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Vážení čtenáři, 
 

Když si zpětně přečtu svůj lednový příspěvek ve Zpravodaji, uvědomuji si, že neobsahuje mnoho radostného, 

ale ani v tomto čísle to nenapravím. Jistě všichni víte, že po mnoha desetiletích došlo k zastavení provozu 

v místní sklárně společnosti Crystalex a.s.. V celém souhrnu dalších informací o těžké situaci firem, snižování 

počtu pracovních míst a definitivním zavírání provozů, je to událost jedna z mnoha, ale svým způsobem 

výjimečná tím, že sklářství a Vrbno vždy tvořilo výrazné a jedinečné spojení v představě o našem městě. Ze 

strany radnice byla zorganizována, po prvotní informaci o uzavření provozu, aktivita ve spolupráci s Úřadem 

práce, a to zajistit urychleně poradenství pro řešení svízelné situace zaměstnanců, kteří zůstali bez výplaty. Při 

jednání se zástupcem odborové organizace byly zvažovány i mimořádné formy pomoci. Ale dospěli jsme zatím 

k závěru, že ve stavu, kdy neznáme přesně specifickou situaci a potřebu každého jednotlivého pracovníka, která 

je teprve jasná po rozhovoru s nimi, není vhodným řešením nějaké plošné gesto. Každá forma příspěvku/půjčky 

z obecního rozpočtu se totiž také zohledňuje při zpracování nároků na dávky ze státního rozpočtu. Chci v tuto 

chvíli ale potvrdit, pokud přetrvávají některé problémy, se kterými si dosud nevíte v nastalé situaci rady, jsme 

připraveni je probrat a pomoci najít řešení (splátky, nájem apod.) příp. zprostředkovat odborníka v jiné oblasti. 

Snad povedou další kroky, které jsou nyní v rukou soudů a insolvenčního správce, ke znovuobnovení provozu 

sklárny.  
 

Demografický vývoj spjatý s vývojem ekonomiky je i ve Vrbně věrným odrazem trendu, kdy se „periferní“ 

oblasti vylidňují a dochází k přesunu do velkých měst a jejich satelitů. Do kategorie satelitů se bohužel 

nedostaneme, dnes ani v Bruntále není pracovních míst nadbytek, naopak. Také proto se musíme snažit 

nabídnout a poskytnout i mimovrbenským a zejména těm, jejichž pracovní aktivity to umožňují, přitažlivé 

prostředí pro život svůj a svých rodin. Proto jsme také prodali část pozemků pro stavbu domků na Husově ulici 

firmě Expol Trade, aby s širším záběrem oslovili vhodnou cílovou skupinu možná budoucích obyvatel města. 

Naše vize, že se také lidé po skončení svého hektického, aktivního pracovního života budou do Vrbna vracet, 

vůbec není ojedinělá, konec konců i město Jeseník svou budoucnost vidí podobně. 
 

V kontextu předchozího chci sdělit, že poslední zasedání rady v lednu se bude zabývat konceptem 

organizování tzv. veřejné služby. Jedná se o nově zavedenou formu motivace při uplatňování zákona o hmotné 

nouzi. Zapojení se do veřejné služby, organizované obcí, je na rozhodnutí každého příjemce dávky podle tohoto 

zákona. Věřím, že rada při svém rozhodování zřízení veřejné služby ve Vrbně podpoří. Jednak tím vytvoří 

možnost příjemcům dávky si vylepšit příjem, na druhou stranu se bude moci udělat více práce na veřejných 

prostranstvích a ve službách zajišťovaných městem příp. příspěvkovými organizacemi. Ale hlavně bude pro naše 

spoluobčany, kteří jsou v tuto chvíli bez práce, a jejichž příjem je řešen podle zákona o hmotné nouzi, vytvořena 

možnost zapojit se do činnosti, která bude účelná a bude mít význam pro ně i pro město. Bližší podmínky budou 

ještě dopracovány v návaznosti na příslušné předpisy a pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí. Zájemci 

budou informováni prostřednictvím našeho odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
 

Ing. Helena Kudelová 

starostka 

 

Slovo starostky 
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V roce 2009 se RM poprvé sešla dne 8. 1. 2009 na svém 43. jednání. Byly projednány tyto záležitosti: 
 

RM    s c h v á l i l a: 
- změny úhrady za poskytování stravy v Domově pro seniory Vrbno, s účinnosti od 1. 1. 2009, 

- znění Směrnice č. 1/2009 – Zásady pro poskytování cestovních náhrad pracovníkům Městského úřadu ve 
Vrbně pod Pradědem v období 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009, 

- dodatek č. 1 pro rok 2009 ke smlouvě č. 212/2003 na realizaci služeb – zimní údržba mezi Městem Vrbno 
pod Pradědem a Technickými službami Vrbno s.r.o, 

- pronájem pozemku p.č. 23, část o výměře 100m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zahrada. Žadatel 
p.Eduard Žiga, 

- pronájem pozemků p.č. 1092, 1091, 1089, 1087, 998/1, 995/1, 999, 1000, 988/1, 989/3, 991/1 a 945/3 

v k.ú Mnichov pod Pradědem za účelem zemědělská činnost. Žadatel p. Zdeňka Vrbová, 
- ceník na vydávání ověřených zápisů z Czech Point s platností od 9. 1. 2009. 

 

RM    p r o j e d n a l a: 

- zápis z 8. jednání finančního výboru ze dne 3. 12. 2008   a   v z a l a  na vědomí zápis z kontroly 

finančního výboru ze dne 5. 12. 2009. 
 

RM    r o z h o d l a: 

- o uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor za účelem provozování veřejných WC mezi Městem 
Vrbno pod Pradědem a TJ Sokol Vrbno pod Pradědem na období od 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009, 

- o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 486, zahrada o výměře 1056m2 v k.ú. Železná pod 
Pradědem. Žadatel p. Petr Urbanec, 

- o uzavření Darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem Ostrava a Městem Vrbno pod Pradědem na 
2 ks přetlakových vzduchových izolačních přístrojů s otevřeným okruhem. 

 

RM    o d s o u h l a s í l a: 
- znění poptávky k podání nabídek na dodávku a montáž herních prvků a vybavení pro Park „Dětský svět“ 

při mateřské škole Jesenická, 
- vstup a napojení kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku p.č. 593 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

(stavba pneuservisu na Jesenické ulici) s podmínkou uvedení pozemku do původního stavu a zabezpečení 
bezproblémové realizace přípojky na příjezdu k domu č.p. 447. Investor pí. Nilabovičová Jitka. 

- převod práv a povinností k bytu č. 204 na ul. Krejčího 488 ve Vrbně pod Pradědem z p. Josefa Vaculy na 

p. Antonína Jedináka, 
- uzavření dohody na zpracování kroniky města s PaedDr. Hradilovou na dobu 3 let. 

Ing. Lasota Miloš 

místostarosta 
 

 

 

 

 

 

 

Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál 
 

 

NOVINKA !!!! 
 

Výpis z bodového registru řidičů  100 Kč 
 

 při  vyřizování  žádosti  Výpisu z bodového registru řidičů je nutné doložit platný občanský průkaz 

a řidičský průkaz. 
 

Informace Rady města Vrbno pod Pradědem 

Czech POINT 
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Ceník ověřených výpisů:  
 

Správní poplatek odpovídá sazebníku, který je přílohou zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
                       1. stránka / každá další i započatá stránka 

 

Výpis z Katastru nemovitostí     50,- Kč / 50 Kč 
 

Výpis z Obchodního rejstříku   100,- Kč / 50 Kč 
 

Výpis z Živnostenského rejstříku   100,- Kč / 50 Kč 
  

Výpis z Rejstříku trestů      50,- Kč / 
 

Výpis z Centrálního registru řidičů                 100,- Kč / 50 Kč 
 

Výpis z Informačního systému odpadového hospodářství  100,- Kč / 50 Kč 
 

Výpis z Informačního systému o veřejných zakázkách 100,- Kč / 50 Kč 

             
Upozornění:  

 

 výpis z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku se vydává pouze majiteli či vlastníkovi 
společnosti 

 při vyřizování žádosti z Rejstříku trestů nezapomeňte předložit platný občanský průkaz  
 

O výše uvedené výpisy si můžete zažádat na Městském úřadě ve Vrbně pod Pradědem – odbor vnitřních věcí – 
matrika, kancelář č. 101.  

      Bc. Dagmar Patrovská 

matrikářka   
 

 

Dne 11. prosince 2008 schválilo Zastupitelstvo Města Vrbna pod Pradědem usnesením č. 188/12/08 novou 
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2009. 

 
Sazba poplatku nebyla na rok 2009 touto obecně závaznou vyhláškou změněna. 

 

Poplatek je stanoven od 1. ledna 2009 ve výši 490,- Kč  za osobu. 
 

Splatnost poplatku je vždy ve dvou splátkách do 30. 4. 2009  a  30. 9. 2009 ve výši 245,- Kč za osobu. 

Poplatek je možno zaplatit i jednorázově.  
 
Poplatek lze uhradit v pokladně MěÚ Vrbno pod Pradědem v hotovosti. Dále přes SIPO nebo převodním 

příkazem, kde je bezpodmínečně nutné uvádět při převodu variabilní symbol plátce poplatku, ke kterému se 
platba vztahuje. Každá osoba má vlastní variabilní symbol – číslo poplatníka, proto při převodu hromadné platby 
z jednoho účtu za více členů domácnosti, musí být ke každému plátci uveden jeho variabilní symbol.  
 

Poplatníci, kteří mají zájem platit za odpady přes inkaso, mohou tak učinit vyplněním žádosti o SIPO, která je 
v kanceláři finančního odboru MěÚ číslo dveří 217. 
 

Platba  za  odpady přes SIPO se po vyplnění žádosti stává automaticky platná pro další léta platnosti poplatku 
a všechna splátková období. Platbu lze kdykoliv zrušit. Pro uplatnění úhrady poplatku přes SIPO za první 
pololetí roku 2009 je však nutné žádost podat nejpozději do konce února roku 2009.  

 

Obecně závazná vyhláška je k nahlédnutí na internetových stránkách www.vrbnopp.cz  nebo na finančním 
odboru MěÚ Vrbno pod Pradědem. 

 

Martina Matušková 
referentka finančního odboru 

Městského úřadu Vrbno pod Pradědem  
 

Oznámení finančního odboru Městského úřadu Vrbno pod Pradědem 
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Město Vrbno mělo v posledních letech několik kronikářek, které se této činnosti nemohly dostatečně věnovat. 
Koncem loňského roku odsouhlasila rada města návrh na jmenování dvou kronikářek. PaedDr. Michaela 
Hradilová se věnuje zpracování kroniky, s použitím některých podkladů bývalých kronikářek, za období let 2000 
– 2007   a   Bc. Helena Rybárová   zpracovává  v  současné   době  kroniku  roku  2008.    Prosíme  vás  všechny 
o vstříctnost a spolupráci, až se na vás naše kronikářky obrátí. 

Pavla Müllerová 

Vedoucí odboru vnějších vztahů  
 

 

Radou města jsem byla pověřena nelehkým úkolem zpracovat kroniku našeho města zpětně za roky 2000-

2007. Mým úkolem bude, mimo jiné, zaznamenat v jednotlivých letech přehledně nejdůležitější události, které se 
ve městě staly.  

Musím zaznamenat i události, které se týkají činnosti organizací, zřizovaných městem, všech firem, 
zájmových občanských sdružení a politických stran, které na území našeho města působí. Ráda bych však 
zachytila nejen události příslušného roku, ale postupně bych chtěla zpracovat i historii dané instituce či sdružení, 
kterých je v našem městě nemálo a mnohé mají dlouhou tradici. A jako přílohu kroniky zařadit i důležité 
dokumenty, vzpomínky pamětníků, fotografie apod. V následujícím období se budu postupně obracet na 
představitele jednotlivých institucí s prosbou o spolupráci. 

