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Zprávy z vrbenské radnice
V sobotu 19. září 2015 jsme na radnici opět přivítali malé, nedávno narozené děti mezi
občany města Vrbna pod Pradědem. Matrikářka Bc. Dagmar Podešvová pozvala celkem
19 dětí, nakonec jich přišlo pouze třináct – devět chlapců (Michal, Lukáš, Martin, Lukáš,
Michael, Štěpán, Maxmilián, Petr a Ondřej) a čtyři holčičky (Eliška, Michaela, Julie
a Scarlett). Slavnostní obřad se konal ve dvou skupinkách. Děvčátka a kloučky i s jejich
rodiči, sourozenci a prarodiči i přáteli přivítala místostarostka Ing. Pavla Müllerová
a popřála všem hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalšího života. Rodiče obdrželi pro
své děti pozornosti od Města Vrbna pod Pradědem – plyšového kamaráda, knížku „Naše
děťátko“ a poukázku k nákupu v drogerie Teta. Maminky obdržely z rukou místostarostky
také růži. Slavnostní obřad zpestřilo milé vystoupení dětí z MŠ Jesenické pod vedením
paní učitelky Heleny Machetanzové. Jejich program s básničkami, písněmi a hrou na
flétnu byl velmi pěkný - ve Vrbně p. P. se rodí opravdu šikovné, talentované děti ☺.
Rodiče měli možnost nechat si svá dítka vyfotit v kolébce a také do Moravskoslezského
deníku a místního Zpravodaje obcí Vrbenska – tady většinu vidíte na sousedící straně.
Některé rodiny o zveřejnění naopak nestály. Fotogalerii z vítání občánků naleznete na
webových stránkách města www.vrbnopp.cz. Další vítání občánků je plánováno až na
začátek příštího roku.
Text a snímky: Jitka Musilová, odbor vnitřních věcí MěÚ Vrbno pod Pradědem
Nejprve lidé dostanou výpověď od města, novou smlouvu uzavřou s TS Vrbno s.r.o.
Zastupitelé města rozhodli na svém 6. zasedání 24. srpna 2015 o převodu správy
a provozování vodovodů a kanalizací z města Vrbna pod Pradědem na TECHNICKÉ SLUŽBY
VRBNO s.r.o. Stane se tak k 1. lednu 2016, kdy dojde k převodu majetku do základního
kapitálu TS Vrbno s.r.o. a současně k bezúplatnému převodu drobného hmotného
majetku.
Znamená to také změnu pro obyvatele Vrbna pod Pradědem – ti od města dostanou
výpověď smlouvy na odběr pitné vody, nové budou podepisovat už s pracovníky TS
Vrbno s.r.o. Nemění se výše plateb - kompetence rozhodování o ceně vodného
a stočného zůstává zastupitelstvu města.
Od 1. 1. 2016 veškeré záležitosti týkající se vodovodů a kanalizací – hlášení poruch,
uzavírání smluv, reklamace faktur - budou řešit TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o.,
Jesenická 205, Vrbno pod Pradědem (zelená budova u obchodu GARIS).
Záměr převodu správy a provozování vodovodů a kanalizací se zvažoval několik měsíců.
Zpracována byla ekonomická analýza dosahu převodu VaK pod obchodní společnost,
jejímž jediným vlastníkem je město. Zastupitelé rozhodli, že město poskytne novému
provozovateli finanční příplatek k základnímu kapitálu ve výši dvou milionů korun
prioritně na eliminaci rizik vzniklých při provozování vodovodů a kanalizací. Podle starosty
města Ing. Petra Grosse je převedení správy VaK krokem k lepší údržbě i modernizaci sítí
a také k lepší efektivitě.
Tělocvičnu zatím pořadatelé sportovních aktivit využívat nemohou
Vrbenští občané se zajímají, kdy znovu budou moci užívat tělocvičnu v areálu uzavřeného
sportovního gymnázia. V tuto chvíli využití prostor není možné, nelze jakkoli nakládat
s majetkem jiného subjektu. Ovšem proces převodu majetku z Moravskoslezského kraje
na Město Vrbno pod Pradědem už se blíží do finále, ke smlouvě o převodu se muselo
vyjádřit zastupitelstvo kraje i zastupitelstvo města (23. září). Teprve poté bude možno
začít nemovitosti i zařízení smysluplně využívat. "Věřím, že do jednoho, nejvýše dvou
měsíců budou veškeré právní náležitosti dotaženy a začnou se sem vracet některé dřívější
aktivity. S využitím bývalého gymnázia máme hodně plánů, brzy s nimi veřejnost blíže
seznámíme," slibuje první místostarostka Květa Kubíčková.
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Veřejná WC v areálu TJ Sokol se opravují ve dvou etapách
Veřejná WC fungující v areálu Tělovýchovné jednoty Sokol Vrbno p. P. procházejí od září
rekonstrukcí. Z toho důvodu slouží toalety, určené pro ženy, současně také mužům,
v druhé etapě se opraví toalety pro ženy a sloužit budou naopak pro veškerou veřejnost
WC určená pro pány. Termín dokončení úprav nebyl do uzávěrky čísla Zpravodaje
upřesněn.
Nechybí vám váš psí kamarád?
V městském kotci ve Vrbně pod Pradědem byli v druhé polovině září znovu umístěni dva
odchycení pejsci bez identifikačních znaků – čipu, známky na obojku či kontaktu na
majitele. Nechybí právě vám? Nebo znáte jejich majitele? Případně, nehledáte milého
společníka do domácnosti, nebo na zahrádku? Jeden ze psů čeká v městském kotci od
poloviny srpna, další přibyl 22. září. Nesplňuje
standardy psích plemen ani představy
o krásném psu, ale je milý, podobně jako „pes
Ftefan“
z reklamy
na
jeden
tradiční
nealkoholický nápoj. Informace o volných psech
můžete získat na radnici, tel. 554 795 111,
a u paní Mojžíškové, tel. 732 330 810.

Hlásiče městského rozhlasu projdou kontrolou později
Na radnici evidujeme několik hlášení občanů ke kvalitě příjmu z hlásičů městského
rozhlasu. Někde se jim zdá hlasitost příliš vysoká, jinde naopak nedostatečná a sem tam
bezdrátový hlásič oněmí a žádá výměnu zdroje. Město se připravuje na rekonstrukci
celých větví veřejného osvětlení, ta má začít už v říjnu. Při těchto pracích bude někde
nutno hlásiče krátkodobě demontovat a posléze znovu osazovat na sloupech. Z toho
důvodu projde městský rozhlas celkovou revizí teprve po dokončení prací montážní
firmou, opravy jednotlivých hlásičů se objednávat nebudou. O hlášení rozhlasu ale
nepřijdete, jednotlivé zprávy uvádíme na internetových stránkách města v samostatné
rubrice Hlášení rozhlasu, nejdůležitější informace najdete pokaždé také na titulní straně
v aktualitách.
Prodloužení uzávěry na ulici Hřbitovní
Velká oprava místní komunikace Hřbitovní, kde byla zjištěna havárie na přívodech vody
a kanalizace, se protáhne ještě do října. Důvodem jsou další nutné opravy pod úrovní
komunikace. Naopak k provozu už je připraveno parkoviště při městském hřbitovu, kde
v druhé polovině září zbývalo ještě zatravnit některé plochy. Proměňuje se také městský
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hřbitov, kde pokračovaly práce na chodnících včetně nájezdu od parkoviště po horní
branku. Postup prací zdokumentoval fotograficky Patrik Locku.

Na železniční trati bude začátkem října výluka
Další výluka veřejné drážní osobní dopravy na trati 313 z Milotic nad Opavou do Vrbna
pod Pradědem se chystá na dny 5. až 9. října 2015. Začne v pondělí od 10 hodin, skončí
v pátek ve 14 hodin. Provozovatel regionální železniční trati, společnost AWT a.s.,
provede v čase výluky na železnici nutné udržovací práce. Současně zajistí náhradní
dopravu autobusem, který pojede podle platného jízdního řádu osobního vlaku. Ve
Vrbně pod Pradědem bude stát u nádraží a zámečku Grohmann, na rozcestí na Karlovice,
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dále v Karlovicích u mateřinky, v Pochni u Jednoty, v Široké Nivě u restaurace a kolárny,
v Kunově, Nových Heřminovech u restaurace a v Miloticích n. O. u nádraží.
Vrbno objevovali novináři a zástupci cestovních kanceláří tří zemí
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o poznávací cestě polských zástupců
cestovních kanceláří ve Vrbně pod Pradědem. V krátké době přicestovala, a podobně jako
v případě Poláků opět na pozvání Euroregionu Praděd, do našeho města také skupinka
zástupců cestovních kanceláří z Londýna. Ti strávili příjemné chvíle v dílně Vitrážové
manufaktury Ivety Strnadové a posléze také ve Sklářské huti TOMI. Vyjádřili přesvědčení,
že by Jeseníky mohly být velmi zajímavou turistickou destinací zejména pro turisty
seniorského věku, kteří si potřebují na čas odpočinout od ruchu měst, užít si venkov,
krásnou čistou přírodu, místní gastronomii, pěší turistiku i třeba kola. Do třetice
přicestovala do Vrbna p. P. také skupina novinářů ze Slovenska, kteří absolvovali
poznávací cestu po „Jeseníkách filmových“. Ve Vrbně se zdrželi jen krátce, v Karlově
Studánce hovořili s pamětníky o natáčení komedie století S tebou mě baví svět.
V Bruntále na zámku si povídali o natáčení pohádek Císař a Tambor, Zlatník Ondra
a dalších. Nadšeni také byli z plavby lodí Santa Maria po zátokách Slezské Harty, kde se
točil film Luca Bessona Johanka z Arcu. Skupinku vedla ředitelka českého zastoupení
agentury CzechTourism v Bratislavě Nora Gill, která vnímá Jeseníky jako velmi zajímavou
turistickou destinaci.
Mgr. Alena Kiedroňová, odbor vnitřních věcí MěÚ Vrbno p. P.
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Poděkování z Ludvíkova za „Dlouhou noc“
Letos v srpnu se v Ludvíkově na obvyklém místě konal již 9. ročník letní slavnosti „Dlouhá
noc“, která je tematicky i organizačně v režii „Spolku Přátelé Vrbenska“. Letos jsme ke
spolupráci přizvali i autokemp Dolina.
I přes snahy některých jedinců, kteří i přes několikaletou spolupráci tentokrát uzavřeli svá
zařízení a páskou nataženou mezi popelnicemi zamezili přístupu návštěvníkům, se akce
vydařila.
Největší zásluhy lze přičíst, komu jinému, než členům spolku v čele s Karlem Michalusem,
vedoucí autokempu Lidce Knápkové a jejím pomocníkům, vedoucímu Technických služeb
Vrbno p. P. Zdenku Valentovi a jeho pracovníkům, Jotisi Siderasovi, Vladimíru Maderovi
a mnoha dalším.
Letos se nepodařilo získat na akci dotaci, takže byla financována převážně z rozpočtu
obce Ludvíkov, větší částkou přispěla firma Heller reality s.r.o. Ostrava, dále „Spolek
Přátelé Vrbenska“ a mnoho dalších sponzorů, kteří přispěli ať už finančními nebo věcnými
dary. Jmenovitý výčet všech je zveřejněn na stránkách obce www.obecludvikov.cz
Všem, kteří se zasloužili o zdar akce, organizátorům, sponzorům, účinkujícím i vám
návštěvníkům, patří obrovské poděkování a dovolím si vyslovit prosbu, abyste nám byli
nakloněni i příští rok, kdy se bude konat jubilejní 10. ročník.
Ing. Dana Selingerová, starostka Ludvíkova

