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Vážení spoluobčané,

vedení města apeluje na dodržování zpřísněných opatření v době nouzového stavu, která v naších podmínkách spočívají především v omezení pohybu na veřejnosti a nošení roušek popřípadě respirátorů v zastavěném území města. Musíme konstatovat,
že se vyskytují případy, kdy občané tyto prostředky zabraňující šíření viru COVID 19 nepoužívají, a tím vystavují sebe, ale i své
okolí, možnosti nákazy touto chorobou. Uvědomme si, že jedině dodržováním těchto opatření se nám podaří eliminovat šíření
této epidemie a budeme se moci vrátit opět k normálnímu způsobu života.
Miroslav Kladníček, starosta města

Informace z první ruky

I přes problémy, které jsou
způsobeny nižšími daňovými příjmy do rozpočtu města,
jež jsou důsledkem pandemie
covid 19, se vedení města snaží pokračovat v připravených
projektech, které jsou součástí programu – Břidličná mění
svoji tvář.
Jako první by se v letošním
roce mělo začít s realizací rekonstrukce ulice Nerudovy,
včetně příjezdové komunikace k hlavnímu pavilónu ZŠ
a opravy plochy před hlavním vchodem, kterou bude
provádět firma Kareta s. r.
o. Akce za 8 milionů Kč by
měla začít na rozhraní března
a dubna. Druhou akcí, která
byla vysoutěžena 5. 3. 2021, je
III. etapa dopravního terminálu – náměstíčko. Provádět
ji bude firma Eruptiva s.r.o. za
12 milionů Kč. Realizace by
měla začít v dubnu. Již delší
dobu si vyžadují opravu střecha a odpady na budově ZUŠ
(bývalá škola). Tuto opravu za

projektovou cenu 2,3 milionů
Kč budeme soutěžit v nejbližší
době. Poslední větší akcí, která
by se měla realizovat v letošním roce, je oprava a vybudování chodníku na ulici Chalupnická, projektová cena je
1,5 milionu Kč. Mimo těchto
velkých akcí se budou provádět
i menší opravy chodníků a cest,
které po minulé zimě značně
utrpěly. Začíná se také připravovat projektová dokumentace
pro realizaci investičních akcí
a velkých oprav pro rok 2022.
Jedná se o budovu nové požární zbrojnice a komunikace
podél bývalého AMK (automotoklubu). Další velkou akcí,
která se chystá pro rok 2022,
je rekonstrukce vzduchotechniky na krytém bazéně, zateplení hlavní budovy a pokud se
bude příznivě vyvíjet finanční
situace – plánuje se i potřebná
výměna šatních skříněk a zprovoznění terasy.
Miroslav Kladníček,
starosta města

Vážení občané,
přihlaste se k odběru zpráv,
které vás budou aktuálně
informovat o dění ve městě

Postačí na webové stránce města v její spodní části
vyplnit váš email do kolonky pro něj určenou,
kliknout na přihlášení se k odběru
a získáte informace z první ruky.

Fotky: Jana Kladníčková
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Územní pracoviště
finančního úřadu

E-mail pro příjem
dotazů veřejnosti

Linka pro zodpovídání dotazů k dani
z příjmů fyzických
osob (DPFO)

Úp v Bruntále

podatelna3205@fs.mfcr.cz

554 792 111

Lékárna Břidličná
Nová otevírací doba lékárny
Po-čt: 7.30 – 15.30 hodin
pá:
7.30 – 14.30 hodin
Na skladě máme dostatek respirátorů, roušek, nanorespirátorů i nanoroušek pro děti i dospělé. Pro firmy jsem schopna
zajistit antigenní testy na Covid-19 v jakémkoliv množství.
Nabízím rozvoz inkontinenčních pomůcek po Břidličné
a okolí zdarma, plus malý dárek ke každé objednávce.

