku města Břidličná,
tel.: 554 773 544.

Zprávy z první ruky
37. týden byl nabitý významnými událostmi.
V úterý 10. 9. 2019 proběh- nátor byl informován o dění
lo 2. setkání starosty města ve městě Břidličná. Vyjádřil
s
vedením
společnosti se pochvalně k probíhajícím
Al Invest Břidličná, a.s. – no- investičním akcím. Dále invým výkonným ředitelem formoval zastupitele o své
předsedou
představenstva práci v senátu a výboru, jehož
Ing. Davidem Bečvářem, čle- je místopředsedou.
nem představenstva Ing. MiDalší významnou akcí toroslavem Záhorcem. Setkání hoto týdne bylo svěcení kapbyl přítomen i Jan Krkoška ná- ličky ve Vajglově, dne 14. 9.
městek hejtmana MSK, který 2019. K tomuto aktu mohbyl iniciátorem 1. setkání dne lo dojít hlavně díky dvěma
19. 6. 2019 v resortu Kopřivná. nadšeným občanům našeho
Na 2. setkání již byla nastíně- města, bratrům Buráňovým,
na konkrétní možnost spolu- kteří se nezištně pustili do
práce mezi oběma subjekty.
opravy rozpadlé stavby s maVe středu 11. 9. 2019 na- teriální pomocí města Břidvštívil jednání zastupitelstva ličná. Vlastní svěcení krásně
města senátor MUDr. Ladi- opravené kapličky proběhlo
slav Václavec místopředseda díky iniciativě pana farávýboru pro zahraniční věci, ře Altmana a za účasti pana
obranu a bezpečnost. Pan se- děkana P. Mgr. ICLic. Fran-

Informace k vyhrazenému
trvalému parkovacímu místu
ve městě Břidličná

Z důvodu plánovaných změn v zákoně o místních poplatcích a následně také předpokládaných změn obecně závazné vyhlášky města Břidličná se budou také přijímat žádosti
občanů nejdříve v lednu 2020. V lednu 2020 tedy předpokládáme zveřejnění způsobu podání žádosti občana na
MěÚ Břidličná a to na web stránkách města Břidličná –
http://www.mu-bridlicna.cz/ a ve zpravodaji – městské info.
Jana Kladníčková
místostarostka města

tiška Zehnala, Th.D. velice
důstojně a za přítomnosti
občanů Břidličné, Vajglova

a okolních obcí.
Miroslav Kladníček,
starosta města

Jak mohu jako občan naší obce
ekologicky likvidovat použitý
potravinářský olej z mé domácnosti?
1. Nalijte zchladlý použitý potravinářský olej
z pánviček a friťáků do PET láhve.
2. Jakmile PET láhev naplníte, upevněte pevný
uzávěr a odevzdejte na sběrném dvoře, kde se
postaráme za Vás o správnou likvidaci.
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Nová „Pěší zóna“ v Břidličné
a provoz na ní

Recyklace má smysl

Skoro každý z nás již dnes
vnímá jako samozřejmost
recyklaci skla, papíru nebo
plastů. Méně zažité máme, že
stejně tak by tomu mělo být
i u elektrozařízení, i když toto
tvrzení neplatí na sto procent.
Starou pračku, televizi nebo
ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli.
U velkých elektrospotřebičů
nezaváháme a odvezeme je do
nejbližšího sběrného dvora.
Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako
jsou úsporné žárovky, fény
či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou
bez nejmenších problémů, tak
proč pro ně hledat speciální
sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč
si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin
se postupně vyčerpávají, řada
z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově,
ale především finančně velmi
náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit
a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů. Díky
recyklaci lze využít mnoho
materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě
využitelných surovin však
obsahují elektrozařízení také
různé škodlivé látky, které

V měsíci srpnu byly dokončeny stavební práce na pěší zóně ve
městě. Pravidla pěší zóny jsou řízeny dopravními značkami.
Vážení spoluobčané, nejde vjíždět i cyklisté. Chodci mají
si nevšimnout, že se dokonči- vždy přednost před ostatními
ly stavební práce na naší nové účastníky silničního provozu.
„Pěší zóně“ a my ji konečně Do pěší zóny mohou vjet vozipo několika měsících může- dla vyznačená na spodní části
me plně užívat. Nejenže jsme značky (u nás zásobování).
přeměnili
asfalto-kachlový Navíc může být vjezd omezen
tankodrom na něco, čemu se časově (u nás NENÍ časové
dá opravdu říci centrum měs- omezení). Maximální povoleta, ale s novým kabátem cent- ná rychlost vozidel je 20 km/h
ra přichází i nová pravidla jak a vozidla nesmí ohrozit chodpro pěší, tak pro motorová vo- ce. V případě nutnosti musí
zidla. Proto mi dovolte struč- i zastavit. Chodci však musí
ný výtah nových pravidel, tak vozidlům umožnit jízdu.
abychom předešli problémům.
Pěší a obytná zóna je prostor,
Zásobování
kde mají chodci přednost
Zásobováním se rozumí ta
před auty. I zde ale platí urči- vozidla, která zajišťují zásotá Pravidla pěší zóny.
bování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunálPěší zóna
ní a podobné služby a vozidla
Pěší zóna je určena hlavně přepravující osoby těžce zdrachodcům. Můžou se zde po- votně postižené.
hybovat po celé šířce ulice.
Z tohoto důvodu se již nevyV pěší zóně mohou jet na dává povolení MěÚ ke vjezdu
kole pouze děti do 9 let (stejně do této pěší zóny a již vydaná
jako na chodníku). Pokud je v povolení pozbývají platnost.
dolní části značky „Pěší zóna“
nakresleno kolo (u nás kolo
Kladníčková Jana,
NENÍ), mohou do pěší zóny
místostarostka města

