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K připomínkám našich občanů

V poslední době se vyskytují
připomínky ke stavu některých místních, popř. účelových
komunikací, chodníků a schodišť. Jedná se především o ulice 1. Máje, Komenského, Květinová, Hřbitovní, Tovární a ve
Vajglově. Chtěl bych obyvatele
těchto částí, ale také všechny
občany Břidličné a přilehlých
částí ubezpečit, že tento stav
je nám znám, tyto nedostatky evidujeme a snažíme se
postupně sjednávat nápravu.
Každým rokem jsou vyčleňovány z rozpočtu města finanční prostředky ve výši téměř
500 000 Kč na tyto opravy.
Věřte mi, že kdybych byl majitelem kouzelného prstenu,

Fotky: Jana Kladníčková
jehož pootočením by došlo
k okamžité nápravě těchto nedostatků, ani chvíli bych neváhal a prstenem pootočil. Ale
ono to tak nefunguje. Pozorný

občan si jistě všiml, že za poslední roky se toho v Břidličné hodně, a troufnu si říct, že
k lepšímu, změnilo. Pryč jsou
doby, kdy motoristé drncali po

děravých a polátaných komunikacích na ulici Komenského,
Dlouhé, Sokolovské, Nábřežní,
Nerudové, 1. Máje, Jesenické,
Polní a Fojtství a totéž se dá
říct i o chodnících na těchto
ulicích. Ale abych byl konkrétnější, ještě v letošním roce by
mělo dojít k úpravě schodiště
na ulici 1. Máje a pod bazénem.
Co se týče komunikací, v letošním roce provedeme částečné
opravy a v příštím roce budou
provedeny rozsáhlejší opravy,
dle finančních možností rozpočtu 2022. O konkrétních
opravách budu informovat začátkem roku 2022.
Kladníček Miroslav –
starosta města Břidličná

Vítání občánků téměř po roce opět obnoveno
Obřadní síň Městského úřadu v Břidličné po několikaměsíční přestávce,
která byla způsobena protiepidemickým opatřením, opět ožila slavnostním přivítáním nových občánků.
Členky Sboru pro občanské záležitosti připravily tento akt na sobotu
26. června 2021. Při vítání nechyběl
ani kulturní program, který obstarala paní učitelka Jarmila Gardoňová se
svými žákyněmi ze 3. třídy zdejší Základní školy. Malí občánci obdrželi od
města drobné dárky a maminky kytičku. Mezi občany města byli přivítáni
Beata Kokošková, Natálie Zapletalová,
Oliver Čech, Stella Fiury a Markus
Aurelius Mikulík. Sbor pro občanské
záležitosti přeje šťastným rodinám
hodně radosti, zdraví a spokojenosti
při výchově svých ratolestí.
foto: Alena Chlupová

Bernardina Mereďová

Připomínáme občanům poplatkovou povinnost

• Místní poplatek za komunální odpad
za rok 2021 je splatný do 31. 8. 2021.
• Sazba poplatku je 600 Kč za osobu
a kalendářní rok.
• Neuhrazené poplatky je Městský
úřad Břidličná jako správce daně povinen vyměřit a následně vymáhat.
Upozorňujeme na lhůtu pro ohláše-

ní údajů rozhodných pro osvobození
nebo úlevu
Od roku 2018 je poplatník dle § 14a
odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, povinen ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu
od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou. Dle obecně

závazné vyhlášky města Břidličná
č. 1/2020 je tato lhůta u místního poplatku za komunální odpad stanovena
na den 31. 10. 2021. Pokud do tohoto
data poplatník údaje neohlásí, nárok na
osvobození nebo úlevu zaniká.
Vladimíra Poláčková, DiS.
referentka finančního odboru
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Každý máme povinnost dle zákona o odpadech předcházet vzniku odpadu,
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku
odpadu musí být zajištěno přednostní využití před jejich odstraněním

Přednostním využitím odpadů se rozumí například:
• recyklace – tříděného odpadu – papír, sklo, plasty,
kovy, tetrapacky, atd.
Praktický přehled
jak nakládat odpady:

