MĚSTO BŘIDLIČNÁ
MĚSTSKÉ INFO

Informace z první ruky

Na programu 1. zastupitelstva města Břidličná 19. 1. 2022 byl řešen mimo jiné
a splaškové kanalizace do majetku VaK Bruntál a. s.
Na základě odborného odhadu tohotoma- nákladům a poměrnému zisku, který je, dle
jetku by město získalo akcie VaK Bruntál rozhodnutí valné hromady, investován zpět
a.s., a tím by se navýšil procentuální podíl na zhodnocování majetku a.s. Obce a měsměsta Břidličná v této společnosti. VaK ta bruntálského okresu vložily do majetku
Bruntál a.s. byla založena městy a obce- VaK Bruntál a.s. většinou jen vodovody, ale
mi bruntálského okresu za účelem správy v poslední době dochází i k vkladům ČOV
těchto zařízení. Není to tudíž žádná nadná- a kanalizací. V r. 2020 vložilo do VaK Brunrodní společnost. Ve správních a dozorčích tál a.s. svou ČOV a kanalizaci město Brunorgánech sedí zástupci měst a obcí, kteří tál a další obce se k tomuto kroku chystají.
mají zájem na tom, aby provoz těchto za- Je totiž logické, aby společnost, která byla
řízení byl co nejhospodárnější a cena vod- k tomuto účelu založena, spravovala jak
ného a stočného odpovídala skutečným vodovody, tak i ČOV a kanalizaci svých

Svezeme velkoobjemový odpad

V měsíci duben – květen, každou sobotu, budete mít navíc
možnost mobilního svozu velkoobjemového odpadu z Vašeho
bydlení, sklepů, zahrad, a to osvědčeným způsobem, sběrem
odpadu pod dohledem pracovníka sběrného dvora do přistaveného kontejneru. Plán svozů:
2. 4. ulice Nerudova a ulice
1. Máje – křižovatka
9. 4. ulice Komenského u hřiště ZŠ
16. 4. ulice Dlouhá pod hřištěm ZŠ u výjezdu k zahrádkám
23. 4. ulice Sokolovská – točna u rodinných domů
30. 4. ulice Osvobození – točna u garáží nad bazénem
7. 5. ulice Nádražní u fy Unist
14. 5. ulice Hřbitovní u činžovního domu před hřbitovem a sídliště Jesenická u velkého parkoviště.
Ve Vajglově bude přistaven
kontejner na 2 dny u RD a na zu velkoobjemového odpadu,
2 dny u paneláků.
žádáme OPĚT všechny občaI přesto, že nabízíme obča- ny, aby nepoužitelné věci ze
nům možnost mobilního svo- svých bytů, domů neodkládali
ke kontejnerům u svých
domů, popelnicím, ale
odvezli odpad na sběrný dvůr – ulice Školní
85, kontakt. mobil 797
972 720 – pan Trančík.
Pokud nemáte možnost odpad odvést
sami, můžete využít možnost objednání odvozu u MOS
a.s. kontakt: ulice
1. Máje 320, tel.: 554 287
062.
Jana Kladníčková,
místostarostka

dvouměsíčník

2/2022
zdarma

i vklad čistírny odpadních vod (ČOV)
akcionářů. V diskusi, která se rozvinula
na toto téma, se ozývaly hlasy
Pro i Proti. Vzhledem k tomu, že se někteří
zastupitelé domnívali, že nemají
dostatek informací k tomuto kroku,
návrh na převod ČOV a kanalizace do
VaK Bruntál a.s. těsnou většinou hlasů
neprošel.
Kladníček Miroslav
starosta města

MOS s. r. o. Břidličná,
oznamuje zvýšení ceny tepelné
energie v cenové lokalitě Břidličná I

Vážení odběratelé, v souladu s příslušným ustanovením
Kupní smlouvy o dodávce a úhradě tepla, včetně přílohy Cenové ujednání ke kupní smlouvě Vám oznamuji, že předběžně
kalkulovaná cena tepla pro r. 2022 ve výši 520 Kč + 10% DPH
/ GJ bude od 1. 4. 2022 zvýšena.
Nová, předběžně kalkulo- podařilo nakoupit předpoklávaná cena za tepelnou energii dané množství plynu pro rok
bude 750 Kč + 10% DPH/GJ. 2022 za velmi příznivou cenu.
Ke zvýšení předběžné kalku- Nezbytné dokoupení plynu
lované ceny dochází v cenové nad toto sjednané množství je
lokalitě Břidličná I. - tepelná v současné době až 10× dražší
energie dodaná z plynových než sjednaná cena, což nepřízkotelen na ul. Tovární a ul. nivě ovlivňuje cenu tepla. DoJesenická. Důvodem zvýšení koupení plynu je nutné při přepředběžná ceny TE je velmi kročení sjednaného množství
prudký nárůst ceny plynu plynu, např. z důvodu většího
v posledních dvou měsících. odběru tepla vlivem nepřízniTaké v březnu ceny plynu vých klimatických podmínek.
a dalších paliv dále rostou. Podobný postup je i u tzv. přeVzhledem k nepříznivým me- koupení plynu v daném roce.
zinárodním událostem lze Dodavatel plynu neodebrané
předpokládat, že v nejbližším množství plynu „odkoupí“ za
období nedojde k poklesu ceny nevýhodnou cenu pro odběraplynu a dalších energií. Před- tele. O úpravě měsíčních záloh
pokládáme, že v průběhu roku za dodávku TE budete písemně
2022 již nedojde ke zvýšení informováni.
ceny tepla. Společnosti MOS
Ing. Jan Opatrný
s.r.o. se v průběhu roku 2020 Jednatel společnosti MOS s. r. o.
Cena na výstupu z předávací
stanice ÚT a TV
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Kam s ním ???

