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Zprávy z vrbenské radnice
Plán oprav městských domů a bytů

Rozpočet na investiční akce v roce
2015 činí 4 000 000 Kč (oproti
minulému roku je navýšený
o 1 000 000 Kč). V průběhu roku
2015 jsou naplánované následující
akce (ceny jsou uvedené bez
DPH).
Rekonstrukce balkonů ul. Ve
Svahu 423 – 431
Vysoutěžená cena: 1 150 000 Kč
U této akce proběhlo výběrové
řízení a s dodavatelem již byla
podepsána
smlouva.
Termín
realizace je od 1. 6. do 14. 8. 2015.

Výměna oken za plastová – ul. Sadová 499 a 500
Předpokládané náklady: 520 000 Kč
Předpokládaný termín realizace je 31. 8. až 14. 9. 2015. Poptávka bude předložena na
10. jednání Rady města.
Výměna oken za plastová – ul. Ve Svahu 423 - 431
Předpokládané náklady: 1 100 000 Kč
Výměna oken Ve svahu a na Sadové bude soutěžena dohromady. Předpokládaný termín
realizace je 15. 9. až 5. 10. 2015. Poptávka bude předložena na 10. jednání Rady města.
Výměna střešních oken Železná 68
Předpokládané náklady: 174 000 Kč
O výměně rozhodla Rada města svým usnesením č. 1620/80/2014. V současné chvíli byl
vybrán dodavatel a domlouvá se termín realizace.
Výměna vodoměrů
Předpokládaný náklad: 122 892 Kč
Celkem se vymění 308 bytových vodoměrů. U této akce již došlo k výběrovému řízení
a s vítězným dodavatelem byla podepsána smlouva. Termín realizace je v průběhu
května.
Výměna měřičů tepla
Předpokládaný náklad: 438 196 Kč
V roce 2015 je u výše uvedených domů nutná výměna měřičů tepla, protože jim končí
stanovená životnost. Rok 2015 je již mezním termínem pro provedení výměny. Povinnost
instalovat měřiče tepla ukládá energetický zákon 406/2000. Tato akce je již hotova – byla
realizována v dubnu.
Oprava průčelního portálu Palackého 605
Předpokládaný náklad: 53 600 Kč
U bytového domu Palackého 605 dochází k odpadávání obkladu průčelního portálu
domu. Tento stav je nevyhovující. Obklad dopadá do míst, kde jsou vstupní dveře do
domu. V tuto chvíli se nacházíme ve fázi výběru dodavatele.
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Energetické průkazy
Předpokládaný náklad: 250 000 Kč
Energetický zákon ukládá povinnost mít energetický průkaz v případě pronájmu od
začátku roku 2016.
Navržený plán počítá s investicemi ve výši 3 809 088 Kč a rezervou ve výši 190 912 Kč.
Za správu bytů Mgr. Fotis Fotopulos, Ilustrační foto: Alena Kiedroňová
Jak snížit náklady na elektřinu a zemní plyn
Město Vrbno pod Pradědem zajistilo lidem příležitost snížit náklady domácnosti či firmy
na elektrickou energii a zemní plyn, a to prostřednictvím elektronické aukce pořádané
společností eCENTRE, a.s. Již více než 650 měst a obcí z celé ČR takto pomáhá svým
občanům snížit jejich nezbytné náklady. V uplynulém období se e-aukce s velkým
úspěchem konaly také v okolních městech a obcích, např. v Opavě, Krnově, atd.
Vzhledem k výborným výsledkům těchto aukcí pro občany jsme se rozhodli tuto
příležitost nabídnout i občanům Vrbna pod Pradědem a dohodli jsme se na otevření
kontaktního místa přímo v našem městě. Kontaktní místo bude otevřeno v přístavbě
Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, a to v pondělky 11., 18. a 25. května a ve
středu 3. června2015 od 14 do 17 hodin. Pro domácnosti i firmy je tato služba zcela
zdarma. Bližší informace najdete v letáčku za Zprávami z radnice, na stránkách obce
www.vrbnopp.cz, www.ecentre.cz případně kontaktujte paní Alenu Fischerovou,
obchodního partnera eCENTRE, a.s.: e-mail: alena.fischerova@partnerecentre.cz, tel.
777 948 199.
Ing. Iveta Pešatová, vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Vrbno p. P.
Oprava mostu v Mnichově skončí
do srpna
Generální oprava mostu přes
Černou Opavu s evidenčním
číslem 44520-1 v blízkosti rybárny
Žalák odstartovala 7. dubna
a potrvá do 21. srpna. Pro pěší
byla souběžně vedle stávajícího
mostu postavena dřevěná lávka
(na snímku). Oprava si vyžádala
úplnou uzavírku silnice III/44520,
a to od křižovatky silnice II/445
a silnice III/44520 (u bývalého
objektu Doma) po křižovatku
s místní komunikací města poz.
parc. č. 644 v Mnichově pod
Pradědem, s možností průjezdu
na místní komunikaci Potoční od křižovatky II/445 a III/44520 po odbočku na místní
komunikaci Potoční. Objízdná trasa vede po silnici II/445 ke křižovatce se silnicí III/44519
přes most přes Černou Opavu, odkud lze pokračovat směrem přes Železnou dál na
Jeseník či Karlovu Studánku a Rýmařov. Objízdná trasa je obousměrná a je značena
dopravními značkami.
Souběžně s rekonstrukcí mostu se řeší též oprava propustku pod silnicí II/445 na
Heřmanovice a oprava stávajícího kanalizačního potrubí, které odvádí povrchové
a podpovrchové vody z pozemku u křižovatky silnice II/445 a také z části silnice III/44520,
vedoucí od této křižovatky směrem k opravovanému mostu. Napojením řešeného
kanalizačního potrubí na stávající výtokový objekt v korytě řeky budou balastní vody
vráceny touto cestou do vodního toku Černé Opavy. Zainteresované strany mají zájem
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a snahu využít uzavírky silnice III/44520 při rekonstrukci mostu tak, aby byl odstraněn
nevyhovující stav propustku pod silnicí II/445 a kanalizačního potrubí, který při
přívalových deštích způsobuje škody jednak na silničním pozemku, ale také na majetku
místních občanů.
Kvůli opravě mostu musela být dočasně přemístěna autobusová zastávka od „statkových“
domů.
Snímek z místa před rekonstrukcí: Ladislav Olejníček.
Zastupitelé rozhodli o dotaci pro kostel sv. Michaela
Město letos přispěje půlmilionovou dotací na opravu kostela sv. Archanděla Michaela.
Rozhodli o tom 25. března 2015 na 3. zasedání zastupitelé města většinou hlasů.
Podporují tím zachování této kulturní památky ve městě a také snahu farnosti a farní rady
sehnat prostředky na celkovou rekonstrukci kostela. Hrubý odhad je 20-30 milionů korun.
Kostel bude v první fázi potřebovat statické zajištění, odvodnění základů a zpracování
projektové dokumentace na samotné opravy.
O krůček blíže k nové hasičské zbrojnici
Do Vrbna zavítal ve středu 1. dubna náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
JUDr. Josef Babka. Po pracovním jednání na radnici je město o krůček blíže k nové
hasičské zbrojnici, pan Babka přislíbil podporu kraje výstavbě nové účelné hasičské
zbrojnice. „Kvůli přípravě této investice jsme svolali mimo plánovaný termín jednání
zastupitelstva města. Pokud dojdeme ke shodě a podepíšeme memorandum o investici,
můžeme od Moravskoslezského kraje získat až 50 % dotace,“ uvedla první místostarostka
Květa Kubíčková. Pracovníci radnice nyní musí revidovat projektovou dokumentaci
zpracovanou před několika lety a posoudit také možnost využít typizovaný objekt
hasičské zbrojnice, tak jak stojí například v Městě Albrechticích. „Pokud se pro stavbu
zbrojnice nerozhodneme, zavřeme si možná už napořád možnost spolufinancování ze
strany kraje. To si dovolit nemůžeme,“ dodala paní Kubíčková. Hasičská zbrojnice by měla
vyrůst v blízkosti čerpacích stanic, se stavbou by se mohlo začít v roce 2016 a už další rok
by ji naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů mohla využívat. Zastupitelé na svém
zasedání 27. dubna 2015 rozhodli o podpisu memoranda a mají o stavbu nové zbrojnice
zájem.
Staré a poškozené stromy ustoupí mladým
Velkou proměnou projde
vbrzku ulice Jesenická,
nazývaná
lidmi
„kolonáda“. Radní města
dali zelenou zásadnímu
omlazení aleje. To už
začalo před několika lety,
kdy hnilobou napadené
lípy musely být skáceny a
jejich místo zaujaly vitální
mladé stromky. Nyní rada
města
odsouhlasila
skácení
dalších
lip
srdčitých – od okružní
křižovatky až po konec
areálu firmy Husqvarna
manufacturing. Na jedné
straně ulice padne 35 lip,
na druhé pak 19 stromů.
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V současné době probíhá řízení o povolení kácení dřevin. Nepočítá se s uzavírkou silnice,
pouze s částečným omezením provozu po dobu kácení. „Zeleně v centru města výrazně
neubude, jelikož v předchozích letech byla provedena náhradní výsadba, která je ve větší
vzdálenosti od silnice a jejímuž dalšímu růstu brání staré a nemocné lípy. Věříme, že lidé
pochopí toto rozhodnutí. Stromy již nemají funkční ani estetický význam v dané lokalitě,“
uvedla Lenka Olehlová z majetkoprávního odboru městského úřadu.
Snímek z vrbenské „kolonády“: Ladislav Olejníček.
Úprava ceny vodného a stočného je jen nepatrná
Zastupitelé na svém 3. zasedání dne 25. března rozhodli o úpravě ceny vodného
a stočného s platností od 1. dubna 2015 do 31. března 2016. Podle vedoucí
majetkoprávního odboru městského úřadu Ing. Ivety Pešatové se zvedá pouze výše
stočného, a to o 76 haléřů 3za kubík odpadní vody. Odběratelé tedy v součtu za vodné
a stočné nyní platí 50,30 Kč/m včetně DPH.
Vstupujeme do Svazu měst a obcí
Město Vrbno pod Pradědem stává členem Svazu měst a obcí. Rozhodli tak zastupitelé na
svém 3. zasedání v březnu. Město zaplatí na členských poplatcích přibližně 15 tisíc korun
za rok, když tato částka obsahuje také příspěvek 1,70 Kč/obyvatele. Členstvím ovšem
získá řadu výhod v podobě právních rad či školení. Může také s dalšími členy prosazovat
oprávněné zájmy města.
Pořadí oprav místních komunikací se znovu promění
Více než 40 návrhů oprav místních komunikací včetně chodníků se letos dostalo do užšího
výběru investic pro rok 2015. Vybrat priority pomohli také zastupitelé, když návrh oprav
s popisem i fotografiemi dostali do svých e-mailových schránek. Město může letos do
oprav investovat tři a půl milionu korun, přitom půl milionu je vyčleněno jako rezerva pro
řešení havarijních stavů. K prioritám byly zařazeny ulice Hřbitovní bezprostředně po
výměně vodovodního řadu, chodník na Husově ulici kolem domů č.p. 470, 489 až 492
včetně schodiště k domu 489, postavit se má chodník od domu č.p. 515 k místní
komunikaci Bezručova aj. Seznam vybraných akcí je vyvěšen na internetových stránkách
města i s fotografiemi dokumentujícími současný stav, ovšem kolik akcí se skutečně
podaří realizovat, není jisté. Radní na svém 10. zasedání museli dát naprostou prioritu
opravě ulice Hřbitovní, kde kamerové zkoušky potvrdily propadlé kanalizační trubky
a stav je tady havarijní, žádající okamžitou opravu.
Děkujeme občanům, kteří se přidali k úklidu města
V sobotu 18. dubna 2015 se Vrbno pod
Pradědem připojilo k celostátní akci Ukliďme
Česko a několik skupin lidí včetně pracovníků
městského úřadu vyšlo navzdory velmi
studenému počasí a sněžení ven sbírat
odpadky a likvidovat černé skládky. Některé
skupiny uklízely ještě v týdnu před sobotou,
další se přidaly v teplejších dnech. „Děkujeme
všem, kteří se přidali a kterým není jedno, jak
hezké a čisté máme město. Po poledni jsme se
sešli v Mnichově a protože byla zima, namísto
opékání špekáčků u táboráku jsme byli
v hospůdce, kde se uzeniny opekly v kuchyni.
Bylo skvělé, že se tam sešli lidé ze všech částí města,“ řekla první místostarostka Květa
Kubíčková. A kdo že nejvíce dělá nepořádek? Jednoznačně kuřáci s nedopalky
i odhozenými krabičkami, vysbíraly se hromady papírů od bonbonů i sušenek či čokolád,
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ještě zabalené svačiny, PET lahve, ale našly se i jiné odpadky, například trenýrky,
pneumatiky a další.
Snímek z akce: Ladislav Olejníček.