Podzimní úklid 2015
TERMÍNY A MÍSTA ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
2. - 4. 10.

Sídliště Husova - hřiště
23. - 25. 10
Nám. sv. Michala - hřiště
Ve Svahu - pod mateřskou školou
Nové doby - park. nad Nonstopem

Školní - u IV. ZŠ
Chelčického - uprostřed
Polní - u garáží
Družstevní - u garáží
V Dolíku

9. - 11. 10. Nad Stadionem - u garáží
30. 10. - 1. 11. Mnichov - hřiště
Sadová - na parkovišti
Mnichov - křižov. u Rákosí
Palackého - nad sídlištěm
Mnichov - most u Zelinků
Palackého - na křiž. s ul. Dvořákova
Mnichov - točna autobusů
Střelniční - u domů Červeného Kříže
Železná - obchod
16. - 18. 10. Nádražní - křižovatka ke sklárně 6. - 8. 11.
Žižkova - křižovatka Husova
Dělnická - u Mičíků
Husova - nad Benzinou
Mnichov - Potoční

Bílý Potok - pod křižovatkou
Bílopotocká a Černohorská
Vidly - panely za
Komárkovýma

18. 9. 2015 TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.
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Hasiči z Vrbna pod Pradědem vyhráli Hasičskou ligu – Praděd 2015
Sbor dobrovolných hasičů ve Vrbně pod Pradědem pořádal dne 5. 9. 2015 soutěž
v požárním sportu mladých hasičů, žen i mužů. Jednalo se o 1. ročník pohárové soutěže
mladých hasičů a 24. ročník pohárové soutěže dospělých.
Sportovní den odstartovali nástupci plnoletých hasičů. Na start v kategoriích mladších
a starších žáků se celkem postavilo 10 družstev. V obou kategoriích a zároveň i putovní
pohár celkového vítěze si odvezli mladí hasiči z Holčovic. Vrbenští mladší žáci skončili na
pěkném 3. místě. Ve starších žácích obsadili domácí 4. místo.
Od 13:00 odstartovala soutěž
dospělých. Celkem se na start
postavilo 22 mužských týmů a 10
družstev žen. Jako první se na
základně představili muži z Vrbna
p. P.. Místním hasičům šlo o hodně,
jelikož vrbenská soutěž byla poslední
v seriálu soutěží Hasičské ligy Praděd 2015, kdy se o pouhé dva
body nacházeli na druhé příčce.
Domácí družstvo udrželo nervy na
uzdě a pěkným požárním útokem
v čase 18:33 celou soutěž vyhrálo.
Tímto si hasiči z Vrbna zajistili
i celkové vítězství v Hasičské lize - Praděd 2015, kterou vyhráli již potřetí za posledních
pět let. Druhé skončilo družstvo z Janovic u Rýmařova, které je právě tím největším
rivalem místního sboru. Tito celkově obsadili o pouhé dva body druhou příčku v lize. Na
třetím místě skončili hasiči ze Staré Červené Vody (okres Jeseník).
V kategorii žen vyhrály hasičky z Leskovce nad Moravicí, druhá byla děvčata z Ryžoviště
a na třetím místě se umístilo družstvo z Vrbna pod Pradědem. Celkově se v Hasičské lize
Praděd domácí ženy umístily na krásném druhém místě.
Tímto ještě celé klání nekončilo. Jako třešinku na
dortu pořádá vrbenský sbor soutěž o nejrychlejší
„zadek“. Jedná se o rychlost v nabrání vody
z nádrže pomocí savic a koše. Tento pokus
vykonávají pouze dva zástupci družstva a je
měřen elektronickou časomírou. Na start této
doplňkové soutěže se postavilo celkem 20 dvojic.
Jak v kategorii žen, tak i mužů, byli nejrychlejší
domácí dvojice ve složení Josef Lazur a Jan
Urban, Veronika Jelínková a Ivana Zabloudilová.
Ocenění soutěžících přišli předat vážení hosté
starosta města Vrbna pod Pradědem pan Ing.
Petr Gross a ředitel Hasičského záchranného
sboru, ÚO Bruntál pan Ing. Jiří Patrovský. Za to
jim patří velký dík.
Sportovní den hasičů se vydařil jak po sportovní
stránce, tak i v celkovém průběhu soutěže
a počasí. Dekujeme všem, kteří přišli podpořit
všechna družstva, a tím i činnost hasičů. Velké
poděkování patří také sponzorům, kteří věnovali
8. strana

ZPRAVODAJ

krásné ceny do soutěže. Těmito sponzory jsou: Město Vrbno pod Pradědem, Lesy ČR, s.p.,
T.W.I. - pan Pravda, Husqarna Manufactoring, Masna Bedřich Opatrný, Elektro Krupa,
Prodejna a půjčovna nářadí - Petr Kopinec, René Darmovzal, Autodíly Remeš, Plasty
Urbánek, Hospoda Soptík - Květoslav Zbořil, Sklárna TOMI, EKOTERNIT - Urbaník CZ,
Elektro Lindner, Jana Hošková, Irena Rybárová, Firma Paňák, Miloš Demel, Firma Ing. Petr
Gross s.r.o., Trafika Stanislava Vůjtková, Stavebniny Janík, Farma Bovine - Heřmanovice,
Firma Klíč, Autoopravna - Miroslav Číž, Rybářství Žalák, Pavel Jelínek, Pekárna - Holaj,
Special Color, Kováčiková Kantýna, Kominictví Kočička, Libor Urban.
Za SDH Vrbno p. P. Bc. Ondřej Chalupa, velitel SDH