Provozní doba Pošty v Břidličné

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:
So:
Ne:

Pro rezervaci léků na recept
a pro více informací volejte na
tel.: 554 286 207 nebo pište na
e-mail:
lekarnabridlicna@
gmail.com.
Akční nabídku najdete na
www.alphega-lekarna.cz.
Mgr. Iva Hladká
Lékárna Břidličná,
Nábřežní 490, 793 51 Břidličná
tel.: 725 049 799, 554 286 207
e-mail:
lekarnabridlicna@gmail.com

Blahopřejeme

10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
08.00 – 10.00
Zavřeno

občanům, kteří od vydání minulého čísla oslavili 70 let a víc
Milada Mlynarčíková
Anna Pavlíková
Stanislav Pacvoň
Jarmila Skopalová
Ing. Josef Staník

Městské info Břidličná si mohou občané přečíst
i v elektronické podobě na stránkách města:
www.mu-bridlicna.cz a knihovny:
www.knihovna-bridlicna.cz

70 let
70 let
70 let
75 let
75 let

Jiří Linhart
Jaroslav Pospíšil
Anna Hálková
Josefa Matušková
Alžběta Jarošová

88 let
89 let
89 let
93 let
93 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:

Růžena Šubjaková, Ladislav Dehner, Zdeněk Škrkoň, Lubomír Bochníček, Václav Valášek, Karel Řepka, Vasil Holodňák, Jaroslav Hromada, Stanislav Dudek, Jaroslava Šmídová.
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Ve stopách poslání ALINVEST Břidličná

Zajišťovat polotovary na
bázi hliníkových slitin, to je
cíl, který si v minulosti vytkla
společnost ALINVEST Břidličná. Toto hlavní poslání vyjadřuje moto „Hliník pro příští generace“ a jeho anglická
verze „Aluminium for Future
Generations“ se stalo inspirací pro název projektu ALFAGEN. Tento článek popisuje sedm strategických směrů
ALINVESTu
připravených
v rámci projektu ALFAGEN.
ALFAGEN je projekt na jehož konci bude nový začátek.
Projekt svým rozsahem a významem podobný tomu, který
zahájili naši dědové a tátové
v 60. –70. letech minulého století. Instalovali zde nové technologie a určili směřování tehdejších KOVOHUTÍ Břidličná
na dalších 70 let. Pravděpodobně netušili, jak dlouho se budou
tehdy instalované technologie
používat a jak dlouho budou
konkurenceschopné. Díky šikovnosti lidí se to ale daří dodnes, a to je obdivuhodné.
7 strategických směrů
ALFAGEN
Vše, čemu bude v rámci projektu ALFAGEN věnována
pozornost, je a bude uskutečňováno na podkladě znalosti
současných a budoucích potřeb
zákazníků. Zjišťování záměrů
těch, kteří nám za naše dodávky
zaplatí je hlavním zdrojem definovaných rozvojových směrů.
Nové podnikání je směr nebo
chcete-li klíč, který určuje obsah a rozsah dále uváděných
směrů strategického rozvoje.
Cirkulární
ekonomika,
i když to tak v současnosti nenazýváme, je základním strategickým směrem již současné
výroby. Vždyť na Teplé trati

se již dnes u hlavních vyráběných slitin používá na vstupu
až 80 % hliníkových odpadů.
Ambice projektu ALFAGEN
v tomto směru je rozšíření
možného vstupního materiálu
o tenké potištěné, popřípadě
jiné vhodné materiály, a tím
zvýšit poměr odpadů na vstupu i pro divizi fólií a obalů.
Zelená fabrika – Je strategický směr, kterým bude výrazně
snížena uhlíková stopa stávající výroby Teplé trati tím, že
tato technologie bude nahrazena alternativou s nižší energetickou spotřebou. Toto řešení přinese nejen nižší zatížení
životního prostředí, ale i vyšší
konkurenceschopnost výroby.
V rámci tohoto strategického
směru je v realizaci náhrady
naftových vysokozdvižných
vozíků za elektrické. Ve spolupráci s ČEZ Obnovitelné
zdroje je rozvíjen tento strategický směr Nová energie tak,
že bude využito nové výstavby fotovoltaických elektráren
a jejich napojení na rozvodnu