Nejlepší fotografie z třetího ročníku naší fotosoutěže jsou k vidění na radnici
Od začátku dubna má veřejnost možnost zhlédnout na radnici výstavu fotografií autorů,
kteří se přihlásili do třetího ročníku naší fotosoutěže, jejímž mottem bylo tentokrát
„Vrbno - místo, které mám moc rád(a)". Starosta města Ing. Petr Gross ocenil šikovnost
autorů, výstava se mu velmi líbí a rád si fotografie prohlíží při cestě ke své kanceláři.
Přijďte se také podívat, možná některá vrbenská zákoutí ani nepoznáte. Představeny jsou
i vítězné snímky: 1. místo: Alena Kanková – „Klidný večer na hřbitově" (foto zde),
2. místo: Lubomír Tomeček „První sníh nad Vrbnem", 3. místo: Jan Janyška: „Život ve
vodě" i snímek, který získal nejvíce hlasů návštěvníků internetu - Bc. Dagmar Podešvová:
„Lesopark". Vítězové převzali ceny při vyhodnocení soutěže 1. dubna 2015 v obřadní síni
radnice. Soutěž organizačně připravila pracovnice městského úřadu Jitka Musilová.
Máme ve Vrbně skvělé děti a skvělé rodiče
Bylo pondělí třináctého a na dveře sekretariátu radnice zaklepala mladá žena s dvěma
malými holčičkami: "Dcerka našla peníze a ty určitě někomu chybí. Tak je neseme na
ztráty a nálezy, aby někdo nebyl smutný." Holčička k nám natahuje ručku s bankovkou.
Takový případ tady léta nepamatujeme, to častěji se najdou klíče, jízdní kolo, kabela
s mikinou a tak. A proto se ptáme, jestli paní s dívenkami nešly nejprve na policii. Zamířily
ale k nám a tak to správně má být. Pokud by nálezce odevzdal peníze či věci přímo policii,
ta by se pokusila najít vlastníka, pokud ten není znám, nález předává příslušnému
obecnímu či městskému úřadu. „V některých případech nález převezmeme z důvodu
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zamezení jeho možného zneužití. Pokud je majitel věci znám a nebrání-li vydání nalezené
věci žádný jiný právní důvod, tak oprávněné osobě věc vydáme," uvedla mluvčí bruntálské
policie por. Bc. Pavla Jiroušková. Také nám na radnici se podaří hodně ztracených věcí
předat tomu, komu patří. Je ale báječné vědět, že v našem městě žijí tak dobře
vychované, poctivé děti a že je rodiče tak příkladně vedou.
Po Jeseníkách znovu s oblastní jízdenkou

V naší turistické oblasti budeme moci od
1. května do 30. září 2015 znovu
cestovat výhodně s jednodení oblastní
jízdenkou Jeseníky. Ta platí vždy v den
zakoupení,
na
všech
linkách
autodopravce ARRIVA Morava i na
regionálních železničních tratích GW
Train Regio (Milotice nad Opavou –
Vrbno pod Pradědem) a na Železnici
Desná (Šumperk – Kouty nad Desnou),
a to na vymezeném území ODIS.
V Moravskoslezském kraji jde o 25 zón,
v Olomouckém kraji o 23 zón. Můžete si
u řidiče či průvodčích zakoupit oblastní
jízdenku pro jednotlivce v ceně 100 korun, nebo skupinovou za 250 korun - na tu může
cestovat až pět osob bez rozdílu věku. V daný den můžete na jízdenku cestovat skutečně
libovolně, využívat ji k přestupům, naplánovat si s ní trasy i třeba návrat domů. Oblastní
jízdenka má být výhodnou alternativou zejména pro ty, kteří do Jeseníků chtějí jet autem.
Mgr. Alena Kiedroňová, odbor vnitřních věcí MěÚ Vrbno p. P.
Pro sportovce přibude nový trail
Budoucnost města vidí jeho současné vedení zejména v rozvoji turistiky a cestovního
ruchu. To je nemyslitelné bez rozšíření nabídky pro návštěvníky. Své stálé příznivce si
získala podstatně prodloužená a rozšířená sjezdovka a našla je už také celoroční bobová
dráha, která byla otevřená pro veřejnost na sklonku minulého roku. Během května pak
dostanou sportovně založení návštěvníci města a hlavně vyznavači adrenalinových sportů
nový dárek. Bude jím nový bike park. „Jedná se v podstatě o sjezd upravené tratě na
odpružených crossových kolech. Věřím, že rozšíření nabídky nám přinese zvýšení počtu
návštěvníků,“ řekla místostarostka Ing. Pavla Müllerová. Nový bike park vybudovalo
město z dotací. Jejich podstatnou část tvořily prostředky z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko. Na nový trail by mohli jezdci na kolech vyjet už v květnu.
Vrbenská radnice bude bez bariér
Výrazného zlepšení přístupu na radnici se už brzy dočkají klienti úřadu, zejména senioři
a vozíčkáři, nebo maminky s dětmi a kočárky. Pro ty byla dosud budova trochu jako
nedobytná pevnost, třeba lidé na invalidních vozíčcích si museli pomoc úředníka přivolat.
Od července budou moci využívat nový výtah. „Jeho vybudování schválilo už předchozí
zastupitelstvo. Teď dochází podle zpracovaného harmonogramu k jeho realizaci,“ sdělil
tajemník městského úřadu Ing. Miroslav Adámek. Náklady na výtah dosáhnou přibližně
1,3 milionu korun a město je uhradí z vlastního rozpočtu. Neexistuje totiž dotační titul, ve
kterém by mohla radnice o peníze žádat. „Všechno je připraveno, stavební povolení je
vydáno a už se též začalo s prvními pracemi. Montáž výtahu zajistí odborná firma,“
vysvětlil vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Vojtěch Virág. Po dokončení
výtahu budou bezbariérově přístupná obě patra radnice. Vstup do výtahu bude ze dvora
v zadní části budovy.
Ladislav Olejníček
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8. května 2015 vzpomeneme 70. výročí
osvobození našeho města Rudou armádou
Jako vzpomínku na hrůzné období války zařazujeme přepis vyprávění obyvatelky Vrbna paní Pauliny Fritscheové, které zaznamenal v roce 1964 Jindřich Pleva jako přílohu
k městské kronice.
Vzpomínka na válečná léta 1938 – 1945
Světlo tohoto světa jsem spatřila v naší půvabné vrbenské kotlině, v pohnutém čase první
světové války. Otec pracoval jako dřevorubec v okolních lesích, které tehdy patřily řádu
německých rytířů. Odcházel za těžkou prací většinou ještě za tmy a s tmou se také
vracíval znavený domů. Maminka byla domovnicí v hasičské zbrojnici, za což jsme měli ve
zbrojnici skrovný jednopokojový byt. Kromě toho si ještě často brávala domácí práci
z místní továrny na niti a prýmky. Uživit šestičlennou rodinu nebylo snadné. Proto jsme
i my děti sbíraly v létě lesní plody a prodávali je pak buďto letním hostům, nebo do
sběrny. Vydělali jsme si tak na oblečení.
Nejstarší bratr Herbert se vyučil zámečníkem v Grohmannově továrně na kovové zboží
a pak se vydal do světa na zkušenou. Jako tovaryš pracoval určitou dobu i v Liberci, v Brně
a také ve Vídni. Když se vrátil domů, bývalo u nás veseleji, protože za ním přicházeli jeho
kamarádi. Vyprávěli o svých zkušenostech ze světa a pak společně odcházeli do
dělnického domu, který byl za vodou na kraji Mnichova. Maminka neměla bratrovy
kamarády moc ráda. Důvěrně mi sdělila, že jsou všichni sociální demokrati a ona má
strach, aby nás nepřivedli do neštěstí, protože se nesnášeli s henleinovci. O politiku jsem
se tehdy vůbec nezajímala, že je to něco závažného, začala jsem chápat až v roce 1938.
To začalo být v našem městě hodně rušno. Henleinovci silně začali popuzovat veřejné
mínění proti stavbě vojenských pevnůstek kolem města i proti správě města. Když
koncem září odcházeli poslední čeští vojáci z okolí, překvapil nás také Herbert svým
rozhodnutím. Večer si do ruksaku složil deku, přidal nějaké potraviny a osobní věci,
obejmul plačící maminku a řekl nám, že musí rychle zmizet. Bude prý si hledat práci jinde,
ať nemáme o něho strach. V šeru jsem viděla, že za plotem ho čekali jeho další dva
kamarádi. Od té doby jsme ho nespatřili, jakoby se po něm slehla zem.
Hned příští den ráno vpadlo do našeho bytu několik mužů v dlouhých kožených kabátech.
Hledali Herberta, a když ho nezastihli, prohledali byt i okolí. Odnesli si některé jeho věci,
hlavně knížky. Mezi nevítanými hosty byl i místní obchodník, ke kterému jsme chodili
nakupovat na náměstí. Ten se choval zvlášť nevlídně a do tváře zasupěl, že toho mého
povedeného bratříčka – tu rudou pakáž – stejně brzy chytí. Rukou naznačil něco, co asi
znamenalo, že ho pověsí. Tehdy jsem asi poprvé v životě poznala, co je to strach. Oba
mladší bratři byli společně s otcem po dva dny vyslýcháni a vězněni v arestě, který byl při
městském úřadě. Vrátili se všichni velice smutní. Styděli se za chování souvěrců, kteří
mluvili stejnou řečí. Za krátký čas dostali oba moji bratři kurýrním poslem povolávací
rozkazy do německé armády. Prostřední bratr padl při polském tažení a nejmladší se
ohlásil kartičkou polní pošty odněkud z Ruska.
Byla to tehdy strašná doba. Tatínek stále chodil pracovat do lesa. Vyprávěl nám, že
v lesích u Drakova i u Rejvízu pracují za nelidských podmínek polští a ruští zajatci.
Přestože jsme neměli jídla na potravinové lístky nikdy dostatek, balila maminka tatínkovi
dvojnásobné porce jídla, aby mohl tajně něco podstrčit hladovějícím zajatcům. Bylo to
sice velice riskantní, ale tatínek rád toto riziko podstupoval.
Já jsem tehdy byla z Vrbna přeložena jako pomocná ošetřovatelka do bruntálské
nemocnice, kde byli většinou ošetřováni ranění vojáci z fronty. Když přibývalo raněných,
nedostala jsem se často i celý měsíc ani na skok domů. Když jsem se přece jen po delší
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době domů dostala, zastihla jsem maminku přímo v zoufalé situaci. Srdcelomně plakala
a na vysvětlenou mi podávala pokrčené úřední oznámení z vojenského velitelství, ve
kterém nám bylo dáno na vědomí, že můj nejmladší bratr padl statečnou smrtí za Vůdce
a Velkoněmeckou říši.
Jak strašně jsme začali nenávidět tu prokletou válku a všechny, kdo ji způsobili! Konejšila
jsem maminku a skoro bezvládnou ji vyvedla do přírody na čerstvý vzduch. Šly jsme tiše
vzlykající kolem hřbitova do mírné stráně pod Vysokou horou. Pojednou se maminka
prudce podívala ke hřbitovní zdi, kde se kupila čerstvá hromádka hlíny a pak chvatně
v úvozu trhala kopretiny, zvonky a k improvizované kytičce přidala i několik lodyh vonné
mateřídoušky. S touto kyticí šla strojově k hromádce hlíny, zde poklekla, dlaní vyhloubila
důlek a do něj vtiskla čerstvě natrhané květy. Mně na vysvětlenou sdělovala, že zde před
několika dny zahrabali dva ruské zajatce, kteří zemřeli v místním lágru na území dnešního
dřevokombinátu. Vedla pak tichý monolog o tom, jak matky v různých koutech světa
oplakávají své syny a že by byla strašně ráda, kdyby v neznámé zemi, kde nyní leží její
nejmladší syn, našla se také nějaká matka, která by mu s pocitem lidského účastenství
položila aspoň jediný květ. Dlouho jsme pak ještě stály na tom místě. Obloha již
potemněla i nad Lupníkem a celé město tonulo v úplné tmě. Přísné nařízení o zatemnění
nedovolovalo, aby se rozzářilo některé okénko lidských příbytků.
To jsme ještě nevěděly s maminkou, že nás u hřbitovní zdi pozoroval jeden horlivý člen
NSDAP. Byla jsem pak v Bruntále vyslýchána a tvrdě kárána za projevené účastenství
nepřátelům říše. V důsledku toho jsem byla odtransportována se skupinou raněných do
nitra Německa. Tam byl pro mě život ještě krutější. Neustálé služby a pak to hrozné
každodenní bombardování, utíkání do krytů a strach o holý život. Seznámila jsem se tam
ale se skupinou Čechů, se kterými jsme si velmi dobře rozuměli. Počátkem dubna 1945
jsme po jednom strašném náletu uprchli do Čech a já jsem se pak až do konce války
ukrývala doma u rodičů, kteří byli rádi, že mají doma aspoň jedinou dceru.
Počátkem května již bohatší občané a hlavně političtí prominenti začali rychle opouštět
město a většinou také změnili své chování vůči mým rodičům. Dokonce mamince donesli
něco ze svých zásob potravin i nějaké ošacení. Město žilo ve strachu z blížící se fronty. Ta
se však naštěstí městu vyhnula. Německá armáda zde nekonala žádné přípravy na
obranu, ale spíše panicky prchala západním směrem. Dne 8. května 1945 brzy ráno odjely
z města i poslední zajišťovací skupiny a ve městě se objevily na domech bílé prapory.
Průzkumné hlídky Rudé armády se objevily ve městě ve večerních hodinách. To jsem již
mohla vyjít ze svého úkrytu a volně dýchat. Skončila prokletá válka a moře zla, které z ní
vyplývalo.
Rodiče mi brzy zemřeli a já jsem tu zůstala sama. Cítím se ale spokojena, protože mohu
pracovat při výchově a vzdělávání postižených dětí. V mladém pokolení vidím lepší
budoucnost lidstva, bez rozdílu na národnostní, náboženské i sociální přehrady, které
ještě nyní lidstvo rozdělují.
Na doplnění ještě citace ze sborníku Jindřicha Plevy: Vrbno pod Pradědem je naše
rodné město: sborník vlastivědného kroužku. 1965.
… K vlastnímu osvobození Vrbna došlo za následujících okolností: Dne 6. května projela
velmi spěšně a neuspořádaně kolona německé armády, která za sebou na všech cestách
uzavírala zátarasy. Za městem mezi Mnichovem a Železnou na úpatí Lupníku bylo
v okopech zabudováno několik polních baterií, které střílely přes město směrem
k Bruntálu a ke Krnovu.
Stejně si počínala i baterie za městem nad Střelniční ulicí. Obyvatelé se uchýlili
v panickém strachu do sklepů nebo prchli do lesů a očekávali těžký boj o město. Celý den
i noc se nic zvláštního nestalo. Ráno dne 7. května bylo vidět na mnohých domech bílé
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prapory nebo prostěradla, což ve vojenské mluvě znamená, že se město chce vzdát bez
boje a žádá o ušetření. Během dopoledne se do města dostal oddíl německé zadní hlídky,
jejíž velitel nechal všechny bílé prapory strhat a nařídil, že každý, kdo by je chtěl znovu
vyvěsit, bude na místě zastřelen. Hlídka setrvala ve městě celý den, večer se však ztratila
neznámo kam. Obyvatelé čekali s napětím vývoj dalších událostí. Neodvažovali se
vycházet z domů a setrvávali v krytech a ve sklepích.
V osm hodin ráno dne 8. května 1945 projela Nádražní ulicí směrem od Karlovic
motorizovaná rozvědka čela Sovětské armády. Brzy poté bylo celé město i s okolními
obcemi osvobozeno Rudou armádou bez jediného výstřelu. O tom, jak probíhaly
osvobozovací operace po celém našem okrese, svědčí výpis ze zprávy generálmajora L. N.
Vinogradova, který velel té části Sovětské armády, která osvobozovala Krnovsko,
Bruntálsko a Rýmařovsko. Maršál Vinogradov letošního roku (1965) navštívil naše město
v rámci oslav dvacátého výročí osvobození. Byl zde i se svou ženou, která
v pětačtyřicátém roce při osvobozovacích bojích pracovala jako vojenská lékařka.
Poznámka:
Krátce po osvobození Vrbna byli na pokyn sovětského velitele svoláni čeští obyvatelé,
kteří zde žili po dobu okupace a pokrokoví němečtí občané, aby vytvořili národní výbor.
První předsedkyní byla zvolena Marie Billichová.
Vzpomínka na jeden den - ze zápisků Marie Billichové
V 7 hodin přijeli první Rusové.
Radostně vzrušena jsem pozorovala při opuštění kostela, že stojí skupinka lidí kolem
několika ruských vojáků. Přidala jsem se k nim. Ukrajinské děvče nám překládalo,
abychom se nebáli, že se nikomu nic nestane.
Sotva jsem přišla domů, objevil se ve dvoře první ruský voják. Přiskočil k Lusenskému,
který stál ve dveřích, vytrhl mu hodinky a žádal auto. Lusenský ho odkázal na mne.
Otevřela jsem tedy garáž a ukázala na auto, stojící bez pneumatik a baterie již po celou
válku. Rus, kterému jsem nerozuměla ani slova, začal mi rychle vykládat a ukazoval při
tom ručním granátem na dům. Porozuměla jsem pouze, že do 2 hodin musí mít něco.
Pak odešel. Za 20 minut se objevil s důstojníkem a nějakým mužem a žádal manžela, jenž
zatím přišel z obce domů, s nastavenou pistolí o okamžité opatření pneumatik a baterií.
Běžel pro Ukrajince, kterému se snad přece jen podařilo vysvětlit, že žádné už 6 let
nemáme. Pak přišli do bytu a vše přeházeli. Mezitím, co důstojník mlčky přihlížel, hledal
jeden muž zbraně, druhý žádal na mně časy (hodinky). Dala jsem mu zlaté hodinky
dámské a pozlacené pánské, pak sebral ještě dukát, ale odmítl náušnice a zlatá srdéčka,
která jsem mu postrašená jeho chováním nabízela… Pak odešli. Musím podotknouti, že
jsem marně říkala, že jsem Češka. „My Vás znájem“, odvětili se smíchem. Úplně zničená
jsem si pak sedla na schody do altánku a nechala byt otevřený. Přišli ještě 2 vojáci a byli
dlouho uvnitř.
Později jsme zpozorovali, že si vzali pouze strojek ke stříhání vlasů. Pak prošlo bytem ještě
několik jednotlivců, ale ničeho se nedotkli. Konečně přišel inteligentně vyhlížející
poddůstojník nebo důstojník s Polačkou, která se hned začla probírat v našich
zavazadlech. Zeptala jsem se jich, co si přejí, že jsem Češka. „Vy jste Češka?“ Čechům my
nebereme, řekla a měli se k odchodu.
Během dopoledne přijelo na dvůr 5 povozů a vojáci si zařídili u nás kuchyň. Teď jsme měli
klid. Jakmile přišel drancovník, byl našimi vojáky, s kterými jsme se po česku domluvili,
odmítnut. Naproti v domě bylo hůř. Tam se nastěhovalo několik Rusů do bytu
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Hornijových, ačkoliv byl celý dům prázdný. Hornijovi přišli s pláčem na náš dvůr,
přenocovali pak u nás…
Vojáci se hrozně opili, k večeru chytli tři, z nich dvě ženy a znásilnili je, pak je ale uzamkli
v kuchyni, aby ostatní k nim nemohli. Očekávala jsem s velikou obavou noc. Večer nám
donesl kuchař velikou misku masové gulášové polévky a čaj. Pak nám naznačil, abychom
šli do zadního pokoje spát. Ptala jsem se, zdali musím mít strach, ale ujistil nás, že ne.
Nežli jsme si lehli, přišli podnapilí vojáci z protějšku a hlásali radostně, že je „vojna kaput“.
Lehli jsme si s manželem do zadního pokoje, ložnici jsme nabídli Rusům. Samozřejmě
jsme nemohli spát. Za chvilku přišel jeden Rus se zeptat, může-li si opravdu lehnout do
postele. Pak přišel druhý, kterého jsem se bála, poněvadž by mě byl stále líbal a mačkal,
rozsvítil si, ale když viděl, že ležím s manželem, opět odešel.
z materiálů MěK připravila Hana Janků

