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Vážení spoluobčané,

v současné době, věřím, že již lepšící se pandemická situace, kdy se čísla potvrzených případů nemoci snižují a dochází k postupnému rozvolňování situace v zemi, bych Vám chtěl před nastávajícím obdobím dovolených a prázdnin popřát hodně štěstí,
osobní pohody a především zdraví. Užijte si toto odpočinkové období, načerpejte mnoho sil, ať už v tuzemsku nebo v zahraničí.
Miroslav Kladníček, starosta města

ALINVEST Břidličná otevřel očkovací centrum

Registrovat se mohou lidé přes centrální rezervační systém Ministerstva
zdravotnictví. Očkovací centrum bylo
zřízeno ve spolupráci kraje, krnovské

nemocnice a ALINVESTU Břidličná.
Registrovat se mohou zájemci i z okolí
Břidličné. Centrum je v provozu každý
všední den od 8.00 do 16.00 hodin. Oč-

Pandemie nás nezastaví

kovací vakcína používána v očkovacím
centru je Pfizer-BioNTech COVID-19.
Text: Miroslava Kozubová

Program rozvoje Břidličné, který byl zpracován v roce 2014 a postupně doplňován, a z nějž vychází projekt „Břidličná mění
svou tvář“, je splněn zhruba z 60 %.
Akce, které se budou realizo- domků. Realizace se protaho- nikace na ulici Pivovarská.
Rekonstrukce
sportovní
vat v letošním roce, jsem po- vala z majetkových důvodů,
V roce 2026 by měl být pře- haly, kterou si občané města
psal v minulém vydání Infa, kdy pozemky a komunikace stěhován sběrný dvůr z Ná- také zaslouží.
a tak bych se chtěl věnovat patřily pozemkovému fondu. městí Svobody, kde toto místo
Program Rozvoje nezahrprojektům, které by se měly, Teprve v letošním roce, po není naprosto vhodné k účelu, nuje běžné opravy chodníků,
v rámci tohoto programu, rea- mnoha urgencích a interven- kterému sběrný dvůr slouží, schodišť a komunikací, na
lizovat v nejbližších letech.
cích, by měly být převedeny do prostoru bývalého automo- které je v rozpočtu města poV roce 2022 by měly být re- na město. Poslední akcí toho- toklubu.
čítáno každým rokem zhruba
alizovány akce, o kterých se to roku by měla být výstavba
V roce 2027 by mělo dojít 300 000 Kč. Dalo by se říci,
hovoří již několik let, a které si chodníku na ulici Bruntálská k výstavbě domu s pečovatel- že tímto výčtem by mohl být
Břidličná zajisté zaslouží:
směrem k zadní vrátnici firmy skou službou. Kapacita tohoto program Rozvoje města vy1. Výstavba požární zbrojnice ALINVEST.
domu by měla být 15–20 bytů čerpán, ale není tomu tak,
2. Spojovací komunikace na
Rok 2024 by měl být rokem a umístěn by měl být na Ná- protože i nadále by měl být
ulici Hřbitovní
rekonstrukce dvou důležitých městí Svobody, na místě sou- tento dokument doplňován
3. Vzduchotechnika a zatep- komunikací, a to na ulici Osvo- časného sběrného dvoru. Vě- a já věřím, že k jeho rozšířelení krytého bazénu
bození a na ulici Okružní.
řím, že vybudováním tohoto ní přispějí i naši spoluobčané,
V roce 2023 by se mělo proV roce 2025 by měla být domu přispějeme k prožití kterým není rozvoj našeho
vést zasíťování 10–12 sta- ukončena poslední 4. etapa důstojného stáří především na- města lhostejný.
vebních parcel pro výstavbu „Regenerace panelového sídli- šich starších spoluobčanů.
Vzhledem k tomu, že konrodinných domů na ulici ště Jesenická“.
V zásobníku programu Roz- cem roku 2022 se budou konat
Hřbitovní. Toto bude jedna
Zde by mělo vzniknout mi- voje města Břidličná jsou ještě komunální volby, bude záležet
z nejvýznamnějších akcí v ob- nimálně 40 nových parkova- akce:
na novém vedení města, zda
lasti zajištění stabilizace počtu cích míst, dále inline dráha
Demolice uhelny na ulici Je- bude tento program Rozvoje
obyvatel města Břidličné. Dále v prostoru plochy proti ma- senická a na tomto místě vy- realizován anebo bude nové
by měla být konečně provede- teřské škole a workoutové hři- budování skateparku.
vedení mít jiné priority.
na rekonstrukce komunikace ště. Dále by v tomto roce měla
Vybudování rozhledny na jeKladníček Miroslav,
ve Vajglově u rodinných dvoj- být zrekonstruována komu- zírkách.
starosta města
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Informace o zahájených stavbách ve městě Břidličná

