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tak už je to tady! Dvě akce již máme
vysoutěžené a v nejbližší době se začne
s jejich realizací. Jedná se o „Spojovací
komunikaci“, kterou vysoutěžila firma Berkastav s.r.o. za téměř 7 mil. Kč.
Druhou investiční akcí je „Požární
zbrojnice“, kterou vysoutěžila firma
Nordstav stavební s.r.o. za 16 mil. Kč.

Informace z první ruky,
Realizace této akce je rozdělena do
dvou etap. V první etapě v letošním
roce bude proinvestováno 10 mil. Kč,
ve 2. etapě v roce 2023 bude akce dokončena. Na tuto akci jsme získali dotaci z MV a MSK v celkové výši 6,75
mil. Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele investiční

Velkoobjemový odpad

Přestože sousední města ruší
mobilní svoz velkoobjemového odpadu, tak jsme se letos
tento svoz rozhodli opět provést, a to i za cenu zvýšených
nákladů jak na skládkovné,
tak na přepravu odpadu. Ještě zbývají přistavit kontejnery označené „Svoz“ na ulici
Nádražní, Jesenickou a do
Albrechtic u Rýmařova, kde
doufáme, nenastane situace
jako při posledním svozu,
kde byl kontejner zaplněn
i pneumatikami z traktoru. Je zřejmé, že kdo vlastní
zemědělské stroje je určitě

schopen tyto pneumatiky zlikvidovat na vlastní náklady
a nezatěžovat rozpočet města. Také chceme vyzvednout
způsob, jakým si stále někteří
z našich spoluobčanů ulehčují likvidaci svého velkoobjemového odpadu uložením
v lepším případě u kontejnerů na směsný komunální odpad, v horším případě ho vloží přímo do něj. Opakovaně
se tak děje, přestože máme,
jak již víme, ve městě sběrný
dvůr, kde můžeme tento odpad odevzdat obsluze 2 x týdně - v dopoledních i odpoledních hodinách a také v sobotu
dopoledne. Takže, prosím,
zkusme se více snažit a nekazit své okolí u našich domů
odloženými odpady a přidávat práci těm, kteří udržují
naše veřejná prostranství.
Jana Kladníčková,
místostarostka

pondělí:
úterý: 		
středa:
čtvrtek:
pátek:		
sobota:

dvouměsíčník

3/2022
zdarma

akce „Dopravní terminál III. etapa“,
tzv. náměstí. Pokud z výběrového řízení vzejde nový zhotovitel, bude tato
akce dokončena do 31. 10. 2022. Jedná
se o investiční akci, která byla bezdůvodně přerušena firmou Eruptiva s.r.o.
zhruba v polovině srpna minulého
roku. V současné době je na tuto firmu vyhlášen konkurs, do kterého přihlásí své finanční nároky také město
Břidličná. Poslední větší akcí, která by
měla být realizována v letošním roce je
rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole. Také na tuto akci probíhá
v současné době výběrové řízení. Akce,
jejíž projektovaná cena je 2,6 mil. Kč,
by měla být dokončena v průběhu měsíce září 2022. I na tuto akci město Břidličná získalo dotaci ve výši 2 mil. Kč.
V průběhu měsíce května budou probíhat opravy, které jsou součástí harmonogramu postupných oprav poškozených schodišť a chodníků. Za téměř
500 tisíc Kč budou opraveny schodiště
mezi ulicemi Sokolovská a Dlouhá
a chodník mezi ulicemi 1. Máje a Osvobození. Na komunikacích, které letošní
zimou nejvíce utrpěly, budou opraveny
výtluky a povrchy za téměř 200 tisíc Kč.
Kladníček Miroslav
starosta města

Provozní doba sběrného dvora
Zavřeno
9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hodin
Zavřeno
9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hodin
Zavřeno
10:00 – 12:00 hodin
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Informace pro rodiče k vítání občánků