se díky ekologické recyklaci
nedostanou do životního prostředí. Recyklace má smysl,
pomozte nám chránit přírodu v Břidličné a nevyhazujte
elektrozařízení do směsného
odpadu. V Břidličné můžete vysloužilá elektrozařízení
odevzdat ve sběrném dvoře,
místo: ulice Školní 85, otevírací doba: Út, Čt dopoledne 9:00–12:00 , odpoledne
14:00–17:00 hod a So dopoledne 10:00–12:00. Světelné
zdroje pak můžete zanést také
do malé sběrné nádoby, která
je umístěna na Měú. Zpětný odběr světelných zdrojů
a dalších elektrozařízení pro
naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
v České republice funguje
již od roku 2005. Vytváří síť
sběrných míst a plně hradí
přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetříme finanční prostředky,
které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími
elektrozařízeními dočtete na
www.ekolamp.cz.
Kladníčková Jana,
místostarostka města

Sbor pro občanské záležitosti

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se bude konat další akce určená pro
občany města, kteří v měsíci červenci, srpnu a září slaví svá
životní jubilea. Pro všechny pozvané je připraveno malé občerstvení a hudba k poslechu i tanečku.

Vozidla pohybující se po místních komunikacích
Tento článek je určen především řidičům osobních vozidel pohybujících se
po místních komunikacích a parkujících
mimo vyznačená parkoviště ve městě
Břidličná. Reagujeme na podněty, výzvy
a stížnosti našich spoluobčanů, které se
různou formou dostávají na Městský
úřad v Břidličné. Jedná se o nesprávné
parkování na místních komunikacích,
ulicích a travnatých plochách, nepojízdné automobily odstavené na místní komunikaci, nebo parkovišti…atd.
K vyřízení těchto podnětů nelze jinak
než vyzvat orgány Policie ČR, nebo
Městskou policii Rýmařov. K tomuto
kroku se moc nepřikláníme, proto chce-

me apelovat na myšlení řidičů, aby začali uvažovat o svých úkonech a nedávali
svým jednáním podnět k povolání policie k dopravnímu přestupku. Upozorňujeme řidiče, že bude-li vyzvána policie ČR, nebo Městská policie Rýmařov,
může být majiteli nesprávně zaparkovaného osobního automobilu vystavena
pokuta. Město Břidličná vyzývá řidiče
k dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích. Na závěr – blíží
se zimní období, proto bude nutné – přizpůsobit parkování automobilů na ulicích, aby provádění a zabezpečení zimní
údržby probíhalo bez větších problémů.
Kapusniak Roman
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Prvňáčci ve školním
roce 2019/2020

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

V pondělí 2. 9. 2019 přišlo do Základní školy v Břidličné
20 nových prvňáčků. Uvítali je pan ředitel Mgr. Miroslav Šimůnek spolu s panem starostou Miroslavem Kladníčkem. Pro
14 chlapců a 6 holčiček byla na lavicích nachystána spousta nových pomůcek a učebnic. Od SPOZu dostaly děti výtvarné balíčky a od krajského úřadu hry s ekologickou tematikou. Doufáme,
že se jim bude ve škole líbit a že z nich budou pilní školáčci.
Mgr. Ivana Václavíková,
třídní učitelka

Upozorňujeme občany, že poplatek „za komunální odpad“
za rok 2019 byl splatný, do 31. 8. 2019. Apelujeme na občany,
aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou
poplatkovou povinnost za rok 2019 a předcházející
období!!
Dlužníkem se občan stává ným seznamem ve stanonásledujícím dnem po dni vené lhůtě, stává se platební
splatnosti poplatku, který výměr vykonatelným. V přínení uhrazen. Dle platné padě neuhrazení nedoplatku
legislativy vznikne-li ne- obec přistupuje bez dalšího
doplatek na poplatku po- k jeho vymáhání exekucí.
platníkovi, který je ke dni Náklady za nařízení exekusplatnosti nezletilý a nena- ce celkovou dlužnou částku
byl plné svéprávnosti nebo ještě navýší. Upozorňujeme
který je ke dni splatnosti také, že nárok na osvobozeomezen ve svéprávnosti ní nebo úlevu od poplatku
a byl mu jmenován opatrov- zaniká, pokud poplatník neník spravující jeho jmění, splní povinnost ohlásit skupřechází poplatková povin- tečnosti rozhodné pro osvonost tohoto poplatníka na bození nebo úlevu ve lhůtě
zákonného zástupce (rodiče, stanovené obecně závaznou
soudem ustanoveného po- vyhláškou, tj. do 31. 10. daručníka) nebo tohoto opat- ného kalendářního roku.
rovníka. Správce poplatku – Informace o výši případnéobec – vyměřuje nedoplatek ho dluhu získají občané na
platebním výměrem nebo některém z níže uvedených
hromadným
předpisným kontaktů:
seznamem. Nezaplatí-li popolackova@mu-bridlicna.cz
platník místní poplatek vytel.: 554 773 532
měřený platebním výměrem
Vladimíra Poláčková, DiS.,
nebo hromadným předpisreferent finančního odboru