Zmatená žena měla ukazovat prsa lázeňským hostům
Vrbenští policisté přijali ve středu 16. 9. 2015 v ranních hodinách oznámení, že v Karlově
Studánce se pohybuje zmatená žena, která ukazuje v jednom z lázeňských domů prsa
hostům. Na místo vyjela policejní hlídka, která ženu nalezla na místním parkovišti. Díky
osobní znalosti policisté ženu ztotožnili. Cizí státní příslušnice ve věku 31let k důvodu
svého jednání sdělila, že policistům vše řekne až na obvodním oddělení. Žena se nebyla
schopna orientovat v čase, zjistili jsme, že je částečně negramotná a není schopna sdělit
další své nacionále. Ke svému jednání následně na služebně uvedla, že nemá peníze na
jídlo a tímto způsobem je chtěla získat. Vzhledem k jejímu psychickému a zdravotnímu
stavu jsme přivolali zdravotníky. Po lékařském vyšetření skončila žena na psychiatrii.
Pod smyšlenou záminkou měl od známých vylákat peníze
Policejní komisař SKPV zahájil trestní stíhání 59letého muže z přečinu podvodu.
Protiprávního jednání se měl obviněný dopustit tím, že v průběhu roku 2015 na
Bruntálsku měl od pěti známých vylákat, pod smyšlenou historkou smrti svého otce,
finanční hotovosti v různých částkách. Poškozeným měl tvrdit, že peníze potřebuje na
zařízení pohřbu a pozůstalosti. Slíbil zapůjčené peníze vrátit do několika hodin či dnů, což
však neučinil. Obviněný nikde nepracoval, byl vyřazen z evidence ÚP, měl nesplacené
závazky a takto získané finance měl použít na nákup alkoholu. Způsobená škoda činí více
než 15 tisíc korun. Nyní muži hrozí trest odnětí svobody do výše dvou let.
Na návštěvu kamarádů měli použít cizí auto
Vrbenští policisté sdělili v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení podezření
z přečinu a provinění neoprávněného užívání cizí věci a porušování domovní svobody
dvěma mladíkům ve věku 19 a 17 let. Protiprávního jednání se měli dopustit tím, že
v době od 3. do 6. 8. 2015 měli ve Vrbně pod Pradědem na ulici Myslivecká vniknout na
oplocený pozemek 47letého majitele, který nebyl v inkriminované době doma. Zde měli
nasednout do vozidla Fiat, které měli nastartovat nalezenými klíči a odjet. Při návratu
zpět, kdy ujeli cca 350 km, chtěli zaparkovat vozidlo na pozemek majitele, kdy měli
poškodit bránu i samotné auto. Způsobená škoda přesahuje 6 tisíc korun. Mladíci se
k trestné činnosti doznali a jako důvod svého jednání uvedli, že chtěli navštívit různé
kamarády.
komisař por. Bc. Pavla Jiroušková,
skupina tisku a prevence Bruntál
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Pomoc pro malého Dominika
Členové moto klubu Tuareg z Vrbna pod Pradědem vytvořili kalendář, jehož prodejem
chtějí podpořit handicapovaného Dominika Svobodu z Železné.
Nikdo z nich si neuměl představit, kolik práce to bude vyžadovat. Naštěstí se sešli ti
správní lidé - členové moto klubu a jejich přátelé - a společným dobrovolným úsilím
vytvořili kalendář pro rok 2016.
Modelkami se staly vaše spoluobčanky, které zapózovaly na historických motorkách
v prostoru bývalého Dřevokombinátu.
I když je kalendář prvotinou amatérského fotografa Jaroslava Janči mladšího, může se
stát prostředkem, jak jeho prodejem vytěžit finanční částku na zakoupení nezbytné
klimatizace pro malého Dominika.
Kolem nás je tolik potřebnosti a tak členové moto klubu Tuareg doufají, že se vrbenští
spoluobčané zapojí do originální charitativní akce zakoupením kalendáře.
Kalendář je k zakoupení na čerpací stanici OIL TEAM, a.s. ve Vrbně pod Pradědem
a také v prodejnách v centru města, nebo na stránkách klubu TUAREG.
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Ohlédnutí za Dlouhou nocí
......to to letí, už po deváté se konala Dlouhá noc v obci Ludvíkov. Potěšila nás celková
návštěvnost i počasí se vcelku vydařilo. Přišlo i mnoho návštěvníků, je vidět, že občanům
z Vrbna pod Pradědem i okolních vesnic a celkově z celé naší republiky, se naše akce líbí.
Chtěl bych podotknout, že akci navštívili i občané z Polska, Holandska, Anglie, Slovenska,
Německa. Především velikou zásluhu na pořádání akce Dlouhá noc má p. starostka Dana
Selingerová a vedoucí autokempinku p. Ludmila Knápková, které zajistily podmínky pro
tuto akci. Poděkování patří i naším kulinářským přátelům z polské obce Wilamowice
Niskie, členům dobrovolného hasičského sboru z Vrbna, kteří předvedli bezvadnou službu
na akci, též p. Romanu Holubcovi, který celé podium postavil. Dále firmě Elpas p. Sideras,
firmě Heller reality s.r.o., obcím Karlovice a Široká Niva i občanům Ludvíkova, kteří se na
akci sponzorsky podíleli, také všem na Kolibě a vrbenským podnikatelům. Ale především
všem členům Spolku Přátelé Vrbenska a našemu předsedovi p. Karlu Michalusovi. Někdy
se až divím, s jakým elánem spolu všichni tyto akce zvládáme.
Za Spolek Přátelé Vrbenska Petr Vráblík
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Karlovický podzimní bazárek
Sobota 17. 10. 2015 od 9:00 hod do 16:00 hod
Pořádá MC Kominíček ve spolupráci s obecním úřadem.
Zveme všechny na jarní bazárek, kde si určitě najdete a můžete zakoupit pěkné věci za
skvělé ceny.
Veškeré informace u p. Paňákové na mob.čísle 777 912 464. Prodávajícím bude přiděleno
číslo. Pod tímto číslem si oceníte jednotlivé kusy nabízeného zboží. Prodávané zboží
můžete přivézt již v pátek 16. 9. 2015 na obecní dům Slezan a druhý den po ukončení
prodeje odvézt vše, co zůstalo, i utržené peníze.
V nabídce je oblečení pro děti i dospělé. Boty, lyže, brusle, kočárky, kola, nádobí, kabelky,
hračky, knihy a jiné.
Místo konání je v sále obecního domu Slezan Karlovice.
Těšíme se na vás a už teď přejeme příjemný a skvělý nákup.
Předem děkuji všem, kteří mi každoročně pomáhají, protože bez tak skvělých holek by to
nešlo!!!
Naděžda Paňáková

Z kotlíku se kouřilo a všude kolem bylo veselo
Více než 100 litrů polévky se rozvonělo v sobotu 19. 9. 2015 na střelnici Myslivců nad
lomem v Mnichově. Spolek Přátelé Vrbenska zde uspořádal první „Vrbenský
vyprošťovák“, aneb kotlíkový fest ve vaření polévky.
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Celkem devět týmů se pokoušelo uspět ve vyhlášené kulinářské soutěži vaření vlastní
oblíbené nebo nějaké originální polévky. Vrbeňáci a ostatní návštěvníci, kteří na
„Střelecký den a „Kotlíkový fest“ přišli, pak mohli zdarma ochutnat to, co se soutěžícím
podařilo kulinářsky připravit.
Z ohlasů víme, že výtečná byla kuřecí polévka, připravená týmem myslivců nebo
překvapila mezi lidmi neznámá, ale originální polévka z kozího zakysaného mléka od týmu
Osadního výboru z Mnichova. Spolek Přátelé Vrbenska postavil dva týmy - „babský“
a „chlapský“. Jejich dršťková polévka z hlívy ústřičné a opilecká zelňačka byly po uvaření
rozebrány na jeden šup. Soutěže se zúčastnil i náš partnerský tým spolku z příhraničních
Wilamowic v Polsku a pochlubil se výrazným a silným hovězím vývarem s červenou řepou
– pravým polským borščem. Ten se po druhé večeři dává svatebním hostům a je v Polsku
i oblíbenou silvestrovskou polévkou. Překvapila a potěšila nás i účast týmu ze Široké Nivy
paní Jitky Pösslové s ostrou, ale chutnou Thajskou polévkou. Všechny polévky se vydařily,
nejen ty zde popsané. Brzy prázdné kotlíky byly toho důkazem. U přísné poroty nakonec
uspěly tyto tři nejlepší vyhodnocené týmy a polévky:
1. místo získal tým Přátel vojenské historie, vedený Dušanem Wágnerem se svojí
polévkou Soljanka,
2. místo patřilo týmu Luďka Vondry s pikantní dršťkovou polévkou,
3. místo získal tým Spolku Přátelé Vrbenska za dršťkovou polévku z hlívy ústřičné.
Kotlíkový fest a Střelecký den se po všech stránkách skvěle vydařil. Mnozí zde vyslovovali
přání, aby se tato akce opakovala i v příštím roce. Poděkování proto patří všem členům
Spolku Přátelé Vrbenska a členům Mysliveckého sdružení Praděd, kteří novou akci
připravili. Děkujeme Městu Vrbnu pod Pradědem za finanční podporu a všem ostatním za
příjemný a požitkový den.
Karel Michalus, Spolek Přátelé Vrbenska

Jaký byl 1. ročník hudebně-řemeslného festivalu?
V sobotu 29. srpna 2015 se na loučce u kapličky v Mnichově konal 1. ročník hudebněřemeslného festivalu. Už od ranních hodin z pódia zněla skvělá hudba a návštěvníci mohli
zhlédnout práci několika řemeslníků. Kdo se rozhodl den strávit se skvělou muzikou
a přitom vidět něco, co dnes už není denně k vidění, ten určitě neodcházel zklamaný.
Během dne totiž návštěvníci mohli přihlížet práci řezbářů, uměleckých kovářů, nožířů,
podkováře, restaurátorky, keramičky, hrnčířky, šperkařky či výrobě z pedigu. Některé
z těchto řemesel si ti šikovnější a odvážnější mohli i vyzkoušet. A komu při tom všem
vyhládlo, měl možnost se vydatně občerstvit nebo si jen tak sednout, odpočívat,
poslouchat hudbu, povykládat s přáteli a užít si krásný slunečný den na konci léta.
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Pořadatelé, kteří tuto akci uspořádali pod záštitou Pěveckého sboru města Vrbna pod
Pradědem, by tímto chtěli co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli
k zorganizování této povedené akce. Jedná se zejména o sponzory, bez kterých bychom
tuto akci vůbec nemohli zafinancovat.
Děkujeme tedy touto cestou těmto
organizacím,
institucím,
firmám
a
soukromým osobám: Město Vrbno pod
Pradědem (poskytnutí pozemku + finanční
příspěvek), Pěvecký sbor města Vrbna
(garant akce), Obecní úřad Ludvíkov
(zapůjčení pódia), Obecní úřad Karlovice
(zapůjčení pivních setů), Spolek přátel
Vrbna (zapůjčení zastřešení pódia).
Eva a Gilbert Mullerovi (sponzorský dar
a výroba perníčků) a finanční sponzoři:
MUDr. Otakar Kopřiva, Propos Ing. Petr
Obrusník, Čtyřkolky Marcel Toman, PhMr.
Olga Koudelková, MUDr. Eva Matelová, Zemní práce Naděžda Klíčová, Mader Lesnická
Firma s.r.o., Iveta Strnadová, Aleš Remeš, Božena Pořízková, Urbánek - Plasty s.r.o.,
Vladimír Horák, Mgr. Jaroslava Klapuchová, Jaroslav Marťan, Libuše Maderová, Luděk
Koblása, Palyzovi - Violka a další....
Děkujeme také muzikantům a řemeslníkům, kteří včas dorazili a podali výborný výkon.
Velké poděkování a poklonu zaslouží i absolutně bezchybný ozvučovací tým Ladislava
Zavadila z Krnova.
V neposlední řadě patří díky také všem, kteří přispěli různými částkami na dobrovolném
vstupném, a také těm, kteří prostě přišli, pobavili se, pochválili a povzbudili k uspořádání
dalšího ročníku. Velké poděkování rovněž patří všem, kteří se bez nároku na odměnu
celou dobu starali o bezproblémový průběh celé akce.
Takže se už nyní těšíme na poslední srpnovou sobotu v příštím roce. Doufáme, že se
i příštím roce najde dostatek „dobrých duší“, kteří nás finančně i jinak podpoří při
uspořádání druhého ročníku hudebně-řemeslného festivalu.
Za organizátory festivalu: Jiří Vacek, Kristina Maderová, Jana Zaoralová,
Josef Fridel, Soňa Sochorková, Vendula Bártková, Barbora Šilerová.
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ZŠ Vrbno pod Pradědem informuje
Přehled teplot za měsíc srpen
V prvním grafu přinášíme přehled průměrných teplot za měsíc srpen. Druhý graf ukazuje
přehled průměrných teplot v srpnu za roky 2003 až 2015. V následujících tabulkách vám
přinášíme několik údajů z naší meteorologické stanice.