K obřadu „Vítání občánků“
mohou přihlásit rodiče své
dítě od šesti týdnů do jednoho roku jeho věku, a to doručením přihlášky na podatelnu
nebo matriku Městského úřadu Břidličná, popř. zasláním
poštou na adresu Nábřežní
452, 793 51 Břidličná. Na základě této přihlášky obdrží
zákonný zástupce dítěte včas
pozvánku.
Přihláška je k dispozici na
Městském úřadě v Břidličné,
popř. na webových stránkách
města.
Slavnostní obřad „Vítání ob-

Oznámení ordinace praktického
lékaře pro dospělé:

čánků“ pořádá Městský úřad
Břidličná v obřadní síni, pro
děti s trvalým pobytem v Břidličné, ve Vajglově a v Albrechticích u Rýmařova.
Obřad se koná vždy v sobotu
v dopoledních hodinách.

Ordinace MUDr. Jany Šuleřové,
bude ve dnech 23. 5. – 27. 5. 2022
		
04. 7. – 15. 7. 2022
		
05. 9. – 16. 9. 2022
z důvodu čerpání řádné dovolené ZAVŘENA.
Zastupující lékař:
MUDr. Jiří Albrecht
Bruntálská 167
Břidličná
tel: 554 286 097

Upozorňujeme rodiče, že
bez odevzdání přihlášky
a souhlasu se zpracováním
osobních údajů nebudou k vítání občánků pozváni.

Oznámení dětského lékaře

Telefon:
podatelna 554 773 536
matrika 554 773 535

Ordinace MUDr. Zuzany Brunové
bude ve dnech 1. 7. – 31. 7. 2022
z důvodu čerpání řádné dovolené ZAVŘENA.
Potvrzování přihlášek do táborů můžete žádat po předchozí telefonické domluvě do 30. 6. 2022.

Volby do zastupitelstev obcí

konané ve dnech 23. a 24. září 2022. Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. Den vyhlášení voleb: 13. dubna
2022. Dny konání voleb: 23. a 24. září 2022.

Zastupující lékař:
MUDr. Stanislava Pechová
Nádražní 1091
Bruntál
tel: 554 716 385
Ordinační hodiny:
Po – Pá			
8:00 – 10:30 hodin
Návštěvu u lékaře je potřeba domluvit po předchozí telefonické
domluvě.
Zastupující lékař nepotvrzuje přihlášky do táborů, zdravotní
průkazy, řidičské průkazy.

Volby do senátu parlamentu české
republiky

konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo) Přehled termínů
a lhůt Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. Den vyhlášení voleb: 13. dubna 2022. Dny konání voleb: 23. a 24. září
2022. (I. kolo; případné II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022).

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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Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 2/2014
K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně před hlukem a regulaci hlučných činností
(cirkulárky, okružní pily, motorové pily, úhlové brusky
apod.)

Zastupitelstvo města Břidličná na svém 4. zasedání dne 25.
června pod číslem usnesení 57/4 schválilo a vydalo v souladu
s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 3
Čistota ulic a jejích veřejných prostranství, ochrana
veřejné zeleně

Článek 1
Úvodní ustanovení

Každý je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil znečištění
ulic a veřejných prostranství na území města. Kdo způsobí
znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen
znečištění neprodleně odstranit na vlastní náklady. Každý je
povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění nebo poškození veřejné zeleně na území města.

Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických
osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území města
Břidličné nebo vlastní či užívají na území města nemovitost,
dále podnikatelů a právnických osob, kteří zde trvale nebo
dočasně vyvíjejí svou činnost, která zasahuje nebo by mohla
zasáhnout do veřejného pořádku města Břidličná. Územím
města Břidličná se rozumí jeho katastrální území tj. katastrální území Břidličná, Vajglov a Albrechtice u Rýmařova. Touto vyhláškou se vymezují na území města Břidličná
činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví
a majetku.