Školní rok 2019–2020
byl odstartován

Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok je tu, plný výzev
a očekávání. Jako každý rok bylo nutné během prázdnin
věnovat pozornost údržbě školní budovy. Zrekonstruovali
jsme havarijní vnitřní kanalizaci a připojili zbytek školního
areálu k centrální městské kotelně.
Základní škola zahájila rok dětí Sportuj ve škole, vyhlás 241 žáky, kteří zasedli do šen Asociací školních spor12 tříd. V 1. – 5. ročníku je 130 tovních klubů a jiné. Podrobdětí a v 6. – 9. ročníku je 111 ně budou projekty popsány
dětí. Organizačně jsme na- na webových stránkách školy.
plněni v dostatečném počtu Všechny projektové aktivity
pedagogických pracovníků, jsou směřovány k rozšíření
včetně dalšího personálu. Na pedagogické činnosti, podpokonci prázdnin jsme obdrželi ře žáků v oblasti vzdělávání,
gratulaci, k výsledku v soutěži výchovy a mimoškolní činEkologická škola v Moravsko- nosti, vzdělávání pedagogu
slezském kraji. Cenu – pou- a také k získání moderního
kázky v hodnotě 35 000 Kč si vzdělávacího vybavení. Očepřevezmeme v říjnu v budově káváme, že s nástupem nokrajského úřadu. Když jsem vého financování školství od
se v úvodu zmínil o výzvách 1. 1. 2020, dojde k narovnání
a očekáváních, měl jsem na finančních příspěvků i pro
mysli nejen cíle školního školy našeho formátu. Dětem
vzdělávacího plánu, ale také nabídneme již tradiční vyžiaktivity a školní projekty. Za- tí ve školních kroužcích a ve
hajujeme projekt z Operační- školním klubu pod vedením
ho programu Výzkum, vývoj paní Mgr. Děrdové. Všem žáa vzdělávání s poskytnutou kům přejí dobré výsledky ve
dotací 1 151 895 Kč, další pro- školní práci a Vám, rodičům,
jekt se bude věnovat čtenář- jenom radost ze svých dětí,
ské gramotnosti ve spolupráci klid a trpělivost při výchově.
s okolními školami a zajímavý
projekt na podporu pohybu
Mgr. Miroslav Šimůnek

Nové občánky přivítáme v měsíci říjnu. Žádáme tímto rodiče,
aby se po narození dítěte dostavili na matriku Městského úřadu v Břidličné a podepsali zde souhlas se zpracováním osobních údajů.

Blahopřejeme

občanům, kteří v červenci, srpnu a září oslavili 70 let a více
Karla Linhartová
86
František Rábara
85
Vladimír Ostádal
86
Dana Staníková
70
Jan Frnka
70
Ľubica Valčáková
86
Helena Pelikánová
70
Vasil Holodňák
89
Jaroslava Lounová
75
Emílie Šlepecká
90
Vlasta Danečková
80
Břetislav Procházka
91
Eugen Holko
80
Jitka Harsová
91
Anna Válková
80
Marta Vostrá
95
Zdeněk Kubiš
85
Miroslav Hájek
98
Jaroslav Berka
86

Rozloučili
jsme se
Marie Litvíková
Zdeněk Hurdes
Emilie Ďurkačová

Rádi bychom informovali
občany, že zveřejníme pouze
osoby, které nám vrátí vyplněný a podepsaný souhlas se
zpracováním osobních údajů,
který každý z nich obdržel.
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Na první den v měsíci říjnu
připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Moravskoslezští policisté se v rámci
svých preventivních aktivit na
tuto cílovou skupinu intenzivně zaměřují během celého
roku. Při různých preventivních i prezentačních akcích
upozorňují seniory na nejčastěji se vyskytující protiprávní jednání páchané vůči nim
a předávají dříve narozeným
rady a doporučení jak se nestát
obětí. V duchu známého rčení,
že „opakování je matka moudrosti“, chceme opětovně připomenout pár preventivních rad.
Nakupování
…neznámý pachatel měl
v jednom z ostravských obchodních center využít nepozornosti
78leté ženy a z nákupního vozíku jí odcizit kabelku. V té se
měl nacházet mobilní telefon,
peněženka s finanční hotovostí,
osobními doklady a další věci…
• Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového
prostoru vozidla na parkovišti mějte své věci neustále
pod kontrolou, tašku s věcmi si nikam neodkládejte.
• Buďte obezřetní při výběru
peněz z bankomatu (nikdy
si nepište a nelepte svůj PIN
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Senioři – jak se nestát obětí