Současně mám zatím jen nesmělý cíl, že bych se pokusila doplnit údaje i o letech před rokem 2000, ke kterým 
rovněž kronikářské záznamy chybějí.  

Proto se obracím na Vás všechny, občany našeho města, s prosbou o spolupráci. Pokud máte nějakou 
vzpomínku k zaznamenání nebo víte o někom, jehož vzpomínky by stály za zapsání, kontaktujte mě, prosím. 
Stejně tak bych přivítala i zapůjčení starých fotografií, pohlednic nebo dokumentů. Všechny zapůjčené materiály 
bych zdokumentovala a vrátila majitelům. 

Historie je naše paměť a naší povinností je zachovat ji příštím generacím. Uvítám opravdu každý dobrý nápad 
či informaci.  Zatím  mě  ještě  nejčastěji  zastihnete na Sportovním gymnáziu na telefonu 554 751 086, večer či 
o víkendech na telefonu 554 254 834. 

Michaela Hradilová 
 

 

Ø Ve Zpravodaji č. 12/08 bylo na str. 9 uvedeno chybné telefonní číslo do gynekologické ambulance  
   MUDr. Petra Svobody. Správný telefon je 554 790 473. 

 

Ø  MUDr. Hana Strouhalová oznamuje přestěhování dětské ordinace na Bezručovu 113 (budova 
 naproti bývalé ordinace) 

redakční rada 
 

 

Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny 
s dětmi. 
 

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojišťoven: 
 

 na pojištění domácnosti 
 na pojištění nemovitosti 
 na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů 

 na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli 
         Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách: 

 

 na elektrickou energii u vybraného dodavatele až 10% 

 na dodávku plynu u vybraného dodavatele až 7% 

Město Vrbno má nové kronikářky 

Prosba o spolupráci 

Upozornění 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN SPOLU 
S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE 
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 na pohonné hmoty v síti čerpacích stanic 

 na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky 

 na pojištění domásnosti a nemovitosti až 20% 

 na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů až 20% 

         Prevence zadlužování, exekucí, všeobecné obchodní podmínky u bankovních a nebankovních úvěrů. 
 

Informace – Rada Seniorů ČR, Odstrčilova 4, poblíž nové radnice, 5. patro, číslo dveří 520, úřední den 
každý čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin; Svaz důchodců Frýdek-Místek, úřední den každý čtvrtek od 14:00 
do 18:00 hodin a Svaz důchodců Poruba, úřední den čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin, Karviná úřední den 
čtvrtek 9:00 až 12:00 hodin. 
 

Informace na tel.: 518 321 861 po, stř 9:00-12:00h, mobil 724 094 175, 739 623 273, e-mail 

financniporadna.MorSL@seznam.cz 
 

NEPLAŤE VÍC, NEŽ JE TŘEBA!¨ 
 

Středisko kultury a vzdělání 

Vrbno pod Pradědem, p. o. 

Ve Svahu 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem, 

IČO 750 96 366 

Středisko kultury a vzdělávání - STŘECHA podala žádost na poskytnutí dotačního příspěvku Nadace OKD 
v programu: „Pro radost a vzdělání 1. grantové kolo – jaro 2008“. Tento projekt byl vybrán z mnoha dalších. 
Proto neváhejte a přijďte si prohloubit své znalosti. Název projektu zní:  

„Od neználka k všeználkovi“ 

Z projektu jsou částečně hrazeny kurzy: 
Ø Angličtina pro začátečníky, vyučující Věra Huszarová 
Ø Angličtina pro mírně pokročilé, vyučující Ing. Jana Zaoralová  

Připravujeme: 
Ø Počítače pro začátečníky, vyučující Bc. Helena Rybárová a Bc. Jakub Rybár 

 

 Název kurzu Obsah kurzu Lektor 
Datum 

konání 

 
1. 

Počítače pro 
začátečníky 

Účastníci kurzu získají znalosti v práci s PC 

(Word, Excel, Elektronická pošta, Internet a 
PowerPoint). 

Bc. Helena Rybárová a          
Bc.  Jakub Rybár 

Začátek 
kurzu od 

11. 3. 2009 
 

Místo konání: 
STŘECHA, Ve Svahu 578, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Čas konání: 
Kurz bude probíhat vždy od 17:00 – 18:30 (kurz proběhne: 11. 3. – 17. 6. 2009) 

Cena kurzu: 400,- Kč  
V ceně kurzu každý účastník dostane učebnici v hodnotě 150,- Kč 

Jako bonus jsme pro úspěšné účastníky tohoto kurzu připravili ZDARMA pokračování, které bude probíhat 
od 2. – 23. 9. 2009. Navážeme v něm na již získané znalosti z předešlého kurzu (probíhajícího od 11. 3. 2009).    

Absolventi získají po úspěšném zakončení OSVĚDČENÍ.  
Informace na: 

Ø tel. číslo:   554 295 195  

Ø e-mail:   info@strecha-vrbno.cz 

Ø http:   www.strecha-vrbno.cz 

Od neználka k všeználkovi 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

1. PC pro začátečníky  
Jméno, příjmení a titul 
 

 

Zaměstnání/firma 

 

 

Datum narození 
 

 

Kontaktní adresa 

 

 

Telefon 

 

 

E-mail 

 

 

Přihlášku doručte a poplatek zaplaťte nejpozději do 6. 3. 2009.  Neváhejte, počet míst je omezen. 
„Tento projekt je realizován za podpory Nadace OKD“ 

 

 

 

od 20. 11. 2008 do 20. 1. 2009 

 

 
 

Hasiči města Vrbna pod Pradědem měli v roce 2008 ke stovce zásahů 

Během loňského roku jednotka SDH Vrbno vyjížděla k 93 mimořádným událostem různého druhu. Hasiči 
zasahovali na 16-ti požárech, 13 dopravních nehodách, 39 technických pomocí všeho druhu (řezání stromů, 
odchyt nebezpečného hmyzu, odstranění nebezpečných stavů jako např. zajištění střešních krytin atd.), dále pak 
při 18-ti živelních pohromách, které nás zasahují stále častěji (větrné smrště, povodně aj.), u 6-ti jiných (záchrana 
osob z výšky a hloubky) a při 1 úniku nebezpečné látky. Doufejme, že letošní rok bude z hlediska mimořádných 
událostí mírnější, než roky předchozí.  
 

Vybrané události v daném období: 
 

5. 12. 2008 
V 17:48 tohoto dne se ve Vrbně a dalších vesnicích v okolí rozezněly  sirény  na  svolání  hasičů.   Jednalo se 

o požár rodinného domu na Bílém Potoku. Na místo události se jako první dostavila Policie ČR a hasiči z Vrbna. 

V době příjezdu byla zasažena garáž rodinného domu i s obydlenou částí. V objektu se nacházela nemohoucí 
žena, která byla vynesena ven. V garáži se nacházely dva automobily, které byly zasaženy požárem. Tato vozidla 

byla hašena a vytlačena mimo objekt. Na místě zásahu byla poskytnuta předlékařská pomoc a po příjezdu rychlé 
záchranné služby byli 3 postižení předáni do jejich péče.  

Po cca 30min. byl požár lokalizován a probíhaly dohašující práce a rozebírání konstrukcí. 
Hasiči zůstali na místě do 1. hodiny ranní, aby místo hlídali proti opětovnému zahoření. 

 

21. 12. 2008 

Po desáté hodině večer vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči z území okresu Bruntál k požáru ocelové kolny 
s uskladněnými balíky sena. Po příjezdu na místo zjistili, že požár je v plném rozsahu a celý zásah se tak 
soustředil na to, aby se oheň nerozšířil do okolí. Na místě celkem zasahovali hasiči z profesionálních jednotek 
HZS Moravskoslezského kraje, stanice Bruntál a Krnov a hasiči jednotek sboru dobrovolných hasičů z obcí 
Vrbno pod Pradědem a Jindřichov. Na místě pomohli i dobrovolní hasiči z jednotky v sousedním Olomouckém 
kraji ze Zlatých Hor. Průzkumem na místě rovněž zjistili, že v sousedícím objektu je ustájen dobytek, který však 
byl v bezpečí a nebylo nutno jej evakuovat. Po dohodě s majitelem bylo rozhodnuto, že na místě zůstanou pouze 
hasiči jednotek Vrbno pod Pradědem a Jindřichov a pod jejich dohledem se požár nechá dohořet bez zásahu. 
Díky charakteru hořlavých látek v kolně uskladněných nebylo ohroženo životní prostředí ani obyvatelé v okolí. 

Z činnosti SDH Vrbno pod Pradědem 

150 
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Zásah byl ukončen další den (22. 12. 2008) po 15. hodině odpoledne. Požárem bylo zničeno přes 900 balíků sena 
a slámy a škoda se tak vyšplhala na 780 tisíc korun. 
 

23. 12. 2008 
Pár minut po 4. hodině ranní byli svoláni hasiči z Vrbna pod Pradědem k technické pomoci na železniční traťi 

mezi Vrbnem a Širokou Nivou. Jednalo se o spadlý strom, který znemožnil průjezd vlaku. Hasiči proto museli 
nasednout do vlaku, který je na místo přivezl. Po odstranění překážek byla jednotka převezena na místo, kde 
čekal strojník s hasičským automobilem, kterým se vrátili zpět do Vrbna p.P.. 
 

14. 1. 2009 

V brzkých ranních hodinách tohoto dne vyjela jednotka hasičů města Vrbna a jednotka Hasičského 
záchranného sboru Bruntál k úniku plynu ve Vrbně pod Pradědem. Po příjezdu bylo zjištěno, že v bytovém domě 
dochází k úniku plynu, proto byl v celém domě zastaven a byli povoláni pracovníci plynáren. Do příjezdu byl 
dům přirozeně odvětrán a po příjezdu plynařů jsme se vrátili zpět na základnu. 

         Za JSDH Ondřej Chalupa 
 

 

Koncem ledna začíná společenská sezóna plesů a ples je bez pochyb akcí, při které se může zúčastnit větší 
počet osob. Povinnosti organizátorů plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem 
účastníků se nároky na zajištění požární bezpečnosti přiměřeně zvyšují. Tyto akce se mohou konat jen ve 
stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci 
řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které 
byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem. Ve vnitřním shromažďovacím 
prostoru určeném k tomuto účelu, u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo z kolaudačního 
rozhodnutí nevyplývá počet osob, se akcí s větším počtem osob rozumí akce, které se zúčastní více než 200 osob. 

V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především komunikační prostory, které jsou součástí 
únikových cest tak, aby byly trvale volně průchodné a zabezpečit dostatek trvale volných otevíratelných 
únikových východů, dbát na jejich označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární 
hlídky a pořadatele. Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace, realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., 
musí organizátor provést další preventivní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se 
vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být 
používány  ani  jako  výzdoba.  Pod  strop  a  podhledy  nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se požár šíří 
a které jako hořící odpadávají a odkapávají. Více k povinnostem organizátorů akcí s větším počtem osob (ve 
většině  případů  jde o účast více než 200 osob) naleznete v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 ze dne 
4. 12. 2006 (viz http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závazných vyhláškách obcí. 

Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit preventivní 
požární hlídku již před zahájením akce minimálně ve složení velitel a dva členové a zajistit prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem 

objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení 
požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme, aby do preventivních požárních hlídek byli začleňováni 
přednostně členové profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek. Počet členů je nutno upravit s ohledem 

na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, možnosti úniku osob, požární nebezpečnost činností apod. Je-li 

organizátorem akce fyzická osoba, je povinna zajistit její řádný průběh, včetně zajištění požární ochrany, 
potřebným počtem způsobilých pořadatelů. 

Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při zjištění nedostatků v dodržování 
podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při 
bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob.  

Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu 
seznámit účastníky akce i účinkující se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s 
vysměrováním únikových cest, označením únikových východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření nebo 
kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny a opatření  
respektovat. 

