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Břidličná mění svou tvář
Program rozvoje, který jsme před osmi
lety nazvali „Břidličná mění svou tvář“,
začíná přinášet své ovoce. Pozorný občan
i návštěvník našeho města jistě tyto změny zaregistroval, a již se těší, jakými dalšími změnami ho naše město ještě překvapí.
Nezaujatý pozorovatel jistě zaznamenal, že
Břidličná prochází změnami jako celek, že
se postupně opravuje a investuje do infrastruktury celoplošně po celé Břidličné. Ne
každému jsou tyto změny po chuti, a tak se
najde i pár kritiků. Nemám nic proti kritice, když je konstruktivní, ale naši kritikové
si vždy najdou nějakou oblast a tu podrobí
kritice, aniž by přišli s nějakými návrhy, jak
danou věc řešit anebo co v Břidličné vylepšit. Několikrát jsem je zval na Městský
úřad, ať se seznámí s programem rozvoje
města a případně, co do něj ještě doplnit, ale
zatím se nikdo z nich nedostavil. Abych byl
ale spravedlivý, pár námětů mi jeden z kritiků poradil. Chybí mu zde pálení čarodějnic
a kácení máje.
Co mi ještě leží na srdci, je malá, prakticky žádná účast našich občanů na veřejných
zasedáních městského zastupitelstva. Může
to mít dva důvody, buď jsou s tím, co se děje
ve městě spokojeni, anebo nejeví o dění ve
městě zájem. Který z těchto důvodů odpovídá realitě ponechám na Vás - občanech.
Jelikož končí další volební období a v jeho
závěru bývá dobrým zvykem zhodnotit, co
se vedení města podařilo za ty 4 roky zrealizovat, a nastínit výhled na další roky, tak zde
je krátký přehled:
Volební období začalo prakticky rokem
2019 a jelikož staronové vedení města mělo
připravené projekty, mohlo se ihned začít s jejich realizací. První velkou akcí byla
rekonstrukce pěší zóny, která byla součástí projektu „Dopravní terminál-centrum
města“ a jehož realizace byla rozdělena do
tří etap. Druhou velkou akcí byla rekonstrukce prodejen na pěší zóně. Vybudování
chodníku na ulici Rýmařovská, bylo další
významnou akcí projektu „Břidličná mění
svou tvář“, která přispěla ke zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se po této
ulici. Na tuto se nám podařilo získat dotaci
ze SFDI 7 mil. Kč. Dále se pokračovalo II.

etapou „Regenerace panelového sídliště ul.
Jesenická“, tento významný projekt je rozdělen do čtyř etap. Poslední, neméně významnou akcí byla v roce 2019 oprava komunikace na ulici Tovární a 1. Máje. Suma
sumárum, v roce 2019 bylo proinvestováno
45,1 mil. Kč, z toho dotace činila 7 mil. Kč.
Rok 2020 byl neméně úspěšný jako r. 2019.
A na 4 stěžejních akcích – oprava zdravotního střediska, II.etapa „Dopravní terminál –
autobusové nádraží“, III.etapa „ Regenerace
panelového sídliště ul. Jesenická“ a rekonstrukce ulice Komenského - bylo proinvestováno 19,4 mil. Kč. V dalším roce 2021 bylo
proinvestováno 11,3 mil. Kč na rekonstrukci
ulice Nerudova, zahájení prací na III.etapě
projektu „Dopravní terminál – náměstíčko“, na vybudování a opravě chodníku
na ulici Chalupnická. V tomto roce nastal
problém při budování tzv. náměstíčka, kdy
prováděcí firma Eruptiva s.r.o. bezdůvodně
přerušila práce na této akci, za což jí Město
Břidličná vystavilo penalizační fakturu na
1,6 mil. Kč. Poslední rok 2022 tohoto období se nese ve znamení čtyř velkých investičních akcí a oprav za 43 mil. Kč. Jsou to:
Výstavba nové požární zbrojnice (dotace 4,5
mil. Kč z MV, 2,25 mil. Kč z MSK, termín
dokončení rok 2023), spojovací komunikace
mezi ulicemi Šternberská a Hřbitovní, III.
etapa „Dopravní terminál – náměstíčko“
a rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
(dotace 1,85 z IROP). Pokud porovnáme
volební období 2015-2018, kdy se proinvestovalo 59,575 mil. Kč s obdobím 2019-2022
s investicemi za 118,8 mil. Kč (z toho dotace 13,75 mil. Kč), musím konstatovat, že 2.
volební období, co se týče investic a velkých
oprav, bylo daleko úspěšnější než období 1.
Druhé volební období bylo úspěšnější díky