Srpen
teplota

Září do 23.
max
min

den
8.8
1.8
25.8
24.8

rychlost větru
náraz větru
srážky
měsíční
za den
12.8
za hodinu 12.8

hodina
14:14
2:51
6:44
21:22

16:00-17:00

hodnota
33,0°C
5,4°C
3,6 m/s
10,3m/s
12,0 mm
7,0 mm
2,8 mm

teplota

den
1.9
22.9
17.9
17.9

max
min

rychlost větru
náraz větru
srážky
měsíční
za den
18.9
za hodinu 14.9

hodina
11:59
4:28
20:32
20:33

19:00-20:00

hodnota
32,3 °C
1,9 °C
4,9 m/s
12,5 m/s
33,6 mm
4,4 mm
3,6 mm

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

18,1

30

51,8

94

32,9

63,3

21,8

46,6

92

52,8

56,8

87,6

12

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš, Ph.D.
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Spolek přátel školy spolu s MŠ Jesenickou Vás zvou na

PODZIMNÍ BAZÁREK“,

„

na kterém si mohou maminky mezi sebou vyměnit
např. dětské oblečení, obuv, hračky apod.
Bude se konat ve čtvrtek 05. 11. 2015 od 15:30
v prostorách školky.
Zájemci se mohou přihlašovat do 28. 10. 2015
u p. Podešvové
Bližší informace najdete na stránkách:
www.sps.netstranky.cz nebo podesvovad@seznam.cz
Bc. Dagmar Podešvová – předseda spolku
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Informace ZŠ a MŠ Karlovice
Slavnostní zahájení školního roku
1. září slavnostně zahájilo školní rok 2015/2016 v Základní
škole a Mateřské škole Karlovice 168 žáků, z toho 18 prvňáčků,
které přišla osobně přivítat i paní starostka.
Žáci školy mají k dispozici několik nově modernizovaných odborných učeben. Během
podzimních měsíců bude dokončena realizace venkovní učebny včetně náležitého
vybavení. Věříme, že v příjemném prostředí moderní školy vybavené celou řadou
podnětného výukového materiálu, budou naši žáci opět dosahovat výborných
vzdělávacích výsledků.
Mgr. Bc. Rostislav Němec
Mimoškolní aktivity
Ve školním roce 2015/2016 jsme pro naše žáky připravili bohatý výběr kroužků. Rozšířili
jsme nabídku pro žáky nižšího stupně a nachystali několik nových zajímavých aktivit.
Den Název
Určeno pro
Hodina
Po
Chceme umět češtinu
8. a 9. třída
14:05 - 14:45
Vyslovujeme správně
1. třída
12:00 - 13:00
Doučování z matematiky
6. a 7. třída
13:10 - 14:30
Út
Keramika
1. až 9. třída
16:00 - 17:30
Stolní hry
1. a 2. třída
14:40 - 15:20
Fyzikální experimenty
6. až 9. třída
14:00 - 15:00
St
Stolní hry
4. až 9. třída
14:00 - 15:30
Konverzace Aj
8. a 9. třída
14:10 - 14:55
Aj pro nejmenší
1. a 2. třída
12:50 - 13:35
Čt
Přírodovědný
1. až 9. třída
14:00 - 15:00
Výtvarný
2. až 5. třída
13:00 - 14:00
Kytara
3. až 9. třída
13:30 - 14:30
Pá
Informatika
1. až 4. třída
13:15 - 14:15
Mgr. Martina Brachtlová
Týden mlsných deváťáků
V naší škole je tradicí, že žáci 9. třídy připravují v měsíci září jídelníček. Děti si vyberou
jídla dle svých představ a společně sestaví pětidenní menu o třech chodech, které se
skládá z polévky, hlavního jídla a dezertu. Letos sestavili následující jídelníček:
I.
polévka čínská, čevabčiči s brambory, salát, voda s citrónem
II.
hovězí vývar, kuřecí prsa s broskví, bramborová kaše, kompot, ledový čaj
III.
polévka česneková, pizza, zeleninový salát, jablečný džus
IV.
polévka svítková, šulánky s mákem, nanuk, bílá káva
V.
cibulová polévka se sýrem, lasagne, zeleninový salát, nealkoholické mojito
Dobrou chuť vám přejí žáci ZŠ a MŠ Karlovice!
Připravujeme:
• Čtenářské dílny, dlouhodobý projekt podpory čtení pro první i druhý stupeň školy.
• Jižní Anglie, jazykově vzdělávací pobyt pro žáky druhého stupně školy.
• Účast na okresním kole v přespolním běhu.
Mgr. Bc. Rostislav Němec, ředitel Základní školy a Mateřské školy Karlovice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VE SVAHU
letos opět vyhlašuje soutěž pro celou rodinu

O NEJKRÁSNĚJŠÍHO
PODZIMNÍHO SKŘÍTKA!
Vyrobte si společně skřítka a přineste
jej do 12. října do školky.
Vernisáž s vyhodnocením toho nejhezčího
se uskuteční

13. října od 14:30 hodin
na zahradě MŠ.
Na vítěze čeká odměna!
Sledujte naše www.msvesvahu.estranky.cz!

Ze života seniorů
Výlet za poznáním afrického kontinentu
Druhý zářijový den jsme se konečně
rozhodli uskutečnit dlouho plánovaný
výlet do afrického muzea na farmě
Bellama v Jelení – Holčovice, který jsme neustále odkládali z důvodu velmi horkého až
tropického počasí. Volba padla na středu druhého září, na tento den předpověď slibovala
chladnější počasí. Neodradilo nás ani deštivé ráno, i když déšť si nikdo z nás zase přece
jen nepřál. Přestože počasí nebylo vlídné, dobrou náladu nám to nepokazilo. Po vydatné
snídani, dobře oblečeni a dobře naladěni jsme se skupinkou deseti obyvatel vyrazili
oběma našimi služebními vozidly. Naše starostlivá děvčata, některá i ve vlastním volnu,
zajišťovala doprovod soukromým vozidlem. Do cíle
jsme dorazili za hustého deště, nicméně jsme se
všichni těšili na návštěvu expozice. Všichni účastníci
našeho malého výletu obdivovali vystavené
exempláře zvířat nejen z afrického kontinentu, ale
i z dalších koutů světa, včetně zvířat českých lesů.
Celá expozice je doplněna i rozmanitými zajímavými
předměty, některé pocházejí z Afriky, jiné se týkají
myslivosti u nás. Celou výstavou nás ochotně
provedl a doplnil vtipným a zajímavým výkladem
pan Petr Sedláček, za což jsme velmi rádi
a vyjadřujeme mu velké poděkování. Po prohlídce
jsme se na památku vyfotili u vystaveného povozu.
Během naší prohlídky se obloha rozjasnila, ustal
déšť, občas i sluníčko vysvitlo a proto jsme se
rozhodli využít povolení našeho sympatického
průvodce vyjet až k rozhledně na vyhlídce v Jelení.
Jelikož našim výletníkům už nohy moc neslouží,
spokojili jsme se s výhledem z našich vozidel
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a obdivovali jsme krásu rozhledny a okolí z okýnek aut. Po cestě nazpět nemohla chybět
návštěva cukrárny. Po předešlé domluvě s majitelkou cukrárny Pomněnka v Karlovicích
jsme se zastavili na sladkou odměnu, a proto patří od nás paní Zdeňce Kadlíkové velké
poděkování za otevření mimo pracovní dobu a za velmi vstřícný přístup k nám. Všichni
jsme se vrátili domů spokojeni a se slibem, že takových příjemných výletů do našeho
okolí musíme udělat více.
Věra Tomanová, aktivizační pracovnice