ALINVEST. První analýzy
ukazují, že by cca 30% spotřeby elektrické energie Fabriky
mohlo být pokryto z obnovitelných zdrojů.
Nové využití území – je
strategickým směrem, který
usiluje o lepší využití současného areálu ALINVEST. Jde
zejména o revitalizaci prostoru
uhelny, kotelny a spalovny, by
měl vzniknout nový výrobní
prostor pro novou technologii
výroby plechů. Nové budovy
budou samozřejmě koncipovány s ohledem na všechny
enviromentální aspekty. Tomáš Baťa v jednom z nejdynamičtějších období naší země
vyhlásil heslo: „Lidem myšlení, strojům dřinu“. V duchu
tohoto hesla se bude odvíjet
i strategický směr Digitální
fabrika. Pozornost bude věnována nejen ulehčení práce
lidem, ale i zlepšení transparentnosti výrobního procesu,
plánování a řízení výroby, ale
i administrativních procesů.
Kompetence a motivace – je

směr rozvoje, který je hlavní
a základní. ALINVEST si dobře uvědomuje, že bez kompetentních a motivovaných zaměstnanců nelze nic z toho,
co je výše uvedeno, zrealizovat. Proto je velká pozornost
věnována rozvoji spolupráce
s institucemi primárního
vzdělávání a Úřadem práce.
Vlastnímu rozvoji zaměstnanců a spolupracovníků
bude pak sloužit ALINVEST
Akademie, která je postavena
na spolupráci se zkušenými
současnými, ale i bývalými
zaměstnanci, kteří odešli do
důchodu. Obyvatelům Břidličné nabídne, díky projektu
ALFAGEN, fabrika ještě přívětivější tvář než doposud.
Budeme tichým sousedem
souznícím se svým okolím, šetrným a ohleduplným k okolní
krásné přírodě. Současně fabrikou, ve které místní lidé najdou uplatnění a jistotu stabilního zaměstnání pro sebe, své
děti i své vnuky. Zodpovědný
zaměstnavatel a silná fabrika
dokáží někdy udělat věci, které jednotlivec udělat nemůže.
Vážíme si svých zaměstnanců
a zázemí, které společnosti
ALINVEST město Břidličná
poskytuje. Proto usiluje o zřízení očkovacího centra, které
obslouží nejen Fabriku, ale
i nejbližší okolí. V této chvíli
probíhají intenzivní přípravné
práce ve fabrice, a koordinace
s Krajským úřadem a Ministerstvem zdravotnictví. Zřídit
očkovací centrum není lehké,
ale pokud se vše povede, bude
centrum k dispozici začátkem
dubna.
Ing. David Bečvář,
výkonný ředitel
AL INVEST Břidličná, a.s.

Celoroční korespondenční soutěž Českého svazu chovatelů

V minulém roce vycházelo pravidelně měsíčně v časopise Chovatel šest otázek
zaměřených na jednu odbornost. Prověřovaly se vědomosti o chovu hlodavců,
plazů, drůbeže, holubů, papoušků, ale i koček či pejsků
a spousty dalších znalostí.
Losování správných odpovědí probíhalo každý měsíc.
Výherci obdrželi dárečky
od spolupracujících společ-

ností Českého svazu chovatelů. Dá se říct, že se na nás
při měsíčních losováních
často usmálo štěstí. Každý
rok však mají soutěžící, kteří správně odpovídali, ještě
jednu možnost, jak získat
odměnu. A to v celoročním
losování. Za rok 2020 do něj
bylo zařazeno 795 správných
odpovědí. Mezi nimi samozřejmě nechyběli ani členové
chovatelského kroužku SK

ASK ČR Břidličná. A jak losování dopadlo? To jsme se
dověděli v únorovém čísle
časopisu Chovatel. Měli jsme
opět štěstí? Ano, mezi 20 vylosovanými byli hned čtyři
žáci našeho kroužku. Konkrétně celoroční předplatné
časopisu Chovatel získal Jan
Loukota a Tomáš Kůdela.
Na další dva oceněné žáky,
konkrétně Tomáše Prasličku
a Davida Vlčka, čeká pře-
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kvapení od sponzora soutěže Zvěrokruh. Ocenění za
správné odpovědi ve vánoční
soutěži Hlodavci čeká rovněž
na Petru Volkovou a Anetu Jurášovou. Tak co? Je to
paráda, viďte! Tolik šikulek
na jedné škole. Proto věřím,
že i v době on line kroužku
a soutěží budeme pokračovat
se stejným zápalem dál.
Mgr. Květa Děrdová,
vedoucí SK Břidličná
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Vážení rodiče budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme
informace
k blížícímu se zápisu do
1. ročníku: Pokud bude možná osobní přítomnost, zápis
proběhne 15. 4. 2021 od 14.00
– 17.00 h. Přineste rodný list
dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. V případě špatné epidemiologické
situace proběhne zápis elektronicky: zákonný zástupce
vyplní zápisní lístek a pošle
emailem do 15. 4. 2021 na adresu: zs.bridlicna@seznam.
cz, popř. vhodí do poštovní
schránky (z ulice Komenského). V případě návrhu na odklad zákonný zástupce vyplní
zápisní lístek + žádost o odklad povinné školní docházky
a rovněž zašle nebo vloží do
schránky do 15. 4. 2021, následně doloží zprávu z pedagogicko-psychologické poradny,
a to do konce měsíce května.
Aktuální informace i dokumenty budou na stránkách
školy www.skolabridlicna.cz.
Mgr. Miroslava Šimůnek,
ředitel školy