dvouměsíčník

5/2022
zdarma

skloubení spolupráce radních, zastupitelů
a pracovníků MěÚ, za což jim patří můj velký dík. Nemalou zásluhu na tomto výsledku
má i fakt, že se vedení Města dokázalo rychleji vyrovnávat s problémy, díky zkušenostem z minulého období.
Velmi důležité bylo též rozhodnutí vyčlenit
každým rokem nemalé finanční prostředky
na projektovou dokumentaci. Připraveným
štěstí přeje.
Mimo tyto investice a opravy se nám ve
spolupráci s krnovskou nemocnicí a hlavně senátorem MUDr. Ladislavem Václavcem a MUDr. Alenou Mazalovou podařilo
zabezpečit provoz zubní ambulance. Byla
vybudována a opravena další dětská hřiště,
rozšířena výsadba zeleně. Podařilo se nám
udržet, za nemalé finanční podpory, provoz
krytého bazénu a společenského domu.
Granty, které město každoročně vypisuje,
pomáhají udržovat činnost menších i větších spolků a oddílů v oblasti kulturní, sportovní, zájmové a celospolečenské.
A co se týče výhledu do budoucna:
Pro nejbližší období – tím myslím příštích
5 – 6 let - jsou nachystány anebo se chystají
projekty na:
Zateplení a vzduchotechniku s rekuperací
krytého bazénu, inženýrské sítě k 12 parcelám pro výstavbu rodinných domů, čtvrtá
a tedy poslední etapa „Regenerace panelového sídliště ul. Jesenická“, rekonstrukce
komunikace ve Vajglově, rekonstrukce komunikací na ul. Osvobození a ul. Okružní,
přestěhování sběrného dvoru, opravy komunikací na ul. Nádražní a Květinová, propojení Břidličné a Ryžoviště cyklostezkou,
demolice uhelny na ul. Jesenická, vybudování skateparku, vybudování pumptracku,
doplnění dětských hřišť a zeleně a v neposlední řadě výstavba domu s pečovatelskou
službou a rekonstrukce společenského
domu.
Je toho ještě opravdu hodně, co se dá v Břidličné vylepšovat a proto také projekt „Břidličná mění svou tvář“ vznikl, ale je to ještě
běh na dlouhou trať.
Cesta dlouhá tisíc let začíná prvním krokem. A těch několik prvních jsme my již
udělali.
Kladníček Miroslav, starosta města
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Rozhovor s ředitelem Sdruženého zdravotního zařízení Krnov a senátorem za
náš obvod MUDr. Ladislavem Václavcem

Pane řediteli, jak hodnotíte
provoz zubní ambulance v Břidličné?
„Zřízení zubních ambulancí
není v popisu práce žádné nemocnice, je to můj senátní počin, vzhledem ke katastrofálním
nedostatkům v zabezpečení této
péče. Začali jsme realizovat projekt, kdy město poskytne vhodné
prostory, náš zřizovatel – Moravskoslezský kraj finance na vybavení ordinace a nemocnice zajistí
personál a dohlíží na provoz ordinace. K dnešku jsou v provozu 4
ambulance v Břidličné, Krnově,
Horním Benešově a Vrbně pod
Pradědem. V září dokončíme rekonstrukci ordinace v Rýmařově
a Městě Albrechticích. Celkem by
jich mělo být deset v okrese, aby
tato péče byla zajištěna rovnoměrně v celém regionu. Co se týče

ordinace v Břidličné, tam jsem
původně neměl v úmyslu ordinaci zřizovat, ale úpornost a tah na
branku pana starosty Miroslava
Kladníčka a paní doktorky Aleny
Mazalové, mě přesvědčila a tato
ordinace vznikla jako úplně první, je to dnes akreditované školící
místo a v registraci má dnes již
2000 klientů.“
Avizoval jste nějaké změny.
„V nejbližších týdnech chceme
vyměnit zubařské křeslo a při
výměně zrekonstruovat celou
jednu ordinaci. Jsem předběžně domluven s panem starostou
a jen musíme upřesnit termín
a rozsah prací. Zde, bohužel,
bude odstávka jedné ambulance
na nějakou dobu, předpokládám,
že plný provoz bude zahájen do
měsíce po zahájení prací. O termínu budeme vás všechny včas

