MĚSTO BŘIDLIČNÁ

dvouměsíčník

1/2020

MĚSTSKÉ INFO

zdarma

Fikce anebo skutečnost?

Sedím nad programem rozvoje města Břidličná na r. 2014 – 2023 a pomalu z něj odškrtávám.
Ano hodně se toho podařilo, – ano také tam jsou – realizace to, kde by tento dům klidného parcel na výstavbu rodinných
ale je ještě mnoho projektů, r. 2016–2022.
stáří měl stát. Doba realizace domů. Vždyť pokud chceme
které je třeba uvést do života.
Oprava zdravotního středis- r. 2022–2023. Prohlížím tento zabránit odlivu mladých rodin
Vždyť Břidličná a její obča- ka v r. 2020 – nechybí. A co strategický dokument – ano už z Břidličné, musíme jim nabídné si to zaslouží. Přemýšlím takhle velké sportovní zařízení to mám – JSDH (jednotka sbo- nout i možnost přiměřeného
– nezapomněli jsme v tomto jako je multifunkční sportovní ru dobrovolných hasičů), jedna bydlení. V současné době se
dokumentu na projekty, které hala, kterou by mohly využívat z nejaktivnějších skupin na- zpracovává územní studie pro
našim občanům chybí? Vy- všechny věkové kategorie na- šich spoluobčanů, která často výstavbu RD a v nejbližších
budování skutečného centra, šich občanů? Ano, také jsem ji s nasazením vlastního zdraví letech bude provedeno zasíťokteré bude chloubou Břidlič- tam našel. Pokud se podaří za- chrání naše majetky před zni- vání těchto pozemků. Tento
né (pěší zóna, autobusové ná- jistit finanční prostředky z ně- čujícími požáry, popř. živelný- materiál je doplňován o nové
draží, odpočinková zóna-tzv. jakého dotačního titulu, měla mi pohromami. Ani na ně zde projekty, protože je v Břidličnáměstíčko) – ano je tam. by proběhnout realizace do není zapomenuto. Po vyhledá- né stále co zlepšovat. Chceme
Doba realizace r. 2019–2022. r. 2022. To ale není vše, nesmí- ní vhodného místa pro vybu- totiž, aby se Břidličná stala příRekonstrukce
komunikací me zapomenout na naše starší dování nové požární zbrojnice, jemným místem pro spokojený
a parkovacích míst na ul. Pol- spoluobčany – dům s pečova- by se vlastní realizace měla život svých občanů.
ní, Fojtství, Sokolovská, Dlou- telskou službou – také nechybí uskutečnit do r. 2023. A co je
há, Tovární, 1. Máje, Komen- v tomto dokumentu. V součas- důležité v tomto programu,
Kladníček Miroslav
ského, Nerudova, Osvobození né době hledáme vhodné mís- je pamatováno i na přípravu
starosta města

Připomeňme si také, že v Břidličné máme sběrný dvůr,
kde můžeme odevzdat odpad z našich domácností
a odpovědný pracovník jej
správně zatřídí a zajistí jeho
odběr. Pokud máte problém
s odvozem odpadu na sběrný
dvůr, můžete využít objednání přepravy multikárou na
MOS, s.r.o., 1. Máje 320, Břidličná, telefon - 554 254 316.
Na sběrném dvoře odebíráme také použitý olej z domácností, který po použití slejete
do plastové nádoby a takto jej
můžete odevzdat. Rozhodně
špatný, ale nejvíce zažitý způsob zlikvidování přímo doma,
je vylití do kuchyňských odpadů. Tato praxe způsobuje
následně značné problémy

v čističkách odpadních vod,
což vede ke zvyšování nákladů na provoz těchto čistících
stanic.
Je třeba také připomenout
nešvar, který se nám v Břidličné stále udržuje a to je odložení objemového odpadu
přímo ke kontejneru u svého
bydliště. Však „ONI“ si to
uklidí. Ano uklidí, protože
zajišťujeme pořádek na veřejném prostranství pro nás
všechny, ale i taková činnost
navyšuje náklady na svoz odpadů, takže lze předpokládat,
že se vše ve finále promítne
do poplatků na odpady za občana. Pokud se nám podaří
identifikovat původce takto

Zimní období znamená pro většinu
z nás potěchu ze sněhové nadílky, ale bohužel zimní počasí v dnešní době je velmi ošemetné a na údržbu o to víc náročné. Sněhová nadílka, pokud vůbec přijde,
vyžaduje odhrnování napadaného sněhu
z komunikací, chodníků, schodů a posyp
štěrkem, jemným kamenivem, mnohdy
vše do brzkých ranních hodin, než my
ostatní vyrazíme do ulic. Bohužel sněhová nadílka nemá dlouhého trvání a zcela pravidelně při zvýšení teplot odtává.

odloženého odpadu, zajistíme
vyfakturování přepravních
nákladů přímo danému ob-

Zimní údržba ve městě
Tání komplikuje již provedenou údržbu,
protože roztátý sníh zamrzá a vytváří
ledové plochy. Navíc posyp, který byl
účinný při sněhové pokrývce, se utopí
a zamrzne. Mnozí z našich občanů se domáhají zlepšení „neúnosného stavu“ našich chodníků a cest: „ je třeba přidat posypu, přidat soli, stahovat pokud povolí
teplota“, jak jednoduché a logické. Avšak,
při kontrole zjistíme, že provedené opatření na daném úseku bylo provedeno
– bylo posoleno, posypáno, odhrnuto,

čanovi.

