
 

 
VÝZVA POŘADATELŮM KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A JINÝCH 
SPOLEČENSKÝCH AKCÍ, KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI 
Od 01. 10. 2016 nastaly změny v právní úpravě doby 

nočního klidu (§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích ve znění pozdějších předpisů), která je 

definována jakožto doba od 22. do 6. hodiny. Zákon o 

přestupcích v tomto ustanovení předpokládá možnost 

vydání obecně závazné vyhlášky, v níž budou stanoveny 

výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 

vymezena dobou kratší nebo žádnou. Smyslem změny je 

ochránit veřejný zájem na nerušeném odpočinku v noční 

době. Sankce za porušení doby nočního klidu se řídí 

přestupkovým zákonem. Výjimečné případy nočního hluku 

musí být předem známy a v obecně závazné vyhlášce 

uvedeny taxativně – konkrétním datem nebo datovatelným 

obdobím (např. velikonoční svátky, třetí sobota v červenci). 

Z tohoto důvodu vyzýváme všechny pořadatele veřejnosti 

přístupných akcí, aby do 31. října 2016 zaslali písemně 

informace:  

 název akce 
- pořadatel akce  
  (jméno, příjmení/ název právnické osoby) 
- termín konání (datum, čas konání – začátek a konec) 
- místo konání 
- popis akce 

a adresu Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná nebo na e-mail: tajemnik@mu-bridlicna.cz 
Jana Paštěková 

 

REALIZACE VÝSADBY NOVÉ ZELENĚ V BŘIDLIČNÉ MEZI ULICEMI 1. MÁJE A 
OSVOBOZENÍ 
 

Terén po vykácených vzrostlých stromech byl srovnán a upraven 

včetně návozu nové hlíny i s kompostem. Kompost nám způsobil 

nemalé problémy, sice obohatil terén živinami, ale povzbuzen byl také 

plevel, který přidal jen práci při údržbě veřejné zeleně, a zvedl kritiku 

ze strany občanů. Město má zpracovaný návrh na výsadbu zeleně 

odborníkem na veřejnou zeleň ve městech. Dále má zajištěny stromky 

a keře, dle zpracovaného návrhu, které se co nejdříve po dovozu ze 

zahradnictví zasadí do tohoto terénu. Doufejme, že se nám podaří 

tento terén upravit ke spokojenosti Všech občanů. Text: J. Jiřičná

 

MĚSTSKÉ INFO 

Měsíčník pro občany 

města Břidličná 

říjen 2016 
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U S N E S E N Í Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BŘIDLIČNÁ  
DNE 05. 10. 2016 Č. 12/2016 

 

 

 

RM bere na vědomí kontrolu plnění 

usnesení a konstatuje, že veškerá 

usnesení jsou splněna nebo se plní. 

RM schvaluje na základě 

vyhlášeného záměru RM č. usn. 

221/11 ze dne 31. 08. 2016 na 

pronájem/pacht části pozemku p. č. 

2247 o výměře 200 m2 v k. ú. 

Břidličná. Způsob využití - zahradnická činnost. RM 

schvaluje na základě vyhlášeného záměru RM usn. 189/9 

ze dne 29. 06. 2016 pronájem pozemku p. č. 2235 o výměře 

24 m2 v k. ú. Břidličná.  Způsob využití – pozemek pod 

řadovou garáží ve vlastnictví žadatelky. RM schvaluje na 

základě vyhlášeného záměru RM č. usn. 220/11 ze dne 31. 

08. 2016 pronájem/pacht části pozemku p. č. 911 o výměře 

260 m2 v k. ú. Břidličná využití - zahradnická činnost. RM 

schvaluje na základě vyhlášeného záměru RM č. usn. 

191/9 ze dne 29. 06. 2016 pronájem/pacht části pozemku p. 

č. 59/4 o výměře 600 m2 v k. ú. Albrechtice u Rým., obec 

Břidličná. Způsob využití - zahradnická činnost. RM 

schvaluje na základě vyhlášeného záměru RM č. usn. 