a tudíž je tu čas trochu se poohlédnout, jaké byly. Roky jako
každé jiné? Ne, určitě nebyly jako
každé jiné. Byly opět plné nových
životních zkušeností a zážitků.
Samozřejmě nesměla chybět
chuť, elán, radost, ale i smutek
a zklamání. Ale takový je život,
který prožíváme a známe všichni. Jen život s prací ve státní sféře a samosprávě se poněkud liší,
ale to pocítí jen Ti, kteří musí ctít
pravidla veřejného života a způsobu práce podle platných zákonů. Dosažené výsledky viditelné
pro všechny jsou jen tím koncem,
který si každý lehce vyhodnotí, ať
už jako dobrý anebo špatný. Ale
práce a činností potřebných k dosažení každého takového výsledku, byť i malého, je za tím ukryto
daleko více, než je patrné. Nutno
také podotknout, že za každým
výsledkem se skrývá práce mnoha lidí, nikoliv jedince či dvou
lidí. Proto bych v této části moc
ráda zaslala poděkování všem
zastupitelům, kteří plánované
projekty a plánovanou ostatní
činnost podpořili. Velké poděkování patří hlavně pracovníkům
Městského úřadu Břidličná, kteří
pro nezbytnou legislavitu při realizaci úkolů přinášeli a stále přinášejí znalosti svých odborných
částí, a kteří nám pomohli vždy
daného výsledku dosáhnout.
Totéž poděkování patří všem organizacím, jejichž zřizovatelem je

Město Břidličná, ať už MOS, SD,
ZŠ, MŠ. A je toho ještě hodně,
kam bylo poděkování zasláno.
Ale co nad míru jasné je, že když
se můžete opřít o schopné a pracovité lidi, máte z velké části onen
výsledek předem dosažen. Toto
období odkrylo reálně tvář pandemie, válečného konfliktu nedaleko naší republiky a vzbudilo
v mnoha z nás obavy o rodinu,
přátele. Kolik velmi smutných
a nečekaných okamžiků postihlo
lidi kolem nás bylo až neuvěřitelné. Většina z nás si uvědomila, jak
je vše vrtkavé a pomíjivé. Právě

informovat.“
Jak by jste zhodnotil spolupráci s vedením města?
„Musím říct, že spolupráce s vedením města je výborná a z pozice senátora musím současnou
koalici a celé vedení města moc
pochválit za rozvoj Břidličné,
který je vidět. I vzhledem k dobré
spolupráci jsme v covidovém období zřídili očkovací místo ve vašem městě, abychom covidovou
krizi co nejlépe zvládli.“
Pane senátore, šest let uteklo
jako voda a vy se za pár týdnů
pokusíte obhájit mandát. Co vás
k tomu vede? „Obhájit mandát
a získat hlasy voličů chci z několika důvodů. Tím prvním je fakt,
že se mi podařilo splnit většinu
bodů z mého tehdejšího programu, což si myslím není špatnou
vizitkou. Druhým důvodem je

Čtyři roky utekly jako voda

proto je však, dle mého názoru,
potřeba udělat vždy maximum
pro dosažení, byť jen malých cílů,
ale cílů, jejichž splnění nás posouvá dál. Je nutné neusnout na vavřínech a čekat, že za nás někdo,
něco udělá. Potěšující je, že se za
toto období stihlo v našem městě udělat pořádný kus viditelné
práce, ke které jsme se Vám snažili pravidelně podávat průběžné
informace jak formou článků
v INFU, tak formou informací na
web. stránkách města či formou
otázek a odpovědí při osobních
setkáních. A tak už mi zbývá jen
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fakt, že se celou řadu projektů
nepodařilo dotáhnout do konce, což způsobil covid a de facto
zastavení života v celém světě. Je
třeba dotáhnout rozpracované
systémové změny v jednotlivých
vyhláškách, a to jsem schopen
z pozice senátora udělat. Třetím
důvodem je, že mám spoustu sil
a hlavně nápadů k dalšímu rozvoji života v našem regionu, což je
mojí prioritou.“
Tak to Vám přejeme hodně
úspěchů.
„Já přeji nám všem, ať se nám
daří, dětem, ať se libí ve škole
a společně ve zdraví překonáme
to ne zrovna lehké období, které
je a asi chvíli bude. A těším se na
další spolupráci.“

popřát nám Všem, ať v první řadě
existuje i nadále pro obce a města
možnost budovat, tvořit. A v řadě
druhé, ať se daří nově zvoleným
zastupitelům v dalším volebním
období plány nejenom skládat,
ale hlavně realizovat.
Dovolte mi na závěr ještě jeden
citát:
„Jediná cesta, jak opravdu začít,
je přestat mluvit a místo toho konat.“ – Walt Disney.
Jana Kladníčková,
místostarostka města
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Průběh hlasování v komunálních volbách

