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Mimořádné opatření a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
v souvislosti s pandemií Covid-19 – omezení provozoven a provozů
služeb s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání
Mimořádné opatření č. j. MZDR 20581/2020-9/MIN/KAN z 16. 9. 2020 – od 18. 9. 2020 od 18.00 hodin do odvolání se
omezuje činnost a nastavují zpřísněná hygienická pravidla pro:
višť a souvisejících vnitřa) provozovny se vstupem e) provoz knihoven
dobných provozů
ních prostor venkovních
zákazníků
f) prodej oděvů a obuvi
j) provoz provozovny stravosportovišť
b) prodej nebaleného pečiva
g) činnost holičství a kadeřvacích služeb
c) provoz maloobchodních
nictví
k) provoz ubytovacích zaří- n) provozovny činností, které jsou živností podle živprodejen potravin se sa- h) provozovny manikúry, pezení
nostenského zákona, a při
moobslužným prodejem
dikúry, masáží, kosmetic- I) provoz nákupních center
kterých je porušována ind) provoz
farmářských
kých služeb a pedologie
s prodejní plochou přesategrita kůže
a ostatních venkovních i) provoz divadel, kin, konhující 5 000 m2
trhů a tržišť
certních síní, cirkusů a po- m) provoz vnitřních sporto- o) sauny
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani/

Mimořádné opatření a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií Covid-19 – nošení ochranných prostředků dýchacích
cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020, od 18 hodin do odvolání

• zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných
prostředků dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek,

šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének,
ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště
nebo místo ubytování (např.

hotelový pokoj); v případě
budov škol a školských zařízení podle školského zákona
a budov vysokých škol podle
zákona o vysokých

Městský kamerový systém

školách, se zákaz vztahuje
pouze na společné prostory
těchto budov; a dále v prostředcích veřejné dopravy.
Pokračování na straně 2

Městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS) pomáhá chránit nás občany a náš společný majetek, a tím je dnes už nezbytným
přínosem v oblasti veřejného pořádku na území našeho města.
Cílem městského kamerové- a jeho návštěvníci, kteří jsou dobu přiměřenou účelům kaské hřiště u garáží
ho a dohlížecího systému je činností těchto osob ohroženi. merového systému.
6. ulice Bruntálská – směr auznesnadnění podmínek pro
Ochrana soukromí
Za dobu jeho fungování
tobusové nádraží, schody
páchání jednotlivých druhů
Kamerový systém je použí- MKDS se podařilo policii ČR,
před lékárnou
trestné činnosti monitorová- ván pouze v souladu se zákony potažmo městu Břidličná ve 7. ulice Nábřežní – směr příním problematických lokalit. ČR a Listinou základních práv spolupráci s policií ČR, objasmo na MěÚ, úřední desku
Při možnosti online i zázna- a svobod. Kamerový systém je nit mnoho přestupků, a tím 8. ulice Nábřežní – směr „Pěší
mového sledování je možno obsluhován Policií České re- i sjednat nápravu.
zóna“ od MěÚ
nejen provést preventivní zá- publiky, obvodním oddělením
9. ulice Nábřežní – směr „Pěší
sah, ale po spáchání trestného Břidličná. Tak je zaručena
Rozmístění kamer
zóna“ od křižovatky s ulicí
činu nebo přestupku využít i ochrana před neoprávněKamery jsou rozmístěny na
Tovární
MKDS pro jejich objasnění. ným přístupem, zpracováním, místech, kde je potřeba zvýše- 10. ulice Tovární – směr pivCílovou skupinou jsou nejen případně šířením. Kamerové né kontroly.
nice a komunikace na ulici
potencionální pachatelé trest- záznamy mohou pomoci idenFinální nasměrování bylo
1. Máje
né činnosti a přestupků, ale tifikovat osoby, tyto záznamy konzultováno s policií ČR, 11. ulice 1. Máje – u společenbezesporu i občané města je možné uchovávat pouze po která zaštiťuje využívání těchského domu plocha před
to kamer.
SD a dětský koutek
Aktuální rozmístění kamer:
Určitě se bude investovat do
1. ulice Komenského – ZŠ připojení dalších kamer, a to
směr multifunkční hřiště
hlavně z důvodu rozsáhlých
2. ulice Komenského – směr stavebních a investičních akcí,
dětské hřiště pod zdrav.stř. které naše město zvelebují.
3. ulice Školní – ZUŠ směr
Následný dohled nad měszadní brána sběrného dvora tem je jistě ku prospěchu nás
4. ulice Školní – ZUŠ směr všech, kteří chceme mít město
přes louku k mateřské pěkné a udržované.
školce
Kladníčková Jana
5. ulice Jesenická – směr dětmístostarostka města
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Mimořádné opatření a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií Covid-19 – nošení ochranných prostředků dýchacích
cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020, od 18 hodin do odvolání
Pokračování z titulní strany

