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Koronavir pokračování projektu – Břidličná mění svou tvář – nezastavil
Vážení spoluobčané,
V první řadě bych vás chtěl
všechny pozdravit a popřát
Vám v této pro nás tak složité situaci, především hodně
zdraví. I když se v Břidličné
objevilo několik případů nákazy koronavirem, díky disciplinovanosti
nakažených
a jejich okolí se tato nemoc
nešířila dál. Chtěl bych také
poděkovat
spoluobčanům
za nezištnou pomoc, kdy na
vlastní náklady začali šít nedostatkové roušky a ty buď
sami anebo přes městský úřad
distribuovali potřebným. Věřím, že v současné době máme
již to nejhorší za sebou, a že se

náš život bude pomalu vracet
k normálu. I přesto však buďme stále ostražití a dodržujme
základní hygienické normy
a aktuální opatření související
s tímto stavem.
Ale život jde dál, a přestože
vývoj finanční situace se nebude odvíjet podle původních
představ, kdy daňové příjmy
částečně negativně ovlivní rozpočet města, jsem rád,
že mohu konstatovat, že investiční akce a velké opravy, které
jsme měli v plánu na letošní
rok, se budou realizovat.
1. rekonstrukce zdravotního
střediska, stavební práce od
dubna 2020 provádí firma

Vážení spoluobčané,
něco málo ke snaze nás
všech, kteří se snažíme udržovat město čisté a hezké. Konečně se dostavilo jaro. Tráva,
keře, stromy se zazelenaly
a my se hned cítíme ve městě
mezi obytnými domy lépe, tak
nějak více nabití energií. Hrabeme, okopáváme – oživujeme zeleň po zimním odpočinku a máme radost z výsledku.
Tento příjemný pocit nám
však dokáže zkazit ta část občanů, kteří si bezohledně řeší
například rekonstrukce svého
bydlení vůči nám ostatním.
Odpad, stavební suť z takové
rekonstrukce si prostě vysypou ke kontejnerům před
dům, klidně na veřejné prostranství nebo si stejným způsobem vyklidí nepořádek ze
svého bydlení a myslí si, že to
tímto pro ně končí.
Vážení, nekončí. Tímto
způsobem zakládáte černou

skládku na veřejném prostranství, pokud bude dotyčný zjištěn, což si dnes občané
v okolí velmi dobře všímají,
bude mu vystaven účet za
uklizení.
Poslední taková skládka
nám vzniká na ulici Sokolovská 393, kde si šikovný pán
rekonstruuje nový byt a vše
vybourané vyváží ke kontejnerům přímo před dům.
Proto opakovaně sděluji
touto formou všem, že mají
možnost objednat si u MOS
s.r.o., na ulici 1. Máje 320, tel.:
554 287 062, přistavení kontejneru i případný odvoz potřebného odpadu, ať už na náš
sběrný dvůr nebo na odpadové centrum do Rýmařova.
Končím prosbou: „ Neničme
práci a snahu druhých, když
sami máme rádi věci nové
a uklizené. “
Kladníčková Jana
místostarostka města

WEISSTAW s.r.o.
– cena 4,5 mil. Kč
2. dopravní terminál II. etapa
– autobusové nádraží, práce budou zahájeny ve 2. pol.
května, práce provádí firma
Kareta s.r.o.
– cena 7 mil. Kč
3. rekonstrukce komunikace
ulice Komenského, práce
budou zahájeny v měsíci
červnu, práce provádí firma Berkastav s.r.o.
– cena 4 mil. Kč
4. regenerace ulice Jesnická –
III. etapa – páteřní komunikace, práce budou zahájeny
v měsíci červnu, práce provádí firma Berkastav s.r.o.

– cena 3,3 mil. Kč
Dalším významným počinem bylo odkoupení pozemku
se stavbou – tzv. slepičárna –
od AK Praha.
Ve spodní části tohoto pozemku uvažujeme se stavbou
nové požární zbrojnice a ve
zbývající části vznikne nový
sběrný dvůr, který nahradí
stávající sběrný dvůr na ulici Školní. Místo stávajícího
sběrného dvora uvažujeme
o stavbě nového domu s pečovatelskou službou.
Kladníček Miroslav
starosta města

ZUŠ Školní Břidličná

Město Břidličná zahajuje od 18. 5. 2020 provoz na ZUŠ,
ulice Školní 178 v Břidličné za podmínky dodržení hygienických opatření.