Článek 4
Regulace hluku, hlučných činností a ochrana nočního klidu
Dobou nočního klidu je doba od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V tuto dobu je každý povinen zachovávat klid a omezit
hlučné projevy. Omezení se neuplatní ve dnech 31. 12. a 1. 1.
Zakazuje se o nedělích a ve dnech státem uznaných svátcích
v době od 00.00 do 24.00 hodin provádět veškeré práce spojené s používáním zařízení způsobujících hluk (sekaček na
trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, úhlových
brusek apod.). Toto omezení se neuplatní při odstraňování
havarijních stavů a při stavebních činnostech velkého rozsahu – např. kompletní rekonstrukce bytového jádra, domu,
výstavba rodinného domu, budování inženýrských sítí apod.

Článek 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochrannou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochrannou bezpečnosti, zdraví a majetku.
a) Znečistění ulic a jiných veřejných prostranství
b) Ničení a poškozování městské zeleně včetně technických
prvků veřejné zeleně
c) Provádění jakékoli úpravy a výsadby na plochách veřejné
zeleně města bez souhlasu vlastníka.
d) Používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní
dobu dle čl. 4 – sekačky n trávu, křovinořezy, kotoučové pily

Projekt řeší modernizaci
stávajícího sociálního zařízení - toalety a umývárny
pro děti v budově mateřské
školy na ulici Hřbitovní.
Modernizace zahrnuje výměnu vnitřních instalací
ÚT, ZTI a EL v nutném rozsahu, vybudování polopříček s instalačním jádrem,
výměnu zařizovacích před-

Článek 5
Závěrečná ustanovení
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou
vyhláškou bude posuzováno jako přestupek dle §46 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
a §58 odst. 4 zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Nové sociálky v mateřské škole

mětů a drobného vybavení
(zrcadla, dávkovače mýdla,
zásobníky toaletního papíru apod.), výměnu dveřních
křídel, nové omyvatelné povrchy (keramické obklady
a dlažby), nové tapety, sprchový kout apod.
Bc. Monika Kováčová, vedoucí
HS odboru,správa majetku
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Krajské kolo Geologické olympiády 2022

Bookstart s knížkou do života

Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita
v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba
a Univerzita Karlova v Praze. Krajské kolo proběhlo v pondělí
4. 4. 2022 ve Slezském zemském muzeu v Opavě.

Do krajského kola se probojovalo 23 soutěžících ze základních
škol a víceletých gymnázií. Samozřejmě nesměla chybět ani ZŠ
Břidličná! A je třeba podotknout,
že ve skutečnosti ze základních
škol se do krajského kola probojovali jen soutěžící z naší ZŠ a ze
Starého Jičína, ostatní soutěžící
byli z gymnázií. Soutěž byla rozdělena na dvě části. První byl test,
kterým soutěžící prověřili své
znalosti z různých oblastí geologie - mineralogie, petrologie, paleontologie, historické geologie,
ložiskové geologie a regionální
geologie. Za správné odpovědi
byly získávány 2 body, za chybnou odpověď, byl jeden bod odečítán. V druhé, praktické části, na
soutěžící čekaly vzorky minerálů, hornin, ale i fosilií. U každého
vzorku na soutěžící čekala i otázka, která se týkala například stáří
fosílie, nebo naleziště minerálu,
či chemických vlastností vzorku.
A právě v chemii měli naši borci malinko nevýhodu. Chemii
ve škole ještě nemají, ale nedali
se. Tak jakže si to naši soutěžící

Městská knihovna se
přihlásila do projektu
„Bookstart s knížkou do
života“ pro děti od tří do
šesti let. Projekt se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti malých
dětí. Knihovna zakoupila
motivační sady, které při
akci pořádané v knihovně
předává rodičům a dětem, kteří se projektu
zúčastní. Sady obsahují
knihu, pexetrio, seznam
doporučené
literatury,
přihášení do audiotéky,
časopis. Během roku zve
rodiče s dětmi do knihovny, kde je připraven program a mohou si vyrobit
nějakou drobnost (záložku, obrázek...) a seznámit se s novými knihami.
K oboustranné spolupráci vede knihovna rodiče
a děti k uvědomění významu komunikace a četby

