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Informace z první ruky
Letošní rok je, co se týče
oprav a investičních akcí, velmi specifický. Stavební firmy
se potýkají jednak s následky
koronaviru, nedostatkem kvalitních pracovníků, počasím
a v mnoha případech naráží na
tzv. vícepráce. A to je i případ
našich akcí. Největší investiční akce – Dopravní terminál
– autobusové nádraží, byla na
několik týdnů pozastavena,
poněvadž se v průběhu prací
zjistilo, že v místech, kde měla

být podle původní dokumentace dešťová kanalizace, tak
vůbec nebyla. Dále při zátěžových zkouškách se zjistilo
zcela nevyhovující podloží,
což má za následek odtěžení
dalšího nevyhovujícího materiálu a nahrazení kamenivem.
Stavební firma musí v takovém případě zastavit stavební
práce a čekat, až investor dodá
opravenou projektovou dokumentaci a následně schválí
vyčíslené vícepráce. Přes vy-

Sídelní zeleň v Břidličné

Revitalizace funkčních ploch
a prvků sídelní zeleně „Park
a obytná zóna“ – zájmové území se nachází v okolí budovy
Společenského domu Břidličná
na pozemku p. č. 1377 a druhá
část je pás zeleně v obytné zóně
na pozemku p. č. 1865 mezi ulicemi 1. Máje a Osvobození;
I. a II. etapa: Revitalizace
funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně vodního
prvku a III. etapa: Revitalizace funkčních ploch a prvků
sídelní zeleně včetně vodního
prvku - svahy, zájmové území se nachází v okolí budovy
Městského úřadu Břidličná.
Plocha, která je součástí pěší
zóny v centru města p. č. 871,
873, louka p. č. 873, 875, 500,
860 a prostor před vchodem
do budovy Městského úřadu p. č. 496 k. ú. Břidličná.
Všechny zmiňované pozemky se nachází přímo ve středu města a vzájemně na sebe

navazují. Dále projekt řeší
zbudování vodního prvku –
umělého potoka a přirozeného
mokřadu, kterým přivedeme
vodu do centra města, která by
jinak končila přímo v dešťové
kanalizaci. Plánovaná plocha
vzniklého mokřadu je 26 m2
a umělého koryta potoka
17 m2. Celkově tedy zbudujeme nové vodní plochy
o ploše 43 m2. Otevřený umělý potok bude sloužit ptákům
jako zdroj vody a přirozený
mokřad pravděpodobně osídlí
řada drobných obojživelníků.
Součástí tohoto projektu je
dále výsadba svahů pod parkovištěmi na ulici Sokolovská.
Dodavatel akce: STROMMY
COMPANY s.r.o. Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora. Rozpočet akce:
1 691 348 Kč bez DPH Zahájení stavebních prací: 07/2020.
Jana Kladníčková,
místostarostka

jmenované problémy by autobusové nádraží mělo být hotové během 2–3 měsíců. Druhou
akcí, kde se vyskytly problémy
především s nedostatkem kvalitních pracovníků, je oprava
zdravotního střediska. Od
pondělka 13. 7. 2020 se na
střeše zdravotního střediska
začalo opět pracovat a stavba
by měla být dokončena během 1 měsíce. Jedinou akcí,
kde se prozatím pokračuje
bez větších problémů, je re-

generace ulice Jesenická. Zde
se případné nedostatky řeší
tzv. za pochodu a je předpoklad ukončení během 1 měsíce. V polovině měsíce srpna
by měla firma, která provádí
práce na ulici Jesenická, začít
s opravou ulice Komenská.
Věřím, že tato akce proběhne
bez větších problémů a bude
v co možná nejkratší době
sloužit našim občanům.
Miroslav Kladníček,
starosta města
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Obálka do lednice neboli
IN.F.Obálka je tady!

Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského kraje pod osobní záštitnou náměstka hejtmana pro sociální
oblast Jiřího Navrátila MBA,
z projektu „ Informace jako
forma ochrany osob v seniorském věku“. Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality života
seniorů a podporu jejich bezpečí. IN.F.Obálky lze vyzvednout u odborů sociálních věcí
obecních úřadů v místě bydliště, na podatelně Městského
úřadu Břidličná nebo na pobočkách Senior point.
• IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany)
je plastová obálka, která
obsahuje informační leták
s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde je
IN.F.Obálka, s telefonními
čísly na složky záchranného systému).
• IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním
stavu, užívaných lécích,
kontaktech na příbuzné či
blízké, v případě, že se senior v domácnosti ocitne
v nebezpečí či ohrožení
života, složkám záchranného systému, které jsou
o této aktivitě informovány.
• IN.F.Obálka může přispět

Blahopřejeme
občanům, kteří od vydání minulého čísla oslavili 70 let a víc
Aloisie Knápková
Emilie Šlepecká
Lubomír Zlámal
Anna Chytilová
František Rábara
Zdeněk Kubiš
Magdaléna Lukáčová

Moravskoslezský
kraj

ZDE JE

IN.F.OBÁLKA
155 Záchranný systém
150 Hasiči
158 Policie ČR

98 let
91 let
89 let
86 let
86 let
86 let
80 let

Emilie Lišková
80 let
Miroslav Dohnal
80 let
Alena Dohnalová
75 let
Jan Hroch
75 let
Zdeněk Kadlec
75 let
Anna Opatrná
70 let
Lenka Řepková

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

Projekt je spoluﬁnancován ze
státního rozpočtu České republiky

k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života.
Je třeba vyplnit formulář
s požadovanými údaji
a vložit jej zpět do plastové
obálky a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou
nebo magnetkou označit
dveře lednice nebo dveře
z vnitřní strany bytu a tím
způsobem budou informovány zasahující záchranné
složky.
Upozornění:
Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo
práce a sociálních věcí /jako
iniciátoři této preventivně
bezpečnostní akce/ nepověřily žádné osoby ani organizace
kontrolou IN.F.Obálek!
Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu
České Republiky a rozpočtu
Moravskoslezského kraje.

Rozloučili jsme se:

Danuše Dávidíková, Jaromír Pelka, Zdeňka Krejčí,
Marek Čech.

Wellness Bruntál

Kapacita Wellness centra omezena na 93 osob až do odvolání.
Dále je povinnost nosit v celém areálu wellness centra roušky
a dodržovat odstupy alespoň 2 m.
www.mubruntal.cz

Plánované pozastavení focení
na průkazové fotografie

Z důvodu čerpání dovolené od 20. 7. 2020 do 7. 8. 2020 se nebude fotografovat na průkazové fotografie v Diakonii ČCE – středisku v Rýmařově.
www.rymarov.cz

Připomínáme občanům
poplatkovou povinnost

Místní poplatek za komunální odpad za rok
2020 je splatný do 31. 8. 2020 !!!
Zároveň připomínáme, že od 1. 1. 2020 došlo k navýšení sazby poplatku na 600 Kč za osobu a kalendářní rok.
Neuhrazené poplatky je Městský úřad Břidličná jako
správce daně povinen 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
závaznou vyhláškou. Dle obecně závazné vyhlášky města Břidličná č. 1/2019 je tato lhůta u místního poplatku za komunální
odpad stanovena na den 31. 10. 2020. Pokud do tohoto data poplatník údaje neohlásí, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká!

Foto: Jana Kladníčková,
místostarostka
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Bezpečné prázdniny