OČKOVÁNÍ
PSŮ 2020
VE ČTVRTEK
28. května
V BŘIDLIČNÉ:
u Městského úřadu

od 10:00 do 11:30 hod.
od 14:00 do 16:00 hod.

VE VAJGLOVĚ:
u prodejny potravin od 11:45 do 12:00 hod.
na sídlišti
od 16:15 do 16:30 hod.
Cena očkování: 100,-Kč
Cena za nový očkovací průkaz: 10,-Kč
Po dohodě možno psa očipovat.
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Město Břidličná obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných
veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo Města Břidličná se na svém zasedání dne
26. 03. 2014 usnesením č. 31/2
rozhodlo vydat na základě
§10 písm. a) a § 84 odst.
2 písm. h) zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákonu o obcích“),
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Předmět a cíl vyhlášky
Cílem této vyhlášky je přispět k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bez-

tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2) Alkoholickým nápojem
se rozumí lihovina, víno, pivo
a každý jiný nápoj, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.
Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů
Na veřejných prostranstvích
vymezených a současně graficky znázorněných v příloze
č. 1 až 7 této vyhlášky se zakazuje požívání alkoholických

pečnosti ve městě a k zajištění
mravního vývoje dětí a mladistvých v rámci zabezpečení
místních záležitostí veřejného
pořádku, a to prostřednictvím
vymezení některých veřejných
prostranství, na kterých se
zakazuje požívat alkoholické
nápoje.
Čl. 2
Vymezení pojmu
1) Veřejným prostranstvím
jsou všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez omezení,

Blahopřejeme
občanům, kteří od vydání minulého čísla oslavili 70 let a víc
Jaroslav Hromada
75
Eliška Anderšicová
85
Lubomír Mlčák
85
Ing. Miloš Valčák
89
Marek Petrek
75
Jan Hroch
75
Ing. Zdeňka Pudilová
70
Ing. Štěpán Kovář
70
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

nápojů.
Čl. 4
Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů
1) Zákaz dle čl. 3 této vyhlášky se nevztahuje na oslavy Silvestra a Nového roku ve dnech
31. prosince a 1. ledna.
2.) Starosta města Břidličné
může udělit výjimku ze zákazu dle čl. 3 při konání kulturních, sportovních a jiných
společenských akcí, a to na základě písemné žádosti podané
na Městský úřad Břidličná.
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K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města Břid- zují na území města Břidličná trávu, křovinořezy, kotoučové dnech 31. 12. a 1. 1.
ličná na svém 4. zasedání dne činnosti, které by mohly naru- pily (cirkulárky, okružní pily,
Zakazuje se o nedělích
25. června pod číslem usne- šit veřejný pořádek nebo být motorové pily, úhlové brusky a ve dnech státem uznaných
sení 57/4 schválilo a vydalo v rozporu s dobrými mravy, apod.)
svátcích v době od 00.00 do
v souladu s ustanovením ochranou bezpečnosti, zdraví
Článek 3
24.00 hodin provádět veškeré
§ 10 písm. a) a § 84 odst. a majetku.
Čistota ulic a jejích veřej- práce spojené s používáním
2 písm. h) zákona číslo
Článek 2
ných prostranství, ochrana zařízení způsobujících hluk
128/2000 Sb., o obcích, ve zněVymezení činností, kte- veřejné zeleně
(sekaček na trávu, křovinoní pozdějších předpisů tuto ré by mohly narušit veřejný
Každý je povinen si počínat řezů, kotoučových a motoobecně závaznou vyhlášku:
pořádek ve městě nebo být tak, aby nezpůsobil znečištění rových pil, úhlových brusek
Článek 1
v rozporu s dobrými mra- ulic a veřejných prostranství apod.). Toto omezení se neuÚvodní ustanovení
vy, ochrannou bezpečnosti, na území města. Kdo způsobí platní při odstraňování havaTato vyhláška upravuje prá- zdraví a majetku
znečištění ulice či jiného veřej- rijních stavů a při stavebních
va a povinnosti všech fyzicČinností, které by mohly na- ného prostranství, je povinen činnostech velkého rozsahu –
kých osob, které se trvale nebo rušit veřejný pořádek ve městě znečištění neprodleně odstra- např. kompletní rekonstrukce
dočasně zdržují na území nebo být v rozporu s dobrými nit na vlastní náklady. Každý bytového jádra, domu, výstavměsta Břidličné nebo vlast- mravy, ochrannou bezpečnos- je povinen počínat si tak, aby ba rodinného domu, budování
ní či užívají na území města ti, zdraví a majetku.
nezpůsobil znečištění nebo inženýrských sítí apod.
nemovitost, dále podnikatelů
a) Znečistění ulic a jiných ve- poškození veřejné zeleně na
Článek 5
a právnických osob, kteří zde řejných prostranství
území města.
Závěrečná ustanovení
trvale nebo dočasně vyvíjejí
b) Ničení a poškozování
Článek 4
Porušení povinností stanosvou činnost, která zasahuje městské zeleně včetně technicRegulace hluku, hlučných vených touto obecně závaznou
nebo by mohla zasáhnout do kých prvků veřejné zeleně
činností a ochrana nočního vyhláškou bude posuzováno
veřejného pořádku města Břic) Provádění jakékoli úpravy klidu
jako přestupek dle §46 zákona
dličná. Územím města Břid- a výsadby na plochách veřejDobou nočního klidu je doba č. 200/1990 Sb., o přestupcích
ličná se rozumí jeho katastrál- né zeleně města bez souhlasu od 22.00 hodin do 06.00 ho- ve znění pozdějších předpisů
ní území tj. katastrální území vlastníka.
din. V tuto dobu je každý po- a §58 odst. 4 zákona 128/2000
Břidličná, Vajglov a Albrechtid) Používání hlučných strojů vinen zachovávat klid a omezit Sb., o obcích ve znění pozdějce u Rýmařova.
a zařízení v nevhodnou den- hlučné projevy.
ších předpisů.
Touto vyhláškou se vyme- ní dobu dle čl. 4 – sekačky na
Omezení se neuplatní ve

