MĚSTO BŘIDLIČNÁ
MĚSTSKÉ INFO

Rok 2022 se pomalu překlápí do své
2. poloviny, a tak je třeba se znovu
zamyslet nad další etapou programu
“Břidličná mění svou tvář roku 2023“.
O tom, jaké akce se rozjely a měly by
být dokončeny v letošním roce, jsem
informoval již v minulých číslech
městského infa, a tak pro ilustraci několik snímků

Pozorného čtenáře tohoto článku však jistě zajímá, co Břidličnou
čeká v roce 2023. Určitě si pokládá
otázku: „Neusnulo vedení města na
vavřínech?“ Má odpověď zní jednoznačně: „Neusnulo!“ Rok 2023 bude

investičně neméně náročný jako roky
předcházející. V 1. řadě bude pokračovat výstavba požární zbrojnice, jež
by měla začít sloužit našim dobrovolným hasičům v závěru roku. Jsme
přesvědčeni, že si dobrovolní hasiči
nové, moderní zázemí za jejich služby městu a občanům města Břidličná
a okolních obcí plně zaslouží. Největší
investiční akcí roku 2023 by mělo být
zateplení krytého bazénu včetně rekonstrukce vzduchotechniky s rekuperací. Od této akce očekáváme lepší
tepelný efekt a zlepšení klimatických
podmínek díky nové vzduchotechnice.
Samozřejmě by mělo dojít i k úsporám
za vytápění bazénové haly. Projektovaná cena dané akce činí 16 280 778
Kč. Ze SFŽP jsme získali dotaci ve výši
6 205 770 Kč. Další akcí příštího roku
by mělo být zasíťování 12 stavebních
pozemků v lokalitě pod hřbitovem.
A abych nezapomněl na naše spoluobčany z Vajglova, v současné době se
zpracovává projektová dokumentace
na opravu komunikace u rodinných
domků směrem na Ryžoviště a v roce
2023 by mělo dojít k její realizaci.

dvouměsíčník
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zdarma

Pokud by se nám podařilo získat dotaci na vybudování chodníku na ulici
Bruntálská (směrem k zadní vrátnici
Al Invest), byla by to další akce roku
2023. Vnímavý občan si jistě všímá
i drobných oprav schodišť, chodníků
a výspravek komunikací, tzv. výtluků, ať už na ulici Komenského, Sokolovské, 1. Máje, Osvobození, Nerudově, Okružní, Chalupnické atd.. Ano,
jsou to drobnosti, ale tím se snažíme
reagovat na připomínky a podněty
Vás, našich spoluobčanů. V současné
době, kdy vzrostly ceny stavebního
materiálu, stavebních prací, energií
a neustále vzrůstá inflace, není jednoduché skloubit finanční možnosti
města s programem „Břidličná mění
svou tvář“ a s případnými připomínkami Vás občanů na drobnější opravy
a odstraňování závad. Vedení města
se přesto snaží, aby se dopad současné
ekonomické situace neprojevoval na
chodu města a byly i nadále zajišťovány služby, opravy a investice, které povedou ke zlepšení životního prostředí
ve stále se měnícím městě.
Kladníček Miroslav, starosta města

PROJEKTY MĚSTA 2022

„Dopravní terminál-III. etapa, Náměstí“

Je navrženo náměstí o celkové ploše 1558
m2. Náměstí je rozděleno do dvou částí
o ploše 503 m2 a 1055 m2. Jednotlivé plochy jsou od sebe odděleny čtyř řádkem
z žulových kostek. Náměstí je navrženo,
jako zpevněná plocha z žulových kostek
a zpevněná plocha z žulové mozaiky.
Stavba se rozděluje na stavební objekty
(ozn.SO):
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
- předmětem jsou celkové stavební úpravy stávajících zpevněných ploch, včetně
přilehlých zpevněných chodníkových
ploch.

SO 301 – Dešťová kanalizace - je navržena obnova stávající dešťové kanalizace,
sloužící k odvodnění stávajících zpevněných ploch.
SO 401 – Veřejné osvětlení - je navržena stavební úprava stávajícího veřejného osvětlení. Navržené VO bude sloužit
k nasvětlení navržených zpevněných
plocha a chodníků.
SO 801 – Sadové úpravy - v rámci stavby
je navrženo zatravnění ploch, výsadba
nových dřevin a okrasné záhony.
Dodavatel akce: Kareta s.r.o., Bruntál
Cena díla bez DPH: 14 249 362,00 Kč

„Vybudování hasičské zbrojnice“

Navrhovaný objekt se nachází na pozemcích v okrajové části města po pravé straně ulice Šternberská ve směru na obec
Vajglov před zahrádkářskou kolonií.
Provoz objektu je dán účelovostí a bude
využíván pro potřeby jednotky sboru
dobrovolných hasičů – typ jednotky JPO
II/1, což znamená dle speciálního předpisu: základní počet členů 12 osob, počet
členů v pohotovosti pro výjezd v dané
kategorii jednotky 4 osoby. Objekt je obdélníkového tvaru se sedlovou střechou

se vstupem do objektu ze štítové východní strany. Část objektu s garážemi je jednopodlažní, administrativně užitná část
je dvoupodlažní. V 1np objektu bude
ze vstupního zázemí umístěna provozní část se šatnami s hygienickou
smyčkou a prostor pro praní a sušení
pracovních oděvů, dále pak průchod
do garáže s přístupem do chemické
dílny a skladu. Ze vstupního zádveří je
v podschodišťovém prostoru umístěna
technická místnost s plynovým kotlem.