190/9 ze dne 29. 06. 2016 pronájem/pacht části pozemku p. 

č. 1610 o výměře 440 m2 v k. ú. Břidličná. Způsob využití - 

zahradnická činnost. RM schvaluje na základě 

vyhlášeného záměru RM č. usn. 192/9 ze dne 29. 06. 2016 

pronájem nebytového prostoru – místnosti o výměře 8,07 

m2 v suterénu budovy zdravotního střediska na ul. 

Komenského 318, která je součásti pozemku parc. č. 1567 

v k. ú. Břidličná, obec Břidličná za služby. RM schvaluje 

vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 1833 o výměře 

23 m2 v k. ú. Břidličná, obec Břidličná. RM schvaluje 

vyhlášení záměru vyhlášení záměru na pronájem/pacht 

části pozemku parc. č. 1055 o výměře 203 m2 v k. ú. 

Břidličná, obec Břidličná. Způsob využití - zahradnická 

činnost. RM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti ve 

smyslu § 1257 a násl. zák ona č.89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, inženýrské sítě - podzemního vedení kanalizace 

v rozsahu GP č.1177-321/2013 týkající se pozemku parc. č. 

851 v k. ú. Břidličná, obec Břidličná. Služebnost se zřizuje 

na dobu neurčitou za jednorázovou finanční náhradu ve výši 

10 000 Kč. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě předložil vlastník pozemku parc. č. 851 - společnost AL 

INVEST Břidličná, a.s. RM schvaluje „Ceník jednorázových 

úhrad za zřízení věcného břemene“ na pozemcích ve 

vlastnictví města Břidličná. RM schvaluje smlouvu č. 16013 

o zajištění kulturního programu ve výši 30 000 Kč. Akce pod 

názvem “Možná přijde i Kristián“ je pořádána ke Dni seniorů. 

RM bere na vědomí převod pohledávek na nájmu a 

poskytovaných službách s bydlením na základě mandátní 

smlouvy ze dne 06. 05. 2002, dodatku č. 4. Jedná se o  

pohledávku doručenou z inkasa: dne 06. 05. 2016 a 06. 06. 

2016 ve výši  17 917 Kč, dne 06. 06. 2016 a 06. 07. 2016 

ve výši 35 708 Kč, dne 06. 07. 2016 a 06. 08. 2016 ve výši 

29 772 Kč. Dlužná částka za volné byty ve výši 52 643 Kč. 

Vybrané dodatečné úhrady ve výši 194 844,60 Kč. Dlužná 

částka za VS 2015 ve výši 92 965 Kč. Dodatečné složenky 

volné byty – 784 Kč. Celkem k převodu – 34 944,40 Kč. RM 

schvaluje „Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu a provozování 

veřejných kanalizací a ČOV ze dne 01. 04. 2003. RM 

schvaluje „Organizační řád Městského úřadu Břidličná“ 

s účinností od 01. 11. 2016. RM schvaluje příspěvek na 

zabezpečení provozu služby Poradny rané péče MATANA 

– Slezská diakonie ve výši 5 000 Kč. RM bere na vědomí 

žádost o příspěvek na zabezpečení provozu služby Sociální 

asistence  Slezská diakonie ve výši 25 000 Kč. RM bere na 

vědomí Zápis z jednání Komise dopravy a veřejného 

pořádku města Břidličná ze dne 30. 09. 2016. Text: Jana 

Paštěková 

 

OPRAVA CHODNÍKŮ BYLA ZAHÁJENA 
Kolem Společenského domu byla zahájena rozsáhlá oprava chodníků a schodů. Město nadále počítá s rozšiřováním využití 

Společenského domu na akce pro nás občany a tak byla 

zastupiteli schválena tato rozsáhlá oprava ochozů kolem 

Společenského domu. Stavba byla zahájena bohužel v době 

voleb, což se setkalo s kritikou občanů. Proto Vás žádáme o 

trpělivost a pochopení z Vaší strany, protože realizace 

staveb a jejich zahájení je ovlivňováno více faktory, a to i ze 

strany dodavatelů. Zaměřme tedy spíše svou pozornost, jak 

nám je terén opravován i z pohledu odvodu dešťové vody, 

což bude proti původnímu stavu technicky lépe dořešeno. 