Obálka do lednice neboli
IN.F.Obálka je tady!

Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 3/2016

O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství
ve městě Břidličná
Zastupitelstvo města Břidličná se na svém zasedání dne
14. 12. 2016 usnesením č. 126/9 usneslo vydat na základě §24 odst.
2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. (obecní nařízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství1) ve městě:
Na veřejných prostranstvích ve městě, vyznačených na mapce
č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze
na vodítku a s náhubkem.
Na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce
v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik
psů.
Splnění těchto povinností zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2)
_______________________________________________
1
§34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
2
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník
či doprovázející osoba.

Jedná se o projektovou aktivitu Moravskoslezského kraje pod
osobní záštitnou náměstka hejtmana pro sociální oblast Jiřího
Navrátila MBA, z projektu „Informace jako forma ochrany osob
v seniorském věku“. Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí. IN.F.Obálky lze vyzvednout u odborů sociálních věcí obecních úřadů v místě bydliště
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.
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.
3
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Vážení spoluobčané města
Břidličná, chci Vás informovat prostřednictvím našeho
městského časopisu o průběhu
zemních výkopových pracích,
montážích a opravách. V březnu 2020 se v Břidličné začaly
provádět důležité stavební
práce na městské infrastruktuře. Investor ČEZ Distribuce a.s. spolu s dodavatelskou
firmou MSEM a.s. se sídlem
COLLO-LOUKY 126 Frýdek
Místek, zahájili výkopové práce pro uložení nových zemních kabelů nízkého a vysokého napětí k většině objektů ve
městě. Název stavby „Břidličná-Hřbitovní, BR 2618, nová
DTS, VNv, NNk. Jde o posílení
sítě a výměnu zastaralých kabelů. Nové zemní kabelové vedení bude ukončeno v nových
rozvaděčích tzv. přípojkových