Zeměpisná olympiáda 2021

Zprávičky z naší školičky

Letošní zima je obzvláště
bohatá na sněhovou nadílku.
V rámci enviromentální výchovy děti z mateřské školy
pomáhají zvířatům v tomto
období nejen krmením v krmelci či v lese, ale i tvořením
krmítek a sypáním ptákům.
Třídy Včeliček a Berušek společně byly odnést krmení do
lesa, kde z donesených dobrot
uspořádaly zvířatům žijícím
v lese hostinu. Při následující
návštěvě lesa děti pozorovaly stopy zvířat ve sněhu, které
si přišly pochutnat na daných
dobrotách a děti se podívaly na

to, co zvířatům nejvíce zavonělo. Třída Berušek vytvořila
7 krmítek z kartonu od mléka. Pomocí krmítek vytvořila
„Krmítkovou stezku“. Krmítka
chodí děti spolu s p. učitelkami
kontrolovat a v případě potřeby
dosypávají zrníčka. V únoru
jsme byli opět v lese u krmelců s dobrotami. Při těchto aktivitách si děti upevňují vztah
k přírodě, umění pomoci druhým a potřebným (ať už je to
zvíře nebo člověk), podělit se
s ostatními, vnímat přírodu,
počasí, proměny apod.
Text a foto: Věra Višňová

Ve středu 17. 2. 2021 se
uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Ano, tak
jako letošní školní rok všechny olympiády i tato proběhla
on-line. Soutěžící absolvovali
tři samostatné soutěžní celky. Tedy test zeměpisných
znalostí, práci s atlasem
a praktickou část - práce s turistickou mapou a zeměpisné
výpočty. Celkem olympiáda
trvala necelé tři hodiny. Soutěžilo se ve třech kategoriích
– A, která je určená žákům
6. tříd a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií,
kategorie B, je určena žákům
7. tříd a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií
a v neposlední řadě kategorie
C, určená žákům 8. a 9. tříd
ZŠ i gymnázií. Do okresního
kola se zapojili i žáci ZŠ Břidličná. Konkrétně v kategorii
A to byl Martin Volek, Jan
Loukota a Tomáš Praslička.
V kategorii B to byla děvčata
Michaela Urbanová, Markéta
Zhánělová a Klára Hricová.
V nejstarší kategorii nás zastupoval Martin Zaoral,
Adam Zůbek a Jakub Hošek.
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Všem soutěžícím patří poděkování za práci při hodinách společných příprav, ale
i samostatné práce nad rámec
běžné výuky. Nikdo z nich se
neztratil. Ale postoupil někdo
do krajského kola? Obsadil
tedy 1.–3. místo v okrese?
Ano, je to nádhera, do krajského kola, které se uskuteční 17. 3. 2021, postoupil
z 3. místa Tomáš Praslička
v kategorii A. A ještě jeden
obrovský úspěch, v kategorii
B, se umístila Markéta Zhánělová dokonce na 1. místě.
Nádherný výsledek! Moc
gratulujeme a přejeme hodně
elánu a úspěchů v dalším kole
Zeměpisné olympiády.
Mgr. Květa Děrdová
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„Léta s letáky končí“

Velikonoce

ČEZ distribuce končí s letákovým způsobem oznamování
plánovaných odstávek. Výlepy letáků nahrazuje bezplatně
oznámením do emailu a SMS přímo zákazníkům.