Dále, se bude opravovat spojovací chodník z ulice 1. Máje 

na ulici Osvobození, kolem bývalého učiliště a také 

propojení chodníku od dvouletek k poslednímu činžovnímu 

domu. Těšme se na celkové zlepšení tohoto prostředí. Text: 

J. Jiřičná 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih3tffvY7PAhVGbxQKHVX6DzkQjRwIBw&url=http://www.rudoltice.cz/samosprava-obce&bvm=bv.132479545,d.d24&psig=AFQjCNG7P8Leor5CgOFuyRIZ_Tv46x-dzA&ust=1473929417852227
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ZMĚNA ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH - ZÁKON Č. 565/1990 SB., 
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH, SE MĚNÍ TAKTO:  
"§ 12 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné 

svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník 

spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo 

tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi 

poplatníka. 

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně 

a nerozdílně". 

Pojmy použité v předmětném zákonném ustanovení:   

 Nezletilý poplatník, který nenabyl plné svéprávnosti: fyzická osoba do 18 let věku, pokud 
nebyla na základě rozhodnutí soudu prohlášena za osobu plně svéprávnou. 

 Nedoplatek na poplatku: je částka poplatku a jeho příslušenství, které nebylo uhrazeno a 
uplynul již den splatnosti – ustanovení § 153 daňového řádu. 

 Den splatnosti poplatku: je poslední den lhůty pro zaplacení poplatku, který je stanoven 
v obecně závazné vyhlášce, kterou obec poplatek zavede – ustanovení § 14 odst. 2 zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMP“). 

 Zákonný zástupce: jde zpravidla o oba rodiče, přičemž není rozhodné, zda žijí s mladistvým 
ve společné domácnosti či nikoliv. 

 Vyměření poplatku: poplatek se vyměří z moci úřední platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem – ustanovení § 139 odst. 1 daňového řádu a § 11 odst. 1 

ZMP. Pro úhradu poplatku je příjemci platebního výměru zákonem stanovena náhradní lhůta 

splatnosti vyměřeného poplatku, s to do 15 dnů od právní moci platebního výměru. 

 Společná a nerozdílná odpovědnost dlužníků: je-li několik spoludlužníků zavázáno plnit 
společně a nerozdílně, jsou povinni závazek vůči věřiteli plnit jeden za všechny a všichni za 

jednoho – ustanovení § 1872 občanského zákoníku. 

Věřitel je oprávněn požadovat úhradu celého plnění nebo jeho libovolné části: 

• na všech dlužnících, 

• jen na některých, nebo 

• na kterémkoli ze spoludlužníků. 

Správce poplatku se podle svých poznatků získaných při správě daní v dosavadních řízeních rozhodne, 

kterému zákonnému zástupci mladistvého poplatek vyměří bez toho, aby čekal na výsledek dohody 

spoludlužníků. 

Text zákonného ustanovení účinný od 1. ledna 2016. 

 

OPRAVY KRYTÉHO BAZÉNU FINIŠUJÍ 
Od 15. 6. 2016 začala rekonstrukce Krytého bazénu v Břidličné. Rekonstrukce se týkala kompletní hydroizolace ochozů, 

van obou bazénů s výměnou obkladů, hlavního vchodu a vestibulu. Termín otevření by neměl být 1. 11. 2016 ohrožen.  
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ  
DNE 7. 10. – 8. 10. 2016 
 
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 
Kraj: Moravskoslezský kraj                   Okres: Bruntál           Obec: Břidličná 