Zákaz se nevztahuje na
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole
a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
c) osoby ve vzdělávacích
institucích poskytujících
jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při
vzdělávání v učebně,
d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti,
žáky nebo studenty,
e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy
a školy zřízené při nich
a střediska výchovné
péče při poskytování služeb internátní formou,
f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve
škole zřízené podle § 16
odst. 9 školského zákona,
h) zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo
se závažnou alterací
duševního stavu, jejichž
mentální schopnosti či
aktuální duševní stav
neumožňují dodržování
tohoto zákazu,
j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče, a je-li to potřebné
pro poskytování zdravotních služeb,
k) zdravotnické pracovníky
po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování
zdravotních služeb,
l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými
jsou týdenní stacionáře,

domovy pro osoby se
zdravotním postižením,
domovy pro seniory
a domovy se zvláštním
režimem, a v zařízeních
poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
m) další případy zřetele
hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních
nebo sociálních služeb
nebo ošetřující lékař
pro pohyb a pobyt ve
zdravotnických zařízení
a v zařízeních sociálních
služeb,
n) zaměstnance a osoby
v obdobném postavení
včetně ústavních činitelů
po dobu, kdy vykonávají
práci na jednom místě,
pracuje-li taková osoba
ve vzdálenosti nejméně
2 metry od jiné osoby,
o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu
s cestujícím při jeho odbavení,
p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné
a jejich obhájce, účastníky civilních, správních
a ústavních soudních
řízení a jejich zástupce,
svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud,
a to v místě a době soudního řízení,
q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení),
osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě
a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
r) moderátory, redaktory
a další osoby vystupující
v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
s) osoby, které vykonávají
práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví do kategorie třetí
nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních

t)

u)

v)

podmínek zátěž teplem,
a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud
nebyla kategorizována
a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem
spadat do kategorie třetí
nebo čtvrté,
zákazníky
provozoven stravovacích služeb
v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky,
že zákazník sedí u stolu,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně
nutnou ke konzumaci
potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu
sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu

přítomné a osoby činící
prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další
osoby tomuto prohlášení
přítomné,
w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení
jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy
domácnosti a dalšími
blízkými osobami,
x) sportovce nebo cvičící
osoby v době tréninku,
cvičení, zápasu, soutěže
apod.,
y) osoby
v
prostorech
vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence
a batolata a brouzdaliště,
lázeňských a léčebných
bazénů a saun.

Městské info Břidličná si mohou občané přečíst
i v elektronické podobě na stránkách města:
www.mu-bridlicna.cz a knihovny:
www.knihovna-bridlicna.cz
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Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