vlastně vedli? Parádně! V prvé
řadě všichni naši geologové získali titul „Úspěšného řešitele“.
Ten se uděluje jen 40 % nejlepších z celé ČR. Ale tím úspěch
zdaleka nekončil. Konkrétně
Mateo Cios, získal nádherné 2.
místo a jen těsně mu unikl postup do republikového kola. Na
4. místě, o bod za třetím místem,
skončil nováček soutěže Adam
Zůbek. Rovněž super! Nu, a stále to není vše. Do pomyslné „top
10“ se dostal i Jan Loukota, který
skončil na 8. místě. Bodově velmi
pěkně však skončili i ostatní naši
borci. Konkrétně Tomáš Kůdela,
který byl ve startovní listině nejmladší, ale i Václav Repáň a Martin Volek. Nechceme se chlubit
víc, než je zdrávo, ale zveřejněné
výsledky svědčí o tom, že žáci ze
ZŠ Břidličná, se mohou klidně
a bez obav, pouštět i do měření sil
s gymnazisty. Všem soutěžícím
moc GRATULUJEME a přejeme hodně úspěchů v dalších přírodovědných soutěžích.
Mgr. Květa Děrdová,
vedoucí kroužku

v životě, ke společnému
čtení rodičů a dětí a stává
se poradcem v otázkách
dětské četby a čtenářství.
Projekt „Bookstart s knížkou do života“ je zaměřen
především na získání pozitivního vztahu ke knize,
čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s jejich rodiči. Rozhodující jsou pro něj tedy
programy pořádané ve
spolupráci s rodiči a za jejich přítomnosti, zaměřené především na společné
čtení a navazující aktivity
podporující
čtenářství.
Projekt „Bookstart s knížkou do života“ by tak měl
provázet dítě (a jeho rodiče) od narození do šesti let
věku. Po nástupu do první
třídy na ně již bude čekat
Knížka pro prvňáčka.
Miroslava Kozubová,
knihovnice

Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka 2021/2022

Již tradičně se knihovna přihlašuje do celostátního projektu
„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Pro rok 2021/2022
byly přihlášeny dvě první třídy základní školy. Děti během
roku navštěvovaly knihovnu, kde pro ně byl připraven
program. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již
od prvního ročníku školní docházky.

Bibliobox

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro
prvňáčky kniha. Ve školním roce 2021/2022 je to
kniha spisovatelky Kláry
Smolíkové a fotografa Petra
Václavka Dubánek a tajný
vzkaz. Slavnostní předání a pasování na čtenáře
knihovny proběhne v červnu, kdy děti mimo knihy
obdrží pasovací dekret, bezplatné přihlášení do knihovny na dobu jednoho roku,

Nestíháte vracet knihy v otvírací době knihovny? Použijte
BIBLIOBOX.
Bibliobox Vám umožňuje vrá- díte knížky do boxu po uplynutí
tit vypůjčené knihy, časopisy výpůjční doby, poplatky za upoa ostatní knihovní dokumenty mínky od Vás vybereme při pří24 hodin denně, 7 dní v týd- ští návštěvě. Vhozené poškozené
nu. Zkrátka kdykoliv Vám to a neúplné dokumenty nebudou
vyhovuje. Vrácené knihy do z vašeho konta odečteny. Knihy
biblioboxu Vám odepíšeme zapůjčené prostřednictvím Mez Vašeho čtenářského konta ná- ziknihovní výpůjční služby z jisledující pracovní den. Vrácení ných knihoven se vrací pouze při
dokumentů si můžete ověřit ná- osobní návštěvě knihovny.
Miroslava Kozubová,
sledující pracovní den nahlédnuknihovnice
tím do vašeho konta. Pokud ho4

záložku a něco dobrého.

