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Informace Rady města Vrbno pod Pradědem
Po prázdninách RM jednala na zasedáních ve dnech 28. 8. 2008 a 11. 9. 2008. Projednala tyto body:
RM s c h v á l i l a:
harmonogram a zásady pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2009,
přidělení bytu podle pořadníku panu Luďkovi Beránkovi, byt č.7o velikosti 2+1 na nám. Sv. Michala 515,
přidělení bytu mimo pořadník paní Emilii Žigové, byt č. 4 o velikosti 1+1 Hřbitovní 8,
zvýšení nájemného v bytech v majetku Města Vrbno pod Pradědem dle zákona č. 107/2006 Sb.
pronájem pozemků: p.č. 910 o výměře 260 m2 za účelem zahrady paní Martě Čudové, Nové doby 416,
p.č. 1816 za účelem zahrady p. Černota František, Giebl Petr, Benka Englbert, Ježovič Josef, Petřík Josef,
Kopecký Pavel, Stieranková Renata, Večerková Helga, Langová Jana, Klimešová Jarmila, Straková
Marie, a p.č. 869, část o výměře 400 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zahrady paní Janě
Poláchové, Nádražní 141.
RM b e r e n a v ě d o m í:
návrh na odvolání městské kronikářky.
RM r o z h o d l a:
o uzavření smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd mezi Euroregionem
Praděd a Městem Vrbno pod Pradědem,
o uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Střediskem kultury a vzdělávání Vrbno
pod Pradědem na vytvoření všeobecně vzdělávacích programů v rámci projektu „Chytrá horákyně“,
o uzavření smlouvy o výpůjčce radiostanice mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Hasičským
záchranným sborem MSK,
o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu kompresoru mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Hasičským
záchranným sborem MSK,
o uzavření nájemní smlouvy na dočasné užívání pozemku p.č. 291 ostatní plocha o výměře 4.498 m 2
v k.ú. Vrbno pod Pradědem mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Lesy České republiky s.p., lesní správa
Karlovice.
RM o d s o u h l a s í l a:
podporu projektu „Slavné vily Moravskoslezského kraje“ částkou 5.000,- Kč,
znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 11,5 mil. Kč
na revitalizaci panelových domů na nám. Sv. Michala ve Vrbně pod Pradědem“,
výměnu oken za spoluúčasti majitele u žadatelů: Julie Ohnoutková Nové doby 433, Bc. Dagmar
Patrovská Sv. Michala 515 a Ing. Milan Krätschmer Nové doby 433,
převod práv a povinností k bytům: č.3 v Železné 68 z paní Marie Křížkové na slečnu Kateřinu
Minaříkovou a č.13 na Palackého 606 z pana Hynka Tomana na pana Josefa Dudíka,
vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 187 na ul. Nádražní v k.ú. Vrbno pod
Pradědem,
vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č. 1236, 1238, 1241, 1242, 1244, 1240, 1239, 1234 a 1235
o výměře 13.038m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, p.č. 173/2, 175/2, 178/2, 182/2, 183/2, 1017, 1086,
1088, 1090, 1093, 1116 v k.ú. Mnichov pod Pradědem a p.č. 988/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem,
zřízení jezdecké stezky z Karlovy Studánky na Rejvíz,
znění výzvy na podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajišťování provozu a údržby veřejného osvětlení
ve Vrbně pod Pradědem“.
RM p r o j e d n a l a:
písemný záznam ze 6.8.2008 o posouzení a hodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace
k ú zemnímu řízení akce: A/ Vrbenská veřejnost do škol-školy pro veřejnost, B/ Bezbariérová radnice ve
Vrbně pod Pradědem, C/ Překladiště tuhých komunálních odpadů ve Vrbně pod Pradědem
a r o z h o d l a o přidělení těchto veřejných zakázek malého rozsahu firmě: A/ a B/ Ing. Vojtěch
Virág, C/ ENVI projekt s.r.o. Zlín,
písemný záznam ze dne 6.8.2008 o posouzení a hodnocení nabídek na zhotovení akce „Kanalizace na ul.
Střelniční I a II etapa“ a r o z h o d l a o přidělení této veřejné zakázky malého rozsahu firmě Naděžda
Klíčová,
materiály připravené na 11. jednání Zastupitelstva Města Vrbno pod Pradědem dne 25. 9. 2008.
Ing. Lasota Miloš
místostarosta
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Volby
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva krajů
Starosta města Vrbno pod Pradědem podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, o z n a m u j e :
1. Volby do zastupitelstva krajů se uskuteční v pátek dne 17. října 2008 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu dne 18. října 2008 od 8:00 do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb:
OKRSEK č. 1
je volební místnost v závodní jídelně Pradědského lesního závodu, Nádražní 599, pro voliče z ulic:
Dělnická:
220, 225, 230, 269
Husova:
20, 139, 197, 208, 209, 210, 216, 229, 231, 235, 244, 248, 250, 257, 258, 261, 293, 306,
307, 328, 332, 334, 335, 336, 341, 367, 399, 400, 401, 413, 414, 450, 451, 475, 476, 538,
542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559,
586, 587, 626, 627, 628, 154
Kopečná:
140, 305, 412, 452, 453
Krátká:
316, 330, 331, 344
Nádražní:
141, 298, 599
Smetanova:
199, 200, 303, 304, 326, 333
Sv. Čecha:
243, 277, 292, 315, 396, 454, 455, 456,459
Zahradní:
278, 282, 283, 380
OKRSEK č. 2
je volební místnost v Základní škole č. 3, Bezručova 78, pro voliče z ulic:
Bezručova:
117, 118, 119, 121, 619, 620, 621, 622
Hřbitovní:
8, 9, 13, 219, 279, 289, 567
Husova:
491, 492, 493, 494, 495, 496
Jiráskova:
47, 62, 286
Komenského:
290
Křivá:
206, 342, 516
Myslivecká:
51, 52, 54, 165, 170, 192, 195
nám. Sv. Michala: 11, 17, 125, 128, 129, 130, 131, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,
512, 513, 514, 515, 535, 536, 537
Palackého:
212, 213, 214, 221, 222, 233, 247, 251, 291, 314, 339, 355, 337, 604, 605, 606
Střelniční:
24, 25, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 281, 471, 517, 518, 519, 520,
521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 540, 541, 608, 609, 610,
611, 612, 613, 614
V Dolíku:
565, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 579, 601,632
Žižkova:
2, 3, 14, 133, 134, 566, 616
OKRSEK č. 3
je volební místnost v Základní škole č. 4, Školní 477, pro voliče z ulic:
Bezručova:
76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 109, 113, 238, 386, 391, 418, 419
Jesenická:
318, 319, 377, 397
Krejčího:
55, 57, 60, 63, 237, 276, 440, 487, 488, 631
Nad Stadionem: 472, 473, 474, 576
Nádražní:
15, 187, 202, 203, 211, 236, 264, 317, 395, 422, 439
Nové doby:
384, 390, 393, 398, 402, 403, 415, 416, 417, 432, 433, 434, 435, 623, 624, 625
Sklárenská:
194, 265, 266, 267, 600
Školní:
320, 360, 405, 406, 407, 420
Zlatohorská:
93, 100, 103, 253
Mnichov:
4, 5, 11, 105, 116, 120, 131, 258, 294, 296, 298, 299, 300, 336, 340, 353, 355, 368, 375
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OKRSEK č. 4
je volební místnost v Technických službách Vrbno s. r. o., Jesenická 205, pro voliče z ulic:
Družstevní:
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
Dvořákova:
354, 366, 375, 404, 468
Chelčického:
392, 460, 463, 464, 465, 466, 467,
Jesenická:
136, 143, 205, 215, 217, 226, 227, 240, 245, 275, 285, 300, 313, 324, 350, 353, 447
M. Alše:
171, 356, 358, 359, 362, 373, 379, 382, 387, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 585, 615
Myslivecká:
162, 182, 218, 223, 239, 241, 374, 383, 442, 588, 589, 590
Palackého:
198, 254, 255, 262, 287, 288, 295, 327, 329, 340, 352, 363, 364, 365, 368, 441, 461,
462, 478, 479, 480, 501, 502
Polní:
242, 270, 271, 272, 273, 280, 348, 446, 617
Riegrova:
394, 539, 561, 562, 563, 564, 569
OKRSEK č. 5
je volební místnost v přístavbě Městského úřadu, Nádražní 389, pro voliče z ulic:
Erbenova:
371, 372, 388
Husova:
489, 490
Nádražní:
204, 207, 389, 421
Sadová:
122, 259, 260, 284, 294, 296, 297, 299,309, 311, 346, 349, 351, 361, 369, 370, 376, 378,
381, 385, 409, 410, 411, 436, 437, 438, 497, 498, 499, 500
Ve Svahu:
423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 443, 444, 445,
OKRSEK č. 6
je volební místnost v Penzionu Mnichov 20, Vrbno pod Pradědem, (bývalé rekreační středisko DOMA),
pro voliče bydlící:
Mnichov: 13, 14, 21, 23, 27, 31, 37, 41, 47, 51, 56, 59, 60, 61, 62, 67, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 129, 134, 135,
138, 144, 145, 149, 152, 156, 159, 168, 172, 174, 175, 180, 181, 184, 186, 187, 193, 194, 195,
196, 197, 214, 216, 218, 219, 221, 222, 225, 229, 245, 247, 249, 253, 260, 262, 265, 266, 267,
268, 271, 273, 275, 277, 278, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 297, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 321, 322, 324, 326, 328, 329, 332, 334, 335,
339, 347, 348, 349, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 367, 369, 370, 371, 372, 374,
388, 389, 390, 391, 396, 397, 398, 399, 233, 401
OKRSEK č. 7
je volební místnost v Domě dětí a mládeže Vrbno pod Pradědem, Železná 97, pro voliče bydlící:
Bílý Potok: 51, 67, 128, 152, 429
Mnichov: 162, 167, 212, 241, 255, 269, 274, 282, 290, 293, 318, 320, 323, 325, 333, 337, 338, 341, 342,
343, 344, 350, 351, 352, 354, 364, 366, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
387
Vidly:
74, 75, 79, 81, 103, 112, 124, 125
Železná:
1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36,
37, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 70, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 92,
93, 95, 96, 99, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123,130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková komise zřízena.
Ve Vrbně pod Pradědem dne 18. září 2008
Ing. Helena Kudelová
starosta
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Upozornění

Peníze pro česko-polskou spolupráci

Připomínáme občanům, že při problémech s veřejným osvětlením mohou zanechat vzkaz na telefonním čísle
960 554 710 027 nebo poruchu nahlásit na městský úřad.