MS kraj – nejen venku, ale také doma i na síti myslete na bezpečnost, aktualizace (video)
Přestože to ještě před pár
do výtahu.
městem, ztratili, zůstaňte na
tače s ohnutými zády.
týdny mohlo vypadat všeliTaké při venkovních hrách
místě a nikam nechoďte
• Nevěřte všemu, co na injak, letní prázdniny si mohou na hřišti, při sbírání hub
Cyklovýlety nebo jízda voternetu píší a přesto, že nai letos školáci užívat v plné nebo koupání
zidlem
vazujete třeba zrovna nová
míře. Každý školák se nejvíce • Nenoste klíče ani mobilní • Před tím, než vyjedete s ka„ on-line „ kamarádství,
těší na závěr školního roku, na
telefon viditelně a neodklámarády na kole někam na
nezapomeňte, že i v bezpečdva měsíce letních prázdnin,
dejte je mimo svůj dosah,
výlet, zkontrolujte si povinném prostředí vašeho ponové kamarády, letní tábory
třeba na hřišti.
nou výbavu svého jízdního
kojíčku na Vás mohou číhat
a veškerá dobrodružství, které • Nebavte se na ulici nebo
kola a nezapomeňte na přilrůzná nebezpečí.
s sebou prázdniny přinášejí.
na hřišti s cizími lidmi, nic
bu!
• Zabezpečte správně svůj poPrázdniny však také přinášejí
si od nich neberte a nikam • Tak jako na jízdním kole
čítač – heslem, antivirovým
mnoho složitých situací nejen
s nimi nechoďte.
musíte dbát bezpečnosti,
programem apod.
pro děti, ale také pro jejich ro- • Při hrách, a to nejen v lese,
také při jízdě vozidlem, jako • Chraňte své soukromí – nediče, kteří musí i nadále chodit
můžete narazit na munici,
spolujezdec, musíte dodržosdělujte svá telefonní čísla,
do zaměstnání. A tak se může
s touto nikdy nemanipuvat určitá pravidla – jedním
rodná čísla, adresu bydliště.
stát, že starší děti zůstávají
lujeme a ihned přivoláme
z nich je, že musíte být při- • Nikomu neposílejte své
po dobu jejich pracovní doby
dospělého nebo voláme na
poutáni bezpečnostním páintimní fotografie, neodsami. Pro bezpečnější prožití
linku 158 (v případě manisem (nejen, že za nepřipoupovídejte na neslušné, vulletních prázdnin jsme pro děti
pulace s municí může dojít
tání hrozí pokuta, ale také
gární nebo hrubé e-maily či
připravili pár užitečných rad.
ke zranění, které může vést
Vám bezpečnostní pás může
vzkazy.
Mladším dětem, na I. stupni
k trvalým následkům).
při srážce zachránit život).
• Nedomlouvejte si schůzzákladní školy, bychom dopo- • Při koupání v neznámých
Starší děti, na II. stupni záku přes internet, aniž byste
ručili následující:
vodách respektujeme dopo- kladní školy, mohou využít
o tom řekli někomu jinému.
V případě, že musíte zůstat
ručení jako je zákaz skákaní rad uvedených níže:
• Nesdělujte informace o tom,
sami doma
do vody nebo zákaz koupáI v období letních prázdnin
kde se pohybujete nebo že
• Nikdy nikomu cizímu neotní – každé takové upozor- se může stát, že počasí venku
odjíždíte např. na dovolevírejte a neříkejte do dománění má svůj účel a je tam zrovna nesvádí k venkovním
nou apod.
cího telefonu, že jste sami
umístěno z nějakého závaž- hrám a tak usedáte k televizi,
Preventivní videa ke zhléddoma.
ného důvodu a ne proto, že počítači nebo mobilním tele- nutí:
• Při odchodu z domu byste
by Vám dospělí záviděli, že fonům
https://www.policie.cz/claměli uzavřít okna, uzammáte prázdniny a můžete • Mějte stále na paměti, že nek /jsme-v-tom-spolecneknout hlavní dveře.
si užívat, zatím co oni musí
počítač vám kamarády ne- -aneb-internetem-bezpecne.
• Nechte rodičům vzkaz kam
chodit do zaměstnání.
vynahradí a myslete také aspx.
a s kým jste šli ven, popř. kdy • Pokud byste se při procházna to, že pohyb na čerstvém Moravskoslezští policisté přejí
se vrátíte.
ce ať už lesem, parkem nebo
vzduchu je zdravý, mnohem
všem dětem bezpečné prožití
• Nenastupujte s cizími lidmi
Vám novým neznámým
zdravější než sezení u počíletních prázdnin.

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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Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 2/2014

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem a regulaci hlučných činností.