Listárna
Geologická zajímavost na Kamenné hoře.
Kamenná hora u Rýmařova je málo známá a nenajdeme o ní zmínku ani
v informačních materiálech města.
Hora se nachází na žlutě značené turistické trase spojující město Rýmařov se známou
zříceninou hradu Rabštejn. Prochází tudy také naučná stezka nesoucí název hradu.
Parkujeme u zámku v Rýmařově – Janovicích. Právě tady, u zámku, se setkáváme
s prvním naučným panelem.
Nejstarší část zámku s věží byla postavena za Žerotínů v 1. polovině 16. století
v renesančním slohu a o 100 let později byla barokně upravena. Severní a západní křídlo
bylo postaveno ve 2. polovině 18. století, kdy byl zámek v majetku Harrachů. Po smutné
poválečné historii byl v zámku umístěn v letech 1957 – 2002 státní archiv a nyní je
prázdný zámek nadále ve vlastnictví ministerstva vnitra. Tolik tedy stručně z prvního
zastavení naučné stezky, kde se zároveň dozvídáme, že je zámek veřejnosti nepřístupný.
Než ho obejdeme, nacházíme tabuli, ze které vyplývá, že se tu v letní sezóně ve čtvrtek a
v sobotu odpoledne konají prohlídky. Tuto skutečnost potvrzují i místní a ukazují na
obřadní síň, kde se konají svatební obřady. Rozporuplnost informací nechápeme.
Vykračujeme po žluté, která z počátku kopíruje silnici ve směru na Nové Pole. Již po pár
stech metrech trasa odbočuje vpravo hustou alejí listnáčů. Na pokraji lesa stojí dvě
osobní auta a postupně míjíme čtyři osiřelé bicykly. Sdílný houbař na lavičce odpočívadla
ukazuje svůj úlovek; pěknou hromádku hřibů praváků. „Jiný druh hub ale nenajdete“,
nezapomene podotknout. Chvíli nechápeme. Je poslední prázdninový týden letošního
suchého léta a podle večerních zpráv v celé republice žádné hřiby nerostou. Jak vidno,
tady u Rýmařova to neplatí. Po lese se rozprchlo hned několik houbařů a rozhodně
nechodí s prázdnou. Nakonec čekají přímo u cesty dva krásné zdravé hřiby také na nás.
Zajímavé informace nás čekají na tabuli, sousedící s lesní studánkou. Zdejší les, jehož
původní německý název zní Hofwald (Dvorský les), je totiž významnou genovou
základnou. Je jedním z vyhlášených zdrojů geneticky kvalitních částí lesa. Výjimečnost
lokality spočívá ve skutečnosti, že je vyhlášena (od roku 1995) pro dřevinu jedli
bělokorou. I když v lese probíhá těžba, obnova lesa probíhá pouze přirozenou cestou, ze
spadlých semen. Kromě toho zajišťují pracovníci lesů sběr geneticky cenných semen, aby
je poskytli dalším lokalitám.
Lesní cesta, z počátku prašná, později spíše kamenitá, se v průběhu trasy na chvíli vynoří
z lesa. Máme před sebou rozsáhlý nezalesněný terén s krásným výhledem na Hrubý
Jeseník. Jsem ráda, když mohu hory pojmenovat, ale tady se mi moc nedaří. Nakonec
podle mapy před hlavním hřebenem Hrubého Jeseníku určujeme, snad správně, alespoň
Ostružnou a Ptáčník. V nejvyšším bodě cesty odbočujeme jen pár kroků po lesní pěšině
k vrcholu Kamenné hory, která má nadmořskou výšku 799 m. Na rozhraní louky a lesa tu
stojí auto, nejspíš další houbař. Později zjišťujeme, že ve směru od Ferdinandova není
zákazová značka.
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Rozhlížíme se, ale svůj cíl, kamennou sfingu, z vrcholu
nevidíme. Vracíme se na žlutou, kde cesta asi 500 m mírně
klesá k 5. zastavení. Na ukazateli marně hledáme šipku
k přírodnímu útvaru. Odbočujeme vlevo a teprve asi 100 m po
odbočení objevujeme na stromě značku (trojúhelníček), která
je nám v tu chvíli již k ničemu. Skalní útvar máme na dohled.
O místo se postaraly Lesy ČR a v roce 2002 zde postavily
odpočívadlo. Stoleček tvoří kamenná deska, která příjemně
souzní s unikátním přírodním útvarem. Poprvé čteme název
Čertův kámen, který odpovídá záznamu v databázi geologů.
Dříve se toto místo údajně nazývalo Steinhubel nebo
Lämmersteine, Ovčí skála nebo Beránčí kámen. Útvar se
skládá ze dvou částí, při čemž horní jen částečně ulpívá na té
Tabule u sfingy
spodní. Píše se, že skála připomíná kamennou sfingu nebo
zvíře, podle šumperského přírodovědce jde o zelenošedou, silně zbřidličnatělou horninu
připomínající rulu silně tlakově poškozenou žulou. (Snad jsem to nepopletla). O skálu se
opírá vzrostlý jasan ztepilý. Okolí útvaru obklopují bujně rostoucí keře, škoda, že sem
častěji nezavítá někdo odpovědný s křovinořezem. Posedět s výhledem na okolní
nádhernou krajinu by bylo příjemnější.
Přírodní útvar se nachází na území bývalé obce Ferdinandov, kterou založil Ferdinand
Harrach roku 1760 pro tkalce ze Šluknovska. Všichni obyvatelé byli německé národnosti.
V roce 1900 jich tu žilo 48. Obec zanikla a dnes existuje již jen její název. Přímo u skalního
útvaru začíná elektrický ohradník, lemující polní cestu klesající v délce 1,5 km k silnici.
Obrovské stádo krav se ve stále ještě parném letním dni zdržuje převážně dole u silnice,
kde je napáječka a stromy poskytují stín. Tady odbočujeme vpravo k 700 m vzdálené
kapličce, připomínající existenci Ferdinandova. Potěší, že je udržovaná. (Bližší údaje
o kapličce se mi nepodařilo dohledat.) Pár bliknutí fotoaparátem a vracíme se zpět ve
směru na Janovice. Čeká nás sice několik kilometrů chůze po asfaltce, ale nelitujeme. Aut
tady projíždí poskrovnu. Procházíme několika alejemi vzrostlých jasanů a kocháme se.
Tenhle kraj nemá chybu. Kromě již zmíněných výhledů na Hrubý Jeseník jsme minuli
místo s výhledem na Kamenný vrch a kopec, kde se nachází zřícenina hradu Rabštejn
v Hraběšické vrchovině a v další části cesty nás z dálky vítá Nízký Jeseník, jmenovitě Velký
Tetřev, Uhlířský vrch, Malý a Velký Roudný, Červená hora i Slunečná. Okruh v celkové
délce (včetně odbočky ke kapličce) 11 km je fyzicky zcela nenáročný. Převýšení z Janovic
na Kamennou horu je pouhých 184 m a navíc je rozloženo na trasu dlouhou 4 km.
Zvolená zpáteční cesta do Janovic je sice delší, ale v pohodě.
Helena Rusková

Kamenná sfinga u Rýmařova

Kaplička Ferdinandov
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Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář Vrbenska na říjen 2015

3. 10.
XXI. Mezinárodní festival pěveckých sborů, 16:00, klub Mír
5. – 9. 10. Týden knihoven, Městská knihovna Vrbno
6. 10.
VU3V Čínská medicína v naší zahrádce, 14:00–15:30, Střecha
6. 10.
Němčina pro středně pokročilé, 17:00, Střecha
6. 10.
TRITUR – Na tři kola, 16:00, dráha Černá Opava
7. 10.
Divadelní představení Malé scény Ústí n. Labem, určeno MŠ a ZŠ, dopoledne,
Střecha
7. 10.
Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
8. 10.
Univerzita volného času, přednáška na téma „Po stopách čarodějnických
procesů na Jesenicku“, přednáší Mgr. Michaela Kollerová, 16:00–18:00,
Střecha
8. 10.
Cestopisná přednáška Jiřího Jůzla „West Canada a Alaska“, 18:00, Střecha
10. 10. Den sociálních služeb, 9:00 – 12:00, Střecha
12. 10.
12. 10.
13. 10.
13. 10.
13. 10.
13. 10.
13. 10.
14. 10.
14. 10.
15. 10.
15. 10.
17. 10.
17. 10.
19. 10.
19. 10.
19. 10.
20. 10.
20. 10.
20. 10.
20. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.
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Kurz anglického jazyka pro pokročilé „Callanova metoda“ 17:00–18:30, Střecha
Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
O nejkrásnějšího podzimního skřítka, soutěž pro celou rodinu, od 14:30, MŠ
Ve Svahu
Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
Němčina pro mírně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
TRITUR – Croskritérium, 16:00, dráha Černá Opava
Vernisáž výstavy fotografií zvěře „Bezflinťáci“, 17:00, Střecha. Výstava potrvá
do 27. listopadu 2015
Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
Přednáška Klubu zdraví na téma „Nebezpečné potraviny“, 18:00, Střecha
Počítačový kurz: Úprava digitální fotografie, 16:00–17:30, Střecha
Členská schůze LKŽ 14:00, Střecha
Karlovický podzimní bazárek, od 9:00 do 16:00, obecní dům Slezan
Halina Pawlovská, zábavný pořad, 19:00, Střecha
Kurz anglického jazyka pro pokročilé „Callanova metoda“ 17:00–18:30, Střecha
Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
VU3V Čínská medicína v naší zahrádce, 14:00–15:30, Střecha
Němčina pro mírně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
TRITUR – Na tři kola, 16:00, dráha Černá Opava
Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
Univerzita volného času, přednáška na téma „Botanická zahrada Jeseníků,
přednáší Mgr. Hana Hošková, 16:00–18:00, Střecha

ZPRAVODAJ

22. 10.
23. 10
24. 10.
24. 10.
25. 10.
25. 10.
26. 10.
26. 10.
27. 10.
27. 10.
27. 10.
27. 10.
29. 10.
30. 10.
3. 11.
5. 11.

Počítačový kurz: Úprava digitální fotografie, 16:00–17:30, Střecha
Drakovská cykloralye, 16:00, dráha Černá Opava
KSČM schůze 15:00, Střecha
Růžová ve fittness, přednáška o prevenci proti rakovině prsu, 15:00, Střecha
Včelí medvídci zpívají, představení pro děti a jejich rodiče, hraje Divadlo Věž
Brno, 15:00, Střecha
Cvičné střelby, od 9:00, střelnice MS Praděd
Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
Kurz anglického jazyka pro pokročilé „Callanova metoda“ 17:00–18:30, Střecha
Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
Němčina pro středně pokročilé, 17:00, Střecha
Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
TRITUR – Na tři kola naopak, 16:00, dráha Černá Opava
Počítačový kurz: Úprava digitální fotografie, 16:00–17:30, Střecha
Halloweenský lampioňák, 17:00, u MŠ Jesenická
Mistrovství Vrbna v cyklokrosu, 16:00, dráha Černá Opava
Podzimní bazárek, 15:30 hod, MŠ Jesenická
Naďa Trzaskaliková
STŘECHA Vrbno pod Pradědem
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Halina Pawlovská
se narodila v Praze. Po základní škole v Ječné ulici přestoupila na jazykovou základní školu v
Ostrovní ulici a posléze na gymnázium, po kterém vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU.
Je vdova, její manžel Zdeněk zemřel v roce 2013, a má dvě děti, Natálii (* 1981) a Petra (* 1986).
V roce 1988 začala pracovat v redakci zábavy v Československé televizi, později se věnovala
novinám a publicistice. Od roku 1991 pracovala ve společenské a kulturní rubrice deníku
Metropolitan, potom v deníku Telegraf, kde se stala v roce 1993 zástupkyní šéfredaktora.
V devadesátých letech moderovala TV pořady Zanzibar (cestopisný) a V žitě (později Žito) – týdeník
složený ze společenských reportáží. Právě díky této zkušenosti byla zahraničním investorem
vybrána za šéfredaktorku tehdy nově vzniklého společenského týdeníku Story, který vedla 7 let. Po
sedmi letech Story opustila a založila vlastní časopis Šťastný Jim, který vedla do roku 2005, kdy se
časopisu přestalo dařit a převzalo jej nakladatelství Bauer Media. Vydávání časopisu Šťastný Jim
bylo zastaveno v roce 2009. V letech 2004 – 2005 vydávala časopis Halina TD, později Halina. V roce
2006 založila nový časopis Glanc.
Od října 2014 uvádí televize NOVA pořad s názvem U Haliny v kuchyni, v němž se moderátorka
a herečka Halina Pawlowská představuje v netradiční roli kuchařky. Nejde ovšem pouze o vaření, na
řadu se dostávají i její historky, vtipy a samozřejmě i glosy, kterými je Halina proslulá.
Za svoji literární a jinou činnost obdržela řadu ocenění, například v roce 1994 Českého lva
v kategorii Nejlepší scénář za film Díky za každé nové ráno a dvakrát po sobě televizní ocenění TýTý
– Pořad roku za talk-show Banánové rybičky, kterou Česká televize vysílala od roku 1999 do Vánoc
2007. V roce 2010 začala moderovat svoji novou talkshow s názvem Mamba show.
Napsala tyto knihy:
• Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, 1993
• Dá-li pánbůh zdraví, i hříchy budou, 1998
• Díky za každé nové ráno, 1994
• Banánové rybičky, 2000
• Proč jsem se neoběsila, 1994
• Banánové chybičky, 2003
• Ať zešílí láskou, 1995
• Tři v háji, 2004 - kniha vznikla spoluprací
• Ó, jak ti závidím, 1995 - Kniha roku 1995
Haliny Pawlowské, Michala Viewegha
• Záhada žlutých žabek, 2005
a Ivy Hercíkové
• Jak být šťastný: dvanáct nemorálních rad, 1996 • Velká žena z Východu, 2011
• Hroši nepláčou, 1996
• Strašná Nádhera, 2012
• Charakter mlčel, a mluvilo tělo, 1997
Filmové a televizní scénáře:
• Evo, vdej se!, 1983
• Můj hříšný muž, 1986
• Malé dějiny jedné rodiny, 1988/1989
- TV seriál, napsala scénář pro několik dílů
a u několika dalších zpracovala dramaturgii
• Vrať se do hrobu!, 1989 - na scénáři spolupracovala
s režisérem Milanem Šteindlerem, námět je
do značné míry autobiografický
• Díky za každé nové ráno, 1993 – hl. roli Olgy
ztvárnila Ivana Chýlková
• Bubu a Filip, 1996 - TV seriál
• O mé rodině a jiných mrtvolách, 2011 – TV seriál
• Doktoři z Počátků, 2013 - TV seriál
• U Haliny v kuchyni, 2014 - TV pořad
Některé filmové role:
• Jak básníkům chutná život, 1987
•
• Vrať se do hrobu! - 1989 - role uklízečky
•