Za účasti zástupců Česka, Polska a Evropské komise se v polském městě Ladek Zdrój konal od 9. do 10. září
druhý Monitorovací výbor Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika pro
období 2007-2013. Jsou do něho zapojeny české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký
a Moravskoslezský. Financován je z Evropského fondu pro regionální rozvoj a pro českou stranu je plánováno
103,68 milionů EUR.
V průběhu zasedání v Ladek Zdrój bylo schváleno 51 projektů za přibližně 60,5 milionů EUR, z toho na
komunikace a cyklostezky 29,5 milionů a na podporu rozvoje cestovního ruchu 20,5 milionu. Programy se dále
týkají ochrany životního prostředí, prevence rizik, rozvoje podnikatelského prostředí i podpory spolupráce
v oblasti vzdělávání.
Žadatelé z území Euroregionu Praděd se svými žádostmi také uspěli. Monitorovací výbor rozhodl o přiznání
finančního příspěvku projektům města Jeseník, města Krnov a města Horní Benešov. Dále uspěly žádosti
Společnosti Vincenze Priessnitze a Domov-penzion pro důchodce Jeseník.
Peníze do regionu přitečou také přes úspěšné žádosti krajů, které byly zaměřeny zejména na zlepšení dopravní
infrastruktury.
Další Monitorovací výbor bude zasedat v březnu 2009. Zájemci o zařazení do Operačního programu mohou
projekty předkládat na Společný technický sekretariát v Olomouci do 31. října 2008. Více informací
na: http://www.cz-pl.eu/, http://www.strukturalni-fondy.cz/ .
sekretariát Euroregionu Praděd

Oznamujeme všem odběratelům vody, že k 1. 10. 2008 dojde k úpravě ceny vodného a stočného. Výše ceny
je stanovena: vodné 21,50,- Kč/m3 s DPH, stočné 21,50,- Kč/m3 s DPH.
Úpravu ceny schválilo Zastupitelstvo města na svém 10. zasedání dne 26. 6. 2008.
Iveta Pešatová, vedoucí majetkoprávního odboru

Výběrové řízení na místo kronikáře/ky města
Město Vrbno pod Pradědem vyhlašuje výběrové řízení na místo kronikáře/ky města. Více informací na úřední
desce, www stránkách města nebo na tel.: 554 795 151 pí. Jitka Musilová. Lhůta pro podání přihlášek je 10. října
2008.
Jitka Musilová, Odbor vnějších vztahů

V městských bytech ve Vrbně pod Pradědem se zvýší od 1. 1. 2009 nájemné
Rada města Vrbna p. P. na svém zasedání dne 28. 8. 2008 pod č. 832/36/08 schválila zvýšení nájemného
(ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvýšení nájemného, v platném znění, a dle Sdělení
ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb.), s účinností od 1. 1. 2009 v bytech v majetku Města Vrbna p. P.
takto:
Byty – dříve I. kategorie
Od 1. 1. 2009
20,67 Kč/m2
Navýšení o 16,2%
Původní nájemné 17,79 Kč/m2

Byty se sníženou kvalitou – dříve III. kategorie
Od 1. 1. 2009
16,69 Kč/m2
Navýšení o 29,6%
Původní nájemné 12,88 Kč/m2

Byty – dříve II. kategorie
Od 1. 1. 2009
19,23 Kč/m2
Navýšení o 24,8%
Původní nájemné 15,41 Kč/m2

Byty se sníženou kvalitou – dříve IV. kategorie
od 1. 1. 2009
15,34 Kč/m2
Navýšení o 41,0%
Původní nájemné 10,88 Kč/m2

Dle výše zmíněného zákona č. 107/2006 Sb. se zvýšení nájemného nevztahuje na byty, jejichž výstavba nebo
dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze státního
rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů.
M. Súkupová
Majetkoprávní odbor – správa bytů

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko

Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav Piňos, privátní psycholog
Právní poradenství – Mgr. Renáta Jančová, specializace na civilní a obchodní právo
Sociální poradna – Bc. Magdalena Horáková, Centrum pro zdravotně postižené Bruntál
Kde? Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, přízemí, kancelář č. 104
Termíny poraden na říjen 2008:
Psychologická poradna –
Právní poradna –
Sociální poradna –

středa 1. 10, 15. 10 a 29. 10
středa 8. 10 a 22. 10
úterý 14. 10 a čtvrtek 30. 10

od 13:00 do 17:00 hod
od 13:00 do 17:00 hod
od 12:30 do 14:30 hod

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní Městského úřadu Vrbna pod Pradědem.
Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!
Tato akce je spolufinancována Moravskoslezským krajem a rozpočtem Města Vrbna pod Pradědem.
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V Ludvíkově vzniká další tradice – letní slavnost DLOUHÁ NOC
Doba léta se pomalu a jistě vzdaluje, ale vzpomínky zatím zůstávají. Tak si dovolím vzpomenout na
vydařenou akci a poděkovat pořadatelům, sponzorům a všem pomocníkům. Letos 16.srpna se konal v areálu
Koliby druhý ročník letní slavnosti DLOUHÁ NOC v Ludvíkově. Asi je zbytečné připomínat, ale přesto to
udělám, že autorem nápadu je spolek Přátelé Vrbenska v čele s Karlem Michalusem. Kdo se zajímá o dění kolem
sebe, ví, že to není první a jistě ani poslední skvělý nápad tohoto spolku, ale chvályhodnější je, že spolek tyto
nápady nejen chrlí, ale především realizuje.
Úspěch každé venkovní akce závisí hlavně na počasí a to nám letos pořádně zabrnkalo na nervy. Onen sobotní
den začal bouřkou, pokračoval dopoledním vydatným deštěm a ještě hodinu po zahájení akce slabě pršelo. Díky
hrstce „statečných“ se akce nezrušila a nic nebylo větším poděkováním, než doslova vymodlené zlepšení počasí,
takže akce přece jen proběhla podle představ pořadatelů a věřím, že i návštěvníků.
Jsme malá obec a tomu odpovídá i komornější ráz této akce, přesto se každý návštěvník mohl dosyta najíst,
napít, zpestřením byly borůvkové knedlíky nebo horká čokoláda. Tak jak avízovaly plakáty v odpoledním čase
probíhaly opět netradiční soutěže, kde novinkou byla šlehačková bitva, děti nepřetržitě okupovaly nafukovací
atrakci „pirátskou loď“, byl vytvořen zookoutek se čtyřrohými kozami z farmy Bellama Jelení, k vidění byla tak
jako vloni výstava aut firmy Auto Heller s.r.o. Ostrava, po celou dobu akce hrály skvělé kapely, takže zpívat
a tančit se dalo také dosyta.
Velkým lákadlem byla opět díky štědrým sponzorům tombola, kde se daly vyhrát takové ceny jako pračka,
poukazy na nákup dřeva, mikrovlnka, mixery, lůžkoviny, sklenice, poukazy na jídlo do ludvíkovských hospůdek
a desítky dalších cen.
Akci navštívili redaktoři Moravskoslezského deníku a České televize, takže díky jejich reportážím se o nás ví
i za hranicemi mikroregionu Vrbensko.
Pořadateli a sponzory akce byli:
Obec Ludvíkov, spolek Přátelé Vrbenska, Město Vrbno pod Pradědem, Auto Heller s.r.o. Ostrava, Elpas
Vrbno s.r.o. – P. Sideras, manželé Bronislava a Jan Zvědělíkovi Vrbno pod Pradědem, Zemědělský podnik a.s.
Město Albrechtice.
Sponzory tomboly a soutěží byli:
Ing. Jaroslav Palas Krnov, Pradědský lesní závod a.s. Vrbno pod Pradědem, Vladimír Steiner hotel Opatov
Praha, Ing. Gross Petr Vrbno pod Pradědem, Ing. Klíč Jiří zemní práce, TWI s.r.o. Vrbno pod Pradědem Ing.
Pravda Zdeněk, Crystalex a.s. Vrbno pod Pradědem, Stavebniny Janík Vrbno pod Pradědem, Advanced Plastics
Vrbno pod Pradědem, Dřevovýroba Mader Ludvíkov, Lindner Petr železářství, Služby Karlova Studánka,
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Scholzová Alena masáže Ludvíkov, Koblása Luděk Vrbno pod Pradědem, Vondra Zdeněk papírnictví, Komerční
banka Vrbno pod Pradědem, Hotel Džbán Karlova Studánka, Ludmila Knápková Ludvíkov, Cukrárna M.A.D.
Ludvíkov, Cukrářská výroba Lucie Továrková Ludvíkov, Putnerová Kateřina kosmetika, Plasty Urbánek Vrbno
pod Pradědem, farma Bellama Jelení, Masna B. Opatrný, Plasty Demel, Michálková Martina Vrbno pod
Pradědem, Jedináková Irena Vrbno pod Pradědem, Auto Remeš Vrbno pod Pradědem, Penzion u Sovy
Ludvíkov, Stonožka Ludvíkov, Lesní společnost Ludvíkov a.s., Penzion U Jiřího Ludvíkov, Penzion
u Skřivánků, Hotel Singer Ludvíkov, Spolek Přátelé Vrbenska.
Velké poděkování prostě patří všem ochotným lidem a firmám, kteří nám pomohli osobně, finančně či jinak.
Poděkování také patří Technickým službám Vrbno pod Pradědem a Policii ČR Vrbno pod Pradědem.
Ing. Dana Selingerová, starostka Ludvíkova

Podzimní úklid 2008 – termíny a rozmístění kontejnerů
26. - 28. 09. Sídliště Husova - hřiště
3. - 5. 10.
Nám. Sv. Michala – hřiště
Ve Svahu - nad bloky domů
Nové doby – parkoviště nad Nonstopem
10. -12. 10. Nádražní – křižovatka ke sklárně
Žižkova – křižovatka Husova
Dělnická – u Mičíků
ul. Husova – nad Benzinou
Mnichov – Potoční
24. - 26. 10. Mnichov – hřiště
Mnichov – křižovatka u Rákosí
Mnichov – most u Zelinků
Mnichov – točna autobusů
Železná – obchod

Nad Stadionem – u garáží
Sadová - na parkovišti
Palackého – nad sídlištěm
Palackého – na křižovatce s ul. Dvořákova
Střelniční – u domů Červeného kříže

17. - 19. 10. Školní – u IV. ZŠ
Chelčického - uprostřed
Polní – u garáží
Družstevní – u garáží
V Dolíku
31. 10. - 2. 11. Bílý Potok – před starým mostem
Vidly – panely za Komárkovými