Pokud se zúčastníte obdobné společenské akce, informujte se o základních bezpečnostních opatřeních 
stanovených jejím organizátorem a ve vlastním zájmu je respektujte. Jde o život a zdraví Vás a Vašich blízkých.  

                                       por. Ing. Anna Slavíková - oddělení prevence HZS MSK ÚO Bruntál  

Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob 
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Vážení čtenáři, 
 

Místní  organizace  ČSSD  ve  Vrbně  pod  Pradědem  na  své lednové výroční schůzi zhodnotila svou činnost 
v roce 2008. A protože naším cílem není jen plané "schůzování", rádi bychom se podělili i s vámi o naši bilanci 
aktivit. Máme samozřejmě radost z úspěšného roku z volebního hlediska, ale také z úspěšných akcí pořádaných 
naší MO pro veřejnost.  

8. března  2008 byla uspořádána v Penzionu pod Pradědem tradiční  taneční zábava k MDŽ, k tanci a poslechu 
nám hrála skupina Talisman. Tato akce  měla úspěch i u příznivců strany. 

Další společné předvolební setkání v roce 2008 pod záštitou OVV ČSSD proběhlo 10. května při tradičním 
výstupu na Praděd za účasti předsedy OVV L. Velebného, tehdy kandidáta na hejtmana J. Palase a místopředsedy 
ČSSD Z. Škromacha. Výstupu se účastnilo více než 60 členů a příznivců strany. Akce byla zakončena společným 
obědem v Penzionu Pod Pradědem.  

Dětský den  a jeho uspořádání si vzal na starost přítel Holaj s dalšími členy strany. Oslava Dne dětí proběhla 
za velkého zájmu veřejnosti, i když nám odpoledne počasí již nepřálo. Zúčastnilo se asi 60 dětí a odezva byla 
výborná.  

Na  podzim 25. 9.2008  proběhl  mítink  před  krajskými  volbami.   Za  velkého  zájmu  veřejnosti  vystoupil 

L. Zaorálek, který přítomným vysvětloval problematiku privatizace zdravotnictví a dále odpovídal na otázky 
občanů. Mítinku se zúčastnila kandidátka do krajského zastupitelstva O. Ilidiasová z Města Albrechtic. 

Zástupci  MO  se  v  listopadu  zúčastnili  bowlingového  turnaje  v  Krnově  ve  složení  L. Kováč, P. Linek, 

M. Albrechtová,  J. Kočička,  J. Pospíšil  a  Kočička  František.  Vrbenská  reprezentace  jako  tradičně  obsadila 

4. příčku. 
Před  závěrem  roku  jsme se rozhodli „vánočním dárkem“ podpořit činnost vrbenského Kotlíku. Členové MO 

J. Mlčoušek, L. Kováč a H. Kudelová předali vedoucímu p. Hromjakovi za přítomnosti zástupce skupiny dětí, 
které zde tráví volný čas, 2 míče a 3 badmintonové sety. Až natrénujeme, tak uspořádáme turnaj:-).  

Chceme při této příležitosti poděkovat všem  členům  i  příznivcům,  kteří se podíleli na zdárném průběhu akcí 
a zvlášť přít. Holajovi za jeho pomoc i za možnost využití Penzionu pod Pradědem při akcích MO ČSSD.   
Vážení občané, těšíme se, že se na některých našich akcích setkáme i v roce 2009. 

Jiří Kočička, předseda MO ČSSD 
 

 

Druhý běh vzdělávacích kurzů pro dospělé bude zahájen v únoru 2009 

 

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. Vyučovací jednotka trvá 60 min. 

 

Přehled nabízených kurzů: 
 

 název kurzu lektor 

1. Anglický jazyk - začátečníci E. Trzaskalik/J. Zaoralová 

2. Anglický jazyk – středně pokročilí  Mgr. E. Trzaskalik 

3. Anglický jazyk - pokročilí Ing. J. Zaoralová 

4. Ruský jazyk – začátečníci až mírně pokročilí Mgr. D. Zvědělíková 

5. Německý jazyk - pokročilí Bc. K. Maderová 

6. Počítače – základní dovednosti - začátečníci Mgr. R. Němec 

7. Počítače – jednoduché aplikace – mírně pokročilí Bc. T. Kočička DiS. 
8. Počítače – kancelářské aplikace - pokročilejší Mgr. Č. Nakládal 

 

Přihlášky do jednotlivých kurzů se přijímají do 30. 1. 2009: 

na telefonu 554 751 086  
na e-mailu reditel@sgvrbno.cz  

osobně v kanceláři SG 

 

Výroční zpráva MO ČSSD 

Aktuality ze Sportovního gymnázia 
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Brána ke vzdělanosti 
 

Blíží se čas přijímacích řízení na střední školy a před mnohými žáky základních škol a jejich rodiči stojí 
nemalý  úkol – správně se rozhodnout. Správné  rozhodnutí  je  v  tomto  okamžiku  velice  důležité.   Možností 
a nabídek je celá řada, od učňovských oborů až po obory maturitní.  

Při správném výběru školy je několik omezujících faktorů – studijní výsledky žáka dosahované na základní 
škole,  zaměření  žáka,  finanční  náročnost  zvolené  školy  a  tím  i  dopad  do  rodinného  rozpočtu,  ať  už  jde 
o každodenní dojíždění, stravu, případné ubytování, školné apod. 

Proto Vám nabízíme školu, která úspěšně funguje již 17. rok a vychovala 302 absolventů. Mnozí z těchto 
absolventů pokračují v dalším vzdělávání na některé z vysokých škol a vyšších odborných škol. Někteří naši 
absolventi se uplatnili v praxi i bez dalšího studia. Setkáte se s nimi ve vrbenských firmách či na městském 
úřadě. Ve škole vyučují kvalifikovaní a zkušení pedagogové, pro které je prioritou individuální přístup a rozvoj 
osobnosti každého žáka. 

 

Přijímáme ke studiu absolventy 9. tříd a žáky z 5. tříd základních škol do oborů čtyřletých nebo osmiletých. 
Jedná se obory: 

Ø Gymnázium – všeobecné 

Ø Gymnázium – tělesná výchova 
Ø Gymnázium – sportovní příprava 

V každém ročníku je jedna třída, ve které studují studenti všech těchto oborů.  
 
Do primy jako každý rok přijímáme 30 žáků, do kvinty 10 žáků. V průběhu posledních 5 let se z primy 

zpět na základní školu vrátili pouze 2 žáci, kteří studium v naší škole nezvládli. Ke studiu u nás se hlásí i žáci 
s SPU (dyslexie, dysortografie, …), kterým pak vypracujeme individuální vzdělávací plán a věnujeme jim  
individuální péči.  

V letošním školním roce v naší škole studuje celkem 15 studentů s nějakou SPU a 9 jich má vypracovaný IVP, 
který konzultujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Bruntále. Ostatním žákům pedagogové věnují 
individuální péči. 

V primě se bude ve školním roce 2009/2010 vyučovat podle ŠVP – „Brána ke vzdělanosti“, který se ve výuce 
používá již od 1. 9.  2007. 

Do kvinty již máme první kolo přijímacího řízení za sebou. Obor sportovní příprava byl totiž zařazen mezi 
obory  s  talentovou zkouškou, a tak jsme 12. 1. přijali první tři studenty pro příští školní rok. V dubnu vyhlásíme 
i na tento obor 2. kolo přijímacího řízení souběžně s přijímacím řízením do oboru gymnázium všeobecné. 
V současné době máme tedy do kvinty 7 volných míst. 

 

Všichni zájemci o bližší informace mohou naši školu navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě 
(554 751 086). 

 

Na závěr uvádíme tabulku úspěšnosti přijetí našich absolventů na vysoké školy. 
 

q Přijímací řízení na VŠ a VOŠ ( srovnání 1998/99 – 2006/07) 

 

Školní rok Počet 
absolventů 

Přihlášky 

na VŠ 

Přijetí na 

VŠ–počet 
Procento 

přij.-VŠ 

Přijetí k jinému 

stud. – VOŠ,aj. 
Nástup 

do práce 

1998/1999 43 31 20 64,5% Nezjišťovalo se Nezjišť. 
1999/2000 36 32 23 71,9% 9 4 

2000/2001 31 31 21 67,8% 8 2 

2001/2002 22 22 19 86,4% 3 1 

2002/2003 30 28 20 71,4% 6 4 

2003/2004 29 29 25 86,2% 1 3 

2004/2005 26 25 16 66,7% 6 3 

2005/2006 31 31 27 87,1 % 3 1 

2006/2007 27 23 18 78,3% 4 4 

2007/2008 27 24 22 91,7% 1 4 

Celkem 302 276 211 77,2% 40 23 
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Telegraficky: 
 

Ø Děkujeme Pradědskému lesnímu závodu a.s., který nám jako každoročně dodal do školy krásný vánoční 
stromek 

Ø Lubomír Petruš v kategorii U23 a Matěj Lasák v kategorii juniorů se nominovali na lednové Mistrovství 
světa v cyklokrosu. 

Ø Filip Válek se nominoval na Mistrovství světa juniorů v lyžařském orientačním běhu, které pořádá Švédsko 
na přelomu ledna a února. 

Pozvánka na Maturitní ples 
 

Zveme Vás srdečně na  již  tradiční Maturitní ples, který pořádáme 20. 2. 2009 od 19:00 hod. v prostorách 
klubu Mír pod záštitou Pradědského lesního závodu. Nabízíme tradičně pestrý program, bohatou tombolu, 
dobrou zábavu a kvalitní kuchyni. 

Cena vstupenky je 200,- Kč a obsahuje místenku a konzumačního ústřižek v hodnotě 50,- Kč.  
Předprodej vstupenek bude zahájen v kanceláří SG v úterý 10. 2. 2009. 

Michaela Hradilová 
 

 

Dílny v 1. a 2. třídách ZŠ 
 

Ve středu 14. ledna 2009 se dětem 1. a 2. tříd změnil školní režim. Začaly dílny dramatické výchovy, hudební 
výchovy a lyžařský kurz. Přes úvodní rozpaky žáků z nejistoty (co je vlastně čeká?), byli na konci prvního dne 
všichni příjemně unaveni a spokojeni. Ať jim to vydrží celých pět školních dní!  

J. Sztuková 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ informuje 
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Zápis do 1. tříd 

Rok se sešel s rokem a školní děti se opět vydaly na návštěvu do mateřských škol, aby pozvaly své malé 
kamarády k zápisu do 1. třídy. Po úvodním seznamování co se ve které škole dělá, školní děti předvedly 
připravený program a rozdaly „ mateřákům “ omalovánky s úkoly, které si měly děti připravit k zápisu. I letos 
byla atmosféra přátelská a každý chtěl předvést, co všechno umí. Ani rodiče nepřišli o odpolední předzápisové 
setkání s vedením školy, na kterém se dozvěděli vše, co k zápisu potřebovali. 

Pro školní rok 2009 / 2010 se v naší škole zapsalo do 1. třídy  50 dětí. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Zveřejnění naší výtvarné práce v časopisu Creative Amos 
 

V lednovém čísle časopisu Creative Amos, určeného pro tvořivé výtvarníky, nám byl zveřejněn čtyřstránkový 
příspěvek – výroba papírorytu a vrstvené koláže s doprovodem několika fotografií.  

 A zjišťujeme, že naše výtvarné  snažení  je  docela  ke  koukání, což podtrhuje i kvalitní zpracování časopisu, 
a to i po odborné stránce. Zveřejněné stránky předkládáme širší veřejnosti k nahlédnutí na webových stránkách 
školy. S některými pracemi jste se už mohli setkat na stěnách naší školy nebo na výstavě.  

                                                                           I. Remešová a kolektiv výtvarníků školy 
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V prvním grafu přinášíme přehled průměrných teplot za měsíc prosinec. Druhý graf ukazuje přehled 
průměrných teplot v prosinci za roky 2000 až 2008. Třetí graf zobrazuje množství spadlých srážek za jednotlivé 
roky 2003 až 2008.  