Miroslava Kozubová,
knihovnice
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Zástupci AL INVESTu a ZŠ Břidličná podepsali memorandum o spolupráci

Společnost AL INVEST Břidličná (AIB) navázala partnerství se ZŠ Břidličná a zástupci
obou stran podepsali 5. května
memorandum. Spolupráce se
bude týkat vzdělávání, konzultací a exkurzí. „Naší snahou

je probouzet v dětech zájem
o technické obory a také je
motivovat k lepším studijním
výsledkům. V technických
profesích se v Česku dlouhodobě potýkáme s nedostatkem
kvalifikovaných zaměstnanců
a je potřeba hledat způsoby,
jak tuto situaci zlepšit,“ uvedl
za AIB personální ředitel Radim Vidlář. Jako dobrý počin
hodnotí navázání spolupráce
také ředitel ZŠ Břidličná Miroslav Šimůnek. Zvlášť oceňuje, že se AIB otevře žákům,
kteří budou moct nahlédnout
do prostředí moderního pracoviště a získají konkrétnější představu o jeho provozu.
„Těší mě, že se AIB stal naším
partnerem ve výchově a vzdělávání žáků. Ve výuce se zaměřujeme na přírodní vědy
a environmentální vzdělávání,
a proto nás například zajímá

výrobní proces s ohledem na
ekologii. Přínosných témat nicméně vidím celou řadu, ať už
jde o zajištění logistiky v podniku nebo třeba výrobu obalů
v polygrafické dílně,“ jmenoval
příklady Miroslav Šimůnek.
AIB také podpoří vybrané akce
školy, a to zejména po finanční
a materiální stránce. V květnu
se společnost jako partner zapojila do krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list, do
níž darovala ceny pro první tři
vítěze ve třech kategoriích. Na
soutěži měla také svůj informativní stánek s ukázkou produktů a drobnými dárky pro děti.
Společnost AIB spolupracuje
s řadou dalších institucí, kromě základní školy například
také s městem či fotbalovým
klubem. „Dění v našem městě a okolí nám není lhostejné,
a proto se snažíme smysluplně

Novinky z mateřinky

podporovat projekty a instituce, které zlepšují kvalitu života
v místě, kde podnikáme a k němuž máme přirozeně blízké
vazby,“ dodal Radim Vidlář.
Romana Fujáková