konec srpna a září
Odcizil věci z kabinetu gymnázia
Dne 26. 8. 2008 zahájil policejní komisař SKPV trestní stíhání 49letého muže pro trestné činy krádeže
a neoprávněného držení platební karty. Toho se měl dopustit tím, že dne 12. 5. 2008 vnikl do uzavřeného
kabinetu zeměpisu Gymnázia ve Vrbně pod Pradědem a odcizil notebook a mobilní telefon. Následně ve stejný
den v Krnově na ulici I. P. Pavlova vstoupil do pokoje primáře urologického oddělení nemocnice v Krnově
a odcizil mobilní telefon, peněženku s finanční hotovostí a deset platebních karet. Odcizené věci pachatel prodal
a nebo vyhodil do kontejneru. Způsobená škoda činí 20 783 Kč.
S motocyklem nezvládl zatáčku a vyjel na pole
Dne 28. 8. 2008 ve 13.15 hodin mezi obcemi Čaková a Široká Niva jel 17letý mladík na motocyklu Honda a při
průjezdu pravotočivé zatáčky nezvládl řízení. Vyjel do levé poloviny komunikace, následně na polní cestu, kde
na nezpevněném povrchu s hondou havaroval. Došlo k jeho těžkému zranění, utrpěl zlomeninu zápěstí a tržnou
ránu v oblasti kolene a také se lehce zranila jeho 17letá spolujezdkyně. Způsobená škoda činí 10 000 Kč.
Z vozidla jí odcizil věci za 12 tisíc
I přes naše neustálá varování, aby občané nenechávali ve svých vozidlech cenné věci, tak vrbenští policisté
šetřili v pátek vloupání do automobilu, kde majitelka nechala věci za 12 tisíc Kč.
Mezi 13.55 až 14.13 hodin ve Vrbně pod Pradědem u vjezdu do vodárny v pátek 29. 8. 2008 doposud neznámý
pachatel rozbil okno zaparkovaného vozidla VW Touran a vnikl dovnitř. Zde odcizil kabelku s doklady,
peněženkou s finanční hotovostí a platební kartou. Dále vzal také cestovní tašku s oblečením a nabíječkou. 42leté
majitelce způsobil škodu na odcizených věcem ve výši 12 tisíc a na vozidle 2 tisíce Kč.
Pachatel odcizil potraviny z mrazícího boxu
Ve Vrbně pod Pradědem na ulici Školní v době od 2. 9. do 3. 9. 2008 došlo ke vloupání do budovy. Zde dosud
neznámý pachatel vytlačil dveře bočního vchodu a dostal se dovnitř. V Kuchyni otevřel mrazicí box a z něj
odcizil 3 balení vepřového masa a 2 balení rybího filé. Svým jednáním způsobil škodu ve výši 1 100 Kč.
Policisté na místě zajistili několik stop, které budou předmětem dalšího zkoumání.
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Odcizil vlek na přepravu zvířat
Vrbenští policisté šetří od 9. 9. 2008 krádež kovového vleku na přepravu domácích zvířat. Dne 29. 8. 2008 ve
Vrbně pod Pradědem - Mnichov z areálu bývalých statků odcizil dosud neznámý pachatel volně odstavený vlek
šedé barvy. 41letému majiteli způsobil škodu ve výši 15 tisíc Kč.
Řídil s 1,49 promile alkoholu
Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý 48letý muž. V Karlovicích řídil vozidlo Škoda
Superb a byl zastaven hlídkou vrbenských policistů. Při dechové zkoušce mu naměřili 1.49 promile a za hodinu
byla hodnota na 1.18 promile alkoholu. Policisté muže vyzvali k provedení lékařského vyšetření a odběru krve,
který i po poučení odmítl.
Odcizil 180 litrů nafty
V době od 10. do 11. 9. 2008 v Karlovicích na odstavné ploše před penzionem vylomil dosud neznámý pachatel
zámek krytu nádrže autobusu. Odcizil 180 litrů nafty a způsobil škodu ve výši 6 420 Kč.
Řídil a měl dvě promile v dechu
Vrbenští policisté kontrolovali mezi Karlovou Studánkou a Vrbnem pod Pradědem 52letého muže, který jel
s vozidlem BMW. Při dechové zkoušce mu naměřili 2.01 promile alkoholu. Řidič se podrobil lékařskému
vyšetření i odběru krve. Na místě mu policisté zadrželi řidičský průkaz, zakázali další jízdu a je podezřelý
z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Při předvádění vozidla na slavnostech zranil diváka
Dopravní policisté šetřili v sobotu 13. 9. 2008 v 15.00 hodin v rámci Hasičských slavností ve Vrbně pod
Pradědem nehodu favoritu a jeho 55letého řidiče. Ten při předvádění svého sportovně upraveného vozidla
nezvládl řízení a při prudkém brzdění najel zadními koly na štěrk a dostal smyk. Otočil se kolem své osy a vjel za
pravý okraj komunikace, kde přerazil malý stromek a narazil do jízdního kola. To stálo opřené o sloup veřejného
osvětlení a zranilo jeho 25letého majitele, který stál jako divák vedle sloupu. Utrpěl pohmoždění hrudníku a otřes
mozku. Způsobená škoda činí 28 tisíc Kč.
Z podkladů nprap. Pavly Tuškové a pprap. Pavly Munclingerové, Policie ČR Bruntál

Policistky z preventivně informační skupiny navštěvují jak děti, tak seniory
V minulém týdnu jsme začaly navštěvovat školou povinné děti. Školákům jsme představily preventivní
program “ Ajaxův zápisník“, ve kterém se pravidelně po celý rok budou setkávat s policisty. Zápisník je
rozčleněn na deset témat. V prvním díle jsou děti seznámeny s policejními složkami a vzhledem uniforem.
V říjnu se budou učit dopravní výchově, v listopadu bude tématem bezpečnost dětí. Cílem akce je dětem
vysvětlit, že policista není nepřítel, ale naopak kamarád, který má za úkol lidem pomáhat a zároveň je chránit.
Program Ajax je také formou prevence, protože děti se učí formou hry správnému chování doma, ve škole i na
ulici.
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Také jsme se setkaly na Univerzitě třetího věku ve Vrbně pod Pradědem s posluchači, kterým jsme přiblížily
problematiku prevence. Seznámily jsme je jak s teorií, tak praxí. Vysvětlily jsme jim jednotlivé úrovně a typy
preventivních aktivit. Vykládali jsme si o jednotlivých ohrožených skupinách obyvatelstva, o stavu kriminality
na Bruntálsku a dopravní nehodovosti. Přiblížily jsme jim i domácí násilí a institut vykázání. Na závěr shlédli
naučný film „Nebezpečný věk“, kde jsou rozebrána jednotlivá témata ochrany před trestnou činností - podomní
prodejci, zabezpečení bytu, doprava, předcházení přepadení a domácímu násilí, kapesním krádežím atd..
Dětem i starším občanům se setkání s námi velmi líbilo a my se těšíme na další.
vrchní inspektor nprap. Pavla Tušková
vrchní asistent pprap. Pavla Munclingerová

Oslava k 135. výročí založení hasičů ve Vrbně pod Pradědem
Dne 13. 9. 2008 jsme oslavili 135. výročí založení hasičů ve Vrbně, kterému předcházela měsíční výstava
fotografií s hasičskou tématikou, modelů požárních aut a jiné techniky. Akce byla zahájena v dopoledních
hodinách spanilou jízdou požárních automobilů. Byly zde k vidění cisternové automobilové stříkačky, vyrobené
od roku 1960 až do roku 2005, dopravní automobily sborů, automobilový žebřík s dosahovou výškou 30m,
požární plošina s dosahovou výškou 20m a chemický automobil. Po průjezdu vozidel následoval pochod hasičů
v čele s ruční stříkačkou, zapůjčenou od SDH Třemešná, která byla vyrobena kolem roku 1920, tažena dvěma
koňmi.
Celý průvod se seřadil na parkovišti u MŠ Jesenická, kde proběhlo uvítání čestných hostů a to: starostky
Okresního sdružení hasičů paní Zdeňky Řepkové, ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje územního odboru Bruntál pana plk. Ing. Jiřího Patrovského, velitele polské jednotky hasičů z Glogówku
a Místostarosty města Vrbna p. P. Ing. Miloše Lasoty. Po představení byl panem Lasotou předán nový prapor,
věnovaný Městem Vrbnem hasičskému sboru, a požehnám místním farářem panem Horákem.
Po slavnostním úvodu proběhlo několik praktických ukázek zásahů (zásah lezecké skupiny, vyproštění osob
z havarovaných vozidel, hašení požáru s polskou jednotkou, zásah na únik chemické látky). Družstvo mladých
hasičů z Vrbna předvedlo požární útok, svou práci ukázali také přední čeští kynologové Policie ČR. K vidění
byla i technika automobilového klubu a motorkářů z Vrbna p. P.. Ač počasí bylo chladné, účast byla hojná.
Závěrem bychom rádi poděkovali jednotce hasičů z polského města Glogówek, sborů dobrovolných hasičů
z Karlovy Studánky, Široké Nivy, Andělské Hory, Světlé Hory, Lomnice a profesionálním hasičům z Bruntálu.
Doufáme, že se všem tato akce líbila a alespoň částečně přiblížila rozmanitou a nelehkou práci hasičů a techniku,
při ní užívanou. Celá akce je spolufinancována z prostředků evropského fondu pro regionální rozvoj,
Překračujeme hranice.
Za JSDH Ondřej Chalupa
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Aktuality ze Sportovního gymnázia
Výsledky našich maturantů v přijímacím řízení
Úspěšnost všech absolventů školy, jak sportovců, tak studentů všeobecného zaměření, vykazuje v přijímacím
řízení na VŠ trvale stoupající úroveň. Procento těch, kteří byli přijati ke studiu pro školní rok 2008/09, se
vyšplhalo až na 91,7%. Z celkového počtu absolventů bylo 33% přijato na více vysokých škol, přičemž většina
z nich na všechny, kam si podali přihlášku.

Město Vrbno pod Pradědem,
jako nositel projektu:

„Chytrá horákyně“

Celkový počet studentů / maturantů ………………………….. 27

Vás zve na kurzy:
Název kurzu
1
.

ICT pro venkov

2

Angličtina pro venkov

3

Kurz řízení malé firmy

.

.

Obsah kurzu

Datum
konání

Lektor

Účastníci kurzu získají znalosti v práci s PC
(Word, Excel, Outlook, Internet a PowerPoint)
se zaměřením na podnikání a cestovní ruch a
využití ICT v podnikání.
Kurz je určen začátečníkům se základními
znalostmi AJ až po mírně pokročilé se
zaměřením na podnikání a cestovní ruch.
Kurz je určen jak lidem, kteří začínají
podnikat, tak i lidem, kteří si chtějí osvojit nové
trendy v podnikání.

Bc. Jakub
Rybár &
Bc.Helena
Rybárová
Ing. Jana
Zaoralová
Ing. Ivo Veselý

Každé
pondělí od
13. 10. 200
Každou
středu od
15. 10. 2008
Každé
úterý od
14. 10. 2008

Místo konání:

Středisko kultury a vzdělávání, Ve Svahu 578, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Čas konání:

Kurz č.1: 15:30 – 18:00, (kurz proběhne: 13. 10. 08 – 1. 6. 09)
Kurz č.2: 15:30 – 18:00, (kurz proběhne: 15. 10. 08 – 20. 5. 09)
Kurz č.3: 15:00 – 18:00, (kurz proběhne: 14. 10. 08 – 20. 1. 09)

Kurzy, které byly vytvořeny v rámci projektu „Chytrá horákyně“, budou pro všechny účastníky zdarma.
Absolventi kurzu získají Osvědčení.
Informace na tel. čísle: 554 295 195
e – mail: info@strecha-vrbno.cz, http://www.strecha-vrbno.cz/

1. Vysoké školy
Počet studentů, kteří si podali přihlášku na VŠ ……………….. 24
Přijetí na vysokou školu …………………………………………. 22 = 91,7 %
Ø technické VŠ ……………………….. 5
Ø přírodovědné VŠ …………………… 4
Ø humanitní VŠ ……………………….. 13
Přijeti bez přijímacích zkoušek ……………………… 5
Přijeti na více vysokých škol …………………………. 8
Přijetí na všechny zvolené VŠ ………………………… 6
2.

VOŠ

Podané 2 přihlášky ke studiu – oba přijati ke studiu, ale 1 nenastoupí …………... 1
3.

Jazykové školy …………………………………………….. 0

4.

Studijní pobyt v zahraničí ………………………………… 1

5.

Nástup do zaměstnání …………………………………….. 3 (Policie ČR+armáda)

6.

Pracovní úřad ……………………………………………... 0

ZVOLTE SI TEN SPRÁVNÝ SMĚR!!!!!