Z garáže bude přístupná strojní dílna
a věž na sušení hadic s elektrickým vrátkem. 2np objektu obsahuje kancelář velitele JPO, ložnice, místnost pro odbornou
přípravu, kychyňka a sociální zařízení
pro muže a ženy.
Zahájení prací: v roce 2022
Ukončení prací: v roce 2023
Dodavatel stavby: NORD STAVEBNÍ
s.r.o., Olomouc
Cena díla bez DPH: 13 473 718,00 Kč
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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 celářský papír, reklamní letáky, NÝ ODPAD - popel, kombiProvozní doba
se rozumí například: recykla- knihy, sešity,lepenka, karton, nované obaly (C/PAP) složené
ce – tříděného odpadu - papír, papírové obaly NEVHAZO- z několika různých materiálů ÚT: 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod
sklo, plasty, kovy, tetrapacky, VAT !!! - mokrý, mastný nebo (kromě nápojových kartonů), ČT: 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod
atd. Praktický přehled jak na- jinak znečištěný papír, uhlový CD nosiče, hygienické potřekládat odpady: KONTEJNER a voskovaný papír, použité ple- by (papírové kapesníky, pleny SO: 10:00 – 12:00 hod
NA PLASTY – žlutá barva ny a hygienické potřeby. SBĚR a dámské hygienické potřeby),
sběrné nádoby: obaly z drogi- KOVŮ – červené sběrné ná- keramika, porcelán, drátěná Odložení odpadu do nesprávné
stického zboží, igelity, plastové doby. Kovové odpady patří do skla, zrcadla, papír mastný, zne- sběrné nádoby je velkým nešvahračky, nesmí být z PVC), oba- sběren, výkupen nebo na sběr- čištěný, uhlový nebo voskovaný, rem v našem městě. Vyřazené
ly od CD, polystyren, nápojové ná místa. SBĚR TEXTILU: bílé průklepová páska, drobná PVC věci z domácnosti - části nábytkartony (není-li v obci zaveden kontejnery s označením SOVA. (objemná patří na sběrné místo, ku, boty, oblečení atd. vhodit do
oddělený sběr), atd. NEVHA- SBĚRNÉ MÍSTO (dvůr) v Bři- dvůr), atd. AUTOVRAKOVI- nejbližšího kontejneru na směsZOVAT !!! - CD nosiče, PVC dličné: použitý rostlinný olej, ŠTĚ – autovraky. STAVEBNÍ ný komunální odpad nebo ulo(novodurové trubky, podlahové všechny tříděné komponenty ODPAD (suť, eternit, asfaltová žit hezky vedle něj, ikdyž máme
krytiny, plasty se značkou 3), popsané výše, léky (také lékár- lepenka) a pneumatiky nejsou sběrné místo (dvůr) na dosah,
plastové obaly od nebezpečných ny), nábytek, pneumatiky (také odpadem pocházejícím z do- třeba i za rohem, je to pro něktelátek, např. od motorových ole- autoservis nebo poslední pro- mácností, proto do popsaného ré nejpohodlnější řešení.
jů, gumy nebo zahradní hadice, dejce), objemné PVC, veškeré systému NEPATŘÍ !!!!!! Patří na Však on to někdo uklidí, ale
atd. KONTEJNER NA SKLO použité elektrozařízení kom- skládky a provozovny odpado- kdo? Popeláři ponechají na mís- barevné sklo: zelená barva pletní pocházející z domácností vých center (nejblíž Rýmařov). tě, protože vědí, že do směsného
sběrné nádoby: láhve od nápojů, (NE profi zařízení), nebezpečný OPAKOVANĚ Vás žádáme tyto věci nepatří a svozová firskleněné nádoby, skleněné stře- odpad, zrcadla, keramika, por- o uložení Vašeho odpadu vý- ma je na tom stejně. Jen my jsme
py KONTEJNER NA SKLO celán, drátěná skla, velkoob- hradně do správných sběrných spokojeni, máme vyřešeno, po
- čiré sklo – bílá barva: lahve jemový odpad z domácností. nádob nebo přímo na sběrné nás potopa. Pak se ale nedivme,
od nápojů, skleněné nádoby ZAHRADNÍ ODPAD: kon- místo v Břidličné v uvedené že nám rostou náklady za odNEVHAZOVAT !!! - keramiku, tejnery rozmístěné po městě provozní době. Sběrné místo pady a nezbývá nic jiného, než
porcelán, autosklo, drátěné sklo u zahradních kolonií, větve v Břidličné:
navýšit poplatky za odpad.
a zrcadla KONTEJNER NA nutno skladovat u kontejneru – Ulice Školní 85, odpovědná
Kladníčková Jana,
PAPÍR - modrá barva sběrné NEDÁVAT DOVNITŘ !!!– do osoba: pan Trančík, kontakt:
místostarostka města
nádoby: noviny, časopisy, kan- kompostárny nepatří !!! SMĚS- mobil +420 797972720

Vážení spoluobčané,

Své životní jubileum oslaví/vili v měsících
květen, červen, červenec 2022
Vaňušová Božena

70 let

Litvíková Magdalena

80 let

Simková Anna

70 let

Solařová Ludmila

80 let

Hamáčková Ludmila

70 let

Králík Antonín

80 let

Němcová Miloslava

70 let

Magiera František

80 let

Moninec Václav

75 let

Talčík Jan

87 let

Dworok Emil

75 let

Chytilová Anna

88 let

Szczurková Olga

75 let

Kubiš Zdeněk

88 let

Ščudla Jaroslav

75 let

Šlepecká Emilie

93 let

Brisudová Eliška

75 let

Adámková Veronika

97 let

Jacková Anna

80 let

opět Vás žádáme, z důvodu
opakovaného
skládkování
Vámi vyřazených, nepoužívaných věcí ke sběrným kontejnerům, abyste tak nečinili
!!! Zakládáte tím skládky nepořádku, které po Vás musí
stále někdo uklízet, přestože
v Břidličné na ulici Školní
funguje sběrný dvůr, kam
spořádaní občané takto nepoužitelné věci odevzdají do
odpadu. V případě zjištění
občana, který tak činí, budeme věc řešit jako přestupek.
Připomínku máme také
k vědomě špatnému třídění
odpadu.
Stále žádáte doplnit další

Srdečně všem blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme mnoho dalších
spokojených a krásných let.