KONTEJNER NA PLASTY –
žlutá barva sběrné nádoby:
■ obaly z drogistického zboží,
igelity, plastové hračky, nesmí
být z PVC), obaly od CD, polystyren, nápojové kartony (není-li v obci zaveden oddělený
sběr), atd.
NEVHAZOVAT !!! – CD nosiče, PVC (novodurové trubky,
podlahové krytiny, plasty se
značkou 3), plastové obaly od
nebezpečných látek, např. od
motorových olejů, gumy nebo
zahradní hadice, atd.

modrá barva sběrné nádoby:
■ noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky,
knihy, sešity,lepenka, karton,
papírové obaly
NEVHAZOVAT !!! – mokrý,
mastný nebo jinak znečištěný
papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické
potřeby

tejnery rozmístěné po městě
u zahradních kolonií, větve
nutno skladovat u kontejneru
– NEDÁVAT DOVNITŘ !!!–
do kompostárny nepatří !!!

SMĚSNÝ ODPAD – popel,
kombinované obaly (C/PAP)
složené z několika různých
materiálů (kromě nápojových
kartonů), CD nosiče, hygienické potřeby (papírové kapesníky,
pleny a dámské hygienické potřeby), keramika, porcelán, drátěná skla, zrcadla, papír mastný,
znečištěný, uhlový nebo voskovaný, průklepová páska, drobná
PVC (objemná patří na sběrné
místo, dvůr), atd.

SBĚR KOVŮ – červené sběrné nádoby. Kovové odpady
patří do sběren, výkupen nebo
na sběrná místa.
SBĚR TEXTILU – bílé kontejnery s označením SOVA

KONTEJNER NA SKLO –
barevné sklo – zelená barva
sběrné nádoby:
■ láhve od nápojů, skleněné
nádoby, skleněné střepy
KONTEJNER NA SKLO –
čiré sklo – bílá barva:
■ lahve od nápojů, skleněné
nádoby
NEVHAZOVAT !!! – keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

SBĚRNÉ MÍSTO (dvůr)
v Břidličné:
■ použitý rostlinný olej
■ všechny tříděné komponenty popsané výše
■ léky (také lékárny), nábytek, pneumatiky (také autoservis nebo poslední prodejce), objemné PVC,
■ veškeré použité elektrozařízení kompletní pocházející
z domácností (NE profi zařízení),
■ nebezpečný odpad,
■ zrcadla, keramika, porcelán, drátěná skla,
■ velkoobjemový odpad z domácností

KONTEJNER NA PAPÍR –

ZAHRADNÍ ODPAD – kon-

AUTOVRAKOVIŠTĚ –
autovraky
STAVEBNÍ ODPAD (suť,
eternit, asfaltová lepenka)
a pneumatiky nejsou odpadem
pocházejícím z domácností,
proto do popsaného systému
NEPATŘÍ !!!
Patří na skládky a provozovny odpadových center (nejblíž
Rýmařov).
OPAKOVANĚ Vás žádáme
o uložení Vašeho odpadu výhradně do správných sběrných
nádob nebo přímo na sběrné
místo v Břidličné v uvedené
provozní době.
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Sběrné místo v Břidličné:
Ulice Školní 85, odpovědná
osoba: pan Trančík, kontakt:
mobil +420 797 972 720.
Provozní doba:
ÚT 09.00 – 12.00 hod.
14.00 – 17.00 hod.
ČT 09.00 – 12.00 hod.
14.00 – 17.00 hod.
SO 10.00 – 12.00 hod.
Odložení odpadu do nesprávné sběrné nádoby je velkým nešvarem v našem městě.
Vyřazené věci z domácnosti
- části nábytku, boty, oblečení
atd. vhodit do nejbližšího kontejneru na směsný komunální
odpad nebo uložit hezky vedle
něj, ikdyž máme sběrné místo
(dvůr) na dosah, třeba i za rohem, je to pro některé nejpohodlnější řešení.
Však on to někdo uklidí,
ale kdo? Popeláři ponechají
na místě, protože vědí, že do
směsného tyto věci nepatří
a svozová firma je na tom stejně.
Jen my jsme spokojeni, máme
vyřešeno, po nás potopa.
Pak se ale nedivme, že nám
rostou náklady za odpady
a nezbývá nic jiného, než navýšit poplatky za odpad.
Kladníčková Jana
místostarostka města
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Fotbalisté Břidličné stojí před sezónou