Přihláška
Přihlašuji se na kurz:
1.) Přihl. do 8. 10. 2008

2.) Přihl. do 8. 10. 2008

3.) Přihl. do 8.10. 2008

* Příjmení:
* Jméno:
Naši reprezentanti

Titul:
* Pracoviště (instituce):
* Datum narození:
* Kontaktní adresa:
* Telefon:
* E-mail:
(* = povinný údaj)

Ve školním roce 2007/08 dosáhli sportovci školy řady významných úspěchů.
Cyklokrosař Lubomír Petruš se stal nejprve juniorským Mistrem Evropy a následně obsadil 3. místo na
Mistrovství světa. Za své výkony byl oceněn nejprve mezi nejlepšími sportovci okresu Bruntál a pak hejtmanem
MSK mezi nejlepšími žáky škol Moravskoslezského kraje. V současné době je dojednán jeho přestup do Belgie,
kam odejde po složení maturitní zkoušky.
Na Mistrovství světa v lyžařském orientačním běhu reprezentovali ČR Barbora Pilcová a Filip Válek.
Barbora již odmaturovala a nastoupila ke studiu na vysokou školu, Filip bude maturovat v tomto školním roce
a opět usiluje o zařazení do reprezentačního družstva.
Mistrem ČR v motokárách se opakovaně v průběhu studia stal František Adámek, který s umístěním v první
pětce absolvoval celou řadu mezinárodních soutěží. I on již studium v naší škole ukončil maturitou a odešel
studovat na vysokou školu. Často se s ním můžete setkat v přímých přenosech ze soutěží motokár i v televizi.

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“.
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V akrobatickém lyžování opakovaně reprezentoval ČR na mezinárodních závodech i na Mistrovství světa
v kategorii juniorů i dospělých Matěj Kotek, který v tomto školním roce studuje poslední ročník.
V nelehké konkurenci se do reprezentace rok 2008/09 prosadila naše sjezdařka, studentka oktávy, Karolína
Kloučková. Ač je to s podivem, její doménou jsou hlavně rychlostní disciplíny, zejména Super G a sjezd.
Mistrovství Evropy v karate se v kategorii dorostu zúčastní jako reprezentant ČR Jiří Panáček, v tomto
školním roce student septimy. Usiluje i o nominaci na Mistrovství světa.
Cyklisté jsou v současné době naší nejúspěšnější skupinou a řada z nich usiluje o úspěch na mezinárodním
poli. Kromě již zmíněného L. Petruše se nominovali do reprezentačních družstev v dráhové a silniční cyklistice
Daniel Dlužanský ze septimy a Matěj Lasák ze sexty. Na prahu reprezentace v současné době stojí i David
Dvorský z kvinty.
Na Mistrovství Evropy v MTBO bude ČR v kategorii juniorů reprezentovat Michaela Králová, která
v letošním roce studuje v oktávě a v kategorii dospělých trenér a náš bývalý absolvent Lubomír Tomeček ml.
Z dlouhodobých statistik, které škola vede, vyplývá, že všichni absolventi oboru sportovní příprava pokračují
po maturitě v dalším studiu, převážně vysokoškolském. Studují nejen obory se sportovním zaměřením,
ale i obory humanitní, ekonomické, přírodovědné, technické, na medicíně i na právech.
Naši dlouholetou a systematickou práci ocenil i Svaz lyžařů ČR. Jsme jediným gymnáziem v ČR, kde byly
zřízeny s účinností od 1.9.2008 v primě – kvartě sportovní lyžařské třídy, které budou pracovat pod záštitou
Sportovního klubu při Gymnáziu, o.s. Doposud byly tyto třídy zřizovány pouze na základních školách.
V současné době vedeme v tomto směru jednání i se svazem cyklistiky. A na toto navazuje i další naše aktivita,
která je zaměřena na děti ve věku 5 – 12 let.

Nabídka 1. běhu vzdělávacích kurzů pro dospělé v roce 2008/09
Všechny kurzy budou zahájeny v týdnu od 6. 10. 2008 a ukončeny budou v týdnu do 30. 1. 2009. Výuka bude
probíhat v odpoledních hodinách 1x týdně v trvání 60 min. v učebnách SG. Den a hodina budou stanoveny
lektorem po dohodě s účastníky.
Kurz bude zahájen v případě 8 přihlášených zájemců a platba za celý kurz bude činit 1.100,- Kč.
V případě vyššího počtu zájemců bude platba snížena na 1.000,- Kč.
Přehled nabízených kurzů:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

název kurzu
Anglický jazyk - začátečníci
Anglický jazyk – středně pokročilí
Anglický jazyk - pokročilí
Ruský jazyk – začátečníci až mírně pokročilí
Německý jazyk - pokročilí
Počítače – základní dovednosti - začátečníci
Počítače – jednoduché aplikace – mírně pokročilí
Počítače – kancelářské aplikace - pokročilejší

lektor
E. Trzaskalik/J. Zaoralová
Mgr. E. Trzaskalik
Ing. J. Zaoralová
Mgr. D. Zvědělíková
Bc. K. Maderová
Mgr. R. Němec
Bc. T. Kočička DiS.
Mgr. Č. Nakládal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Přihlášky do jednotlivých kurzů se přijímají do 2. 10. 2008:
na telefonu 554 751 086
na e-mailu reditel@sgvrbno.cz
osobně v kanceláři SG

STŘEDISKO SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY
pod záštitou Sportovního klubu při Gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem
zahajuje svou činnost od 1. 9. 2008. Je určeno pro předškolní mládež ve věku od 5 let
a žáky 1. až 5. třídy základních škol našeho regionu.
Program:
Rozvoj všestranné pohyblivosti
1. hry v přírodě nebo v tělocvičně
2. cvičení na nářadí
3. gymnastika
4. jízda na kolečkových bruslích
5. v zimě bruslení na mobilním zimním stadionu ve Vrbně p/P
6. jízda na kole
7. střelba ze vzduchovky

Zahajovací organizační schůzka všech přihlášených zájemců se uskuteční v pondělí 6. 10. 2008 v 17:00
hod. v budově SG.
Přihlášení účastníci zaplatí účastnický poplatek a s lektorem se dohodnou na dni a hodině konání příslušného
kurzu.
Informace najdete i na www.sgvrbno.cz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telegraficky:
Ø
Ø

Základy kmenových sportů
1. základy orientačního běhu – orientace v mapě a v přírodě
2. základy běžeckého lyžování
3. základy sjezdového lyžování
4. základy cyklistiky
5. základy biatlonu
Cvičení se koná pravidelně každé pondělí od 15,00 do 16,30 hodin venku nebo v tělocvičně Sportovního
gymnázia. Jednou za 14 dní v pondělí v 18,00 hodin se bude jezdit na bazén do Břidličné. V zimním období
budou organizovány sobotní výjezdy na Praděd nebo lyžování na běžeckých tratích či sjezdovce ve Vrbně.
Malí absolventi přípravky mohou ve sportování pokračovat, v případě zájmu i závodit, a současně studovat
v nově zřízených sportovních třídách na nižším gymnázium ve Vrbně p.P. (prima - kvarta). Pokračovat pak
mohou na téže škole studiem na vyšším gymnáziu (kvinta - oktáva) oboru Sportovní příprava.
Další informace najdete na www.sgvrbno.cz.
Nenechejte své děti zahálet! Využijte naši nabídku a přiveďte je k nám do tělocvičny.
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I v letošním školním roce poskytuje školní jídelna gymnázia stravování zájemcům z řad vrbenské
veřejnosti. Cena kompletního oběda (polévka, hlavní jídlo, salát nebo ovoce a nápoj) je 53,- Kč. Přihlášky
osobně nebo na tel. 554 751 087.
Čtyři naši studenti se ve dnech 14. – 21. 9. zúčastnili mezinárodního campu mládeže, pořádaného výborem
UEFA pro mládež všech členských zemí v Rakousku a Lichtenštejnsku. Účast jsme si zajistili projektem
„Fotbalem pro rozvoj“, v rámci kterého pobývali u nás ve Vrbně v červnu 2008 fotbalisté z Keni.
Podrobnou informaci i s fotografiemi připravíme do říjnového čísla Zpravodaje.
15. 9. se 11 studentů zúčastnilo školního kola soutěže BEDNA Moravskoslezského kraje. Soutěž pořádá
MENSA ČR a finále se uskuteční 2. 10. ve velké zasedací síni Úřadu MSK.
Již tradičně se naši studenti podíleli na organizaci výstavy, kterou pořádá základní organizace Českého
svazu chovatelů ve Vrbně p. P. vždy v měsíci září.
V tomto měsíci jste naše studenty mohli potkat v ulicích města, když vás žádali o humanitární příspěvek.
V úterý 16. 9. to byl Srdíčkový den (letos za velmi nepříznivého počasí) a 23. 9. pak sbírka pro nevidomé
Světluška.
V úterý 23. 9. absolvovala oktáva besedu o možnostech vysokoškolského studia, pořádanou agenturou
Sokrates.
Pro zkvalitnění výuky anglického jazyka se naše škola přihlásila do programu vyhlášeného International
School of Languages, jehož cílem je podpora a rozvoj komunikačních schopností žáků s důrazem na
správnou výslovnost.
Michaela Hradilová
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Zahájení školního roku 2008 / 2009 v ZŠ

Teploty za srpen

S úsměvy a rozzářenýma očima vstoupili prváčci do školy poprvé jako „opravdoví“ školáci.
Většina z nich se těšila, neodradilo je ani „varování“ starších spolužáků. Zřejmě kladných zkušeností
sourozenců bylo více.
Přejeme jim nevyprchávající energii, elán, dobré kamarády a na konci školního roku co nejvíce jedniček.
Mgr. Jana Sztuková
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Průměrné měsíční teploty za srpen 2000-2008
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Přehled teplot za měsíc srpen
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V prvním grafu přinášíme přehled průměrných teplot za měsíc srpen. Druhý graf ukazuje přehled průměrných
teplot v srpnu za roky 2000 až 2008. V třetím grafu je zobrazeno množství srážek spadlých v červenci a srpnu za
roky 2003 až 2008. V následujících tabulkách Vám přinášíme několik údajů z naší meteorologické stanice.
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Srpen
max
min

den
19.8
31.8
24.8

rychlost větru
srážky
měsíční
za den
15.8
za hodinu 15.8

hodina hodnota
11:01 34,5°C
4:41
3,8°C
22:35 8,9m/s
63,3mm
27,7mm
5:30-6:30 10,3mm

den
6.9
19.9
1.9

hodina hodnota
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15:48 31,6°C
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1:02
1,8°C
rychlost větru
15:41 7,6m/s
srážky
měsíční
60,7mm
za den
16.9
22,5mm
za hodinu 8.9 23:30-0:30 5,1mm
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Děkujeme i Lesní správě Karlovice ve Slezsku pod vedením Ing. Zdeňka Lišky, která i v době náročných
lesnických úkolů si dokázala najít čas pro naše děti a stavbu zrealizovala.

Úhrn srážek v červenci a srpnu 2003 - 2008
153,2

160

Děkujeme velmi!!!

140

124

Monika Poláchová
vedoucí sociálně-právního úseku
za ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem

120,3

120
100

Slavnostní předání stavby proběhlo dne 02.09.2008 za přítomnosti zástupců LČR, s.p. pana Ing. Jiřího
Silvestra, pana Ing. Zdeňka Lišky a zástupců ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem, ředitelky zařízení
Mgr. Danuše Humlové, statutárního zástupce ředitelky Mgr. Jana Vavříka a šťastných dětí.

Pozvánka do Vrbenského Klubíčka

85,1
71,8

80

Po letních prázdninách se naplno vrátily klubové aktivity Vrbenského Klubíčka. Některé děti a mladí lidé se
znovu potkali po letním táboře a znovu se ve vzpomínkách i nad fotografiemi vraceli k prázdninovým zážitkům,
ale stihli toho v září ještě více. Soutěže, ale též bowling v Centru Stone nebo třeba první podzimní dílnu.
Tentokrát na textilní čtverce kouzlili podzimní motivy s pomocí otisku spadlého listí a textilních barev.