Euroregion Praděd bilancoval
V pátek dne 17. dubna 2015 se v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku konalo
slavnostní zasedání Parlamentu, nejvyššího společného orgánu euroregionu. V téměř
osmnáctileté historii euroregionu se jednalo o šestnácté společné setkání na této úrovni.
Jednání více než padesátky členů Parlamentu z obou národních částí a přítomných hostů,
konané ve slavnostním prostředí tzv. Zimní zahrady, bylo zahájeno hymnami; českou,
polskou a Evropské unie, zazpívanými Pěveckým sborem města Vrbna pod Pradědem.
Shrnutí realizace programu Fond mikroprojektů za období od jeho zahájení do dnešních
dnů, bylo prvním z bodů jednání. V období od dubna 2008 do března 2015 se konalo
14 zasedání Euroregionálního řídícího výboru euroregionu, na kterých bylo schváleno na
české i polské straně celkem 739 projektů v celkové výši 8 mil. EUR. Průměrná dotace na
projekt činila téměř 11.000 EUR. Ke konci března 2015 bylo úspěšným žadatelům z obou
národních stran proplaceno cca 7,2 mil EUR.
Informace o výstupech velkého, dlouhodobého projektu euroregionů nazvaného
EUREGIO PL – CZ, byla následujícím bodem. Jednalo se o první projekt v Polsku a České
republice, ve kterém 6 euroregionů z česko-polského pohraničí propagovalo přeshraniční
spolupráci, Fondy mikroprojektů včetně příjemců dotací. Díky realizaci tohoto projektu
jsme ukázali, jak se prostředky z Evropské unie staly hybnou silou rozvoje přeshraniční
spolupráce. Jedním z nejdůležitějších výstupů projektu je Analýza systémových problémů
přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Analýza potvrzuje určité systémové
bariéry a překážky ztěžující spolupráci a měla by posloužit k iniciování změn v zákonech,
nařízeních a normách za účelem zlepšení podmínek spolupráce.
Účastníci jednání byli také informováni o postupu přípravy na nové programové období
2014 – 2020. Nový program se vrací k již známému názvu INTERREG, nyní s koncovkou
V-A. Souhrnnou informaci o přípravě a bližších podmínkách tohoto programu podal pan
Witold Wieczorek z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ve Varšavě. Také v tomto
novém programu bude implementován Fond mikroprojektů, tradiční nástroj pro
navazování spolupráce menšího rozsahu a na místní úrovni. V Euroregionu Praděd bude
probíhat v rámci dvou prioritních os a oproti stávajícímu období obsahuje několik
novinek.
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Vrcholem celého jednání
bylo předání medailí
osobám
zasloužilým
o rozvoj česko-polské
spolupráce
v
rámci
Euroregionu
Praděd.
V souladu s přijatými
pravidly je toto ocenění
udělováno těm, kteří již
ve strukturách sdružení
nepůsobí.
Bronzovou
medaili
obdržel
pan
Bc. Stanislav
Navrátil
z Bruntálu
a
pan
Ing.
Jaroslav
Kala
z Rýmařova.
Stříbrnou
medailí
převzala paní
Ing. Helena Kudelová
z Vrbna pod Pradědem.
Přehled dnes podaných čísel a faktický popis nejvýznamnějších aktivit dokumentuje
důležitou roli Euroregionu Praděd ve formování pohraničí. A pokračující intenzivní
příhraniční spolupráce, na jejíž potřebě se účastnící shodli, zajistí trvale udržitelný rozvoj
regionu na obou stranách hranice.
Sekretariát Euroregionu Praděd
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Tragický požár bytu
Vrbenští policisté přijali včera 31. 3. 2015 ve 21:40 hodin oznámení o požáru bytu ve
Vrbně pod Pradědem na ulici Družstevní. Do čtyř minut od oznámení byli na místě
události, vyrazili dveře bytu, kde nalezli 43letého majitele bez známek života. Dnes na
místě policisté, kriminalističtí technici spolu s vyšetřovatelem hasičů, prováděli ohledání
místa požářiště. Vyloučili závadu na elektroinstalaci a pravděpodobně došlo k požáru
vlivem manipulace s otevřeným ohněm. K příčinám úmrtí je nařízena soudní pitva. Příčiny
okolnosti této tragické události dále prověřují kriminalisté.
Vzala si úvěr na svou známou, která o tom neměla ani tušení
Z přečinu úvěrový podvod sdělili vrbenští policisté podezření 25leté místní ženě.
Protiprávního jednání se měla dopustit tím, že ve Vrbně pod Pradědem dne 28. 10. 2014
si sjednala, jménem své známé, která o tom neměla ani tušení, úvěrovou smlouvu na
částku 4 tisíce korun, která byla splatná do jednoho měsíce. Do smlouvy uvedla veškeré
nacionále své známé, které zjistila z občanského průkazu poškozené, když u ní byla na
návštěvě. Požadovanou částku si nechala po schválení přeposlat na účet své matky,
odkud si peníze vyzvedla a užila je pro svou potřebu. Ke svému jednání uvedla, že je
v tíživé finanční situaci. Peníze uhradila až po urgencích poškozené. Nyní podezřelé hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.
Neoprávněné pokácení stromů
Vrbenští policisté přijali v těchto dnech oznámení o neoprávněném pokácení smrkových
stromů za obcí Karlova Studánka směrem na obec Vrbno pod Pradědem. Prozatím
neznámý pachatel měl vykácet stromy od konce prosince do poloviny dubna 2015.
Zhruba šest desítek dvaceti až padesátiletých smrků pokácel ve výšce metru až metru
a půl nad zemí. Smrky zůstaly poházené na vytěžených místech. Způsobená škoda
prozatím přesahuje 17 tisíc korun. Případ policisté prověřují jako podezření z přečinu
poškození cizí věci.
Střety se zvěří
V průběhu dubna řešili dopravní policisté již devět nehod se zvěří.
K poslednímu střetu došlo dne 22. 4. 2015 ve 4:15 hodin mezi obcemi Heřmanovice
a Vrbno pod Pradědem, kdy 55letému řidiči vozidla Audi vběhla do jízdní dráhy srna. Zvíře
po střetu z místa nehody uteklo. Způsobená škoda na vozidle činí 150 tisíc korun.
Prevencí před nehodami se zvěří je především snížená rychlost v místech, kde je možný
výskyt zvěře (lesní úseky) a také zraková kontrola obou stran silnice. Pokud uvidíte
přecházet přes cestu jednu srnku, zpomalte co nejvíce, je totiž velmi pravděpodobné, že
se někde poblíž cesty nachází i zbytek stáda. Ke srážce se zvířetem může dojít
v kteroukoliv denní dobu. Některá zvěř má tendenci pohybovat se i v blízkosti silnic
především za svítání a za soumraku.
Požár ocelové haly se senem
Dne 21. 4. 2015 v odpoledních hodinách došlo v obci Karlovice k požáru plechové haly,
která slouží k uskladnění sena. Škoda vzniklá zahořením plechové haly a shořením
uskladněných věcí (starších pracovních strojů, sena a stavebního materiálu) byla vyčíslena
majiteli na 980 tisíc korun. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, kdy po uhašení
vrbenští policisté hlídali spolu s dobrovolnými hasiči požářiště. Proběhlo ohledání místa
a prozatím nebylo zjištěno cizí zavinění.
komisař por. Bc. Pavla Jiroušková, skupina tisku a prevence Bruntál
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Očkování psů a koček proběhne ve dnech od 11. do 15. května 2015
11. 5. 2015 - pondělí
Vrbno - Odetka
Vrbno - městský úřad
Vrbno - technické služby
12. 5. 2015 - úterý
Železná - autob. zastávka
Mnichov - „u Rákosí“
Mnichov - (býv. obecní úřad)
Mnichov - (Urbanovi č.p. 56)
Mnichov - točna autobusů
13. 5. 2015 - středa
Ludvíkov - „sudárna“
Ludvíkov - obchod
Ludvíkov - „Stonožka“
Karlova Studánka – ob. úřad