 
V následujících tabulkách Vám přinášíme několik údajů z naší meteorologické stanice. 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

        

 

 

 
 

 

 

Přehled teplot za měsíc prosinec 

Leden do 24.

den hodina hodnota

teplota max 19.1 9:18 6,3°C

min 7.1 12:07 -19,4°C

rychlost větru 19.1 21:50 10,8m/s

srážky měsíční 7,4mm

za den 21.1 1,9mm

za hodinu 21.1 6:30-7:30 0,7mm

Prosinec 

den hodina hodnota

teplota max 1.12 12:06 13,3°C

min 29.12 2:35 -13,8°C

rychlost větru 23.12 3:35 12,4m/s

srážky měsíční 8,5mm

za den 19.12 3,9mm

za hodinu 18.12 9:30-10:30 1,1mm

Srážky 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Srážky v prosinci [mm] 24,4 0 15,9 16,3 17,4 8,5
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 
 

 

Název přednášky:  ZDRAVÍ VE VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH 
 

KDY: ČTVRTEK 5. ÚNORA 2009 

KDO: PETR PIMEK 
 

Přednáška pojednává o tom, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci. V současné 
době mnoho lidí trpí tím (často nevědomě), že neprožívá životní harmonii nejen 
v oblasti tělesné, ale také v oblasti duševní, duchovní a sociální. Významnou úlohu 
v tomto problému sehrávají naše sociální vztahy. Pokud žijeme v oblasti vztahů 
v rovnováze s okolním světem, budujeme sami sebe, což má pozitivní dopad i na naše 
fyzické zdraví. 
 

Ochutnávka vzorků zdravých jídel spolu s recepty nebude ani tentokrát chybět. 
 

Název přednášky: JAK SE DOŽÍT VYSOKÉHO VĚKU  II. 
 

KDY: ČTVRTEK  19. ÚNORA 2009 

KDO: MAGDA ŠKRLOVÁ 
 

V minulé přednášce na toto téma jsme se zamýšleli nad tím, jak se dožít dlouhého 
věku na základě života v klimatu láskyplných vztahů. Přesvědčení, že jsem milován(a), 
je mnohem důležitějším činitelem dlouhověkosti, než se předpokládalo. 

Druhá část přednášky o dlouhověkosti přináší další zákonitosti pro dosažení dlouhého 
věku. Je to objev, že k dlouhověkosti přispívá podstatnou měrou i ochota sloužit a ochota 
rozdávat. Dnes dosti vzácné a ne příliš populární fenomény se ukázaly jako podstatné pro 
zdraví člověka, což se dříve nevědělo. V závěru se autorka podělí o zkušenosti ze svého 
vlastního života. 
 

Speciality z nových vynálezů zdravé kuchyně r. 2009 budou součástí popřednáškové ochutnávky. 
 

Přednášky o.s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se konají ve Středisku chytrých aktivit STŘECHA,  

ul. Ve Svahu 13, Vrbno pod Pradědem. Začátek přednášky je v 18 hod. Vstup volný. 
Informace a dotazy na tel. 554 751 071 nebo 602 862 453 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro vás připravuje  
následující přednášky v měsíci únoru 2009 
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První měsíc nového roku je za námi. Zima nám dává o sobě vědět jak štědrou nadílkou sněhu, tak i pořádnými 
mrazy.  

Ale   pokud   se   díváte  do  zimní  krajiny  okny  z  pohodlí  vyhřátých  pokojů  Domova,  zima  je   kouzelná 
a pohádková.  

V našem zařízení jsme uklidili vánoční výzdobu a opět se věnujeme běžnému životu. Klienti se scházejí na 
pravidelném ranním cvičení, při společném zdravém vaření a také v naší výtvarné dílně. Ta slouží nejen pro 
výtvarnou činnost, ale je i místem k setkávání klientů nad šálkem voňavého čaje či kávy. Je důležité společně si 
popovídat, zasmát se a není výjimkou, že si i zazpíváme.  

Také chceme poděkovat naší obyvatelce Sobasové, která se zúčastnila soutěže ,,O nejlepší vánoční dekoraci", 
pořádanou Kulturním střediskem Střecha Vrbno p. P. Paní Jiřinka získala ve své kategorii krásné druhé místo. Na 
příští období připravujeme výrobu dárků do tomboly na ples města a plánujeme další zajímavé akce. Ale o tom 
až příště.  

Milena Reissner pracovnice soc. péče DPS Mnichov  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Z Domova pro seniory Vrbno-Mnichov  
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Přátelé Vrbenska 
Spolek byl založen v r. 2003 a má 44 registrovaných členů. Zabýváme se rozvojem a zachováváním tradic 

města Vrbna pod Pradědem, organizováním kulturních akcí a sdružováním zájemců o historii a památky města. 
Zaměřujeme se i na tvorbu zájmové činnosti pro mládež a děti.  
 

Co děláme 

Pořádáme kulturní a zábavné akce, určené široké veřejnosti, a některé zaměřujeme na oživení dávných 
zdejších tradic. Pořádáme výstavy, besedy, vedeme pravidelnou rubriku městského Zpravodaje o historii. Ve 

spolupráci  se  společností  pro  přírodu  a  krajinu  ACTAEA Karlovice připravujeme a budujeme naučné stezky 
a spolupracujeme i s dalšími partnery a spolky. 

 

Pořádané akce 
 

Lesní slavnost Lapků z Drakova 

Je největší naší akcí  a  pořádáme  ji  nepřetržitě  od roku  2005  vždy v červenci s dalšími přátelskými spolky 
a partnery. Pro rok 2009 připravujeme: 
 

Ø ukázkovou tavbu železa středověkým způsobem v mini huti tzv. dýmačce na dřevěném uhlí, ve 
spolupráci s odbornou veřejností. Některé odborné detaily jsme již projednali a získali v Technickém 
muzeu v Brně a nyní jednáme s dalšími odbornými subjekty   

  

Ø chceme zpřístupnit cestu k pozůstatkům středověkého hradu Drachenburg, který není běžně 
dostupný, a my hledáme řešení pomoci výstavby dvou mostů pro pěší přes řeku Č. Opavy  

 

Záchrana Dřevouhelné Lorenzovy hutě 

Patřila vždy mezi naše největší priority. Byly to také důvody, které nás přivedly k uspořádání lesní slavnosti na 
Drakově. V prosinci 2008 byly provedeny záchranné práce na tomto objektu a naší zásluhou se tak otevřela cesta 
k záchraně a celkové rekonstrukci této ojedinělé technické památky. Naše vytrvalé a dlouhodobé úsilí bylo 
úspěšně zakončeno I. etapou. Projekt a všechny přípravné a měřící práce zajistil  náš spolek, financování zajistila 
obec Heřmanovice a město Krnov. Obnova památky má  velký význam pro budoucnost a i pro město Vrbno pod 
Pradědem. Památka se nachází na 
nejnavštěvovanější  turistické trase námi 
vybudované naučné stezky „Údolím Lapků 
z Drakova“ a obnovování zdejších památek má 
významný vliv na cestovní ruch a příznivě přispívá 
k propagaci oblasti Mnichova a Rejvízu.  
 

Letošní příprava a zajišťování potřebných financí 
na krytí nákladů slavnosti bude poněkud složitější. 
Město nám letos neposkytlo podpůrnou dotaci, a tak 
se pokusíme  získat finanční prostředky pomocí 
grantů města vyhlášených pro rok 2009 a jeden nám 
byl přiznán z Nadace OKD v Ostravě. Obrátíme se 
opět na naše  sponzory i s vědomím možných potíží 
poskytnutí finančních příspěvků způsobených 
současnou hospodářskou krizi.  
 

Výstavní činnost  
Tématické  výstavy  jsou  zaměřovány  především  k  seznamování   veřejnosti  s bohatou historii města, a tak 

v minulém roce to bylo např. poprvé, kdy byly vystaveny originální exponáty Císařské řezbářské školy, která zde 
působila téměř 30 let v 19. stol. Dlouhodobá a kvalitní příprava výstavy spolku byla na závěr oceněna uznáním 
MIKS Muzea v Krnově a po skončení výstavy byla téměř celá přesunuta do výstavních prostor Flemmichovy 

vily v Krnově, kde byly exponáty vystaveny až do konce července. V letošním roce je nosným tématem výstavy 
zdejší historie těžby a zpracování rud pod názvem  

„Z dějin dolování a zpracování rud na Vrbensku aneb když tu ještě žili permoníci“.   
 

Ohlédnutí za činností spolku Přátelé Vrbenska 
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Dlouhá noc  
Je to zábavná letní slavnost pro dospělé i pro děti, pořádaná k zakončení léta v krásném areálu Hotel 

restaurantu KOLIBA. K poslechu a tanci se střídají pozvané hudební kapely, které společně s netradičními 
soutěžemi a pokusy o překonávání světových rekordů vytvářejí příjemné odpoledne, plné zábavy. Naplnili jsme 
tím  i  výzvu  města   k  organizování  letních  a  prázdninových  aktivit.    Po  červnových  městských   oslavách 
a červencové Lesní slavnosti na Drakově poskytujeme tak občanům a rekreantům ještě další možnost prožití 
netradičního sobotního odpoledne. Tato zábava je zajišťována ve spolupráci a za  podpory starostky obce 
z Ludvíkova. Přítomní letní rekreanti, ale i občané Ludvíkova, Karlovy Studánky a blízké Železné, se mohou 
bavit až do rána.   
 

Mikulášské zabíjačkové hody a čertovské rojení dětí.  
Na konci minulého roku jsme tuto novou akci připravili a pokusili se tímto záměrem obnovit tradici slezských 

zabíjačkových hodů, a také vytvořit podmínky k setkání rodin před Vánocemi a veselého pobavení. Slibovaný 
nevšední zážitek ochutnávání zabíjačky se pro malou odvahu domluveného výrobce nepodařil a už vůbec 
neuspokojil až nečekaně velký zájem. Veřejnost nás za to právem kritizovala a nás to mrzí. Vzali jsme si z toho 
ponaučení a v tomto roce zajistíme zabíjačku více výrobci, aby se nespokojenost neopakovala. 

Přesto námi připravena zábavná část čertovského rojení pro děti v prostorách klubu proběhla za velkého zájmu 
dětí i přítomných rodičů a velmi se líbila. Chcete-li nahlédnout do pěkné atmosféry tohoto odpoledne a podívat 
se na fotografie z této akce, navštivte naše webové stránky: www.spratelevrbenska.unas.cz 

Všechny, kteří nám pomohli, jsme uvedli na plakátě, ale občas, jak se to stává, nám někdo vypadne, nebo 
pomáhá v době, kdy už jej uvést mezi přáteli a pomocníky není možné. Děkujeme za pomoc a podporu 
pracovníkům TS města, obci Ludvíkov za zaplacení kostýmů Mikuláše a děkujeme vám všem, kteří jste nám 
ochotně pomáhali s přípravou a výzdobou prostor klubu ve čtvrtek a v sobotu s následným úklidem. Zvláštní 
poděkování si zaslouží pomoc a povedené vystoupení dětí MŠ Ve Svahu, čertovským bubnům skupiny Dětského 
Domova The Grazy Drummers a dramatickému kroužku studentů gymnázia a jejím vedoucím. Sami jste viděli, 
že se to všem velmi líbilo. 
 

Silvestrovský sjezd na pekáči   
Tradiční akce spolku, která baví veřejnost již celých 6 let a je zdařilým zábavným silvestrovským odpolednem. 

Dnes má tzv. „pekáč“ velmi dobrý ohlas a to nejen u vrbenské veřejnosti, ale je navštěvován i rekreanty okolních 
penzionů a chat. Mezi účastníky je hodně mládeže a malých dětí s rodiči Na posledním „pekáči 2008“ se velké 
pozornosti  a  obrovského  ohlasu dostalo „skupině čmeláků“, kouzelnému kočáru,  rychlému  „pekáči“ CALEX 
a vůbec bylo tam 84 originálních soutěžících pekáčů. Dokonce se zúčastnila v maskách i skupinka přítomných 
slovinských turistů  a z jejich úst zaznělo „moc se nám to líbilo“.   
 