V dubnu 2021 se v Břidličné
začaly provádět plánované
stavební práce na městské
infrastruktuře. Realizuje se
jedna z větších staveb, a to
rekonstrukce ulice Nerudova. Byla provedena skrývka
a sanace nevhodných vrstev v komunikaci, úprava
nivelety a plošného uspořádání prostoru ulice. Přibudou nová parkovací stání

a místa pro kontejnery. Je postavený nový podélný chodník vedoucí do ZŠ. Opravíme schody mezi bytovými
domy čp.348 a 349 vč. nového zábradlí. Zaměstnanci
dodavatelské firmy Kareta
a.s. Bruntál nasadili dobré
tempo, které však zabrzdilo
zjištění, že vytýčené plynové vedení, které křižuje komunikaci na třech místech,

je uloženo příliš vysoko.
Z tohoto důvodu bylo vyvoláno jednání s vlastníkem
o hloubkové přeložce, která
se po dohodě uskuteční ke
konci května 2021 a vlastník
ji provede na svoje náklady. Mimo rámec stavby se
zrušily původní vodovodní
přípojky do bytových domů
z 50. let minulého století
a vybudovaly se nové ve

Příprava komunikace, osazování silničních ob- Výkop pro vodovodní přípojku.
rubníků.

spolupráci se Správou domů
Břidličná s.r.o. a obyvateli
dotčených domů. Jednotlivé
přípojky jsou vlastnictvím
obyvatel. Velmi oceňuji přístup obyvatel ulice, že v den
zahájení prací uposlechli
výzvu na přeparkování automobilů, a tím předešli zbytečným komplikacím. Předpokládaný termín dokončení
stavby je srpen 2021.

Jedna ze tří plynových přípojek, na které bude
provedena překládka. Bude uložena níže do budoucí komunikace.

Před opravou dlážděné plochy uvnitř areálu zá- Po dokončení dlážděné plochy uvnitř areálu zá- Příprava konstrukčních vrstev pro příjezdovou komunikaci do areálu ZŠ pohled z ulice Nerudova.
kladní školy.
kladní školy.
Všechny fotky: Roman Kapusniak

Připomínáme občanům
poplatkovou povinnost

Černé skládky
Upozorňujeme občany města, že někteří jedinci mezi námi vytvářejí zakázané černé skládky, a tím nám všem škodí nejen na
životním prostředí, ale i po finanční stránce, protože úklid se
bude provádět na náklady města Břidličná. Apeluji na obyvatele
města, aby v těchto případech nahlásili tyto nemorální občany na
městský úřad, popřípadě policii. Možná si následně uvědomí, že
na cizím pozemku se černé skládky nezakládají. Město Břidličná
se stará, aby se obyvatelé i návštěvníci cítili ve městě dobře. Proto
jsou postaveny skoro všude odpadkové koše, různé druhy kontejnerů, ale i tak se
na zemi válí odpad
odhozený vandaly.
Vyzývám kuřáky,
aby neházeli nedopalky od cigaret
na chodníky, ale
do koše. Prosíme
všechny, udržujte
ve městě pořádek.
Text a foto:
Dvě černé skládky na ulici Chalupnická za ga- Roman Kapusniak
rážemi.
referent odboru HS