V tichosti odešli
Zdeněk Fiury
Marie Hoždorová
Karla Linhartová
Eva Lilková
Ludmila Tomková
Vážení pozůstalí, příjměte upřímnou soustrast
nad ztrátou blízkého člověka.
„ Život zemřelých je uložen v paměti živých.“ Marcus Tullius Cicero
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kontejnery na plasty, papír,
a tím ukazujete, jak chcete
třídit. Přesto se mezi námi
najdou tací, kteří nelení
a např. do kontejneru na plasty uloží suť, kterou důsledně
uschovají do plastových pytlů; jen nedomyslí, že pár takových pytlů zatíží kontejner
tak, že se s ním nedá při výsypu hnout, a tudíž zůstane
nevyvezený. U kontejneru na
papír velmi často narazíme
na jeho přeplněnost, kterou
ovšem způsobí někdo před
námi, kdo do kontejneru vhodí například velkou krabici
v její reálné velikosti, aniž by
se snažil její objem zmenšit,
třeba sešlápnutím. To samé
máme s velkými prázdnými konzervami od pochutin
našich zvířecích miláčků,
které lze určitě také alespoň
sešlápnout a ne vyhodit pár
větších kousků a popelnici na
kov tím zaplnit.
Tak takto se to určitě nedělá !!!
Jana Kladníčková,
místostarostka města

Městské info

25. červenec 2022

Město myslí na své seniory

Ve čtvrtek 23. června 2022 pořádal Sbor pro občanské záležitosti opět setkání jubilantů,
občanů města Břidličné. Při
občerstvení, které připravily
členky SPOZ, si mohli jubilanti poslechnout krátký program
dětského pěveckého sboru pod
vedením Bernardiny Mereďové. Po gratulaci pana starosty
a místostarostky následoval

Pro odevzdání hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva
obce a Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 23.24.9.2022, je město Břidličná rozděleno do těchto volebních
okrsků:

volný program, ve kterém
k tanci a poslechu hrál pan
Miroslav Dohnal. Věříme, že
následující období nepřinese
žádné proticovidové opatření
a budeme moci uspořádat setkání jubilantů i v následujícím pololetí tohoto roku.
Za SPOZ
Bernardina Mereďová

Okrsek č. 1 - knihovna v I. NP ZUŠ na ulici Školní č.p.178
pro voliče z ulic:
Jesenická, Hřbitovní, U Hřiště, Okružní, Školní, Nám. Svobody, Na Kopečku, Pivovarská, Fojtství, Na Poličce, Na Vyhlídce,
Šternberská, Nádražní, Polní, Chalupnická, Zahradní, Květinová, Luční a Lesy.
Okrsek č. 2 - vestibul v II. NP budovy Městského úřadu na
ul. Nábřežní č.p. 452
pro voliče z ulic:
Dlouhá, Sokolovská, Slunečná, Rýmařovská, Na Lánech,
K Lomu, Krátká, Nábřežní a Bruntálská.
Okrsek č. 3 - místnost v I. NP Společenského domu na ul. 1.
Máje č.p. 320
pro voliče z ulic:
Nerudova, Komenského 1. Máje, Osvobození a Tovární.
Okrsek č. 4 – přízemí, prostory hospody „U Zaka“ ve Vajglově č.p. 31
pro voliče:
místních částí Vajglov a Albrechtice u Rýmařova

ZAVŘENO

•
•
•

Městská knihovna bude od 25. 7. do 12. 8. 2022 z důvodu
čerpání dovolené uzavřena.
Knihy, které mají být v tomto období vráceny, můžete vracet
do biblioboxu.

Připomínáme občanům poplatkovou
povinnost

Místní poplatek za komunální odpad za rok 2022 je splatný
do 31.08.2022.
Sazba poplatku je 600 Kč za osobu a kalendářní rok.
Neuhrazené poplatky je Městský úřad Břidličná jako správce daně povinen vyměřit a následně vymáhat.

Oprava silnice mezi Rýžovištěm
a Lomnicí

Do 13. září 2022 bude probíhat oprava silnice III/4401 Ryžoviště
– Lomnice. Opravovaný úsek začíná v místě křižovatky se silnicí II/440. Silnice bude zcela uzavřena, průjezd bude umožněn
pouze vozidlům IZS a autobusům. Objížďka v délce cca 10 km je
stanovena po silnicích I/45, II/370, III/37021, II/440 přes Lomnici, Břidličnou a Ryžoviště.