Manželé Šolcovi oslavili
kamennou svatbu

Nejlépe do uzavíratelné sklenice, třeba i zavařovací, kterou
doma nalezneme určitě všichni.
O čem je řeč? No přece o ne- nedopalky cigaret v plné jarní
dopalku cigarety, s kterým kráse. Snad se zamyslí samotní
si kuřáci hrají na závodníky kuřáci, potažmo jejich rodiny,
v hodu do dálky, a to přímo a pořídí si nějakou tu sklenici,
ze svých oken či balkónů směr či jinou odpadní nádobku na
okolí domu. A že těch zkušeb- své okno či balkón a natrénují
ních hodů mají za sebou přes své hody právě do nich. A co
zimu hodně je patrné hlavně my ostatní, nebudeme muset
teď, kdy ještě neprobíhá úklid koukat na jejich odpad.
veřejné zeleně kolem domů,
a tak se nám místo klubající
Jana Kladníčková,
se mladé zelené trávy klubou
místostarostka

Jsou to moji rodiče, kteří žijí
v Břidličné a 2. 3. 2022 to bylo
přesně 65 let od data jejich svatby v Troubelicích. Pan Karel
Šolc a Zdenka Šolcová oslavili
tuto „ kamennou svatbu“ se
svými dětmi a vnoučaty v so-

botu 5. 3. 2022. Poblahopřát
jim přišel starosta města Břidličná pan Miroslav Kladníček. K blahopřání se připojuje
i Sbor pro občanské záležitosti.
Mgr. Zdena Kovaříková,
dcera

Sbor pro občanské záležitosti

Informace pro rodiče dítěte
K obřadu „Vítání občánků“ je k dispozici na Městském úřamohou přihlásit rodiče své dítě dě v Břidličné, popř. na webood šesti měsíců do jednoho vých stránkách města. Slavroku jeho věku, a to doručením nostní obřad „Vítání občánků“
přihlášky na podatelnu nebo pořádá Městský úřad Břidličná
matriku Městského úřadu Bři- v obřadní síni pro děti s trvalým
dličná, popř. zasláním poštou pobytem v Břidličné, Vajglově
na adresu Nábřežní 452, 793 51 a Albrechticích u Rýmařova.
Břidličná. Na základě této při- Obřad se koná vždy v sobotu
hlášky obdrží zákonný zástupce v dopoledních hodinách.
dítěte včas pozvánku. Přihláška
Lenka Řepková, SPOZ
Své životní jubileum oslaví/vili v měsících
únor, březen, duben 2022
Ing. Marcela Kovářová
Marie Matějková
Miroslav Volek
Anežka Konečná
Olga Ferdanová
Marie Jurášová
Zdenka Šolcová
Anna Vrabelová
Jiří Linhart
Anna Haľková
Anežka Mihalcová

70 let
70 let
75 let
80 let
81 let
83 let
86 let
87 let
90 let
91 let
96 let

70 let společné cesty životem si připomněli
manželé Jiří a Karla Linhartovi. Manželé v březnu oslavili platinovou svatbu.
Srdečně všem blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme mnoho dalších
spokojených a krásných let.

V tichosti odešli
Renata Kulhánková
Jaroslav Berka
Pavel Klučka
Roman Malina
Milan Matuštík
Anna Krejčí
Ilona Mereďová
Stanislav Langr

Vilém Kadlík
Štěpán Ištván
Taťána Konečná
Eliška Pomothyová
Štefanie Slezáková
Marie Volánková
Anežka Domanová

Vážení pozůstalí, příjměte upřímnou soustrast
nad ztrátou blízkého člověka.
„ Život zemřelých je uložen v paměti živých.“ Marcus Tullius Cicero

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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Vycházka na krnovský CVILÍN

Poděkování občanům,

kteří přispěli nemalým
dílem potřebným občanům
z Ukrajiny v rámci Humanitární sbírky na pomoc
uprchlíkům z válečné zóny,
do které se zapojila MAS
(místní akční skupina obcí
Rýmařovska), tudíž i město
Břidličná. Všechny základní
hygienické pomůcky, léky,
drogistické pomůcky, deky,
karimatky, spacáky a potraviny budou odvezeny, dle
aktuálně zjištěných potřeb
(aktuální informace - Oksana Rizak, čecho-ukrajin-