Zastupitelstvo města Břidličná na svém 4. zasedání dne
25. června pod číslem usnesení 57/4 schválilo a vydalo
v souladu s ustanovením § 10
písm. a) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb.
O obcích, ve znění pozdějších
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje
práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na
území města Břidličná nebo
vlastní či užívají na území
města nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob,
kteří zde trvale nebo dočasně
vyvíjejí svou činnost, která
zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku města Břidličná.
Územím města Břidličná se
rozumí jeho katastrální území tj. katastrální území Břidličná, Vajglov a Albrechtice
u Rýmařova.
Touto vyhláškou se vymezují na území města Břidlič-

ná činnosti, které by mohly
narušit veřejný pořádek nebo
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku.
Článek 2
Vymezení činností, které
by mohly narušit veřejný
pořádek ve městě nebo být
v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činnosti, které by mohly
narušit veřejný pořádek nebo
být v rozporu s dobými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku:
a) Znečištění ulic a jiných
veřejných prostranství
b) Ničení a poškozování
městské zeleně včetně
technických prvků veřejné zeleně
c) Provádění jakékoli úpravy a výsadby na plochách
veřejné zeleně města bez
souhlasu vlastníka.
d) Používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu dle čl. 4
– sekačky na trávu, křovinořezy, kotoučové pily

(cirkulárky, okružní pily),
motorové pily, úhlové
brusky apod.)
Článek 3
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství, ochrana
veřejné zeleně.
Každý je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a veřejných prostranství na území města.
Kdo
způsobí
znečištění
ulice či jiného veřejného
prostranství, je povinen
znečištění neprodleně odstranit na vlastní náklady.
Každý je povinen počínat si
tak, aby nezpůsobil znečištění
nebo poškození veřejné zeleně na území města.
Článek 4
Regulace hluku, hlučných
činností a ochrana nočního
klidu.
Dobou nočního klidu je
doba od 22.00 hodin do 06.00
hodin. V tuto dobu je každý povinen zachovávat klid
a omezit hlučné projevy.
Omezení se neuplatní ve
dnech 31. 12. a 1. 1.
Zakazuje se o nedělích a ve

dnech státem uznaných svátcích v době od 00.00 do 24.00
hodin provádět veškeré práce
spojené s používáním zařízení způsobujících hluk (sekaček na trávu, křovinořezů,
kotoučových a motorových
pil, úhlových brusek apod.).
Toto omezení se neuplatní
při odstraňování havarijních
stavů a při stavebních činnostech velkého rozsahu – např.
kompletní rekonstrukce bytového jádra, domu, výstavba
rodinného domu, budování
inženýrských sítí apod.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek dle §46
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů a §58 odst. 4 zákona
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Vážení spoluobčané,
opět Vás žádáme, z důvodu opakovaného skládkování Vámi vyřazených,
nepoužívaných věcí ke sběrným kontejnerům, abyste tak nečinili !!!

Zakládáte tím skládky nepořádku, které po Vás musí stále někdo uklízet, přestože v Břidličné na ulici Školní funguje sběrný
dvůr, kam spořádaní občané takto nepoužitelné věci odevzdají do odpadu. V případě zjištění občana, který tak činí, budeme
věc řešit jako přestupek.
Připomínku máme také kterou důsledně uschovají do kontejneru vhodí například pelnici na kov tím zaplnit.
Tak takto se to určitě neděk vědomě špatnému třídění plastových pytlů; jen nedo- velkou krabici v její reálné
odpadu.
myslí, že pár takových pyt- velikosti, aniž by se snažil její lá !
Z tohoto důvodu zvažujeStále žádáte doplnit další lů zatíží kontejner tak, že se objem zmenšit, třeba sešlápkontejnery na plasty, papír s ním nedá při výsypu hnout nutím. To samé máme s vel- me u sběrných míst instalaci
kými prázdnými konzervami kamer a případné prohřešky
a tím ukazujete, jak chcete a tudíž zůstane nevyvezený.
třídit.
U kontejneru na papír velmi od pochutin našich zvířecích budeme řešit jako přestupky.
Jana Kladníčková,
Přesto se mezi námi najdou často narazíme na jeho přepl- miláčků, které lze určitě také
místostarostka
tací, kteří nelení a např. do něnost, kterou ovšem způso- alespoň sešlápnout a ne vyhokontejneru na plasty uloží suť, bí někdo před námi, kdo do dit pár větších kousků a po-
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Mateřská škola se loučila s předškoláky