Jana Kladníčková –
místostarostka města

proto je na aktuální žádost vše zajištěno
opětovně. Tak Vás žádáme o trpělivost
a velkou opatrnost v tomto období. Věřte, že pracovníci zajišťující tuto zimní
údržbu, mají snahu Vám co nejvíce pomoci. Je nutné si však uvědomit, že cílem
zimní údržby pro obce znamená zmírnit
následky zimy, nikoliv vyčistit nám do
sucha chodníky a komunikace.
Jana Kladníčková
místostarostka města
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Obálka do lednice neboli
IN.F.Obálka je tady!

Sbor pro občanské záležitosti

V sobotu 30.11. se konalo poslední vítání občánků roku
2019. Za hojné účasti rodinných příslušníků jsme slavnostně
přivítali do řad města těchto 5 nových občánků.:
Tobiáš Skála, Madlen Forceková, Štěpánka Häuslerová,
Šimon Cápek, Elena Maria Kawa.
Sbor pro občanské záležitosti přeje šťastným rodinám hodně
radosti a spokojenosti, aby se vám vyhnula všechna zklamání,
ať jsou vaše další léta naplněna láskou, a vaše děti vyrůstají ve
zdraví a štěstí.

Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského kraje pod osobní záštitnou náměstZDE JE
ka hejtmana pro sociální oblast Jiřího NavráIN.F.OBÁLKA tila 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 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.
Moravskoslezský
kraj

155 Záchranný systém
150 Hasiči
158 Policie ČR

Projekt je spoluﬁnancován ze
státního rozpočtu České republiky

Rozloučili jsme se

Eva Adametzová, Františka Talčíková, Zdeněk Slezák,
Josef Brenkus, Adolf Sládek

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.

Sazby poplatku ze psů

(za kalendářní rok) od 1. 1. 2020
Sazby pro držitele mladší 65 let

Pečujete o blízkého člověka
po cévní mozkové příhodě?

První pes
v bytě v Břidličné
v rodinném domě v Břidličné
v bytě ve Vajglově
v rodinném domě ve Vajglově a v Albrechticích
Další pes
v bytě v Břidličné
v rodinném domě v Břidličné
v bytě ve Vajglově
v rodinném domě ve Vajglově a v Albrechticích

Pak právě vás hledáme!
Podělte se o své pocity i zkušenosti – co Vám péče o blízkého po CMP (lidově mrtvici) dává? Co Vám bere? Co Vás trápí?
Co Vám pomáhá? Dejte vědět ostatním, které služby a podpora
jsou užitečné, co Vám naopak chybí. Spojte se s lidmi, kteří jsou
v podobné situaci.
Zapojte se do výzkumu Fakulty sociálních studií Ostravské
univerzity, která na základě unikátního výzkumu a ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava vytváří speciální
web, jenž nabídne prostor pro sdílení zkušeností s péčí o blízké
po mrtvici. Zapojte se do výzkumu a pomozte ostatním i sobě!
Kontakt: Miroslav Paulíček – e-mail: miroslav.paulicek@osu.
cz, www.cmp-radce.cz.

Sazby pro držitele starší 65 let

Sazba
800 Kč
400 Kč
400 Kč
250 Kč
Sazba
1000 Kč
500 Kč
500 Kč
350 Kč

První pes
Sazba
v bytě v Břidličné a ve Vajglově
200 Kč
v rodinném domě v Břidličné, Vajglově,
Albrechticích
100 Kč
Další pes
Sazba
v bytě v Břidličné a ve Vajglově
250 Kč
v rodinném domě v Břidličné, Vajglově,
Albrechticích
150 Kč
Nižší sazba pro psa chovaného na zahradě je
od 1.1.2020 zrušena!
U těchto psů je sazba stanovena dle trvalého pobytu
držitele!
Sazba poplatku za komunální odpad od 1. 1. 2020.
600 Kč za osobu a kalendářní rok.

Blahopřejeme

občanům, kteří od vydání minulého čísla oslavili 70 let a víc
Věra Zelenková
70
Adolf Schmid
80
Hana Vymazalová
70
Mária Makúchová
89
Helena Poláčková
70
Stanislav Langr
90
Eliška Kosová
75
Marie Kobylková
90
Anežka Domanová
75
Josefa Doleželová
93
Rádi bychom informovali občany, že zveřejníme pouze osoby,
které nám vrátí vyplněný a podepsaný souhlas se zpracováním
osobních údajů, který každý z nich obdržel.
2

Městské info

24. ledna 2019

Nové obecně závazné vyhlášky – místní poplatky

Zastupitelstvo města Břidličná se na svém zasedání dne 11. 12. 2019 usneslo vydat nové obecně závazné vyhlášky města
Břidličná o místních poplatcích s účinností od 1. 1. 2020. Níže uvádíme přehled nejdůležitějších změn.
65 let o sníženou sazbu přijdou (pokud • Poplatníci, kteří hradí poplatek prostředPoplatek „za komunální odpad“
•