V sobotu 12. 2. 2022 jsme v mrazivém, ale slunečném ránu jeli
vlakem z Břidličné do stanice Krnov Cvilín.
Zde na nás čekala průvod- nás vedla přes Bliszczycký les
kyně turistické trasy Helenka až nad obec Levica, zde bylo
Hádělová z Krnova a další tu- posezení pro turisty a další
risté, celkem nás bylo patnáct. krásný výhled do kraje. Teď
Z nádraží jsme se vydali k sou- nás již čekal sestup do obce
toku řeky Opavice a Opavy, Blizsczyce a kolem řeky Opadále k místní části Krnova vy jsme dorazili na železniční
Vysoký břeh. Polní cestou stanici Krnov CVILÍN. Trasa
jsme vystoupali na Barannie byla dlouhá 14 km.
Kopu 416 m. Tento kopec je již
v Polsku, je z něho nádherný
Ludmila Horňáčková,
výhled na Krnov a okolí. Cesta
vedoucí klubu turistů

ská právnička, pracující pro
bono na Ministerstvu vnitra
v oddělení Migrační a azylové politiky). Velké díky
od vedení města, že jsme
nezůstali všichni lhostejní
k takové válečné situaci, nedaleko našeho domova, pro
mnoho z nás tak odstrašující
a plná hrůzy, strachu a lítosti nad rodinami, které přišly
o své životní jistoty, zázemí
a v mnoha případech o část
rodiny.
Jana Kladníčková
místostarostka

Turistický kalendář 2022 KČT,
odbor TJ Břidličná

26. 3. 		
		
31. 3. 		
		
2. 4. 		
		
9. 4. 		
		
7. 4. 		
14. 4. 		
		
		
16. 4. 		
		
23. 4. 		
		
		
30. 4. 		
7. 5. 		
		
11. – 15. 5.
		
21. 5. 		
		

Zájezd Račice – za jarní květenou 		
jede se autobusem, vede paní Horňáčková
Uklidíme česko – úklid Břidličná,
sraz v 8.30 hod. na vlakové zastávce
Okolím Lichnova
jede se auty, vede Olda Mana
Strážnice – Skanzen
Autobusem sraz na autobusovém v 6:25 hodin
25. ročník – Toulky kolem Břidličné
Memoriál manželů Servusových
Břidličná, jede se vlakem v 6.30 hod. do Vrbna,
vede paní Horňáčková
Za jarní květenou
jede se autobusem, vede paní Metelková
Okolí Opavy
jede se vlakem z Břidličné v 6.30 hod.,
vede paní Nováková
Zájezd Dolní Kounice, Hustopeče
Bílý kámen a Trlina u Zábřehu
jede se auty, vede paní Doleželová
Zájezd Šluknovský výběžek
bus, vede Olda Mana
Za kvetoucí přírodou,
jede se auty, vede paní Metelková

Přihlášky a bližší informace o zájezdech a výletech se dozvíte
		
na uvedených telefonních číslech.
		
Horňáčková L. tel.: 605 975 512
		
Holešová J.
tel.: 597 431 554
		
Mana Oldřich tel.: 775 284 140
3
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Chovatelská přehlídka trofejí

Posledním dnem března končí myslivecká sezóna, která oproti běžnému roku (který počítáme od ledna do prosince) začíná
v dubnu a končí v březnu roku následujícího. Závěr každého období dává možnost zhodnotit, jak se v tom uplynulém čase
dařilo plnit cíle, které si každý z nás stanovuje a o jejichž splnění se snaží.
Stejně tak i myslivci po uply- přehlídku trofejí jelení zvěře ti a vedení restaurace Spole- Rabštejnských trubačů, bude
nulé lovecké sezóně hodnotí, chovatelské oblasti Jelena ev- čenského domu bude možné provedeno 9. 4. 2022 v 10:00
jak se jim daří nebo dařilo ropského „Jeseníky východ“ Přehlídku uskutečnit v pro- hodin. Následně dne 10. 4.
plnit chovatelské cíle v ob- a trofejí dančí zvěře chovatel- storách Společenského domu 2022 je Přehlídka otevřena
lastech chovu jednotlivých ské oblasti Daňka evropského na ulici 1. Máje 320. Před od 09:00 hod. do 12:00 hod.
druhů zvěře, které v obhospo- „Osoblažsko“, ulovených v lo- vlastní Přehlídkou proběhne Na realizaci Přehlídky se podařovaných honitbách a cho- vecké sezóně 2021/22, včetně svoz trofejí, následně jejich dílí myslivci firmy ZEMSPOL
vatelských oblastích mají na trofejí jelení a dančí zvěře, hodnocení z pohledu dodrže- s.r.o. Břidličná včetně dalších
starosti. Příležitostí pro toto která byla ulovena v uvede- ní chovatelských zásad, kdy myslivců a příznivců myslihodnocení jsou Chovatelské ném období na okrese Brun- jejich dodržení je na hodno- vosti. Firma ZEMSPOL, s.r.o.
přehlídky trofejí, které se ka- tál mimo chovatelské oblasti. tícím lístku trofeje označeno Břidličná Přehlídku materiálždoročně pořádají v rámci Součástí přehlídky jsou tra- zeleným bodem. V případě ně podporuje.
jednotlivých okresů naší re- dičně trofeje srnců, divočáků nedodržení chovatelských záMyslivecká rada OMS Brunpubliky. Pořádáním přehlídky a dravé zvěře ulovených v lo- sad je trofej označena bodem tál srdečně zve všechny mysvětšinou pověřují jednotlivé vecké sezóně 2021/22. Pro rok červeným. Pro veřejnost bude livce, přátele myslivosti a široKrajské úřady Okresní mys- 2022 bylo jako místo konání Přehlídka otevřena dne 9. 4. kou veřejnost k zhlédnutí této
livecké spolky. Stejně tak byl letošní Chovatelské přehlídky 2022 od 09:00 hod. do 17:00 tradiční myslivecké události.
i Okresní myslivecký spolek trofejí vybráno město Břid- hod. Slavnostní zahájení za
Bruntál pověřen, aby v roce ličná. Díky vstřícnosti vedení přítomnosti pozvaných hosBc. Pavel Kameník
2022 uspořádal Chovatelskou Městské obchodní společnos- tů, s mysliveckými fanfárami
jednatel OMS Bruntál