• Poplatek ze psů za rok 2021 byl splatný do 31. 3. 2021. Žádáme
poplatníky, kteří dosud poplatek neuhradili, aby tak učinili
co nejdříve.
• Někteří poplatníci stále nemají uhrazeny poplatky za komunální odpad za rok 2020. Žádáme Vás o kontrolu plateb, a pokud nemáte uhrazeno, je třeba poplatek neprodleně zaplatit.
• Poplatek za komunální odpad za rok 2021 je splatný do 31. 8.
2021.
Stále upřednostňujeme bezhotovostní platbu. Platební údaje
pro úhradu bankovním převodem je možné si vyžádat zde:
Vladimíra Poláčková – tel. 554 773 532,
e-mail: polackova@mu-bridlicna.cz
Halina Zídková – tel. 554 773 536,
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz,
(případně Jiřina Tyčová – tel. 554 773 548)
Vladimíra Poláčková, DiS.
referentka finančního odboru
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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 Bři- zují na území města Bři- dobu dle čl. 4 – sekačky n trá- dnech 31. 12. a 1. 1.
dličná na svém 4. zase- dličná činnosti, které by vu, křovinořezy,
Zakazuje se o nedělích
dání dne 25. června pod mohly narušit veřejný po- kotoučové pily (cirkulárky, a ve dnech státem uznačíslem usnesení 57/4 schvá- řádek nebo být v rozporu okružní pily, motorové pily, ných svátcích v době od
lilo a vydalo v souladu s dobrými mravy, ochranou úhlové brusky apod.)
00.00 do 24.00 hodin pros ustanovením § 10 písm. a) bezpečnosti, zdraví a majet- Článek 3
vádět veškeré práce spojené
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona ku.
Čistota ulic a jejích veřej- s používáním zařízení způčíslo 128/2000 Sb., o obcích, Článek 2
ných prostranství, ochrana sobujících hluk (sekaček na
ve znění pozdějších předpisů Vymezení činností, které veřejné zeleně
trávu, křovinořezů, kotoučotuto obecně závaznou vyhláš- by mohly narušit veřejný Každý je povinen si počínat vých a motorových pil, úhku:
pořádek ve městě nebo být tak, aby nezpůsobil znečištění lových brusek apod.). Toto
Článek 1
v rozporu s dobrými mra- ulic a veřejných prostranství omezení se neuplatní při odÚvodní ustanovení
vy, ochrannou bezpečnosti, na území města. Kdo způso- straňování havarijních stavů
Tato vyhláška upravuje práva zdraví a majetku
bí znečištění ulice či jiného a při stavebních činnostech
a povinnosti všech fyzických Činností, které by mohly veřejného prostranství, je po- velkého rozsahu – např. komosob, které se trvale nebo do- narušit veřejný pořádek ve vinen znečištění neprodleně pletní rekonstrukce bytového
časně zdržují na území města městě nebo být v rozporu odstranit na vlastní náklady. jádra, domu, výstavba rodinBřidličné nebo vlastní či uží- s dobrými mravy, ochrannou Každý je povinen počínat si ného domu, budování inževají na území města nemovi- bezpečnosti, zdraví a majet- tak, aby nezpůsobil znečištění nýrských sítí apod.
tost, dále podnikatelů a práv- ku.
nebo poškození veřejné zele- Článek 5
nických osob, kteří zde trvale a) Znečistění ulic a jiných ve- ně na území města.
Závěrečná ustanovení
nebo dočasně vyvíjejí svou řejných prostranství
Článek 4
Porušení povinností stanovečinnost, která zasahuje nebo b) Ničení a poškozování Regulace hluku, hlučných ných touto obecně závaznou
by mohla zasáhnout do veřej- městské zeleně včetně tech- činností a ochrana nočního vyhláškou bude posuzováno
ného pořádku města Břidlič- nických prvků veřejné zeleně klidu
jako přestupek dle §46 záná. Územím města Břidličná c) Provádění jakékoli úpravy Dobou nočního klidu je doba kona č. 200/1990 Sb., o přese rozumí jeho katastrální a výsadby na plochách veřej- od 22.00 hodin do 06.00 ho- stupcích ve znění pozdějších
území tj. katastrální území né zeleně města bez souhlasu din. V tuto dobu je každý po- předpisů a §58 odst. 4 zákona
Břidličná, Vajglov a Albrech- vlastníka.
vinen zachovávat klid a ome- 128/2000 Sb., o obcích ve znětice u Rýmařova.
d) Používání hlučných strojů zit hlučné projevy.
ní pozdějších předpisů.
Touto vyhláškou se vyme- a zařízení v nevhodnou denní Omezení se neuplatní ve

Městská knihovna je plném
povozu, můžete ji navštívit
v běžných provozních hodinách s dodržováním dvoumetrových rozestupů, připravenou dezinfekcí a s respirátorem
PPF2. Knihovna zpřístupňuje
pro své čtenáře novou službu
v podobě BIBLIOBOXU. Bibliobox slouží k vrácení knih,
časopisů půjčených v městské knihovně v období, kdy je
knihovna zavřena, např. o víkendu, mimo provozní dobu
knihovny, v období dovolené.
Schránka je pravidelně vybírána. Ostatní dokumenty jako
Kouzelné čtení, knihy půjčené
z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby MVS, deskové hry, se
vracejí výhradně v knihovně. Knihy vrácené prostřednictvím biblioboxu budou
čtenáři ze čtenářského konta
odepsány následující pracovní
den. Vrácení knih si uživatel
ověří nahlédnutím do svého
Čtenářského konta. Knihy
poškozené či vázané upomín-

Bibliobox

kou budou řešeny při osobní
návštěvě čtenáře v knihovně.
Bibliobox je umístěn vlevo
u hlavního vchodu do budovy
ZUŠ, na ulici Školní 178, kde
se knihovna nachází. Upozorňujeme, že bibliobox slouží
výhradně k vrácení knih, časopisů z knihovního fondu městské knihovny Břidličná. Nepatří tam letáky, darované knihy
a jiné předměty.
Další službou pro čtenáře
je půjčování e-knih. Knihovna ve spolupráci s portálem
www.ereading.cz nabízí svým
čtenářům k vypůjčení přes
7 000 e-knih. Navíc odkudkoliv a zdarma (v rámci ročního čtenářského poplatku).
Z pohodlí domova si můžete
jednoduše vypůjčit e-knihu
přes on-line katalog knihovny,
která se Vám obratem zobrazí
v knihovničce aplikace eReading s viditelně označeným termínem vrácení. Výpůjční lhůta
je 31 dnů a lze číst až tři tituly
najednou bez nutnosti připojení k internetu. 32. den se e-kni-