kód na platební kartu),
• Rovněž při cestování v prostředcích MHD mějte své
věci pod kontrolou.
Podvody
• Při telefonickém hovoru
nepředávejte volajícímu jakékoliv informace o sobě (finanční situaci) či své rodině
(jména příbuzných apod.).
• Žádost o finanční prostředky si ihned ověřte zavoláním
svým rodinným příslušníkům (skutečným vnukům či
dalším příbuzným).
• Důkladně zvažte, koho
a zda vůbec vpustíte do
svého obydlí. Je potřeba si
uvědomit, že ne všichni lidé
mají dobré úmysly.
• Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko, při
komunikaci s neznámým
člověkem používejte bezpečnostní řetízek.
• Pokud se neznámá osoba
představí například jako
opravář, pracovník úřadu či
jiných služeb, nechte si předložit jeho průkaz nebo si zavolejte přímo na úřad či instituci, na kterou se odvolává
a jeho totožnost si ověřte.
• V případě jakéhokoliv podezření ihned kontaktujte Policii České republiky na bez-

platné telefonní lince 158.
Bezpečnost venku
• Pokud je to možné, ve večerních hodinách choďte
raději ve skupinách nebo si
domluvte odvoz.
• Nebraňte svůj majetek za
každou cenu. Zdraví a život
jsou nenahraditelné.
Doprava
…k dopravní nehodě cyklisty
a osobního vozidla došlo v noci
mimo obec. Muž jel na neosvětleném kole bez užití cyklistické přilby…
• I v silničním provozu
buďte obezřetní. Vozovku
přecházejte, pokud je to
možné, po vyznačených
přechodech pro chodce.
Před vstupem do vozovky
se řádně rozhlédněte a na
přechod pro chodce vstupujte až tehdy, kdy vozidlo
zastaví či pokud nic nejede.
A nezapomínejte, že tramvaj má vždy přednost.
• Myslete na svou viditelnost.
Noste oblečení jasných barev. Při šeru, ve tmě opatřete své oblečení, tašku, batoh
či hůl reflexními doplňky.
Při jízdě na kole za snížené
viditelnosti používejte předepsané osvětlení.
Moravskoslezští policisté při

svém preventivním působení
u seniorů využívají preventivní
projekty moravskoslezské policie, například knižní publikaci
s názvem „Černá kronika aneb
se soudních síní“. Ta je určena
především seniorům a obsahuje dvanáct příběhů, které jsou
vždy ukončeny poučením, jak
se v takové situaci zachovat, či
se jí vyhnout. Jsou zde zachyceny časté a závažnější trestné
činy páchané na seniorech. Děj
jednotlivých povídek je inspirován skutečnými příběhy. Pro
seniory se zrakovým handicapem je k dispozici i audiokniha. S knihou je možné se setkat nejen v rámci besed, které
policisté pro seniory pořádají.
V případě zájmu o besedu
z řad klubů seniorů či samospráv kontaktujte pracovníka
prevence (email: lukas.kendzior@pcr.cz). Publikace i audiokniha jsou také volně dostupné
v knihovnách v Moravskoslezském kraji. Další informace
o projektu „Černá kronika
aneb ze soudních síní“ naleznete na internetových stránkách
policie http://www.policie.cz/
clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař

Povinné čipování psů

Upozorňujeme chovatele psů na povinnost nechat čipovat své psy do konce roku 2019.
K 1. lednu 2020 bude na zá- tohoto úkonu je skutečnost, ní všech psů na území ČR by
kladě novely veterinárního že psa lze zaregistrovat do da- mělo být přínosem zejména
zákona povinné očkování psa tabáze čipovaných psů. V pří- v těchto oblastech:
proti vzteklině platné pouze padě ztráty psa jej pak může • zjištění identity psa v přív případě, že je pes označený nálezce pomocí čipu identipadě potřeby kontrolních
mikročipem. Štěňata musí být fikovat a díky databázi nalézt
orgánů (SVS, PČR, Celní
označena nejpozději v době jeho majitele.
správa, obce atd.).
prvního očkování proti vztekZa psa bez označení bude • účinnější monitoring chovů
lině, tedy v půl roce věku. Vý- hrozit ve správním řízení
a kontrola dodržování stajimku budou mít pouze starší uložení pokuty ve výši až
novených pravidel a předpsi a to, pokud jsou označeni 20 000 Kč.
pisů (např. počtu držených
jasně čitelným tetováním, kte„Státní veterinární správa
zvířat, jejich věk, vakcinace,
ré bylo provedeno před 3. čer- apeluje na chovatele, aby včas
dodržování zoohygienicvencem 2011.
navštívili se svým psem ošetkých podmínek, zajištění
Označení psů mikročipem řujícího veterinárního lékaře
pohody zvířat) a postih
provádějí soukromí veterinár- a nechali psa čipovat,“ uvedl
chovatelů v případě týrání
ní lékaři, kteří jsou oprávněni ústřední ředitel SVS Zbyněk
zvířat,
vykonávat veterinární léčeb- Semerád. „Chápeme, že nová • umožnění kontroly při pronou a preventivní činnost. povinnost přinese sice jednodeji psů prostřednictvím
Pořizovací cena jednoho čipu rázovou administrativní a fiobchodníků, jak z hlediska
se pohybuje mezi 120–450 Kč nanční zátěž pro chovatele ve
veterinárních, tak z hledisa závisí na typu čipu. Co se jeho výši stovek korun, nicméně její
ka finančních předpisů,
aplikace týče, veterinární léka- přínosy by měly být dle našeho • bude možné prokázat vlastři si za ni účtují 300–550 Kč. očekávání výrazně vyšší,“ donictví psa, což je velmi důŽivotnost čipů se odhaduje na dal Semerád.
ležité v případě odcizených
25 let. Přidanou hodnotou
Zavedení povinného označepsů i v případě postihu vy4

plývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou
škodu (např. případy, kdy
pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
• zatoulané řádně označené
a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se
vrátí ke svému původnímu
majiteli, jeho návrat je operativnější.
Důležité!
V ČR neexistuje žádný jednotný registr čipovaných psů.
Aby mohl mikročip plnit
funkci prostředku k vyhledání a nalezení zaběhnutého
psa, je nutné, aby se majitelé
čipovaného psa zaregistrovali
v některé z evidencí, například
v Národním registru majitelů
zvířat (www.narodniregistr.
cz).
Dále žádáme majitele psů,
aby číslo mikročipu nahlásili
na Městském úřadě Břidličná.
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Topná sezóna „máte v pořádku komíny“?

Revize a kontrola komínů neznamenají to samé. Kontrola a čištění komínů se provádí pravidelně, zatímco revize jen v určitých
případech.
Kdy je povinné zajistit reviu používané spalinové cesty, na kotle, kamna a krby spalují- která byla způsobena nezkonzi komínu?
jakož i při důvodném pode- cí pevná či kapalná paliva, ale trolovaným zařízením. Pokud
Revizi komínů musí provázření na výskyt trhlin u po- i zemní plyn.
však hasiči zjistí závadu na
dět podle zákona specialista
užívané spalinové cesty
Jestliže kominík zjistí nějaké zrevidovaném zařízení, nene– kominík, a to v následujících
Ne vždy je tedy nutné objed- problémy, například trhliny sete již zodpovědnost vy.
případech:
návat přímo revizi komínů, ve spalinových cestách, vyzve
I kdyby vám ale na financích
• před uvedením nové spali- v mnoha případech postačí k jejich odstranění. Následně nezáleželo, myslete alespoň
nové cesty do provozu nebo pouze kontrola a čištění. Pokud bude pravděpodobně požado- na své zdraví. Ucpaný komín
po každé stavební úpravě si necháte udělat místo kontro- vána právě revize, protože už může způsobit otravu oxidem
komínu
ly přímo revizi, zaplatíte samo- se jedná o znovuuvedení spa- uhelnatým.
• při změně druhu paliva zřejmě zbytečně moc peněz.
linových cest do provozu.
Dobré je také nenechávat
připojeného spotřebiče paKomíny, které nejsou pou- kontrolu spalinových cest až
liv
Jak často se má komín čistit žívané, se kontrolovat nemu- na poslední chvíli, než chcete
• před připojením spotřebiče a kontrolovat?
sí. Musí být ale jasně označeny začít topit. Mohlo by se vám
paliv do nepoužívané spaliKontrolu a čištění sezónních za nefunkční a musí být chrá- stát, že než se dočkáte kontnové cesty
komínů, přesněji řečeno spa- něny před deštěm.
roly, případné opravy a revi• před výměnou spotřebiče linových cest (= spotřebiče,
ze, zažijete několik krušných
paliv s výjimkou výměny kouřovody, komíny), by čloCo hrozí, pokud čištění, chladných dní bez topení.
spotřebiče stejného druhu, věk měl nechat provést ales- kontrolu a revizi podceníme?
typu, provedení a výkonu poň jednou do roka, ideálně
Pokud komín zkontrolovat
za podmínky, že způso- mezi dvěma topnými sezóna- (případně zrevidovat) nenebilost spalinové cesty je mi. Pokud se jedná o zařízení cháte, nemusí se samozřejmě
potvrzena zprávou o pro- využívané celoročně, čištění nic stát. Jestliže se ale stane,
vedení čištění a kontroly spalinových cest se doporu- přijde vás taková havárie hodspalinové cesty
čuje provádět dvakrát až tři- ně draho. Riskujete nejen po• po komínovém požáru, krát za rok. To se týká komínů kutu, ale i to, že pojišťovna
nebo při vzniku trhlin a spalinových cest napojených neuhradí vzniklou škodu,
https://www.staci-malo.cz/detail/revize-kominu-kdy-a-proc-je-nutne-ji-provadet

TURISTICKÝ KALENDÁŘ ROK 2019
KČT, ODBOR TJ BŘIDLIČNÁ
so 5. 10.
so 19. 10.
so 2. 11.
15. – 17. 11.
so 14. 12.
pá 27. 12.
út 31. 12.

Za burčákem. Hodonín – Dolní Bojanovice-Prušánky. Vede Ludmila Horňáčková
Podzimní vycházka indiánského náčelníka Bělóše
Za spadaným listím s indiánským náčelníkem Bělóšem
Poslední puchýř Olomouc, vlak. Vede Jarmila Holešová
Vánoce na zámku Bruntál, vlak
Výroční schůze KČT v 16.00 hod. střelnice biatlonu
Výstup na Stránský vrch 22. roč. Společně v 9.30 hod. zast. ČD Břidličná.
Vrchol 11:30 – 12:30 hod. Celostátní akce.