MDŽ v Klubu seniorů

Plán činnosti klubu seniorů
Břidličná na rok 2022

Posezení k Mezinárodnímu dni žen se zúčastnilo 30 seniorů.
K svátku přišla popřát paní Bernardina Mereďová s harmonikou. Ženy si s ní společně zazpívaly pěkné písničky. Potom přišla
na řadu scénka, kterou předvedly tři Karkulky. Všem se scénka
moc líbila a odměnou Karkulkám byl velký potlesk. Všem ženám přišel popřát starosta pan Miroslav Kladníček s kytičkou.
Nakonec nám zahrál pan Hrabčík k tanci. Marie Krištiaková

duben 		
Soutěž ve hře „Člověče nezlob se“
květen 		
10. května jednodenní zájezd Rájec nad Svitavou +
		jeskyně Balcarka
		
Posezení ke Dni matek
červen 		
19.– 24. června ozdravný pobyt Dunajská Streda
červenec
12. července jednodenní zájezd hrad Šternberk +
		klášter
září 		
13. září jednodenní zájezd zámek Velké Losiny +
		
pivovar Hanušovice soutěž ve hře Petanque
říjen 		
soutěž v hodu „Šipky“
		
Lázně Losiny – koupání
listopad 		
výroba vánočních ozdob
		
11. listopadu výroční schůze
prosinec
Ukončení roku + vystoupení dětí
		
Podrobnosti k jednotlivým akcím budou 		
		
upřesněny na letácích.
Marie Krištiaková, Zdena Khýrová za vedení klubu

Přihlášení psa

Držitel psa je povinen do
15 dnů ohlásit vznik poplatkové povinnosti, tzn. je povinen psa přihlásit na Městském
úřadě Břidličná. Poplatková
povinnost vzniká dnem, kdy
pes dovršil stáří 3 měsíců
nebo dnem, kdy držitel nabyl
psa staršího 3 měsíců. Povinnost přihlásit psa má i držitel,
který je od poplatku osvobozen (viz. níže).
Odhlášení psa
Do 15 dnů je držitel psa
povinen ohlásit také zánik

Poplatek ze psů

poplatkové povinnosti, např.
úhyn nebo prodej psa.
Pokud držitel psa nesplní
ohlašovací povinnost, hrozí
mu pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
dle § 247a odst. 1, daňového
řádu.

upravujícího sociální služby,
• osoba, která je držitelem
průkaz ZTP nebo ZTP/P
a osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu
těchto osob,
• osoba provozující útulek
pro zvířata,
• osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis,
• na dobu 1 roku osoba, která
si převzala psa z útulku.
Údaj rozhodný pro osvobození je držitel psa povinen
ohlásit do 31. 10. daného kalendářního roku. V opačném

Osvobození od poplatku

Od poplatku ze psů je osvobozena:
• osoba nevidomá,
• osoba, která je považována
za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona
4

případě nárok na osvobození
nevzniká.

Snížená sazba

Snížená sazba poplatku ze
psů náleží osobám starším
65 let. Pokud držitel psa dovrší 65 let v průběhu roku, na
sníženou sazbu má nárok až
v následujícím roce.

