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Změna cen za pronájem (pacht) pozemků ve vlastnictví města
Základní povinnosti města a jeho orgánů při nakládání s městským majetkem jsou upraveny zákonem číslo
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Město Břidličná, vědomo si své zákonné povinnosti
účelného a hospodárného využívání
svého majetku, vedeno snahou optimálně využít pozemkový fond, jehož je
vlastníkem, a v této souvislosti poskytnout podporu aktivitám k uvedenému
cíli zaměřeným, upravilo v Pravidlech
o pachtu nebo pronájmu nemovitých
věcí ve vlastnictví města Břidličná (dále
jen “Pravidla“), postup města v procesu
přípravy a realizace pronájmu pozemků. Na základě podnětu fyzických nebo
právnických osob nebo z vlastního podnětu budou, v souladu s ustanovením §
39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
záměry města pronajmout pozemek ve
vlastnictví města, zveřejněny na úřední
desce, a to minimálně po dobu 15 dnů,
před rozhodnutím o zamýšlené dispozici v příslušném orgánu města. Součástí
uvedených Pravidel je i dlouho diskutované navýšení cen za pronájem (pacht)
pozemků. K poslednímu navýšení došlo
v roce 2008, kdy se z původních haléřových položek za m2 zvýšily sazby u za-

Město Břidličná v minulém roce uzavřelo nájemní smlouvu se společností
Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze na
umístění bankomatu v přízemí budovy
městského úřadu v Břidličné. Samotné
umístění vyžaduje provést stavební úpravy spočívající v dobetonování části stávajícího pódia vedle skleněného zádveří

hrádek na 1 Kč/m2/rok a u garáží na
10 Kč/m2/rok.
Nově schválená Pravidla obsahují navýšení cen za pronájem (pacht)
u zahrádek na 3 Kč/m2/rok a u garáží
30 Kč/m2/rok. Všichni stávající nájemci,
pachtovníci obdrželi Dodatek k nájemní
(pachtovní) smlouvě upravující zvýšení
nájemného (pachtovného) dle uvede-

Bankomat v novém

pro ukotvení bankomatu. Část skleněné
výplně bude demontována a nově vzniklý
prostup bude sloužit pro výběr hotovosti
z bankomatu. Pro vytvoření výběrového
místa (venkovní prostor) bude osazena
ocelová podesta vč. zábradlí uložená na
bet. základech, splňující požadavky na
bezbariérové užívání. Nad konstrukcí

ných Pravidel. Dle těchto Pravidel bude
postupováno u všech žádostí a případů
posuzovaných RM ode dne 01. 01. 2021.
Úplné znění Pravidel je zveřejněno na
webových stránkách města:
www.mu-bridlicna.cz.
Bc. M. Kováčová,
odbor HS, správa majetku

podesty bude osazena polymerová stříška v provedení a výšce dle stávající. Práce
budou probíhat v měsíci lednu a předpokládané zahájení provozu je začátkem
měsíce února.
Bc. M.Kováčová
Odbor HS, správa majetku
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Sníh je tady a je to rázem
ta správná krásná bílá zima

Blahopřejeme
občanům, kteří od vydání minulého čísla oslavili 70 let a víc
Josefa Doleželová
Ludmila Pavlíková
Marie Kobylková
Stanislav Langr
Karel Šolc

94 let
94 let
91 let
91 let
88 let

Vlastislava Zelinová
Erika Krywdová
Eva Lojšková
Marie Grichwaldská
Vlasta Brixelová

Přes veškerá opatření z důvodu covidu je velmi povzbuzující projít se zasněženou krajinou, obzvláště když se mezi
mraky vyklube i sluníčko.
Tak jako každé roční období
i toto zimní má v sobě i něco,
co nám život komplikuje,
a tím je sníh na chodnících
a komunikacích. Město zajišťuje zimní údržbu, kterou
se rozumí zmírnění následků
zimy, nikoliv vyčištění chodníků a komunikací do sucha,
to bohužel není ani možné.
V tomto období musíme být
všichni opatrní a pokud je náledí, tak je dobré třeba i právě
procházky omezit. Bohužel