NAVÝŠENÍ SAZBY POPLATKU
Vzhledem k neustále rostoucím nákladům
na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu se od 1. 1. 2020 zvyšuje sazba poplatku na 600 Kč na osobu a kalendářní
rok.
• Pokud hradíte poplatek prostřednictvím
trvalého příkazu, je nutné si změnit částku.
• Poplatníci, kteří hradí poplatek prostřednictvím služby SIPO, se nemusejí o nic
starat. Částka jim bude změněna správcem
poplatku.
Poplatek ze psů
• SNÍŽENÁ SAZBA
Vzhledem k novele zákona o místních
poplatcích není od 1. 1. 2020 přiznána
snížená sazba poživatelům důchodu (starobního, invalidního, sirotčího, vdovského či vdoveckého), ale je určena poplatníkům starším 65 let. Správce poplatku tedy
sníženou sazbu přizná na základě věku
poplatníka a poživatelé důchodu mladší

•

•

•

případně nedoloží jiné skutečnosti zakládající nárok na osvobození/ úlevu – viz.
níže). Od 1. 1. 2020 je také zrušena nižší
sazba pro psy chované na zahradě.
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY
Novelou zákona o místních poplatcích se
rozšířil okruh osob, které mají nárok na
osvobození. Od 1. 1. 2020 je od poplatku
ze psů osvobozen nejen držitel průkazu
ZTP/P, ale také držitel průkazu ZTP. Tento
údaj je však nutné správci daně nahlásit do
31. 10. daného kalendářního roku, jinak
nárok na osvobození propadá!
NAVÝŠENÍ SAZEB POPLATKU
Poplatek ze psů má především regulační
funkci, tj. omezení počtu psů ve městě.
Z tohoto důvodu se od 1.1.2020 navýší sazby poplatku. Konkrétní sazby jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce města Břidličná č. 2/2019.
Pokud hradíte poplatek prostřednictvím
trvalého příkazu, je nutné si změnit částku.

nictvím služby SIPO, se nemusejí o nic
starat. Částka jim bude změněna správcem
poplatku.
Poplatek z pobytu
• NOVELA ZÁKONA
Novela zákona o místních poplatcích nahrazuje nynější poplatek z ubytovací kapacity poplatkem z pobytu, jemuž bude
podléhat každý krátkodobý úplatný pobyt trvající nejvýše 60 dnů bez ohledu na
místo a účel pobytu. Rozšíří se tak okruh
ubytovacích zařízení, kterých se má výběr místního poplatku týkat, o další prostory jako jsou například byty, chaty, chalupy a ateliéry.
• NAVÝŠENÍ SAZBY
Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Vladimíra Poláčková, DiS.,
referent finančního odboru

Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 5/2019
o místním poplatku z pobytu, platná od 1. 1. 2020

Poplatník a plátce poplatku
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Předmětem poplatku není pobyt, při kterém
je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatníkem poplatku je osoba, která
v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného
pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka.
Ohlašovací povinnost
Plátce je povinen podat správci poplatku
ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení
činnosti spočívající v poskytování úplatného
pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí
správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. Plátce, který
nemá sídlo nebo bydliště na území členského
státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě
údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala. Povinnost ohlásit údaj
podle odst. 2 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.
Evidenční povinnost
Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé
zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný
pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje
úplatný pobyt. Zápisy do evidenční knihy
musí být vedeny správně, úplně, průkazně,
přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány
postupně z časového hlediska. Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let

ode dne provedení posledního zápisu.
Evidenční povinnost ve zjednodušeném
rozsahu
Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost
ve zjednodušeném rozsahu, pokud: důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně
1000 účastníkům této akce, a oznámí záměr
plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném
rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení
poskytování pobytu správci poplatku. Plátce
v oznámení odůvodní předpokládaný počet
účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní
akci alespoň údaje o dni počátku a dni konce konání této akce, názvu a druhu této akce,
a jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat. Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti, nelze-li předpokládat
splnění podmínek nejpozději do 15 dnů ode
dne oznámení. Při plnění evidenční povinnosti
ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize
vedou pouze souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle dne poskytnutí
pobytu, zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a důvodu osvobození.
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Splatnost poplatku: Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do
15 dne následujícího pololetí.
Osvobození a úlevy
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba nevidomá, osoba, která je považována za
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle
zákona upravujícího sociální služby, osoba,
která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce, mladší 18 let, hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je
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poskytována lázeňská léčebně rehabilitační
péče, hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné
podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na
území obce nebo vykonávající na území obce
sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo pobývající na území
obce ve školském zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v zařízení poskytujícím ubytování podle
zákona upravujícího sociální služby, v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo
nouzi provozovaném veřejně prospěšným
poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
nebo za účelem výkonu záchranných nebo
likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému. Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního
sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví
České republiky nebo této obce v souvislosti
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé
úhradě. Včas neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu
podle této vyhlášky a poskytovala úplatný
pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
je povinna splnit ohlašovací povinnost podle
do 15 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
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Množství vytříděného odpadu v obcích obecně roste,
kvalita třídění ale často zaostává