Na 4. dubna vychází v roce
2021 Velikonoční neděle. Velikonoce jsou nejvýznamnějším
křesťanským svátkem, mají
dlouholetou tradici a oslavují
příchod jara. Jsou to pohyblivé
svátky, tudíž se datum rok od
roku liší. Velikonoční neděle
se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Předchází
jim půst, který patří k velikonočním tradicím. Je to doba
střídmého života a přípravy na
Velikonoce. Křesťané se postí
40 dní, půst začíná Popeleční
středou a končí pašijovým týdnem na Bílou sobotu. V tuto
dobu bychom neměli jíst maso,
tučná jídla, kouřit, pít alkohol,
pojídat sladkosti a chodit na
různé taneční zábavy a plesy,
což v dnešní covidové době jít
na zábavu či ples není možné.
K Velikonočnímu pondělí se
vážou tradice, které zná většina
z nás. Nejčastější je pletení pomlázek a barvení vajíček. Většinou chodí na koledu chlapci
a vyšupávají a polévají dívky,
aby neuschly, a za odměnu dostanou malované vajíčko. A jak
to máte s velikonočními dobrotami? Každý má své osvědčené
recepty. My vám nabízíme re-

JAK SE ZÁKAZNÍK O ODSTÁVCE DOZVÍ?
• individuálně e-mailem nebo SMS
• na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky
• příp. dalšími způsoby v místě obvyklými (veřejný rozhlas,
sociální sítě, SMS info kanál apod.) www.mu-bridlicna.cz
VÝHODY REGISTRACE PRO ZÁKAZNÍKA
• O plánované odstávce se dozví zákazník včas, i když se na
dané adrese pravidelně nezdržuje
• bude neprodleně informován i o případném zrušení odstávky
• získá informace o předpokládané době obnovení dodávek při
poruše
• ročně uspoříme 4 000 kg papíru, to je přibližně 10 stromů,
a za pár let tak společně ušetříme celý les
PROČ SE MUSÍ ZÁKAZNÍK REGISTROVAT?
Při připojení odběrného místa zákazník nemusel uvést své kontaktní údaje nebo údaje již nemusí být aktuální. Proto je lepší si
aktuální e-mailovou adresu i telefonní číslo nově nastavit či zkontrolovat, zákazník tak bude mít jistotu, že informace obdrží včas.
Vydal: ČEZ Distribuce a.s.

cept na Biskupského beránka se
šlehačkou. Krásné Velikonoce.
Biskupský beránek
se šlehačkou
2 skleničky polohrubé mouky
1 sklenička cukru
1 smetana ke šlehání
4 vejce
1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva
strouhaná citrónová kůra
z 1/2 citronu
hrst sekaných mandlí
hrst kandovaného ovoce
hrst čokolády
Postup: Žloutky utřeme s cukry, přidáme mouku s práškem
do pečiva, citronovou kůru,
zalijeme smetanou, přidáme
mandle, ovoce a čokoládu
a řádně promícháme. Nakonec
vmícháme zlehka sníh z bílků.
Pečeme v dobře vymazané
a vysypané formě při 180 °C.

Zdroj: ▷ TOP 7 receptů na velikonočního
beránka v roce 2021 (ceskevelikonoce.cz)
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Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co
si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí,
například, k čemu má daný
pozemek sloužit a jak moc se
o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude
strom v dospělosti i jaký bude
mít vliv na své okolí. Každá
dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují
vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To
vše je při navrhování potřeba
zohlednit. Pozor na invazivní
a jedovaté druhy. Pokud se
na pozemku pohybují děti,
neměli byste zde vysazovat
jedovaté druhy, konkrétně
třeba tis. Zvýšenou pozornost
výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky,

Sdružení obcí Rýmařovska
působí aktivně v našem regionu již od roku 2004. Jeho území tvoří 14 obcí včetně města
Břidličná a několik z nich se
nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Ochrana
přírody a krajiny je pro představitele našich obcí velmi důležitá. Nedílnou součástí péče
o životní prostředí je i problematika odpadového hospodářství. Společnými silami se
nám podařilo během posledních let zrealizovat několik
projektů, které měly pomoci
zvýšit třídění odpadů v našich obcích. Příkladem úspěšných projektů jsou například
„Vybudování sběrných míst
odpadů ve 13-ti obcích, měst