Upozorňujeme na lhůtu pro ohlášení 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.
2/2020 je tato lhůta u místního poplatku za komunální odpad stanovena na
den 31. 10. 2022. Pokud do tohoto data poplatník údaje neohlásí,
nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Bc. Veronika Machátová
referentka finančního odboru

Informace z Rady města Břidličná
Rada města Břidličná rozhodla, vzhledem k situaci s navýšením cen elektrické energie, o vypínání veřejného osvětlení od
23:30 hod do ranních hodin. Toto opatření nabývá účinnosti
od pondělí 18. 7. 2022.
Miroslav Kladníček, starosta
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Poděkování starosty

Poděkování paní učitelce
Mgr. Janě Janáčové

S ředitelem ZŠ Břidličná, Mgr.
Miroslavem Šimůnkem, se u příležitosti jeho odchodu do důchodu rozloučil na zasedání Rady
města Břidličná starosta města
Miroslav Kladníček. Starosta
Mgr. Šimůnkovi poděkoval za
přínosnou práci pro ZŠ a město
Břidličná a popřál mu mnoho
štěstí a zdraví v osobním životě.
Miroslav Kladníček,
starosta města

Při slavnostním ukončení školního roku jsme poděkovali paní
učitelce Mgr. Janě Janáčové za

celoživotní práci učitelky na
1. stupni základní školy. Její pracovní dráha započala v srpnu
v roce 1983. Několik generací
žáků si určitě nese v srdci vzpomínku na její vlídný přístup
a dobré srdce.
Paní učitelko, děkujeme a přejeme Vám pevné zdraví do dalších
let.
Mgr. Miroslav Šimůnek

A už je to tu zase :-)! Školní rok je za námi, a tak se musíme opět
rozloučit s DEVÍTKOU

Ano, letos jsme se ve středu
29. 6. 2022 opět setkali všichni na MěÚ Břidličná, kde nás
čekalo slavnostní dopoledne.

A tak na slavnostně oblečené a napjaté deváťáky čekal
pan starosta a další zástupci
města a pozvaní pedagogo-

vé. Slavnostní dopoledne odstartoval Sboreček paní Mereďové. Malí kamarádi měli
připravené pásmo básniček,
písniček i skladeb na hudební
nástroje. Bylo to opravdu milé
a spousta deváťáků vzpomínala, že před časem byli taky
tak malí. Následoval projev
pana starosty, prezentace odcházejících žáků, vzájemné
rozloučení žáků s pedagogy,
ale i pedagogů s žáky, a předání dárků od zástupců Města Břidličná. Už zde nezůstalo
nejedno oko suché. Ale tím
dnešní slavnostní den nekončil. U nás ve škole již bylo
připraveno tradiční předání

Dobrý den,
zdravíme Vás s našimi posledními zprávičkami ze školního
roku 2021/2022. Ano, skončil
nám školní rok, začaly prázdniny. HURÁÁÁÁ. Někteří
se po prázdninách vydají do
první třídy, někteří se vrátíme
a někteří přijdou noví. Něco
končí a něco začíná…., ale nepředbíhejme :-). Jak jsme již
sdělovali v předešlém díle Zpravodaje, čekala nás spousta akcí.
První čím začneme je „Besídka
ke Dni matek“. Každá třída si
jej udělala pro své rodiče a nepřišly jen maminky – byli zváni
všichni. Byli jsme rádi, že můžeme zase po dlouhé době pozvat
naše rodiče do školky, třeba jen
na zahradu. Trénovali jsme svá
vystoupení a myslíme si, že se
nám moc podařila. Vždyť bylo
pro naše nejbližší :-). Včeličky
a Berušky si nacvičily i něco
pro potěchu našich spoluobčanů vyššího věku – Kulturní
program pro klub seniorů. Měli
jsme trochu trému, ale společně
jsme to zvládli a užili si to. Vče-

ličky – to je třída předškoláků,
měly výlet do Jiříkova – Pradědova galerie a na hrad Sovinec. V galerii se jim moc líbilo.
Pokaždé přibude nebo zmizí
nějaká socha. Co je ale nejvíce
zaujalo, byla velká skluzavka,
malá skluzavka, odvážlivci vylezli na rozhlednu a z té mohli
vidět zvířata, která v galerii žijí.
Nemějte strach, viděli je i ostatní, je tam ještě most, ze kterého
je do výběhu zvířat vidět :-). Na
hradě Sovinci je čekala prohlídka pro práčata. A proč pro
práčata? Doporučujeme si zajet
na hrad a vše se dozvíte. Výšlap
na věž s krásným výhledem do
okolí zvládli skoro všichni. Byla
to fuška, ale stála za to! Výletní
čas uběhl jako voda a děti se
vrátily zpět. Pár dní na to nás
čekala Sokolnická show – Jean
Coppenolle Bohumín, ta se
uskutečnila na zahradě MŠ. Pro
děti všech tříd byl v rámci projektového dne „Zdraví dětem“
připraven vzdělávací kurz, kde
se formou pohádky a povídání
se „Zdravíkem“ seznámily se

zdravým stravováním, původem některých potravin a základy chování v přírodě. Tento
projekt byl hrazen ze šablon lll.
Společně s dětmi z mateřské
školy ve Velké Štáhli jsme se
zapojili do deskových her na jejich místním fotbalovém hřišti.
Tato akce byla zajišťována MAP
II Rýmařovsko a přispěla u dětí
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pochval ředitelem školy, a to
za naukové, umělecké i sportovní úspěchy žáků naší školy.
Letos jich bylo úctyhodných
60. Prostě máme šikovné
žáky. Celou akci připravovali
a moderovali žáci 8. A. Patří jim za to velká pochvala!!!
Předávání a loučení deváťáků opět malinko odlehčili
malí i velcí zpěváčci. I přesto
v závěru ukápla nejedna slza
i otrlým řečníkům. Děkujeme
všem za projevená slova díků
a přání. Také ještě jednou přejeme deváťákům hodně štěstí
v dalším životě a všem krásné
prázdniny!!!
Mgr. Květa Děrdová