Břidličná – Před novým soutěžním ročníkem 2021/2022
stojí fotbalový oddíl TJ Břidličná. Po nedohraných a nakonec zrušených dvou uplynulých sezónách už fotbalisté
věří, že ta nastávající se už
konečně odehraje celá. Břidličná půjde do nového ročníku celkem se sedmi družstvy.
Zvláště nejvíce sledovaný
první tým dospělých sahal
v obou sezónách po postupu
do divize a i do té nastávající půjde se stejným cílem.
Tým trenéra Petra Součka,
asistenta Mariána Minicha
a vedoucích Luďka Zifčaka
a Oldy Mrhala doznal menších změn. Činnost ukončil
Daříček, který bude působit
v Krásných Loučkách. Kádr
ve složení Zifčák, Jiřičný,
Hoffmann, Čanecký, Gyorgy,
Cudrák, Adamovský, Ondra,
Češek, Ficek, Rolný, Helebrand, Berger, Houdek, Klement, Mohyla, Simichanidis
a Dvořák doplní z Rýmařova

přicházející Dydovicz a Machalický. Mužstvo v rámci
přípravy sehrálo a ještě sehraje několik přípravných
utkání. V sobotu 17. července
se představí v Jeseníku, o týden později 24. července od
17.00 hodin mohou v Břidličné sledovat fanoušci utkání se zástupcem olomouckého regionu, Bohuňovicemi,
31. července zavítá do Břidličné k zápasu, který začne
v 17.00 hodin, Velká Bystřice
a do nové mistrovské sezóny
vstoupí hráči Břidličné v sobotu 7. srpna na hřišti Jakubčovic. Sledovat budou příznivci
fotbalu v Břidličné také místní
dorost. Ten si v loňské sezóně vedl výborně v okresním
přeboru, kde až do přerušení
soutěže suverénně bez porážky vedl tabulku. Kolektiv
trenérů Jiřího Stanovského
a Mirka Kafuňka byl nakonec
přece jen zařazen do krajské
soutěže, kde se bude i přes poměrně nízký věkový průměr

snažit nezklamat. Kádr mužstva tvoří Ríša Kafuněk, David
Šebesta, Tomáš Šebesta, Alex
Proshukalov, Jakub Horský,
Samuel Kraus, Marián Minich, Alexandr Koryťák, Zdeněk Šprtel, Vojta Bilai, Ladislav
Janáč, Matěj Malík, Miroslav
Skoupil, František Moják, Radek Bitner, David Palán, Ivo
Filipčík, Jiří Semančík a Roman Přikryl. V jednání je ještě Damian Turták. Snažit se
budou v krajské soutěži také
starší a mladší žáci Břidličné.
Ti budou mít situaci ztíženou
pro velmi nízký věkový průměr, ale s tím se potýkali v loňském nedokončeném ročníku.
Tým bude spoléhat na několik
fyzicky vyspělých opor a bojovnost. Kluci se určitě budou
snažit svým soupeřům srdnatě vzdorovat. V okresním
přeboru bude mít oddíl Břidličné hned tři zástupce. Trenéři Ferdinand Gyorgy, Tomáš
Adamovský a David Svoboda
postaví do soutěže starší pří-

Parkování v Břidličné

pravku s herním systémem
5+1, mladší přípravku 4 + 1
a nejmenší mini přípravku
3 + 0, která bude hrát v okrese vůbec poprvé. Funkcionáři
i hráči oddílu věří, že fotbal
v Břidličné potáhne a fanoušci, které tímto srdečně zvou,
svůj tým v nové sezóně podpoří.
Jiří Stanovský
člen vedení oddílu kopané