85 let
80 let
75 let
75 let
70 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

Jozef Brisuda, Jan Bubela, Miroslav Hájek, Květoslava
Bornová, Bohumila Olišová, Jozef Rác, Roman Novák, Emil
Hric, Karel Kalus, Karel Pytlíček, Milan Gončár, Ludmila
Müllerová, Lubomír Mlčák, Jaroslava Mihalcová, Ivo Kosík.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302
Finanční úřad upozorňuje, že z důvodu
špatné epidemiologické situace aktuálně nejsou otevřeny pokladny pro placení
daní v hotovosti na územních pracovištích finančního úřadu a s touto situací
je výhledově nutno počítat také v dalších
měsících. Máte problém či dotaz k přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021?
Nechoďte kvůli tomu na finanční úřad,
raději na své územní pracoviště zavolejte, napište nebo si informace vyhledejte
na webových stránkách www.financnisprava.cz. Vyplněná přiznání, prosím,
vkládejte do sběrných boxů. Speciální

telefonické informační linky, zřízené na
každém územním pracovišti, zajistí všem
tazatelům odpovědi na položené otázky
k dani z nemovitých věcí se znalostí místních poměrů. Odpovídat na dotazy občanů a firem budou na zřízených infolinkách
zaměstnanci útvarů majetkových daní
všech územních pracovišť finančního
úřadu, a to v pracovních dnech denně od
4. ledna 2021. V pondělí 1. února skončí
lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 a také možnost přihlásit se k placení této daně na
rok 2021 prostřednictvím soustředěné
inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Povinnost podat přiznání se týká především
nových vlastníků pozemků, zdanitelných
staveb, bytových a nebytových jednotek
(včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2020 z družstevního do
osobního vlastnictví). Do daňového při-

Úřad Práce v Bruntále
pondělí a středa
od 8:00 - 13:00 hodin
podatelna3205@fs.mfcr.cz
554 792 111
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v některých případech jako je
mráz a vytrvalé sněžení, nepůsobí posypy a odhrnování
až tak účinně, a tím je terén
více nebezpečný.
Buďte na sebe opatrní, ať si
toto krásné bílé období užijete
ve zdraví.
Chci touto cestou poděkovat
těm, kteří, dá se říci, v kteroukoliv dobu s ohledem na vývoj počasí, třeba i v nočních
hodinách, provádí práci a to
i ručně, aby nám zmírnili ty
neblahé následky tohoto krásně bílého období.
Kladníčková Jana
místostarostka

znání se uvádí všechny zdanitelné stavby
(budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které
se nachází na území Moravskoslezského
kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2021. Finanční úřad
doporučuje využít k vyplnění i k podání
daňového přiznání elektronickou aplikaci
na adrese www.daneelektronicky.cz, kde
lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých
věcí na rok 2021 vyplnit automatizovaně
s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej lze vytisknout.
Daň z nemovitých věcí na rok 2021 je
splatná do konce května 2021. Více informací k dani z nemovitých věcí naleznete na www.financnisprava.cz.
Výpis z tiskové zprávy Finanční správy
Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí finančního úřadu
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PŘIPOMÍNÁME OBČANŮM
POPLATKOVOU POVINNOST

VÝZVA ORGANIZACÍM, FIRMÁM,
SPOLKŮM, SDRUŽENÍM

Zřejmě kvůli událostem, které nám minulý rok přinesl, někteří
poplatníci zapomněli na úhradu poplatků za rok 2020. Zkontrolujte si, prosím, zda máte uhrazeny poplatky za komunální odpad, za psa a za pozemky. Pokud jste poplatky dosud neuhradili,
je třeba provést platbu co nejdříve.
Upřednostňujeme bezhotovostní platbu. Platební údaje pro
úhradu bankovním převodem je možné si vyžádat zde:
Vladimíra Poláčková –