Splatnost poplatku

Poplatek ze psů je splatný
vždy do 31. 3. daného kalendářního roku.
Vladimíra Poláčková DiS.,
referentka finančního odboru
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Tak, právě tak, by se dal
nazvat skoro šestihodinový
výukový program na katedře geologie Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého
Olomouc, který se uskutečnil
9. 3. 2022 od 13.30 hod. Po covidové pauze se tak opět sešli
vybraní žáci ze ZŠ Břidličná,
s hlubším zájmem o biologii,
s lektorem RNDr. Kamilem
Kropáčem, Ph.D. aby společně nakoukli do světa geologie.
Výukový program byl rozdělen na dvě části. V první části
žáci vyrazili do Geoparku, aby
si prohlédli znaky asi 40 exponátů hornin. Naučili se nejen
rozeznávat vyvřelé, přeměněné a usazené horniny, ale najít v některých i zkameněliny.
Také si procvičili určování nerostu ve vybraných horninách.
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Kouzelný svět geologie

Na venkovní exkurzi navázalo i určovací cvičení hornin
v učebně. V druhé části se seznámili s vlastnostmi nerostů.
Naučili se hledat plochy štěpnosti a dělit nerosty do skupin.
Během praktického určování
si získané teoretické vědomosti vyzkoušeli na jednotlivých
vzorcích nerostů. A tak, již
nebyl pro žáky problém rozlišit nejen odrůdy křemene, ale
také pyrit od chalkopyritu, limonit, magnetit, biotit, skoryl
a mnoho dalších. Čas ubíhal
opravdu velmi rychle, za okny
se již začalo stmívat, a tak už
nezbývalo nic jiného, než se
začat balit. Ale protože být
na katedře geologie, a nevidět
alespoň nějakou zkamenělinu
trilobita, amonita, stoličku
mamuta či obratel pratura, by

bylo opravdu škoda, vzal nás
ještě pan doktor na chvilku do
učebny paleontologie. Byla to
paráda. Následně jsme se ještě
podívali na “TOP“ vzorky ve
vitrínách katedry a vyfotili si
nádhernou geodu. Nu, a bylo

Okresní kolo přehlídky dětských
sólových recitátorů

19.30 hod. a opravdu nezbylo
nic jiného, než poděkovat za
skvělý program, čas a trpělivost RNDr. Kropáčovi, Ph.D.
a vydat se na cestu domů.
Mgr. Květa Děrdová
vedoucí SK Břidličná

Průběžné výsledky celoroční hry
RECYKLOHRANÍ

Dne 11. března 2022 organizovalo SVČ Krnov okresní
kolo přehlídky dětských sólových recitátorů pod záštitou
MŠMT. ZŠ Břidličná zastupovali recitátoři třídy 4. A – Nela
Přecechtělová a Štěpán Antala.
Než započala samotná
recitační soutěž, zúčastnili se všichni recitátoři
soutěže pod vedením
odborných lektorů hlasového rozcvičení a vylosovali si pořadová čísla
v jednotlivých kategoriích. Po samotné soutěži
měly všechny děti reflexi – povídání o slyšeném
recitačním projevu. Naši
recitátoři podali v soutěži obdivuhodný výkon,
bohužel v náročné konkurenci dále nepostoupili. Přesto jim za reprezentaci školy děkujeme
a přejeme do dalších
soutěží hodně odhodlání a úspěchů.

Do celoroční hry se zapojilo 3 836 škol z celé republiky.
Školy plní v průběhu roku sběrové i dovednostní úkoly, za
které získávají body. 400 nejaktivnějších škol získá odměnu
v podobě peněžní poukázky. Podle pořadí se částka pohybuje
od 700 Kč, až po 15 000 Kč, to za první místo.
Nu, a jak si zatím vede naše je zaměřená na sběr vysloužiškola? Jsme na 9. místě, tedy lého drobného elektra a vybizatím máme nárok na poukáz- tých baterií. Rovněž děkujeme
ku za 7 500 Kč, ale společně to za pomoc při sběru PET vršků
do 15. 5. 2022 můžeme ještě vy- pro našeho adoptivního hrabálepšit. Mimo celostátní pořadí če kapského a klokánka králíbude vyhlášeno i TOP 10 škol kovitého. Už máme skoro 1/3
v každém kraji. Základní škola částky na rok výživy pro ně.
Břidličná se v Kraji Moravsko- Tak ještě vydržte a stále sbíslezském prozatím umístila na rejte! Děkujeme všem spolu3. místě s 3 338 body. Tak, co občanům za pomoc a aktivní
říkáte? Pomůžete nám vylepšit přístup ke všem sběrovým akumístění? Prosíme proto, abys- cím!!!
te se zapojili do jarní sběrové
Květa Děrdová
kampaně (1.–30. 3. 2022), která
koordinátor EVVO

Ing. Jaroslava Salajová,
učitelka
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5

Městské
Městské info
info

23.
2022
23. března
březen 2022

Ohlédnutí
za zimní
zimní sezónou
sezónou
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Klubu biatlonu
biatlonu za