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise
vydá i hlasovací lístek.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacím
lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen
v dané obci, je uveden v záhlaví
hlasovacího lístku.
Hlasovací lístek je nutné upravit
jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
2. Označit v rámečcích před
jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého volič
hlasuje, a to z kterékoli volební
strany. Nejvýše lze označit tolik
kandidátů, kolik členů zastupi-

telstva obce má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby
a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku
před jménem kandidáta další
kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto
případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva.

v této volební straně konkrétní
kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se
v takovém případě nepřihlíží.
Volič musí dbát na to, aby do
úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je
hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací
lístek vložen do úřední obálky
téže barvy, jinak je hlas voliče
neplatný. Neplatné jsou rovněž
hlasovací lístky, které nejsou na
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Vo-

Pokud volič označí křížkem
volební stranu, neoznačuje již
3

lič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím
lístkem vloží před okrskovou
volební komisí do volební
schránky. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek
pro tělesnou vadu, nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru
pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, ne však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit
a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.
Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb
svoji okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné
volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat
své členy s přenosnou volební
schránkou pouze v rámci svého
volebního okrsku.cím pololetí
tohoto roku.
https://www.mvcr.cz/volby/

Městské info

15. září 2022

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze na
území České republiky, a to
ve 27 senátních volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny (viz Územní
vymezení volebních obvodů
pro volby do Senátu). Volič
může hlasovat pouze v tom
volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz
Hlasování na voličský průkaz). Voličem je občan České
republiky, který nejpozději 24.
září 2022 dovrší věku 18 let; ve
druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději
1. října 2022 dovrší věku 18
let. Hlasovací lístky pro volby
do Senátu jsou vytištěny pro
každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím
lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí
tvořit úplnou číselnou řadu,
pokud přihláška některého
kandidáta nebyla zaregistrována. Volby do Senátu se
konají společně s volbami do
zastupitelstev obcí. Úřední
obálky a hlasovací lístky pro
jednotlivé volby jsou od sebe
barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro
volby do zastupitelstev obcí
jsou šedé, hlasovací lístky
a úřední obálka pro volby do
Senátu jsou žluté. Hlasovací
lístky obdrží voliči nejpozději
3 dny přede dnem voleb (20.

Slavnostní zahájení letošního
školního roku se 1. září 2022
neslo v duchu očekávání, co
nám školní rok 2022/2023
přinese. Přivítali jsme 16 nových žáčků 1. ročníku a jejich
rodiče, kteří se seznámili také
s paní učitelkou Mgr. Petrou
Prchlíkovou.
Slavnostního
zahájení se ujala nová paní
ředitelka Mgr. Markéta Barschová, MBA a poté promluvil k prvňáčkům pan starosta
Miroslav Kladníček. Zástupci
Města Břidličná předali dětem
dárečky.
V tomto školním roce jsme
připravili některé novinky,
které budeme postupně zavádět do praxe. Od prvního
školního dne jsme posunu-

září 2022). Vzorové hlasovací
lístky a informace o případných tiskových chybách na
hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta Ve volební místnosti se
zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury
nebo odvolání kandidáta. Při
zjišťování výsledků voleb se
k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Prokázání totožnosti - Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky
potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování - Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem.
Na požádání mu komise vydá
i sadu hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu
nebude hlasování umožněno.

Volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl
hlasovat. Hlasovací lístek se
nijak neupravuje. Volič musí
dbát na to, aby do úřední
obálky vložil pouze jeden
hlasovací lístek, jinak je hlas
voliče neplatný. Při souběhu
voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky
téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný. Neplatné
jsou rovněž hlasovací lístky,
které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací
lístky, které nejsou vloženy do
úřední obálky. Volič hlasuje
tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem
vloží před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro
tělesnou vadu vybrat zvolený
hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky - Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi

Zahájení školního roku 2022/2023

li ranní družinu již na 6.00
hodin a bude denně do 15.30
hodin. Od září také spouštíme facebookové stránky školy,
které budou prezentovat práci našich pedagogů - učitelů,
asistentů i vychovatelek a informovat o akcích školy, stejně jako webové stránky školy
www.skolabridlicna.cz. V září
také opět rozjíždíme širokou
nabídku kroužků, věříme, že
si každý najde to, co by ho zajímalo a bavilo.
Těšíme se na spolupráci s rodiči i žáky, přejeme všem pevné zdraví i nervy. Za kolektiv
ZŠ Břidličná,
Mgr. Markéta Barschová, MBA
ředitelka školy
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o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné
volební schránky. Okrsková
volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Druhé kolo voleb do Senátu - Pokud žádný z kandidátů
nezíská v prvním kole voleb
nadpoloviční většinu hlasů,
bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují
pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Druhé
kolo se bude konat v pátek
30. září 2022 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 1.
října 2022 od 8.00 hodin do
14.00 hodin. Jestliže se před
druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá,
pozbude práva být volen nebo
zemře, postupuje do druhého
kola voleb kandidát, který se
v prvním kole voleb umístil
na třetím místě; v takovém
případě se druhé kolo může
uskutečnit v pátek 7. října 2022
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 8. října 2022 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky (barvy šedé)
pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem,
ale volič je obdrží přímo ve
volební místnosti ve dnech
druhého kola voleb. Zde také
obdrží úřední obálku (barvy
šedé).
https://www.mvcr.cz/volby/
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Celostátní kolo soutěže mladých chovatelů

Letošní celostátní kolo 54.
ročníku vědomostní soutěže
mladých chovatelů, se uskutečnilo ve dnech 17. - 21. 8. 2022
v prostorách Střední školy stavební Jihlava. Tak jako ve všech
klasických olympiádách, i zde
je soutěž složena z několika
částí. Skládá se z testu znalostí
ve vybrané odbornosti, který
tvoří 30 otázek. Dále soutěžící
předvedou praktické dovednosti v poznávačce, kde je rovněž
30 objektů. Vybrané objekty se
soutěžící snaží pojmenovat i latinsky. Poslední třetí část soutěže je věnovaná obhajobě písemné práce, kterou soutěžící zaslali
již v červnu. Odborná práce je
totiž jedním z kritérií případného pozvání do republikového
kola. Své znalosti si v letošním
ročníku porovnávali nejlepší mladí chovatelé z 22 okresů
České republiky. Zastoupeno
bylo všech dvanáct odborností: králíci, drůbež, holubi, ovce
a kozy, exotické ptactvo, akvarijní ryby, teraristika, hlodavci,
kočky, psi, fretky, nutrie a činčily a rovněž králičí hop. Samozřejmě, že účastníci měli připravený i bohatý doprovodný
program. Mohli navštívit Muzeum v Jihlavě, projít historickou část města, navštívit jihlavské podzemí, ale i ZOO Jihlava.
Nu a večer si mohli poslechnout
odborné přednášky. Mezi soutěžícími z jednotlivých okresů
nechyběli ani zástupci okresu
Bruntál, a tím ani chovatelský
kroužek Břidličná. Naši soutěžící nereprezentovali jen samotnou ZŠ Břidličná a náš chovatelský kroužek, ale i ZO ČSCH
Břidličná. A v neposlední řadě
Asociaci středoškolských klubů

České republiky z. s. jejíž jsou
členy, a které patří velké poděkování za poskytnutí nemalých
prostředků na zaplacení pobytu
a celoroční podporu kroužku.
Rovněž se společně s Městem
Břidličná podílela na uhrazení
dopravy do Jihlavy a zpět. Naši
soutěžící letos soutěžili hned
v osmi odbornostech. Konkrétně se do boje v odbornosti
Hlodavci v I. kategorii pustila
děvčata Viktorie Miková a Ema
Bajgrová. Byl to pro ně složitý
boj, vždyť obhajovala loňská
skvělá umístění. Ale i letos děvčata soutěž ovládla. Viktorka
byla na 1. místě a Ema skončila
hned za ní na 2. místě. Nutno
dodat, že Viki chyběly 3 body
od celkového maximálního
počtu tedy 100 bodů. V odbornosti Exotické ptactvo nás letos
zastupovaly dvě Petry. V I. kategorii to byla Petra Volková, která udělala veliký skok ve svých
vědomostech. To se jí vyplatilo,
z loňského 4. místa se posunula
na nejvyšší příčku, tedy získala