Rozloučení s našimi předškoláčky jsme domluvili
v posledním týdnu školního
roku v areálu stájí pana Slámy. Díky jeho ochotě a skvělé
spolupráci jsme si tento den
náramně užili. Postaral se
o ohniště, posezení, věnoval

se dětem při prohlídce stájí
a za pomoci svých dvou kolegyň povozil všechny děti
na koníkovi. Při ochutnávce
výborných muffinků s marcipánovými včeličkami od paní
Konvičkové jsme sledovali
přehlídku přeskoků koně přes

A je tu pátek 26. června
2020, poslední den školního
roku. Před školou čekají na
svoje vysvědčení slavnostně
oblečení deváťáci. Dnes je
ten den, ten poslední den na
základní škole! Plni očekávání vstoupili naši deváťáci
do školní jídelny, kde pro ně
paní učitelky třídní připravily překvapení. Do poslední
chvíle ani třídní nevěděly, zda

se tato akce může uskutečnit.
O to to bylo napínavější. Akce
proběhla za účasti vedení
školy, pedagogů, asistentů,
žáků a vážených hostů – zástupců města. Po úvodním
přivítání představily třídní
učitelky své třídy prostřednictvím krátkých prezentací,
popřály svým žákům hodně
štěstí a úspěchů v dalším studiu i osobním životě. Slova se

překážky. Děkujeme i Terezce
Kónyové a její mamince za
napečené dobroty. Předškoláčci zazpívali naposledy společně rodičům své oblíbené
písničky, obdrželi pohádkovou knížku a drobné dárky.
U ohýnku při opékání buřtů

Rozloučení s deváťáky

ujali i samotní žáci, kde neopomněli ani na paní učitelky
z prvního stupně. I jim děkovali. Během ceremoniálu převzali svá závěrečná vysvědčení, malé dárky a upomínkové
předměty jak ze školy, tak
z města. V závěru akce byli
ještě oceněni nejlepší žáci za
studijní i sportovní úspěchy
po celou školní docházku. Při
této akci nejedno oko nezů-

Třída 9. B. Třídní učitelka Mgr. Pavla Kupková, Základní škola
Břidličná 2011–2020.

jsme si s rodiči a dětmi užívali poslední společně strávené chvíle, u kterých ukápla
i leckterá slzička. Přejeme rodičům a dětem hodně štěstí
a elánu do nové životní etapy.
Blažka Růžičková

stalo suché. I otrlým řečníkům ukápla slza, slza štěstí.
Děkujeme všem za projevená slova díků a přání a ještě
jednou přejeme svým žákům
hodně štěstí v dalším životě… Mějte se krásně!!! Třídní
učitelky 9. A, 9. B Mgr. Bronislava Györgyová a Mgr. Pavla
Kupková.
Bára Pilárová

Třída 9.A. Třídní učitelka Mgr. Bronislava Györgyová, Základní
škola Břidličná 2011–2020.
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Městské info
Dne 25. 6. 2020 uspořádala komise kultury a sportu již
pátý ročník večerního běhu, ve
spolupráci s Klubem Biatlonu
Břidličná. Letos večerní běh
proběhl v okolí městského úřadu a pěší zóny v Břidličné. V
hojném počtu 158 závodníků

27. července 2020

Večerní běh pěší zónou

se zúčastnily jak děti z mateřské
a základní školy, tak nadšenci
pro sport a zdravý pohyb a pozvání přijaly i sportovní kluby
z okolních měst Bruntál, Rýmařov a Moravský Beroun.
Počasí nám přálo a celý závod
proběhl ve slunečné a přátel-

ské atmosféře. Ti nejlepší obdrželi hodnotné věcné ceny
s medailemi, a v kategorii ml.
muži a ml. ženy i putovní pohár starosty města. Ceny předávali starosta města Miroslav
Kladníček, místostarostka Jana
Kladníčková a předsedkyně

komise Kultury a sportu Edita Novysedláková. Děkujeme
sponzorům: městu Břidličná,
AL INVESTU Břidličná, a.s.,
Lyžařskému oddílu Břidličná,
Daliboru Bajgrovi a Granitolu
M. Beroun a.s.
Miroslava Kozubová