k rozvoji polytechnické výchovy
a spolupráci. Zvládli jsme pěšky
cestu tam i zpět a zjistili, jak
pěkná je příroda v okolí Břidličné. Některé děti chodí již do výtvarného oboru tady v Břidličné, při ZUŠ Rýmařov. Berušky
a včelky se šly podívat na jejich
výtvory a samy si zkusily práci
s projektorem. Den dětí…co
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vám budeme vyprávět. Perfektní den, kdy jsme si zasoutěžili,
zaskotačili, dostali jsme odměnu. Všechny tři třídy se nezávisle na sobě domluvily s paní
Pavlíkovou na jízdu na poníkovi. Počasí nám přálo a vyšlo to
všem. Tímto moc děkujeme za
ochotu jak paní Pavlíkové, tak
i poníkovi :-). Na Janovickém
zámku probíhá výstava na téma
Lesnictví a hornictví u nás. Do
tohoto projektu jsme se aktivně
zapojili. Třída včeliček si udělala výlet do Janovic, aby viděla
nejen krásný zámek, který je
nedaleko od Břidličné, ale také

to, že jsou jejich výrobky opravdu na zámku. Třeba Bílá paní
je ráda, že tam není sama…:-).
Do Janovic jely děti autobusem,
bravurně zvládly přesedání.
Nazpět ale šly z Janovic do Rýmařova pěšky. Jelikož jsou to
již skoro školáci, zvládly cestu
levou zadní. Na náměstí si rozbalily chleba s řízkem. Každé
náměstí má své holuby. Je jasné,
že včelky snědly řízek, chleba
dostali holubi. Umí se podělit:-).
Našla se i chvilička na vyzkoušení dětského hřiště – takové
v Břidličné není, my to musíme vědět – no a už jsme museli

Dne 28. 6. 2022 se konal již
sedmý ročník Večerního běhu
pěší zónou v Břidličné. Na startu se sešlo 137 příznivců běhu.
Jak malí, tak velcí, profesionálové i amatéři, změřili své síly
na okruhu pěší zóny, či delšího
okruhu přes sídliště. Po prezentaci, která probíhala od 18:00

hodin, odstartovaly kategorie
od benjamínků, až po starší
muže. Počasí nám přálo a do
cíle ve zdraví doběhli všichni
zúčastnění. Ti nejlepší byli odměněni věcnými cenami. Vítězové kategorie ml. ženy Iva
Hofmanová a ml. muži Michal
Dočkálek obdrželi putovní po-

pádit na vlak. :-) Třídy včeliček
a berušek čekal ještě Sportovní
den s TJ na fotbalovém hřišti. Včelky chodily na tréninky,
berušky se šly seznámit. Byly
pro nás nachystané různé překážkové dráhy, práce s míčem,
soutěže….. A skákací hrad. Na
ten se těšili nejvíce. A jak jsme
již v úvodu zmínili, něco končí
a něco zase začíná…. S paní učitelkami jsme měli velkou akci
na zahradě „Loučení s předškoláky“. Po celé zahradě jsme měli
různá stanoviště s úkoly, které
jsme společně plnili. Aby to bylo
fér, každé družstvo mělo v týmu

Večerní běh pěší zónou

hár starosty města, malí si vybojovali svou medaili a ti ostatní si
odnesli dobrý pocit z pěkného
aktivního letního večera. Ceny
od sponzorů předávali starosta
města Miroslav Kladníček, místostarostka Jana Kladníčková
a předsedkyně Komise kultury
a sportu Edita Novysedláková.

VÝSLEDKY VEČERNÍHO BĚHU 2022

VÝSLEDKY VEČERNÍHO BĚHU 2022
Benjamínci – dívky 2014
1 Herodesová Anna
2. Sedláčková Zoe
3. Březinová Klára

TJ Olympia Bruntál
RD Rýmařov
GRMB

Benjamínci – kluci 2014
1. Herodes Jiří
2. Kocman Vojtěch
3. Baláš Martin

SVC Opava
TJ Olympia Bruntál
KB Břidličná

Přípravka – holky 2012 - 2014
1. Legnerová Nela
TJ Olympia Bruntál
2. Svatoňová Monika
RD Rýmařov
3. Lemstrová Elen Petra RD Rýmařov

Přípravka – kluci 2012 - 2014
1. Svoboda Matyáš
RD Rýmařov
2. Vystrčil Kryštof
Břidličná
3. Březina Daniel
GRMB

Mladší žačky 2010 - 2011
1. Fryblíková Anna
2. Kolínková Iva
3. Radecká Aneta

RD Rýmařov
KB Břidličná
Břidličná

Mladší žáci 2010 - 2011
1. Kocián Vít
2. Hojgr Radek
3. Potácel Jakub

TJ Olympia Bruntál
KB Břidličná
TJ Olympia Bruntál

Starší žačky 2008 - 2009
1. Hojgrová Adriana
2. Strohnerová Stella
3. Zahradníková Petra

KB Břidličná
TJ Olympia Bruntál
SKI klub Rýmařov

Starší žáci 2008 - 2009
1. Vinohradník Jan
2. Kroutil Šimon
3. Měrka Štěpán

SKI klub Rýmařov
SKI klub Rýmařov
KB Břidličná

Dorostenky a juniorky 2004 - 2007
1. Melcrová Elen
KB Břidličná
2. Semmlerová Eliška
GRMB
3. Ambrožová Vendula KB Břidličná

Dorostenci a junioři 2004 - 2007
1. Kozáček Michal
KB Břidličná
2. Casciani Eduard
SKI klub Rýmařov
3. Sázel Marek
SKI klub Rýmařov

Ženy 2003 - 1978
1. Hofmanová Iva
2. Melcrová Jitka
3. Sedláčková Jana

Muži 003 - 1978
1. Dočkálek Michal
2. Pospíšil Petr
3. Kubičík Filip

Rýmařov
Sokol Opava
Bruntál

Muži 1977 a st.
1. Měrka Tomáš
2. Švédík Jiří
3. Sázel Jan

KB Břidličná
Břidličná
SKI klub Rýmařov

Ženy 1977 a st.
1. Ambrožová Irena
2. Šubová Dana
3.