1. místo. V II. kategorii soutěžila jako nováček Petra Gazdíková i ona se neztratila, získala 3.
místo. Svá želízka v ohni jsme
měli i v odbornosti Kočky. Zde
získal 1. místo Tomáš Kůdela,
jehož písemná práce získala
plný počet bodů. Na 3. místě
ve stejné odbornosti skončil
Václav Repáň, pro kterého to
byla opravdu vydařená soutěžní
premiéra. Zastoupení jsme měli
i v odbornosti Akvaristika. Zde
se na 1. místě umístil Martin
Volek. Jeho práce porotu zaujala
natolik, že ji doporučila k otištění v časopise Chovatel. Na 3.
místě skončil Jan Loukota, který
soutěžil a opět se ziskem 3. místa i v odbornosti Teraristika.
I jeho práce o mnohonožkách
dostala doporučení k otištění.
V této odbornosti jsme soutěž
ovládli. V II. kategorii získal 1.
místo Jakub Hošek, který porotu zaujal i naprosto parádní
poznávačkou, ve které ztratil
pouhý bod, a jeho latina byla
na vysoké úrovni. V kategorii I.

KRYTÝ BAZÉN BŘIDLIČNÁ

Předpis cen vstupného Krytého bazénu v Břidličné platný od 1. 9.2022

Vstupné na 90 min.
Děti do 3 let
zdarma
Děti do 15-ti let včetně
60 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 15 Kč
Studenti od 15-ti do 26-ti let
90 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 20 Kč
Dospělí
120 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 30 Kč
Senioři (nad 64 let)
100 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 25 Kč
Rodinná vstupenka (2 dos. + 1 dítě do 15) 270 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 65 Kč
Rodinná vstupenka (2 dos. + 2 děti do 15) 320 Kč, za každou započatou čtvrthodinu + 80 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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spolu s Honzou Loukotou soutěžila i Isabell Olejárová, která
obsadila 2. místo. Nově jsme
měli letos zastoupení i v odbornosti Psi. Zde naše barvy hájila
Hana Černošková. I přesto, že
to byla její soutěžní premiéra,
tak se rovněž neztratila. Naopak obsadila ve své kategorii
3. místo. V odbornosti Králíci
máme rezervy, ale i tak si Natálie Stárková zaslouží pochvalu.
Zkusila si soutěž, a když doladí
poznávačku, určitě to příště vyjde. Že už by to stačilo? Ne, ještě
jeden nováček, a to v odbornosti Fretky, nutrie a činčily. Zde
se za nás prala Jana Krištiaková a opravdu dobře. Získala 2.
místo. O tom, že se na soutěž
připravovala opravdu pečlivě
svědčí i její výsledek testu, kde
získala plný počet bodů. Na
celostátní kolo se v přípravné
kategorii podíval i David Vlček,
který byl porotou hodnocen
jako nadějný budoucí soutěžící v kategorii Hladovci. Všem
soutěžícím patří velká pochvala
nejen za skvělé výkony na soutěži, ale především za vzornou
přípravu během školního roku
i o prázdninách. Přejeme jim
hodně dalších úspěchů v přírodovědných soutěžích a radosti
z chovatelských úspěchů. A co
říci závěrem? Poděkování si zaslouží nejen sponzoři této akce,
ale především její pořadatelé!
Rovněž je však na místě velice
poděkovat Autobusové a mikrobusové dopravě Ing. Josef Petrík a jeho řidičům za trpělivost,
pochopení pro mladé chovatele
a opravdu profesionální přístup.
Mgr. Květa Děrdová
vedoucí kroužku a odbornosti
hlodavci OO Bruntál

Rodiče s dítětem do 3 let mají
+ 15 min. zdarma
Permanentka (11 vstupů)
Dětská
600 Kč
Studentská
900 Kč
Dospělá
1200 Kč
Senioři
1000 Kč

Doklad opravňující slevu nebo
vstup zdarma předkládejte na
pokladně bez vyzvání !!!
(zdravotní průkaz, studentský
průkaz, průkaz pojištěnce)
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Turistický kalendář rok 2022 KČT, odbor TJ Břidličná
So 17. 9. Lázně Velké Losiny - Žárová,
jede se auty, vede Doleželová
So 24. 9. Podzimní vycházka,
vede Lenka Metelková
So 1. 10. Zájezd - Pochod slováckými
vinohrady, vede Ludmila Horňáčková

17. - 20. 11. 50. Poslední puchýř Krupka,
vlak, vede Jarmila Holešová

JRK Česká republika s.r.o.

informace

Horňáčková L. tel. 605975512

Holešová J.
Mana Oldřich.

tel. 597431554
tel. 775284140

Bolzanova
1 I Praha 110
00
Email:		
ludmilahornackova@seznam.cz
www.meneodpadu.cz