Třídičských chyb je stále
méně, přesto ale jsou. Nejčastěji mají lidé stále problém s tříděním tzv. kompozitních obalů
– to jsou obaly z více druhů materiálů, které nepatří do kontejnerů na tříděný odpad, nelze je
totiž materiálově recyklovat.
Příkladem jsou třeba zvířecí
kapsičky, sáčky od kávy, sáčky
od instantních polévek, blistry
od léků, aj. Dalšími chybami
jsou fotografie, laminované
papíry nebo účtenky na termopapíru vytříděné nesprávně do
modrého kontejneru nebo varné sklo či sklokeramika vytříděné do zeleného kontejneru.
Dále si lidé nevědí rady s mag-

netkami – ty, stejně jako vše
výše uvedené, patří do směsného odpadu. Velmi matoucí
jsou i různé materiály nesoucí
označení bio – pytle na odpadky z bioplastů, mističky z bioplastů, biopleny apod. Přitom
tyto materiály nejsou ve většině případů vhodné k recyklaci.
Do kontejnerů s tříděným odpadem by tedy neměly přijít,
protože mohou zásadně zhoršit
výslednou kvalitu druhotné
suroviny. Jsou obtížně identifikovatelné jak pro spotřebitele,
tak i pro pracovníky na třídicí
lince. Lidé leckdy ani nevědí,
kam s plechovkami od nápojů
nebo od konzerv. Když nema-

jí po ruce přímo kontejner na
kovy, tento materiál zbytečně
končí ve směsném odpadu.
EKO-KOM obecně veřejnost
na tyto časté přešlapy upozorňuje, jsme si ale vědomi existujících regionálních rozdílů.
Ty všechny však nemůžeme do
naší komunikace k třídičům
promítnout. Proto se přimlouváme za to, aby obec alespoň
jednou za čas své občany informovala o zásadách správného
třídění, o novinkách týkajících
se nových kontejnerů, o možnostech využívání sběrných
dvorů nebo mobilních svozů,
pytlových sběrech. K lepšímu
a snadnějšímu třídění se snaží

TOP 10 nejaktivnějších škol v kraji

KČT, oblast Moravskoslezská a město Rýmařov z pověření SLT PR KČT pořádá ve dnech 30. 1. – 2. 2. 2020

Deset škol z Moravskoslezského kraje se sešlo na slavnostním vyhlášení nejaktivnějších škol v kraji. Ocenění
proběhlo v úterý 26. 11. 2019
v Ostravě v Zábavním centru
Venuše. Jak uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje paní Jarmila
Uvírová „Jednalo se o ocenění
a poděkování žákům a studentům, ale v první řadě nadšeným pedagogům, kteří děti
vedou k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí“.
Školy zapojené do vzdělávacího programu Recyklohraní předaly v letošním roce
k recyklaci dohromady přes
19 tun drobného vysloužilého
elektra. Současně se zapojily
i do plnění pěti osvětových
úkolů. Zmíněného programu
se účastní celkem 3787 mateřských, základních a středních
škol, z celé České republiky.
V Moravskoslezském kraji
jich je 420. A právě z těchto škol bylo vybráno deset,
které byly v roce 2019, prostě
„nej“, a naše škola tam byla
také!!! Proto se pět zástupců z řad žáků ZŠ Břidličná,
vydalo na slavnostní setkání
do Ostravy. Nejprve přebrali ocenění v kategorii D, tedy
Školy aktivní v osvětě. Diplom
a drobné odměny jim předala
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje paní Jarmila Uvírová. Vedle diplomu
a dárečků získaly oceněné ško-

XI. MEZINÁRODNÍ ZIMNÍ SRAZ
TURISTŮ V RÝMAŘOVĚ

Čtvrtek 30. 1. 2020 zahájení
srazu v 18.00 hodin – Středisko volného času.
Pátek 31. 1. 2020 turistické
trasy odchod v 8.30 hodin:
P 1 Vychodilova stezka (12 km)
P 4 Skřítek – Rýmařov (13 km)
Sobota 1. 2. 2020 turistické
trasy odchod v 8.30 hodin:

P 4 Skřítek – Rýmařov (12 km)
P 5 Rýmařov – Stříbrné Hory
– Janovice – Rýmařov (12 km)
P 6 Rýmařov – Janovice – Pod
Výhledy – Žďárský potok –
Rýmařov (18 km)
Městský okruh (5 km)
Muzeum a SVČ Jesenická turistika – historie a současnost

Geologická olympiáda 2020
V letošním školním roce se
naši biologové poprvé zúčastnili i Geologické olympiády.
Každoročně ji vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně,
spolupořadateli jsou Česká
geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Jedná
se o předmětovou soutěž ve
znalostech z geologických
disciplín. Především z mineralogie, petrografie, paleontologie, historické geologie,
ložiskové geologie, hydrogeologie a regionální geologie. Do
školního kola se zapojilo sedm
žáků z přírodovědného kroužku 2 SK ASK ČR Břidličná.
V úterý 7. 1. 2020, vypracovali
online test. Skládal se z 50 otázek a na jeho vypracování měli
soutěžící 30 minut. A jak školní kolo dopadlo? V kategorii
A, tedy žáci ZŠ a víceletých
gymnázií, byl průměrný počet bodů v celé České republice 23,6 bodu. Nikdo z našich

přispět i sami výrobci baleného
zboží nebo prodejci. Někteří
proto na obaly svých výrobků
umisťují informace, které jsou
nad rámec materiálového značení. Jde například o infografiku použitých materiálů s informací, do jakého kontejneru na
tříděný odpad daný obal patří.
Často s námi toto konzultují.
Rozhodně jakákoliv podpora
a osvěta správného třídění je
prospěšná a účinná, protože
spotřebitelé tento typ informací na obalech očekávají, jak
vyplývá z průzkumů veřejného
mínění. Text ze Zpravodaje
o odpadech