15:45 – 16:00
16:05 – 16:30
16:35 – 17:00
16:00 – 16:45
16:50 – 17:20
17:30 – 17:50
17:55 – 18:00
18:05 – 18:15

14. 5. 2015 - čtvrtek
Karlovice - Sl. Dům (IRIS) 16:00 - 16:55
Karlovice - obecní úřad
17:00 - 17:50
Karl. - Z. Ves „Pod Lipou“ 18:00 - 18:30
15. 5. 2015 - pátek
Š. N. - Pocheň - autob. zast. 15:30 - 15:40
Široká Niva - nák. středisko 15:45 - 16:40
Široká Niva - ob. p. Hanela 16:45 - 17:15
Skrbovice - vlak. zastávka 17:20 - 17:40

16:00 - 16:30
16:40 - 17:10
17:15 - 17:35
17:45 - 18:00

Cena vakcinace za 1 zvíře proti vzteklině činí 100,- Kč.
Pokud byste měli zájem o očkování zvířete kombinovanou vakcínou, která je proti
vzteklině, psince, parvoviroze, leptospiroze a hepatitidě, tak její cena bude 300,- Kč.
K prováděnému zákroku si přineste platné očkovací průkazy!
Vystavení nového očkovacího průkazu: obyčejný 10,- Kč,
očkovací průkaz mezinárodní 30,- Kč.
Očkování bude provádět MVDr. Vojen Sadílek.
Upozorňujeme občany, že psi musí být na vodítku a případně opatřeni i náhubkem.
Z bezpečnostních důvodů není vhodné, aby psy a kočky k očkování přivedly děti!

Z činnosti hasičů města Vrbna pod Pradědem
21. 3. 2015
Tento sobotní slunný den začali občané s úklidem svých zahrad a domů.
Spolu s tímto úklidem se rozhodli pro spalování travin a jiných materiálů.
Bohužel ve dvou případech vyjížděla jednotka hasičů z Vrbna pod Pradědem
k požárům, způsobených nedůsledným zabezpečením míst, kde byl oheň
rozdělán. Jednalo se o požáry travních porostů v Ludvíkově a Holčovicích,
které hrozily rozšířením do lesa. Oba požáry se spolu s dalšími jednotkami
podařilo dostat během krátké doby pod kontrolu, a tak nevznikly velké škody.
1. 4. 2015
Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v noci z úterý na středu u tragického požáru
v osmipatrovém bytovém domě ve Vrbně pod Pradědem, kde hořelo v bytě 2+1. Požár
s předběžně odhadovanou škodou čtvrt milionu korun bohužel nepřežil uživatel bytu,
další dvě osoby - sousedé, kteří se pohybovali na chodbě u dveří bytu - se
nadýchaly kouře. Na místo vyjely jednotky hasičů z Vrbna pod Pradědem, Bruntálu,
Karlovy Studánky a Světlé Hory. Hořelo ve druhém patře bytového domu v kuchyni, kouř
poškodil obývací pokoj. Hasiči dostali oheň pod kontrolu během 24 minut, také
dohašování zvládli velmi rychle. Oba zraněné sousedy předali hasiči zdravotníkům ZZS
MSK.
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11. 4. 2015
V odpoledních hodinách sobotního dne byla poslána jednotka hasičů z Vrbna pod
Pradědem na dopravní nehodu motorkáře a osobního vozidla. Po příjezdu hasiči provedli
zajištění místa dopravní nehody, protipožární opatření a poté úklid po úniku provozních
kapalin. Lehce zraněna byla pouze osoba jedoucí na motocyklu, která byla již v péči
zdravotníku ZZS MSK.
13. 4. 2015
Hasiči z Vrbna pod Pradědem byli vysláni k technické pomoci. Po příjezdu bylo zjištěno, že
se jedná o pomoc zdravotnické záchranné službě se snesením nadměrně těžké pacientky,
která byla naložena do vozu ZZS.
Bc. Ondřej Chalupa, velitel JSDH

Informace z gymnázia ve Vrbně pod Pradědem
Úspěšný tým míří do Prahy
Družstvo žáků naší školy ve složení:
Gabriel Galčan, Dominik Vičan, Jan Němec,
Filip Zátopek, Dominik Světlák, Karel
Trličík, Vojtěch Matuš, Klára Ujfaluši,
Jana Tesařová a Barbora Šestáková získalo
v Ostravě dne 16. 4. 2015 druhé místo
v závodě Juniorského maratonu (štafeta
běžců, zdolávající délku maratonské tratě
42,2 km) a vybojovalo
postup do
republikového
finále, které se koná
současně
s Pražským
mezinárodním
maratonem 3. května 2015.
Gratulujeme!
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Co nás čeká v květnu 2015
4. 5. 2015 – první den společné části maturitních zkoušek 2015
•
8:30 hodin – matematika – didaktický test
• 13:00 hodin – AJ – písemná práce
5. 5. 2015 – druhý den společné části maturitních zkoušek 2015
•
8:00 hodin – ČJ – didaktický test
• 11:30 hodin – písemná práce
6. 5. 2015 – třetí den společné části maturitních zkoušek 2015
•
8:00 hodin – AJ – didaktický test
Pak následují zkoušky z dalších jazyků.
13. 5. 2015 - charitativní sbírka Květinkový den = Český den
proti rakovině
Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý třetí
občan České republiky a každé čtvrté úmrtí je
způsobeno
rakovinou...
Dodržováním
jednoduchých zásad zdravého životního stylu a
využíváním možností preventivních vyšetření
lze velké části onkologických onemocnění
předejít! Šíření zásad prevence rakoviny je
naším hlavním cílem, pomozte prosím i Vy...
15. - 17. 5. 2015 - CUTT 2015 Jeseníky – jeden z extrémních závodů, které najdete na
http://www.extremnizavody.cz/zavod_detail.php?id=306
Jedná se o první závod nové série ultratrailových běhů jednotlivců
CZECH ULTRA TRAIL TOUR. Centrum závodu této akce bude na
gymnáziu. Hlavním organizátorem je známý český extrémní sportovec
Marek Navrátil.
18. 5. – 20. 5. 2015 – ústní části maturitních zkoušek 2015
22. 5. 2015 - slavnostní vydání maturitních vysvědčení v obřadní síni – 15:00 hodin
21. - 22. 5. 2015 - sportovně turistický kurz pro žáky septimy, který bude pokračovat
dalšími třemi dny v červnu (22. - 24. 6. 2015). Během těchto dni si vyzkouší kromě
turistiky i další různé sporty. Odjezdy na jednotlivé sportovní akce budou vždy z Vrbna.
25. 5. 2015 - jede celá škola na kulturně historickou exkurzi do Wroclawi, nejkrásnějšího
města Polska. Wroclaw se rozkládá na 12-ti ostrovech, proto se často také nazývá jako
„Benátky severu“. Historickou část města si projdeme s průvodcem. Pak pojedeme lodí
do ZOO, kde také navštívíme oceonárium. Nezapomeneme ani na prohlídku výjimečné
památky Hala Století, která je zapsaná na seznamu UNESCO.
27. 5. 2015 - focení jednotlivých tříd a skupin žáků
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INFORMACE ZE SPORTOVNÍHO KLUBU PŘI GYMNÁZIU VE VRBNĚ POD PRADĚDEM
Členové oddílu běžeckých disciplín se již loučili se zimní sezónou 2014/2015 tradičně na
Pradědu - 4. 4. 2015 - ukončení lyžařské sezóny - ''Memoriál Štěpána Jašky'' na Pradědu

Členové oddílu alpských disciplín ještě stále závodili:
4. 4. 2015 na Pradědu Marian Danos ml. a Marian Danos st. obsadili druhé místo
Memoriál Mathiase Žďárského.
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Velice úspěšně závodili i sourozenci Zvědělíkovi a ukončili velice úspěšnou zimní
sezónu:
21. 3. 2015 - Pohár Mostů u Jablunkova - Ondra i Vojta 1. místo
22. 3. 2015 - Beskydský Pohár opět v Mostech u Jablunkova - Ondra i Vojta 1. místo
28. - 29. 3. 2015 - Goralský Klobúčik - to jsou velké a prestižní mezinárodní závody
nejlepších závodníků Česka, Slovenska a Polska v Tatranských Roháčích - zde obrovský
úspěch zaznamenal Vojta, který vybojoval 2. místo v kategorii U8, Ondra v kategorii U10
a ve velké konkurenci těch nejlepších skončil na 9. místě
4. 4. 2015 - Jesenický Pohár na Pradědu - Ondra 1. místo, Vojta 3. místo
5. 4. 2015 - tradiční závěrečné závody Velikonoční Vajíčko na Pradědu - Ondra 1. místo,
Vojta 6. místo - oba v kategorii U10
Oba vyhráli Mistrovství škol na Kopřivné,
a také Olympiádu ZŠ okresu Bruntál na Annabergu.
Ing. Jitka Krätschmerová, zástupkyně ředitele