Zájem o naše akce se silně projevuje i ze strany velkých médií. Reportáže na ČT v Toulavé kameře, nebo na 
programu TV PRIMA dobře propagují spolek, náš region a naše město. Články o našich aktivitách se dnes běžně 
objevují v  Moravskoslezského DENÍKU, týdeníku JESTÝDEN v Jeseníku a mnohé reportáže o nás napsala MF 
DNES. O našich akcí se dočtete na mnoha web stránkách informačních center v ČR. Spolek tím dobře propaguje 
město, krásu našich hor a skromně doufáme, že tím také přispíváme ke zvýšení zájmu o náš region. 

Spolek Přátelé Vrbenska je členem MAS Hrubý Jeseník a má své zastoupení ve výboru. 
 

Pár poznámek na závěr: 
Není pravda, jak jsem již nejednou zaslechl, že spolek dostává nějaké peníze a dotace na uvedené akce. Jako 

každé jiné občanské sdružení, na všechny aktivity si finanční prostředky musíme  zajistit sami, a sháníme je jak 
se jen dá. Naštěstí nám v tom významně pomáhají zdejší podnikatelé a sponzoři, a toho si velmi vážíme. Každý 
rok hledáme možnosti získávat nějaký grant, nebo malou dotaci, které však svým objemem z daleka nepokryjí 
výdaje. Pomáháme si je zajišťovat i bohatou tombolou, a kdo to někdy zkusil, tak ví, kolik je to starostí, práce, 
běhání a ne zrovna příjemného doprošování. Spolek se opírá o obětavost všech svých členů, z nichž mnozí 
pomáhají při souběhu svého zaměstnání, to znamená pouze ve svém volném čase a na akce si berou svoji 
dovolenou. Veškerou přípravu a akce spolku děláme zdarma, bez odměn, nakonec, kde bychom na ně vzali. 
Pokud se daří vytvořit prostředky, přiměřeně přispíváme pouze na stravu a jen u dvoudenní akce na Drakově. 
Naše radost z dobrého výsledku a zdařilé akce je pro nás dostatečnou odměnou. 
 

Proto, nepřidáš se k nám? Rádi vás, ať starší či mládež, přivítáme mezi námi. 
Napiš e-mail: pratelevrbenska@seznam.cz 

Za spolek Přátelé Vrbenska Karel Michalus 



 

  

 

20. strana 

ZPRAVODAJ 

 

Prohlášení 
 

Článek paní Heleny Gamové, uveřejněný ve Zpravodaji leden 2009 v rubrice „Listárna“, 

považujeme za neetický. Žádné odcizení hotovosti nám nebylo dodnes nahlášeno. 
Odsoudit bez soudu a veřejně pranýřovat je protiprávní. 

                                                                 Mgr. Humlová Danuše, ředitelka 

                                                                 Mgr. Jan Vavřík, st. zástupce ředitelky 
                                                                 Mgr. Jana Navrátilová, zástupce ředitelky pro školu 

                                                                 Monika Poláchová, vedoucí sociálně-právního úseku      
                                                                 Eva Černá, vedoucí školní jídelny 
                                                                 Marta Čudová, vedoucí ekonomického úseku  

   

a všichni loajální zaměstnanci a také bývalí pracovníci školského zařízení.  
 

Ve Vrbně pod Pradědem dne 19. 1. 2009 

 

Můj milý Zpravodaji,  
již  několik  let do Tebe dopisujeme,  protože  jsme  součástí  města,  ve  kterém  žijeme 

a svoji prací městu a jeho okolí pomáháme. Rovněž město zviditelňujeme našimi 
reportážemi o akcích, námi pořádaných.  Několikrát jsme o našem městě nechali slyšet v rádiu, několikrát v tisku 
a také v hlavním vysílání TV Nova. Kdo dříve věděl, kde je nějaké Vrbno pod Pradědem? Když nám lidé volali, 
že nám chtějí něco podarovat, tak se ptali, kde to vlastně je, je-li to v Beskydách. Úklid města a jeho čistota, 
Mirkův pramen a jiné lokality, je také dlouhodobě naše zásluha. Čekali jsme tedy spíše poděkování. Místo toho 
se nám dostalo křivého obvinění ze strany paní Gamové, uveřejněného  v lednu 2009, v Tobě milý Zpravodaji. 
Naše stanovisko je jednoznačné - byli jsme veřejně pranýřováni, aniž by paní nahlásila bezprostředně po činu, co 
se jí přihodilo. Neměli jsme o tom  od 12. 12. 2008 ani tušení, až jsme si to v Tobě přečetli. Návštěva, která byla 
k nám pozvána, nás pošpinila, aniž by měla jediný důkaz na to, že se jí peníze ztratily v našem dětském domově. 
Zvažujeme trestní oznámení pro pomluvu. Každé kuře má svoji kvočnu, která jej chrání a miluje. My takovou 
kvočnu nemáme, musíme se bránit od malička sami. Nejsme svatí,  žádný z nás nemá andělská křídla (A KDO 
JE MÁ ?), ale urážet veřejně se nenecháme. 
  

„ČÍM MENŠÍ SRDCE, TÍM VÍCE NENÁVISTI PŘECHOVÁVÁ“       (Victor Hugo) 
 

Za kolektiv dětí dětského domova členové dětské spolusprávy (PARLAMENTU): 

Sabina Žigová, Edita Žigová, Pavel Chabičovský, Jakub Chabičovský, Denisa Lešková, Silvie Šándorová, 
Alexandr Kačí, Tomáš Mižikar    

Ve Vrbně pod Pradědem dne 7. 1. 2009 

 

 

od 1. 2. - výstava grafiky Petra Romana - Střecha. Výstava potrvá do konce března 

  2. 2. - ICT pro venkov v rámci projektu „Chytrá horákyně“, 15:30 - 18:00 - Střecha 
  2. 2. - kurzy angličtiny od 17:00 hod - Střecha 

  3. 2. - Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - Střecha 

  3. 2. - zkouška Pěveckého sboru města – 17:30 hod - Střecha 
  4. 2. - Angličtina pro venkov v rámci projektu „Chytrá horákyně“, 15:30 - 18:00 - Střecha 

  5. 2. - Univerzita třetího věku - Autogenní trénink - přednáší Mgr. Zdeněk Hons - 16:00 hod - Střecha 

  5. 2. - přednáška Centra život a zdraví na téma Zdraví ve vzájemných vztazích - přednáší Petr Pimek -  
            18:00 hod - Střecha 

  6. 2. - ples Města a městských organizací - 20:00 hod - Mír 
  7. 2. - „Zpět do formy“ - aerobic, posilování s Ivanou Noháčkovou z Bruntálu - pořádá ASPV TJ Sokol -  
             od 14:00 hod - tělocvična ZŠ Sokolovna 

  9. 2. - ICT pro venkov v rámci projektu „Chytrá horákyně“, 15:30 - 18:00 - Střecha 

  9. 2. - kurzy angličtiny od 17:00 hod - Střecha 
10. 2. - Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - Střecha 

Listárna  

Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář na únor 2009 
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10. 2. - zkouška Pěveckého sboru města - 17.30 hod - Střecha 

11. 2. - Angličtina pro venkov v rámci projektu „Chytrá horákyně“, 15:30 - 18:00 - Střecha 
14. 2. - karneval MŠ Ve Svahu – 14:30 hod - Mír 
14. 2. - Valentýnský večer - 19:00 hod - Centrum STONE Vrbno 

16. 2. - ICT pro venkov v rámci projektu „Chytrá horákyně“, 15:30 - 18:00 - Střecha 
16. 2. - kurzy angličtiny od 17:00 hod - Střecha 

17. 2. - „Čertovská pohádka“ v podání studentů Sportovního gymnázia Vrbno  

             - určeno MŠ, 1. a 2. tř. ZŠ - v 9:30 hod a v 10:30 hod  - Střecha 
17. 2. - Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - Střecha 

17. 2. - zkouška Pěveckého sboru města – 17:30 hod - Střecha 

18. 2. - Angličtina pro venkov v rámci projektu „Chytrá horákyně“, 15:30 - 18:00 - Střecha 
19. 2. - Univerzita třetího věku - Rychločtení - přednáší Mgr. Zdeněk Hons - 16:00 hod - Střecha 

19. 2. - přednáška Centra život a zdraví na téma Jak se dožít vysokého věku II.  
             - přednáší Magda Škrlová - 18:00 hod - Střecha 

20. 2. - ples Sportovního gymnázia - 19:00 hod - Mír 
21. 2. - autobusový zájezd do Moravskoslezského divadla v Opavě na muzikál „My fair lady“  
             - pořádá Střecha 

21. 2. - karneval MŠ Jesenická – 14:30 hod - Mír 
23. 2. - ICT pro venkov v rámci projektu „Chytrá horákyně“, 15:30 - 18:00 - Střecha 
23. 2. - kurzy angličtiny od 17:00 hod - Střecha 

24. 2. - Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - Střecha 

24. 2. - zkouška Pěveckého sboru města – 17:30 hod - Střecha 
24. 2. - výtvarné dílny 1. část - výroba svíček - od 16:00 do 19:00 hod - Střecha 

25. 2. - Angličtina pro venkov v rámci projektu „Chytrá horákyně“, 15:30 - 18:00 - Střecha 

26. 2. - výtvarné dílny 2. část - výroba svíček - od 16:00 do 19:00 hod - Střecha 
27. 2. - ZUZANKY + WAGÓN - oslava 10. výročí vzniku country tanečního souboru  

             - 17:00 hod - Střecha 

  1. 3. - vernisáž výstavy krojovaných panenek za účasti autorek panenek Marie Žilové a Evy Jurmanové  
             z Nového Veselí - 15:00 hod - Střecha. Výstava potrvá do 26. 4. 2009.  
do 13. 3. - „Za vůní lipového dřeva“ - výstava reliéfů a plastiky Hany Richterové z Kutné Hory - Penzion  

             u řeky Karlovice  
Naďa Trzaskaliková,  Středisko kultury a vzdělávání Vrbno p. P. 

 

 

výstavu amatérské grafické malby 
Petra Romana z Třince. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Výstavu můžete shlédnout ve STŘEŠE od 2. února do konce března 2009. 

Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem zve na 
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Město Vrbno pod Pradědem si Vás dovoluje pozvat na 
 

12. ples města 
a městských organizací 

 

 pátek  6. 2. 2009 

 začátek ve 20,00 hodin 

 restaurace Mír 

 hraje hudební skupina Syrinx z Olomouce 

 vystoupí skupina irských tanců 
Fiach bán z Olomouce 

 výdej tomboly od 23,00 hodin 
                

               Vstupné: 280,- Kč 
                  - obsahuje místenku a konzumační ústřižek 

 
Předprodej od 19. 1. 2009 na  Městském úřadu 
u paní  Musilové, tel. 554 795 151  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA VE SVAHU VÁS ZVE  
NA POHÁDKOVÝ KARNEVAL 

14. ÚNORA VE 14:30 DO RESTAURACE MÍR 

 
Princezny, rytíři a loupežníci – přijďte se za námi pobavit! 

Vstupné dobrovolné. 
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 MATEŘSKÁ ŠKOLA JESENICKÁ   
ZVE VŠECHNY MALÉ A VELKÉ NA TRADIČNÍ  

DĚTSKÝ KARNEVAL 
DNE 21. ÚNORA 2009 DO SÁLU RESTAURACE MÍR. 

ZAČÁTEK VE 14:30 HOD. 