Družstvo dorostu a dospělých v letošní zimní sezóně 2021/2022 závodilo na čtyřech závodech Českého poháru. Závěr sezóny
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sezónu taktéž
držitelem
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držitel
II.
výkonII. výkonnostní třídy. Michal
nostní třídy.
Michal
Kozáček
potvrdila zisk I. výkonnostKozáček
a Ondra
Poledna,
oba
a Ondra Poledna, oba neztrácí
ní třídy. Dvě výše zmiňované
neztrácí na bojovnosti v katena bojovnosti v kategorii stardoplňuje Neiry Tess Novák
gorii starších dorostenců. Břidňované doplňuje Neiry Tess
ších dorostenců. Břidličnou
v kategorii W12, která taktéž
ličnou reprezentují i muži. MaNovák v kategorii W12, která
reprezentují i muži. Marek
zaznamenala 7. místo a zisk
rek Ohnoutka, který v mužích
taktéž zaznamenala 7. místo
Ohnoutka, který v mužích vyII. výkonnostní třídy. K tomu
vybojoval v závodech Českého
a zisk II. výkonnostní třídy.
bojoval v závodech Českého
přidala 4. místo ve štafetě. Obpoháru dvakrát bronz a dvakrát
K tomu přidala 4. místo ve
poháru dvakrát bronz a dvalíbené 7. místo zaznamenal
stříbro, k tomu I. výkonnostní
štafetě. Oblíbené 7. místo zakrát stříbro, k tomu I. výkoni Slávek Ondra, M15 a Štěpán
třídu. Na Mistrovství ČR zísznamenal i Slávek Ondra, M15
nostní třídu. Na Mistrovství
Měrka M15, oba zisk II. výkal další bronzovou medaili.
a Štěpán Měrka M15, oba zisk
ČR získal další bronzovou mekonnostní třídy. Tým by neMarek Poledna M46, jako letní
II. výkonnostní třídy. Tým by
daili. Marek Poledna M46, jako Mistrovství ČR žáků proběhlo ho ročníku a zároveň je drži- byl kompletní bez bojovnosti
biatlonista, který ve své katego- v technice bruslení. Celý tým třídy. Na mistrovství ČR vy- nebyl kompletní bez bojovnosti
letní biatlonista, který ve své ve Vrchlabí, v technice brusle- telkou I. výkonnostní třídy. a dobré nálady Anežky Polárii překvapil ziskem II. výkon- se opírá o bezkonkurenční Ad- bojovala Adriana bronzovou a dobré nálady Anežky Polákategorii překvapil ziskem II. ní. Celý tým se opírá o bezkon- Na mistrovství ČR vybojovala kové, Veroniky Štěpaníkové,
nostní třídy. Start v biatlonu si rianu Hojgrovou, která vlastní medaili a zároveň ve štafetách kové, Veroniky Štěpaníkové,
výkonnostní třídy. Start v bi- kurenční Adrianu Hojgrovou, Adriana bronzovou medaili Venduly Ambrožové, Daniela
vyzkoušel další letní závodník dva cenné kovy v závodech ČP spolu s Neiry Tess Novák skon- Venduly Ambrožové, Daniela
atlonu si vyzkoušel další letní která vlastní dva cenné kovy a zároveň ve štafetách spolu Danihelky a Standy Melcra.
Luděk Dušek. Taktéž družstvo v kategorii W13. Bronz z biat- čila na 4. místě. Kvalitní formu Danihelky a Standy Melcra.
závodník Luděk Dušek. Taktéž v závodech ČP v kategorii s Neiry Tess Novák skončila na Všichni zmínění podali skvělé
žáků proplouvá zimní sezónou loncrossu a stříbro z vytrva- předvádí také Dominika Duš- Všichni zmínění podali skvělé
družstvo žáků proplouvá zim- W13. Bronz z biatloncrossu 4. místě. Kvalitní formu před- výsledky a Anežka s Danem
2021/2022. Tým má za sebou lostního závodu. Nutno po- ková v kategorii W14, která výsledky a Anežka s Danem
ní sezónou 2021/2022. Tým má a stříbro z vytrvalostního zá- vádí také Dominika Dušková zároveň vybojovali postup na
tři závody Českého poháru, dotknou, že Adriana závodí v biatloncrossu vybojovala zároveň vybojovali postup na
za sebou tři závody Českého vodu. Nutno podotknou, že v kategorii W14, která v biat- MČR.
dva v klasické technice a jeden v kategorii čítající až 50 závod- skvělé 7. místo a taktéž opako- MČR.
poháru, dva v klasické techni- Adriana závodí v kategorii loncrossu vybojovala skvělé
Mgr. Markéta Kováčová
v technice bruslení. Mistrovství nic jednoho ročníku a zároveň vaně potvrdila zisk I. výkonMgr. Markéta Kováčová
ce a jeden v technice bruslení. čítající až 50 závodnic jedno- 7. místo a taktéž opakovaně
trenérka
ČR žáků proběhlo ve Vrchlabí, je držitelkou I. výkonnostní nostní třídy. Dvě výše zmitrenérka

19.3.
26.3.
2.3.
9.4.
17.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
12.6.
18.6.