Upozorňujeme občany a hlavně řidiče na změnu systému parkování na ulici Nábřežní v Břidličné. Město rozhodlo o umístění
dopravní značky IP13b – PARKOVIŠTĚ S PARKOVACÍM KOTOUČEM.
které jsou praktickým po- tím ostatním občanům vyřimocníkem do každého au- zovat osobní záležitosti jak na
tomobilu. Cena parkovacích Městském úřadě, tak na Česhodin se pohybuje od 16 Kč ké poště. Důrazně vyzývám
a výše. Lze je zakoupit v pa- řidiče, aby opravdu dodržopírnictví, drogerii, popří- vali nový systém parkování
padě prostřednictvím in- na tomto parkovišti. Toto
ternetu, kde je také prodejci parkoviště je pod neustálým
nabízejí za rozumné ceny.
dohledem a řidiči, kteří nedoTato změna sytému parko- drží dobu parkování budou
vání vznikla kvůli řidičům, na místě pokutování.
Dále touto cestou žádákteří na parkovišti před Měú
Břidličná a ČP parkují dlou- me řidiče, aby neparkovali
hodobě i po celý den a brání na parkovištích, která jsou
označena dodatkovými taCo tato dopravní značka
bulkami, které vymezuji
pro řidiče znamená? Dle zádobu stání, nebo jsou určeny
kona 361/2000 Sb., o provozu
jiným osobám. Především
na pozemních komunikacích
jde o vymezené parkování
dopravní značení IP13b „Paru Zdravotního střediska,
koviště s parkovacím kotoukteré je určeno pro lékaře
čem“ vymezuje parkoviště, na
a zdravotní sestry a před
kterém řidič musí při začátku
městským úřadem kde je jasstání umístit kotouč viditelně
ně vymezeno 5 míst parkovave vozidle a nastavit na něm
Řidiči, kteří budou parkocího stání pro zaměstnance
dobu začátku stání, kterou vat na parkovišti v ulici Náměstského úřadu.
nesmí až do odjezdu měnit. břežní, si musí opatřit parkoŽádáme řidiče, aby respekK této dopravní značce bude vací hodiny do automobilu,
tovali dané dopravní značenamontována dodatková ta- pro vyznačení času počátku
ní.
bulka s omezením stání na parkování. Dají se zakoupit
Roman Kapusniak,
parkovišti.
papírové parkovací hodiny,
referent MěÚ
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Každý splav na řece může být nebezpečný

Vážení občané,
vstupujeme do letní rekreační sezóny a Povodí Odry,
státní podnik na Vás apeluje,
abyste naše řeky a vodní díla
využívali:
• za nízkých průtoků
• při dobrých teplotních
podmínkách vody v řekách
• při nízké rychlosti proudící
vody
• nejlépe za přítomnosti dalších osob
• s opatrností při vstupu do
vody
• při dodržování zdravotnických zásad a při vstupu do
větší hloubky se osmělili
a pak si můžete v plné míře
a hojnosti využívat vodní
bohatství.
Každý podle svého věku
a kondice si musí zvážit, zda
podmínky pro vodní rekreaci
pro něj jsou vhodné, zvláště
za děti tak musí učinit jejich
rodiče, případně jejich dozor.
Volnočasové aktivity v přírodě mohou být při nepozornosti a risku velmi nebezpečné. Pokud je vodní
dílo užíváno s rozvahou, tzn.

v letních měsících, za běžných průtoků a při vhodných
teplotních podmínkách vody
a vzduchu a nejlépe vždy
s dohledem dalších osob na
břehu, je bezpečné.
A hlavně nepoškozujme
a neničme záchranné prvky
a prostředky!
Úpravy toků přes naše města a obce jsou mimo opevnění vlastního koryta často
doplňovány o říční hráze
a u některých řek je zajišťována ochrana proti povodním
kombinací úprav toků s tlumicím efektem, které zajišťují
přehrady nad nimi. Nedílnou
součástí těchto úprav toků
jsou spádové objekty. Spádové
stupně jsou nezbytné ke zmírnění vodní energie a rychlosti
proudící vody a její erozní síly,
zejména při povodních, aby
během nich nebyly břehovou
erozí skokově napadeny říční hráze, následně protrženy
a v konečném důsledku nebylo zaplaveno město či obec.
Jejich funkce je v celém systému ochrany proti povodním nezastupitelná. Na tocích

v povodí Odry, které spravuje
státní podnik Povodí Odry,
a u kterých zajišťuje ochranu
proti povodním, je těchto spádových stupňů s výškou nad
jeden metr více jak 900.