ZŠ Vrbno pod Pradědem informuje
Pozvánka na Školní akademii
Zveme rodiče a příznivce školy na XXI. Školní akademii, která se koná 21. 5. 2015 v 15
hodin v sále Klubu Mír.
Organizátoři.
Krajské kolo Astronomické olympiády
Krajského kola Astronomické olympiády se z naší školy zúčastnilo v kategorii EF, což jsou
žáci 8. a 9. ročníku, devět žáků. V této kategorii jsme měli čtyři úspěšné řešitele. Za
pochvalu jistě stojí 11. místo Karolíny Remešové.
V kategorii GH, do které patří žáci 6. a 7. ročníku, se soutěže zúčastnilo rovněž devět
žáků. V této kategorii bylo 8 úspěšných řešitelů a pochvalu si zaslouží za 11. místo René
Jan Richter a za 15. místo Eliška Riedlová.
Za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš
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Návštěva Muzea času - NatTech
V úterý 14. 4. se žáci naší školy opět účastnili projektu NatTech. Tentokrát to byli šesťáci,
kteří navštívili Muzeum expozice času ve Šternberku. Putovali jsme zpět v čase, abychom
se ocitli na jeho úplném začátku – v období velkého třesku. Zde si děti zahrály na sluneční
soustavu, předvedly některé ze svých znalostí, mohly dokonce ležet na zemi a sledovat
projekci noční oblohy. Při prohlídce následujících sálů jsme se posunovali v čase směrem
k přítomnosti, získávali přehled o vzniku hodin, jejich druzích a nechyběly také hodiny
z různých období a různých muzeí světa. Obrovským zážitkem byla napodobenina nultého
poledníku, podle kterého se odvíjí čas na celém světě. Ke konci prohlídky na žáky čekala
maketa Hubbleova vesmírného dalekohledu, která v sobě skrývala fotoaparát. Děti si
prohlídku v tak příjemném prostředí užily a odvezly si spoustu užitečných informací.
Jana Zaoralová
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Krajský přebor mládeže
V sobotu 28. 3. 2015 se v Dolním Benešově konal 5. Turnaj v rapid šachu Grand Prix
2014/201.
Naši školu v kategorii D10 nás reprezentovala Katka Remešová a v kategorii H10 Matěj
Řeháček, kategorii H12 jsme měli zastoupení v Adamovi Řeháčkovi a v D14 v Karolíně
Remešové.
Nejvýše dosáhla děvčata, když Karolína byla ve své kategorii čtvrtá a Katka, která byla na
tomto turnaji poprvé, obsadila šesté místo mezi deseti účastnicemi. Dobře si vedl i Matěj,
který se pohybuje již tradičně uprostřed startovního pole. Adam si na tomto turnaji vybral
slabší chvilky a 33. místo je evidentně pod jeho možnosti a určitě si spraví chuť na
okresním přeboru jednotlivců v M. Albrechticích, kde i ostatní prokáží své nesporné
kvality.
Ivan Hába

Šachisté zakončili sezonu
Zatím co některé sporty zahajují jarní část svých soutěží, tak mladí šachisté ji po půl roce
ukončili okresním kolem jednotlivců. Turnaj se konal v sobotu 18. 4. 2015 v Městě
Albrechticích. Nás reprezentovalo pouze sedm hráčů, když ostatní byli na soutěžích
v jiných sportech.
V benjamíncích se mezi děvčaty neztratila Kačka Remešová a v mladších žácích Adam
Řeháček s Janou Matuškovou, která byla z dívek nejlepší. Petr Slavík, nejmladší z našich
v této kategorii, prokázal bojovnost a rostoucí výkonnost. U starších žáků příjemně
překvapil Filip Škopec, který byl na pátém místě nejlepší z našich.
Skončila sezona 2014-2015, kdy jsme soutěžili v šesti Velkých cenách, okresních
přeborech družstev a jednotlivců, v krajském kole družstev a dokonce i na mistrovství
republiky. Došlo i k přirozené obměně hráčů a všichni se již těší, jak od září se rostoucí
výkonnost projeví ve výsledcích jednotlivých soutěží.
ZŠ Vrbno p. P.
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Vrcholí volejbalová sezona
S nástupem jara každoročně vrcholí i volejbalové soutěže v žákovských kategoriích.
Nejinak tomu bylo i letos. V březnu a dubnu pokračovaly turnaje okresní ligy smíšených
družstev, kde naše družstvo, složené ze čtyř dívek a dvou chlapců, drží mezi šesti
účastníky druhé místo. A v sobotu 21. 3. 2015 si je, vítězstvím na domácí půdě, ještě více
upevnilo.
Tyto turnaje slouží i jako příprava na okresní finále v kategorii dívek a chlapců.
Děvčata měla své finále ve čtvrtek 26. 3. 2015. Bohužel na turnaj odjely bez čtyř hráček
základní sestavy, což se projevilo ve výkonu a tak i jedno vítězství je možno hodnotit jako
velmi slušný výsledek.
Následující den odjížděli na finále
starší žáci. I oni byli oslabeni a to
nejen o spoluhráče, ale především
o svého trenéra a vedoucího.
V bojovných a vyrovnaných zápasech
se prosadili a obsadili vynikající druhé
místo.
Škoda, že na tyto turnaje jsme
neodjížděli v optimálních sestavách,
protože pak bychom jistě dosáhli
podobného, ne-li stejného výsledku
jako se to podařilo mladším žákům.
Tito 9. 4. 2015 v okresním finále
smíšených družstev 3+3 zcela
suverénně prošli turnajem a získali
první místo a titul okresních
přeborníků.
Za těmito výbornými výsledky je
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skryta několikaletá práce trenérů a to jak paní Beranové, která vede děvčata, tak i pana
Šajera, který se stará o chlapce.
Obě družstva čekají ještě další turnaje, ale již nyní lze říct, že volejbalisti a volejbalistky
nám i letos dělají radost.
ZŠ Vrbno

Přehled teplot za měsíc březen
V prvním grafu přinášíme přehled průměrných teplot za měsíc březen. Druhý graf ukazuje
přehled průměrných teplot v březnu za roky 2003 až 2015. V následujících tabulkách vám
přinášíme několik údajů z naší meteorologické stanice.
Březen
teplota

Duben do 25.
max
min

den
25.3
23.3
31.3
31.3

rychlost větru
náraz větru
srážky
měsíční
za den
26.3
za hodinu 26.3

hodina
11:14
2:45
18:09
18:59

21:00-22:00

hodnota
15,4°C
-6,2°C
7,6m/s
17,0m/s
41,2mm
11mm
2,6mm

teplota

max
min

rychlost větru
náraz větru
srážky
měsíční
za den
za hodinu

den
15.4
6.4
1.4
1.4
4.4
4.4

hodina hodnota
13:05 20,6 °C
2:07
-4,6 °C
15:31 7,2 m/s
11:27 15,,2 m/s
23,2 mm
4,0 mm
8:00-9:00 1,8 mm

Srážky
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Březen [mm]

11,8

28,5

9,3

19,2

34

28,9

52,9

8,5

28,8

23,2

18,2

54,2

41,2

25. strana

ZPRAVODAJ

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš

ZŠ a MŠ Karlovice informují
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Sněhuláci pro Afriku
Naše škola se zapojila do 3. ročníku charitativní akce s názvem Sněhuláci pro Afriku. Tuto
sbírku pro děti v Gambii pořádá společnost Kola pro Afriku o.p.s. ve spolupráci
s Gymnáziem Ostrava – Hrabůvka. Letos se zapojilo 355 škol a organizací. I díky naší škole
se podařilo vybrat pěknou částku 415 000 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Martina Hradilová
Okresní florbalová liga II. stupně
V pátek 17. 4. 2015 pořádala naše škola páté kolo Okresní florbalové ligy žáků okresu
Bruntál. I přes neúčast na některých turnajích, jsou naši hoši v průběžném bodování na
3. místě.
Našeho turnaje se zúčastnilo sedm škol a hrálo se systémem každý s každým. Podařilo se
nám porazit družstva z Rýmařova, Andělské Hory a Bruntálu, Jesenická ul. Prohráli jsme
se ZŠ Bruntál Okružní a ZŠ Rýmařov. Se ZŠ Město Albrechtice jsme remízovali, avšak
prohráli jsme na nájezdy. Nakonec jsme z turnaje odcházeli s krásným třetím místem.
Sestava: Aleš Mrázek, Michal Pradeniak, René Láníček, Sebastian Michalec, Alexandr
Scheffler, Jan Knap, Jan Ohnoutka, David Krystýnek, Jakub Butora, a Vít Matuš.
Nejlepším střelcem našeho družstva byl René Láníček, který zároveň vede kanadské
bodování celé ligy.
Celkové pořadí:
1. ZŠ Bruntál, Okružní ul.
2. ZŠ Břidličná
3. ZŠ a MŠ Karlovice
4. ZŠ Město Albrechtice
5. ZŠ a MŠ Andělská Hora
6. ZŠ Rýmařov
7. ZŠ Bruntál, Jesenická ul.
V květnu nás čeká poslední kolo, které se bude konat na Základní škole v Bruntále,
Jesenické ulici.
Mgr. Martina Brachtlová
Vycházka do lesa
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Prostřední dubnový týden jsme si zpestřili
vycházkou do lesa. Zaměstnanci Lesů ČR pro nás
připravili pestrý program. Už během cesty na
místo, kde jsme si hráli, jsme se dověděli spoustu
zajímavostí o lese. Při posezení v kroužku jsme si
povídali o tom, že v lese se nesmí křičet,
rozdělávat oheň, nesmí do něj jezdit auta nebo
motorky. Po občerstvení jsme si zahráli hry „Na
lišku a na zajíce“ a „Na rysa“. Pak jsme si
vyzkoušeli chůzi v terénu se zavázanýma očima.
Děkujeme paní Foltové i panu Gasidlovi a moc se
těšíme na další vycházku. Bc. Miluše Mohylová
Připravujeme: Zápis do MŠ 5. 5. 2015, turnaj v přehazované a házené, přednášky
s odborníky na téma „Les pro školku i školu“, výtvarné dopoledne - setkání s prarodiči.

Zveme všechny rodiče a děti z Vrbna a okolí dne 29. 5. 2015 do MŠ Jesenická ve Vrbně
pod Pradědem, kde se na školní zahradě bude konat slavnost k MDD (mezinárodní den
dětí).
Přijďte se pobavit při hrách, soutěžích a tanci.
Začátek: 14:30 hod
na školní zahradě MŠ Jesenická.
Program slavnosti:
- pasování školáků
- společné hry a soutěže pro děti
- kolo štěstí
Tradiční koláče a občerstvení je zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni!
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Nejmilejší koncert Havířov – krajské kolo soutěže
V úterý 31. 3. 2015 jsme se brzy ráno vydali na cestu do Havířova. Konečně nastal
ten okamžik, kdy jsme měli předvést, co umíme. Celkem nás jelo 10 dětí a 4 vychovatelé.
Chtěli jsme zabojovat v kategorii lidový tanec a divadelní přednes. Konkrétně jsme měli
předvést tanec Čardáš a stínové divadlo. Divadlo bylo vyhodnoceno na výbornou a získali
jsme postup na celostátní přehlídku divadelních souborů v Praze. Celá akce se konala
v kulturním domě Leoše Janáčka. Akce se nesla v duchu dobré nálady a veselí. Děkujeme
organizátorům za příjemně strávené chvíle.
Tety Magda, Mirka, Hanka a strejda Radek

Ze života seniorů
Jak poznáte, že určitě nastupuje jaro?
Já podle toho, že se na naše horské silnice vyrojí domácí i zahraniční cyklisté. A tito
nedočkavci často brázdí krajinou, i když zima ještě sem tam ukáže drápek a povětřím
poletují vločky sněhu. Čas nečas, chtějí si svého kola užít.
Nás v Domově také vytáhne sluníčko na zahradu a všem se hned zdá život krásnější.
Ve městě Vrbno p. P. často probíhají kulturní akce a pořady, které nás zajímají, a do těch
se rádi zapojujeme. Samozřejmě s ohledem na možnosti a schopnosti obyvatel Domova.
Vystavovali jsme své nápady a výrobky na Velikonoční výstavě ve Střeše a tuto výstavu
jsme si také prohlédli. Byli jsme také obdivovat mysliveckou výstavu, kde byl hlavním
tématem tetřev.
Velikonoce jsme oslavili kavárničkou. K tanci a poslechu nám hrála skupina Škrpál. Je
pravdou, že dříve jsme se na parketě tísnili, dnes je na parketu místa dost, protože je
převážná část obyvatel imobilních. Zábava probíhala jako vždy, když do sálu vtrhli za
rachotu řehtaček dva kníratí chlápci s pomlázkou v ruce a košíčkem perníčků. Za nimi se
tlačily do dveří dvě boubelaté slepičky a kohout, který nesl kýbl s obrovskou mašlí, plný
perníčků. Slepičky měly namalované pusinky od ucha k uchu a kohoutek vypadal tak
trochu jako kat Mydlář. Maškary se vrhly mezi lidi a to bylo smíchu a výskotu. Když jsme
se vypořádali se sálem, vydali jsme se na pokoje za těmi, kteří na kavárničku nechtěli.
Často dřímali, ale koledníci je rozveselili. Jedna paní mě jako slepičku přitáhla za uši do
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postele, zblízka si se zájmem prohlížela mou tvář a pak tiše vydechla: ,,Slepička“,
a políbila mě na čelo. To bylo opravdu kouzelné a dojemné.
Kostýmy jsme si vymysleli sami a za pomoci naší šikovné švadlenky zrealizovali. Bylo to
pro všechny milým překvapením. Ale je to pro nás těžké, protože vše děláme jen tak na
koleni a na rychlo. Často bychom měli i lepší nápady, ale v práci není čas a po práci nám
každému jede poslední autobus. Takže z mosta do prosta a bez zkoušení. Ale musíte
uznat, že i tak se snažíme.
Odpoledne jsem potkala dceru jedné klientky a ta si posteskla, že je maminka nějaká
zmatená, že tvrdí, že měli na pokoji nějaké slepičky. Po mém vysvětlení, jak to s těmi
slepicemi bylo, jsme se obě upřímně zasmály.
Jistě mnozí čtenáři vědí, že v Domově došlo ke změnám ve vedení. Mě šťouru docela
zajímalo, jak to vnímají naši obyvatelé. Proto jsem některé oslovila a tady je jejich názor.
Shodli se na tom, že kvalita služeb se nezhoršila, je stejně kvalitní jako dříve, ale personál
je usměvavější, pracuje bez nervozity, napětí a panuje zde klidná a příjemná pohoda.
A tak to má být, ne?
Za DPS Vrbno Miluška Reissner

Klub zdraví Vrbno pod Pradědem v měsíci květnu 2015 připravuje

KDY: ČTVRTEK 14. května 2015
KDO: Magda Škrlová
Pojďte s námi na další cestu
po
zajímavých
oblastech
světa.
Tentokrát nás paní Magda Škrlová
seznámí
s
ostrovem
Madeira
v Atlantském oceánu. Ostrov věčného
jara vám nabídne úchvatné pohledy
do hlubokých údolí, na moře i skalnaté
vrcholy centrálního horského masivu.
Na závěr přednášky bude jako
obvykle připravena ochutnávka.