Břidličná
KB Břidličná
RD Rýmařov

KB Břidličná
Velká Štáhle
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od nejmladšího po nejstaršího
kamaráda. Po soutěžích nám
vyhládlo, naštěstí jsme měli
dobroty. Největší překvapení
byla pěna od hasičů. To byla
FAKT PECKA!!! DĚKUJEME
:-). Tímto jsme uzavřeli školní
rok a už se těšíme na to, co nás
čeká v následujícím. Jenže teď,
TEĎ JSOU PRÁZDNINY. Přejeme Vám všem krásné prázdniny, suprové dovolené, spoustu
zážitků, nových objevů, hlavně
si odpočiňte a v září se ve zdraví na Vás budeme zase těšit :-).
Vaše děti z MŠ.
Vendula Švédíková. učitelka MŠ

Děkujeme sponzorům Městu
Břidličná, akciové společnosti
AL INVEST Břidličná, drogerii Teta panu Novysedlákovi.
Poděkování patří i organizátorům, Komisi kultury a sportu,
Klubu biatlonu Břidličná.
Miroslava Kozubová,
knihovnice
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Letošní fotbalová sezóna skončila v Břidličné historickým úspěchem

Břidličná – Letošní fotbalová
sezóna 2021/2022 je minulostí
a v Břidličné si ji budou dlouho
pamatovat. Tým dospělých totiž dokázal vybojovat historický
úspěch v podobě postupu do
náročné divizní soutěže, o které
generace fotbalistů a funkcionářů ve městě jen snili. Fotbalisté Břidličné vstupovali do
loňského ročníku s nejvyššími
cíli. Soutěž ovládli od začátku
Krnovští, kteří si vytvořili slušný bodový náskok. Tým kouče
Petra Součka, ale závěr podzimu zvládal skvěle a po šňůře vítězství dokázal připravit
lídrovi tabulky z Krnova první
bodovou ztrátu. V posledním
podzimním kole dokázala Břidličná po výtečném výkonu na
krnovském hřišti zvítězit 3:1
a stáhnout náskok na čelo tabulky. Také do jarní části krajského přeboru, kdy se už vědělo o druhém postupujícím, šli
fotbalisté z Břidličné s velkými
ambicemi. Soutěž se ale v horní
polovině tabulky značně dramatizovala a o druhé postupové
místo se hrálo až do závěrečných minut posledního kola, ve
kterém se v Břidličné představil
Krnov. Domácí dokázali otočit
v závěru nepříznivý výsledek
z 0:1 na 2:1 a po zaváhání Kobeřic mohli propadnout ve velkou euforií. V Břidličné se bude
poprvé v historii hrát divizní
soutěž. V průběhu postupové
sezóny prošlo týmem sedmadvacet hráčů včetně dorostenců, kteří dostávali příležitost.
Tým tvořili brankáři Ludvík
Zifčák, Taras Furčák, Jan Vyklický a hráči Milan Machalický,
Lukáš Češek, Adam Helebrand,
David Jiřičný, Roman György,
Adam Rolný, Libor Dvořák, Tomáš Adamovský, Adam Ondra,
Marcel Cudrák, Matěj Čanecký,
Daniel Dydowicz, Ondřej Ficek,
František Kaštovský, Daniel
Hoffman, Jakub Houdek, Ladislav Janáč, Ladislav Klement,
Pavel Kučera, Saša Koryťák, Patrik Simichanidis, Vojta Berger,
Marian Minich a Lukáš Mohyla. Střelecky mužstvo táhli
Adamovský, Rolný a Dydowicz.
V obraně byl na podzim oporou
David Jiřičný, který na jaře hodně chyběl. Divize bude těžká
soutěž, ale v Břidličné by chtěli
dávat prostor mladým. „Cílem
bude určitě záchrana v soutěži,
ale musíme se na ni poctivě připravit a nenechat nic náhodě“,

dodává hrající manažer týmu
Marcel Cudrák. „Zápas s Krnovem byla ta nejkrásnější tečka
za letošní sezónou. Poděkování
patří Miroslavu Kladničkovi
a Ludvíkovi Zifčákovi staršímu za jejich velkou podporu
pro fotbal, Oldovi Mrhalovi za
zodpovědnou práci a trenérům
Petru Součkovi a asistentovi
Marianu Minichovi za jejich
přístup. Petr Souček u nás končí
a jde pracovat do Opavy k mládeži. V Břidličné strávil tři sezóny, třikrát druhé místo a nakonec postup do divize“, zakončil
Marcel Cudrák, který nastínil
i příští sezónu. „Do týmu pro
nový soutěžní ročník přichází Patrik Moravec a Ondřej Moravec z Vítkova, Matěj Tabach
z Krnova na pozici brankář-

výsledků, které posílaly mladý
kolektiv do spodku tabulky.
Věkově v některých utkáních
až příliš mladý kolektiv často
nestačil i fyzicky a doplácel na
malou trénovanost. Přesto v některých zápasech naznačovali
mladí fotbalisté Břidličné jisté
ambice, ale scházelo gólové vyjádření. V konečném účtování
to znamenalo třinácté místo se
ziskem osmnácti bodů. „Podzim nám vcelku vyšel, ale jaro
bylo špatné. Hráli jsme pokaždé
v jiné sestavě a často bez opor
mužstva. Kluci navíc velmi
málo trénovali, a to se muselo
zákonitě projevit. Na soupeře
jsme nestačili fyzicky a neprosazovali se praktický vůbec
v útočné fázi. Přes léto bude
muset kolektiv hráčů už i s no-