né karanténě či izolaci nemůže využít
Vláda České republiky dne 17. srpna možnosti zvláštního způsobu hlasování:
drive-in hlasování, může do čtvrtka
2020 schválila návrh zákona o zvláštních • Hlasování z motorového vozidla u vovolebního týdne do 20 hodin oznázpůsobech hlasování ve volbách do zastulebního stanoviště (tzv. drive-in hlasomit krajskému úřadu, že žádá příjezd
pitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.
vání) – tato volební stanoviště budou
speciální volební komise. Tuto komisi
Dne 19. srpna 2020 návrh zákona schvázřízena pro každý okres, bude jich tedy
budou tvořit členové drive-in týmu
lila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk
78. Stanoviště budou uzpůsobena pro
a přijedou s přenosnou volební schrán971) a postoupila ho Senátu (senátní tisk
průjezd motorového vozidla, jejich
kou za občanem domů. Toto hlasová303). Senát návrh schválil ve znění povybavení zajistí armáda. Takto může
ní bude probíhat od pátku volebního
stoupeném Poslaneckou sněmovnou dne
volič hlasovat ve středu ve volebním
týdne od 7 hodin do soboty volebního
20. srpna 2020. Prezident republiky zátýdnu od 7 do 15 hodin.
týdne do 14 hodin.
kon podepsal dne 21. srpna 2020 a dne
• Hlasování v pobytovém zařízení soci24. srpna 2020 byl zákon publikován ve
álních služeb, které bylo uzavřeno - poSbírce zákonů jako zákon č. 350/2020. TéZvláštní způsoby hlasování budou zajiškud krajská hygienická stanice nahlásí
hož dne také nabyl účinnosti.
uzavřená zařízení na svém území kraj- ťovat speciální hlasovací komise složené
Zákon je určen pro osoby, jimž nařídiskému úřadu, ten do nich vyšle speci- ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného
la karanténu nebo izolaci z důvodu oneální komisi pro hlasování. Takto hlaso- krajským úřadem; také sčítání těchto hlamocnění covid-19 krajská hygienická
vat bude možné od čtvrtka volebního sů provede zvláštní sčítací komise u krajstanice nebo praktický lékař. Zákon též
týdne od 7 hodin do pátku volebního ského úřadu.
umožní hlasování voličům umístěným
Odbor voleb,
týdne do 18 hodin.
v zařízeních, která byla rozhodnutím
aktualizováno dne 25. srpna 2020
• Hlasování do zvláštní přenosné volebkrajské hygienické stanice uzavřena.
ní schránky – pokud občan v nařízePro tuto skupinu voličů se zavádí tři
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

Rozpis voličů

Blahopřejeme

Okrsek č. 1 – knihovna v I. NP ZUŠ na ulici Školní č. p. 178
pro voliče z ulic: Jesenická, Hřbitovní, U Hřiště, Okružní,
Školní, Nám. Svobody, Na Kopečku, Pivovarská, Fojtství, Na
Poličce, Na Vyhlídce, Šternberská, Nádražní, Polní, Chalupnická, Zahradní, Květinová, Luční a Lesy.

občanům, kteří od vydání minulého čísla oslavili 70 let a víc
Karel Krečmer
Jaroslav Navrátil
Jaroslav Volánek
Lubomír Khýr
Ondřej Cicko
Karla Linhartová
Jaroslav Berka

70 let
75 let
75 let
75 let
85 let
87 let
87 let

Vladimír Ostádal
87 let
Ing. Ĺubica Valčáková 87 let
Vasil Holodňák
90 let
Ing. Břetislav Procházka 91 let
Marta Vostrá
96 let
Miroslav Hájek
99 let

Okrsek č. 2 – vestibul v II. NP budovy Městského úřadu
na ul. Nábřežní č. p. 452
pro voliče z ulic: Dlouhá,Sokolovská, Slunečná, Rýmařovská, Na Lánech, K Lomu, Krátká, Nábřežní a Bruntálská.

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

Okrsek č. 3 – místnost v I. NP Společenského domu
na ul. 1. Máje č. p. 320
pro voliče z ulic: Nerudova, Komenského, Tovární, 1. Máje,
Osvobození.
Okrsek č. 4 – přízemí, prostory hospody „U Zaka“
ve Vajglově č. p. 31
pro voliče: místních částí Vajglov a Albrechtice u Rýmařova

Rozloučili jsme se:

Jana Žižňavská, Jan Sadovský, Roman Ferdan, Libuše Bilaiová, Miroslav Jonáš, Milan Dlabač, Juraj Petruňo, Milan Čech,
Jitka Erbenová, Jan Vaňuš, Karel Koláček, Eliška Böhmová.

Upozornění na úhradu poplatku
za komunální odpad

Žádost o voličský průkaz
lze podat

Místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020 byl
splatný do 31.8.2020. Žádáme
poplatníky, kteří dosud poplatek neuhradili, aby tak neprodleně učinili. Platební údaje
pro úhradu bankovním převodem je možné si vyžádat telefonicky na čísle 554 773 532
nebo elektronicky na emailu
polackova@mu-bridlicna.cz.
Vznikne-li nedoplatek na
poplatku nezletilému poplat-

• osobně na MěÚ v Břidličné, oddělení evidence obyvatel, nejpozději do 30. 9. 2020 do 16.00 hodin, žadatel je povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským
průkazem nebo cestovním pasem ČR
• v listinné podobě – opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku)
doručit na MěÚ v Břidličné, Nábřežní 452, 793 51 – nejpozději do 25. 9. 2020 do 16.00 hodin
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky – doručit nejpozději do 25. 09. 2020 do 16.00 hodin.
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níkovi, přechází poplatková
povinnost na jeho zákonného zástupce (dle § 12 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).
Městský úřad je jako správce
daně povinen neuhrazené poplatky poplatníkům vyměřit
a následně vymáhat podle
ustanovení § 175 a násl. zákona č. 280/20019 Sb., daňový
řád (daňovou exekucí nebo
prostřednictvím
soudního
exekutora).
Vladimíra Poláčková, DiS.
referent finančního odboru
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Město Břidličná
Městský úřad

Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, tel.: 554 773 543, 733 602 140, e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz

Místo výkonu práce:
Městský úřad Břidličná,
Nábřežní 452, 793 51 Břidličná
Předpokládaný nástup:
2. ledna 2021, nebo dle dohody
Pracovní poměr:
na dobu neurčitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zařazení:
10 platová třída – v souladu
se zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoníkem práce a nařízením
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, vše ve znění pozdějších
předpisů
Nabízíme:
systém zaměstnaneckých
výhod

oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na pozici vedoucí finančního odboru

• sestavování rozpočtu města,
• sestavování závěrky účetní jednotky, závěrečného
účtu, inventarizace majetku
• správa daní včetně daňových přiznání,
• provádění finanční kontroly,
• organizační a odborné vedení finančního odboru,
• odpovědnost za výkon činností na úseku finančního
odboru před orgány města.

účtování DPH, majetku,
závěrkových operací a sestavování výkazů,
• znalost právních předpisů týkajících se pracovního zařazení – zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 563/21991
Sb., o účetnictví, zákon
č. 280/2009 Sb., daňový
řád, zákon č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků
a některých fondů, zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon
č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě
– vše v platném znění,
• dobrá uživatelská znalost
práce na PC a internetu,
• samostatnost,
odpovědnost, preciznost, důsled-

Požadavky:
• vysokoškolské
vzdělání ekonomického směru,
popř. na základě výjimky dle § 3 nařízení vlády
č. 341/2017 vyšší odborné
nebo středoškolské vzdělání ekonomického směru,
• komplexní znalost podvojného účetnictví a rozpočtové skladby, včetně

nost, organizační a koordinační
schopnosti,
schopnost týmové práce,
• řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou:
• znalost programu GINIS,
• praxe ve státní správě nebo
samosprávě,
• zvláštní odborná způsobilost na úseku finančního
hospodaření územních samosprávných celků a jeho
přezkumu nebo na úseku
správy daní a poplatků.
Lhůta pro podání přihlášky: 30. září 2020 do 16:00
hodin.
Případné dotazy zodpoví:
Ing. Jana Paštěková, tajemnice Městského úřadu Břidličná, telefon: 554 773 543,
733 602 140
Bc. Jaroslava Mikulcová,
vedoucí finančního odboru
Městského úřadu Břidličná,
telefon: 554 773 538.

Předpokládaný rozsah
pracovní činnosti:
• komplexní vedení účetnictví samosprávného celku,
Více na webu města:
https://www.mu-bridlicna.cz/16322-oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-pozici-vedouci-financniho-odboru-meu-bridlicna

Co se aktuálně děje v Břidličné
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V neděli 6. 9. 2020 se uskutečnil v chovatelském areálu
Na Poličce, v Břidličné, již
třetí ročník soutěže mladých
chovatelů. Tuto soutěž tradičně uspořádala Okresní organizace Českého svazu chovatelů Bruntál ve spolupráci se
Základní organizací Českého
svazu chovatelů Břidličná.
Mladí chovatelé v letošním
roce soutěžili v osmi odbornostech. Konkrétně v odbornosti holubi, drůbež, králíci,
okrasné ptactvo, hlodavci
a nově i v odbornosti akvaristika, teraristika a kočky. Na
všechny soutěžící čekal písemný test znalostí a rovněž
i poznávačka. Co bylo náročnější? Na to by lépe odpovědě-