27. května 2020

Investiční akce a opravy ve městě

mínky pro vstup na pozemky
města Břidličná za účelem
uložení podzemních inženýrských sítí.
Většina obyvatel již zaregistrovala, že město Břidličná
začalo se stavební úpravou objektu zdravotnického střediska na ulici Komenského. Účelem těchto stavebních úprav
jsou opravy poškozených konstrukcí a prvků. Spolu s touto
stavební úpravou zdravotního
střediska a následnou plánovanou opravou komunikace,
výstavbou chodníků, kontejnerových a parkovacích stání
na ulici Komenského vznikne
ucelený prostor v této části města Břidličná. Práce na
opravách zdravotního střediska neprobíhaly podle představ
investora města Břidličná ani
zhotovitele firmy Weisstaw

pilířích. Následně bude provedena demontáž nepotřebných
nadzemních vedení a zrušení
sloupů NN. Tyto práce se týkají ulic Šternberská, Fojtství,
Na Kopečku, Hřbitovní, Školní a Náměstí Svobody. Po dokončení této stavby by situace
ve městě v rámci elektrické
energie měla splňovat vyšší
standarty a vyšší kvalitu pro
odběratele.
Předpokládaný
termín dokončení realizace
stavby je září 2020. Současně
s touto stavbou začaly přípravné práce pro stavbu „Obnova vodovodu ul. Nerudova
Břidličná řád P 1, řád R“, tato
stavba bude mít podobný účel,
a to zlepšení infrastruktury ve
městě Břidličná. Investorem
této stavby je VAK a.s. V obou
případech je zhotovitel povinen dodržet všeobecné pod-

Olomouc. Práce se zpomalily
z
důvodu
pandemie
COVID-19 a s tím spojených omezení. Další plánovanou stavbou je „Dopravní
terminál – Město Břidličná
II. Etapa – autobusové nádraží“ Realizací této stavby dojde
k podstatné změně prostoru
a hlavně vzhledu centrální
části města a autobusového
nádraží. Plánované i neplánované práce ve městě se provádějí s ohledem na dnešní
situaci s korona virem pomaleji než za normálního stavu,
proto všichni doufáme ve
zlepšení situace a ukončení
všech omezení, která brání
nám i našim dodavatelům
pokračovat.
Text a foto:
Roman Kapusniak

Rozloučili jsme se

Přislíbený svoz velkoobjemového odpadu ve
městě se bude z důvodu stávající situace konat
až na podzim. Sběrný dvůr je již pro veřejnost
otevřen, takže máme kam odpad vyvážet. Děkujeme za pochopení.

Jiřinka Machátová, Jozef Mihál, Anna Štefanišinová,
Jana Menschyová, Vratislav Urban, Josef Jankot, Josef
Tichý, Josef Holma, Vlasta Cicková, Marie Pilárová,
Anna Janáčová.

Kladníčková Jana,
místostarostka města
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Informace ze Základní školy Břidličná

Když jsme se loučili se školou před jarními prázdninami, nikdo netušil, že návrat
bude odložen. Nouzový stav
přinesl nečekané změny. První věcí bylo zajistit vzdělávání
bez docházky. Odpovědnost
za vzdělávání dopadla především na rodiče a samotné
žáky. Stálý rozvrh školních
hodin se vyměnil za vlastní
plán. Bez komplikací se to
neobešlo. V první fázi jsme
hledali formy přenosu úkolů
a dat. Současně bylo nutné
zajistit zpětnou vazbu a vhodné rozložení školní práce.
V neposlední řadě jsme pama-

tovali i na společný kontakt
učitel – žák. Došlo tak k přesunu odpovědnosti za vlastní
vzdělávání na jednotlivce. Na
škole online je možné ocenit
vlastní plánování času, delší časové rozvržení, probíhá
v prostředí, ve kterém jsou žáci
ve svém. Význam je nutné klást
i na hodnocení a především
na sebehodnocení. Vždyť cílem školy i rodičů je učit a vychovávat děti k samostatnosti
a odpovědnosti (kompetence
k celoživotnímu učení). I nás
učitele tato situace nutí přemýšlet o možných změnách
v organizaci vyučování a hod-

nocení výsledků.
Režim zpřístupnění školy je popsán v pokynech, byl
rozesílán rodičům žáků prostřednictvím zpráv z E - školy
v systému Bakalář a webových stránek školy. Připomínám rodičům žáků 1. až
5. třídy odeslání dotazníku
o nástupu do školy 25. 5. 2020
v termínu do 18. 5. 2020.
K zápisu dětí do 1. ročníku
školního roku 2020-2021 bylo
podáno 39 žádostí, z toho
8 žádostí o odklad školní docházky. Opět jde o větší počet
odkladů než je republikový
průměr.