 
 

 

 

 

 
 

 PROMENÁDA MASEK 

 PŘEHLÍDKA DOVEDNOSTÍ DĚTÍ 

 HRY, ZÁBAVA, TOMBOLA, TANEC 

 OBČERSTVENÍ 

 VSTUPNÉ PRO DOSPĚLÉ 30,-KČ 

 
Country soubor ZUZANKY a Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA 

zvou rodiče, děti, bývalé členy i přátele country tancování na 

 

TANEČNÍ COUNTRY PODVEČER 
při příležitosti 10. výročí trvání souboru. 

 

pátek 27. února 2009 od 17:00 do 19:00 hod. 
 

 

Hraje hudební skupina WAGÓN z Krnova. 
Vystoupení hostů: Václav Pospíšil a Jaroslav Lenoch s ukázkou irské lidové hudby a dětský 

taneční soubor z Vápenné s ukázkou country tanců. 
Další program: ukázky tanců, výuka jednoduchých tanců, hry. 

Vstupné 30,- Kč 
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Vrbno pod Pradědem - Galerie na schodech a Galerie na radnici 

25. 1. – 28. 3. 2009 

 

HLEDÁ SE NOVÁ KATEŘINA NEUMANNOVÁ 

výstava barevných fotografií z náborových lyžařských závodů, ve kterých si velmi dobře  
vedli taky mladí vrbenští závodníci. www.regesport.blog.cz 
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„Krojované panenky“ 
 

neděle 1. března 2009 v 15.00 hodin ve Střeše 

za účasti autorek panenek 

paní Marie Žilové a paní Evy Jurmanové z Nového Veselí. 
 

 
 

 

 

Vystaveny budou krojované panenky - s krojačkami, které jsou přesnou replikou českých a moravských 
lidových krojů. Dýchne na vás nostalgický svět krojů 

a starodávných panenek - svět, ve kterém žili naši prarodiče zhruba před dvěma 

sty léty. Výstava potrvá do 26. dubna 2009. 
Vstupné dobrovolné. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

vyhlášené Střediskem kultury a vzdělávání ve Vrbně pod Pradědem 
 

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBU 

NEBO DEKORACI 
 

Soutěžní kategorie: 
 kategorie do 10 let:    1. místo MŠ Ve Svahu, 2. místo MŠ Jesenická 

 kategorie do 15 let:    1. místo Vrbenské Klubíčko  
 kategorie do 100 let:  1. místo pí. Hana Bačíková s vnučkou,  

                                         2. místo pí. Jiřina Sobasová – Domov pro seniory Mnichov 
Výherci obdrželi drobné ceny.  

Naďa Trzaskaliková 

Středisko kultury a vzdělávání Vrbno p. P.  

Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem  
zve na vernisáž výstavy 

Výsledky vánoční soutěže 
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Chcete si vyrobit svíčky? 
Máte možnost!!! 

 

Úterý 24. 2. a čtvrtek 26. 2. 2009 od 16:00 hod do 19:00 hod 

cena: 450,- Kč 

Vrbno pod Pradědem – Středisko kultury a vzdělávání – STŘECHA 
 

 

Zhotovíte si svou vlastní formu, (srdíčko, nebo cokoli jiného), vyzkoušíte si celý proces výroby svíčky lité do 
forem – válec, kužel, hranol, pyramida a víceknotá svíce (6 ks svíček + plovoucí malé).  Vše  z  prvotřídního 
materiálu, barvit budeme specielními barvami pro parafín a také vůně budou specielní do svíček, aby vaše svíčky 
nečmoudily a nebyly na obtíž. Také Vás seznámím jak jednoduše využít zbytky svíček doma. 

Přihláška je akceptována při zaplacení 350,- Kč záloha na materiál, který nakoupím. Uvítám, když si vyberete 
z uvedených vůní – kokos, citron, višně. Doplatek 100,- Kč, na místě.  
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

V úterý si uděláte formu z papíru, připravíte si sami formy z umělé hmoty a zalijete. 
Ve čtvrtek vyklopíte své svíčky a provedete závěrečné úpravy.   
Přihlásit se je nutné do 18. 2. 2009 ve Středisku kultury a vzdělávání STŘECHA. 
Vezměte si pracovní oblečení, nůž na krájení parafínu a manikurní nůžky. 
V případě nutného zrušení účasti bude záloha k dispozici na další kurzy (maximálně 6 lidí). 

 

Těším se na Vás Soňa Janoštíková, Brantice 161, 793 93 

www.sonajanostikova.eu    
email: sonajan@seznam.cz   tel.: 732 600 715 

 

       

Stalo se tradicí, že na Jesenicku vzniká v předvánočním čase nové pěvecké těleso. Tvoří je tři aktivní pěvecké 
sbory - Jesenický smíšený pěvecký sbor, Pěvecký sbor Města Vrbna pod Pradědem a komorní sbor FLORIAN. 
Několik měsíců před Vánocemi se tito lidé začínají scházet a nacvičovat jednotlivé pěvecké party pod vedením 
svých sbormistrů. Hlavní tíha odpovědnosti za dobrou přípravu zpěváků leží každoročně na bedrech dvou 
manželských párů - manželů Blechtových z Jeseníku a manželů Sekaninových z PSM Vrbna pod Pradědem.  

K pěveckým sborům se rok co rok přidává řada amatérských zpěváků a muzikantů z Jeseníku a okolí. Pěvecké 
sbory, sólisté a orchestr muzikantů Jesenicka pak přicházejí ve vánočním čase s nadílkou hudebních dárků. 
Nejinak tomu bylo i letos. 

V této souvislosti je třeba představit skvělého muzikanta, člověka, který již čtvrtým rokem připravuje, 
organizuje a nacvičuje tyto adventní koncerty - u dirigentského pultu s taktovkou v ruce vše řídí, absolvent 

Konzervatoře v Brně v oboru dirigování - pan Martin Blechta. 

Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem zve 

Ohlédnutí za vánočními koncerty 
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Za čtyři roky sbory s orchestrem nastudovaly řadu skladeb. Českou mši vánoční  Jakuba Jana Ryby „Hej 
mistře!“, „Půlnoční mši“  J. J. Ryby, „Missu brevis“ Jiřího Pavlici ,  „Missu Lyrica“  Pavla Staňka , Sinfonia /La 
Traviata/ a Nabucco /Va piensero / Giuseppe Verdiho. 

Na adventní a vánoční koncert si zpěváci spolu s orchestrem připravili překvapení v podobě nastudování 
nádherných skladeb: Adeste fideles, v nové úpravě Adama Pobořila, „Missa  Lyrica“ Pavla Staňka, Cantata – 
„Jesus bleibet meine Freude“ Johana Sebastiana Bacha. Vrcholem programu byla  ,,Gloria in“D“ Antonia 
Vivaldiho s vynikajícím sólem dvou absolventek ostravské konzervatoře, Petry Nedorostové a Natálie 
Kaštovské. Koncerty se uskutečnily v kostele Svatého Mikuláše v Mikulovicích, v kostele  Nejsvětější trojice 
v Javorníku, v kostele  Nanebevzetí Panny Marie  v Jeseníku  a v kostele  Svatého Michaela ve Vrbně pod 
Pradědem. Zájem o ně byl obrovský, což dokazuje vysoký počet posluchačů. 

Tyto jedinečné koncerty byly vysoce hodnoceny také odbornou veřejností. 
Věříme, že nám posluchači zůstanou nakloněni i nadále a prozrazujeme, že na světě je nový společný projekt, 

který je jistě potěší. 
                                                                                    Ing. Jan Beran 

                                                                                    prezident PSMV, Vrbno pod Pradědem 
 

 

čtvrtek 12. 2. v 10 hodin 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký - klasická pohádka pro MŠ a ZŠ, hraje  Divadlo Koráb Brno 
vstupné 30,-Kč 

 

pátek 13. 2. v 19 hodin – audienční sál zámku Bruntál 
V. abonentní koncert KPH - Oheň a vášeň v anglické loutnové písni 
Joel Frederiksen /USA/ - bas, loutna a arciloutna, vstupné 100,-Kč, studenti, senioři 75,-Kč 

 

úterý 17. 2. v 10 hodin 
Sluha dvou pánů - určeno pro ZŠ  a SŠ, vstupné 50,-Kč 

 

úterý 17. 2. v 19 hodin 

Lumír Olšovský: DEN NA ZKOUŠKU - hudební komedie. Hrají: Monika Absolonová, Laďka Něrgešová,  
Jan Maxián, Radek Valenta, vstupné 145,-Kč 

 

čtvrtek 19. 2. v 19 hodin 

Molière: Zdravý nemocný - v hlavní roli Karel Roden Studio DVA Praha, vstupné 170,-Kč /doprodej pouze  
na balkón /  

 

sobota 21. 2. v 17 hodin 
Čertovský mariáš - hudební pohádka pro děti - Metropolitní divadlo Praha, vstupné 50,-Kč 

 

úterý 24. 2. v 10 hodin 

Hvězdy na vrbě - vstupné 50,- / určeno pro ZŠ, SŠ 
 

pátek 27. 2. v 10 hodin 

Molière: Lakomec - hraje SD Opava  / určeno pro SŠ, vstupné 50,-Kč 

 

Plesy ve Společenském domě v Bruntále 
 

sobota 14. 2.  od 20 hodin 

Městský ples – předprodej divadlo, Partyzánská 55 
 

sobota 21. 2. od 19.30 hodin   
Reprezentační ples gymnázia, hraje RIO Olomouc, diskotéka 

 

sobota  14. 3. 

Reprezentační ples SPŠ Bruntál 
moderuje Jiří Mádl, hraje Yamaha CB /České Budějovice, vstupné 333,-Kč,  

 

sobota 28. 3. od 19 hodin 

III. reprezentační ples Střední školy služeb, Havlík-Opal s.r.o. a CK Atis a.s. 

hraje Zdeněk Krásný se skupinou, předprodej – recepce firmy Havlík-Opal s.r.o. 

Městské divadlo Bruntál 
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úterý 3. února v 19:30 hodin 

Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák 

ČESKÉ NEBE Cimrmanův dramatický kšaft. Nová úspěšná hra Divadla Járy Cimrmana Praha 

Vstupné: 250,- a 230,- Kč 
 

sobota 14. února v 15:00 hodin 

KOCOUR MODROOČKO 

pohádka plná veselých příhod kocourka Modroočka při poznávání světa. Představení je provázeno 

milými a rytmickými písničkami Marka Ebena. Hraje: Divadlo Krapet Praha. Vstupné: 60,- a 50,- Kč 
 

středa 18. února v 19:30 hodin 

Antonín Procházka: VĚRNÍ ABONENTI 

komedie oblíbeného českého autora a zde také režiséra,  o tom, co se stane, když si manželé sednou v hledišti  
každý jinam a on dostane mladou půvabnou sousedku. 
Hrají: V. Vydra, J. Boušková, A. Procházka, E. Jandlová, B. Vágnerová aj.  
Vstupné: 220,- a 200,- Kč (děti a studenti sleva 50%) 

 

čtvrtek 26. února v 9.00 a 10.30 hodin 

OTESÁNEK pohádka Divadla Šumperk pro děti z 1. a 2. tříd ZŠ 
 

pátek 27. února 

NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍCH OBORŮ ZUŠ - okresní kolo 

 

Středisko volného času méďa 

Dobrovského 16 

neděle 22. února v 15.00 hodin 

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI - loutková pohádka.  
Hraje: Loutkářský soubor KRNOVÁČEK. Vstupné: 30,- Kč - Prodej vstupenek před představením. 