Těšíme se na vaši účast.
Přednáška Klubu zdraví se koná ve Středisku chytrých aktivit STŘECHA, Vrbno pod
Pradědem. Začátek přednášky je v 18 hod. Vstup volný.
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Listárna
Vážení čtenáři,
jak vyplývá z Vašich ohlasů, mnozí z Vás rádi čtou příspěvky s turistickou
tématikou. Jsem ráda, že moje práce má smysl, ale zároveň si
uvědomuji, že moje možnosti nejsou neomezené. Nedávno jsem četla výstižná slova
jednoho lékaře, která vyslovil u příležitosti svých devadesátých narozenin. Náš čas do 60
kráčí, do 65 kluše, do 70 utíká, do 75 pádí, do 80 prchá a potom se už dny střídají tak
rychle, že je nestačíme sledovat. Pro lepší zapamatování jsem si vytvořila zkratku KKUPP
(kráčí, kluše, utíká, pádí, prchá). Právě jsem vstoupila do stadia „pádí“ a nevím, kolik
aktivního času mně a manželovi ještě bude dáno. Mé příspěvky čtou nejen čtenáři
Zpravodaje, ale plných osm let také čtenáři regionálního tisku Bruntálsko krnovského
Deníku. Asi před čtyřmi lety mi přišel dopis od bývalé turistky z Krnova, která se nad
mými řádky vrací a vzpomíná na místa, která spolu s dnes již nežijícím manželem
prochodila. V našem městě, resp. v našem regionu, žije mnoho turistů, působí zde také
Klub českých turistů a byla bych ráda, kdyby se našel někdo, kdo by se chtěl, stejně jako
já, o své zážitky z přírody podělit. Ráda bych, stejně jako ta žena z Krnova, jednou
vzpomínala na místa, která jsem navštívila nebo v příspěvcích objevovala místa nová.
Helena Rusková
Poděkování první místostarostky
Děkuji paní Ruskové za přínosné články do listárny Zpravodaje. Jsem
přesvědčena, že si nacházejí své čtenáře a jsou pro mnohé inspirací k výletům i k rozšíření
znalostí. Určitě by nebylo od věci zmapovat takto podrobněji naše regionální turistické
zajímavosti. Dovedla bych si představit publikaci v podobě jakési „Regionální turistické
kuchařky“. Přidávám se k výzvě paní Ruskové. Napište o místech, které možná jiní neznají
nebo na ně zapomněli. Pokud bude zájem o vydání publikace, spojíme síly.
Hezké čtení všem
Květa Kubíčková
Objevte chatu Kajetánku
Stejně jako v minulém čísle Zpravodaje se vydáme na jednu z loveckých
chat, tentokrát na chatu Kajetánku. Chata se nachází na východním
svahu Vysoké hory v nadmořské výšce 870 m a je pěšky dobře dostupná přímo z Vrbna
pod Pradědem.
Od kostela se vydáme po červeně značené trase na cestu, která je známá pod názvem
Poštovská. Míjíme penzion U Hradilů, sjezdovku, Mirkův pramen i turistické rozcestí Pod
Šindelnou a zastavíme se až u pomníku Sova, tři kilometry od vrbenského kostela. Tady
budeme odbočovat.
Nejdřív si ale připomeňme, že pomník zde stojí minimálně od začátku devatenáctého
století. Kdysi na něm bývala upevněna sova, symbol moudra, napsaného neměckým
písmem na pomníku. Německy psaný text i jeho český překlad můžete najít na www
stránkách zesnulého občana Železné, pana Hlávky (http://www.historievrbno.estranky.cz/clanky/kaplicky--krize-a-jine.html).
Pomník byl postaven v době, kdy chodívali kněží z Andělské hory přes kopec sloužit do
vrbenského kostela, a jeden z kněží byl na místě, kde stojí, raněn mrtvicí.
U pomníku odbočíme doprava, směřuje sem cyklotrasa č. 6076, přicházející z Karlovic
a pokračující na Malou Hvězdu. Po cyklotrase půjdeme od pomníku necelých dvě stě
metrů a odbočíme nejbližší odbočkou vlevo. Lesní chodníček kopíruje směr cyklotrasy,
kterou z počátku můžeme po pravé ruce sledovat. Stoupáme přibližně jeden kilometr do
kopce, až narazíme na nenápadné hvězdicovité rozcestí nacházející se hluboko v lese.
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Odbočíme nejbližším chodníčkem vlevo a za chviličku chatu uvidíme. Zbývá nám k ní
necelých dvě stě metrů.
Chata se nachází v hlubokém lese, nic jiného zajímavého tady nenajdeme, ale jsme v cíli,
s dobrým pocitem, že jsme ji objevili. Celková vzdálenost od kostela k chatě je mírně přes
4 km.
Helena Rusková

Poděkování
Když je člověku osmdesát pět, může ho stále těšit svět.
Děkuji všem přátelům a známým, kteří mi blahopřáli k výročí 85 let, které mě dostihlo
v měsíci dubnu tohoto roku. Děkuji pracovníkům Městského úřadu, v čele s panem
starostou Ing. Petrem Grossem, za krásné písemné blahopřání.
Děkuji také sousedům z našeho bydliště a okolí na Sadové ulici za ohleduplnost a zejména
za případnou výpomoc.
Děkuji jmenovitě paní Bohumile Ligenzové za stálou a nezištnou výpomoc při zastoupení
v pracích, spadajících do naší povinnosti, související s bydlením. Děkuji pak zejména za její
osobní dárek.
Je štěstím, když máte, kromě rodinných příslušníků, někoho v přímém sousedství, na
koho se v případě náhlé potřeby můžete s důvěrou obrátit.
Buďme proto lidé k sobě ohleduplní a vlídní, ať nás i ve vyšším životním věku svět baví
a máme z něho radost.
Vlastimil Dušek, Sadová 499, Vrbno
Už přes 40 let bydlíme na sídlišti ve Vrbně pod Pradědem
Je to pravda, už tady bydlíme kolem 40 let, někteří déle, jiní méně.
Jedná se o sídliště postavené souběžně s ulicí Sadovou. Nejdříve byly postaveny
čtyřpodlažní domy v horní části sídliště a potom se začaly stavět čtyři věžáky, a nakonec
byla postavena samoobsluha v dolní části. Nevím, jestli popisuji sled událostí přesně. Ale
tak nějak to bylo. Samozřejmě jsme se stěhovali v době, kdy nebyly udělány chodníky
a cesty. O trávníku a vysazených stromech se ještě vůbec nemluvilo. Ale název už sídliště
mělo, krásnej: „Sídliště 25. výročí Vítězného února“. Uprostřed sídliště vznikla plocha, na
které mělo stát sousoší k tomuto výročí. Naštěstí zvítězil zdravý rozum a vzniklo tam
hřiště, a to je tam dodnes. Když jsem dával svou adresu kamarádům nebo známým, tak si
ťukali na čelo. Příznivci minulého režimu se tímto názvem vyznamenali. Když jsem byl
přihlašovat narození dítěte na matrice v Rýmařově, porodnice v Bruntále byla v opravě
a říkal jsem na otázku trvalého bydliště sídliště 25. výročí Vítězného února, paní co to
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zapisovala, se na mě podívala s výrazem: „Kterej blbec to mohl vymyslet“. No všechno
dopadlo dobře. Po revoluci v 89 roce bylo sídliště přejmenováno na ulici Husovu, což bylo
logické pokračování staré Husovy ulice. Po nastěhování jsme se museli pořádně zabydlet
a teprve potom se začalo dávat sídliště do pořádku. To znamenalo dodělat cesty,
chodníky, pískoviště, zasadit keře a stromy a taky se podílet na dodělání hřiště. Díky také
dobrovolným brigádám se jednou za rok, a to před 1. májem, dalo sídliště do pořádku.
Kotelna byla taky „výborná“, topilo se na tuhá paliva a veškerý popel se vyvážel na
prostranství před kotelnou a jednou za čas přijel traktor se lžící a velmi dovedně to
nakládal na nákladní vůz. To znamenalo, že veškerý popel, který se rozvířil, letěl na dva
nejbližší paneláky. Měli jsme velkou radost, protože většina rodin si věšela prádlo na
balkonech a lodžiích. V pozdější době se začaly používat popelnice, ale všechno vyřešil až
plyn, a od té doby je pokoj. Máme ještě jeden pomník. Je to betonový komín, který byl
v provozu jenom asi dva měsíce, a potom se přistoupilo k opravě starého, který je na
paneláku. Dva domy mají na tento nefunkční komín krásný výhled. I když během doby
byly problémy, většina lidí, kteří se nastěhovali na začátku, tam bydlí dodnes.
Emil Kothánek

2. ročník vzpomínkového výšlapu na Zámecký vrch na památku Emila Pely
V sobotu 18. dubna se opět po roce uskutečnil vzpomínkový výšlap
na Zámecký vrch u příležitosti druhého výročí rozloučení s Emilem
Pelou. Rodina, přátelé a všichni, kteří chtěli zavzpomínat, se společně
vydali naučnou stezkou až na rozhlednu, která se pro nás všechny již navždy stala jakýmsi
pamětním poutním místem a krásnou připomínkou toho, jak se Emil Pela zasloužil
o rozvoj místního kraje.
Počasí na tento den uchystalo jedno ze svých mrazivých překvapení a po několika
krásných jarních dnech všechny účastníky výšlapu ráno uvítalo snad již poslední letošní
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sněhovou nadílkou. Přesto bylo velmi milé se po roce opět sejít, společně zavzpomínat
a připít si na Emilovu počest.
Jménem rodiny děkujeme organizátorům, zejména paní Daně Selingerové, starostce obce
Ludvíkov, i všem účastníkům, kteří přišli zavzpomínat s námi.
Těšíme se na setkání opět za rok.
Eva Pelová s rodinou

Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář na květen 2015
2. 5.
4. 5.
4. 5.
4. 5.
4. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.
5. 5.
6. 5.
6. 5.
6. 5.
7. 5.

Vrbenský Dráček - Ludvíkov, 10:00, autokemp Dolina
Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00-17:00, Střecha
Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00-18:00, Střecha
Sama sobě vizážistkou, kurz pro ženy a dívky, 15:00 - 17:00, Střecha
Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30-19:00, Střecha
Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
Tritur 11 - časovka na 10 km, 17:00, hájenka Železná
Lovy nejen beze zbraní, setkání milovníků přírody, 17:00, Střecha
Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
Kurz anglického jazyka pro pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
Univerzita volného času, přednáška na téma „Pozitivní vliv mandaly na člověka
v teorii i praxi“, 16:00-18:00, Střecha
7. 5. Počítačový kurz na úpravu digitální fotografie v programu Picasa, 16:00-17:30,
Střecha
10. 5. O Černého mnicha - kritérium, 10:00, Černá Opava
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11. 5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
12. 5.
12. 5.
12. 5.
12. 5.
12. 5.
13. 5.
13. 5.
14. 5.
14. 5.
14. 5.
17. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
19. 5.
19. 5.
19. 5.
19. 5.
20. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.
23. 5.
25. 5.
25. 5.
25. 5.
26. 5.
26. 5.
26. 5.
26. 5.
26. 5.
27. 5.
27. 5.
27. 5.
29. 5.
29. 5.
30. 5.
30. 5.