Zálety koňského handlíře, 1991
Díky za každé nové ráno, 1993 - role
Vasiliny
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Kulturní a sportovní akce v okrese Bruntál
Kulturní, sportovní a společenské akce ve Zlatých Horách a okolí
3. 10. 2015 - Zlatohorský treking - Tradiční turistický pochod 15, 25, 50 km + kočárková
5 km. Prezentace + start: 8:00 - 10:00 hod. v prostorách MIC Zlaté Hory. Prezentace
účastníků trasy 50 km proběhne v 6:00 hod. Novinka pro odvážné… Noční šichta.
Společný výkrok ve 3:00 hod. (trasa 25 km).
4. 10. 2015 od 9:00 hod. - 12. Ročník závodů "O pohár starosty města ZH" - Hřiště
v Ondřejovicích. Bohaté občerstvení zajištěno. Pořádá ZKO Zlaté Hory.
7. 10. 2015 v 17:00 hod. - Cestopisný pořad "West Canada & Alaska" - Přednáší
cestovatel Jiří Jůzl (autor knihy „Z Trunova na Nový Zéland“). Multifunkční volnočasové
centrum - kino. Pořádá Městská knihovna ZH.
7. 10. 2015 v 17:00 hod. - Svoboda - cyklistický závod. Časovka do vrchu - Goldtour Zlaté
Hory. Start: křižovatka nad Zlatými Horami (ZH - Mikulovice - Rejvíz). Pořádá SKM ZH.
10. 10. 2015 od 15:00 hod. - Dýňové slavnosti - V proluce na náměstí. Výstavka,
ochutnávky, soutěže a doprovodný prodej. Bohaté občerstvení. Pořádá Spolek aktivních
Zlatohorácků a ZŠ Zlaté Hory.
13. 10. 2015 v 19:00 hod. - Divadelní představení "Odjezd nejistý" - Multifunkční
volnočasové centrum - kino. Vstupné 80 Kč. Amatérský divadelní soubor KANTOŘI
z Mikulovic.
14. 10. 2015 v 17:00 hod. - Zlatíčka - cyklistický závod - Start: za skládkou odpadů ve ZH.
Pořádá SKM ZH.
14. 10. 2015 v 19:00 hod. - Divadelní představení "Odjezd nejistý" - Multifunkční
volnočasové centrum - kino. Vstupné 80 Kč. Amatérský divadelní soubor KANTOŘI
z Mikulovic.
20. 10. 2015 v 17:00 hod. - Vernisáž výstavy "Ruční paličkování" paní Marie Šlachtové Galerie SNOP Městského muzea ve ZH. Vernisáž proběhne za hudebního doprovodu.
Výstava potrvá do 27. 11. 2015.
24. 10. 2015 v 19:30 hod. - Řecký večer - V zahradní restauraci Hotelu Minerál.
Ochutnávka řeckých specialit. Vstupné 50 Kč.
28. 10. 2015 - Lampionový průvod - Od 18:00 hod. sraz před radnicí na náměstí.
Zakončení průvodu u táboráku s ohňostrojem. Opékání špekáčků.
4. 11. 2015 v 17:00 hod. - Cestopisná přednáška Jana Prejdy "Dva rozdílné ostrovy,
chladný Island a teplá Madeira". Multifunkční volnočasové centrum - kino. Pořádá STP,
MO ZH.
Akce v Krnově
Flemmichova vila
do 4. října - Karneval čumilů - Jiří Záviš - výstava kreseb a grafiky krnovského výtvarníka
4. října – 1. listopadu - Akce těla - výstava Spolku výtvarných umělců Arkáda z Nového
Jičína. Derniéra s besedou v pondělí 26. října v 17:00 hodin.
13. října – 1. listopadu - Kouzlo textilu - výstava prací klubu patchworku v Krnově
13. října – 15. listopadu - Malované nebe - lidová zbožnost ve výtvarném umění
Vstupné: 20 Kč, děti a studenti 15 Kč. Výstavní prostory otevřeny včetně svátků.
úterý – neděle 8:00 - 18:00 hodin
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Městské divadlo
neděle 4. října v 15:30 hodin - Princezna se zlatou hvězdou - pohádka s písničkami - hraje
Divadelní společnost J. Jurištové Praha. Vstupné: 60 Kč
úterý 13. října v 19:00 hodin - Deštivé dny - Americké drama - Hraje Divadlo Ungelt
Praha – hrají: Richard Krajčo a David Švehlík. Vstupné: 420, 380 a 350 Kč /mimo
předplatné/
pátek 16. října v 8:30 a 10:00 hodin - Michal k snídani - zábavná show Michala Nesvadby
pro děti z MŠ a ZŠ. Pro veřejnost doprodej vstupenek od 5. 10. v TIC, vstupné 60 Kč
úterý 20. října v 19:00 hodin - Robert Thomas: Mandarínková izba – komedie. Hraje
Bratislavské hudební divadlo - Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Tapolský, Bibiana
Ondrejková. V rámci předplatného do divadla na rok 2015. Vstupné: 250 a 230 Kč (děti
a studenti sleva 30 %)
Koncertní síň Sv. Ducha
čtvrtek 15. října v 19:00 hodin - Władysław Szymański /Polsko/ - varhany. Vstupné: 140
Kč (děti a studenti sleva 50 %)
pondělí 26. října v 17:00 hodin - "Růže pro republiku" - komponovaný program k 97.
výročí vzniku samostatného československého státu. Pořádá Město Krnov / Vstup volný
Kultura v Bruntále
Městské divadlo
1. 10. 2015 – 19:00 hod - Vinnetou
Drama cti na Divokém západě - to je podtitul hry, kterou v
Bruntále představí Městské divadlo Kladno 1. října. Vinnetou
zahájí podzimní sezonní předplatné. V hlavních rolích Jakub
Prachař a Vojtěch Kotek. Doprodej volných vstupenek na
balkon za 250 Kč.
15. 10. 2015 – 19:00 hod - Jumping Drums – koncert.
Bubeníci Jumping Drums přivezou bruntálskému publiku
novou show na Tour Mystic.
18. 10. v 18 hod - Screamers a Techtle mechtle
Travesti skupiny přivezou show s názvem Účastníci zájezdu.
Vstupné 230 Kč.
Koncertní sál ZUŠ
pondělí 12. října - Alice Rajnohová - klavírní recitál
Alice Rajnohová studovala na Konzervatoři v Kroměříži.
Během svých studií obdržela řadu ocenění na mezinárodních
soutěžích.
Její koncertní činnost zahrnuje koncerty sólové, komorní
i s orchestrem.
Muzeum Bruntál – zámek
říjen – Endemity – výstava
15. 10. – Rodina Rossi – výstava
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Středa 18:00 - 19:00
Středa 19:00 - 20:00
Čtvrtek 18:30 - 19:30
Cena:
Kde:

Pilates Míša Bártová
Zumba Míša Bártová
Flexi bary Šárka Urbánková

30 Kč/člen, 40 Kč/ostatní, možnost koupě cenově zvýhodněné permanentky
Sokolovna ZŠ Vrbno pod Pradědem

Pilates - Cvičení zaměřené na střed těla a práci končetin se záměrem naučit se novým
a správným pohybovým návykům. Dobré pohybové návyky často zbaví cvičence bolestí,
které právě ze špatných pohybových stereotypů vznikají. Cvičení je při správném
provedení velice náročné, nicméně šetrné a zvládnou ho všechny věkové skupiny. Při
pravidelných návštěvách se nejen budete lépe cítit, ale budete i lépe vypadat!
Zumba - Taneční fitness program vhodný pro všechny, kteří se
chtějí bavit a něco pro sebe udělat! Choreografie jsou zábavné,
jednoduché a určitou dobu se opakují, proto je zvládne každý. Pokud Vás tedy láká tanec,
ale z nějakého důvodu jste ještě nedorazili, přijďte! Zapotíte se a zlepšíte náladu.
Flexi bary - Cvičení zaměřené na procvičení hlubokého svalového stabilizačního systému.
Vhodné zejména pokud trpíte bolestmi zad, pro všechny věkové kategorie.
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Proč cvičit s dětmi?
Při společných aktivitách rodičů s dětmi se upevňuje jejich vzájemné pouto a narůstá
důvěra. Cvičením navíc podporujeme správný tělesný a duševní rozvoj, hrubou a jemnou
motoriku, sociální vazby a (často nejen) děti se učí se novým dovednostem. Získávají nové
zkušenosti, učí se toleranci a respektu a mnohdy si nacházejí i nové kamarády. Naší
snahou při hodinách je naučit maminku i dítě správnému držení těla, posilovat
a zlepšovat koordinaci pohybů. Cvičíme za doprovodu říkadel a písniček, a byť se někdy
mohou maminky cítit při zpěvu nejisté, dětem se zpívání nejen líbí a motivuje je to
k činnostem, ale do budoucna ztrácejí obavy před vystupováním, které my jako rodiče na
své děti tak často a nechtěně přenášíme. Maminky (tatínci) jsou po celou dobu cvičení
průvodci a pomocníky dětí. Protože chceme-li naše dítě vést ke sportu a zdravému
životnímu stylu, musíme jim být sami příkladem.
Úterý 15:30 – 17:00
Vstupné: 10 Kč/člen; 20 Kč/ostatní
Členský příspěvek: 50 Kč/rok
Kde: Sokolovna ZŠ Vrbno pod Pradědem
Proč být členem?
Naše asociace spadá pod TJ Sokol Vrbno pod Pradědem a platbou členského příspěvku
nejen že získáte slevu na jednotlivé cvičení, ale hlavně je Vaše dítě v rámci cvičení
pojištěno pro případ úrazu.
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Vrbenské střely našly svůj cíl
Vážení čtenáři Zpravodaje,
v sobotu 19. září 2015 se konal na střelnici Mysliveckého
sdružení PRADĚD ve Vrbně pod Pradědem prví ročník
veřejné střelecké soutěže „O pohár starosty města Vrbna
pod Pradědem“, kdy si z malorážky přišlo zastřílet přes
třicet závodníků. Oproti původnímu plánu se díky
mimořádnému zájmu občanů střílelo o hodinu a půl déle
a o druhém místě rozhodoval až rozstřel.
Všichni účastníci stříleli z loveckých malorážek Brněnské
zbrojovky (Brno mod. 1) s optikou na lovecký redukovaný
terč srnce na vzdálenost padesáti metrů vsedě s oporou.
Současně na myslivecké střelnici probíhala i soutěž
Spolku Přátelé Vrbenska ve vaření polévek v kotlíku na
ohni, kdy se kolem šestnácté hodiny nesly prostorem
vůně devíti polévek. O výsledcích této soutěže se však
dočtete v jiném článku… ☺
Kromě myslivců Mysliveckého spolku PRADĚD a členů
Spolku Přátelé Vrbenska se o závodníky a další
návštěvníky starali ještě instruktoři Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem a zdravotníci
Místní skupiny Českého červeného kříže Vrbno pod Pradědem.
Děkujeme pořadatelům, všem závodníkům za účast a těšíme se na další setkání na
střelnici, jak na závodech, tak i na pravidelných trénincích.
Výňatek z výsledkové listiny:
1. místo 49 bodů p. Jurka Tomáš
5. místo 44 bodů p. Pustějovský
2. místo 47 bodů p. Sideras Janis
6. místo 43 bodů p. Holub
3. místo 47 bodů p. Zaoral Jan ml.
7. místo 40 bodů p. Ježdík
4. místo 46 bodů p. Havlíček
Jan Zaoral, předseda MS Praděd a Radek Fabian, předseda střeleckého klubu

Vrbenská „50“
Letošní Padesátka Klubu Vrbenských turistů proběhla za příjemného, slunečného počasí,
které ocenili všichni pochodníci, jichž se zúčastnilo celkem 154 - dospělých, dětí a také
1 registrovaný pejsek z Opole, Tajga.
Na trasu 12 km, která vedla přes Karlovice, se vydalo celkem 62 účastníků, nejmladším byl
Vilímek Bednarski, trasu 20 km přes Hvězdu si vyšláplo 75 účastníků a 50 km letos
zdolalo 17 statečných. Nejrychleji byl v cíli Honza Palyza, naopak nejpozději, až po
půlnoci, dorazili borci z Mohelnice. Ale hlavní je, že došli všichni, ve zdraví a s dobrou
náladou.
V cíli na chatě Sokolce je čekalo vydatné občerstvení ve formě tradičních chlebů se
škvarkovou pomazánkou nebo sádlem, čaj, na upomínku každý obdržel skleničku
s emblémem Klubu vrbenských turistů a děti také nějaké sladkosti na doplnění spálených
kalorií.
Potěšila nás účast dětí z „Vrbenských lišáků“, což je turistický a skautský oddíl při Klubu
Vrbenských turistů. Je chvályhodné, že děti začínají mít opět zájem o pobyty v přírodě.
Bližší informace o podmínkách členství najdete ve vývěsce turistů u pošty.
Za Klub Vrbenských turistů: Josefa Kubincová
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Letní sezóna

V minulosti jsme říkali spíše „silniční sezóna“, s rozmachem MTB dochází ke změně.
V průběhu letní sezóny jsme zaznamenali 420 startů jak na silnici, tak i v MTB. Z toho se
nám podařilo 54 vítězství a 115 druhých a třetích míst. Nejpilnější byli Magdalena
Míčková a Martin Adámek. Celý tým mladších žáků a žákyň vedených trenérkou Alenou
Mlynářovou má největší podíl na vítězství v seriálu Jesenický Šnek, kterého se letos
zúčastnilo přes 400 závodníků. Naše děvčata Míčková,
Mlynářová, Čížková a Švanová obsadila první čtyři místa
a stejně tak v kategorii chlapců jsou první čtyři – Adámek,
Kresta, Fiálek a Šíbl – naši. Kategorii do 18 let vyhrál náš
odchovanec Vojtěch Kmínek a Jana Vyčítalová s Nelou
Haľákovou ovládly kategorie mladších žen. Na pomyslnou
bednu celkového pořadí se ještě dostali Ivana Metelková
a Vlastik Mlynář. V kategorii nad 40 let byli ještě v první
desítce R.Míček, L.Kresta a F.Adámek. V týmové soutěži za
námi zůstaly týmy Cykloracing Olomouc, Silný Uničov, CPV
Krnov a Buldoci Rapotín. V Jesenickém Šneku MTB jsme
obsadili 7. místo a Jakub Zvědělík vyhrál soutěž benjamínků.
V týmové soutěži Moravského poháru jsme obsadili 6. místo, když měla nejlepší výsledky
Jana Vyčítalová, které sekundovali Nela Haĺáková, Vl. Mlynář, L. Petruš a M. Mlynář.
Několika dobrých výsledků jsme dosáhli i ve Slezském poháru amatérských cyklistů.
V Českém poháru mládeže obsadila Nela Haĺáková 12. místo v kategorii kadetek a Jakub
Šíbl byl na 54. místě v kategorii starších žáků. Dobrého umístění dosáhl mladší žák Martin
Adámek na Memoriálu Jana Veselého v Ostravě, když v celorepublikovém obsazení dojel
na 5. místě.
Naše mládež závodila i na čtyřdílném seriálu v Glucholazech, kde většinou končili na
stupních vítězů. Celkové zakončení bude až v říjnu a tak zatím celkové výsledky nevíme.
Během roku jsme pořádali závod „O Cenu Trispolu“, který byl zařazen do Slezského
poháru, kritérium „O Černého mnicha“ v rámci Jesenického Šneku. O prázdninách se jel
horský maraton „Železný drak“ a koncem září cyklokros Oderského poháru „Černá
Opava“.
acsvrbno. estranky.cz
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Cena Pradědu v myslivecké střelbě
V sobotu dne 12. září 2015 pořádal Myslivecký spolek PRADĚD ve Vrbně pod Pradědem
na své střelnici tradiční, již padesátý sedmý ročník veřejné střelecké soutěže „Cena
Pradědu“.
V hlavní soutěži o Cenu Pradědu se hodnotila broková střelba na loveckém kole a kulová
střelba z lovecké malorážky na terč redukovaného kňoura.
Doprovodnými soutěžemi byla samostatná soutěž v brokové střelbě na loveckém kole
jednotlivců a družstev, dále střelba z malorážky na terč redukovaného srnce.
Připravena byla také střelba ze vzduchovky pro mládež a zábavná střelba pro dospělé
z revolveru flobert 6 mm.