KP muži
Čeladná
Břidličná (15.00)
Břidličná
Jakubčovice (15.00)
Dolní Datyně
Břidličná (15.30)
Břidličná
Kobeřice (15.30)
Oldřišov
Břidličná (16.00)
Břidličná
Petrovice (16.00)
Orlová
Břidličná (16.30)
Břidličná
Hlubina (16.30)
Háj ve Slezsku
Břidličná (16.30)
Břidličná
Petřvald na Moravě
(16.30)
Fulnek
Břidličná (17.00)
Břidličná
Český Těšín (17.00)
Pustá Polom
Břidličná (17.00)
Břidličná
Krnov (17.00)

Rozlosování utkání fotbalových mužstev TJ Břidličná z.s. jaro 2022
KS dorost
26.3. Ostrava Jih
Břidličná (10.00)
2.4. Břidličná
Heřmanice (10.00)
10.4. Dolní Benešov
Břidličná (13.15)
16.4. Břidličná
Malé Hoštice
(10.00)
23.4. Světlá Hora
Břidličná (10.45)
30.4. Břidličná
Dolní Lhota (10.00)
8.5. Brušperk
Břidličná (10.00)
14.5. Břidličná
Raduň (10.00)
22.5. Řepiště
Břidličná (10.30)
28.5. Břidličná
Vítkov (10.00)
4.6.

27.3.
2.4.
10.4.
17.4.
24.4.
1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.

Svinov
Břidličná (14.45)

5.6.

11.6. Břidličná
Polanka (10.00)
18.6. Bohumín
Břidličná (10.00)

12.6.
19.6.

KS žáci
Břidličná – Petřkovice
(9.00 st. a 10.45 ml.)
Třebovice – Břidličná
(9.00 s. a 10.45 ml.)
Břidličná – Slávia Opava
(9.00 st. a 10.45 ml.)
Dol. Ben. – Břidličná
(9.00 st. a 10.45 ml.)

OP starší přípravka
Horní Benešov
Břidličná (10.00)
16.4. Břidličná
Zátor (10.00)
23.4. Rýmařov A
Břidličná (10.00)
30.4. Břidličná
Lichnov (10.00)

OP mladší přípravka
23.4. MFK Bruntál – Břidličná
(10.00, hř. st. Město)
30.4. Břidličná
Rýmařov (10.00)
7.5. Břidličná
Krnov (10.00)
14.5. Vrbno p. Pradědem
Břidličná (10.00)

Břidličná – Kravaře
(9.00 st. a 10.45 ml.)
Polanka n. Od. – Břidl.
(9.00 st. a 10.45ml.)
Břidličná – Hlubina
(9.00 st. a 10.45 ml.)
Ostrava Jih – Břidličná
(14.00 st. a 12.30 ml.)
Břidličná – Heřmanice
(9.00 st. a 10.45 ml.)
Vítkovice B – Břidličná
(9.30 st. a 11.15 ml.)

7.5.

21.5. Břidličná
Brantice (10.00)
28.5. SO Bruntál
Břidličná (10.00)
4.6. Břidličná
Město Albrechtice (10.00)
OP minipřípravka

Břidličná
M. Albrechtice
(9.00 st. a 10.45 ml.)
MFK Bruntál – Břidličná
(10.00 st. a 11.45 ml.)
Břidličná – Poruba B
(9.00 st. a 10.45 ml.)

6
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9.4.

14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
9.6.
18.6.

Rýmařov B
Břidličná (10.00)
Břidličná
MFK Bruntál (10.00)
Krásné Loučky
Břidličná (15.45)
Břidličná
SO Bruntál (10.00)
Břidličná
Krnov B (10.00)
Krnov A
Břidličná (17.00)
Břidličná
M. Albrechtice (10.00)

Turnaje v termínech
23. 4. 22
30. 4. 22
7. 5. 22,
14. 5. 22
21. 5. 22
28. 5. 22
4. 6. 22
11. 6. 22.
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Fotbalisté Břidličné vstupují do jarní sezóny 2022