Okrsky Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

    účast v % 

 Odevzdané 

obálky 

Platné 

      hlasy 

% platných 

hlasů celkem zpr. v % 

4 4 100,00    2 827    674      23,84       672 655       97,47 

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky 

Kandidátní listina  Platné     hlasy 
 

číslo název celkem   v % 

1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 0,30 

2 Občanská demokratická strana 40 6,10 

9 Komunistická str.Českosloven. 21 3,20 

12 Česká str.sociálně demokrat. 109 16,64 

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 19 2,90 

26 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 

28 Romská demokratická strana 0 0,00 

30 ANO 2011 193 29,46 

31 Změna pro lidi 5 0,76 

32 TOP 09 12 1,83 

37 Komunistická str.Čech a Moravy 98 14,96 

41 Národní demokracie 2 0,30 

43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 17 2,59 

45 Moravané 8 1,22  

46 Dobrá volba 0 0,00  

47 STAROSTOVÉ a nezávislí 24 3,66  

52 Svobodní a Soukromníci 8 1,22  

65 PRO REGION 5 0,76  

67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 1 0,15  

68 NEZÁVISLÍ 3 0,45  

70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 5 0,76  

75 DSSS-Imigranty,islám nechceme! 13 1,98  

78 Koalice SPD a SPO 54 8,24  

81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 7 1,06  

82 Česká pirátská strana 9 1,37  
 

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR  
DNE   7. 10.- 8. 10. 2016 – 1.kolo 
DNE 14. 10.-15. 10. 2016 – 2.kolo 
 
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 
Kraj: Moravskoslezský kraj                   Okres: Bruntál           Obec: Břidličná  

 

 

 
kolo 

Počet 

okrsků 

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% 

platných 

hlasů 

1.kolo 4 2 827 654 23,13 648 619 95,52 

2.kolo 4 2 823 233 8,25 233 231 99,14 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

CESTA ZA TAJEMSTVÍM  
Přesně tak by se dala nazvat 
výprava osmnácti členů SK 
Břidličná z přírodovědného 
a chovatelského kroužku do 
Olomouce. Na její realizaci se 
finančně podílela i Nadace 
Agrofert. Dne 30. 9. 2016 se 
totiž v prostorách 
Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého 
Olomouc, Pevnosti poznání a 
botanické zahrady konal další 
ročník akce, nazvané Noc 
vědců.  Jedná se o festival 
vědy, který se koná po celé 
Evropě. Po zkušenosti 

z minulého roku, kdy si účastníci tohoto setkání vědeckých 
pracovníků s veřejností odvezli mnoho hezkých zážitků 
i nových poznatků, se již nemohli dočkat, až se před nimi 
opět otevřou laboratoře a posluchárny, kde pro ně byl 
připravený bohatý program. A že to nebyl ledajaký program. 
K dispozici byly zájemcům v prostorách Katedry chemie 
laboratorní pokusy, nebo si vyzkoušeli výrobu tajného písma, 
daktyloskopii, forenzní chemii, zrcadlové bludiště, pipetování 
roztoků a řadu dalších zajímavostí. Mladí biologové si zase 
vyzkoušeli izolaci chlorofylu, DNA rostlin, rostlinných barviv 
a seznámili se s jedovatými rostlinami u nás i jejich účinkem 
na lidský organismus. Jejich pozornost neméně upoutala 
expozice hydrobiologie, kde mohli sledovat vodní organismy 
pod profesionální binokulární lupou. Setkali se zde i se svým 
„starým známým“ rezavým netopýrem. Nechyběla ani 
návštěva planetária. Navíc získali pro svou další badatelskou 
činnost i semínka citlivky stydlivé. Techničtěji zaměření 
účastníci si zase mohli užít snímání obrazu okolí univerzity 
pomocí kamer umístěných na dronech, nebo projíždění 
dráhy s roboty, vyzkoušet svou dovednost na laserové 
střelnici a celou řadu dalších zajímavostí. Domů se vraceli 
sice až po 23. hodině, ale těch několik hodin, které by již 
běžně prospali, velmi rádi oželeli za tu spoustu nových 
poznatků. A konec konců v novém pohodlném autobuse 
z Autobusové dopravy Ing. Petríka, se jim také pěkně 
odpočívalo. Mgr. Květa Děrdová vedoucí SK Břidličná  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘIDLIČNÁ POŘÁDALA 
KRAJSKÉ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU 
ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL  