 

 

E Zdárně se opět rozjelo „Cvičení rodičů s dětmi“ určené pro děti předškolního věku.   
     Přijďte mezi nás každé úterý od 15:30 do 17:00 hod. do tělocvičny ZŠ Sokolovny!  
EI našim mladým teenagerkám se daří. Hiphopová taneční skupina Honeygroup trénuje   

     každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 hod. také v Sokolovně. Poslední jejich vystoupení   
     jsme měli možnost zhlédnout 20. 12. na akci „Vánoční relaxace s nadílkou“. (foto1) 
EV sobotu 10. 1. 2009 jsme posílili a protáhli tělíčka na sobotním cvičení „Povánoční   
     hubnutí s Míšou“.  Kdo přišel, nelitoval.  Cvičení bylo skvělé, a tombola se zdravou  
     výživou byla tak bohatá, že nikdo neodcházel s prázdnou. (foto2) 
E Dne 7. 2. 2009 od 14:00 hod. proběhne v tělocvičně Sokolovně další sobotní cvičení   
     „Zpět do formy s Ivou“. Přijede nás „potrápit“ skvělá cvičitelka Ivana Noháčková   
     z Bruntálu. Bližší informace na samostatné pozvánce. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Městské divadlo Krnov 

ASPV informuje... 

            „Povánoční hubnutí s Míšou“ 

 

HONEYGROUP 
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Zdálo se, že po odchodu nejlepších mladíků do silných oddílů bude ACS Vrbno ve výsledkové krizi. I přesto 
se nám podařily mnohé dobré výsledky. V Jesenickém Šneku i takto oslabeni, dokázali jsme vzdorovat oběma 
opavským oddílům a nakonec v posledním závodě je i předstihnout. Třetím rokem jsme tedy nejlepším oddílem 
v jesenickém regionu. Kromě toho vyhráli svoje kategorie Alena Mlynářová i Vlastik Mlynář, Klárka Škopcová 
skončila jako druhá dívka a Jiří Petruš jako třetí mladík. Dalšími bodovými zisky výrazně přispěli Ivana 
Metelková, Jana Vyčítalová, Čestmír Nakládal, Hana Petrušová, Lubomír Petruš st. Pavel Švan a Patrik 
Kopilčák. I v závodech MTB, kterým se specielně nevěnujeme, jsme obsadili 11. místo. 

Jiří Petruš zajel vynikajícím způsobem krajská mistrovství, když vyhrál silnici a byl druhý v časovce. Třetí 
místa přidaly Hana Petrušová  na silnici a Alena Mlynářová v obou disciplínách. 

Během roku jsme získali rovných 40 vítězství a 62 druhých a třetích míst. Nejvíce k tomu přispěla Alena 
Mlynářová s 12 prvními a 17 podiovými místy. Vlastik Mlynář vyhrál 16x a přidal 7 míst na „bedně“. 4x byla 
úspěšná Ivana Metelková a po dvou vítězstvích přidali Jiří Petruš, Čestmír Nakládal, Hana Petrušová a Pavel 
Balák. 

Alena Mlynářová byla na třetím místě Moravského poháru  v ženské kategorii a sedmým místem přispěla Jana 
Vyčítalová ke druhému místu dámských družstev. Ve stejné soutěži Vlastik Mlynář několikrát obsadil podiové 
umístění. 

Miloslav Mlynář se věnoval maratónským závodům a v celorepublikové soutěži se umístil na druhém místě 
v kategorii nad 60 let. 

Ivana Metelková a Čestmír Nakládal získali v triatlonu několik vítězství a další podiová umístění na území 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Několik významných úspěchů zaznamenali i v dálkových bězích. 

Na podzim jsme pořádali Oderský pohár v cyklokrosu a dosáhli zde rovněž velmi dobrých výsledků. Vlastik 
Mlynář zvítězil spolu se svými studenty Matějem Lasákem a Petrem Hamplem ve svých kategoriích. Alena 
Mlynářová byla druhá a Jiří Petruš skončil na čtvrtém místě. Začínající Tanas Markos byl v konečném pořadí na 
7. místě. Rovněž sedmý byl Miloslav Mlynář v kategorii nad 50 let. Celý seriál vyhrál Zdeněk Mlynář již 
podruhé. Oderský pohár je naším velkým pořadatelským úspěchem, protože je druhým nejvýznamnějším 
cyklokrosovým seriálem v ČR a převyšuje regionální soutěže pořádané v Lounech, Mladé Boleslavi, Táboře i ve 
východních Čechách. Zúčastnilo se ho 345 cyklokrosařů ze střední Evropy a šest mladých Poláků i Čechů se 
dostalo do národních reprezentací. 

ACS VRBNO v roce 2008 
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Českého poháru veteránů se zúčastnilo 5 členů ACS Vrbno a Pavel Balák zvítězil v kategorii nad 40 let, kde 

byli  ještě  Miroslav Švan a Lubomír Petruš na  20 a 22. místě. Vlastik Mlynář skončil třetí v kategorii nad 30 let 
a Miloslav Mlynář obsadil 7. místo v nejstarší kategorii. Na mistrovství ČR získali P. Balák i Vl. Mlynář stříbrné 
medaile. 

 

V Českém poháru mládeže se umístil Jiří Petruš na 17. místě a  Tanas Markos byl dvacátý druhý. Všichni naši 
odchovanci již závodili za jiné oddíly. Lubomír Petruš byl druhý na MR v kategorii do 23 let, David Dvorský 
dojel na 11. místě a Daniel Dlužanský se umístil na ME v Polsku na 17. místě. 

Těžištěm  naší  práce  je  výchova  cyklistické  mládeže.  Sportovní  třída na SG Vrbno se již rozeběhla naplno 
a výsledkem jsou čtyři reprezentanti, z toho tři v olympijských disciplínách. Do třetího roku své existence 
vstupuje rovněž SCM Vrbno, sdružující nejlepší třicítku severomoravských cyklistů. Dosáhli jsme významného 
úspěchu v silniční cyklistice, když jsme obsadili páté místo v konkurenci 14 center. Rozbíhá se přípravka 
cyklistické  mládeže na SG Vrbno.  Disponujeme  dvěma  trenéry kvalifikace  B, jedním rozhodčím kvalifikace 
B a jedním trenérem kvalifikace C. Poněkud chybí další adepti cyklistického sportu, což se nedá svádět pouze na 
slabší ročníky. 

Organizace cyklistických soutěží a závodů se ustálila na stejné úrovni. K výše jmenovanému Oderskému 
poháru přibývá výrazný podíl na organizaci ČP veteránů, podíl na organizaci Jesenického Šneku, Vlastik Mlynář 
je členem Moravskoslezského svazu cyklistiky. Významným náborovým a tréninkovým počinem je pořádání 
zhruba 30 závodů místní soutěže TRITUR, která je hojně navštěvována i okolními cyklisty. Toto vše sebou nese 

obrovské množství administrativní práce, která každým rokem přibývá a komplikuje se, ačkoliv jak ČSTV, tak 
Město Vrbno, Euroregion Praděd i Český svaz cyklistiky každoročně slibují opak. Každým rokem jsme rádi, 
když se najde něco, co zůstává stejné a se strachem čekáme, co si zase na nás úředníci vymyslí. Jako by nestačila 
čím dál rozvolněnější mládež. 

                                   ACS Drak Vrbno  www.acsvrbno.estranky.cz   e-mail: acs.mlynar@tiscali.cz 
 

 

..... který  se  konal  samozřejmě  tradičně  na  Silvestra,  tradičně  na  sjezdovce,  tradičně  nám  vyšlo  počasí 
a tradičně se zúčastnilo hodně masek, nazdobených jezdítek a hodně návštěvníků.  
 

Do soutěže se přihlásily jednotlivé masky i masky kolektivní, domácí i přespolní, a některé byly i z daleka – 

z Ostravy, Harrachova, Chrastu, a samozřejmě naši tradiční „406“. Skvělé byly jejich „Vosy Bzzz“, které i přes 
punčochu na obličeji měly velmi funkční sosáček, dále Teletubis, Calex 120, Hajzlmen, nebo papírové auto se 
zapálenými světlicemi, malé Berušky, Král pekel. Potlesk za odvahu a otužilost si oprávněně zasloužilo 
„Rozmarné léto“, jejich plážové lehátko na lyžích, se slunečníkem a oni dva v plavkách – kdo by odolal? Ženy 
obdivovaly Skota v sukních, také to neměl hoch lehké, alespoň zjistil, jak zima zalézá  pod sukně. 

Každý soutěžící dostal čaj, ti dospělejší pak čaj dospělý, a protože opravdu nešlo vybrat některou masku jako 
nejlepší, dostal nakonec zaslouženou odměnu každý. 

Diváci se opět pobavili naší osvědčenou tradiční tombolou, do které nám přispěli naši tradiční sponzoři: 

Malé ohlédnutí za „Silvestrovským sjezdem na pekáči“ 
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Jatka Jantar Vrbno p. P., Crystalex Vrbno p. P., Rodinná sklárna MATES Mnichov, Soukromá sklárna 
JAKUB Mnichov, Pstruhařství Žalák Mnichov, Zemědělský podnik Město Albrechtice, MEPAC CZ. pobočka 
Vrbno p. P, Cykloservis P. Chreňo, Advanced Plastics s.r.o., Zelenina Ilja Vrbno, p. Vychodilová, Technické 
služby Vrbno p. P.,   a členové spolku Přátelé Vrbenska. 

Studentům gymnázia děkujeme za pomoc při stavbě trati pro soutěžící a kuchařkám z gymnázia za dobrý čaj, 
který nás i soutěžící zachránil před mrazem. 

Velký dík pak patří firmě Kareta za poskytnutí areálu sjezdovky a Ivoši Rozmanitovi za jeho pomoc při úpravě 
sjezdovky a stavbě trati. 

Všem moc a moc děkujeme, pořád by to bez jejich pomoci nešlo. 
..... a konferovala Monika Ševčíková a Jirka Szászka – a (ne)tradičně skvěle. 
A tradičně jsem nevyhrála nic v tombole. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Za spolek Přátelé Vrbenska:  Josefa Kubincová 
 

 

 

Vrbenští    příznivci    karetní    hry     mariáše 
z „Jamajky“ uspořádali již V. ročník tohoto 
vánočního turnaje. Turnaj se uskutečnil ve 
vinárně    hotelu    KOLIBA   v  Ludvíkově dne 
26. 12. 2008 na Štěpána. Účast byla ze všech 
ročníků největší, celkem se zúčastnilo 38 
soutěžících. Nejlepší z Vrbeňáků se umístil 
v tomto ročníku na 5. místě, což svědčí o stále 
větší konkurenci. Oproti předcházejícímu 
ročníku, kdy čelní místa obsadili místní, v tomto 
ročníku měli více hráčského štěstí přespolní. 

 

Ludvíkovský Flek 2008 
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V první desítce se umístili:    
  1. p. Grym , Rýmařov,         6. p. Gajdoš Petr, Zátor,     
  2. p. Konečný, Břidličná,         7. p. Žiačik ml., Vrbno p/Prad, 

  3. p. Valchař, Rýmařov,   8. p. Kamenský J., Vrbno p/Pr., 

  4. p. Sotolář, Vrbno p/Pr.,       9. p. Fabík, Bílovec 
  5. p. Podhorský, Zátor,         10.p. Bužek, Horní Benešov. 

Ceníme si účasti všech a jsme rádi, že na náš turnaj přijeli i hráči ze vzdálených míst, jako je Bílovec, Žďár 
n/Sáz., Náchod, Horní Benešov, dále z  Krnova, Rýmařova, Bruntálu, Břidličné, Zátoru a přijeli i hráči z blízkých 
Karlovic. Bohužel  už si s námi nezahrál dlouholetý příznivec mariáše a úspěšný účastník každé soutěže pan 

Zdenek Merta. 

Organizátoři zajistili hodnotné ceny pro  soutěžící díky sponzorům, kterým bychom chtěli touto cestou za 
všechny hráče a pořadatele poděkovat: 

Crystalex a.s.,  Darmovzal R.,  Ing. Mader,  Tiskárna  Zubalík,   p. Kočička J.,   AR Auto,   TWI Ing. Pravda, 
p. Opatrný B., spolek Přátelé Vrbenska, p. Urbaník,  p. Flok, trafika Garis, Ing Klíč, Peersta p. Bejdák ml., Město 
Vrbno p/Pr, prodejna Favorit, taxi p. Svozil, p. Demel st., p. Hradil(vodař), Odetka a.s.. 