Přihlášky na zájezdy a vícedenní akce:
informace: Horňáčková L. tel.: 605 975 512, e-mail: ludmilahornackova@seznam.cz
Holešová J., tel.: 597 431 554, Mana Oldřich, tel.: 775 284 140

Vánoční nocování

Motto:
Mějme na paměti,
že příroda je školou
života, je nevyčerpatelnou
studnicí poučení.
Akcí se každý zúčastňuje
na vlastní nebezpečí
a zodpovědnost.
Účastníci na akcích
KČT jsou pojištěni.

Týden knihoven

V pátek 29. 11. 2019 od 17:00 proběhne v knihovně Vánoční
nocování. Večer plný pohádkových příběhů, her a vánočních
tradic si mohou užít děti od druhé po pátou třídu přihlášené
v knihovně. Přihlášky si děti mohou vyzvednout od 1. 11. 2019
v knihovně.
Miroslava Kozubová

Ve dnech 30. 9. až 6. 10. 2019 proběhne v Městské knihovně
Břidličná „Týden knihoven“. V knihovně budou probíhat besedy pro žáky MŠ a ZŠ Břidličná. Beseda k problématice FAKE
NEWS – podvržené zprávy, desinformace, Hoaxy. Proběhne
beseda s autorem komiksů Danielem Vydrou. Nabídneme Vám
nový cirkulační soubor se 130 knihami. Dny se začínají zkracovat a večery budou dlouhé, zpříjemněte si volné chvíle a přijďte
si do knihovny vybrat svého oblíbeného autora.

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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Ohlédnutí za letní badatelskou školou

Letošní prázdniny se uskutečnil II. ročník Letní badatelské školy pořádané Asociací středoškolských klubů České republiky
z.s., konkrétně Středoškolským klubem Břidličná (SK Břidličná). Za vhodné místo si i letos pořadatelé vybrali nabídku
spolupracující organizace Jestřábí, z.s. Ve dnech 15. – 21. 7. 2019, se tak sešlo 24 účastníků z šesti škol. V krásném prostředí
Jeseníků získali nové poznatky z různých oborů přírodních věd, ale rovněž si vyšetřili chvilky pro hry.
Akce se uskutečnila za fi- měřený na horniny a nerosty.
nanční podpory MěÚ Břid- S Ing. Miroslavou Zlámalovou
ličná, Nadace Agrofert a ASK a jejím kolegou z Lesní správy
ČR, z.s., ale především díky Bruntál, se zaměřili na zjišťovšem odborníkům, kteří se vání objemu stromů a čtení
dětem věnovali na úkor svého z lesnických map. Život v lese
volného času. Za vhodné mís- si přiblížili i s Ing. Karlou Hynto si i letos pořadatelé vybrali štovou z Okresního myslivecnabídku spolupracující orga- kého spolku Bruntál. Kromě
nizace Jestřábí, z.s. Ve dnech pobytových stop, si vyzkoušeli
15. – 21. 7. 2019, se tak sešlo i smyslové vnímání přírody,
24 účastníků z šesti škol. konkrétně, jak chutná. V soV krásném prostředí Jese- botu, s Mgr. Peterem Adamíníků získali nové poznatky kem, Ph.D. z katedry zoologie
z různých oborů přírodních PřF UP Olomouc, vyrazili do
věd, ale rovněž si vyšetřili terénu, aby opět roztáhli sítě
chvilky pro hry. Pod vedením a zjistili, zda se podaří odchyRNDr. Jiřího Šafáře z Agen- tit i loni okroužkovaná mlátury ochrany přírody a kraji- ďata vlaštovek. Ano, povedlo Omyl! Nesmírně poutavá, byla školy. A jak jinak, než formou
ny ČR, se účastníci podívali se! Vlaštovičky zvládly cestu rovněž večerní beseda i s prak- závěrečného testu, na který
do Javoříčských jeskyní, díky na zimoviště i zpět. Letos už tickou daktyloskopií. To když rovněž došlo. Test obsahoval
Mgr. Jitce Gédošové si rozší- dokonce sami vyvedly mladé. na EVVO základnu Jestřábí, rovných třicet otázek. Šest
řili povědomí o chemii, s Mgr. Další víkendové setkání, bylo zavítal i s potřebným materiá- nejlepších mladých biologů
Evženem Tošenovským z Čes- s herpetologem. Tentokrát lem, kriminalista Libor Hynšt. získalo za svůj výkon knižní
ké společnosti ornitologické, mezi účastníky přijel, až z Pří- Prostě, každý z prožitých dnů, odměnu. Prostě, jak to zhodsi popovídali nejen o ptácích rodovědecké fakulty Jihočeské byl vyplněn množstvím za- notili všichni zúčastnění, byl
a netopýrech, ale odkryli univerzity, RNDr. Petr Vese- jímavých činností. Čas zbyl to opět super týden. Co říci
i další taje hydrobiologie. Ne- lý Ph.D. Pod jeho vedením, i na ukázku králičího hopu, závěrem, to hlavní již víte.
méně zajímavé, bylo i setkání se vydali objevovat zástupce nebo na projížďku na konících Takže už zbývá jen ještě jeds RNDr. Kamilem Kropáčem, obojživelníků v nedalekém je- ze stáje Jestřábí, z.s. Samozřej- nou poděkovat pořadatelům,
Ph.D. z katedry geologie PřF zírku. A povedlo se! Odchytili mě nechybělo ani závěrečné sponzorům a lektorům.
UP Olomouc, který si připra- pulce dvou druhů čolků. Že už měření nabytých informací
Mgr. Květa Děrdová,
vil interaktivní program, za- je toho na jeden týden až dost? z II. ročníku Letní badatelské
vedoucí SK Břidličná