břízy, olše, či vrby jsou silné
alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet
byste se měli i nad tím, zda
se výsadba do daného místa
hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází
ze Severní Ameriky, se v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny
nepůvodní druhy je tedy nevhodné. Souhlas souseda (ne)
třeba. Při plánování výsadby
musíte dbát také na to, aby
byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský
zákoník říká: „Nestanoví-li
jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí
něco jiného, platí pro stromy
dorůstající obvykle výšky
přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společ-

né hranice pozemků 3 metry
a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš
pozemek musí být dostatečně
široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si
musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků. Jak
na výsadbu ve velkém – Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas.
Ucelené informace o tom,
co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na
finanční zdroje, najdete na
webu sazimebudoucnost.cz.
Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy
sázet a jak o ně po výsadbě
pečovat. Na webu najdete
také informace o možnostech
finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá. Vysazené stromy je dobré evidovat.

Obce řeší co dál s odpady

mikroregionu, nákup nových
nádob na separovaný odpad,
nákup kompostérů a štěpkovačů do obcí atd.“ Stále se však
nedaří výrazně snížit množství směsného komunálního
odpadu a většina obcí je tak
nucena přistoupit ke zvyšování poplatku za odpady. Je
nezbytné zabývat se touto problematikou a zefektivnit tak
systém nakládání s odpady
i v návaznosti na nový zákon
o odpadech, který platí od letošního roku. Ten ukládá obcím povinnost ukončit odvoz
odpadů na skládky do roku
2030. Většina komunálního
odpadu by tak měla být energeticky nebo materiálně zužitkována. Při dnešním množ-

ství odpadu, který se netřídí,
se však tento cíl zdá nemožný.
Obce si tak kladou otázku, jak
dál, co dělat jinak a lépe. To
byl také důvod, proč Sdružení obcí Rýmařovska podalo
žádost o dotaci na Studii optimalizace systému nakládání
s odpady v jednotlivých obcích
mikroregionu
Rýmařovska.
Bylo úspěšné a získalo dotaci
od Moravskoslezského kraje ve
výši 190 000 Kč. Hlavním cílem tohoto dokumentu je připravit se na novou legislativu,
která je zaměřená hlavně na
zvýšení třídění a recyklace odpadů a odklon od skládkování.
Studie by měla najít cestu, jaká
opatření zavést, jak zefektivnit
odpadové hospodářství v jed-

K tomu slouží centrální registr stromů na webu Sázíme
budoucnost. Zaregistrovat do
něj výsadbu může každý, kdo
od roku 2019 vysadil stromy
mimo les. Po zaregistrování
se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi
nové stromy vysazené v naší
krajině a v obcích. Díky tomu
získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů
vysazených v ČR a můžeme
měřit dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na
celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů.
Registrace nově vysazených
stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy
Sázíme budoucnost

notlivých obcích a městech Rýmařovska, zda je pokrytí míst
s nádobami na tříděný odpad
dostatečné, jak ještě více motivovat občany k tomu, aby třídili odpad, a to od nejmladší generace, až po nejstarší. Studie
se bude zpracovávat do června
tohoto roku, vedení Sdružení obcí Rýmařovska a všichni
starostové členských obcí, měst
doufají, že dokument přinese
očekávaný efekt, bude tak přínosem v oblasti odpadového
hospodářství na Rýmařovsku
a doporučená řešení brzy přejdou do praxe.
Nikola Pohanělová,
manažerka Sdružení obcí
Rýmařovska
a MAS Rýmařovsko, o.p.s

NZDM hope House, z. s. Břidličná Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
bude zajišťovat potravinovou pomoc

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež hope House, z. s. Břidličná oznamuje, že kvůli aktuálním opatřením je možné být
v Hopíku pouze ve dvou lidech.
I v našem klubu stále platí dodržování vládních nařízení:
ROUŠKY, RUCE, ROZESTUPY.
Zároveň je také nově zřízeno DOUČOVACÍ CENTRUM.
V případě zájmu o doučování nás můžete kontaktovat
a domluvit si termín.
• dějepis, český jazyk, literatura a angličtina –
na tel. čísle: 734 847 147
• matematika, chemie, přírodopis, dějepis, angličtina –
na tel. čísle: 735 954 079
Kontaktovat nás můžete také na našich FB stránkách „NZDM
HOPE HOUSE Břidličná“.