Schůze OSBD, 16:00-18:00, Střecha
Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00-17:00, Střecha
Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00-18:00, Střecha
Jarní koncert sborečku Koťata MŠ Ve Svahu 14:30-16:00, Střecha
Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30-19:00, Střecha
Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
Okolo Drakova - 30 km, 17:00, hřiště Mnichov
Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
Kurz anglického jazyka pro pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
Školení zastupitelů, 15:00, Střecha
Centrum Život a Zdraví, přednáška na téma Madeira, přednáší Magda Škrlová,
18:00, Střecha
Počítačový kurz na úpravu dig. fotografie v programu Picasa, 16:00-17:30, Střecha
Pohádka „Skřítek Skříňáček“, hraje Divadlo ŠUS Praha a Rokycany, 15:00, Střecha
Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00-17:00, Střecha
Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00-18:00, Střecha
Zápis do hudebního oboru ZUŠ, 13:00 hod, ZUŠ Vrbno
Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30-19:00, Střecha
Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
Na Hvězdu - vrchařský závod, 17:00, od Benziny
Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
Kurz anglického jazyka pro pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
Univerzita volného času, poznávací zájezd Hanušovice - Jeseník
Schůze KSČM, 16:30-17:30, Střecha
Vrbenský Dráček - Široká Niva, 10:00, hřiště Široká Niva
Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00-17:00, Střecha
Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00-18:00, Střecha
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Vrbno, 16:00, Střecha. Výstava
potrvá do 30. 6. 2015
Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30-19:00, Střecha
Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
Duatlon, 17:00, Sněženka
Láska je dar, zábavný pořad se Zbigniewem Czendlikem a Marcelem Zmožkem.
Hosty jsou hudebník Radim Linhart a zpěvačka a moderátorka Mára Živá, 19:00,
Střecha
Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
Kurz anglického jazyka pro pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
Sportovní odpoledne s kolem štěstí, 14:30, zahrada MŠ Jesenická
Přátelské posezení LKŽ, 16:00, Střecha
31. ročník akce „Den zdravotně postižených“, 9:00, Zámeček Grohmann Vrbno
Vrbenský Dráček - Karlova Studánka, 10:00, hřiště Karlova Studánka

31. 5. „Dětský sen“, zábavné odpoledne, 14:00, areál SKI arény Vrbno
31. 5. Cvičné střelby, MS Praděd a Střelecký klub, 9:00, myslivecká střelnice
2. 6. Tritur 15 - Spurty, 17:00, Černá Opava
Naďa Trzaskaliková, Střecha
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K pořadu „Lovy nejen beze zbraní“
Do kulturního zařízení Střecha ve Vrbně pod Pradědem jsou občané zváni i na pořady
o přírodě. Tyto výstavy a vernisáže připravují zdejší zaměstnanci ve spolupráci s Ing. Otou
Bouzkem a jeho přáteli a podvečery se setkávají s velkým zájmem veřejnosti.
Vzpomeňme například výstavy: Bouzek spisovatel a malíř, Sto let kamzíků v Jeseníkách,
Lovecké chaty v Jeseníkách, ale bylo i mnoho dalších. V současné době probíhá ve Střeše
výstava Tetřev hlušec – životní projevy; a pro podzimní období se již připravuje vernisáž
s výstavou o lovcích beze zbraní, tzv. Bezflinťácích.
V těchto souvislostech vznikl nápad připomenout vrbenské veřejnosti období, kdysi
v České televizi běžící nezapomenutelný seriál, Lovy beze zbraní. Obzvlášť ráda na něj
vzpomíná starší generace, ale určitě by určitě zaujal i současníky. Proto se parta
kamarádů s pochopením pracovníci Střechy rozhodla zkusit, opět pod vedením Ing. Oty
Bouzka, vytvořit večerní pořad na téma Lovy nejen beze zbraní. Myslím, že nelze první
večer začít jinak, než připomenutím ostravského seriálu. K tomu se podařilo získat film
o režisérovi tehdejšího pořadu, Františku Mudrovi. Ale autoři vrbenských „Lovů“
nabídnou posluchačům mimo této vzpomínky i příjemné vyprávění současných, svou
tvůrčí činností vesměs něčím výjimečných milovníků přírody. Svými poutavými zážitky
zavedou přítomné do lesů, k vodě, na lovy s puškou, ale i fotoaparátem či kamerou.
Všichni, kteří se podílí na přípravě tohoto nového pořadu, jsou přesvědčeni, že veřejnost
o téma z přírody projeví zájem a všechny srdečně zvou. První pořad Lovy nejen beze
zbraní začne již 6. Května 2015 v 17 hodin v modrém salónku kulturního zařízení Střecha.
Nejen, že si krátce připomeneme slavné období ostravské televize, která díky hostům
a umění Františka Mudry přitáhla k obrazovkám diváky, ale pokud potvrdí účast, setkáme
se dalším produkčním, kameramanem a režisérem, z pořadu Tisíc let myslivosti.
Režisér pořadu, J. P.
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Kulturní, sportovní a společenské akce ve Zlatých Horách na květen 2015
30. 4. 2015 - 2. 5. 2015 Zlatohorská hudební horečka.
Areál Bohema Zlaté Hory. Výukové kurzy na akustickou kytaru, mandolínu a dobro
s doprovodnými koncerty pro veřejnost. Více na www.atamusic.eu/zhh.
6. 5. 2015 v 17:00 hod. Pekinova šestka - cyklistický závod.
Rovinatá časovka - Goldtour Zlaté Hory. Start - Dolní Údolí - Hotýlek U Pekina. Pořádá
SKM ZH.
8. 5. 2015 Májový běh a sportovní odpoledne.
Park u Sanatoria Edel. Registrace od 14:30 do 15:00 hod. Bohaté občerstvení. Pořádá SAZ
a Sanatorium Edel.
9. 5. 2015 Putování za krásami Zlatohorska.
Start od 7:00 do 10:00 hod. Prezentace Ranč pod Rejvízem. Turistický pochod. Trasy 5, 8,
13, 20 a 25 km. Pořádá KČT Ondřejovice.
9. 5. 2015 ve 12:00 hod. Diecézní pouť rodin.
Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor.
12. 5. 2015 v 17:00 hod. Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ F. SCHUBERTA.
Městské muzeum - Galerie SNOP. Výstava potrvá do 4. června 2015.
20. 5. 2015 v 17:00 hod. Pekinova šestka naopak - cyklistický závod.
Rovinatá časovka - Goldtour Zlaté Hory. Start: křižovatka nad Zlatými Horami (ZH Mikulovice - Rejvíz). Pořádá SKM ZH.
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21. 5. 2015 v 17:00 hod. Absolventský koncert.
Koncertní sál ZUŠ F. Schuberta ve Zlatých Horách.
23. 5. 2015 od 13:00 hod. Odemykání Mechového jezírka na Rejvízu.
Tradiční zahájení turistické sezóny na Rejvízu. Bohatý kulturní program. Pořádá spolek
pro rozvoj Rejvízu.
30. 5. 2015 od 14:00 hod. Single Lady Dancing (taneční seminář).
Tělocvična Sanatoria Edel. Exotické taneční styly, radost z pohybu pro dámy každého
věku. Pořádá Zelená tělocvična.
Více o kulturních, sportovních a společenských akcích na www.zlatehory.cz – kulturní
kalendář akcí.
Zájemcům nabízíme zasílání kulturních akcí e-mailem.
Aneta Albertová, Městské informační centrum, Zlaté Hory
tel./fax: 584 425 397, e-mail: mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz

Kultura v Bruntále
náměstí Míru
2. 5. v 19 hod. Vítání jara - Sraz motorkářů a tvrdé muziky. Zahájení motorkářské sezony.
22. 5. v 15 hod nám. - Piáno na ulici aneb rozezníme Bruntál?
Bruntál se připojuje k celostátní akci Piáno na ulici. Její zahájení proběhne na náměstí
Míru v Bruntále, pod balkonem bývalé radnice. Hosty budou Richard Pogoda a Mirek
Švihálek – saxofon.
Městské divadlo
středa 13. 5. v 19 hod. - CENA ZA NĚŽNOST - poslední
titul ročního divadelního předplatného bude
melodramatický příběh, který zachycuje téměř třicet let
vývoje vztahu matky a dcery. Hrají Jana Janěková, Jitka
Čvančarová s Alexej Pyško a další. Doprodej vstupenek
za 250 a 230 Kč je v předprodeji v Městském
informačním centru.
sobota 23. 5. – Víkend.
Repríza úspěšné divadelní hry ochotnického souboru Magnet z Bruntálu.
Muzeum v Bruntále
31. 3. – 3. 5. - Ondřej a Lukáš Tofanovi – obrazy a fotografie
17. 4. – 31. 5. - Konec 2. světové války na Bruntálsku - výstava fotografií pomníků
30. 5. - Hudební odpoledne v parku – 4. ročník - Tradiční hudební festival kapel různých
žánrů. Doprovodný program: venkovní čajovna, veganské speciality, grilování masa. Akce
bude spojená s jarmarkem místních umělců a řemeslníků. K vidění budou skláři, malíři,
řezbáři, kovář, hrnčíři, keramičky a švadleny, brašnářka, šperkaři i včelaři.
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Kultura v Krnově
Flemmichova vila
24. dubna - 24. května – TRINITY. Lucie Ostráková - porcelánové šperky, Anna Bornová práce s kartonem, Eva Kráslová - kaligrafická dekorace.
do 24. května - VE JMÉNU KŘÍŽE I HVĚZDY - výstava věnující se dějinám náboženství
v Krnově. Vstupné: 20 Kč, děti a studenti 15 Kč. Výstavní prostory otevřeny úterý - neděle
8:00 - 18:00 hodin.
Městské divadlo
5. května v 19:00 hodin - TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE - komedie
Divadlo bez zábradlí Praha - Karel Heřmánek, Bohumil Klepl, Zdeněk Žák, Jana Šulcová /
Johanna Tesařová. Vstupné: 260 a 240 Kč (děti a studenti sleva 50 %).
8. května v 16:00 hodin - Jak František pomohl Majdě a Petrovi zachránit divadlo dětské zábavné a písničkové představení Magdaleny Reifové a Petra Vacka pro malé
diváky televizní Kouzelné školky. Vstupné: 130 a 110 Kč - předprodej od 1. 4.
20. května v 19:00 hodin - RADÚZA - koncert osobité písničkářky, zpěvačky, šansoniérky,
harmonikářky a hudební skladatelky, trojnásobné držitelky ceny Anděl. Na koncertě ji
doprovodí kapela špičkových muzikantů. Vstupné: 250 Kč.
Synagoga
1. června v 19:00 hodin - Večer židovské barokní hudby - koncert v rámci mezinárodního
hudebního festivalu Janáčkův máj 2015. Irena Troupová - soprán, Collegium musicum
Brno. Vstupné: 160 Kč, děti, studenti a důchodci 80 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 4.
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Další úspěchy Masters lyžařů z Karlovy Studánky
Na loňské úspěchy opětovně navázala parta lyžařů TC Praděd z Karlovy Studánky, kteří ve
svých kategoriích závodů Moravia Silesian Masters Cup v letošní sezóně pravidelně „stáli
na bedně“, sbírali body do celkového umístění a potvrzovali tak svoje kvality.
Fota jsou z úspěšných závodů na Annabergu 21. 3. 2015 a z Pradědu 11. 4. 2015.
Partě, ve složení Ing. Alena Bouzková, Hana Obelczová, Josef Obelcz a Petr Bačík,
k jejich úspěchům blahopřejeme!!!
František Bačík
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Z činnosti fotbalového oddílu TJ Sokol Vrbno pod Pradědem
Ještě než budeme informovat vrbenské občany o našich výsledcích, je nutné se zmínit
o tom, že ve čtvrtek dne 9. 4. 2014 pořádal fotbalový oddíl brigádu na fotbalovém hřišti.
Cílem byl úklid areálu od odpadků a dále od nepořádku, který zejména na tribunu
přinesla ta část vrbenské mládeže, jejíž asi jedinou zábavou je ničení lavic, zařízení
veřejných toalet, posedávání na tribuně atd…
Brigády se zúčastnili členové fotbalového oddílu, ale i rodiče a trenéři. Největší účast na
brigádě měli naši nejmenší členové. Největší „nepořádek“ však byl a dosud zůstal v části
areálu, kde byli a dosud jsou umístěny rampy a další zbytky zařízení, jenž ke své činnosti
používal SKATE oddíl při TJ Sokol Vrbno p. P.
Myslím, že odpovědní členové skate oddílu, kteří v areálu působili, by se měli přijít
podívat, co zde po nich zůstalo a sjednat v tomto směru nápravu (i s naší pomocí), jelikož
jak jsem si již zvykl, opět se to sveze na nepořádek vrbenských fotbalistů.
Hráči fotbalového oddílu zahájili prvními zápasy jarní část sezóny 2014 - 2015.
Mladší přípravka: 16. 4. 2015 TJ Sokol Vrbno p. P. - TJ Horní Benešov
18. 4. 2015 FK Hošťálkovy - TJ Sokol Vrbno p. P.
Starší přípravka: 12. 4. 2015 TJ Slezan Jindřichov - TJ Sokol Vrbno p. P.
19. 4. 2015 TJ Sokol Vrbno p. P. - TJ Sokol Chomýž
Mladší žáci:
5. 4. 2015 TJ Slavia Opava - TJ Sokol Vrbno p. P.
11. 4. 2015 TJ Sokol Vrbno p. P. - Vřesina
18. 4. 2015 Juventus Bruntál - TJ Sokol Vrbno p. P.
Starší žáci:
5. 4. 2015 Slavia Opava - TJ Sokol Vrbno p. P
11. 4. 2015 TJ Sokol Vrbno p. P. - Vřesina
19. 4. 2015 Juventus Bruntál - TJ Sokol Vrbno p. P.
Dorost:
28. 3. 2015 Vávrovice - TJ Sokol Vrbno p. P
11. 4. 2015 Stará Bělá - TJ Sokol Vrbno p. P
18. 4. 2015 TJ Sokol Vrbno p. P - Bílovec
11. 4. 2015 TJ Karlovice - TJ Sokol Vrbno p. P.
Muži:
18. 4. 2015 TJ Sokol Vrbno p. P. - TJ Slezan Osoblaha
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Vrbenští
fanoušci,
přijďte podpořit naši
mládež při fotbalových
utkáních
a
dále
zejména naše „A“
mužstvo, které jak se
zdá bude potřebovat
každý bod pro záchranu
v Okresním přeboru.
Za fotbalový oddíl
Bc. Jindřich Pavlíček
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Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v květnu
,,Kniha je branou do jiných světů.“
… z populárně-naučné literatury
1.: ALEXANDER, E.: Mapa věčnosti. Praha: Fortuna Libri, 2014.
2.: NAUMANN, F.: Malý Machiavelli: 15 osvědčených strategií pro životní krize.
Praha: Portál, 2011.
3.: JUNEK, V.: Vily slavných. Praha: Petrklíč, 2014.
4.: HAVELKA, E.V.: Povídání s hvězdami a bylinkami. Praha: Ikar, 2014.
5.: STEHLÍK, P.: Do temnoty: zpověď českého vojáka v Afghánistánu.
Brno: CPres, 2014.
… pro děti a mládež
1.: BIGNOTTI, F.: Zvířata v otázkách a odpovědích. Říčany: Sun, 2014.
2.: HRABÁLKOVÁ, M.: Náramky z gumiček a další super ozdoby. Praha: Fragment, 2014.
…z beletrie
1.: MARKLUND, L.: Rudý vlk. Praha: Knižní klub, 2015.
V zlověstných závějích…číhá trpělivě smrt. Zasněžená krajina na severu Švédska vydá
mrtvé tělo místního novináře. Týden před jeho násilnou smrtí si s ním Annika
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Bengtzonová, Reportérka stockholmského Večerníku domluvila rozhovor o několik desítek
let starém teroristickém útoku na nedalekou vojenskou základnu.
2.: LYNDON, R.: Císařský oheň. Praha: Knižní klub, 2015.
Nečekaně se opět setkávají hrdinové knihy Cesta sněžných ptáků. Ctižádost byzantského
císaře je bezmezná. Je třeba získat ,,ohnivou směs“, zázračný vybuchující prášek, který
údajně mají na druhém konci světa v Číně.
3.: PROWDER, B.: Rudý zákon: jak jsem se stal Putinovým nepřítelem č. 1. Brno:
BizBooks, 2015.
Americko-britský miliardář Bill Browder by si ještě před několika lety řekl, že hlavní je
dělat byznys a ne odhalovat korupci v Kremlu. Pak se ale stalo něco, co ho donutilo změnit
názor. Stal se aktérem jednoho z nejdramatičtějších politických thrillerů současnosti.
4.: ŠPIČKOVÁ, I.: Ztraceno v písku. Praha: Millenium Publishing, 2014.
Historický román se začíná odvíjet roku 1662. Loď Santa Charlotta převáží křesťanské děti
do italského Palerma. Ve Středozemním moři je však loď přepadena a děti jsou prodány
do otroctví. Jejich další osudy konfrontované s křesťanským a muslimským světem se
v tomto strhujícím románu čtou jedním dechem.
5.: HAYES, T.: Já, Poutník. Praha: Knižní klub, 2014.
Poutník je přezdívka muže, který neexistuje. Adoptivní syn zámožné americké rodiny kdysi
vedl tajné oddělení vyšetřující zločiny uvnitř špionážních a zpravodajských služeb. Než se
stáhl do ústraní absolutní anonymity, napsal knihu o moderních vyšetřovacích metodách.
Svérázná příručka se mu však stala osudnou: kdosi ji použil jako návod, jak někoho zabít,
znemožnit určení totožnosti oběti a zahladit po sobě jakoukoli stopu. A někdo jiný s její
pomocí Poutníka našel a přiměl ho zapojit se do vyšetřování této vraždy.
6.: KAŠUA, S.: Druhá osoba singuláru. Příbram: Pistorius § Olšanská, 2014.
Ústřední postavou románu, přeloženého již do třinácti jazyků, je ambiciózní muž, jeden
z nejlepších arabských právníků v Jeruzalémě. Vlastní prosperující advokátní kancelář, má
dům, manželku a dvě děti. Jednoho dne zakoupí v antikvariátu Tolstého Kreutzerovu
sonátu a v ní nalezne lístek určený neznámému muži, evidentně psaný rukou jeho
manželky. Stravován podezíravostí a palčivou žárlivostí se pustí do pátrání po předchozím
majiteli knihy.
7.: FREMANTLE, E.: Královnin gambit. Brno: Jota, 2014.
Královnin gambit vypráví o ženském přátelství a zradě, o vášni a smrtelně nebezpečných
intrikách. Různé historické texty se o Kateřině Parrové obvykle zmiňují jako o nezáživné
ošetřovatelce starého krále, což je poněkud zkreslený obraz. Autorka ji naopak vykresluje
jako dynamickou a inteligentní ženu, která dokázala šikovně a diskrétně proplouvat
úskalími života u dvora, po boku vrtošivého Jindřicha – a jako jediná z jeho šesti žen tak
také dokázala z manželství s ním vyváznout živá, zdravá a se ctí.
… pro děti a mládež
1.: PESCHKE, M.: Káťa Líbezná: na oslavách princezna. Brno: CPress, 2014.
Snad všichni mají narozeniny v květnu! Ze začátku chodím na oslavy moc ráda, ale brzy
mě začnou unavovat – teda hlavně to přespávání. Všude dobře doma nejlíp! Má vlastní
oslava se blíží a mně na ní moc záleží. Jsem totiž opravdická princezna všech oslav – to
budete koukat!
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2.: MCNALLY, S.: Tajemství Morrowů. Praha: Columbus, 2014.
Tallitha Mouldsonová je tvrdohlavá dívka, která se rozhodla změnit svůj život a odhalit
tajemství neblahé rodiny Morrowů. Je to příběh intrik, zrady a kouzel, který vás bude
vtahovat dál a dál do široké sítě napínavých záhad.
3.: FLANAGAN, J.: Bratrstvo. Kniha 5. Hora štítů. Praha: Egmont, 2015.
Araluenský král Duncan má pro Hala a bratrstvo Volavek naléhavý úkol. Jeden pokus o
zavraždění princezny Kasandry byl překažen, vrazi však nepřestanou, dokud nesplní svou
povinnost, kterou považují za věc cti. Volavky se spolu s hraničářem Gilanem proto znovu
vypraví do Aridy.
Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé

Uzavřené manželství
21. 03. 2015

Miroslav Balhar a Elen Němcová (oba z Široké Nivy)
Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka MěÚ Vrbno pod Pradědem

Blahopřejeme k narození
Michaela Cyp rich o vá
Julie Kla u so vá
Lukáš La nč i

Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Michaela Jurinová, odbor vnitřních věcí

Rozloučili jsme se
Vilibald R ic h ly
Ilona Pa u leno vá
Jan R eč ek
Anna Kop ec ká
Horst Lo ka j
Věra Ad á mková
Anděla Ja no vá
Jaroslav Fran c
Roman N ec ká ř
Františka Ku rtu líko vá
Josef M iklá š
Luděk Ro ž no vs ký
Václav Ko la řík

Vrbno pod Pradědem - Mnichov
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem - Mnichov
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem - Mnichov
Vrbno pod Pradědem - Mnichov
Vrbno pod Pradědem - Železná
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Michaela Jurinová, odbor vnitřních věcí
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Blahopřejeme
Dne 28. dubna 2015 oslavila kulatiny

paní Jožinka Kubincová
z Vrbna pod Pradědem
„Ať se Tvé dny skládají jenom z takových krásných chvilek,
abys na konci každého dne usínala s pocitem štěstí.
Aby lodička Tvého života byla lehká a vezla jen to, co potřebuješ:
prosté radosti, pár přátel hodných tohoto pojmenování,
někoho, koho miluješ a někoho, kdo miluje tebe“.
Za celou rodinu sestra Jaroslava.

Dne 1. května 2015 slaví krásné 85. narozeniny naše milovaná maminka

paní Libuše Petrová (Burkartová)
z Vrbna pod Pradědem.
V řadě dnešních gratulantů přijmi naše přáníčko,
lásku, štěstí, spokojenost, hlavně pevné zdravíčko.
Všechno nejlepší do dalších let přejí dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínáme
„Dotlouklo srdce drahé maminky, odešlo na věčnost spát.
Maminko zlatá, zůstaneš s námi ve věčných vzpomínkách“.
Dne 14. května 2015 vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička

paní Ludmila Vašinová
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery a synové s rodinami.

„Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět. O to těžší je žít bez nich“.
Dne 10. května 2015 vzpomeneme 10. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

pan Jiří Maršal
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jarmila, dcery Leonka a Zlatka
a rodiny Kaňova a Grygova.
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„Marně stromy šumíte, marně syna budíte,
na věky tady spí, nikdo ho nevzbudí“.
Dne 21. května 2015 to bude 10 let, kdy nám navždy odešel

pan Jiří Neckář
z Vrbna pod Pradědem.
a 1. září 2014 by se dožil 60 let.
Vzpomíná maminka, sestry Ludmila a Jana a bratři Jindřich a Pavel.

„Dny plynou, jak tiché řeky proud,
jen vzpomínka v srdci trvá a nedá zapomenout“.
Dne 27. května 2015 vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí

pana Luboslava Váni
z Vrbna pod Pradědem.
Stále vzpomínají sourozenci s rodinami.

„Kdo znal, vzpomíná, kdo měl rád, nezapomíná“.
Dne 27. května 2015 by se dožila 75 let

paní Vítězslava Ligenzová
z Vrbna pod Pradědem.
S tichou vzpomínkou v srdcích vzpomínají dcera Vítězslava
a synové Ivan, Václav a Jaromír s rodinami.

„Dny plynou, jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“.
Dne 26. května 2015 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí

pana Josefa Floka
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcery s rodinami
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Dne 2. května 2015 vzpomeneme nedožité 80. narozeniny

pana Petra Obrusníka
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.

„Jen vzpomínky zůstaly na roky šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté, hluboké a krásné“.
Dne 26. května 2015 vzpomeneme 9. výročí úmrtí

paní Olgy Petrušové
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.
S láskou vzpomínají manžel, dcera a synové s rodinami.

Dne 16. května 2015 vzpomeneme 25. smutné výročí úmrtí

pan Ladislava Ryšavého
z Ludvíkova.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka s rodinou.

Inzerce

Dovolená v Chorvatsku. Makarská riviéra, Živogošče – kemp Dole.
Termín od 21. 8. do 30. 8. 2015. Odjezd z Vrbna pod Pradědem, příjezd také do Vrbna
pod Pradědem. Zájemci se mohou informovat na tel. čísle: 728 401 361.
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Penzion a restaurace
Zámeček Grohmann Vrbno pod Pradědem

ZAHAJUJE LETNÍ SEZÓNU,
ve které nabízí:
-

Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC
celodenní stravování poctivé domácí kuchyně, denní menu v ceně
69,- Kč, výběr ze čtyř jídel
každodenní rozvoz obědů do firem a domácností
ve Vrbně a přilehlém okolí
možnost pořádání rodinných oslav,rautů,firemních
večírků, svateb a jiných společenských akcí
otevíráme letní restauraci na nádvoří
k dispozici je i salonek, dětský koutek
a zámecký park s posezením a dětským hřištěm
od června pravidelné páteční grilování a posezení s hudbou
Bude nám ctí vás pohostit. Najdete nás na adrese Husova 154
Vrbno pod Pradědem 793 26, tel. 608 618 041.
Zastávka autobusu v obou směrech je přímo u Zámečku.
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