ha sama vymaže z aplikace.
V roce 2021 se knihovna zapojila do projektu BOOKSTART
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA od
3–6 let. Jedná se o mezinárodní iniciativu, do níž se zapojují
všechny typy knihoven v české republice, aby plnily jednu
z nejdůležitějších, ale v dnešní
době zatím velice málo rozšířených funkcí – knihovny se zde
snaží o to, aby zapojily aktivní
rodiče a seznamovaly společně
s rodiči ty nejmenší čtenáře
s knihou a nepřeberným
množstvím příběhů (a informací) v ní. Knihovna disponuje širokou škálou dětských
knih pro děti od 3–6 let věku.
Stačí, aby rodiče s dětmi přišli
do knihovny a knihy si prohlédli.
CIRKULAČNÍ SOUBORY
– knihovna nabízí svým čtenářům možnost vypůjčit si
knihy prostřednictvím cirkulačních souborů nejméně na
půl roku, které jsou knihovně
poskytovány prostřednictvím
Regionálního centra v Brun-
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tále a jsou hrazeny z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
Dále nabízíme mimo široký sortiment nových knih
v knihovně službu MVS, kdy
knihu, kterou naše knihovna nemá ve svém knihovním
fondu a čtenář o ni má zájem,
máme možnost vypůjčit z jiných knihoven po celé ČR.
Mimo knih si v knihovně můžete půjčit i společenské hry.
Těším se na vaši návštěvu.
Miroslava Kozubová,
knihovnice

Foto: Miroslava Kozubová
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Správa domů Břidličná s.r.o., IČ: 25900803, DIČ: CZ25900803,
Sokolovská 143, 793 51 Břidličná

Blahopřejeme

Nabídka komerčních prostor

občanům, kteří od vydání minulého čísla oslavili 70 let a víc

Správa domů Břidličná s.r.o. nabízí k pronájmu
nebytové prostory za účelem provozování

kavárny/cukrárny

Prostory jsou umístěny v objektu obchodní jednotky na ul. Nábřežní č. 423 v Břidličné (při čelním pohledu se jedná o pravou krajní
prodejnu) a mají
celkovou výměru
66 m2.
Bližší informace
o možnostech pronájmu Vám budou
poskytnuty na tel.
608 841 641 nebo
Foto: Petr Hornišl
e-mail petr.hornisl@bridlicnasd.cz.

Zdenka Šolcová
86 let Milan Bahula
Eliška Anderšicová 86 let Michal Simko
Marie Kseničová
75 let Lubomír Knápek
Marie Hromadová 75 let

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

Rozloučili jsme se:

Jan Vrba, Ludmila Pavlátová, Antonín Jacko, Ota Hořínek, Pavel Rábek, Pavel Hajduk, Miloš Valčák, Erich Klatt,
Miroslav Trpka, Františka Hajduková, Aloisie Knápková.

Přírodovědný maraton v ZŠ Břidličná

Ano, tak by se dal nazvat
sled pěti on - line kol přírodovědných soutěží. Maraton byl
odstartován 6. 4. 2021 lesnickou soutěží Ypef, ve které si
vybojovalo postup do dalšího
kola družstvo děvčat z 8. A,
ve složení Hana Winklerová,
Hana Koniarzová a Natálie
Piňdáková. Od maximálního počtu bodů je dělil, pouhý
jeden bod. Budeme jim držet
palce 20. 5. 2021, kdy budou
bojovat o postup do republikového kola.
V pondělí 19. 4. 2021 následovalo krajské kolo Geologické olympiády, kde jsme
rovněž měli svá esa, ale o tom
jste si jistě již přečetli. Tak jen
pro připomenutí, druhé místo v kraji vybojoval Petr Oliš
a čeká na potvrzení účasti
v republikovém kole. O třetí místo se popral Miroslav
Loukota. Hned ve středu
21. 4. 2021 soutěže pokračovaly regionálním kolem (tedy
již třetím postupovým kolem)
soutěže Hledáme nejlepšího
mladého chemika ČR. O místa se úspěšně poprali Petr Oliš
a Kateřina Bartozelová z 9. A.

O týden později v sobotu
1. 5. 2021 proběhlo krajské
kolo Biologické olympiády.
Zde bylo na základě výsledků školního kola a písemné
práce vybráno 82 nejlepších
malých biologů Moravskoslezského kraje. Nu, a ani
zde i přes obtížnou přípravu
nechyběli zástupci ZŠ Břidličná. V kategorii C, která
je určená žákům 8. a 9. tříd
ZŠ i odpovídajících ročníků
gymnázií, bojovali tradičně
Miroslav Loukota, Kateřina Bartozelová a Petr Oliš.
A opět úspěšně!!! Miroslav
Loukota obsadil 12. místo, Kateřina Bartozelová 21.
místo a Petr Oliš 28. místo.
Paráda, viďte! O svá první
individuální umístění se poprali i naši šesťáci. Soutěžili
v kategorii D, která je určená
žákům 6. a 7. tříd ZŠ a gymnázií. Ani oni se neztratili,
z 82 soutěžících obsadila Hanka Černošková 37. místo, Honza Loukota 43. místo a hned za
ním skončil Martin Volek.