Pořadatelé ze Základní školy Břidličná 

a Klubu biatlonu Břidličná připravili, 

tentokrát v deštivém a chladném 

počasí, tratě na výbornou. Nejlepší 

družstva běžců, vítězů okresních kol 

z Moravskoslezského kraje, bojovali 

o prvenství a postup na republikové 

finále v přespolním běhu, které se letos koná 20. října 

v Hradci Králové. Pro kategorii mladších dívek a chlapců byl 

tento závod krajským finále. Zvítězily dívky ze ZŠ Jablunkov, 

na 2. místě doběhly studentky z Gymnázia Havířov 

a bronzové medaile si odvezla děvčata ze ZŠ Opava, 

Englišova. Chlapci skončili v pořadí družstev ZŠ Kopřivnice, 

ZŠ Rýmařov a ZŠ Bystřice. Moravskoslezský kraj budou 

reprezentovat v kategorii IV. dívky a chlapci ze Základní 

školy Opava, Englišova ulice. Závodníci nejstarší kategorie 

V. běželi velmi těžkou trať dlouhou 5 kilometrů. Nejrychlejší 

byli závodníci a závodnice z Gymnázia Třinec. Všem 

vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v závodě 

mezi nejlepšími z celé České republiky. Text. Miroslav 

Šimůnek, http://www.skolabridlicna.cz/text-vysledky-krajskeho-kola-v-

prespolnim-behu-zakladnich-a-strednich-skol-z-22-rijna/ 

 
ZÁJEM O MIMOŠKOLNÍ AKTIVY POŘÁDANÉ 

ŠKOLOU JE I LETOS VELKÝ 
Zahájili jsme činnost v odpoledních 

hodinách v kroužcích, které škola 

nabídla dětem. Pestrost nabídky by 

mohla být ještě větší, třeba v oblasti 

pohybových aktivit, polytechnických 

dovedností a podobně. Důvodem, proč 

tomu tak není, je, že kapacita učitelů 

v odpoledních hodinách už je naplněna. Proto se obracím na 

veřejnost, občany města Břidličná, s výzvou: Pokud by měl 

někdo z dospělých zájem pracovat jako vedoucí 

kroužku, je možné se přihlásit ve škole k projednání 

podmínek. Miroslav Šimůnek, ředitel základní školy

číslo příjmení, jméno, tituly  1. kolo 1. kolo v % 2. kolo 2. kolo v % 

1 Václavec Ladislav MUDr. ANO 2011 170 27,46 154 66,66 

2 Skandera Rudolf MVDr. Úsvit 40 6,46 X X 

3 Sýkorová Salome Ing. SZ+SNK ED 26 4,20 X X 

4 Sedláček Bronislav MUDr. STAN 43 6,94 X X 

5 Žák Jiří ODS+SsČR 53 8,56 X X 

6 Velebný Ladislav ČSSD 115 18,57 X X 

7 Štědroň Radoslav RNDr. SSPD-SP 12 1,93 X X 

8 Sládek Miroslav PhDr. 
SPRRSČ 

M.Sládka 
32 5,16 X X 

9 Maláč Vítězslav MUDr. KDU-ČSL 26 4,20 X X 

10 Chalupa Jaroslav Mgr. DSSS 9 1,45 X X 

11 Sekanina Ladislav Mgr. KSČM 93 15,02 77 33,33 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivuvX17NnPAhXCXhoKHX0GAh4QjRwIBw&url=http://www.msholeckova.cz/zajmove-krouzky-aktuality-2033.html&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNG3WgRxsR6IIQvoLpK1NNRZWV9cSQ&ust=1476519198776823
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MALÝ ZOOLOG  
Je tu nový školní rok a spolu s 
ním i nové výzvy pro naše 
malé badatele – Baby team 
z přírodovědného kroužku SK 
Břidličná, složeného ze žáků 
ZŠ Břidličná. Mnozí z vás si 
určitě vzpomenou, že o této 
vydařené partě jsme hodně 