Blahopřejeme
občanům, kteří od vydání minulého čísla oslavili 70 let a víc
Milena Kupková
70 let Jan Talčík
86 let
Antonín Mánek
75 let Zdeněk Kubiš
86 let
Demeter Štefanišin 75 let Anna Chytilová
87 let
Jana Buráňová
80 let František Rábara
87 let
Ondřej Cicko
85 let Emilie Šlepecká
91 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:

Ondřejem Szczurekem, Martou Ondrákovou, Milanem
Havrilčákem, Ludmilou Řepkovou, Marií Vodičkovou.
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Samozřejmě si dejme všichni společný závazek, že vše, co
si k vodě s sebou přineseme,
tak si po sobě také uklidíme.
Děkujeme.
Povodí Odry
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Dětský den na fotbalovém hřišti
v Břidličné

Dne 29. 5. 2021 se uskutečnil
na místním fotbalovém hřišti
Dětský den. Po delší covidové pauze nám bylo umožněno
udělat konečně kulturní akci
a bylo fajn, že to vyšlo zrovna
na Dětský den. Kupodivu bylo
i krásné počasí, takže účast
byla hojná, což bylo super.
Celou akci pořádala Komise
kultury a sportu města Břidličná ve spolupráci s JSDH
a Myslivci firmy Zemspol,
s.r.o. Břidličná. Pro děti jsme
měli připraveny sportovní
i dovednostní disciplíny, za splněné soutěže dostaly sladkou
odměnu a hračku. Od 16 hod.
bylo připraveno Kouzelnické
vystoupení. Celé odpoledne byl
k dispozici ZDARMA skákací
hrad. Místní hasiči nachystali
pro děti trampolínu a samozřejmě nesměla chybět dětmi
oblíbená pěna. Celé odpoledne k poslechu i k tanci hrál DJ
Karel Němec. Komise kultury

Slavnostní rozloučení s devátým
ročníkem

Poslední den školního roku
se nerozdává jen vysvědčení,
ale také se tradičně loučíme
s absolventy naší školy, tedy
s dětmi z 9. ročníku. Rozloučení se konalo ve školní jídelně,
kterou si žáci 9. A přichystali
a doplnili o plátno a počítač.
V 10 hodin byla již jídelna
plná. Přišli se rozloučit zástupci města v čele s panem starostou, vedení školy a vyučující.
Moderátoři Karolína Pavlíková, Jan Repáň a Dominik Smékal všechny přítomné přivítali
a přednesli svou děkovnou řeč
za celou třídu. Poté se všichni
společně podívali na okamžiky, které od první třídy až do
deváté tato třída prožila, zavzpomínali na různé akce, výlety i zajímavé hodiny. Následovala chvilka dojetí, kdy vždy
jeden žák poděkoval milou
a vtipnou formou přímo některému z přítomných pedagogů. Slovo si vzali také pan ředitel a pan starosta. Poděkovali
našim žákům za dobrou práci

foto: Lucie Kameníková
a sportu připravuje další akce:
ll. ročník Letního kina /ukončení prázdnin/ a to 27. 8. 2021.
Dne 8.10. je připraven pořad
pro seniory. K poslechu i k tanci zahraje Lidový folk z Valašska „DAREBAND“.
Edita Novysedláková

během školní docházky s přáním, aby se jim na středních
školách také dařilo a vrátili
se nám do Břidličné zpět jako
kvalifikovaní lidé z různých
oborů, které je zde potřeba.
Pokračovali jsme prezentací
žáků, kdy se za pomoci fotografií a grafiky měli představit,
jací byli a kam budou směřovat
jejich další kroky. Následovalo
ocenění žáků, kteří pracovali
nad rámec svých povinností a reprezentovali výborným
způsobem školu v různých
soutěžích a akcích. Nakonec
všichni žáci dostali pamětní
list a hrníček od školy i milý
dárek od města Břidličná.
Také žáci měli pro své učitele
něco na památku. Společně
se dlouze loučili, vzpomínali
i přáli si navzájem hodně štěstí
v dalším životě. Po společném
fotografování nezbylo už nic
jiného, než si říci na shledanou
a vyjít vstříc prázdninovým
dobrodružstvím.
Bára Pilárová

foto: Lucie Kameníková

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/
5

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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Zlatá srnčí trofej, aneb príma dopoledne nejen s myslivci