Mateřská škola Břidličná, Hřbitovní 439, okres
Bruntál, příspěvková organizace tel: 554 286392,
e-mail: ms@bridlicna.cz; www.skolka.bridlicna.cz

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Jana Šuleřová
tel.: 554 286 155
ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
od 4. května 2020 do odvolání
Odběry:
pondělí – čtvrtek: 7.00 – 7.30 hodi
Ordinační doba:
denně 7.30 – 10.00 hodin
Telefonické konzultace a zasílání eReceptů:
pondělí – čtvrtek: 10.00 – 11.30 hodin
NEVSTUPUJTE BEZ OCHRANY OBLIČEJE
DODRŽUJTE ODSTUP
POČET PACIENTŮ V ČEKÁRNĚ – MAX 5 OSOB

Po předchozím projednání se zřizovatelem stanovuje ředitelka
mateřské školy rozsah přerušení provozu školy v měsíci červenci
a srpnu na dobu 6 týdnů.
Mateřská škola bude uzavřena
od pondělí 13. 7. 2020
Provoz školy bude opět zahájen
v pondělí 24. 8. 2020
Bylo postupováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
V Břidličné 12. 5. 2020
Jana Krčová
ředitelka školy

Klub Českých turistů

Informace o provozu
sportovního areálu školy

Čt 28. – 31. 5. Šumava – Kašperské Hory,
Sušice, Modrava, Horňáčková, Holešová
So 13. 6.

Č. sedlo – Točník – chata Kvedlena Sedlo p. Vřesovkou – Č. sedlo, auta, vede Olda Mana

So 25. 7.

Kralický Sněžník, auta, (bus)
vede Lida Horňáčková

8. – 15. 8.

Expedice Roháče
vede L. Šnyrch

20. – 23. 8.

Letní turistický sraz Duchcov
vlak.

Otevřeme 2 první třídy
s předpokládaným počtem
pod 20 žáků na třídu. Vážení rodiče, pokud dáváte
přednost nízkému počtu dětí
v 1. třídách a kvalitní práci třídních těchto tříd
Mgr. Renatě Zapletálkové
a Mgr. Daně Dostálové, rádi
vás uvítáme.
Věřím, že společně překonáme období omezené docházky do školy a vše si brzy
vynahradíme.
Přeji dětem i rodičům pevné
zdraví, klid a pohodu.
Mgr. Miroslav Šimůnek
Ředitel školy

Školní hřiště je opět otevřeno veřejnosti. Systém rezervace
hřiště najdete na našich webových stránkách www.skolabridlicna.cz. Využívání hřiště je zdarma. Uživatelé se musí
řídit nařízením, které souvisí s pandemií koronaviru.

Přihlášky na zájezdy a vícedenní akce
Informace Horňáčková Ludmila
mobil: 605 975 512
E-mail:
ludmilahornackova@seznam.cz
Holešová Jarmila
mobil: 597 431 554
Mana Oldřich
mobil: 775 284 140
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Vážení čtenáři a uživatelé
knihovny, Městská knihovna Břidličná pro své čtenáře
ročně nakoupí 337 svazků nových knih, dále ve spolupráci
s Regionálním centrem Bruntál zprostředkovává 7 cirkulačních souborů ročně se
120 svazky knih v jednom
souboru. Od 25. 5. 2020 si
můžete vybrat z nového souboru v knihovně knihu, která
vás zaujme, navodí dobrou
náladu a zpříjemní den. Po-

Městská knihovna

až 6500 svazků knih. 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
knihy najednou bez připojení
k internetu. 32. den se e-kniha automaticky sama smaže
z aplikace. Více informací naleznete na stránkách knihov-

kud snad nenajdete tu správnou knihu v naší nabídce,
snažíme se ve spolupráci
s ostatními knihovnami po
celé ČR knihu zajistit a čtenáři zpřístupnit. Od dubna 2019
navíc odkudkoliv a zdarma
(v rámci ročního čtenářského
poplatku).zpřístupnila
knihovna svým čtenářům
službu elektronických knih.
Ve spolupráci s portálem
www.ereading.cz nabízíme
svým čtenářům k vypůjčení

ny www.knihovna-bridlicna.
cz, v záložce katalogy knih.
V knihovně si také můžete vybrat z 20 kusů deskových her
a s rodinou či přáteli zažít zajímavý večer. V knihovně se na
Vás těším v pracovní dny kromě středy: pondělí a čtvrtek
od 8.00 do 12.00 a od 13. 00 do
17. 00 hodin a v úterý a pátek
od 8.00 do 12.00 a od 13. 00 do
16.00 hodin.
Miroslava Kozubová
knihovnice