So 15. 10. Horská indiánská trasa
vede Náčelník Indián Bělóš
Ne 16.10. Holčovice - rozhledna Na Skalce,
jede se auty, vede Olda Mana
So 29. 10. Druhá indiánská vycházka
vede Náčelník Indián Bělóš
So 5. 11. Dušičkový pochod za Frantou Mikulou – Brdo, jede se auty,
vede Ludmila Horňáčková
So 12. 11. Náčelníkova vycházka kolem
Bruntálu
vede Indián Bělóš, vlak 8.39 hodin
Ne 13. 11. Rapotín - rozhledna Bukovka,
jede se auty, vede Olda Mana

Ukončení prázdnin
s letním kinem

Komise kultury a sportu v Břidličné zorganizovala dne 26. 8. 2022 ukončení prázdnin
tradičním III. ročníkem letního kina. Akce se
konala v areálu Klubu biatlonu na střelnici nad
Nerudovou ulicí v Břidličné. Děti se zúčastnily
sportovních disciplín a po splnění všech úkolů
obdržely dárek, který si mohly vybrat. Poté se
opékaly špekáčky, jak se setmělo, tak se začalo
promítat kino Tajemství staré bambitky II. Po
celou dobu kulturní akce měly děti k dispozici
skákací hrad zdarma. Počasí nám přálo, takže
děti i rodiče si celou akci příjemně užili.
Edita Novysedláková

Břidličná se pouští do boje s odpady
V současné době se v České republice skládkuje 48 %
odpadů. Skládkování ale musíme postupně omezovat, až
téměř vypustit.
Velký bič nám nachystala Evropská unie, která svými
odpadovými směrnicemi stanovila jasné a přísné cíle: Do
roku 2035 navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % a
snížit skládkování komunálních odpadů na 10 %.
Druhý tlak způsobuje česká legislativa. 1. ledna 2021 nabyl
na účinnosti nový odpadový zákon, který městům i obcím
nastavil přísné limity a radikálně navyšuje poplatek za
ukládání směsného komunálního odpadu (SKO) a
objemného odpadu na skládku.
Za každou tunu směsného komunálního odpadu (SKO) a
objemného odpadu na skládce, která je do limitu (190
kg/občan v roce 2022), zaplatíme 500 Kč. Pokud ale limit
přesáhneme, za každou tunu nad rámec zaplatíme 900 Kč.
V průběhu následujících let se tato částka může vyšplhat až na 1 850 Kč.

Odpady v Břidličné
Každý občan v našem městě minulý rok
v průměru vyprodukoval 208 kg SKO a 44
kg objemného odpadu. Celkem tedy jeden
občan vytvoří 252 kg SKO a objemného
odpadu! To je obrovské množství a
JRK Česká republika s.r.o.
poplatky za překročení zákonných limitů
nás neminuly. Letos a v dalších letech bude
Bolzanova 1 I Praha 110 00
ještě hůř. Limity se každým rokem snižují a
poplatky zvyšují. Pokud se množství
vyprodukovaného SKO a objemného
www.meneodpadu.cz
odpadu nezmění, budeme platit stále
více. Za pouhé dva roky limit klesne na 170 kg/občan/rok a každá tuna navíc nás vyjde na 1 250 Kč.

Toto drastické zdražování se pak může promítnout i do
poplatků za odpady u samotných občanů. Proto je v zájmu
každého z nás uchopit do rukou tu jedinou zbraň, kterou
máme – snížit objem SKO a objemného odpadu v našem
městě. Toho docílíme i tím, že budeme vytvářet méně
odpadu a začneme pořádně třídit.
Míra třídění v našem městě dosahuje 27 %, podle nového
zákona o odpadech ale musíme v roce 2025 vytřídit 60 %
odpadů. Je proto před námi ještě dlouhá cesta, na které se
musí podílet každý z nás.

Evidence SKO
Víme, že změna nestojí jen na občanech, a tak jsme se
rozhodli zavést novinky, které nám pomohou udržet
odpadové hospodářství pod kontrolou.
Jako první krok ke změnám proto v září spouštíme vše potřebné pro evidenci SKO. Nádoby se označí
speciálními RFID čipy, které se budou načítat automatizovaným systémem na svozovém vozidle, při
výsypu se do evidenčního systému načtou informace o domácnosti, druhu odpadu a jeho objemu.
Tyto informace pak využijeme ke zlepšení našeho odpadového hospodářství, čímž můžeme ušetřit
nemalé peníze a investovat je do jiných oblastí.