soutěžících nebyl pod průměrem! To je parádní informace,
viďte. Naprosto báječné je to,
že tři soutěžící byli vysoko nad
republikový průměr. Jedná se
konkrétně o Petra Oliše, který získal 54 bodů, Miroslava
Loukotu s počtem 51 bodů
a Kateřinu Bartozelovou se
ziskem 49 bodů. Vzhledem
k vysokým počtům bodů postupují do okresního kola,
které se uskuteční 29. 1. 2020
všichni naši soutěžící. Přejeme,
ať opět zabodují!!! Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme
hodně dalších úspěchů.
Mgr. Květa Děrdová,
vedoucí kroužku
4

ly i body na svá školní konta
u Recyklohraní. Za ty si pak ve
speciálním katalogu odměn
mohou objednat například
knihy, učební či sportovní pomůcky nebo hry. „Když vidím,
jak už malé děti v mateřinkách
začínají rozumět tomu, proč
je třeba chránit přírodu a třídit odpad, získávám důvěru,
že pro nastupující generace
bude odpovědnější přístup
k životnímu prostředí samozřejmostí,“ řekla ředitelka
obecně prospěšné společnosti
Recyklohraní Hana Ansorgová. Na účastníky čekal po
slavnostním vyhlášení ještě
další zábavný program – ekologický kvíz a následně i společné občerstvení. O průběhu
celé akce víc napoví pořízené
fotografie. V této souvislosti
je třeba poděkovat organizátorům Recyklohraní, zástupcům společnosti Asekol, představitelům Moravskoslezského
kraje a především všem, kteří
se na našem dalším úspěchu
podíleli z řad žáků i veřejnosti.
Mgr. Květa Děrdová
EVVO koordinátor
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Návštěva v Domově odpočinku
ve stáří v Dolní Moravici

Základní škola Břidličná, okres Bruntál,
Komenského 360, Břidličná, 793 51
přijme do pracovního poměru školníka – údržbáře
Náplň práce: práce údržby, opravy, topení,
odklízení sněhu, práce na zahradě.
Požadované dovednosti:
• běžné údržbářské práce,
manuální zručnost
• organizační a komunikační schopnosti
• flexibilita
• práce na PC (uživatelská znalost)
• bezúhonnost a dobrý zdravotní stav
V případě zájmu o zařazení do výběrového řízení
je nutné zaslat přihlášku s životopisem
a doklady o dosažené kvalifikaci (min. vzdělání
výuční list) na uvedenou e-mailovou adresu.
Přihlášky do výběrového řízení budou přijímány
výhradně písemnou formou do 28. 2. 2020.
Kontakt:
Mgr. Miroslav Šimůnek
tel.: 595 538 401
e-mail: zs.bridlicna@seznam.cz

Jistě mi dáte zapravdu, že
v posledních letech se již stává
pěknou novodobou tradicí snaha udělat svým spoluobčanům,
alespoň jedenkrát do roka,
radost. A to zejména dětem či
seniorům. Stačí např. připomenout akci Ježíškova vnoučata, ale i celou řadu podobných. Bezesporu mezi ně patří
i pravidelné návštěvy žáků ze
ZŠ Břidličná, kteří již mnoho
let dojíždí za „svými“ babičkami a dědečky do Domova
odpočinku ve stáří v Dolní
Moravici.
Ale takové setkání to není jenom tak. Návštěvě, vždy předchází několika týdenní příprava a spousta práce. Přece se na
žádnou návštěvu nepřijíždí jen
tak, s prázdnýma rukama. To
členové SK ASK ČR Břidličná
moc dobře vědí nejen od svých
rodičů, ale rovněž z výukových
hodin. A tak pilně připravují
dárky a dokonce i sami pečou
cukroví. Opravdu, letos na-

Novoroční výstup
na Stránský vrch

31. 12. 2019 pořádal Klub českých turistů, klub TJ Břidličná
CELOSTÁTNÍ akci: 22. ročník – výstup na Stránský vrch. Byl
hezký sluneční den, nesouvistlá vrstva sněhu.
Na startu se nás sešlo 36, při- ný hřeben Hrubého Jeseníku.
jeli i turisté z Krnova a Brun- Od Stránského přicházeli ještě
tálu. Společně jsme vyrazili rodiny s dětmi na saních a bokolem hřbitova do Albrechtic bech a dokonce i s kočárkem.
u Rýmařova. Tady byla zastáv- Každý dostal DIPLOM a většika, počkali jsme na opozdilce na si vzala i Novoroční čtyřlísa pokračovali po polní cestě tek – dobročinná akce MSK na
k Albrechtickému potoku, kte- trasy pro vozíčkáře. Po nezbytrý jsme museli překročit. Letos ném občerstvení a vrcholovém
bylo málo vody, tak to nebyl fotu jsme sestoupili do Stránproblém. Po louce jsme k vr- ského. Ukončení akce bylo na
cholu stoupali v dlouhé řadě. farmě u Křenků, kde se zpívalo
Na Stránském vrchu nás již če- při kytarách. Celkem se zúkali turisté z Rýžoviště, Uničo- častnilo 91 dospělých, 10 dětí
va a z Rýmařova, byla to velká a šest pejsků.
skupina 35 osob. Počasí nám
Poprvé jsme překročili stovpřálo, sluníčko, modrá obloha ku účastníků!
a dobrá viditelnost na zasněžeLudmila Horňáčková