Všechny soutěže proběhly ve sportovním duchu.
Vítězem letošního 57. ročníku v hlavní soutěži
o Cenu Pradědu se stal pan Martin Stacho. Počasí
nám tentokrát přálo a měli jsme nad očekávání
výbornou účast, jak soutěžících, tak veřejnosti.
K úspěchu této akce přispělo také výborné
myslivecké menu.
Děkujeme všem sponzorům, kteří svou štědrostí přispěli ke zdárnému průběhu.
Byli to: Město Vrbno pod Pradědem, Milada Gamovská Garis; Pavel Kamenský Stavby
a konstrukce; ing. Jaroslav Mader; Jaroslav Krahulec; Naďa Paňáková; Sklářská huť Tomi;
Sklářská huť Jakub; Sklářská huť Mates; MUDr. Vlasta Holajová; Naďa Klíčová Zemní práce
a René Darmovzal.
Dík patří také všem členům našeho sdružení a našim příznivcům, kteří tuto akci
organizovali.
Doufáme, že se všem účastníkům soutěží i návštěvníkům tento den líbil a budeme se
těšit na příští 58. ročník.
Jan Zaoral, předseda Mysliveckého spolku PRADĚD Vrbno pod Pradědem
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Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v říjnu
,,Čteme-li příběhy jiných, poznáváme, že jsme tytéž příběhy v jiné podobě prožili sami.“
… z populárně-naučné literatury
1.: JUŘÍK, P.: Liechtensteinové: historie a sídla knížecího rodu. Praha: Libri, 2015.
2.: CÍLEK, R.: Slepá kolej dějin: holocaust: tři osudy a jeden proces: pohled do zákulisí
nacistického vyhlazovacího programu. Brno: Moba, 2015.
3.: JEŽKOVÁ, A.: Tichá srdce: kláštery a jejich lidé. Praha: Práh, 2013.
4.: BRůHOVÁ, D.: Jak přežít první (k)rok: praktický průvodce nejrizikovějším obdobím
samoživitelství, skutečné životem napsané příběhy. Praha: Práh, 2015.
5.: STAABS, N.: Detox: recepty a rady. Praha: Slovart, 2015.
… pro děti a mládež
1.: POSPÍŠILOVÁ, Z.: Hravá škola kreslení. Praha: Grada, 2014.
…z beletrie
1.: MANNING, K.: Madam X: můj nechvalně známý život. Praha: Knižní klub, 2015.
Román vychází z pravdivého příběhu, který se ve viktoriánské době objevil v newyorských
novinách. Autorka ho plasticky zpracovala jako portrét Axie Muldoonové, dcery chudých
irských vystěhovalců, která se vyučila lékařskému řemeslu a stala se neobyčejně
úspěšnou, avšak značně kontroverzní porodní bábou.
2.: DÜBELL, R.: Hněv nebes. Praha: Nakladatelství Brána, 2015.
Frankfurt 1342. Směrem k městu se z jihu řítí prudká bouře. Obyvatelstvo o tom však
zatím nemá tušení. Schyluje se k jedné z nejhrozivějších povodní v německé historii:
povodni svaté Máří Magdaleny. Strhující historický román, plný vášně a lásky,
intrik a nenávisti.
3.: MEZRICH, B.: Sedm divů. Praha: Práh, 2015.
Napínavá detektivka plná historických záhad, tajných společenství a intrik, která hledá
odpověď na dvě otázky: má sedm starověkých divů světa něco společného s těmi
novověkými? A existovaly skutečně Amazonky?
4.: VONDRUŠKA, V.: Zločin na Bezdězu. Brno: Moba, 2015.
Jubilejní dvacátý příběh královského prokurátora a správce hradu Bezděz Oldřicha
z Chlumu se odehrává přímo na Bezdězu a v hlubokých lesích, které ho obklopují.
5.: GUILLOU, J.: Mezi červenou a černou: Velké století III. Brno: Host, 2015.
Třetí díl série Velké století. První světová válka skončila a rodina Lauritzenů má před
sebou bouřlivá dvacátá léta. Lauritz, Oscar a Sverre se po skončení první světové války
setkávají v Berlíně. Válka si i na nich vybrala svou daň.
6.: FIERRO, J.: Prořezávání zoubků. Ostrava: Domino, 2015.
Kniha se věnuje složitým problémům nastupujícího středního věku: nestálosti přátelství,
konfliktu milenecké a rodičovské lásky, touze po uznání.
7.: SEM-SANDBERG, S.: Vyvolení. Praha: Paseka, 2015.
Za zdí vídeňské psychiatrické kliniky Steinhof stojí tucet zvláštních pavilonů. Od roku 1940
se zde soustřeďují fyzicky a mentálně postižené, nevzdělatelné, neukázněné či jinak
nevítané děti. O výsledku jejich léčby je rozhodnuto předem: pozorování nebo likvidace.
Jako v mohutné řece se v mikrokosmu této zvrácené kliniky slévají stovky lidských osudů,
z nichž se vyčleňuje několik příběhů dětských pacientů, lékařů a zdravotních sester.
… pro děti a mládež
1.: ŠŤASTNÁ, H.: Bukvínkova dobrodružství. Praha: Brána, 2015.
Chlapeček Bukvínek, narozený v bukovém lese a malý právě tak jako ukazováček, se
rozhodne jít do světa. Bukový les už je mu malý a okoukaný. A tak kurážný Bukvínek
bloumá po světě a zažívá dobrodružství o kterých se mu ani ve snu nezdálo.
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2.: VOGEL, M.: Letní lásky. Líbeznice: Víkend, 2015.
Tři kamarádky jedou na proslulý ,,Rock Camp“. Znamená to dva týdny zpěvu, tance,
letního flirtování. Jenže sotva dorazí do tábora, začnou se dít podivné věci. Další
dobrodružství detektivního klubu Tři holky na stopě.
3.: FRIEDRICH, J.: Magisterium. Kniha první. Železná zkouška. Praha: Euromedia, 2015.
Dvanáctiletý Callum Hunt odmalička ví, že kdyby se zapletl s magií, znamenalo by to pro
něj smrtelné nebezpečí. Když dostane pozvánku na přijímací zkoušku do Magistera,
tajemné kouzelnické školy, rozhodne se za každou cenu propadnout. Mistr Rufus si ho
však přesto vybere za učně, a tak Call přichází do školy v podzemních jeskyních, na místo
se zlověstnou historií a nejistou budoucností.
Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé

Uzavřená manželství
22. 08. 2015
29. 08. 2015
05. 09. 2015
12. 09. 2015
19. 09. 2015

Petr Aniol (Bohumín) a Karolína Sztuková (Vrbno p. P.)
Petr Kotěra (Luková) a Veronika Tůmová (Krnov)
Jan Kapoun (Hlučín) a Silvie Slivečková (Radslavice)
Zdeněk Jeřábek (Vrbno p. P.) a Eva Běgoňová (Ostrava)
Radek Suchánek (Nové Sedlice) a Pavlína Rumanová (Mokré Lazce)
Michael Kotyza a Marie Šulkovská (oba z Chomutova)
Petr Šenfeldr a Radka Střešinková (oba z Rýmařova)
Martin Chalupa (Ludvíkov) a Markéta Komárková (Vrbno p. P., Mnichov)
Jiří Novák a Miroslava Fišrová (oba z Nymburku)
Martin Žemba a Zuzana Ondryhalová (oba z Vrbna p. P.)
Zpracovala: Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka MěÚ Vrbno pod Pradědem

Blahopřejeme k narození
Antonín Za h rad n íč ek
David Hu s la r

Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Michaela Chytilová, MěÚ - odbor vnitřních věcí

Rozloučili jsme se
Heinz Fran ke
Libuše No vá ko vá
František Plíš ek

Vrbno pod Pradědem - Železná
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Michaela Chytilová, MěÚ - odbor vnitřních věcí

Blahopřejeme
„Je to možné? Už je tady zase den, kdy Tvé narozeniny si připomenem.
My Ti rádi ruku podáme, upřímné blahopřání přidáme.
Aby se zdravíčko umoudřilo, daleko od Tebe neodstoupilo.
Ať se Tě drží dobrá nálada, pak bude doma stále pohoda“.
Dne 13. října 2015 oslaví 72. narozeniny

pan Ladislav Jelínek
z Vrbna pod Pradědem.
Všechno nejlepší přeje manželka a děti s rodinami

38. strana

ZPRAVODAJ
Dnes dostáváš se k zajímavému místu, v knize života už k 65 listu.
Musíme se ale přiznat, že nejsou na tobě ta léta poznat.
Dnešní den proto oslavuj a vždy se řádně zaraduj.
Dne 11. října 2015 oslaví své 65. narozeniny

paní Hedvika Kulihová
ze Železné
Blahopřejí dcery Zuzka, Mirka a Radka s rodinami.

Vzpomínáme
V říjnu vzpomeneme smutné chvíle,
kdy nás navždy opustili naši drazí

Standa a Anička Ošťádalovi
z Vrbna pod Pradědem.
S úctou a láskou stále vzpomínají dcera Eva s rodinou.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

„Zemřeli, ale žijí v srdcích všech, kteří je milovali“.
S láskou stále vzpomínáme na naše milované

Drahomíru a Josefa Orságovy
z Vrbna pod Pradědem.
Dcery s rodinami.

„Jen svíci hořící a hezkou kytici Vám na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou na Vás vzpomínat“.
Před osmi lety, dne 9. října,
nás opustil tatínek a dědeček

pan Petr Fujerík
a před dvěma lety, dne 23. října
nás opustila maminka a babička

paní Marie Fujeríková.
Nikdy nezapomenou dcery Marie a Ilona
s rodinami.
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Dne 24. října 2015 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí

paní Vasiliki Dimareli
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou vzpomíná celá rodina.

„Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jste byli, za každý den,
který jste s námi žili“.
Dne 11. října 2015 vzpomeneme 25. výročí
úmrtí dědečka

pana Josefa Vodičky
a půlroční výročí úmrtí babičky

paní Lýdie Vodičkové
oba z Vrbna pod Pradědem.
S láskou vzpomíná vnučka Zdenka s rodinou
a dcera Helena s rodinou.

Dne 26. října 2015 uplynul 1 rok od úmrtí
naší milované maminky, babičky a prababičky

paní Ludmily Sléhové
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou vzpomínají dcera Miroslava s rodinou
a snacha Marie s rodinou.

„Tvůj hlas i úsměv vítr vzal. Zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova, žes odešla a nevrátíš se zpět.
Utřete slzy a opět se smějte, tak si to přeji a v dobrém vzpomínejte“.
Dne 10. října 2015 vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí naší milované

paní Věry Huszarové
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou vzpomíná celá rodina.
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„Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout“.
V září 2015 jsme vzpomněli 17. smutné výročí
od úmrtí našeho milovaného syna

Petra Sotoláře
z Vrbna pod Pradědem.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče a sestra s rodinou.

„Kdo znal, vzpomíná, kdo měl rád, nezapomíná“.
Dne 21. října 2015 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí

pana Josefa Jurašíka
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou vzpomíná celá rodina.

„Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za každý den, který jsi s námi byl.
Zůstaly vzpomínky a smutek, který ani čas nezahojí“.
Dne 13. října 2015 uctíme tichou vzpomínkou 7. výročí,
kdy nás navždy opustil

pan Jiří Strnad
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

„V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo měl Tě rád.
Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí“.
Dne 25. října 2015 vzpomeneme 11. smutné výročí úmrtí

pana Rudolfa Stibora
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna,
syn Martin s rodinou,
dcery Antonie s dětmi,
Iveta s rodinou a Monika s rodinou.
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„Maminky neumírají, maminky jen usínají,
aby se probouzely v srdcích svých dětí“.
Dne 27. září 2015 by se dožila 80 let

paní Margareta Novotná
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou vzpomíná celá rodina

„Kdo v srdci žije, neumírá“.
Dne 7. října 2015 vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nám odešel náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček, švagr, strýc

pan Stanislav Daniel
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn, dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají“.
Dne 15. října 2015 vzpomeneme nedožitých 90 let

pana Josefa Bodzika
z Vrbna pod Pradědem – Železné.
Zároveň jsme 17. srpna 2015 vzpomněli
43. smutné výročí jeho úmrtí.
Vzpomíná manželka a dcery s rodinami.

Inzerce

Každý den
NOVÉ
ZBOŽÍ!!!
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