Výsledky Večerního běhu 2020
Benjamínci – dívky 2012
1. Monika Svatoňová
2. Nela Legnerová
3. Esther Lemstrová

SKI Klub Rýmařov
TJ Olympia Bruntál
SKI Klub Rýmařov

Starší žáci – 2006–2007
1. Dalibor Dvořák
2. Vít Šebesta
3. Jakub Kobak

TJ Olympia Bruntál
TJ Olympia Bruntál
SKI Klub Rýmařov

Benjamínci – chlapci 2012
1. Krištof Vystrčil
2. Tomáš Frančík
3. David Frnka

SKI Klub Rýmařov
GRMB
TJ Olympia Bruntál

Dorostenky a juniorky – 2005–2002
1. Amálie Vinohradníková
2. Jana Pláková
3. Kristýna Potácelová

SKI Klub Rýmařov
TJ Olympia Bruntál
TJ Olympia Bruntál

Přípravka – dívky 2010–2011
1. Nela Pavlicová
2. Klára Němcová
3. Anna Frybliková

TJ Olympia Bruntál
GRMB
SKI Klub Rýmařov

Dorostenci a Junioři – 2005–2002
1. Michal Novák
2. Jan Repáň
3. Tomáš Sedlář

TJ Olympia Bruntál
KB Břidličná
SKI Klub Rýmařov

Přípravka – chlapci 2010–2011
1. Jakub Potácel
2. Jan Moises
3. Samuel Řezníček

TJ Olympia Bruntál
SKI Klub Rýmařov
GRMB

Ml. dospělí – ženy – 2001–1976
1. Markéta Minichová
2. Andrea Prokešová
3. Monika Svobodová

KB Břidličná
KB Břidličná
Břidličná

Mladší žačky – 2008–2009
1. Adriana Hojgrová
2. Stella Strohnerová
3. Veronika Štěpániková

GRMB
TJ Olympia Bruntál
KB Břidličná

Ml. dospělí – muži 2001–1976
1. Marek Ohnoutka
2. Filip Kubičík
3. Robin Polák

KB Břidličná
Bruntál
Rýžoviště

Mladší žáci – 2008–2009
1. Jan Vinohradník
2. Štěpán Měrka
3. Daniel Danielka

SKI Klub Rýmařov
KB Břidličná
KB Břidličná

St. dospělí – ženy 1975 a st.
1. Irena Ambrožová
2. Romana Šestáková
3. Hana Svatoňová

KB Břidličná
TJ Olympia Bruntál
SKI Klub Rýmařov

Starší žačky – 2006–2007
1. Viktorie Kociánová
2. Eliška Semmlerová
3. Vendula Ambrožobá

TJ Olympia Bruntál
GRMB
KB Břidličná

St. dospělí – muži 1975 a st.
1. Tomáš Měrka
2. Jiří Švédík
3. Jozef Hrežo

KB Břidličná
Břidličná
Břidličná

Kategorie dorostenky a juniorky, „Večerní běh 2020 Břidličná“.

Kategorie mladší žáci, „Večerní běh Břidličná 2020“.
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Prázdninový dětský den

V sobotu dne 11. 7. 2020
uspořádala Komise kultury a sportu v Břidličné ve
spolupráci s místním hasičským sborem a Myslivci firmy Zemspol s. r. o. Břidličná
„Prázdninový dětský den“.
Děti se mohly vydovádět
u připravených soutěží, za
které byly odměněny sladkostmi a plyšovými hračkami.Myslivci připravili soutěž

Uzavření městské knihovny

„O zlatou srnčí trofej“ a hasiči předvedli ukázku hasičské
techniky, od 15.30 rozbalila
svůj stoleček s plno bublinami a bublinkami Klaunka.
Dále se děti zapojily do bublinkové show Klaunky bublinky. I když nám počasí nepřálo, pršelo a bylo chladno,
veškeré aktivity se konaly pod
pergolou fotbalového klubu.