Dovoluji si tímto požádat zástupce organizací, firem,
spolků, sdružení a dalších aktivit působících ve městě
Břidličná o laskavé zaslání stručné zprávy o činnosti
za uplynulý rok 2020 pro potřeby záznamu do Kroniky
města Břidličná za rok 2020. Zprávy lze zaslat e-mailem na
Miroslav.volek@seznam.cz nebo písemně na adresu
Miroslava Volek, Nerudova 333, 793 51 Břidličná. Případně
nechat v Městské knihovně Břidličná. Údaje o konkrétních
osobách lze podat jen s jejich souhlasem, nebo pokud již byly
zveřejněny v jiných médiích.
Miroslav Volek,
Kronikář města Břidličná

tel. 554 773 532,
email: polackova@mu-bridlicna.cz

Halina Zídková –

tel. 554 773 536,
email: podatelna@mu-bridlicna.cz
(případně Jiřina Tyčová – tel. 554 773 548)
Vladimíra Poláčková, DiS.
referent finančního odboru

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Břidličná se na svém zasedání dne 16. 12. 2020 usneslo, vydat obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. Město Břidličná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek za odstraňování
komunálních odpadů platí fyzická osoba přihlášená v obci,
fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých
není přihlášená žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Za fyzické osoby tvořící domácnost
může poplatek platit jedna
osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém
domě může poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby,
které platí poplatek za více
fyzických osob, jsou povinny
správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení
a data narození osob, za které
poplatek platí. Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit
správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek
vznikla. Dále je povinen dle čl.
2 odst. 1 této vyhlášky ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení,

místo přihlášení, popřípadě
další adresy pro doručování.
Současně uvede skutečnosti
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této
vyhlášky je poplatník povinen
ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené
k individuální rekreaci nebo
rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní
číslo pozemku, na kterém je
tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo
popisné číslo stavby, ve které
se byt nachází, a číslo bytu,
popřípadě popis umístění
v budově, pokud nejsou byty
očíslovány. Ve lhůtě podle
odst. 1 je poplatník povinen
ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny přihlášení
nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu. Poplatník,
který nemá sídlo nebo bydliště
na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede
také adresu svého zmocněnce

v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala. Povinnost ohlásit údaj
podle odst. 2 a 3 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaj,
který může správce poplatku
automatizovaným způsobem
zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh
těchto údajů zveřejní správce
poplatku na své úřední desce.
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 600 Kč
a je tvořena z částky 250 Kč
za kalendářní rok a z částky
350 Kč za kalendářní rok. Tato
částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího
kalendářního
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.
Skutečné náklady za rok 2019
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1
734 787 Kč a byly rozúčtovány
takto: Náklady 1 734 787 Kč
děleno 3 244 (3 210 počet přihlášených osob na území města + 34 počet staveb určených
k individuální rekreaci, bytů
a rodinných domů, ve kterých
není přihlášena žádná fyzická
osoba) = 535 Kč. Z této částky
3

je stanovena sazba poplatku
dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350 Kč. V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví
stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného
domu nebo změny umístění
podle čl. 6 odst. 1 v průběhu
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních
měsíců přihlášení, vlastnictví
nebo umístění v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav
k poslednímu dni tohoto měsíce.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 03. a do 31. 08.
příslušného
kalendářního
roku anebo jednorázově do 31.
08. příslušného kalendářního
roku. Vznikne-li poplatková
povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
Celé znění obecně závazné vyhlášky najdete na
www.mu-bridlicna.cz
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ÚSPĚŠNĚ ZAKONČEN PROJEKT „SÍDELNÍ ZELENĚ“

V závěru roku finišovala firma STROMMY COMPANY s.r.o. s dokončením projektu „Sídelní zeleň“, v rámci dotačně podporovaného Operačního programu životního prostředí, který i nám umožnil čerpat finanční prostředky z evropského fondu pro
regionální rozvoj.
Že se něco dělo kolem městského úřadu, kolem společenského domu a v obytné zóně
mezi domy ulice 1. Máje a ulicí Osvobození, toho si nevšimnout nedalo. Že se odvíjely
debaty různého charakteru na
sociálních sítích, toho si také
nedalo nevšimnout. Ale budiž
nám všem k potěšení zdárné
dokončení výsadby velkého
množství vzrostlých stromů,
okrasných keřů ve zmíněných
oblastech, kde dle návrhu paní
Ing. Lazarové byly oblasti
uvedeny do jakéhosi ladu ve
vztahu k dalším částem města.
U Společenského domu zbývá
ještě osadit nové veřejné osvět-