příklad napekly starší dívky
i jablečné záviny. Ostatní zas
vyrobili vánoční přáníčka, pro
každého obyvatele domova,
naplnili skleničky kvalitním
včelím medem a především si
připravili, pod vedením paní
uč. Györgyové, pěkné kulturní
pásmo. V něm měly místo jak
klasické koledy, tak i modernější vánoční písničky, ale i básničky a hra na hudební nástroje.
Prostě, každý z těch, kdož přijeli, se snažil potěšit přítomné
tím nejlepším, co umí.
A tak společně s obyvateli domova prožili dne 17. 12.
2019 velice milé odpoledne
plné pohody a chvilek štěstí, to
když například všichni společně zpívali známé koledy, nebo
si chvíli jen tak povídali.
A jak již tradičně, určitě se
sejdou nejen zase za rok, ale
naopak již na jaře, v době velikonočních svátků.
Mgr. Květa Děrdová
vedoucí SK Břidličná

Řidičák letos přestane platit
skoro milionu lidí

V roce 2020 skončí platnost
víc než 850 tisíců řidičských
průkazů. Upozornilo na to ministerstvo dopravy. Z loňského
roku navíc zbývá ještě téměř
100 tisíc průkazů s prošlou platností. „Někteří řidiči mění průkaz až po skončení jeho platnosti, případně o nový již vůbec
nepožádají,“ shrnuje předchozí
zkušenosti František Jemelka
z tiskového oddělení ministerstva. Řidičský průkaz lze vyměnit zdarma na jakémkoliv úřadě
s rozšířenou působností, a to
už tři měsíce před skončením
jeho platnosti. Seznam všech
úřadů je k dispozici v interaktivní mapě. K výměně je nutné
donést doklad platný totožnosti
a stávající řidičský průkaz. Při
podání žádosti už není potřeba
5

papírová fotografie – úředníci
pořídí digitální na místě, nebo
stáhnou aktuální z registru
obyvatel. Kdo má zájem o vydání průkazu ve zrychlené lhůtě
do pěti dnů, zaplatí 700 korun.
„V případě, že lidé usednou za
volant s propadlým řidičským
průkazem, riskují pokutu na
místě do dvou tisíc korun,
v případě správního řízení až
dva a půl tisíce korun,“ připomíná Jemelka. O konci platnosti dokladu se můžou občané
nechat nově informovat prostřednictvím Portálu občana
Zdroj: https://www.penize.
cz/doprava/411881-ridicak-letos-prestane-platit-skoro-milionu-lidi?utm_source=www.
seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
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Malé ohlédnutí Pěveckého sboru Bernardini za rokem 2019
a za uplynulých 25 let existence tohoto sboru

Cesta pěveckého sboru Bernardini začala již v roce 1994
z řad několika místních nadšenců zpěvu. Tito nadšenci
založili Smíšený chrámový
sbor. Sbor se postupně rozšiřoval, budoval repertoár, vytrvalou a poctivou prací získával první úspěchy a dostával
se do povědomí nejen místní
veřejnosti, ale i okolí. Za ta
léta se vypracoval na takovou
úroveň, že mohl naše město,
ale i republiku reprezentovat
v zahraničí. Tam se zúčastňoval různých mezinárodních
festivalů. Sbor navštívil tyto
země: Polsko, Slovensko, Itálii
a Maďarsko.
V naší republice jsme se zúčastnili různých festivalů duchovní hudby, v r. 2010 jsme
byli pozváni na Kulturní léto
– Senát ČR, v r. 2011 jsme zpívali na adventním koncertě na
Staroměstském náměstí v Praze, účastnili jsme se různých
koncertů, např. jarní, velikonoční, podzimní, adventní, ke
Dni matek atd., různé výstavy
a vernisáže, m.j. známého fotografa pana Jindřicha Štreita,
Nocí kostelů aj. Zajímavá byla
pro nás účast na Hornických
dnech v Horním Městě, kde
jsme vystupovali v dobových
kostýmech. Již dvakrát jsme
se zúčastnili Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie
v Ústí nad Orlicí. S radostí jsme
si zazpívali i za doprovodu
profesionálních umělců, jako
DUO SPES – violoncellistky
a také Svatocecilského komorního orchestru Olomouc.
Velkou radost jsme měli z děkovných dopisů, které nám za-