ské dvojky a kádr doplní i mladí
kluci z dorostu. Trenérem je Jaromír Lukášek, který trénoval
Holice, Šternberk a Bohuňovice. Břidličnou naopak opouští Kaštovský, Rolný a Ficek,
kterým děkujeme za práci odvedenou v Břidličné a přejeme
hodně štěstí“, zakončil Cudrák.
Přípravná utkání mužů „A“ TJ
Břidličná: 15. 7. 22 v 18.00: Břidličná – Holice, 23. 7. 22 Sigma
Olomouc „17“ - Břidličná, 26.
7. 22 Město Albrechtice – Břidličná, 30. 7. 22 v 17.00 Břidličná
- Šumperk “Mol Cup“, 2. 8. 22
Břidličná - Jeseník , 6. 8. 22 první mistrovské utkání Břidličná
– Hlubina. V Břidličné nehráli
jen muži, ale v plném zápřahu
byla mládežnická družstva oddílu. Dorostenci pod vedením
Jiřího Stanovského bojovali
v krajské soutěži. Týmu po velmi dobrém podzimu už jarní
část soutěže tak nevyšla. Častá
absence opor a i dalších hráčů byla příčinou nevýrazných

vými kluky z žáků pořádně
zabrat“, řekl k nevýrazné sezóně trenér Jiří Stanovský. Starší
a mladší žáci startovali v krajské
soutěži. Starší kolektiv pod vedením Zdenka Gorčíka se dával
dohromady prakticky v průběhu podzimní soutěže. Do týmu
přišli hráči, kteří teprve začínali
s fotbalem. V jarní části kluci
přesto naznačili zlepšení a byli
i blízko prvního bodového zisku. Nakonec se ho nedočkali.
V příští sezóně bude tým starších žáků působit v okresním
přeboru a bude bojovat o návrat
do krajské soutěže. Mladší žákovský kolektiv vedl Ferdinand
György a také on pracoval s věkově velmi mladým týmem.
To se zákonitě projevovalo i na
výsledcích mužstva, které se
také bodového zisku nedočkalo. Také mladší žákovský celek
bude v příští sezóně bojovat
o body v okresním přeboru
a bude chtít konsolidovat kádr
pro další sezónu. Ferdinand
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György pracoval i se starší přípravkou oddílu a dosahoval
s ní slušných výsledků. Svědčí
o tom i konečné sedmé místo
se ziskem osmadvaceti bodů.
Vzhledem k tomu, že se Ferdinand György rozhodl po několika desítkách let ukončit činnost trenéra mládeže, mu výbor
oddílu kopané vyslovuje poděkování za velmi prospěšnou
činnost. Za jeho dlouholetého
působení u mládeže, vychoval
pan György desítky fotbalových
talentů a měl výraznou zásluhu na úspěších mládežnických
družstev oddílu kopané. Jeden
z nových mládežnických trenérů v Břidličné, Lukáš Menšík, připravoval malé naděje
z mladší přípravky Břidličné.
V kolektivu měl povětšinou
věkově mladší chlapce, kteří
získávali hlavně zkušenosti do
další činnosti. Nejmenší naděje
Břidličné dokázali proti starším
soupeřům uhrát i body a prokázat ambice do dalších fotbalových let. V oddíle se pracovalo
i s nejmenšími fotbalisty minipřípravkou, pod vedením Davida Svobody. Okresní týmy se
utkávaly turnajovým systémem
vždy u jednoho ze soupeřů
a ve svých prvních fotbalových
krůčcích získávali cenné zkušenosti. V Břidličné se určitě
funkcionáři, trenéři a ani hráči
nenechají ukolébat obrovským
úspěchem týmu mužů a budou se poctivě připravovat na
nový fotbalový soutěžní ročník
2022/2023 a hlavně budou nadále věřit v podporu příznivců
ve městě, kterým tímto velmi
děkuji.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem minulým i současným sponzorům oddílu kopané, bez jejichž finanční podpory
by kopaná zanikla, jako mnoho
jiných sportovních odvětví.
A tak díky Městu Břidličná, AL
INVEST Břidličná, a.s., ČEZ
a.s., Pro SOLO Břidličná, KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.
s. a mnoha dalším drobným
sponzorům, se zrodil tento historický úspěch v podobě postupu A mužstva do divize. Díky
těmto sponzorům pobíhá po
hřišti TJ Břidličná na 80 nadšených dětí a dorostenců a v šesti
kategoriích reprezentují naše
město v okresních a krajských
soutěžích. I za toto patří velký
dík všem našim sponzorům.
Výbor oddílu kopané
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Biatlonisté sbírají medaile a oslavují svého IRONMANA

Tým žáků dorostu a dospělých
má nyní krátkou tréninkovou
pauzu, než se vrhne do dalších
příprav na vrchol letní sezóny,
který je směřován na poslední
víkendy v září. Závodní biatlonovou pauzu vyplnil Marek Ohnoutka účastí v závodě
IRONMAN ve Švýcarském
Thunu. Ve věku 27 let zdolal triatlonový závod složený
z plavání na trase dlouhé 3,86
km, jízdy na kole 180,25 km
a maratonského běhu 42,2 km.
Cílovou pásku protnul v čase
10:31:03 a obsadil celkové 144.
místo z neuvěřitelných 1 200
startujících. Pro Marka to byl
první závod na takovéto trati a už plánuje, co vylepšit pro
další start v závodě IRONMAN.
Pro všechny, kdo jeho závod sledovali, se jednalo o neuvěřitelný
zážitek a zároveň respekt před

takovým výkonem. A nyní k biatlonovým výsledkům z prvních kol Českého poháru. Žáci
mají za sebou velmi úspěšné
první závody Českého poháru
v termínu 3. 6. až 4. 6. 2022. Celkem si domů odvezli šest medailí, dvě zlata zásluhou Adama

a Štěpán Měrka. Skvělý výkon
podal také Daniel Danihelka na
7. místě. Dále 11. místo Anežky
Polákové a 12. místo Dominiky
Duškové, všichni zmiňovaní
s nulovou střelbou. Tým doplnila s přesnou střelbou Veronika Štěpaníková. Také nováček