psali již v předchozím školním roce. Ano, jsou to šikovné 
dívky a kluci, kteří se nebojí výzev a s chutí se vrhají do 
vědomostních klání. To, že se neztratí mezi sobě rovnými ani 

v letošním roce si nově 21. 9. 2016 v Ostravě. Zdejší ZOO 
totiž vypsala soutěž pro žáky 4. a 5. tříd, nazvanou Malý 
zoolog.  Zúčastnilo se jí nebývalé množství 55 soutěžních 
družstev z celého Moravskoslezského kraje. O to 
potěšitelnější je, že se Baby team umístil na krásném 11. 
místě. Popravdě, pokud by se hodnotily pouze soutěžní 
odpovědi, byli by skončili dokonce na 1. místě. Měli totiž 
nejmenší ztrátu bodů za nesprávné odpovědi. Pouhých 2,15 
bodu. Na to jedenácté místo se dostali díky celkovému času, 
za který zvládli soutěžní trasu dlouhou 2,8 km. Prostě ne 
každému je dáno vše, někomu chytrá hlava, druhému rychlé 
nohy... Třeba se do budoucna podaří propojit našim 
bojovníkům oboje. Mgr. Květa Děrdová koordinátor EVVO

KNIHOVNA 

VÁNOČNÍ NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ 
Od 1. 11. 2016 si děti mohou vyzvednout přihlášku na VÁNOČNÍ NOCOVÁNÍ, které se bude konat 
v pátek 25. 11. 2016 v knihovně. Nocování je pro aktivní čtenáře od druhé po pátou třídu základní 
školy.  

 
 
 

BESEDA ŘEMESLA S KLÁROU 
SMOLÍKOVOU A JIŘÍM PROCHÁZKOU 
V úterý 4. 10. 2016 proběhla v knihovně beseda se 
spisovatelkou dětských knih Klárou Smolíkovou a jejím 
manželem Jiřím Procházkou. Paní Smolíková děti seznámila 
s knihami, které dosud vydala. Mezi vydané knihy patří 
i kniha ŘEMESLA, děti se tak dozvěděly o řemeslech, která 
se dříve provozovala, ale i o řemeslech, která se provozují 
dodnes. Zjistily, co dělal provazník, kovář, truhlář, švec, 
krejčí a jiní řemeslníci. Na konci besedy dětem spisovatelé 
představili novou knihu, na které spolupracovali, a která 
vyjde v listopadu s názvem ZLOČIN MEZI 
DINOSAURY v nakladatelství Fragment. Besedu navštívili 
žáci druhé a třetí třídy. Text a foto: M. Kozubová
  

 
ŽIVOT S VÁŠNÍ A ČOKOLÁDOU 
Čokoláda jako potěšení… Čokoláda jako lék… Čokoláda jako 

přítel… Dne 12. 10. 2016 se v knihovně konala beseda 

s Marcelou Krčálovou, která přítomné seznámila s původem 

a výrobou čokolády Jordi‘s. Jordi´s čokolády jsou jediní čeští 

výrobci tabulkové čokolády, vyráběné metodou od bobů po 

tabulku. Po usilovné práci a vzdělávání sebe i zákazníků 

v oblasti opravdové čokolády, se dvěma chocolatiérům 

podařilo vybudovat začátkem roku 2012 malou 

manufakturu na výrobu čokolády od kakaového bobu po 

tabulku. Od konce první republiky jsou první, kdo se o něco 

takového v ČR pokouší. Podařilo se jim tak alespoň trochu 

vrátit čas čokolády, a proto Vám mohli prostřednictvím 

Marcely Krčálové nabídnout čokoládu vytvořenou s láskou a 

péčí v Čechách. Text a foto 
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, 
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
UPOZORŇUJEME OBČANY, ABY SI URYCHLENĚ VYROVNALI SVOU DOPOSUD NESPLNĚNOU POPLATKOVOU POVINNOST 

ZA ROK 2016 A PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ !! 

Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, který není uhrazen. 

Správce poplatku vyměřuje tento poplatek platebním výměrem, nezaplatí-li poplatník místní poplatek vyměřený 

platebním výměrem ve stanovené lhůtě, stává se PV vykonatelným. 