slali posluchači, kteří nás slyšeli
v různých částech naší republiky. Rok 2019 jsme začali
5. ledna Tříkrálovým koncertem v kostele Tří králů v Břidličné. V úvodu koncertu se
šli Tři králové, za znění koledy
My tři králové jdeme k vám,
poklonit k jesličkám Ježíškovi. Po té navodil dětský sbor
ZŠ svými koledami sváteční náladu. Po dětském sboru
nastoupil Pěvecký sbor Bernardini. Posluchači se mohli
zaposlouchat do českých koled, které všem pohladily duši.
Nácvik na jubilejní koncert
k 25. výročí založení Pěveckého sboru Bernardini jsme
začali 15. února víkendovým
soustředěním. Na tento slavnostní koncert jsme si připravili náročný repertoár,
a to GLORIA RV 589 Antonia Vivaldiho. Toto dílo jsme
nacvičovali až do samotného
koncertu, který se uskutečnil
8. června v kostele Tří králů
v Břidličné. Pro velký úspěch
jsme jej zopakovali 16. listopadu v kostele sv. Michala
v Rýmařově. Námi nacvičené populární duchovní dílo
GLORIA RV 589 Antonia
Vivaldiho doprovodil Svatocecilský komorní orchestr
Olomouc v čele s uměleckým
vedoucím a dirigentem Janem
Gottwaldem,
varhaníkem
a organologem olomouckého
arcibiskupství. Sóla zazpívala Lenka Kawa. Podrobnou
zprávu k jubilejnímu 25. výročí existence našeho sboru,
ale i jiné zprávy, naleznete
na našich níže uvedených
webových stránkách v sekci

„zprávy“. Za doprovodu Svatocecilského komorního orchestru Olomouc, který řídil
pan Jan Gottwald, jsme si mohli
v tomto roce potřetí zazpívat,
a to 7. 12. na adventním koncertě, opět v kostele v Břidličné. Komorní orchestr předvedl
posluchačům svůj vlastní program a následně nás doprovodil při zpěvu různých adventních a dalších jiných skladeb.
V tomto podání dostaly skladby zcela jiný rozměr. Na tento
adventní koncert jsme také
nastudovali
francouzskou
skladbu Cantique de Jean
Racine, kterou složil Gabriel
Fauré. K textům anglickým,
německým, latinským a jiným
jsme přidali i text francouzský. Skladbu opět doprovodil
Svatocecilský komorní orchestr Olomouc. O náš sbor byl
na adventní koncerty velký
zájem. Několik koncertů jsme
museli odmítnout. Adventní
koncerty jsou pro nás a pro
posluchače potřebné. Je velmi
důležité se v předvánočním
shonu zastavit a poslechnout
si krásné adventní a vánoční
melodie. V našem případě je

Tříkrálový koncert
V sobotu 4. ledna 2020 pořádala Kulturní komise města
Břidličné Tříkrálový koncert,
který se uskutečnil v kostele Tří králů v Břidličné. Na
tento koncert byla pozvána
Cimbálová muzika Vedrovci
z Opavy, která kromě svého
vystoupení doprovodila dva
dětské sbory ZŠ Břidličná
a pěvecký sbor Bernardini.
V plně zaplněném kostele
zněly známé české koledy,
malí Tři králové rozdáva-

to zase předat posluchačům
radost a klid v adventní době.
Kromě adventních koncertů
jsme v průběhu uplynulého
roku zpívali např. na městských slavnostech, poutích,
pohřbech, svatbách. Zúčastnili jsme se také benefičního koncertu v Dětřichově
nad Bystřicí, který natáčela
TV Polar. Dále jsme zpívali při
rozsvícení vánočních stromů
a tradičně na adventních koncertech. Za zmínku stojí také
účast některých členů sboru
na Májové notičce v Základní
škole v Břidličné. Zpěv PS Bernardini nechyběl ani na „Půlnoční mši“ v Břidličné. Děkujeme všem našim příznivcům
za účast na našich koncertech
a našemu Fan klubu, který
za námi jezdí na koncerty
i mimo Břidličnou a tímto
nás podporuje. Nezapomene
vždy vzít s sebou transparent
s naším logem a postavit se
s ním na viditelném místě.
Fotogalerii a zprávy naleznete
na našich webových stránkách
www. bernardini.cz.
Emilie Pavlátová,
členka PS Bernardini

Vyznání

Dozněly poslední tóny společného koncertu pěveckého
sboru Bernardini a Svatocecilského orchestru z Olomouce,
v rámci adventního koncertu v kostele Tří králů. Následuje
dlouhotrvající potlesk.
Tak a teď bych měl vstát večera. Vstávej zbabělče a jdi
a jít poděkovat, poděkovat děkovat – mám stále staženejen za sebe, ale i za město né hrdlo – opravdu to nejde.
a za posluchače tohoto nád- A tak alespoň touto cestou bych
herného vystoupení. Zvedám chtěl poděkovat sboru Bernarse z lavice, ale třesou se mi dini, že působí v našem městě,
nohy, hrdlo stažené a v očích v době, kdy i já mohu být jeho
se lesknou slzy, že by tréma? vděčným posluchačem.
Ale ne, to jen doznívají pocity
Kladníček Miroslav
z tohoto úžasného adventního
starosta města

li lidem čokoládové penízky
a dětem bonbóny. Společný
zpěv koled sborů, cimbálovky a posluchačů byl sladkou
tečkou Tříkrálového koncertu. Výtěžek z dobrovolného
vstupného ve výši 11 255 Kč,
byl věnován na pořízení nových věžních hodin.
Všem, kteří přispěli, patří srdečné díky.
Za Kulturní komisi
města Břidličné
Bernardina Mereďová
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Změna jízdních řádů autobusů platná od 15. 12. 2019
Břidličná – Valšov – Moravský Kočov – Bruntál
Břidličná
6.06; 6.21; 7.02; 7.15; 7.23; 7. 30; 9.23; 11.23; 12.55; 13.37; 14.13;
14.27; 15.23; 15.53; 16.23; 16.59; 17.20; 19.31; 20.55; 22.34.