ná družstva v kategorii M,
10 stanovišť a v kategorii S,
která je určená žákům 7. – 9.
třídy ZŠ a gymnázií, 12 soutěžních stanovišť. Úkoly pro
ně již tradičně sestavovali
odborníci z Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, z Lesů ČR,
z OMS Bruntál, společnosti
EKO-KOM, CHKO Jeseníky
či Zoologické zahrady Olomouc. Patří jim za to velké
poděkování. Ale, největší pochvalu si letos zaslouží
kolegové z ústředí Asociace
středoškolských klubů České
republiky, kteří celou soutěž
technicky zajistili!!! A samozřejmě nesmíme zapomenout
ani na stálou podporu Města Břidličná, díky níž čeká
na všechny soutěžící odměna. Na každé stanoviště měli
soutěžící družstva 10 minut
a mohli získat maximálně
10 bodů. Někde vyplňovali
test, jinde pracovní list nebo
poznávačku, či odpovídali na
otázky z daného tématu. A jak
se soutěžícím dařilo? Všichni
byli šikovní! V kategorii M se
sešlo 10 družstev, v kategorii
S jich bylo 12. A jak na tom
byli naši? V kategorii M jsme
měli dvě družstva. První ve
složení Martin Volek, Jan
Loukota, Václav Repáň, Mateo
Cios, Hana Černošková a Ema
Bajgrová a obsadilo 1. místo!!!
Druhé naše družstvo ve složení Aneta Jurášová, Tereza
Bršťáková, Nikola Prstková,
Tomáš Kůdela a Tomáš Pras-

Nu, a aby toho nebylo málo,
tak v pátek 7. 5. 2021 čekalo
na naše přírodovědce krajské
kolo soutěže Zlatý list. Ano,
i to muselo být letos on-line.
A tak místo tradiční stezky venku v areálu školy, čekalo na soutěžící šestičlen4
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lička, který s ostatními komunikoval po celou dobu soutěže
přes Teamsy. A i naše druhé
družstvo nezklamalo a obsadilo nádherné druhé místo!!!
Oběma družstvům patří velká
gratulace a poděkování nejen
za samotnou soutěž, ale i za
poctivý přístup během odpoledních hodin on line přípravy. V kategorii S jsme samozřejmě měli také dvě soutěžící
družstva. První, které bylo favoritem a oprávněně, vždyť již
od 4. třídy obsazují jen první
místa, letos soutěžilo ve složení Petr Oliš, Jan Repáň, Miroslav Loukota a Kateřina Bartozelová a očekávání naplnilo.
Naši borci získali již po páté
1. místo!!! Druhé družstvo, tak
trochu nováčků z 8. A, ve složení Hana Winklerová, Nikola Řepková, Hana Koniarzová,
Adam Zůbek a na Teamsech
je doplňovala Ivana Široká,
se také neztratilo. Obsadilo 7. místo. Všem soutěžícím
v jednotlivých soutěžích patří
velká pochvala, ono donutit se
v téhle on line době k činnosti nad rámec povinné výuky
není nic snadného. A potěšitelné je, že na naší škole je těch
přírodovědných šikovníčků
opravdu hodně!!! Věřím, že
o dalších se dočtete po 12. 6.
2021, kdy již bude oficiálně
potvrzená nominace malých
chovatelů do národního kola
Chovatelské olympiády, která
se uskuteční v srpnu.
Mgr. Květa Děrdová,
EVVO koordinátor

Městské info

25. května 2021

Krajské kolo Geologické
olympiády 2021

Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita
v Brně, spolupořadateli jsou
Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Krajské kolo proběhlo 19. 4. 2021
tak jako celý letošní ročník,
distančním způsobem. Test
obsahoval 28 otázek různých
typů a oblastí geologie – mineralogie, petrologie, paleontologie, historické geologie,
ložiskové geologie a regionální
geologie. Některé otázky byly
složené a vyžadovaly až 8 odpovědí. Za správné odpovědi
byly získávány 2 body, za chybnou odpověď, byl jeden bod
odečítán. Naši mladí geologové soutěžili v kategorii A, která
je určena základním školám
a víceletým gymnáziím. Konkrétně za naši školu bojovali:
Kateřina Bartozelová, Petr
Oliš, Jan Repáň a Miroslav
Loukota. Tedy, všichni ostřílení borci z 9.A. Nově stáli na
pomyslném startu i naši nováčci, žáci z šestých tříd. Konkrétně Mateo Cios, Jan Loukota, Václav Repáň a Martin
Volek. A jak dopadli zástupci

Přírodovědná korespondenční soutěž
pro jednotlivce a dětské kolektivy MŠ,
ZŠ a Gymnázia