Co je potravinová pomoc? Je to poskytnutí základních potravin lidem v nouzi nebo sociálně nestabilním.
Jak se přihlásit o potraviny? Kontaktujte pana D. Kadeřábka
(725 958 495), L. Mikeskovou (735 954 079), B. Mertovou (734
847 147). Můžete nám napsat i na facebookovou stránku NZDM
HOPE HOUSE Břidličná, rádi vám poskytneme více informací.
Co vám můžeme nabídnout?
• Základní potraviny (mouka, těstoviny, suchary, káva, cukr,
ovoce)
• Pokud máte zájem o něco jiného, můžete nás telefonicky
kontaktovat a my vám rádi sdělíme, jestli máme věci na
skladu nebo jestli je budeme schopni zajistit.
• Máme i roušky!
Hope House, z.s. Břidličná
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Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března
2021 probíhat sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání bude ve stanovené dny probíhat elektronicky. Do 9. 4. 2021 má každý možnost
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online,
má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Sčítání podléhá:
s krátkodobým pobytem do sčítací komisař předá členu sčítací formulář v odpovědní
a) každá fyzická osoba, kte- 90 dnů.
domácnosti, osobě žijící mimo obálce na poště nebo jej vhorá má v rozhodný okamžik na
Sčítání organizuje, řídí, domácnost, popřípadě vlast- zením do poštovní schránúzemí České republiky trvalý koordinuje a jeho přípravu, níku zařízení, které netvoří ky odešle zdarma na adresu
pobyt nebo přechodný pobyt provedení, zpracování a zve- samostatný sčítací obvod, sčí- P. O. Boxu sčítání, nebo jej donad 90 dnů, nebo které byl na řejnění výsledků zabezpečuje tací formulář v listinné podo- ručí na kontaktní místo sčítáúzemí České republiky udě- Český statistický úřad. Sčítání bě v předem oznámeném ter- ní, nejpozději do 11. května
len azyl, doplňková ochrana lidu, domů a bytů se provádí mínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona
nebo dočasná ochrana,
vyplněním sčítacího formu- 2021. Distribuce formulářů oprávněn lhůtu prodloužit.
b) každá další fyzická osoba, láře pro domácnost. Údaje do domácností bude probíhat Údaje zjištěné při sčítání jsou
která je na území České repub- o domu a bytu poskytne jeho podobně, jako nyní probíhá chráněny zákonem, nařízeliky v rozhodný okamžik pří- uživatel, v případě neobyd- doručování
doporučených ním o evropské statistice,
tomna,
leného bytu vlastník domu poštovních zásilek, při dodr- GDPR a dalšími právními
c) každý dům (i neobydlený) nebo správce. Povinná osoba žování přísných hygienických předpisy. Tyto údaje nesmějí
a každý byt (i neobydlený). Po- poskytne údaje jejich zápi- pravidel (ochranné pomůcky, být použity pro jiné než stavinnost sečíst se se nevztahuje sem do sčítacího formuláře dezinfekce, fyzický kontakt tistické účely. Sčítací komisapouze na cizince, kteří jsou buď v elektronické podobě při primárně venku, minimali- ři, stejně jako všechny osoby,
v České republice na dobu online sčítání od 27. března zace doby kontaktu). Z toho- které se v souvislosti se zprakratší než 90 dnů
2021 do 9. dubna 2021, nebo to důvodu nebudou sčítací cováním výsledků seznámí
(například turisté), a na ci- následně při terénním došet- komisaři pomáhat s vyplňo- s individuálními nebo osobnízince požívající diplomatické ření. Terénní došetření pro- váním formulářů. V případě mi údaji, jsou povinni o nich
výsady a imunity.
vádějí v jednotlivých sčítacích potřeby se můžete obrátit na zachovat mlčenlivost Český
d) Za osoby mladší 18 let, oso- obvodech sčítací komisaři infolinku 840 304 050. Vypl- statistický úřad žádá všechny
by, omezené ve svéprávnosti jmenovaní podle zákona. Sčí- něné formuláře bude možné občany, aby odpovědným vya podobně provádí sečtení tací komisař se při výkonu své odeslat v předtištěné obálce plněním sčítacích formulářů
jejich zákonný zástupce, opa- funkce prokazuje průkazem prostřednictvím
schránek přispěli k úspěšnému provetrovník nebo osoba k tomu sčítacího komisaře, případně České pošty. Člen domácnos- dení sčítání. Podrobnější inoprávněná. Sčítání se týká na požádání povinné osoby ti, osoba žijící mimo domác- formace naleznete na webu
i cizinců přítomných v ČR též svým občanským průka- nost nebo vlastník zařízení, www.scitani.cz; Břidličná Náv rozhodný okamžik, s výjim- zem nebo cestovním dokla- které netvoří samostatný sčí- břežní 452, 79351, Břidličná
kou diplomatů nebo cizinců dem. Při terénním došetření tací obvod, odevzdá vyplněný mobil: 954 279 351.