Soboty, neděle a státem uznané svátky
6.52; 8.45; 9.07; 10.33; 12.07; 12.35; 16.07; 17.05; 18.07; 18.28;
18.53.
Rýmařov – Velká Štáhle – Břidličná
Rýmařov
6.00; 6.15; 6.30; 6.40; 7.00; 9.00; 11.00; 11.55; 12.25; 12.35; 13.20;
13.40; 13.50; 15.00; 15.30; 16.00; 17.00; 19.15; 20.40; 21.20; 22.15.

Soboty neděle a státem stanovené svátky
7.26; 9.07; 15.26; 16.59; 17.05; 18.53.
Bruntál – Moravský Kočov – Valšov – Břidličná
Bruntál
6.25; 6.40; 8.05; 9.55; 10.05; 12.05; 12.25; 12.50; 13.20; 14.25;
15.00; 15.18; 15.50; 16.30; 18.20; 21.25; 22.25.

Soboty, neděle a státem uznané svátky
7.10; 12.25; 14.50; 15.10; 16.45.
Břidličná aut. st – Olomouc aut st. Přímo
Břidličná
6.50; 10.20; 12.40; 17.10.

Soboty, neděle a státem uznané svátky
6.25; 8.20; 16.40; 18.25.
Břidličná – Velká Štáhle – Rýmařov
Břidličná
6.20; 6.52; 7.12; 7.13; 8.31; 10.24; 10.31; 12.31; 12.53; 13.00; 13.18;
13.51; 14.27; 14.48; 14.53; 15.25; 15.25; 15.41; 17.03; 18.28; 18.46;
20.37; 21.49; 22.15; 22.48.

Změna jízdního
řádu vlaku
platná
od 15. 12. 2019
Břidličná zastávka –
Opava východ Břidličná zast.
6.30; 8.38; 10.38; 14.38; 16.38;
18.38.
Opava východ –
Břidličná zast. Opava východ
7.39; 9.39; 11.39; 13.39; 15.39;
17.39.

Olomouc aut st. – Břidličná aut. St.
6.00; 8.55; 13.00; 14.48; 16.55.

Základní škola Břidličná,
okres Bruntál, Komenského 360

Termíny zápisu do prvních tříd: čtvrtek 16. dubna 2020 od 14 do 17 hod.

Dodatečný zápis
Nemůžete-li se v uvedených termínech
z vážných důvodů k zápisu dostavit, nabízíme
dodatečný zápis. Termín je nutno dopředu telefonicky domluvit s kanceláří školy. Tel.: 595
538 401, 402, 403
Věk zapisovaných dětí. Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Letošní zápis se
týká dětí narozených v době od 1. 9. 2013 do
31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní
docházky.
Děti, které měly v loňském roce odklad, se
musí také dostavit k zápisu.
Zápis a dokumenty. K zápisu je nutné přinést
rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů. Pokud rodiče a dítě mají různé adresy trvalého
pobytu, je třeba doložit adresu trvalého poby-

tu dítěte nějakým dokumentem, např. potvrzením od vlastníka nemovitosti, že tam dítě
opravdu bydlí. U cizinců jsou to dokumenty
o pobytu na území České republiky, pas dítěte apod. Před zápisem je nutné vyplnit žádost
o přijetí žáka ke vzdělávání s podpisem rodičů. Tady je role rodičů nezastupitelná, musí
jít o vlastnoruční podpis zákonných zástupců. Může je nahradit pouze osoba vybavená
ověřenou plnou mocí. Zvažujete-li odklad
povinné školní docházky u svého dítěte, objednejte se do pedagogicko-psychologické poradny co nejdříve, protože objednací doby jsou
v době zápisu velmi dlouhé. V případě, že při
zápisu nepředložíte doporučení příslušného
školského poradenského zařízení a doporučení lékaře nebo klinického psychologa bude
postupu zápisu předcházet žádost o odklad
školní docházky a vyřízení do 31. 5. 2020.

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/

7

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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Pozvánka na cestopisnou přednášku

vypráví Zlatuše Knollová

Kdy: 20. února 2020 v 17:00 hod.
Kde: Městská knihovna Břidličná

Zavítáme do Královského paláce v hlavním městě Bangkoku,
nakoupíme dobroty na vyhlášeném plovoucím trhu, osvěžíme se
v mořských vlnách na ostrovech Ko Samet a Ko Chang,
prozkoumáme uličky malebného města Chang Mai na severu
země, budeme se kochat přírodními krásami v okolí Pai,
projdeme se starými městy Sukhothai a Ayutthaya uvidíme
mnoho dalších zajímavostí .…
Součástí programu je i ochutnávka skvělého thajského čaje!

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

_____________________________________________________________________________________
_

VEČER PLNÝ HER

Zveme Vás
dne 24. 1. 2020 v 17:00 – 20:00
na Večer plný her. Přijďte strávit s rodinou či
přáteli příjemný večer do knihovny. Máme pro
vás připravenou

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

Vydavatel město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, IČ.: 00295906, zapsán do evidence periodického tisku pod
evidenčním číslem MK ČR E 21437, tisk TISKÁRNA K-TISK s. r. o., Bruntál, dvouměsíčník, náklad vydání 500 ks pro občany
města zdarma. Kontakt e-mail: info.bridlicna@seznam.cz, tel.: 733 337 883.
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 3. 2020
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