Danihelky, zlato a stříbro pro
Radka Hojgra a dvakrát stříbrná Adriana Hojgrová. Bramborové medaile s krásnou nulovou
střelbou přidali Neiry Novák

Valerie Kratochvílová a Jonáš
Lysák, který bojoval až do cíle
přesto, že mu selhala zbraň. To
vše pod vedením trenérů Jaroslava Kováče, Jana Opatrného

a Vítězslava Volka. Taktéž dorost a dospělí, pod vedením trenérky Markéty Kováčové, mají
za sebou Český pohár v Bystřici
pod Hostýnem, a to ve dnech 24.
6. - 26. 6. 2022. Nejlépe si vedl
ziskem zlata Marek Ohnoutka
v kategorii muži. Ziskem stříbrné medaile překvapila Irena
Ambrožová, která svůj skvělý
běh podpořila povedenou střelbou. Čtvrté místo obsadila Andrea Prokešová v ženách. Část
dorosteneckého týmu trápila
zranění a tréninkové výpadky.
Nejlépe si ovšem v letošní sezóně
vede Michal Kozáček na 6. místě
se ziskem I. VT. Další velmi pěkné umístění zaznamenal Ondra
Poledna, 5. místo v kategorii Junioři. Jan Poledna obsadil 7. místo, Standa Melcr 8. místo a Elen
Melcrová 9. místo.
Mgr. Markéta Kováčová, trenérka

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/
Krytý bazén Břidličná bude od 8. 8. – 14. 8. 2022
z provozních důvodů ZAVŘEN

Dne 26. 8. 2022 Vás Komise kultury a sportu zve
do areálu střelnice nad Nerudovou ulicí, kde proběhne večerní promítání. Od 17.00 hodin bude
pro děti připraven skákací hrad, opékání špekáčků a pro dospělé bufet. Na jaký film se můžete těšit? To bude překvapení.

Turistický kalendář rok 2022
KČT, odbor TJ Břidličná
Expedice Českosaské Švýcarsko,
vede Šnirch L.

So 3. 9.		
		

Žďárský potok – Maliník - Kamen. Hora
auta, vede Olin Mana

Městské info Břidličná

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

8. - 11. 9. 4.
Mezinárodní letní sraz, BIESZCZADY, Polsko
		bus-zájezd.
So17. 9.		
		

Lázně V. Losiny – Žárová
auta, vede Doleželová

So 24. 9.		
		

Podzimní vycházka
vede Lenka Metelková

informace
Email:		
Holešová J.
Mana Oldřich.

Horňáčková L. tel. 605975512
ludmilahornackova@seznam.cz
tel. 597431554
tel. 775284140

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

Letní kino nad
Nerudovou ulicí

ZAVŘENO

6. - 13. 8		
		

Permanentka (11 vstupů)
Dětská
500 Kč
Studentská
700 Kč
Dospělá
1000 Kč
Senioři
800 Kč

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. 2022
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Městské info

25. červenec 2022

ČSCH DROBNÝCH CHOVATELŮ V BŘIDLIČNÉ NA POLIČCE
POŘÁDÁ

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

Břidličná

MÍSTNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Nábřežní 452 I Městský úřad - zasedací místnost

sobota
neděle

2.8. I 6.9. I 4.10. I 1.11. I 6.12.
vždy úterý 9:00 - 12:00

V areálu ČSCH drobných
chovatelů v Břidličné na
Poličce. V neděli proběhne
5. ročník soutěže mladých
chovatelů.

Služby mobilního pracoviště:
»
»
»
»
»
»

11. 9. 2022 od 10.00 do 18.00 hodin
12. 9. 2022 od 09.00 do 16.00 hodin

vyřízení registrace u ZP MV ČR
přijetí oznámení změny osobních údajů, adresy bydliště
zajištění přístupových údajů do elektronické komunikace
přijetí žádosti o příspěvek z fondu prevence
informace o smluvních zdravotnických zařízeních
přijetí návrhu na lázeňskou - rehabilitační péči

Přihlaste se k nám
do 30. září 2022

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani
nepotřebujete!
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Nejenom do tradičně nejoblíbenější
destinace českých turistů Chorvatska, ale například i do Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska a dalších zemí Evropské
Unie tak cestovní pas vůbec nepotřebujete. Občanský průkaz vám navíc stačí i k cestám do dalších států mimo
Evropskou unii jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora,
Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská republika (pouze občanský průkaz
s biometrickými údaji).
Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Vyhotovit občanský průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě
do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Je však nutné počítat se zvýšeným správním poplatkem, a to 1 000
Kč za občanský průkaz vydaný do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu
vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč). Výše správních poplatků za expresní vydání
občanských průkazů je nicméně výrazně nižší než je tomu u cestovních pasů.

Má vaše dítě občanský průkaz?

Pamatujte na to, že všechny děti musí mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje.
Občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let. Správní poplatek za jeho vydání je pouze 100 Kč a jeho
platnost je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22), popřípadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá
o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě.

Plánujete letní dovolenou mimo Evropskou unii a nemáte platný cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti na poslední chvíli.
Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč.
Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu včas?
Můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo
do 5 pracovních dnů. Správní poplatek u cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne činí 6 000
Kč (u občanů mladších 15 let 2 000 Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu vydaného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších
15 let 1 000 Kč).

Ministerstvo vnitra 29. 6. 2022
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TRAMPOLÍNA
SKÁKACÍ HRAD
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
DOMÁCÍ ZABÍJAČKA
TOMBOLA