Letošní on-line kolo Přírodovědné korespondenční soutěže,
kterou pravidelně vyhlašuje Středisko volného času Jeseník
společně s Lesy ČR, je již uzavřeno a vyhodnoceno.
Zúčastnilo se ho sice „jen“ 96 soutěžících, ale v této divné
době jsme moc rádi i za ně, uvedla Ing. Jana Hálová, vedoucí
Střediska ekologické výchovy SVČ DUHA Jeseník.
Ano, i já jsem moc ráda, že ně ztvárnit! Petra Volková,
se do něj zapojila i naše žá- žákyně 4. třídy, se úkolu nekyně. Tak ani letos nechybě- polekala, ba právě naopak.
lo zastoupení ZŠ Břidličná.
Petře moc gratuluji k prvníPřesněji ani letos nechybělo mu místu a musím prozradit,
zastoupení přírodovědného že se jí v tomto pololetí prva chovatelského kroužku SK ní místa opravdu drží! Vždyť
ASK ČR Břidličná :o) Nu, ale v prvním ročníku Mezinánebudu vás už déle napínat, rodní chovatelské soutěže
jistě jste zvědaví, kdo že je ta o pohár princezny Sophie
šikulka, a jak si mezi soutě- získala 1. místo v odbornosžícími vedla. V kategorii II., ti Exotické ptactvo. Má tak
určené žákům 4. - 5. tříd, bylo našlápnuto k účasti v repubtéma DVACET OSM KORUN. likovém kole chovatelské
Zvláštní zadání přírodovědné olympiády. Ale o úžasných
soutěže, viďte? Úkolem bylo výsledcích mladých chovatelů
sestavit z písmen nápisu co jste si již jistě přečetli, viďte.
největší počet názvů živočiMgr. Květa Děrdová
chů. A samozřejmě to výtvarvedoucí kroužku

ZŠ Břidličná? Krajského kola
se zúčastnilo přes 25 soutěžících ze ZŠ a gymnázií. Průměrný počet dosažených bodů
byl 41,7 bodů. Nikdo z našich
se neztratil a všichni si zaslouží
pochvalu. Naprosto skvělý výkon a velkou radost nám všem
udělal Petr Oliš, který vybojoval 2. místo a možná postoupí i do republikového kola. To
ovšem není vše, na pomyslnou
„bednu“ si letos sáhl i Miroslav
Loukota, který získal 3. místo.
Nádherný výsledek! Jenže ani
tím úspěch našich žáků nekončil. Jan Repáň, Kateřina
Bartozelová a Mateo Cios získali titul Úspěšného řešitele.
Ten se uděluje jen 40% nejlepších z celé ČR. Gratulujeme!!!
Mgr. Květa Děrdová,
vedoucí kroužku

Silnice z Dolní Moravice
na Novou Ves bude uzavřena

Od pondělí 3. května 2021
budou na silnici v Nové Vsi
probíhat sanační práce a recyklace komunikace. Úsek
bude zcela uzavřen s výjimkou vjezdu integrovaného záchranného systému, autobusů
veřejné dopravy a dopravní
obsluhy.
Vjezd bude povolen také
místním občanům a majitelům nemovitostí, kteří se budou prokazovat povolenkami.
Od čtvrtka 27. května 2021 do

Foto: Jana Kladníčková

neděle 30. května 2021 bude
probíhat pokládka nových asfaltových vrstev a provoz bude
omezen pro všechny účastníky v době od 07.00 do 18.00.
Pracovní úseky budou označeny dopravním značením.
Od pondělka 1. června 2021
pak budou probíhat dokončovací práce, ty však již bez dalšího omezení provozu.
Silnice z Dolní Moravice na
Novou Ves bude uzavřena
(rymarov.cz)

Náš Klokánek v ZOO Olomouc má kamaráda

Všichni víme, že již 12. rokem
žáci ZŠ Břidličná sponzorují
klokánka králíkovitého v ZOO
Olomouc. Ano je to tak, čas
prostě letí. A tak ani tento rok,
který byl a je pro všechny podivný, naši žáci nezapomněli,
naopak. Své úsilí pomoci ZOO
Olomouc navýšili. Žáci chovatelského a přírodovědného
kroužku se dohodli, že pomohou ještě jednomu zvířátku.
Po pro letošní rok typickém,
on line hlasování, se dohodli na
podpoře HRABÁČE kapského.
A tak, získal náš klokánek ka-

maráda hrabáče. Žákům z obou
kroužků, patří velké poděkování! To ovšem není vše, žáci
pomohli a věřím, že ještě pomohou i suchým pečivem. To postupně předáme přímo v ZOO.
Také se pokusíme opět nasbírat
pro urzony maliníkové výhonky, ale zkusíme nasušit přes léto
i pampeliškové či kopřivové
listy a to nejen pro naší školní mini ZOO, ale i pro ZOO v
Olomouci. Spolupráce se ZOO,
je pro naše žáky velkým přínosem. Nejen, že se učí nemyslet
jen na sebe, ale i na druhé, což