V případě neuhrazení nedoplatku správce poplatku přistupuje dle daňového řádu k vymáhání 

exekucí nebo vymáhání  zabezpečí prostřednictvím soudu či soudního exekutora. Náklady za nařízení exekuce celkovou 

dlužnou částku mnohonásobně překročí. Eva Lašáková 

 

KROUŽEK DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ MODELY AUT PŘI ŽŠ BŘIDLIČNÁ 
Pod záštitou ZŠ Břidličná bychom Vás rádi pozvali do nového zájmového kroužku se zaměřením na dálkově řízené (dále 
RC) modely aut, který je určen všem, nejen žákům školy. Naším hlavním cílem je vybudovat venkovní terénní dráhu pro 
modely velikosti 1/10 (cca 50cm) a menší, kde bychom se mohli pravidelně scházet, závodit a vyměňovat si své zkušenosti. 
Zveme jak zkušené modeláře s vlastními modely, začínající modeláře s jejich prvními RC hračkami, tak i zájemce uvažující 
o koupi prvního opravdového modelu. 
Upozorňujeme však, že pro aktivní a dlouhodobé modelářství nejsou vhodné RC hračky z hračkáren a supermarketů. 
Rádi poradíme a pomůžeme s výběrem či potížemi s Vaším modelem. Samozřejmě sami rádi uvítáme každou radu a pomoc, 
protože stále je co se učit. Potřebujete vlastnit svou hračku nebo model, ale vítáni jsou i zájemci, kteří chtějí vědět co je 
potřeba a co obnáší pořízení prvního modelu, protože každá rada je lepší než kupovat zajíce v pytli. Vítáni jsou všichni bez 
ohledu na věk a pohlaví. Neváhejte a pojďte s námi objevovat svět RC modelů, rozvíjet své znalosti elektroniky, techniky a 
zlepšovat svůj postřeh, koncentraci a koordinaci. Nebudete sedět u počítače, budete trávit čas v soutěživém prostředí plném 
zábavy a adrenalinu kde budete moci být první, aniž byste museli usednout za volant drahého vozu a riskovat své zdraví. 
Požadujeme: 

 vlastní RC auto a základní nářadí 
potřebné pro údržbu 

 pravidelnou účast v kroužku 

 slušné chování a vystupování 
respektování vedoucích i ostatních členů 
kroužku 
Dotazy mailem: rc.bridlicna@seznam.cz 
Zveme rodiče s dětmi a všechny zájemce 
každé úterý od 8. listopadu 2016 do 
vestibulu ZŠ Břidličná. 
S pozdravem a budeme se těšit Jarek a 
Pepa.  

 

BERNARDINI 
Bernardini na Mezinárodních festivalech Senica a Skalica. Pěvecký sbor Bernardini se v 

sobotu 8. října 2016 zúčastnil XI. ročníku Mezinárodního festivalu sborového zpěvu v Senici, 

na který navazoval v neděli 9. října 2016 VI. ročník Mezinárodního festivalu sakrální tvorby 

ve Skalici. Oba festivaly organizoval pěvecký sbor města Senice ve spolupráci s  městy 

Senica a Skalica. Na festivalech vystoupil kromě PS Bernardini a domácího sboru Cantilena 

také sbor Hossana z Nysa - Polsko, Semmelweis vegyeskar Budapešť z Maďarska a Fojtův 

komorní sbor z Roudnice nad Labem. V sobotu jsme se na festivalu představili českými a 

moravskými lidovými písněmi, spirituálem a  skladbou jazzového zaměření. Všechny sbory 

na závěr zazpívaly společně nádhernou  a jistě všem známou slovenskou píseň Aká si mi 

krásná. V neděli náš festivalový repertoár obsahoval převážně české autory, jako např.: Leoš 

Janáček, J. J. Božanský, Zdeněk Lukáš a A. Michna z Otradovic, ale také španělský skladatel 