lení podél chodníku, ale to
vzhledem k delší dodací lhůtě bude provedeno, až dovolí
počasí. Na závěr – jen malé
přání, ne každý občan je příznivcem změn, a o to hůře se
pak ztotožňuje s jejich realizací. Přesto bychom chtěli tímto
zastánce i odpůrce starých či
nových stavů v sídelní zeleni
ve městě (samozřejmě i mimo
sídelní zeleň) požádat, aby napříště komunikovali s městem
či městským úřadem nejlépe
formou návštěvy, kde se dají
probrat i rozdílné názory nad
realizovanými projekty. Výkřiky, někdy až nesmyslně
urážlivé lži, nemají, dá se říci,

tu správnou váhu v jednání
k dané věci. Ti, kteří se přišli
informovat nebo i probrat svůj
odlišný názor na věc, nám potvrdí, že se dá názor zohlednit
či vyjasnit i ve vztahu k etapě
již probíhající realizace. Ještě
doplňující informace k podnětu občana našeho města na
Českou inspekci životního
prostředí ke kácení vzrostlých
tújí u Společenského domu.
Město muselo v rámci realizace tohoto projektu navíc
řešit i tento podnět. Vše bylo
řádně zdůvodněno a doloženo. Pochybení ze strany města
shledáno nebylo a i vzhledem
k velkému množství vysaze-

GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Kladníčková Jana,
místostarostka

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020,
o stanovení místního koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí

Školní kolo proběhlo 17. prosince 2020. Na vyplnění testu,
který měl 30 otázek, měli soutěžící 20 minut. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. Kategorie A zahrnovala žáky základních škol a víceletých gymnázií, do kategorie B patřili studenti středních škol.

V kategorii A byl průměrný
výsledek 25 bodů. Maximální
počet získaných bodů byl 57.
Jen jedenáct žáků z celé ČR
získalo více než 50 bodů. Do
letošního ročníku se i v této
nelehké době zapojilo 8 žáků
naší školy. Všichni jsou členy
přírodovědného kroužku SK
ASK ČR Břidličná. Poctivě

ní nových vzrostlých stromů
a keřů v rámci posuzovaného
projektu, bylo vše uzavřeno.
I toto je forma, kterou si někdo
ulevil tím, že zatížil prací další lidi. Snad se mu ulevilo i po
ukončení šetření a uzavření
podnětu. A tak si hlavně tiše
přejeme, aby revitalizované
plochy činily v budoucnu jen
radost a příjemný pocit na
duši v momentě, kdy se budeme naším městem procházet. Snad si i „věční“ kritikové
najdou místa, která jim budou
potěchou.

Zastupitelstvo města Břidličná se na svém
zasedání dne 26. 08. 2020 usnesením
č. 111/5 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“)
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

se připravovali a i v době distanční výuky se scházeli na
Teamsech, každou sobotu.
Jejich úsilí bylo korunováno úspěchem. Všichni naši
soutěžící totiž postoupili do
okresního kola, které se uskuteční ve středu 13. 1. 2021. Držíme moc palce!!! Konkrétně
se jedná o žáky z 6. tříd: Mateo Cios, Jan Loukota, Martin Volek a Václav Repáň,
pro které je boj mezi deváťáky
zvlášť náročný. Soutěžní skupinu samozřejmě doplnili naši
borci z 9. A: Petr Oliš, Miroslav Loukota, Jan Repáň a Kateřina Bartozelová.
Květa Děrdová
vedoucí kroužku