je hlavní dlouhodobý cíl v rámci EVVO ZŠ Břidličná, ale pracovníci ZOO, pro ně na oplátku
pořádají výukové programy a
umožňují jim nahlédnout i do
zákulisí zahrady. Právě tuto
možnost, někteří využijí na
pobytových letních kempech,
které letos škola ve spolupráci s
Asociací středoškolských klubů
České republiky pořádá. O tom,
že se dlouhodobý cíl, tedy Ekologická etika daří naplňovat,
svědčí i to, že naši žáci neváhají
a pomáhají nejen v ZOO, ale i
volně žijícím zvířatům. Jeden
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příklad za všechny  Michal
Buráň, žák 9. A, na začátku
března nalezl netopýra, který se
již nedokázal vrátit do úkrytu.
Zcela profesionálně ho umístil
do krabičky, dal mu mističku
s vodou a informoval o nálezu.
Tím netopýra zachránil. Mgr.
Evžen Tošenovský ho ošetřil,
nakrmil a později byl vypuštěn
do volné přírody. Všem žákům,
rodičům, prarodičům, pedagogům a spoluobčanům děkujeme, že pomáhají přírodě!!!
Mgr. Květa Děrdová
koordinátor EVVO

Městské info

25. května 2021

Cesty do zahraničí

MZV ČR upozorňuje, že
z důvodu epidemiologické situace v ČR i v zahraničí stále
dochází k omezením v dopravě a zavádění restriktivních
opatření omezujících vstup
a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR. Při
všech cestách do zahraničí je
nutno se předem informovat
o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních cílové země. Před cestou
do zahraničí či před plánovaným návratem do ČR přes
území třetího státu se doporučuje ověřit si předem aktuálně
platné podmínky přepravy
přímo u sjednaného přepravce
hromadné dopravy (letadlo,
autobus, vlak). Nelze vyloučit,
že jednotliví přepravci budou
před zahájením cesty od cestujících vyžadovat předchozí
elektronickou registraci a také
negativní test na Covid-19.
Před případnou cestou MZV
ČR doporučuje uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19.
Od 15. května 2021 platí
pro občany ČR, jejich rodinné příslušníky, občany EU

s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizince
s povolením k trvalému pobytu následující pravidla pro
návrat z pobytu delšího než
12 hodin ze zemí:
S nízkým rizikem nákazy
COVID-19 (zelená barva) –
Cestující mohou z těchto zemí
do ČR přijet bez jakýchkoliv
omezení.
Se středním rizikem nákazy
COVID-19 (oranžová barva)
- Cestující z těchto zemí musí
před cestou do ČR oznámit
svůj příjezd krajské hygienické
stanici příslušné podle místa
bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit
hraniční kontrole. V případě
cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem,
Autobusem) estující musí
podstoupit antigenní test (provedený max. 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test
(provedený nejvýše 72 hodin
před zahájením cesty do ČR)
a musí disponovat písemným
potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení o výsledku testu bude
vyžadováno dopravci jako

podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej
musí na vyžádání předložit
hraniční kontrole v ČR.
V případě cesty do ČR individuální přepravou není
třeba disponovat testem před
započetím cesty, ale je povinnost postoupit antigenní nebo
RT-PCR test na přítomnost
SARS-CoV-2 nejpozději pátý
den po příjezdu do ČR.
Po příjezdu do ČR po dobu
14 dnů platí pro všechny povinnost nosit všude mimo domov
respirátory nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového
ventilu) naplňující minimálně
všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95).
VÝJIMKA PRO OČKOVANÉ OSOBY PŘI NÁVRATU
ZE ZEMÍ SE STŘEDNÍM RIZIKEM NÁKAZY :
Osoby, kterým byl Českou republikou, Maďarskem, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou
republikou, Slovenskou republikou nebo Slovinskou republikou vystaven národní certi-

fikát o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19,
a u kterého uplynulo i) v případě dvoudávkového schématu
podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku nejméně 22 dní ale
ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,
ii) v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů
o léčivém přípravku a v případě
aplikace druhé dávky očkovací
látky ne více než 9 měsíců od
aplikace první dávky očkovací
látky, iii) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku
nejméně 22 dní ale ne více než
9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky, (dále jen „očkované osoby“), před svým návratem do ČR ze zemí se středním
rizikem nákazy pouze vyplňují
příjezdový formulář. Osoby
jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit
při hraniční nebo pobytové
kontrole.
Podmínky návratu do ČR
ze zahraničí v době pandemie
Covid-19 | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

DOVOLENÁ

OČKOVÁNÍ PSŮ

Ordinace MUDr. Jany Šuleřové
bude od 1. 6. 2021
do 11. 6. 2021 z důvodu čerpání dovolené ZAVŘENA.
ZASTUPUJÍCÍ LÉKAŘ:
MUDr. Jiří Albrecht, Bruntálská 167
tel.: 554 286 097

ve středu 26. 5. 2021
V Břidličné
u Městského úřadu
od 10.00 do 11.30 hod.
od 14.00 do 16.00 hod.
Ve Vajglově
u prodejny potravin
na sídlišti
od 11.45 do 12.00 hod.
od 16.15 do 16.30 hod.