Olympiáda mladých chovatelů

Letošní celostátní kolo, již 51. ročníku olympiády mladých chovatelů se uskutečnilo ve dnech 7. až 11. srpna v Přerově. Své
znalosti si porovnávali nejlepší mladí chovatelé jednotlivých okresů, v jedenácti odbornostech - králíci, drůbež, holubi, ovce
a kozy, exotické ptactvo, akvarijní ryby, teraristika, hlodavci, kočky, psy a kožešinová zvířata.
O co se v takové olympiá- nostech, poznávačky a obha- hlodavci, kočky, psy a kože- Králíci, bojovala Kateřina Ředě jedná? Stejně tak, jako ve joby písemné práce. Své zna- šinová zvířata. Samozřejmě, mínková a v mladší kategorii
všech klasických olympiá- losti si porovnávali nejlepší že účastníci měli připravený Jiří Semančík. Jirka, se pustil
dách, i zde jsou soutěžící žáci mladí chovatelé jednotlivých i bohatý doprovodný pro- také do odbornosti Drůbež
rozděleni do dvou věkových okresů, v jedenácti odbornos- gram. Mohli navštívit zá- a potěšil hlavně v testu. Ten
kategorií. Rovněž tak, se i sa- tech - králíci, drůbež, holubi, chrannou stanici, muzeum, měl ve své věkové kategorii
motná soutěž skládá z testu ovce a kozy, exotické ptactvo, hrad Helfštýn, Dino park ve nejlepší. V této odbornosti
znalostí v konkrétních odbor- akvarijní ryby, teraristika, Vyškově, ale také odborné jsme měli zastoupení i ve starpřednášky na téma Králíci ší kategorii. Bojoval v ní Jakub
či teraristika. Samozřejmě, Jorda, který měl rovněž dvě
že mezi soutěžícími okresy odbornosti. Ve starší kategonechyběli ani zástupci Brun- rii se představil i v odbornosti
tálu, a tím, ani chovatelský Exoti, spolu s druhým borcem
kroužek Břidličná. Náš okres :o) V mladší kategorii, získal
letos zastupovalo sedm sou- 3. místo Petr Oliš. Všem soutěžících v pěti odbornostech. těžícím blahopřejeme a přejeKonkrétně se do boje v od- me hodně dalších úspěchů.
bornosti Hlodavci, vydala
A co říci závěrem? Poděkování
Kateřina Bartozelová a Mi- si zaslouží nejen sponzoři této
chaela Fúziková, 3. místo akce, ale především pořadatelé!
v odbornosti Holubi získal
Mgr. Květa Děrdová
Radek Štantejský, v nejpo- vedoucí kroužku a odbornosti
četnější soutěžní kategorii
hlodavci OO Bruntál
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III. Český pohár v letním biatlonu JILEMNICE
Ve dnech 6. – 8. 9. 2019 se družstvo žáků, dorostu a dospělých zúčastnilo III. ČP v letním biatlonu v Jilemnici.
Jak nebývá na 3. kolo zvykem, Jan a v M15 Španihel Vlastimil 2,5 sekundy. Bronzovou me- dličné v mistrovském závodě.
tentokrát jsme jeli v silném oba na 9. místě s 1. výkonnost- daili v M12 kategorii si vyběhl
V silné kategorii dorostu
počtu 11-ti žáků, 3 dorosten- ní třídou. I přes divoký nástřel Měrka Štěpán a na 1. místě ve M19 skončil na 9. místě Tomáš
ců, 6-ti dospělých, 3 trenérů skončila v kategorii dospělých W12 kategorii žaček skončila Měrka s 1. výkonnostní třídou.
a spoustou fanoušků. Sobotní na 1. místě Markéta Minicho- s čistou střeleckou položkou V kategorii dospělých získasprint se skupinovým startem vá. Nedělní sprint můžeme Poláková Anežka. V této ka- la již šestou zlatou medaili
nám komplikoval celodenní s klidem označit jako medai- tegorii je třeba zmínit i Duš- Markéta Minichová, která by
lehký déšť, který však někte- lové žně Klubu biatlonu Bři- kovou Dominiku, která skon- v celkovém součtu všech katerým našim závodníkům ne- dličná. V nejmladších žácích čila na 10. místě a pouhých gorií žen skončila na druhém
bránil k dosažení excelentních M11 s jedinou čistou střelbou 1,11 bodů jí chybělo od první místě. V kategorii mužů s prvvýsledků. V nejmladší kate- v kategorii skončil na 1. místě výkonnostní třídy. Poslední ní výkonnostní třídou skončil
gorii M11 si stříbrnou medaili Kuliha Jakub a kousek za ním zlatou medaili v kategorii žac- na 9. místě Marek Ohnoutka.
vyběhl Jakub Kuliha, v žačkách na 3. místě skončil Danihelka tva získal pro náš klub Vlastík Družstvo dorostu a dospělých
W11 skončila na 1. místě Adri- Daniel. V kategorii nejmlad- Španihel. Budeme doufat, že se opět setká poslední víkend
ana Hojgrová, v M12 skončil na ších žaček W11 získala bronzo- nás u žáků konečně opustila v září na mistrovském závodě
5. místě s 1. výkonnostní třídou vou medaili Hojgrová Adriana, střelecká smůla a ukážeme se v Bystřici pod Hostýnem.
Štěpán Měrka, v M14 Poledna které chybělo k 1. místu pouhé v plné síle na domácí půdě v BřiMgr. Andrea Kováčová