52,9

60
40
20
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008 Rok
za ZŠ Vrbno p. P.
Mgr. Pavel Remeš

Poděkování Krajskému ředitelství LČR, s.p. Frýdek-Místek
Krajské ředitelství LČR, s.p. Frýdek Místek pomáhalo dětem, a to dětem ze Základní školy a dětského
domova Vrbno pod Pradědem, nám Sv. Michala 17!
Zástupci Českých lesů zrealizovali dětem v rámci projektu krásnou dřevěnou stavbu- srub. Tato stavba
bude sloužit během dopoledne k enviromentální výuce právě dětem ze zmíněné základní školy se speciálním
programem školy pomocné. V odpoledních hodinách a o víkendech pak zde budou trávit volný čas děti
z dětského domova. Tento odpočinkový areál - nazvaný slunečná třída - poskytne útulné zázemí 90 dětem.

Zajímavé aktivity maminky vymyslely také na měsíc říjen. Jestliže vás aktivity Klubíčka zajímají a doma máte
dítě se zdravotním hendikepem, přijďte za námi a přiveďte i své další děti. Vrbenské Klubíčko funguje v Domu
s pečovatelskou službou každý čtvrtek od 15 do 18 hodin (někdy i déle, podle zájmu rodin), v případě akcí
pořádaných venku, je informace včas vyvěšena na vstupních dveřích. Co chystáme na říjen?
2. října – Špagetování aneb Chystáme jednoduchá a chutná jídla
9. října – Letecká dílna aneb Vyrob si sám svého draka
16. října – Drakiáda (půjdeme pouštět draky)
23. října – Kouzlení se šňůrkami a korálky
30. října – Narozeninová show aneb Vrbenskému Klubíčku už je rok!
A. Kiedroňová

Ze života Domova pro seniory Vrbno - Mnichov
Jistě nám dáte všichni za pravdu, že na chladné a sychravé počasí se dobře dívá z okna teplého domova.
Nepříznivému počasí jsme přizpůsobili i naše zájmové aktivity. Sice se nám podařilo zahrát si na zahradě naše
oblíbené kuželky, ale takových dní bylo tenhle měsíc opravdu málo.
V našem kroužku zdravého vaření se učíme vybírat si produkty, které prospívají našemu zdraví. Takto
společně uvařená jídla nám velmi chutnají a upečený koláč byl stejně skvělý, jako když jej upečete z tradičních
surovin.
Protože jsme nuceni se více zdržovat v prostorách domova, scházíme se častěji v naší dílničce.
Začínáme s novým výtvarným programem závěsných dekoračních předmětů, ale k pletení košíčků se neustále
vracíme. Je o ně pořád zájem.
V dílničce se setkáváme nejen k různým výtvarným činnostem, je to místo, kde se setkáváme jako přátelé,
rodina, žijící pod jednou střechou. Každý jsme jiný a my se zde učíme společně žít. Nad dobrou kávou či
voňavým čajem si vyprávíme naše různé životní příběhy, plánujeme společné zájezdy a jiné akce. Slavíme zde
společně narozeniny často i těch, na které rodina poněkud zapomněla a my je máme rádi.
V takovém počasí je kolem nás více práce a my bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům našeho
domova za jejich obětavou práci, kterou nám věnují. A jen tak na závěr, myslíte, že přijde babí léto?

Děkujeme Krajskému řediteli LČR, s.p. Frýdek Místek Ing. Jiřímu Silvestrovi za nabídnutou spolupráci
a finanční zabezpečení akce.V dnešní době je podpora dětí, které nemají to štěstí vyrůstat v bezpečném rodinném
ovzduší plném lásky či dětem handicapovaným, velmi vzácná.
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Milena Reissner pracovnice výtvarné dílny
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Listárna:

Stalo se !
V minulém čísle Zpravodaje v článku o Lesní slavnosti Lapků z Drakova jsme na něco
zapomněli. Přestože jsme se snažili a dávali si pozor v té spoustě kamarádů, kteří nám na
Drakově pomáhali, aby nám nic neuniklo a na nic jsme nezapomněli, stalo se! Zapomněli jsme vzpomenout
obětavé a významné pomoci otce a syna rodiny Vítězslava Ludwiga.
Víťo a Jane, děkujeme vám dodatečně v tomto zpravodaji a věřte, že si vážíme vaší pomoci a že nás naše
opomenutí velmi mrzí. Zůstaňte i nadále našimi příznivci.
Za spolek Přátelé Vrbenska, Karel Michalus
Veletrh zdraví v Bruntále
Každoročně se touto dobou koná Veletrh zdraví v Bruntále. Akce nabývá stále většího zájmu ze strany
občanů a také vystavovatelů. Vrbno mělo své zastoupení také. Ptáte se, kdo to byl? Byla to malá skupinka
DOMOVA PRO SENIORY VRBNO-MNICHOV.
Paní Mgr. A. Andrýsková, paní V. Tokošová a pan J. Baloun byli možná nejstaršími aktivními účastníky ve
stánku.
Vyrobili přímo před zraky návštěvníků Veletrhu zdraví a nabídli k ochutnání výrobky studené kuchyně.
Některým labužníkům racionální výživy chutnaly více jednohubky s mrkvovou pomazánkou, jiným jednohubky
s pohankovou.
Za zmínku stojí i to, že bylo použito celozrnné pečivo z Karlovické pekárny. Výborné a čerstvé pečivo,
společně s pomazánkami, chuťově harmonizovalo. O zájmu svědčí i to, že bylo hosty ochutnáno přes 300 kusů.
Tento malý tým měl stále nové zájemce o ochutnávku z řad malých i velkých návštěvníků, dotazy na recept
nebraly konce.
Doposud by to nebylo nic zvláštního.

20. strana

21. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

Paní Tokošová je po mrtvičce a jednou rukou nemůže pracovat. Pan Baloun již také pamatuje nejeden podzim
a ledasco ve svém věku zažil. I paní Mgr. Andrýsková by mohla v klidu trávit sobotní dopoledne a odpočívat.
Všechny spojil společný zájem zapojit se do dění kolem sebe a realizovat se.
Možná, že někteří spoluobčané budou číst ve sdělovacích prostředcích Bruntálska zprávu o tom, že proběhl
Veletrh zdraví, možná uvidí i na internetových stránkách města Bruntál fotografie těchto aktivních seniorů
a neuvědomí si při čtení článku, že se na úspěšném průběhu podíleli svou troškou právě výše jmenovaní
spoluobčané.
Účast seniorů je i dobrou vizitkou práce vedení Domova pro seniory ve Vrbně - Mnichově.
Těšíme se na Den zdraví ve Vrbně, kde budete moci vidět a ochutnat to, co tato trojice dovede připravit.
Ing. Jan Lomáz

Reakce Města Vrbna na dopis pana Humla
Město, které je majitelem domů na nám. Svatého Michala, provedlo v minulých letech
několikrát opravy dveří v rámci běžné údržby. Špatný stav dveří je daný jednak stářím, ale také typem
konstrukce, která je neopravitelná, pokud se neprovede úplná výměna. Také nešetrné zacházení ze strany
nájemníků často způsobuje poškození dveří.
Jsme si vědomi toho, že domy na náměstí Sv. Michala zasluhují více než jen běžné opravy a údržbu. Proto
jsme v letošním roce zahájili práce na přípravě projektové dokumentace pro revitalizaci domů. V září bude
zahájena rekonstrukce balkónů v domech č.p. 510 – 515. V příštích letech se připravuje revitalizace panelových
domů, zahájeny budou domy čp. 505-508 a 535, pro které je již zpracována PD.
V uplynulém období se nám podařilo již vyměnit 16 vchodových dveří v domech Ve Svahu, na ulici
Bezručova a Nové doby.
Ing. Iveta Pešatová
ved. majetkoprávního odboru

Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář – říjen 2008

Průchozí dům
Bydlím na náměstí Svatého Michala č. 513. Dveře hlavního vchodu mají poškozený zámek, nelze uzavřít obě
poloviny bez použití násilí.
Dveře v suterénu domu ve směru na hřiště jsou více než 15 let neopravitelné, zkřížené a rámy veskrz prohnilé.
Mnohokrát jsme žádali o jejich výměnu, avšak dosud bez vyslyšení.
Městský úřad vybavil hřiště sportovním nářadím, které je dětmi denně bohatě využíváno. Tento záslužný čin
města je nesporně pozitivním přispěním k sportovní orientaci mládeže.
Jenomže dobrá věc má zatím negativní důsledek. Děti si totiž zkracují cestu k nářadí přes náš vchod do domu
v takovém rozsahu a často i hluku, že nejen ruší obyvatele domu, ale roznášejí po schodech zbytky kůry
a nečistot z hřiště.
Nezamykatelný dům navštívili několikrát cizí lidé. Naposledy v červnu muž, který využíval prostoru pod
schody v suterénu k nočnímu odpočinku. Jeho návštěvy ustaly po vyrozumění policie.
Dnešní doba vyžaduje zvýšenou ochranu občanů proti těm, kteří nerespektují zákony republiky. Uzamykání
domů je jedním z opatření k ochraně rodin. Nechceme se dožít vykradení sklepů, v nichž mají nájemníci často
i cenné věci.
Přeji si, abychom byli konečně vyslyšeni a náš problém byl pozitivně vyřešen, včetně opravy zvonků
u hlavního vchodu.
F. Huml