V neděli 13. 6. 2021 se několik žáků z přírodovědného, ale i chovatelského kroužku SK ASK ČR Břidličná při ZŠ, vydalo za
dobrodružstvím. Nu, několik, bylo jich rovných 15 a tak jsme měli nejsilnější zastoupení. Letošní ročník Zlaté srnčí trofeje byl
pojat tak trochu netradičně.
Organizátoři ji totiž pojali Dobroty z lesa, Střelec, Šperk dopoledne čekala na šikov- čas na návrat domů. Na závěr
jako stezku poznání s názvem z lesa a Zvířecí jóga. Účastníci né soutěžící odměna. Nu, nezbývá než poděkovat všem
„Co už vím“. A tak na děti na stanovištích tentokrát zís- a protože šikovní byli vlastně organizátorům za senzační
čekalo 10 zajímavých vědo- kávali razítko za úspěšné ab- všichni, kteří se odlepili od setkání a těšit na další společmostních i dovednostních solvování i drobný dáreček. PC a mobilů a vyrazili ven, ně strávené chvíle.
Mgr. Květa Děrdová,
stanovišť. Byla to stanoviště Ti, kteří splnili všechna sta- odnesli si na konec medaili
vedoucí kroužku
– Lesní obři, Kdo s kým bydlí, noviště, mohli využít pohody i krásnou sadu pohledů všichA zase ta mluva, Lesní muž, a opéct si špekáčky a pobavit ni. Počasí nám přálo, dopoleKynologie, Všude samé peří, se s přáteli. V závěru príma dne uteklo jak voda a už byl
fota: Mgr: Květa Děrdová

Nábor dětí do svých žákovských kategorií oddílu uspořádal v pátek 25. června fotbalový klub TJ Břidličná ve
spolupráci s místní základní
školou pod záštitou FAČR.
Ve fotbalovém areálu v Břidličné se v průběhu dopoledne představilo na 250 dětí
od místní školky přes první
a druhý stupeň základní školy v Břidličné. Za krásného
letního počasí se na hřiště
dostavily nejprve děti místní školky a početná výprava
žáků prvního stupně. Děti si
postupně vyzkoušely na různých stanovištích, která byla
postavena jak na ploše hlav-

Akce „Můj 1. gól“

ního hřiště, tak i tréninkového, různé herní a obratnostní
činnosti. Děti ze školky vedl
zkušený trenér Ferdinand
Gyorgy,
David
Svoboda
a hráči oddílu Martin Gyorgy
a Ondra Němec. Pro všechny
účastníky náborového dne
bylo připraveno občerstvení v podobě sladkostí, párku
v rohlíku, nutného pití
a drobných dárků, jako náramků, plakátů a časopisů
s fotbalovými nalepovacími
obrázky fotbalových hvězd.
Žáky základní školy vedli při
různých dovednostech s míčem i bez, především hráči
čerstvě do soutěže postoupi-

všího místního dorosteneckého družstva, Marián Minich,
Tomáš Šebesta, Zdeněk Šprtel, Vojta Bilai, Ríša Kafuněk,
Ivo Filipčík a Franta Moják.
Při ukázkách fotbalové dovednosti hodně napomohla
i opora prvního družstva
mužů v Břidličné Tomáš
Adamovský. Druhá polovina vydařeného náborového
dne v Břidličné patřila žákům druhého stupně, kteří si
také vyzkoušeli své fotbalové
možnosti. Po celé dopoledne
mohly děti v areálu fotbalového hřiště využívat i stále
zaplněné atrakce, skákací
hrad a bazén pro vodní fotbal.