Cena očkování:100 Kč
Cena za nový
očkovací průkaz:10 Kč

Foto: Jana Kladníčková
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Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu připravil ČEZ
nové studio i program

V době covidové distanční výuky se staly virtuální
výpravy do nejstřeženějších
prostor Česka doslova hitem,
energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká
tu ještě nebyla! Elektrárny
Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního
interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným
obnovitelným zdrojům čekají
účastníky unikátní pokusy,

menu, který začali
ve virtuálním televizním
studiu
ČEZ
servírovat
profesionální moderátoři, zkušení
elektrárenští průvodci a experti na
telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických
energetických provozů oživuje distanční výuku na školách
a zpestřuje lidem jednotvárné
dny bez zábavy.
Účast na prohlídkách beze-

praktické ukázky
a soutěže o ceny.
Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“
absolvovalo z pohodlí domova už
přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté
kombinézy? Kolik nožiček
má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné elektrárny?
To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického

Mateřská škola

Naše MŠ začala plnohodnotně fungovat a my jsme mohli
přivítat děti z 1. a 2. třídy. Naši
předškoláci během covidové situace pracovali z domu
na distanční výuce s pomocí
svých rodičů na webových
stránkách MŠ. Své úkoly si
donesli do MŠ, kde byli odměněni diplomem za splněnou práci. Musíme zmínit, že
testování zvládly všechny děti
bez problémů a strachu a organizace při příchodu do MŠ
byla klidná. Nyní se můžeme
plně věnovat cílům, které nás
čekají do konce školního roku.
Šnečci mají dokončenou pre-

misních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu
w w w.virtualnevelektrarne.
cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až
do konce školního roku. Na
každý všední den je vypsáno
až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro školy,
odpoledne i pro veřejnost.
Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny
exkurze jsou zdarma.
Vladislav Sobol,
mluvčí | komunikace a marketing

Základní umělecká škola

zentaci z krabiček na Téma
- Naše město. Berušky a Včeličky tuto prezentaci právě dokončují. Výstava se bude konat
v zámku v Janovicích a bude
přístupná veřejnosti. Momentálně se věnujeme úpravě
školní zahrady, kde chystáme
i společnou akci pro rodiče
našich dětí. Čeká nás výlet na
farmu ve Stránském. Využíváme tělocvičnu ke sportovním
činnostem a začínáme s pravidelným tréninkem na fotbalovém hřišti. Po vynucené covidové přestávce se děti těšily na
své kamarády a svou MŠ.
Text a foto: Věra Višňová

Základní umělecká škola učila od ledna distančně,
žáci se připojovali on-line
a dostávali úkoly, které dělali
doma. Byla to zajímavá zkušenost, díky výuce na dálku
jsme se zdokonalili v práci
s technikou, vyzkoušeli jsme si
nové výtvarné techniky, které
se doma nabízely, jako třeba
malbu do mouky, modelování
z těsta nebo obrazy skládané
z oblečení a věcí. Ale věnovali jsme se i klasické kresbě,
malbě, fotografii i keramice...
Jistě to bylo náročnější i pro
rodiče, kterým tímto děkuji za
podporu a pomoc! Výsledky

naší práce jste o Velikonocích
mohli vidět na plakátovacích
plochách v Břidličné. Mám
radost, že od 10. 5. se zase můžeme učit společně, nařízení
nám ale zatím neumožňuje
sejít se ve škole. Tam se můžou
učit jen maximálně tříčlenné
skupinky. Vyřešili jsme to tak,
že jsme se sešli na fotbalovém
hřišti, kde jsme se schovali
před deštěm, dovezli si tam
malířské stojany a byli jsme
rádi, že po dlouhé době můžeme tvořit společně!
Mgr. Kamila Pánková,
učitelka výtvarného oboru
ZUŠ Rýmařov

Foto: Mgr. Kamila Pánková

Foto: Věra Višňová

Martina Mácová, DiS.
7

Městské info

25. května 2021

ZUŠ Rýmařov
vyhlašuje

pro děti z Břidličné a okolí

přijímací zkoušky
pro školní rok 2021 – 2022
VÝTVARNÝ OBOR
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR (nově)
úterý 8.6.2021 od 15:30 – 18:00

HUDEBNÍ OBOR
čtvrtek 10.6.2021 od 14:00 – 18:00

Přijímací zkoušky budou v Břidličné
probíhat
v budově na Školní ul. – 3. patro
(bývalá ZŠ u kostela)
Do všech oborů lze přijímat děti od 5 let.
Elektronickou přihlášku je nutno vyplnit předem na
www.zusrymarov.cz, zde naleznete i další informace
nebo volejte tel. 595 538 302, 739 345 508.

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. 7. 2021
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