Foto: Jana Kladníčková

Transfuzní služba v Bruntále obnovuje dárcovskou základnu
a opět přijímá prvodárce

Řadu nezbytných hygienicko-epidemiologických opatření musela v čase koronavirové
epidemie realizovat Transfuzní služba AGEL v Podhorské
nemocnici v Bruntále. Náročné období zde ale úspěšně
zvládli a příjem dárců krve
a plazmy se vrací, s drobnými
změnami, do starého zavedeného režimu. Na odběry mohou chodit pravidelní i noví
dárci krve. „Transfuzní služba najíždí na běžný režim,“
potvrzuje MUDr. Naděžda
Petřičová, vedoucí lékařka
odběrové stanice Transfuzní
služby Bruntál. Odběry dárců krve zde probíhají každý

pátek od 6.00 od 10.00 hodin,
transfuzní služba ale přidává
i termíny navíc, dle aktuální
potřeby. A proto lékařka doporučuje sledovat internetové
stránky transfuzní stanice.
Pro dárce plasmy jsou k dispozici všechny pracovní dny,
kromě pátku. „Samozřejmě je
třeba dodržovat přísná opatření. Je určitě lepší se objednat
předem, protože se snažíme
o to, aby se nám dárci na ambulanci neshromažďovali. Zatím funguje objednání telefonicky, ale brzy bude v provozu
nový elektronický objednávkový systém,“ konstatuje lékařka Petřičová. Dobrou zprá-

vou je, že odběrové středisko
Transfuzní služby v Bruntále
přijímá také prvodárce. Opět
je ideální se předem telefonicky objednat na bezplatné lince 800 300 900 nebo na čísle
724 612 667. I nadále platí, že
stejně jako před pandemií, je
dlouhodobě největší poptávka
po krevních skupinách Rh negativních. Je to dáno skutečností, že tito lidé se vzácnou
krevní skupinou Rh negativní
mají obecně nižší procentuální zastoupení v populaci.
„Nadále jsme schopni zásobovat v plné míře transfuzními přípravky zdravotnická
zařízení dle jejich požadav-

ků a cílit na pozvolný návrat
k normálnímu provozu. Je třeba říci, že tento úkol bychom
nebyli schopni plnit bez naší
kvalitní základny velice odpovědných dárců a jejich ochoty
a odvahy darovat to nejcennější i v tak vypjaté a složité
době,“ ubezpečil Ing. Václav
Kokeš, předseda představenstva Transfuzní služby AGEL
Šumperk, která je odběrovým
a zpracovatelským centrem
a pravidelně sváží plnou krev
a plazmu ze svých odběrových
středisek, tedy i z Bruntálu.
Mgr. Radka Miloševská
tisková mluvčí

https://www.mubruntal.cz/transfuzni-sluzba-v-bruntale-obnovuje-darcovskou-zakladnu-a-opet-prijima-prvodarce/d-972244/p1=83341