Jak se zapojit do evidence?
Označování nádob započne během měsíce září. Informace o samotném čipování nádob Vám budou dle
možnosti podány co nejdříve.
Děkujeme všem občanům za spolupráci a těšíme se na společné budování města s minimem
odpadů.
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Zábavné odpoledne pro děti

Poslední prázdninovou sobotu uspořádalo nově založené „B“ mužstvo mužů místního fotbalového oddílu složené
výlučně z hráčů Břidličné zábavné odpoledne pro děti
k příležitosti ukončení školních prázdnin spojené s plněním různých soutěží a disciplín, kdy si každé dítě odneslo

malý dáreček i sladkou odměnu, odpoledne zakončil místní
Hasičský sbor, když k velké
spokojenosti všech dětí udělal mýdlovou pěnu. Děkujeme
všem dobrovolníkům a sponzorům za zajištění akce a věříme, že budeme pokračovat
v podobném duchu i nadále.
Zdenek Urbánek

Krávy a trávy, kraviny a koniny

Děti ze ZUŠ Rýmařov - pobočky v Břidličné se na konci prázdnin
mohly zúčastnit výtvarného tábora. Starší žáci jeli na 6 dní do Stříbrných Hor, téma tábora bylo "Krávy a trávy, kraviny a koniny". I přes
nepříznivé počasí jsme skicovali okolní krajinu a okolo se pasoucí
krávy a koně, malovali jsme Rešovské vodopády, vyzkoušeli jsme si
odlévání betonu, navrhli jsme si vlastní tričko, měli jsme bubenický
workshop .... Pobyt jsme zakončili výstavou a krátkým vystoupením
pro rodiče přímo u chaty. Práce z tohoto tábora budou k vidění od
poloviny září v galerii Fabrika v Hedvě Český Brokát. Mladší děti
strávily poslední 3 dny prázdnin na hradě Sovinci. Kreslily a malovaly hrad a jeho okolí, vytvářely papírová strašidla, zachraňovaly zakle-

V letošní sezoně jsme se rovněž přihlásili do 3. třídy okresní soutěže B mužstev. Mužů,
jejichž soupiska obsahuje cca
25 hráčů, z nichž drtivá většina
jsou naši odchovanci, doplněni
hráči pocházejí rovněž a výhradně z našeho města. Prioritním cílem tohoto mužstva je
zapracovávat do mužského fotbalu dospívající mládež našeho
klubu k rychlejšímu překlenutí

tého prince, vytvářely sochy z přírodnin, batikovaly trička.... ale bylo
pro ně také velkým zážitkem spát přímo na hradě nebo pomáhat
panu kastelánovi uklízet nádvoří a věž. I tento pobyt jsme ukončili
výstavou prací pro rodiče, tentokrát přímo v prostorách hradu. Oba
tábory se moc vydařily, děti odjížděly spokojené a plné zážitků a už
teď se těší na příští rok!
Mgr. Kamila Pánková,
učitelka výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov

B mužstvo a jeho vize

výkonnostního rozdílu mezi
mládežnickým fotbalem a vysokou kvalitou soutěže, v níž
působí A mužstvo. Další neméně důležitý cíl tohoto mužstva
je společenský, jak uvedl jeho
manažer Zdeněk Urbánek spolu
se svým asistentem a vedoucím
Martinem Čechákem. „Pokud
pomineme sportovní část, kdy
naším jediným cílem je postup
do okresního přeboru, tak vel-

kou váhu přikládáme také společenskému aspektu, kdy se budeme aktivně podílet na chodu
klubu se snahou navýšit počet
kulturních akcí v areálu a přispívat ke zvelebení areálu a budeme chtít, aby se náš areál stal
komunitním centrem našeho
města a bylo zde vytvořeno odpovídající zázemí pro všechny
návštěvníky areálu s důrazem
především na mládež a děti.
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Soupiska B mužstva :
Šiba Petr, Minich Marian, Michal Minich, Veselka Tomáš, Zítka Jaroslav, Kurej Tomáš, Mrhal
Ivo, Ohrádka Roman, Ilnický
Martin, Cabák Ondřej, Ujfaluši
Jiří, Moják Karel, Jiřičný David,
Laník Martin, Menšík Lukáš,
Jurtík Vojta, Vitásek Štěpán,
Šarman Luboš, Rechtorík Roman, Mitov Jakub.
Zdenek Urbánek

Městské info

15. září 2022

ALINVEST

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

01.10.2022

OD 09:00 DO 13:00 HOD

Srdečně Vás a Vaše rodiny
zveme na akci společnosti
AL INVEST Břidličná, a.s

ALINVEST
Member of
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