Moravskoslezský kraj pořádá

DEN PĚSTOUNSTVÍ
v Dolní oblasti Vítkovice

12/10

pod záštitou náměstka hejtmana
Jiřího Navrátila, MBA

2019
10–18 hodin
10.00

PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY JE VSTUP
DO SVĚTA TECHNIKY A NA BOLT TOWER

ZDARMA*

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO NÁMĚSTKA HEJTMANA JIŘÍHO NAVRÁTILA, MBA

10.20

SCIENCE SHOW, PARKOUR SHOW, TANEČNÍ SHOW PATRICKA ULMANA

13.00

KŘEST KNIHY DĚTI SRDCE A AUTORSKÉ ČTENÍ POHÁDEK ZUZANY POSPÍŠILOVÉ

14.00

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL K OCENĚNÍ
NÁHRADNÍCH RODIČŮ – PĚSTOUNŮ

VYSTOUPENÍ TOMÁŠE SAVKY
A MARTINY ŠNYTOVÉ

15.00
16.00
17.00

PARKOUR SHOW
PŘEDNÁŠKA MGR. JANA ŠPILARA
TÉMA: VÝZNAM RODINY
BESEDA MIMO DOMOV – DISKUZE
S MLADÝMI DOSPĚLÝMI, KTEŘÍ
VYRŮSTALI V DĚTSKÝCH DOMOVECH

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM: SKÁKACÍ HRADY, KLAUNI,
SKAUTI, JÍZDA NA KONI, DESKOVÉ HRY, FOTOKOUTEK A DALŠÍ.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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*) Volný vstup zajištěn do jedné ze tří variant: Malý či Velký svět techniky
a na Bolt Tower (s ohledem na kapacitu zařízení pouze pro 100 osob).

Městské info

27. září 2019
Městská knihovna Břidličná, Školní 178, 793 51 Břidličná, www.knihovna-bridlicna.cz, email:
knihovna-bridlicna.cz, mobil: 733 337 883

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BŘIDLIČNÉ
VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU
JIŘÍHO KALÁTA

DNE 24. 10. 2019

POŘÁDEK A CHAOS
MAROKO A MAURETÁNIE

OD 14: 00 V KNIHOVNĚ
PORBĚHNE

PŘIJĎTE SI VYROBIT
OZDOBU K HALLOWEENU
VEMTE SI S SEBOU DÝNI A
NÁSTROJE POTŘEBNÉ
K VYŘEZÁNÍ A VYDLABÁNÍ
VYROBÍME SI I OZDOBY Z
PAPÍRU

KTERÁ SE KONÁ VE ČTVRTEK
10. 10. 2019 OD 17:00
V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BŘIDLIČNÉ, ŠKOLNÍ 178, 793 51 BŘIDLIČNÁ,
www.knihovna-bridlicna.cz, mobil: 733 337 883, e-mail: knihovna@bridlicna.cz

_____________________________________________________________________________________
_

VEČER PLNÝ HER

HOROLEZECKÝ DEN
26.9.2019 od 16:00 hod.

Zveme Vás
dne 04. 10. 2019 v 17:00 – 20:00
na Večer plný her. Přijďte strávit s rodinou či
přáteli příjemný večer do knihovny. Máme pro
vás připravenou

přijďte si vyzkoušet a překonat své možnosti
na horolezeckou stěnu v Břidličné (tělocvična ZŠ)

Těšíme se na Vás!

širokou škálu zajímavých her.

Kontakt: Mgr. Andrea Továrková
Tel. 724 643 022, email: Andrea.Tovarkova@gmail.com

Tady ruka, tady noha na barevných
tečkách, stavění měst, cest, dostihy,
detektivní zápletky jejich vyluštění,
a jiné. Hry půjčujeme i domů. 

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

Upozornění

Z důvodu opravy železničního přejezdu v Lomnici,
upozorňujeme občany města Břidličná a Vajglova
na plánovanou objížďku a zvýšený provoz vozidel
ve dnech 5. – 7. 10. 2019.

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. 11. 2019
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