Městské info Břidličná si mohou občané přečíst i v elektronické podobě na stránkách města:
www.mu-bridlicna.cz a knihovny: www.knihovna-bridlicna.cz
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Výjimky z povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v pondělí 18. května 2020 mimořádné opatření, kterým
z povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Opatření platí do 24. května 2020 včetně.
Všechny osoby pohybující
zkoušky a přijímací
a obdobné osoby
se a pobývající mimo bydliště
zkoušky na vysov ystupujících
mají nařízenu povinnost pokých
školách,
v rozhlasových,
užívat ochranné prostředky
pokud je zatelevizních
dýchacích cest (nos, ústa) jako
chován rozea dalších poje respirátor, rouška, ústenka,
stup nejméně
řadech,
ve
šátek, šál nebo jiné prostřed1,5 m a pokud
studiu a bez
ky, které brání šíření kapének.
je v místnosti
hostů,
Výjimku z této povinnosti
maximálně
k)
pamají následující osoby:
15 osob,
cienti a zdraa) děti do dvou let věku,
e) osoby s poruchou
votničtí
prab) děti starší dvou let a mladší
intelektu, kognitivcovníci, po dobu
sedmi let v mateřské škole
ní poruchou či závažnou
nezbytně nutnou, popři pobytu v mateřské škoalterací duševního stavu,
kud je to potřeba pro pole nebo v dětské skupině
jejichž mentální schopnosskytování zdravotní péče,
•
při pobytu v prostorách,
ti či aktuální duševní stav l) osoby, které vykonávají
kde se provozuje dětská
neumožňují dodržování
práci zařazenou do třetí
skupina, a pedagogičtí
tohoto zákazu,
nebo čtvrté kategorie pro
pracovníci v mateřské ško- f) osoby v uzavřeném vozirizikový faktor zátěže teple a pečující osoby v dětské
dle, jsou-li všechny členy
lem,
skupině,
společné domácnosti,
m) zaměstnanci při pobytu
c) děti, žáci, studenti, účast- g) osoby po dobu nezbytně
v kanceláři, která je jejich
níci vzdělávání a pedanutnou pro pořízení jejich
pracovištěm, pokud pracugogičtí pracovníci škol
portrétní fotografie, popř.
jí ve vzdálenosti nejméně
•
a školských zařízení a osofotografie novomanželů,
2 metry od jiné osoby.
by ve vzdělávacích insti- h) řidiči ve veřejné dopravě,
Organizátorům, tvůrcům
tucích poskytujících jedkteří jsou sami v uzavřené či výrobcům autorských děl,
•
noleté kurzy cizích jazyků
kabině oddělené od pro- umělcům, umožňuje, aby vys denní výukou při vzdělástoru určeného pro pře- stupovali při provádění auvání nebo poskytování popravu osob,
torského díla nebo při výrobě
radenských služeb v rámci i) osoby při provádění au- pořadu, pokud zajistí splnění
jedné místnosti, pokud je
torského díla (např. diva- následujících podmínek:
zachován rozestup nejmédelního, tanečního nebo
• mezi
účinkujícíně 1,5 m,
hudebního představení)
mi umělci a dalšími
d) studenti, účastníci přijía osoby účinkujících při
osobami
konajícími
macího řízení, akademičtí
tvorbě a výrobě audiovizuv místě provádění aupracovníci, členové zkuálního díla nebo pořadu,
torského díla činnosti
šebních komisí pro státní j) moderátoři,
redaktoři
související s provádě-

dále rozšířilo výjimky
ním autorského díla
nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo
pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci
a diváky apod. je při
provádění autorského
díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo
pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento
odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,
místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního
díla nebo pořadu je
pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně
větrány,
je zajištěna dezinfekce
rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,
v případě, že některý
z umělců nebo jejich
spolupracovníků má
tělesnou teplotu 37°C
a vyšší nebo jiné příznaky
onemocnění
COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do
místa provádění autorského díla nebo tvorby
audiovizuálního díla
nebo pořadu.

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cests-vyjimkamis_19235_4135_1.html

KRYTÝ BAZÉN BŘIDLIČNÁ

Krytý bazén otevřen od 25. 5. 2020 s omezením.

Sauny do odvolání uzavřeny. Maximální kapacita bazénu bude 64 osob.
Předpis cen vstupného Krytého bazénu v Břidličné platný od 1. 1. 2020

Vstupné na 90 min.
Děti do 3 let
zdarma
Děti do 15-ti let včetně
40 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 8 Kč
Studenti od 15-ti do 26-ti let
50 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 12 Kč
Dospělí
80 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 20 Kč
Senioři (nad 64 let)
70 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 17 Kč
Rodinná vstupenka (2 dos. + 1 dítě do 15) 170 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 40 Kč
Rodinná vstupenka (2 dos. + 2 děti do 15) 190 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 50 Kč
Zdravotně postižení
50% sleva
Pojištěnci ZP se kterou je uzavřena smlouva
zdarma
Rodiče s dítětem do 3 let mají + 15 min.
zdarma
Více zde: http://bazenbridlicna.webnode.cz/cenik/
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Pernamentka (11 vstupů)
Dětská
360 Kč
Studentská
450 Kč
Dospělá
720 Kč
Senioři
640 Kč

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

Foto: Jana Kladníčková

Foto: Jaromír Bezruč

Foto: Jana Kladníčková

Foto: Jaromír Bezruč

Foto: Jana Kladníčková

Foto: Jaromír Bezruč
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