2. 10. - Univerzita třetího věku - Sebevláda a vztah k ročním cyklům - přednáší Mgr. Zdeněk Hons
- 16.00 - 18.00 hod - Střecha
5. 10. - Cyklokros Černá Opava - pořádá ACS Drak Vrbno Černá Opava Mnichov
6. 10. - Výtvarné dílny pro děti od 11 do 15 let - netradiční batika - 14.00 hod - ZŠ budova IV.
7. 10. - Orientální tanec - v 16.00 hod pro dívky, v 17.00 hod pro ženy - Střecha
7. 10. - zkouška Pěveckého sboru města - 17.30 hod - Střecha
9. 10. - přednáška Centra život a zdraví na téma „Co ovlivňuje kvalitu našeho života“ - přednáší
Ludvík Švihálek - 18.00 hod - Střecha
10. 10. - schůze Levicového klubu žen - Střecha 16.30 hod
11. 10. - Den zdraví - 9.00 - 13.00 hod - Střecha
11. 10. - Zápas v divadelní improvizaci - divadelní představení v duchu hokejového zápasu - 18.00 hod
- Střecha
11. 10. - Mezinárodní festival pěveckých sborů - pořádá Pěvecký sbor města Vrbna - 16.00 hod - Mír
11. 10. - výšlap Klubu vrbenských turistů - Staré Město pod Sněžníkem - Kladská brána - Kaplička Staré Město pod Sněžníkem (20 km)
11. 10. – Šachový turnaj dvojic – klubovna tenisového oddílu – kurty – 9.00 hod
12. 10. - zábavný pořad pro děti a jejich rodiče „Cirkus plný loutek“ - divadlo eMILLIon Větrný
Jeníkov - Střecha - 15.00 hod
14. 10. - Orientální tanec - v 16.00 hod pro dívky, v 17.00 hod pro ženy - Střecha
14. 10. - zkouška Pěveckého sboru města - 17.30 hod - Střecha
16. 10. - Univerzita třetího věku - Poznatky po cestách po Egyptě - přednáší Vojtěch Bartek
- 16.00 - 18.00 hod - Střecha
21. 10. - Orientální tanec - v 16.00 hod pro dívky, v 17.00 hod pro ženy - Střecha
21. 10. - zkouška Pěveckého sboru města - 17.30 hod - Střecha
23. 10. - vernisáž výstavy fotografií přírody a zvěře a pořad „Lovy také beze zbraní“. Vystavují
Martin Žatka a Štěpán Mikulka. Pořadem provází Ing. Ota Bouzek - 17.00 hod - Střecha
24. 10. - schůze MO KSČM Vrbno - 16.30 hod - Střecha
25. 10. - Relaxační den pro ženy se Soňou Janoštíkovou - 13.00 - 18.00 hod - Střecha
25. 10. - výšlap Klubu vrbenských turistů - Zlaté Hory - Jindřichov - Biskupská Kupa - Petrovice - Svinný
potok - Jindřichov (20 km)
26. 10. - církevní setkání Nová naděje - 15.00 hod - Střecha
30. 10. - přednáška Centrum život a zdraví na téma „Zase jsi u počítače“ - přednáší Oldřich Wagenknecht
- 18.00 hod - Střecha
30. 10. - Univerzita třetího věku - Jeden svět Indie - přednáší Vojtěch Bartek - 16.00 - 18.00 hod - Střecha
do 20. 10. - výstava výtvarných prací „Encaustika“ - Soňa Janoštíková - Střecha
do 14. 11. – Penzion U Řeky Karlovice – grafika, malba, kresba, reliéfy – Luděk Pavézka a Jiří Vosmík
Naďa Trzaskaliková, Středisko kultury a vzdělávání
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Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás připravuje
následující přednášky v měsíci říjnu 2008
Název přednášky: CO OVLIVŇUJE KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA?
KDY: Čtvrtek 9. ŘIJNA 2008
KDO: Ludvík ŠVIHÁLEK, autor knihy Důvěřuj životu
V přednášce se dovíme o tom, v čem lidé spatřují štěstí svého života a proč jsou velmi
často zklamáni. Autor se v přednášce rozdělí o své zkušenostmi s lidmi, kteří mají nebo
nemají správný postoj k penězům, k času a ke zdraví.
Součástí přednášky bude i ochutnávka vzorků jídel, vedoucích ke zlepšení zdraví.
Název přednášky:

ZASE JSI U TOHO POČÍTAČE?
Co si počít s touto moderní závislostí.

KDY: Čtvrtek 30. ŘÍJNA 2008
KDO: Oldřich WAGENKNECHT
Závislost na všem možném, co nám nabízí počítač, se stala fenoménem 21. století. Je to
problém, se kterým si neví rady rodiče doma, učitelé ve škole, někdy se tento problém řeší
i na pracovišti. Specifikovat nebezpečnost toho, čeho se užívání počítače týká, je o to
složitější, že mnoho činností, prováděných na počítačích, je vysloveně užitečná, pozitivní
a bez počítačů si mnoho zcela základních, a pro život ve 21. století naprosto nezbytných
funkcí, už ani nedovedeme představit.
Na druhé straně masivní rozšíření tohoto moderního masmediálního prostředku
a jeho patologický vliv zvláště na děti a mladé lidi se v poslední době stává natolik
významným, že je třeba se tímto problémem zabývat.
V přednášce bude otevřena diskuse o tom, jaké zkušenosti jsou v tomto směru známy a jak se připravit na další
vývoj vlivu tohoto média.
Přednášky o.s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se konají ve Středisku chytrých aktivit STŘECHA
ul. Ve Svahu 13, Vrbno pod Pradědem.
Začátek přednášek je vždy v 18 hod. Vstup volný.
Informace a dotazy na tel. 554 751 071 nebo 602 862 453
Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, člen Unie českých pěveckých sborů
si Vás dovoluje pozvat na

XIV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ
V sobotu 11. 10. 2008 v 16,00 hodin v Klubu Mír

Účinkují:

Orchestr Fryslân Brass, Holandsko
PS Rozkvet Prievidza, Slovensko
PS Svatopluk, Uherské Hradiště
Smíšený pěvecký sbor Kácov, Nové Město nad Metují
Komorní pěvecký sbor Dvořák, Olomouc
Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem
Vstupné: dospělí 50,-Kč, důchodci, studenti 30,- Kč.

Festival se uskuteční pod záštitou Města Vrbna a za finanční podpory MK ČR.
Těšíme se na Vaši účast
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Pak tedy neobveselujte jen rodinu a sousedy, ale přijďte
do Pěveckého sboru města Vrbna!
Čeká vás tam prima parta, dobrá nálada a příjemná atmosféra.
A také vás uslyší víc lidí!!!

Neváhejte a přijďte, zkoušíme každé

úterý od 17:30 do 19:30 ve „STŘEŠE“.
Těšíme se na vás, rádi vás přivítáme ve svých řadách!
Členové PSMV.
Středisko kultury a vzdělávání ve Vrbně pod Pradědem zve
na výstavu fotografií přírody a zvěře a na pořad

„Lovy také beze zbraní“.
Vystavují: Martin Žatka a Štěpán Mikulka.
Program s vernisáží se uskuteční
ve čtvrtek 23. října 2008 v 17:00 hodin ve STŘEŠE.
Pořadem provází Ing. Ota Bouzek.
Výstava potrvá do 28. listopadu 2008.

Kdy?
Kde?
Co Vás čeká?

Za kolik?
Co s sebou:

sobota 25. 10. 2008 od 13.00 – 18.00 hod
STŘECHA, Vrbno pod Pradědem
- relaxačně tvořivý den
- malování na hedvábí
- Súfijské dýchání:
dechové cvičení, do
všech světových stran
(fyzická náročnost není velká)
- meditace od Rolanda Santeho
- pohoda, odpočinek, klid
400,- Kč
pohodlné sportovní oblečení, karimatku,
polštářek
Těší se na Vás Soňa Janoštíková
Hlásit se a zaplatit poplatek můžete ve Střeše, tel. 554 295 195.
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Orientální tanec

Úspěch na Mistrovství světa MHBO

probíhá od září 2008 takto pravidelně každé úterý:
- pro dívky od 16-17 hod
Cena ročního kurzovného činí 950,- Kč, pololetního 550,- Kč, jednotlivé lekce 45,- Kč.
- pro ženy od 17-18:30 hod
Cena-permanentka na 10 lekcí 700,- Kč, na 5 lekcí 390,- Kč a jednotlivé lekce 85,- Kč.
Těší se na Vás lektorka orientálního tance Zdenka Rysová

BOTY
výtvarná výstava žáků 2. stupně ZŠ Vrbno pod. Prad. (kresba, kašírování, keramika)
budova č. IV-vestibul 18. 9. - 30. 10. 2008
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Lubomír Tomeček předvedl výborné výkony na MS MTBO v Polsku.
V kategorii muži elite získal bronzovou medaili na střední trati, další medaili přidal
ve štafetách a ještě na dlouhé trati skončil na výborném 4. místě.
Gratulujeme.
regesport.blog.cz
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Galerie na schodech

Program kulturních akcí ve Zlatých Horách v říjnu
4. října 2008
ZLATOHORSKÝ TREKING 2008
31. ročník tradičního turistického pochodu.

Program městského divadla Bruntál v říjnu
Městské divadlo Bruntál
tel. 554 712 765, divadlo@mubruntal.cz
do 31. 10. – foyer divadla
JOSEF ŠKUBNA - malba, grafika
neděle 5. 10. v 19 hodin
Ander z Košic a duet Galánečky
hudebně zábavný pořad známého vypravěče a nejmenší slovácké kapely, vstupné 95,-Kč
pondělí 6. 10. v 10 hodin
O tlusté princezně - pohádka o princezně jak zhubla a princi, který ztratil prasečí podobu – hraje Divadelní
společnost Okýnko, vstupné 30,-Kč
úterý 7. 10. v 19 hodin – farní kostel
I. abonentní koncert KPH - Camerata Janáček – Svatováclavský hudební festival

Vrbno pod Pradědem – Sportovní gymnázium – Galerie na schodech
1. 9. – 31. 10. 2008
Mistrovství světa v orientačním běhu
Výstava fotografií
Další fotografie ze sportovního života ve Vrbně pod Pradědem můžete vidět na: regesport.blog.cz

neděle 12. 10. v 15 hodin
O Kubovi ze Smolné Lhoty - pohádka pro děti a rodiče na nedělní odpoledne, vstupné 50,-Kč
úterý 14. 10. v 10 hodin
Staré pověsti české - s nejstaršími dějinami seznámí děti Eva Hrušková a Jan Přeučil
středa 15. 10. v 19 hodin
Pánská jízda - V Divadelním spolku Frída Brno hrají – J. Pecha, Martin Trnavský, R. Novák, D. Rotter
a Klára Rotterová, vstupné 145,-Kč /doprodej jen balkón
neděle 19. 10. v 19 hodin
SCREAMERS ÚTOČÍ - další z pokračování hudební show s travesti skupinou z Prahy
vstupné 180,-Kč, rezervace objednaných vstupenek do pátku 10.10.
sobota 25. 10. v 18 hodin
O hloupém Honzovi - repríza pohádky pro malé i velké diváky-DS Záplata Bruntál, vstupné 20,-Kč

Hrad Sovinec

Historie hradu - nová stálá expozice
18. 10. – 19. 10.
Hofmistrova závěť
netradiční prohlídky hradních zákoutí
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Šachový turnaj
Základní škola a šachový oddíl TJ Sokol
pořádá

ŠACHOVÝ TURNAJ DVOJIC
Termín:
Místo:
Prezentace:
Zahájení:

11. října 2008
klubovna tenisového oddílu – kurty
od 8:30 hod.
9:00 hod.

Hrají dvoučlenná družstva, složená z jednoho dítěte
od 0 do 15-ti let a z jednoho dítěte od 15-ti do 100 let.
Hraje se švýcarským systémem s tempem podle počtu
přihlášených.
Přihlášky:

Ivan Hába, ZŠ Vrbno pod Pradědem
ivan.haba@zsvrbno.cz
tel.: 554 230 940

K příjemným chvílím zvou pořadatelé

ASPV informuje...

Vrbenská padesátka…
... a jak by řekl klasik: ... a chčije a chčije....
Ale ani vytrvalý celodenní déšť neodradil naše skalní turisty a příznivce od pochodu. Celkem se jich na startu
sešlo 55, z toho 4 se vydali na trasu 12 km, 27 na trasu 20 km, ale smekám před těmi 13 statečnými (z toho 4
ženy), kteří zdolali celou padesátku. Tam zažili opravdu všechno kromě sluníčka – nepříjemný déšť, zimu, mlhu
a na Ovčárně a výše dokonce sníh. Jediné, co je mohlo zahřát, byly vlastní tekuté zásoby a vidina příjemně
vyhřáté chaty Sokolky v dalekém cíli. Jako úplně poslední dorazili Vlastík a Miluška, kteří „trošku“ v šeru
zakufrovali, a více než trošku si přidali. Ale ty utržené puchýře se určitě brzy zahojí a nožičky zapomenou
a odpustí.
Přijelo také 11-ti členné družstvo cyklistů z Opole, kteří, v rámci možnosti terénu a počasí, zkusili na kolech
trasu padesátky, co nemohli ujet na hřebeni, to si pak přidali na silnici a do kopce na Sokolku. Dojeli zdrávi,
šťastni a spokojeni, takové počasí u nich neznají.
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Naším nejvzdálenějším pochodníkem byl letos kamarád Tony z Anglie (kousek od Londýna), který se svou
přítelkyní a pod Honzovým vedením ušel padesátkovou trasu. Možná, že si u nás v té mlze a dešti připadal jako
doma ve staré, dobré Anglii. Přesto všechno se mu u nás líbilo – příroda, dobrá turistická parta, opravená chata
a chleba se škvarkama. Jak je vidět, i Angličané se od nás mohou naučit něčemu dobrému.
Každoročně se nám podaří překonat na vrbenské padesátce nějaké naše nej. A na letošní byla 2:
jak už řekl klasik v úvodu
nejvzdálenější účastník.