Celorepublikové výsledky
podzimního sběru baterií

Sčítací komisaři pro Břidličnou
Hana Garncarzová

číslo průkazu 90-07-02271,
čísla sčítacích
obvodů 79207017
Obec Břidličná

Marie Svobodová

číslo průkazu 90-07-02569,
čísla sčítacích
obvodů 79207018
Obec Břidličná

Alice Benedíková

Celkem 336 škol z celé republiky se na podzim 2020
zapojilo do kampaně se soutěží ve sběru vysloužilých baterií. Tato akce je pravidelně
součástí programu Recyklohraní, ve kterém je naše škola
zapojena již 13 let. Společně
školy vybraly 17 252 kg baterií. Z těchto vybraných baterií
se podařilo získat 11 214 kilogramů kovonosných surovin. Z tužkových baterií především ocel, zinek, mangan,
nikl a měď. Z dalších typů
baterií také olovo, kadmium,
kobalt nebo stříbro. Jejich
opětovným využitím chráníme přírodu před zbytečnou
těžbou nerostných surovin.
V každém kraji byly v rámci

číslo průkazu 90-07-09647,
čísla sčítacích
obvodů 79207016
Obec Břidličná, Vajglov

Martin Duhajský

číslo průkazu 90-07-12070
Albrechtice u Rýmařova

Kontaktní místo Českého statistického úřadu
ČSÚ Ostrava Repinova 2661/17,
Moravská Ostrava, 702 03 Ostrava,
mobil: 595 131 223
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soutěže vyhodnoceny první
dvě nejlepší školy ve sběru
baterií v přepočtu vybraných
kilogramů baterií na žáka
a pak ještě dvě nejlepší školy
v absolutním množství odevzdaných baterií. Za odměnu
dostaly poukázky na nákup
zboží dle jejich výběru v nákupním řetězci Kaufland.
A jak to dopadlo v Moravskoslezském kraji?
Parádní výsledek, viďte. Tak
prosím nevyhazujte baterie,
staré mobily a drobné elektro. Jak se situace umoudří
a my se opět budeme setkávat
ve škole, určitě zabojujeme
i v jarním kole.
Mgr. Květa Děrdová
Koordinátor EVVO
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Kam s použitými tuky a oleji?

Zavedením sběru tohoto odpadu pomůžeme hned na několika místech. Použité tuky
a oleje z kuchyní často končí
v dřezu nebo WC, kde následně dochází k postupnému
ucpávání potrubních systémů
jak přímo v domácnostech,
tak i ve veřejné kanalizační
síti. Nesprávné je také vylévat použité tuky a oleje do
kompostů, trávníků, zeleně
či do nádob na směsný odpad
(popelnice). Postup je jedno-

Sběrný dvůr Břidličná

duchý: použitý vychladlý kuchyňský olej či tuk je potřeba
přelít do PET lahve, popř. jiného pevného plastového obalu,
pevně uzavřít a odhodit do
speciální popelnice označené ke sběru použitých tuků
a olejů (horním vhozovým otvorem). Nelze je tedy přímo lít
do sběrné nádoby!
Do nádoby patří takzvaný
kuchyňský olej, nikoliv např.
vyjeté oleje z automobilů či
hydraulických zařízení!

Školní 85, Břidličná
Provozní doba:
Úterý
09.00 – 12.00 hod. 14.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek
09.00 – 12.00 hod. 14.00 – 17.00 hod.
Sobota
10.00 – 12.00 hod.
Zodpovědná osoba. p. Trančík, tel.: 797 972 720
Připomínáme, že je možné na sběrném dvoře odevzdat použitý rostlinný olej, tuk z domácnosti (např. slitý a zavřený v plastové láhvi).
Jana Kladníčková, místostarostka

Fotky: Jana Kladníčková

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. 5. 2021
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