Soutěž mladých chovatelů

lo 35 soutěžících. Samozřejmě
nechyběli zde ani žáci chovatelského kroužku z Břidličné.
Ti kromě soutěžení předvedli
přítomným i vybrané svěřence z kroužku. V rámci doprovodného programu měli
soutěžící a návštěvníci možnost poslechnout si přednášku
z oboru teraristika a chov králíků. K úspěšnému průběhu
celé soutěže přispěli bezesporu i všichni sponzoři, kteří neváhali podpořit organizátory,
ale především mladé soutěžící.
Jednalo se konkrétně o společnost Dajana PET, Zvěrokruh
a Sera. Patří jim proto velké
poděkování!Vraťme se ale k
samotné soutěži. Naši soutěžící bojovali hned v šesti odbor-

nostech. Konkrétně: Natálie
Stárková a Jiří Semančík soutěžili v odbornosti – KRÁLÍCI. Jirka získal první místo.
V kategorii EXOTI hájil naše
barvy opět velmi úspěšně Petr
Oliš. Obsadil totiž 2. místo
a ještě zvládl soutěžit i v teraristice. V TERARISTICE
o 2. místo zabodoval Miroslav Loukota a 3. místo získala
Kateřina Bartozelová. V kategorii KOČKY se na 1. místě
umístil Tomáš Kůdela, který
prokázal své znalosti získáním
28 bodů z možných 35. Nu,
a jak dopadli naši AKVARISTI? Na 2. místě se umístil
Adam Zůbek, 3. místo po rozstřelových otázkách uhájil Jan
Loukota a odsunul tak Han-

ku Winklerovou na 4. pozici.
Nejvíce našich žáků soutěžilo již tradičně v odbornosti
HLODAVCI. Jednalo se o Viktorii Mikovou, Emu Bajgrovou, Davida Vlčka, Kateřinu
Bartozelovou, Michaelu Bartozelovou, Barborku Matějíčkovou a Hanu Koniarzovou.
Na „bedně“, a to na 1. místě,
skončila Hana Koniarzová,
2. místo vybojovala Viktorie
Miková a na 3. místě, díky
lepší poznávačce skončila Ema
Bajgrová.
Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně dalších
úspěchů.
Mgr. Květa Děrdová
vedoucí kroužku

První den nového školního roku 2020–2021

Nový školní rok jsme zahájili 1. září. Přiznám se, že jsem
se moc těšil a zároveň jsem
měl vážné obavy, zda v nejisté době, kdy kolem nás běhá
strašák infekčního onemocnění, tradičně přivítáme naše
prvňáčky i s rodiči ve třídách.
Vše se podařilo a škola po
mnoha měsících znovu ožila. Žáci již krátce po 7 hodi-

prvňákům balíčky se školními potřebami. Žákům jsme
popřáli hodně úspěchů při plnění školní docházky, zdraví
a rodičům hodně trpělivosti a
pevné nervy.
Starší žáci si určitě uvědomili, že distanční výuka nemůže
nahradit osobní kontakt se
spolužáky a učiteli, a tak doufejme, že nový školní rok, kte-

ně přešlapovali před hlavním
vchodem do budovy školy. Už
se také nemohli dočkat.
Obavy šly stranou. V osm
hodin jsme s panem starostou města pozdravili rodiče
našich nových žáčků a paní
Řepková za Sbor pro občanské záležitosti spolu s paní vedoucí městské knihovny paní
Kozubovou předala třiceti
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rý máme před sebou, proběhne bez omezení a problémů a
nic nebude bránit školní práci.
Těšíme se i na mimoškolní
činnost v kroužcích ve studenském klubu, v tělocvičně či
tvoření v keramice.
Všem pedagogům a dalším
zaměstnancům naší krásné
školy, přeji úspěšný školní rok.
Mgr. Miroslav Šimůnek

Městské info
Dne 28. 9. 2020 uspořádala Komise kultury a sportu Města Břidličná akci pro
děti s názvem Rozloučení
s prázdninami. Díky počasí se
mohlo promítat i Letní kino,
které mimochodem mělo veliký kladný ohlas. Mimo jiné
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Rozloučení s prázdninami

komise připravila pro děti
různé soutěže, skákací hrad
a opékání špekáčků, které
byly k dispozici. Klub biatlonu připravil pro děti střelbu z plynových vzduchovek.
Chtěla bych poděkovat všem
členům Kulturní komise za

organizaci celé akce, Klubu
biatlonu za spolupráci. Doufám, že Letní kino bude do
budoucna tradice, takže bych
chtěla akci nazvat jako LETNÍ KINO – I. ročník. Vím, že
vše na akci nebylo úplně dokonalé, ale budeme se snažit

dopilovat tyhle drobné nedostatky. Dětem přeji krásný
školní rok 2020–2021.