Už 19. března zahájí fotbalisté Břidličné jarní sezónu soutěžního ročníku 2021/22. Jako první vstoupí do mistrovských bojů
tým mužů.
Parta kolem trenéra Pet- a jedinou divokou porážku 6:8 ličné sehráli přípravná utkání to zvládneme a půjdeme výkora Součka, asistenta Mariána zaznamenali hráči Břidličné na na umělé trávě v Bruntále, kde nem nahoru“, dodává stručně
Minicha a vedoucího Oldy půdě Šternberku. Posledním podlehli týmu mužů a lídrovi kouč žáků Břidličné. Těžké to
Mrhala začne náročné jaro už přípravným zápasem byla v so- okresního přeboru na Břec- budou mít i mladší žáci Břidv sobotu 19. března na hřišti botu 12. března generálka na lavsku, FK Syslov 0:9, porazili ličné. Hráči trenéra Ferdinanv Čeladné, kde bude chtít bo- hřišti Kravař, po výsledku 2:5 se Zátor 15:1 a minulý víkend na da Györgyho se budou snažit
dovat. Ambiciózní tým se netají příliš nevyvedla. „Naším cílem umělé trávě v Krnově přehráli sbírat zkušenosti a postupně jít
postupovými ambicemi zvláště, v jarní části krajského přeboru po výborném kolektivním vý- výkonem nahoru. Kouč Ferdikdyž pravděpodobně bude šan- bude hrát stejně, jako v závěru konu mladší dorost krnovského nand György vede i starší příce na postup i z druhé příčky. podzimu atraktivní fotbal, kte- klubu 2:1 a Sokol Chomýž 5:0. pravku Břidličné a po podzimu
V týmu mnoho změn během rý bude lákat diváky a skončit Poslední přípravou před za- hraje o špici tabulky. Soutěž
dlouhé zimní přestávky nena- na postupové pozici. Naše fa- čátkem soutěže bude v sobotu zahájí Břidličná v sobotu 9.
stalo. Břidličnou opustila opo- noušky, kterým věříme, zveme 19. března utkání na domácím dubna na hřišti Horního Benera na postu brankáře Viklický, tímto na naše utkání“, shodují hřišti s Chomýží. „Bude to pro šova a bude bojovat o udržení
který zamířil do o dvě soutěže se trenéři kolektivu fotbalo- nás náročné, ale klukům věřím, pozic z podzimu. Petr Menšík
níže postaveného Města Al- vé Břidličné. O týden později že se v náročné konkurenci sou- připravuje na fotbalovou cesbrechtice. Druhým odchodem začnou jarní mistrovské boje těže otrkají a postupně se s tím tu naděje z mladší přípravky.
z kádru Břidličné je přesun Ma- v krajské soutěži na hřišti Os- srovnají a uděláme i výsledky. Chlapci se učí fotbalovým záchalického do Bílovce. Opač- travy – Jih i dorostenecký tým Něco nahrané máme z podzi- kladům a soutěž zahájí v soboným směrem do týmu Břidlič- Břidličné. Kolektiv trenéra Jiří- mu, tak uvidíme“, dodal trenér tu 23. dubna na MFK Bruntál.
né zamířil František Kaštovský ho Stanovského půjde do soutě- týmu. V neděli 27. března se Posledním
mládežnickým
z Opavy a po letech se vrací že se skromnými cíli. Mužstvo dostanou ke slovu také žáci. kolektivem v Břidličné je mii odchovanec fotbalu v Břidlič- je povětšinou složené z věkově V úvodním jarním kole přiví- nipřípravka. Dětí předškolníné Pavel Kučera z Rýmařova. mladších hráčů hluboko pod tají na domácím hřišti od 9.00 ho věku vede David Svoboda
S týmem se přes zimu připra- dorosteneckým limitem a navíc hodin Petřkovice. Trenéru a malé fotbalové naděje se
vovali i nadějní domácí odcho- z něj odešli k sousednímu riva- Zdeňku Gorčíkovi se podařilo utkávají turnajovým způsovanci z dorostu Ladislav Janáč lovi do Rýmařova dva talento- tým v závěru podzimu vcel- bem. Na jaře začnou úvodním
a Saša Koriťák, kteří o sobě vaní hráči Němec s Filipčíkem. ku poskládat a bude se snažit kolem v sobotu 23. dubna. Veurčitě dají vědět. Mužstvo má Tým tak bude spoléhat na svou na to navázat. Také starší žáci dení fotbalového klubu v Břidza sebou i vcelku vydařenou střeleckou oporu Láďu Janá- budou strádat odchodem dvou ličné věří v přízeň, a podporu
přípravu, kdy postupně na če, Sášu Koriťáka a bojovnost opor, ale ostatní kluci by ztrátu veřejnosti a svých fanoušků,
hřištích soupeřů zdolalo HFK zbytku kolektivu, kde dostanou mohli smazat. Mužstvo bude a všechny zve k návštěvě našeOlomouc 5:2, Velké Heraltice příležitost i hráči ještě žákov- spoléhat na bojovnost a fyzic- ho stadiónu.
8:1, Jeseník 3:2, Bohuňovice 4:0 ského věku. Dorostenci Břid- kou vyspělost hráčů. „Věřím, že
Jiří Stanovský, trenér

KRYTÝ BAZÉN BŘIDLIČNÁ
Předpis cen vstupného Krytého bazénu v Břidličné platný od 1. 3.2022

Vstupné na 90 min.
Děti do 3 let
zdarma
Děti do 15-ti let včetně
50 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 12 Kč
Studenti od 15-ti do 26-ti let
70 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 16 Kč
Dospělí
100 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 25 Kč
Senioři (nad 64 let)
80 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 20 Kč
Rodinná vstupenka (2 dos. + 1 dítě do 15) 210 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 40 Kč
Rodinná vstupenka (2 dos. + 2 děti do 15) 240 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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Permanentka (11 vstupů)
Dětská
500 Kč
Studentská
700 Kč
Dospělá
1000 Kč
Senioři
800 Kč

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

Městské info

23. březen 2022
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