Čl. 1
Místní koeficient
Na území obce Břidličná se stanovuje místní koeficient
ve výši 2, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé
druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných
jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků
uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2021.
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DOPIS PANU PREMIÉROVI
NA ÚŘAD VLÁDY
-PRÁCE ŽÁKŮ 4.A
Třída 4. A napsala a poslala dopis panu premiérovi na
úřad vlády. Znění dopisu a odpověď z úřadu vlády si můžete
přečíst níže.
Vážená vládo, vážený pane
premiére,
v letošním roce se učíme
o České republice a tak nás
napadlo, že si založíme naši
republiku. Jmenuje se Špunti
4. A a nachází se v ZŠ Břidličná. Navrhli jsme si státní znak,
hymnu, vlajku, máme i měnu-Špuntí korunu. Zvolili jsme si
prezidenta a do našich ministerstev jsme si volili jednotlivé
zástupce. Jsou to následující
ministerstva:
Ministerstvo
financí- za mimořádné úkoly získáváme Špuntí koruny,
Ministerstvo her a zábavy,
Ministerstvo školství, Ministerstvo ochrany a hygieny,
Ministerstvo spravedlnosti,
Ministerstvo pořádku a příjemného prostředí, EKO ministerstvo. V naší republice není

ŠKOLA V DOBĚ COVIDOVÉ

Ani po vánočních prázdninách se naši žáci nevrátili do
tříd. Pouze žáci 1. a 2. ročníku
mohou, při dodržování hygienických pravidel, trávit čas
ve škole. Ostatní se vzdělávají
v kombinovaném distančním
vzdělávání. Veškeré informace o režimu školy najdete na
školních webových stránkách
www.skolabridlicna.cz. a nejen to. Z dotace MŠMT jsme
v závěru loňského roku nakoupili potřebné vybavení pro
vzdělávání na dálku. Počítače
jsme zapůjčili našim dětem.
Do čtyř tříd 1. – 5. ročníku
jsme nainstalovali dotykové
panely pro názornější výuku.

zatím nikdo nakažený Covidem 19, proto k nám můžete
na návštěvu. A také prosíme,
nezavírejte nám školu.
4. A, TU: Hana Dobrozemská

Odpověď z Kanceláře
předsedy vlády ČR
Vážená paní učitelko,
z pověření pana premiéra
bychom Vám i Vašim žákům
rádi poděkovali za krásný ilustrovaný dopis s originálním
nápadem vlastní republiky.
Jakmile to umožní situace,
pan premiér s radostí navštíví
Vaši školu, aby mu žáci mohli celý svůj nápad představit
osobně. Budeme se těšit na viděnou!
S pozdravem do republiky
Špunti 4.A a přáním hodně
zdraví a štěstí do roku 2021
Ing. Karolína Bucifalová
oddělení Kanceláře předsedy
vlády ČR
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Stále je co modernizovat, od
nábytku, osvětlení až po regulaci dodávky tepla do školní
budovy. I přes veškeré potíže
s uzavřením škol se blížíme
k závěru 1. pololetí školního
roku a budeme hodnotit výsledky vzdělávání. Žáci obdrží
výpis z vysvědčení. Probíhá
intenzivní příprava budoucích středoškoláků, aby uspěli
u přijímacích řízení. Myslíme
i na naše budoucí prvňáky
a připravujeme zápis do 1. tříd
na 15. dubna. Veškeré informace včas zveřejníme.
Mgr. Miroslav Šimůnek,
ředitel školy
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Lyžařské běžecké trasy
Klubu biatlonu v Břidličné

Obdobně jako v posledních
více jak deseti létech, také
v nastávající zimní lyžařské
sezóně budou v okolí města
Břidličná, na jeho severním
okraji, členy Klubu biatlonu
Břidličná upravovány lyžařské
běžecké tratě. Pokud se změní

JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ
Břidličná – Velká Štáhle – Rýmařov
Břidličná
5. 01; 5.09; 5.25; 5.30; 5.48; 6.20; 6.52; 7.13; 8.31; 10.24; 10.31;
12.31; 12.53; 13.00; 13.28; 14.32; 14.53; 14.56; 15.28; 15.41; 17.03;
18.28; 18.46; 20.27; 21.49; 22.48.

ká stopa a prostor pro bruslení
po dobu, kdy to počasí a sněhové podmínky dovolí.
Dlouhodobě je vyhlašovatelem programu úpravy a údržby lyžařských běžeckých stop
v našem kraji a program pod-