Tomas Luis de Victoria a francouzský skladatel Camille Saint-Saëns. Společnou skladbou 

pro nedělní festival bylo Alleluia, autorem je britský skladatel Gordon Young. Jak jsem se 

dočetla z článku, který vyšel ve Skalici, byla úroveň všech zúčastněných sborů vysoká. Já 

doufám, že jsme dobře reprezentovali naše město. Městu Břidličná děkujeme za grant na 

naše nové kostýmy a příspěvek na autobus. Našemu „Fan clubu“ děkujeme za úžasnou 

podporu. Záznam o festivalu z místní televize a fotografie zúčastněných sborů si můžete 

poslechnout a prohlédnout na našich webových stránkách www.bernardini.cz. Text a foto: 

Bernardina Mereďová

mailto:rc.bridlicna@seznam.cz
http://www.bernardini.cz/
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T. O. Zlomená podkova ve spolupráci s Kulturní komisí Břidličná 

Vás zvou 

na 

Country bál 
Dne 19. 11. 2016 od 20:00 hodin v sále 

Společenského domu v Břidličné 
 

Program:  OLD COUNTRY DANCE 

  ANGELSTRIBE 

  UKÁZKA PRÁCE S BIČEM JANOVICE U RÝMAŘOVA 

Hrají:  SLATINSKÝ SCHRUMMEL 

Občerstvení zajištěno, zvěřinové hody, bohatá tombola 

 

TURISTICKÝ KALENDÁŘ  
 

So 22. 10. Milotice-Nové Heřminovy - Široká Niva 

     cyklotrasa 6073, vlak 6:30 hod., Musilová 

 

So 5. 11. Podzim v okolí Rýmařova,  

   vlak 9:27 hod., vede Šímová E.  

 

17. - 20. 11. Poslední puchýř Lázně Bělohrad  

 45. ročník, vlak. Přihlášky Holešová J.  

  

 

Akcí se každý zúčastňuje na vlastní  

nebezpečí a zodpovědnost. 

informace  tel. 605975512 

Stránky KČT: www:kct-bridlicna.4fan.cz 

 
MOŽNÁ PŘÍJDE I KRISTIÁN 
Kulturní komise města Břidličná 
pozvala ke dni seniorů pro občany 
kabaret MOŽNÁ PŘÍJDE I KRISTIÁN. 
Mohli jste zhlédnout klasickou pestrou 
estrádu (písničky, scénky, tanec, 
imitátora). Večerem provázela Lída 
Razimová. Hráli a zpívali: Dalimil 
Klapka, Jiří Helekal, Jarka Stránská, 
Michal Roneš a Dana Chytilová. 

Program báječně doplňoval taneční 
Spolek elegantních dam. Zábavný 
večer "Možná přijde i Kristián" 
účinkující zahájili návštěvou v dobách 
natáčení filmů pro pamětníky a provedli 
v něm diváka humornou formou 
českým zábavním uměním od cca 30. 
let dvacátého století. Nezůstali, ale jen 
v dobách "Kristiána", nechali se totiž 

unášet časem dál a připomněli 
přítomným zajímavost z každého 
období až do let osmdesátých. 
Vzpomněli na autory jako Darek 
Vostřel, Gustav Oplustil nebo Jiří 
Suchý. Imitacemi známých osobností 
např. Vlasty Buriana, vás pobavil 
Dalimil Klapka. Text a foto: M. 
Kozubová

 

MALUJETE, VYŘEZÁVÁTE, VYŠÍVÁTE, VYRÁBÍTE 

ŠPERKY, PANENKY, HÁČKUJETE, FOTÍTE, NEBO 

SE ZABÝVÁTE JINOU KREATIVNÍ ČINNOSTÍ? 

 

Jsme tady pro Vás 

Kulturní komise města Břidličná Vám nabízí 

možnost vystavit Vaše díla v městské galerii 

Břidličná. Je možné pořádat jak výstavy 

samostatné (tzv. autorské), tak i společné (více 

autorů naráz). Zároveň vás zveme 

k realizaci vánoční výstavy. 

 

mailto:malba.obrazu@email.cz
mailto:info.bridlicna@seznam.cz