Náboru byl přítomen i trenér
GTM Kamil Furik z MS KFS
a členové výboru domácího
pořádajícího oddílu. „Věříme,
že se nám některé děti podchytí
a že se nám podaří je k fotbalu
po prázdninách přilákat“, řekl
na závěr vydařeného náborového dne starosta Břidličné
a šéf fotbalového oddílu, Miroslav Kladníček. Poděkování
patří všem, kteří se podíleli
na organizaci akce, domácím
mladým fotbalistům, učitelkám a učitelům školky a základní školy a také činovníkům domácího oddílu.
Stanovský Jiří,
šéftrenér mládeže oddílu kopané

fota: Jana Kladníčková
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Komise Kultury a sportu ve
spolupráci s Klubem biatlonu
Břidličná a Městem Břidličná uspořádala 29. 6. 2021 již
7. ročník Večerního běhu,
který se konal na pěší zóně
a v okolí městského úřadu.
Závodu se zúčastnili závodníci od nejmenší kategorie
benjamínků až po kategorii
ml. dospělí – muži. Celkem
se přihlásilo na 130 běžců od
dětí z mateřské a základní
školy v Břidličné po ty zkušenější či reprezentanty sportovních oddílů z okolních
měst Rýmařov, Moravský Beroun, Bruntál. I v tomto období za podmínek nařízených

Večerní běh pěší zónou v Břidličné
vládou MZČR, týkajících se
COVID-19, závod proběhl
bez problémů a v přátelské
atmosféře. Hodnotné ceny
od sponzorů závodu obdrželi
v každé kategorii tři nejlepší
závodníci. Dále byli oceněni
nejmladší a nejstarší účastník závodu. Ceny předával
starosta města pan Miroslav
Kladníček a předsedkyně komise Kultury a sportu paní
Edita Novysedláková. Poděkování patří sponzorům městu Břidličná, AL INVESTU
Břidličná, Vilému Bergerovi,
Jiřímu Mikovi, drogérii Novysedlák a Daliboru Bajgrovi.
Miroslava Kozubová

fota: Jana Kladníčková

Matěj Rampula je opět mistrem Evropy
Na mistrovství Evropy ve
sportovní střelbě, konaném ve dnech 20. května až
6. června 2021 v Chorvatském Osijeku, získal sportovní střelec a reprezentant
České republiky ve střelbě
Matěj RAMPULA z Rýmařova, bývalý člen Sportovně
střeleckého klubu v Břidličné zlatou medaili a titul
mistr Evropy v disciplíně
Standartní pistole 3×20 ran
v otevřeném závodě. Po titulu v rychlopalné pistoli
z Mistrovství Evropy v Gruzínském Baku a řady dalších
významných umístění v re-

publikových,
evropských
i světových střeleckých soutěžích je to další významný
úspěch mladého sportovce
z našeho regionu, kterého
vychoval trenér sportovních střelců z Gymnázia
a SOU v Rýmařově pan Štefan Janošťák a jehož střelecká kariéra byla započata
na střelnici Klubu biatlonu
v Břidličné. K mimořádnému úspěchu Matějovi
Rampulovi blahopřejeme
a přejeme mnoho dalších
střeleckých úspěchů.
Miroslav Volek,
SSK Břidličná

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. 9. 2021
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Obdrželi jste výpověď? Končí vám smlouva
na dobu určitou nebo pracovní poměr dohodou?
Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro propouštěné zaměstnance.

OUTPLACEMENT
Klientům nabízíme:
• Individuální přístup
• Poradenství a pomoc při orientaci na trhu práce
• Pomoc při hledání nového zaměstnání
• Vzdělávací programy v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti
a komunikačních dovedností
• Rekvalifikační kurzy a vzdělávání
• Úhradu cestovních nákladů souvisejících s účastí na aktivitách
• Úhradu nákladů na hlídání dětí po dobu účasti na aktivitách
• Příspěvek na vaši mzdu novému zaměstnavateli (až 15 tis. Kč měsíčně
po dobu až 9 měsíců)
Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR a registrujte se na úřadu ještě
před ztrátou zaměstnání jako ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ.
Pro více informací a kontakty navštivte naše webové stránky, FB profil @uradprace.cr
nebo pište na e-mail outplacement@uradprace.cz. Podrobnosti vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00.
ÚP ČR - Kontaktní pracoviště Bruntál, Květná 1457/64, 792 01 Bruntál
Dana Matušincová / 950 106 449 / dana.matusincova@uradprace.cz
Jindřich Schulz / 950 106 403 / jindrich.schulz@uradprace.cz

www.uradprace.cz
Projekt Outplacement (OUT), reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176.
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