Na snímku je Jiří Petruš uprostřed a vpravo od něj sedí Matouš Hynek z Jeseníku.Oba dva cyklisté se
pravidelně účastní jak Trituru tak i Jesenického Šneku a nejlépe tak svými výsledky prokazují užitečnost
pořádání těchto místních soutěží. Jiří Petruš je nejlepším mladíkem Trituru a v Jesenickém Šneku jsou oba dva
v první pětici nejlepších jesenických cyklistických mladíků.

A závěrem musíme také poděkovat našim věrným sponzorům, a to: PaP Ing. Holaj, Drogerie REMI,
Advanced Plastics s.r.o. odbory, Jatka Jantar, Crystalex, Vzduchotechnika Kamenský, Tiskárna Zubalík,
Zelenina Ilja, OKD Doprava Ostrava, Ridex s.r.o., T.W.I. spol. s r.o., Autodoprava Klíč, Zemní práce Darmovzal
a Plasty Paňák.
Za Klub vrbenských turistů: Josefa Kubincová
P.S.: Fotky z našich akcí můžete vidět na našich stránkách:
http://kvt-vrbno.wz.cz
P.P.S.: Ale stejně mi vrtá hlavou – jak se o nás v té Anglii dozvěděli?
Goodbye and see you later, Tony.

Triatlonisté ACS Drak opět úspěšní
Závodníci v triatlonu a duatlonu na různých distancích letos ukončili sezónu. V celkovém hodnocení tzv.
„Hanáckého poháru“ - seriálu triatlonových závodů, skončila Ivana Metelková na druhém místě v kategorii
Z2 a Čestmír Nakládal obsadil v kategorii M4 celkové třetí místo. Z individuálních úspěchů lze vyzdvihnout
první místo v kategorii Z2 Ivany Metelkové na duatlonu v Lipině a druhé místo na triatlonu v Majetíně. Vítězství
na triatlonu v Babicích a třetí místo v Majetíně získal Čestmír Nakládal. Za úspěch lze též považovat páté místo
Čestmíra Nakládala v kategorii M4 a 24. celkově na litovelském HalfIronmenu (1,9km – 90km – 21,5km), kde
z hlediska účasti okolo 100 závodníků z celé republiky, šlo o neoficiální mistrovství republiky.

Č. Nakládal bojuje na cyklistické
části HalfIronmenu

I. Metelková po plavecké části triatlonu

Silniční závody skončily
Když jsme měli v únoru ve Střeše slet Draků, představili se nám čtyři reprezentanti cyklistiky, vychovaní
v ACS Vrbno. Ještě není konec roku a přibyli hned další dva. V srpnu odjel s reprezentačním výběrem ročníku
1996 Jiří Petruš na etapové závody do Itálie. Zvláštností bylo, že se jely jak na dráze, tak na silnici. Výsledky se
pak počítaly jako soutěž družstev a český tým obsadil 7. místo v konkurenci 11 zemí. Poněkud doplatili na
absenci alespoň jedné dívky.
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Několik dní poté odjel na ME dráhařů v Polsku další vrbenský cyklista Dan Dlužanský. Když vloni přešel do
Olomouce, vyzkoušel si dráhu a po několika dobrých výsledcích nastoupil do Dukly Brno k trenéru Sýkorovi,
bývalému známému reprezentantu. A potom hned do české reprezentace. Na ME se napoprvé k medailím
nepřiblížil, ale ve stíhačce na 3 km zajel čas pouze o 2 vteřiny horší českého rekordu. Tým českých stíhačů byl
na 11. místě.
Ale ani ostatní cyklisté ACS Vrbno nezaháleli. Na silnici a v triatlonu získali 28 vítězství a 51 umístění na
stupni vítězů. Nejpilněji si počínala Alena Mlynářová s 12 výhrami, Vlastik Mlynář vyhrál šestkrát, čtyřikrát byla
úspěšná Ivana Metelková a po dvou vítězstvích mají Jiří Petruš, Čestmír Nakládal a Hana Petrušová.
Celý tým pak dokázal potřetí za sebou vyhrát soutěž družstev Jesenického Šneku, ačkoliv jsme byli oslabeni
odchody L.Petruše, D.Dlužanského a D.Dvorského do finančně silnějších oddílů. Nově však zabodovaly mladší
ročníky, kde zvláště Klára Škopcová pomohla 7 umístěními na stupních vítězů.
Tradičně v polovině září startuje rovněž mistrovství Vrbna na silnici. Letos se sjelo 35 cyklistů a mistrem se
podruhé stal Lubomír Petruš před Lubomírem Tomečkem. Na třetím místě dojel student SG Vrbno Matěj Lasák,
který je úřadujícím mistrem ČR kadetů. V ženách byla nejlepší Alena Mlynářová, mladíky vyhrál Jiří Petruš
a nejlepším veteránem byl Lubomír Petruš. Závod nazývaný též “Cyklochreňo-cupem” bohatě sponzoruje
Cykloservis Chreňo.
V neděli 5.října v 11.00 bude odstartován cyklokros “Černá Opava”, třetí závod populární soutěže Oderský
pohár. V té době cyklokrosaři již za sebou budou mít závody v Glucholazech, Olomouci a České poháry
v Uničově a Hlinsku. Ať jim to jede.
www.acsvrbno.estranky.cz

Stolní tenisté letos o třídu výš
Po loňské úspěšné sezóně, kterou vrbenští stolní tenisté završili prvním místem v krajském přeboru II. třídy,
přichází tento podzim premiérový start v krajské soutěži I. třídy. Zda účinkování v této vyšší soutěži bude
úspěšné, se můžeme všichni přesvědčit již při zápase 1. kola, kdy se 11. října představí ve vrbenské Sokolovně
družstvo Šternberka. Začátek zápasu je v 10 hodin a všichni hráči by jistě byli potěšeni podporou diváků, které
se jim dostávalo při jejich úspěšném tažení v minulé sezóně. Sestava družstva nedoznala oproti loňské sezóně
žádných změn a tak čtveřice David Ondra, Petr Fišr, Honza Gomola a Ota Slavík, doplněná deblovou
specialistkou Blankou Martínkovou (snad jedinou změnou v sestavě je změna příjmení Blanky Knápkové) se
bude snažit dělat dobré jméno vrbenskému sportu po celém kraji.
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Kromě A-družstva v krajské soutěži, by se letos měli zapojit ještě B a C družstvo do okresního přeboru,
v těchto družstvech bude prostor především pro hráče mládežnických kategorií, kteří tak doplní své zkušenější
spoluhráče. Po delší době chceme oživit tradici ženského stolního tenisu a přihlásit do soutěže také družstvo žen.
Je zřejmé, že plány stolních tenistů jsou nemalé a jejich realizace bude záviset na nadšení jednotlivých členů
oddílu a také na přízni sponzorů, minimálně takové jaké se stolní tenis těšil v minulých letech.
-ots-

Akademický sochař Josef Obeth (1874 – 1961)
1. část
Ku příležitosti 100 let založení jeho sochařského ateliéru ve Velké Kraši
u Vidnavy vyjde letos na podzim vůbec první monografie o tomto sochaři. Tento
medailonek nám přiblíží sochařovu tvorbu na Bruntálsku. Ale napřed několik
slov úvodem.
Jesenicko je krajem kamene a lidí. Ti zde v potu tváře kámen od dávných dob
dobývali a zpracovávali, dávali mu tvar a funkci sloužící ostatním. Mezi nimi
byli ale i tací, jimž kámen pod rukama ožíval, dostával duši, aby žil a vnášel
krásu do jinak drsného života v pohraničních horách, i daleko za jejich
hranicemi. Náš kraj se stal kolébkou celé řady umělců – kamenosochařů, jejichž
dílo tu zůstalo a tvoří odkaz generací těch, jež zde žili před námi…
Patrně nejznámějším z řady slezských sochařů z podhůří Jeseníků je Josef
Obeth. Narodil se 15. července 1874 v Terezíně u Mikulovic v rodině kameníka.
V roce 1885 započal se studiem na Zemské škole pro zpracování mramoru
v Supíkovicích. Ze Supíkovic odešel Josef Obeth studovat do Vídně. Nejprve
studoval na dvouleté Státní škole uměleckých řemesel a poté na Akademii
výtvarných umění, kde ukončil studium v roce 1897 pátým ročníkem na
mistrovském oddělení akademie. Již v roce 1896 během studií pracoval u Jiřího Zaly v Budapešti a poté u Adolfa
Hildebrandta v Mnichově. Nelehkou volbu místa dalšího působiště po ukončení studií za něj v roce 1898 vyřešila
první velká zakázka Ministerstva kultury a vyučování na realizaci skulptury „Vidění sv. Františka“ pro
gymnaziální kostel sv. Františka z Assisi ve Vidnavě. K roku 1902 se také váže vítězství Obethova návrhu ve
veřejné soutěži na realizaci pomníku přírodního léčitele a zakladatele moderní vodoléčby Vincenze Priessnitze
v Jeseníku. Obethovi přineslo vítězství nejen vskutku monumentální pojetí pomníku, ale především symbolická
hloubka ideje zdraví člověka. Po dokončení Priessnitzova sousoší začalo přibývat zakázek, proto v roce 1908
založil spolu s podnikatelem J. Klosem dílnu a ateliér ve Velké Kraši, kde působil až do svého odsunu v roce
1945. Jeho umělecký ateliér i sochařská dílna byly doslova zavaleny zakázkami, protože každá Obethova práce
se vyznačovala nevšedním pojetím a dokonalou řemeslnou výrazovostí.
Marian Čep, spoluautor připravované publikace