Zvláště bychom chtěli poděkovat p. Zvědělíkovi za vytvoření velice pěkného prostředí.  
                                                                                                            Za pořadatele: Ing Jaroslav Pantlík 

 

 

,,Kniha bez příběhu je jako rotoped pro cyklistu. /Leonard Medek/ 
 

… z populárně-naučné literatury 

1.:  HALÍK, T.:  Dotkni se ran.  Praha: Lidové noviny, 2008. 
Spiritualita nelhostejnosti. 
2.:  DAWS, D.:  Zajatci Japonců.  Praha: BB art, 2008.  

Váleční zajatci druhé světové války v Tichomoří. 
3.:   KREPERÁT, J.P.:  Lexikon léčivých kamenů.  Praha: Granit, 2006. 
4.:  MacDONALD, M.:  Excel 2007 chybějící manuál.  Praha: Grada, 2008. 

5.:  ŠNÝDROVÁ, I.:  Psychodiagnostika.  Praha: Grada, 2008. 
6.:  BÖCKL, M.:  Proroctví pro třetí tisíciletí.  Frýdek-Místek: Alpress, 2008. 

 

… pro děti a mládež 

1.:  REEVE, P.:  Horatio Nelson a jeho vítězství.  Praha: Egmont, 2008. 

2.:  ŠÍDA, P.:  Lovci mamutů.  Praha: Ottovo nakladatelství, 2007. 
 

…z beletrie 

1.:  CUBECA, K.:  Tajemství skrytého kláštera.  Frýdek-Místek: Alpress, 2008. 

 Eva Irvingová odjíždí se synem a přáteli na dovolenou. Příjemná cesta se nečekaně promění v nebezpečné  
dobrodružství: celá skupina je unesena do starého kláštera uprostřed divokých hor. Únosci trýzní své oběti  
v podivném koncentračním táboře a vyděšená skupina přátel svádí zběsilý boj o zdravý rozum a holý život.  
Zdá se, že opuštěný klášter skrývá podivné tajemství....   
2.:  YALOM, I.D.:  Lži na pohovce.  Praha: Portál, 2008. 
Na pozadí příběhu několika analyticky orientovaných terapeutů a jejich pacientů, který se odehrává  
v současném San Francisku, otevírá přední americký psychoterapeut řadu zásadních problémů pomáhajících  
profesí. Jde o vztahy mezi profesionály a jejich klienty i mezi terapeuty navzájem…  
3.:  BOURNE, S.:  Testament.  Praha: Knižní klub, 2008. 

Míroví vyjednavači, kteří trpělivě hledají cestu k překonání dlouholeté bezvýchodné arabsko-izraelské krize na  
Středním východě, stojí krůček od úspěchu . Dvě násilná a zdánlivě spolu nesouvisející úmrtí – profesora  
Šimona Guttmana, domnělého atentátníka na izraelského ministerského předsedu, a archeologa Ahmeda  
Noura, domnělého kolaboranta s Izraelci – však zhatí jakékoli naděje na smírné řešení konfliktu… 

 4.:  BADDIEL, D.:  Tajné záměry.  Praha: Millennium Publishing, 2008. 
 Příběh mladého Žida z rabínské rodiny, kterého zaujmou marxistické teorie, od nichž si slibuje nápravu  
nespravedlivého světa, ožení se s katoličkou, opustí židovské tradice, emigruje před nacismem z Královce do  
Velké Británie a po vypuknutí války je šokován internací v táboře na ostrově Man. 
5.:  BRZÁKOVÁ, P.:  Dva  světy.  Praha: Eminent, 2008. 

Kniha je volným pokračováním románu Dědeček Oge – učení sibiřského šamana. 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v únoru 
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6.:  PEYRAMAURE, M.:  Babylonské řeky.  Frýdek-Místek: Alpress, 2008. 

Nejvýznamnější náboženský  svátek Babylonu se blíží, avšak přípravy k velkolepým oslavám Nového roku  
naruší neslýchaná událost: V chrámu boha Marduka, ochránce města, došlo k loupeži a surové dvojnásobné  
vraždě.  
7.:  LETTW, K.:  Silikonové blues.  Brno: Jota, 2008. 
Často se mluví o krizi čtyřicátníků. Ale co čtyřicátnice? Možná jsou na tom ještě hůř. Platí to alespoň o hlavní  
hrdince této knihy Lizzie. Do čtyřicítky její život ubíhal bez sebemenších zádrhelů. Ale najednou se všechno za 

čne hroutit. Ztráta zaměstnání, manžel chirurg Hugo, zčistajasna propadne svodům dravé nymfomanky  
Britney… 

 

… pro děti a mládež 

1.:  BUSQUETS, C.:  Dobrodružství s myškami.   Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. 
Hluboko  v  lese  žije  v dutině starého stromu myší rodinka Hryzálkových. Tatínek  Arnošt, maminka Josefína  
a především jejich dvě neposedné děti Tomík a Lucinka prožívají každý den vzrušující příběhy.  
2.:  MEYER, K.:  Kopí a světlo. Praha: Jan Vašut, 2008. 
Druhý díl ságy Oblačný ostrov. Cesta Niccola z Oblačného ostrova pro éter, substanci, díky níž může jeho  
vlast létat, pokračuje. Protivníkem zde  Niccolovi nejsou pouze démoni a příšery čínských hor a pouští. Jeho  
hlavním protihráčem je Měsíční holčička, tajemná vražedkyně Nesmrtelných, polobohů, kteří mají za úkol  
zajišťovat spojení lidí s bohy. 

3.:  OPPEL, K.:  Ohňokřídlý. Praha:  Triton, 2007. 

Při strašlivém otřesu se zvedne les a země pod ním pukne. Gryfa, netopýří mládě z kolonie Stříbrostříbrých, to  
vtáhne puklinou dolů, hluboko do nitra země. Gryfův otec Stín záhy zjistí, že syn byl vtažen do Podsvětí a vydá  
se na nesmírně nebezpečnou cestu, aby ho zachránil. 

Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé 
 

 

Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc. 
(Abraham Lincoln) 

 

Jsme tak zvyklí přetvařovat se před druhými, že se přetvařujeme i sami před sebou. 
(Francois Duc de la Rochefoucauld) 

 

Charakter člověka se odhaluje při řeči. 
(Menandros) 

 

Základem charakteru je síla vůle. 
(Oscar Wilde) 

 

Nesnaž se převyšovat ostatní, ale sám sebe. 

(Marcus Tullius Cicero) 
 

Buď tím, čím se děláš. 
(Johann Christopher Friedrich Schiller) 

 

Každý člověk má tři charaktery: ten, který mu připisují, ten, který si připisuje on sám,  
a konečně ten, který fakticky má. 

(Victor Hugo) 
      Vybráno z internetu  

      Bc.Helena Rybárová  
 

 

 

Jan   No vo tný   Vrbno pod Pradědem 

Andreas   Geba uer   Vrbno pod Pradědem 

 

Citáty na únor 

Blahopřejeme k narození 
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   Bohumil   Kö rber   Vrbno pod Pradědem – Mnichov  

   Aloisie   Vy ro uba lo vá   Vrbno pod Pradědem  

   Helena   Lučzew ská   Vrbno pod Pradědem   

   František   J e l ének   Vrbno pod Pradědem  

   Antonín   Pra s l i č ka   Vrbno pod Pradědem – Mnichov  

   Zdeněk   Si ln i ca   Vrbno pod Pradědem 

   Josef   Kla us   Vrbno pod Pradědem    

   Margita   Vrá no vá   Vrbno pod Pradědem  

   Anna   S ky bí ko vá    Vrbno pod Pradědem – Mnichov

   Alois   J a no uše k   Vrbno pod Pradědem 

   Jarmila   La so vs ká   Vrbno pod Pradědem  

 

Ve vzpomínce na pana Václava Vávaru ve Zpravodaji č. 1/09 jsme chybně uvedli, že by v loňském roce oslavil 
50. narozeniny. Správně mělo být uvedeno, že by oslavil 

60. narozeniny. Za chybu se moc omlouváme. 
                                                                                                                  Naďa Trzaskaliková 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rozloučili jsme se 

Omlouváme se 

Blahopřejeme 

Oznamujeme 

 

 
Dne 5. 2. 2009 oslaví krásné jubileum 90 let 

paní Milada Mádrová 
z Vrbna pod Pradědem - Mnichova. 

 

Tvé narozeniny – to je dobrý důvod přát a také děkovat. 
Díky za to, že Tě máme,díky za vše, co od Tebe celý život získáváme. 

Přejeme to, co je nejdražší - dobré zdraví, 
to, co člověk stále hledá - spokojenost a štěstí, 

abys tu ještě dlouho byla a stovku s námi oslavila. 
 

To Ti přejí, milá maminko, babičko a prababičko, 
ti, které máš nejraději - děti, vnoučata a pravnuci. 

 

 

Všem přátelům a známým oznamujeme, že dne 30. prosince 2008 zemřel 
 po krátké těžké nemoci ve věku 68 let 

 

pan Pavel Hron 
rodák z Vrbna pod Pradědem – Železné. 

 

Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
Za přátele rodina Pekárkova a Halamíkova. 
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Vzpomínáme 

 

 
Dne 1. února 2009 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 

 

pana Dietera Czasche 
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova. 

 
Vzpomíná manželka, syn s rodinou a dcery s rodinami. 

 

 

„Nechtěl odejít, chtěl s námi být, nebylo však léku, aby mohl žít. 
Jak tiše žil, tak tiše odešel, skromný ve svém životě, tichý ve svých bolestech“. 

Dne 15. února 2009 tomu budou 2 roky,  
co nás navždy opustil náš milovaný tatínek,  

dědeček, tchán a bratr 

pan Jan Zedek. 
 

Dne 14. ledna 2009 by se dožil 66 let. 
S úctou a láskou vzpomínají syn Jan s rodinou, syn Tomáš,  

dcera Jitka s rodinou a ostatní příbuzní. 
 

 

 

 „Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít, 
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít“. 

Dne 20. února 2009 vzpomeneme 5. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
 

pan Jaroslav Klimeš 
z Vrbna pod Pradědem 

 
Zároveň 5. května vzpomeneme jeho nedožitých 40 let. 

S láskou vzpomíná celá rodina.  

 

 
 

Dne 5. února 2009 vzpomeneme 30. výročí úmrtí 
 

pana Josefa Vondry 
z Vrbna pod Pradědem. 

 
Vzpomínají synové s dcery s rodinami. 
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Přijmu 
šikovnou paní (i důchodkyni) do „RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ“ 

ve Vrbně pod Pradědem. Tel.: 608 628 660. 

Inzerce 

 
„Zůstáváš v naší mysli celý čas, jak bys jen odešla a měla se vrátit zas“. 

Dne 28. února 2009 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí 
 

paní Marie Filákové 
z Vrbna pod Pradědem. 

 
S láskou vzpomíná manžel Karel, dcera Emílie,  

synové Milan, Jenda a Laďa s rodinami. 
 

 

 

 
 

 

 

tel.: 

731 728 489 

731 075 431 

Svatební salón KAREN 
Půjčovna a prodejna svatebních, společenských,  
plesových šatů a obleků pro všechny. 

Nová kolekce, která bude neustále doplňována. Najdete zde  
všechny typy šatů od jednoduchých až po nejnáročnější střihy,  
zajímavé provedení, moderní nebo sexy styl, pro všechny  
věkové kategorie i velikosti. 
Nyní jsou speciálně v nabídce večerní šaty. 
Vrbno pod Pradědem, Nové doby 112, 1. patro 

tel. 777 908 700 nebo 777 045 166 

e-mail: salonkaren@email.cz 

www.SvatebniSaty.7x.cz 
 

Ø hrajeme k poslechu a k tanci 

Ø při různých příležitostech... 
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