Opět se hlásíme z naší mateřské školy. Začneme tím, že jsme si pořídili mazlíka, králíčka zakrslého, a dali jsme mu jméno
Hedvika. Mazlík je umístěný ve třídě Včeliček, ale může se na něj jít podívat každý . A nyní události z jednotlivých tříd:
kniha je, jaké jsou v ní pohádky šilo“ po muffinách. Druhý den
apod.
nato jsme jeli na výlet do PraděTřída včeliček: Protože jsme dovy galerie a na hrad Sovinec.
nejstarší děti, čeká nás už škola. Kdo má zájem, může se podívat
Byli jsme se podívat do základ- na naše webové stránky, kde jsou
ní školy, kde nás přivítali paní fotografie s popiskami – www.
učitelky spolu s dětmi prvních skolka.bridlicna.cz; Už jsme se
tříd – paní učitelka Gardoňová také fotili na tablo, moc se těšía paní učitelka Tichá. Měli pro me, jak se nám vydaří. Stejně
nás připravenou ukázku výuky, jako berušky a šnečci máme i my
podívali jsme se do tělocvičny svůj záhonek. Zasadili jsme si
i přírodovědné učebny, kde mají ředkvičky, máme tam pažitku,
živá zvířata. Viděli jsme tam libeček, rajčata, jahody. Loni se
Třída šnečků: „Výprava za si museli rodiče pochytat. S těmi šneky africké – ti už byli pěkně nám urodilo, tak uvidíme, jestli
velikonočním zajíčkem“. Před pak nafukovali barevné balónky, velcí, ne jako ti, které jsme měli i letos bude úroda. Pro některé
velikonočními svátky to v naší připomínající veliká velikonoční my, zakrslého králíka v bílé bar- z nás to bude poslední příležitřídě nejmenších šnečků zářilo vejce. Pak už jen najít toho zajíč- vě, morčata, i hada nám ukázali tost, protože nás bude od září
škálou jarních veselých barev. ka s košem sladkostí! Zajíček byl a bylo to velice zajímavé – páni, čekat školní lavice a budou z nás
Šatnu zdobily velikonoční slepič- jako opravdový! Tatínka v pře- už jsme se nechtěli málem vra- školáci. Ale nepředbíhejme, ješky i s autentickým kurníkem, ba- vleku nepoznala ani jeho dcerka. cet do školky . Bylo fajn, že jsme tě nás čeká spolu s beruškami
revná papírová vejce a další. Ale Jen jí bylo záhadné, proč má zajíc si prošli školu. Při zápise jsme vystoupení pro seniory, budeme
na co se děti těšily nejvíce, byla tatínkovy boty. Výprava bavila věděli, kudy máme jít a ukázali mít Zdravíka – Projekt zdraví
výprava za zajíčkem, na kterou jak děti, tak i rodiče. Počasí bylo jsme rodičům, co jsme si zapa- dětem, společné fotografování,
jsme se jedno odpoledne vypra- nádherné, takže jsme si to všich- matovali. Další akce, která u nás zpívání na zahradě, výstavu na
vili společně s rodiči. Zajíček na- ni náramně užili.
proběhla, byla besídka ke dni Janovickém zámku, kde tvoříchystal pro děti po cestě několik
Blažena Růžičková, učitelka MŠ matek. Připravili jsme si vystou- me na téma Lesnictví a hornictví
zábavných úkolů. Děti šly po vyTřída berušek: U Berušek pro- pení pro maminky – taneček na (výstava bude veřejnosti dostupznačené trase, tedy spíše běžely běhly dílničky pro děti s rodiči písničku Mravenčí ukolébavka, ná od června), deskové hry ve
samou nedočkavostí. V prvním na téma Velikonoce. Vyráběli písničky, básničky a divadelní spolupráci s MAP a MŠ Velká
úkolu poznávaly barvy veliko- si kuřátka a jiné Velikonoční pohádku O kohoutkovi a slepič- Štáhle. Hlavně se těšíme, že už
nočních vajíček, pro druhý úkol dekorace. Připravili si záhonek ce. Besídku jsme spojili s opé- můžeme být převážnou část
musely zdolat prudší kopeček a do něj si zasadili ředkvičky, káním buřtů, ochutnávkou od venku, nemusíme se oblékat do
a předvést, jak zajíček skáče po brambory, kedlubny. Měli také kamarádů různých dobrot, např. zimních věcí a můžeme objevopoli. Potom jmenovaly zajíčkovy čtenářskou chvilku, kde si mohli sušenek, bábovky, rolády, sešlo se vat dosud neobjevené. Přejeme
lesní kamarády, na chvíli se pro- donést svoji oblíbenou knihu, nám více perníku, ale ani jeden krásné, sluneční, pohodové dny.
měnily v malé živé zajíčky, které a měli sami povykládat, o čem nebyl stejný nejvíce se „zapráVaše děti z MŠ s paní učitelkami
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Okresní kolo 56. ročníku
Biologické olympiády pro
kategorii D se uskutečnilo
ve čtvrtek 22. 4. 2022 v SVČ
Krnov. Kategorie D je určena
žákům 6. a 7. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií. ZŠ
Břidličná letos reprezentovala
děvčata z 6. B a 7. A. Konkrétně Viktorie Miková a Hana
Černošková, obě členky přírodovědného kroužku. Během
dopoledního zápolení na ně
čekal test znalostí na téma Jak
přežít zimu. Dále poznávání
40 přírodnin a praktický úkol,
zaměřený na ptačí peří. Celkem se okresního kola účastnilo 12 žáků ze základních
škol a gymnázií z celého okresu Bruntál. A jak to celé dopadlo? Kdo postoupí do krajského kola, které se uskuteční