Ve dnech 3. a 4. září 2020
se zúčastnily třídy 6. A a 6. B
pod vedením třídních učitelek
adaptačního kurzu. Byli jsme
ubytováni na chatě Kazmarka
v Karlově pod Pradědem. Účelem kurzu bylo poznat žáky,
seznámit se a adaptovat se po
dlouhé odmlce...
Počasí nám přálo, byly krásné slunečné dny, takže jsme
mohli i na procházky. Program byl jednak uvnitř v klubovně – hry i úkoly zaměřené
na sebepoznávání, představování i na seznámení se s
pravidly. Venku jsme využili

místní hřiště, kdo chtěl, hrál
míčové hry, využil posilovací
stroje nebo si jen tak povídal s
kamarády. Vydali jsme se i na
procházku do Malé Morávky.
Tam jsme opět ovládli místní
hřiště.
Žáci si kurz užili, doufejme,
že načerpali síly a budou na
kurz dlouho vzpomínat.
Finanční prostředky jsme
získali z grantu města Břidličná. Děkujeme.
Mgr. Bronislava Györgyová
a Mgr. Pavla Kupková –
třídní učitelky

Edita Novysedláková
předseda komise
kultury a sportu

Adaptační kurz

Inzerát

Vedení Základní školy v Břidličné, nabízí prostor k provozování školního bufetu podle platné legislativy pro činnost
školních bufetů.
Nájemné za provozní místo je 300,- plus energie.
Zájemci se mohou informovat v kanceláři školy nebo na
tel. čísle: 595 538 401, 402.

Chovatelský kroužek o prázdninách

Naši mladí chovatelé v sobotu 15. 8. 2020 úspěšně prezentovali své znalosti i svěřence na „Zahajovací výstavě drobného
zvířectva“, kam byli pozváni. Výstavu pořádal Český svaz chovatelů, konkrétně Základní organizace Město Albrechtice.
Žáci si svou prezentaci Tomáš Praslička, Viktorka vatelů je vítězství v červen- a Tomáš Praslička. Gratulurozdělili na dvě části. Prv- Miková, Natálie Ognarová covém kole korespondenční jeme.
ní se věnovala savcům, kde a Miroslav Loukota, trpě- soutěže, vyhlášené ČSCH.
Mgr. Květa Děrdová
si vzali na ukázku křečíky livě odpovídali na všetečné Oceněnými jsou Jan Loukota
vedoucí kroužku
džungarské, činčilu, morče, otázky návštěvníků. Rovněž
ale i králíčka. Druhá část se jim předvedli krmení užovvěnovala teraristice. Samo- ky či sklípkana. Po skončení
zřejmě v této části nechyběl čtyřhodinové prezentace byli
Fernando, tedy naše agama, naši žáci nejen pochváleni od
želvičky, švábi, ale ani noví přítomných pořadatelů, ale
svěřenci. Například užovka rovněž požádáni o prezenčervená, mnohonožky nebo taci na výstavě ve Vrbně pod
sklípkani. Velkým zážitkem Pradědem, která se uskuteční
pro návštěvníky byla nejen na konci září. Všem účastnísamotná možnost vzít si sy- kům děkujeme za skvělou rečícího švába či mnohonožku prezentaci nejen samotného
na ruku, ale rovněž se „po- chovatelského kroužku, ale
mazlit“ s pavoukem, užovkou i ZŠ Břidličná, kterou všichni
nebo činčilkou. Mladí chova- navštěvují. Další prázdninotelé, konkrétně Jan Loukota, vý úspěch dvou našich cho6
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Turistický kalendář 2020
KČT, odbor TJ Břidličná

Zájezd – Pochod slováckými vinohrady Prušánky,
vede Ludmila Horňáčková
17. 10.
Horská indiánská trasa,
vede Indiánský náčelník Bělóš
31. 10.
Druhá horská indiánská,
vede Indiánský náčelník Bělóš.
7. 11.
Náčelníkova vycházka kolem Bruntálu,
Vede Indiánský náčelník Bělóš.
13. – 15. 11. Za posledním puchýřem Brno,
jede se vlakem, vede Jarmila Holešová.
21. 11.
Domašov – Moravský Beroun, Břidličná bus
9.20 hod., vlak 9.43 hod., vede Ludmila Horňáčková
Informace: Horňáčková Ludmila, tel.: 605 975 512

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)
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KOMISE KULTURY A SPORTU MĚSTA BŘIDLIČNÁ
PŘIPRAVILA PRO VŠECHNY SENIORY POŘAD

Společenský dům Břidličná
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