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v říjnu
,,Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví a naše duše odpovídá. /Maurois/
… z populárně-naučné literatury
1.: JONÁŠ, J.: Kde končí duše a začíná tělo. Praha: Eminent, 2008.
2.: DOSTÁL, V.: Panamericana má láska. Opava: Grafis 2000 s.r.o., 2008.
3.: HERMAN, E.: Deprese a stres. Praha: Maxdorf, 2008.
Vliv nepříjemné životní události na rozvoj psychické poruchy.
4.: KRYSTLÍK, T.: Zamlčené dějiny. Praha: Alfa Nakladatelství, 2008.
Dějiny se píší tak, aby vlastní národ vypadal hezky.
5.: KULIČ, E.: Tajemství experimentu Philadelphia. Praha: Naše vojsko, 2008.
6.: JONES, T.: Barbaři. Praha: Mladá fronta, 2008.
Neotřelý pohled na římskou historii.
7.: CLAY, C.: Král císař car. Praha: BB art, 2008.
Příběh tří královských bratranců, kteří zavedli svět do války.
… pro děti a mládež
1.: ŠEBESTOVÁ, M.: 199 receptů Čtyřlístku. Praha: Čtyřlístek, 2008.
2.: Jak se co dělá? Praha: Mladá fronta, 2008.
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Moje první encyklopedie Larousse.
…z beletrie
1.: SIMMEL, J.M.: Všechno přiznávám, všechno. Praha: Ikar, 2008.
Tento příběh se odehrává v Německu a Rakousku padesátých let. Hrdinou není tvrdý muž, který si se vším
poradí a všechno zvládne, ale spíš smutný, nemocný mužíček, jenž si sám zoufá, ničemu nevěří a má strach“.
2.: WALTARI, M.: Zázračný Josef neboli Život je dobrodružství. Praha: Euromedia Group, 2008.
Dvacetiletá Kaarina Lauraeusová, mírně unuděná, a přece ve zlaté klícce své zajištěné existence spokojená
dcerka z dobré helsinské rodiny, se jednoho jarního dne setká s nepříliš movitým studentem psychologie
Josefem, a její život nabere nečekaný spád....
3.: BOUČKOVÁ, T.: Rok kohouta. Praha: Odeon, 2008.
Nový, autobiograficky laděný román Terezy Boučkové je drásavě upřímná výpověď ženy, které se rozpadne
život a ona hledá sílu, s níž by ho dokázala znovu poskládat dohromady.
4.: BAUER, J.: Ve službách Svatoplukových. Brno: MOBA, 2008.
Historický román Jana Bauera nás zavádí do 9. století po Kristu do doby Velkomoravské říše..
5.: ROTH, P.: Sabbathovo divadlo. Praha: Mladá fronta, 2008.
Sabbathovo divadlo je výpovědí muže, jehož svět se několikrát zhroutil. Poprvé ve čtrnácti letech, když mu ve
druhé světové válce zahynul bratr. Podruhé ve třiceti, když zmizela jeho krásná první žena a on opustil slibnou
dráhu divadelního režiséra. Potřetí v šedesáti, když byl veřejně odhalen jako nemrava, který svádí studentky.
Počtvrté o pár let později, když zemřela Drenka, nejskvělejší milenka, jakou kdy poznal. A přesto Sabbatha
neopouští chuť žít.
6.: KROCKOW, Ch. von: Hodina žen. Praha: Naše vojsko, 2008.
Název knihy Hodina žen vypovídá o době děje, kdy byli všichni zdraví němečtí muži na frontě, v zajetí nebo
zabiti a ti, kteří zůstali doma, byli buď staří nebo nemocní. Proto často osudy celých rodin závisely na
rozhodnutí žen.
7.: WANTULA, K.: Bílý amulet. Frýdek Místek: Alpress, 2008.
Kletba egyptských bohů neúprosně stíhá ty, kdo porušily posvátné zákony.
… pro děti a mládež
1.: HARRIS, J.: Znamení run. Praha: Knižní klub, 2008.
Dívence, narozené se znamením runy na ruce, se všichni zdaleka vyhýbají. Je poznamenána dávnými bohy,
a proto všem nebezpečná. Jediného přítele však má – a ten ji naučil znát runy i ovládat kouzla. Odváží se
Maddy proniknout do hory a sestoupit do podzemního světa? Jen tak může zabránit nejhoršímu…
2.: GOLDING, J.: Zlatá jehla aneb Dobrodružství mezi světy. Praha: Mladá fronta, 2008.
Malý David Jones má rád lodě, a ještě raději vyrábí jejich modely v lahvích. Jeho poslední výtvor, Zlatá jehla,
je opravdu povedený. Když se v noci David ocitne na palubě mezi piráty, myslí si samozřejmě v první chvíli, že
se mu to jen zdá. Brzy ale zjistí, že jde o skutečnost a stává se proti své vůli součástí velkého dobrodružství
v boji o zlatou nit, pomocí níž loď Zlatá jehla svazuje dohromady všechny existující světy, aby unikly jisté
záhubě.
3.: HOLMBERG, A.: Detektiv Sventon na poušti. Praha: Albatros, 2007.
Třetí případ detektiva Sventona, sledujícího tentokrát skutečně horkou stopu.
Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé

Citáty na říjen
Mladým lidem se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou, vědí to už najisto.
(Oscar Wilde)
Některé věci se kupují jen proto, že jsou laciné nebo hodně drahé.
(František Vymazal)
Žádná pevnost není tak silná, aby ji peníze nezdolaly.
(Marcus Tullius Cicero)
Kdo chce za den zbohatnout, ten chce být za rok pověšen.
(Leonardo da Vinci)
Co je bohatství? Po bohatství netoužit.
(Lucius Annaeus Seneca)
Vybráno z internetu. Bc .Helena Rybárová
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Uzavřená manželství:
Hynek Výskala (oba z Ostravy)
Andrea Vymazalová
Aleš Chytil (oba z Vrbna pod Pradědem)
Michaela Nováková
Tomáš Hromek (oba z Vrbna pod Pradědem)
Lucie Pantlíková
Petr Fišr (Vrbno pod Pradědem)
Ester Čánová (Lomnice)
Josef Hencl (Hejtmánkovice)
Tereza Janků (Vrbno pod Pradědem)

23. 08. 2008
13. 09. 2008

Dne 29. října 2008 se dožívá 80 let

pan Vladimír Kučera
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova
Vše nejlepší, hlavně zdraví, mu ze srdce přejí manželka,
dcera Eva, snacha, šest vnoučat a tři pravnoučata.

Vzpomínáme:

Blahopřejeme k narození:
Aneta K a l u ž í ko v á

Vrbno pod Pradědem

František H e c z ko

Vrbno pod Pradědem

Liliana A l b e r t o v á

Vrbno pod Pradědem

Šimon T o mč í k

Vrbno pod Pradědem

Jan Václav L a b ó n e k

Vrbno pod Pradědem

Marek S e d l á ř

Vrbno pod Pradědem

Dne 19. září 2008 jsme vzpomněli 3. smutné výročí úmrtí

paní Marie Maděryčové
z Vrbna pod Pradědem – Železné.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku s námi.
Stále vzpomínají vnuci s rodinami.

Rozloučili jsme se:
Antonín M a ř á k

Vrbno pod Pradědem

Zdeněk M e r t a

Vrbno pod Pradědem

Hedvika P r a c u c h o v á

Vrbno pod Pradědem – Železná

Václav J o š e k

Vrbno pod Pradědem

Ing. Vítězslav Č e r má k

Vrbno pod Pradědem – Železná

Blahopřejeme:

„Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.
Jen vzpomínky na roky šťastné, jsou v srdcích ukryté, hluboké a krásné“.
Dne 6. října 2008 by se dožil 60-ti let

Dne 2. října 2008 oslaví krásné 60. narozeniny

pan Bohumil Rybár
z Vrbna pod Pradědem.

pan František Smudala.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinou.

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a vitality do dalších let přejí
synové Bohumil, Petr, Tomáš, dcera Ivana, zeť Karel
a vnučky Michalka a Krystínka.

Dne 5. října 2008 oslaví životní jubileum 70 let

„Prázdné zůstalo Tvé místečko mezi námi, chybíš nám a nic Tě nenahradí.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál“.
Dne 9. října 2008 uplyne rok, kdy nás navždy opustil

paní Marie Thomasová

pan Petr Fujerík

z Ludvíkova.
Všechno nejlepší a hodně zdraví jí k tomuto jubileu
přejí za celou rodinu dcera Yveta a syn Jaroslav.
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z Vrbna pod Pradědem.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
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„Když našemu drahému život zhasne, ztratíme vše, co bylo krásné“.
Dne 12. října 2008 by oslavil 38. narozeniny

pan Miroslav Olajoš
z Vrbna pod Pradědem.

pana Rudolfa Stibora

S láskou stále vzpomínají rodiče, strýc Pavel, sestra Anna s rodinou
a dcera Barbora.

S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

z Vrbna pod Pradědem.

„Jsou lidé, kteří pro nás znamenají víc, než ostatní.
O to je těžší naučit se žít bez nich.“
Dne 14. října 2008 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí

pana Vlastimila Veningera
z Vrbna pod Pradědem.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, se mnou.
Dcera Monika

Dne 19. října 2008 vzpomeneme 12. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

pan Vratislav Čapka
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Dana, syn Michal, dcera Vratislava
a bratr Víťa s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 21. října 2008 vzpomeneme 3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
syn, manžel, tatínek, dědeček

pan Josef Jurašík
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
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„Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik bolesti, žalu a smutku zůstalo v srdcích těch
nejbližších“.
Dne 25. října 2008 vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí

„Jak krásné by bylo k narozeninám blahopřát,
jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat“.
Dne 26. října 2008 by oslavil své 60. narozeniny

pan Vlastimil Cedivoda
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou vzpomínají Zdeňka, Petra a Monika s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

„Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout“.
Dne 28. října 2008 vzpomeneme 15. smutné výročí úmrtí

paní Marie Rohlederové
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Vzpomínají manžel, dcery a synové s rodinami.

Dne 21. října 2008 by se dožil 71 let

pan Jaroslav Thomas
z Ludvíkova.
Tichou vzpomínku za celou rodinu věnují dcera Yveta a syn Jaroslav.
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Inzerce

Čištění koberců a čalounění
- zapůjčení stroje na 1 den - 200,- Kč
- v ceně 1 dcl čistícího prášku
- doprava až do domu
Lucie Fučelová, Bezručova 83
Vrbno pod Pradědem, tel.:604978307,721034854

Prodám
pěkný, udržovaný řadový dům 1 + 8 ve Vrbně pod Pradědem
(zahrada, garáž pro 2 auta, 2 sklepy, krb s krbovou vložkou). Tel. 776 026 095

PNEUSERVIS
M. Alše 379, Vrbno pod Pradědem

Vám nabízí zimní pneu:
165/70/13
165/70/14
185/60/14
185/65/14
195/65/15
205/55/16
mobil 605 953 572 nebo 736 171 235
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od 800,- Kč
od 1.090,- Kč
od 1.100,- Kč
od 1.140,- Kč
od 1.300,- Kč
od 1.730,- Kč
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Kosmetický salón
Monika Opatrná
Oznamuji Vám, že zahajuji provoz kosmetického
salónu se zcela novou kosmetickou značkou Bioline.
Klasické ošetření pleti, barvení obočí a řas,
úprava obočí, depilace.
Novinka: moderní analýza pleti mikrokamerou.

Provozní dny: pondělí, čtvrtek, pátek
Na objednávku!
Kosmetický salón Monika Opatrná
Střelniční 5827, Vrbno pod Pradědem
tel. 608 676 231

Oblečky pro broučky
Nové Doby 112, Vrbno pod Pradědem (v prostoru za prodejnou zeleniny)
Zveme vás k nákupu kvalitního kojeneckého a dětského textilu a kojeneckých potřeb.

Nabídka zboží:
postýlky, matrace, peřiny, povlečení, zavinovačky, deky, zimní fusaky,
osušky, bavlněné pleny, kalhotky na pleny, plenkové plavky, pláštěnky
na kočárky a děti, čepice, rukavice, šály, kojenecké soupravy a další
výběr textilu. Dále kojenecké hračky, šidítka, láhve, termoobaly, hrníčky
a jídelní soupravy.
body
dupačky
punčocháče
mikiny
zavinovačky

44. strana

od 115,- Kč
od 119,- Kč
od 79,- Kč
od 179,- Kč
od 259,- Kč

45. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

Okénko historické fotografie

Mnichov - Tetřívek

Mnichov - Boromeum

Bílý Potok - lom
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