Biologická olympiáda 2022

se umístila Viktorie Miková
a zajistila si tak automatický
postup do kraje. A to přitom

19. května v Ostravě? Na výsledkovou listinu se nám opět
dívá krásně! Vždyť na 2. místě

byla vlastně její premiéra, co se
přírodovědných olympiád týče
a od prvního místa ji dělil jen
1 bod!!!! Na informaci o možném postupu čeká i Hana Černošková, která skončila na 5.
místě a svou úspěšností dosáhla na titul úspěšného řešitele.
Ten získá soutěžící, který má
víc jak 70 % správných odpovědí. Od umístění na čtvrtém
místě, ji dělily pouhé 3 body,
zato soutěžící na šestém místě
se od ní vzdálil o rovných 37,5
bodů. Obě si tak zaslouží nejen
náš obdiv, ale i velkou gratulaci! Rovněž držíme palce do
dalšího přírodovědného klání,
které na obě děvčata čeká již 9.
5. 2022 v krajském kole soutěže
Zlatý list.
Mgr. Květa Děrdová,
vedoucí kroužku

Májová notička

Po třech letech se na naší
škole uskutečnilo školní
kolo naší oblíbené pěvecké soutěže Májová notička.
Zúčastnilo se ho celkem 32
dětí, z nichž jich do okresního kola postoupilo celkem 12. Toto kolo proběhne
v úterý 10. 5. na naší škole.
Reprezentovat nás budou
Eleni Ciosová, Magdaléna

Kurejová, Tobias Ondříšek,
Vanesa Laníková, Nikola
Poláčková, Barbora Matějková, Filip Vitásek, Klára
Vozničková, Klára Novotná, Tereza Papcunová, Petr
Bushey a Nela Přecechtělová. Přejeme všem zpěváčkům hodně úspěchů.
Text: Jarmila Gardoňová,
učitelka

Městský úřad Břidličná

oznamuje, že dne 4. 7. 2022
bude mít Městský úřad a Městská knihovna Břidličná
ZAVŘENO.
Knihy můžete vracet do BIBLIOBOXU.

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)
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Turistický kalendář 2022 KČT,
odbor TJ Břidličná

21. 5.		
Za kvetoucí přírodou
		
auta, vede Metelková Lenka
4. 6.		
Malín – Malínská rokle
		
auta, vede Metelková Lenka
11. 6.		
STEZKA ČESKEM- celostátní
		
Dětřichov n/B - Rýmařov
		
vede Holešová Jarmila
11. - 12. 6.
Jiráskova hřebenovka, V. Deštná,
		
auta, stany, vede Metelka Milan
25. 6.		
Lipová – Smrk
		
vede Metelková Lenka
9. 7.		
Letní turistický sraz Olomouc
		vlak
23. 7.		
Kouty N/D - Poniklý vodopád
		
auta, vede Mana Olin

Zájezd turistů

Dne 30. 4. 2022 se konal zájezd turistů do Dolní Kounice. Byl krásný jarní den. Vyšli
jsme na nádvoří od zámku,
odkud byl výhled na celé městečko. Dále byla prohlídka
zříceniny kláštera Rosa coeli
a výstup ke kapli sv. Antonína, kde byl zase jiný pohled na
městečko. Ještě prohlídka synagogy a židovského hřbitova

akce.

a vyrazili jsme na trasu. Trasa
naší vycházky vedla nejdříve
kolem řeky Jihlavy a dále jsme
šli svěžím listnatým lesem,
až k vyhlídce RENA. Otevřel
se nám pěkný výhled na řeku
Jihlavu a město Ivančice, kde
byl náš cíl. Delší trasa měřila
15 km, kratší 8 km.
Horňáčková Ludmila,
vedoucí klubu turistů