Městská knihovna bude ve
dnech 23. 7. – 31. 7. 2020 a od
10. 8. – 17. 8. 2020 z důvodu čerpání dovolené ZAVŘENA. Knihy
budou čtenářům prodlouženy.
V období dovolené můžete využívat služby E-knih a půjčovat si
knihy elektronicky přes své účty.
Čtenáři knihovny mají službu
zdarma, stačí si jen stáhnout aplikaci do chytrého mobilu či tabletu a můžete si půjčovat až tři knihy měsíčně.
Miroslava Kozubová

Miroslava Kozubová, foto: Bc. Monika Kováčová

Turistický kalendář 2020
KČT, odbor TJ Břidličná

8. – 15. 8. Expedice Roháče vede L. Šnyrch
20. – 23. 8. Letní turistický sraz Duchcov
17. 9.
„Ukliďme svět – ukliďme Česko“
sraz v 9.00 hod. na pěší zóně.
Vede Ludmila Horňáčková
19. 9.
Sedlo pod Lyrou – Lyra – Žárový vrch 12 km,
odjezd auty v 8 hod. Vede Olda Mana
Kontakty:
Informace Horňáčková Ludmila
mobil: 605 975 512
E-mail:
ludmilahornackova@seznam.cz
Holešová Jarmila
mobil: 597 431 554
Mana Oldřich
mobil: 775 284 140

KRYTÝ BAZÉN BŘIDLIČNÁ
Předpis cen vstupného Krytého bazénu v Břidličné platný od 1. 1. 2020

Vstupné na 90 min.
Děti do 3 let
zdarma
Děti do 15-ti let včetně
40 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 8 Kč
Studenti od 15-ti do 26-ti let
50 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 12 Kč
Dospělí
80 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 20 Kč
Senioři (nad 64 let)
70 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 17 Kč
Rodinná vstupenka (2 dos. + 1 dítě do 15) 170 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 40 Kč
Rodinná vstupenka (2 dos. + 2 děti do 15) 190 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 50 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
360 Kč
Studentská
450 Kč
Dospělá
720 Kč
Senioři
640 Kč

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

Městské info

27. července 2020

Rozloučení s prázdninami

Komise kultury a sportu Města Břidličná pořádá na konci prázdnin letní promítání filmu pro děti pod názvem „Ježek Sonic“.
Akce se bude konat na střelnici na ulici Nerudova v Břidličné, dne 28. 8. 2020 od 17.00 hod. Do zahájení promítání bude pro děti
připraven skákací hrad, opékání špekáčků, malé občerstvení. Pro rodiče bude zajištěn bufet.
Bc. Monika Kováčová

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

Knihovna Břidličná nabízí čtenářům a návštěvníkům knihovny
službu

ČSCHD DROBNÝCH CHOVATELŮ V BŘIDLIČNÉ NA POLIČCE
POŘÁDÁ

„OBALOVÁNÍ NESTANDARTNÍCH FORMÁTŮ KNIH A SEŠITŮ“

Přijďte si i letos obalit své školní knihy a sešity k nám.
Pomůžeme, poradíme, zabalíme!
Knihy a sešity můžete nosit v provozní dobu KNIHOVNY.

MÍSTNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Akce je určena pro školáky a studenty ZDARMA!

sobota 5. 9. 2020 od 10:00 do 18:00 hodin
neděle 6. 9. 2020 od 09:00 do 16:00 hodin
v areálu ČSCHD DROBNÝCH CHOVATELŮ V BŘIDLIČNÉ NA
POLIČCE se uskuteční výstava drobného zvířectva,
králíků, slepic, holubů.
III. Ročník KRÁLIČÍ HOP soutěž mladých chovatelů
Zajištěno bohaté občerstvení a tombola

V případě změn týkajících se konání výstavy, Vás budeme informovat.

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 800 ks pro občany
města zdarma. Kontakt e-mail: info.bridlicna@seznam.cz, tel.: 733 337 883.
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 9. 2020
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