Soboty, neděle a státem uznané svátky
Břidličná
6.52; 7.26; 8.45; 10.33; 12.35; 17.05; 18.28; 18.53.
Rýmařov – Velká Štáhle – Břidličná
Rýmařov
4.45; 5.10; 5.15; 5.35; 5.50; 6.10; 6.30; 6.40; 7.00; 9.00; 11.00;
11.55; 12.25; 12.35; 13.20; 13.50; 14.05; 15.00; 15.30; 16.00;
16.40; 17.00; 19.15; 20.40; 22.15.
Soboty, neděle a státem uznané svátky
Rýmařov
5.15; 7.10; 12.25; 14.50; 15.10; 16.45;
Břidličná – Valšov –(Moravský Kočov) - Bruntál
Břidličná
5.02; 5.56; 6.11; 7.02; 7.23; 7.30; 9.23; 11.23; 12.55; 13.37; 14.15;
14.27; 15.23; 15.53; 16.23; 16.59; 17.20; 19.31; 20.55; 22.34.

stávající ráz počasí a napadne
dostatečné množství sněhu,
bude Klub biatlonu upravovat
lyžařské běžecké stopy v celkové délce 8 km s hlavním
záměrem na připravenost stop
pro tréninkovou činnost biatlonistů a lyžařů a na víkendy.
Vítáni budou všichni zájemci
o běžecké lyžování z Břidličné
i okolí. K úpravě lyžařských
stop budou v případě příznivých podmínek používány
sněžné skútry Klubu biatlonu,
kterými bude upravena běžec-

Soboty, neděle a státem uznané svátky
Břidličná
4.59; 7.26; 15.26; 16.59;

poruje Moravskoslezský kraj,
který se na realizaci projektu
finančně podílí.

Bruntál – Valšov – (Moravský Kočov) – Břidličná
Bruntál
5.00; 5.20; 6.25; 8.05; 9.55; 10.05; 12.05; 12.25; 13.00; 13.20;
14.25; 15.00; 15.18; 15.50; 16.30; 18.20; 21.25; 22.25.

Přístup k lyžařským běžeckým tratím v Břidličné je od
školní jídelny ZŠ Břidličná
a kolem střelnice Klubu biatlonu z ulice Nerudovy. Nástupní
místa lyžařských běžeckých
tras jsou označena informačními tabulemi se základními
údaji o tratích.

Soboty, neděle a státem uznané svátky
Bruntál
6.25; 8.20; 16.40; 18.25.
Břidličná – Olomouc přímo
5.30; 6.50; 10.20; 12.40; 17.10.
Olomouc – Břidličná
6.00; 8.55; 13.00; 14.48; 16.55.

Miroslav Volek

JÍZDNÍ ŘÁDY VLAKŮ
Břidličná zastávka – Opava Východ
6.31; 8.39; 10.39; 14.39; 16.39; 18.39.
Opava Východ – Břidličná zastávka
5.21; 7.39; 9.39; 11.39; 13.39; 15.39; 17.39;
6
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JE VÁM 80 A VÍCE LET?
CHCETE SE OČKOVAT PROTI COVID-19?
Můžete se telefonicky objednat přes telefonní linku 1221
nebo přes Registrace na očkování - Zadání tel. čísla - Odběry COVID (mzcr.cz),
kde vás krok po kroku navedou, jak se registrovat.

Nedaří se vám přes linku 1221 registrovat a nemáte nikoho,
kdo by vám s registrací a vyplněním formuláře centrálního
rezervačního systému k očkování proti COVID-19 pomohl?
Město Břidličná nabízí seniorům, kteří to potřebují,
pomoc s registrací telefonicky.
V případě zájmu volejte na telefonní linku městské knihovny 733 337 883
Pondělí – Pátek od 8.00 do 15.00 hod.
Ve středu můžete navštívit knihovnu osobně v době
od 8.00 do 13.00 hod.
kde vám s registrací pomůžeme.

Fotografie od našich čtenářů

Autorka fotografií: Jana Kladníčková
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Fotografie od našich čtenářů

Autorka fotografií: Jana Rošková
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. 3. 2021
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