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

Kvalifikační regionální závod v letním biatlonu žáků, dorostu a dospělých

Po náročné zimní sezóně následovala pro naše svěřence
třítýdenní jarní odpočinková
pauza. S jarní přípravou jsme
začali krátce po velikonočních
prázdninách. Hlavní náplní jara
jsou objemové vytrvalostní běhy
a zároveň účast na regionálních
oblastních závodech, kde se závodníci zaktivují a nováčci ab-

solvují své první starty. Dne 14.
05. 2022 se konal v Břidličné
regionální závod za účasti všech
Moravských klubů. Počasí nám
opět dopřálo slunečno a na start
se postavilo celkem 168 závodníků. Start kategorie žáků byl
naplánován na dopolední hodiny. Žáci závodili v pěti kategoriích rozdělených na jednotlivé
ročníky, věkové rozmezí 11-15
let, dívky a chlapci. Zároveň se
na startu představila kategorie
přípravky, která si vyzkoušela
závodní atmosféru regionálního
závodu. Žáci měli svou závodní
trať ozvláštněnou dovednostními prvky. Myšlenkou tohoto
takzvaného biatloncorssu bylo
aktivovat všestranné dovednosti
dětí v závodě, donutit je přemýšlet a uvažovat, jak nejefektivněji

zdolat překážku. Závod tedy
nebyl o bezmyšlenkovitém běhu
od startu do cíle, byl zábavný jak
pro děti, tak pro diváky. Z žáků si
nejlépe vedli ziskem zlata: Adam
Danihelka – M11, Radek Hojgr
– M12, Daniel Danihelka – M14,
Adriana Hojgrová – W14, Štěpán Měrka – M15, dále ziskem
bronzu: Iva Kolínková – W12.
Dorostenci a dospělí závodili
v odpoledních hodinách. Zde se
představili tři kategorie dorostenců a dorostenek ve věku 1619 let, junioři a juniorky. A následně dospělí rozděleni také do
třech věkových kategorií, muži
a ženy. Z dorostenců a dospělých vybojovali zlato: Andrea
Prokešová - W, Marek Ohnoutka – M, Marek Poledna – M46.
Stříbro: Michal Kozáček – M19,

Irena Ambrožová – W41, Tomáš
Měrka – M46. Bronz: Jan Repáň
– M19, Elen Melcrová – W19.
Mgr. Markéta Kováčová,
trenérka

Provoz na silnici na Ovčárnu bude v létě omezen
Na účelové komunikaci Hvězda – Ovčárna bude od 23. května 2022 až do
15. listopadu 2022 probíhat oprava
krajnice a výměna svodidel.
Provoz již v současné době probíhá
kyvadlově, nyní bude v některých denních dobách zcela zastaven a bude probíhat následovně:
V sobotu a v neděli bude komunikace
průjezdná bez časového omezení.
Zdroj: rymarov.cz
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ZUŠ Rýmařov
vyhlašuje

pro děti z Břidličné a okolí

přijímací zkoušky
pro školní rok 2022 – 2023
HUDEBNÍ OBOR
a

VÝTVARNÝ OBOR
čtvrtek 16.6.2022 od 14:00 – 18:00

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
čtvrtek 16.6.2022 od 16:30 – 18:00

Přijímací zkoušky budou v Břidličné
probíhat
v budově na Školní ul. – 3. patro
(bývalá ZŠ u kostela)
Do všech oborů lze přijímat děti od 5 let.
Elektronickou přihlášku je nutno vyplnit předem na
www.zusrymarov.cz, zde naleznete i další informace
nebo volejte tel. 595 538 302, 739 345 508.

11.června 2022
fotbalové hřiště v Břidličné

14.30
14.40-15.00
15.00-17.00
17.00-18.30
19.30-20.30
21.00-22.00
22.00
22.30-01.00

Zahájení - starosta města
Dětský pěvecký sbor Břidličná
Dětský maškarní karneval
s bavičem Milanem Mudrochem
Cimbálová muzika Vedrovci
Tereza Mašková s kapelou
Václav Noid Bárta & houslové trio
Ohňostroj
Diskotéka

Městské info Břidličná

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

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. 7. 2022
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