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Zprávy z vrbenské radnice
Příchod velkého investora se čekat nedá, přesto není Vrbensko bez šancí
Město Vrbno pod Pradědem ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování pozvaly
na 20. říjen 2015 do Střechy jednání lokálního partnerství. Aktéry jsou zástupci města
Vrbna a obcí mikroregionu Vrbenska, poskytovatelé sociálních a návazných služeb,
zástupci spolků, škol, úřadů, policie i podnikatelé se zajímavými projekty pro růst
zaměstnanosti a začleňování osob (dlouhodobě nezaměstnaných, lidí se zdravotním či
sociálním hendikepem a dalších). Hlavním cílem je získat pro mikroregion peníze na
vytváření nových pracovních míst, na rozvoj sociálních a návazných služeb, prevenci
a volný čas, na rozvoj vzdělávání a kvalifikace. Strategický plán sociálního začleňování
musí ještě schválit zastupitelé, poté má Ministerstvo práce a sociálních věcí schválit
uvolnění 186 milionů korun na investiční i neinvestiční projekty. „Po předjednání našich
záměrů na ministerstvu předpokládáme, že navržená částka 186 milionů korun nebude
krácena,“ uvedla první místostarostka Květa Kubíčková. Pro srovnání, například město
Bruntál zapojené do první etapy chce v lokálním partnerství realizovat záměry za zhruba
240 milionů korun a Osoblaha za 76 milionů korun. V našem městě je navrženo osmnáct
projektů pro zvyšování zaměstnanosti, přičemž minimálně 30 procent nově vzniklých míst
musí zaměstnavatel obsadit lidmi dlouhodobě nezaměstnanými, ohroženými sociálním
vyloučením, lidmi se zdravotním znevýhodněním a podobně.

Úsporná svítidla veřejného osvětlení urychlí návratnost
Ve města začala rekonstrukce veřejného osvětlení, staré lampy nahradí úsporná svítidla.
Vybraná firma ECO-LED-SOL s.r.o. z Prahy má stihnout v 15 týdnech přestrojit celkem 792
lamp v ulicích, lesoparku, areálu volnočasových aktivit Černá Opava i na městském
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hřbitově. Zastupitelé zvažovali, zda investici postupně splácet z úspor za energii, jako
výhodnější se ale ukázala úhrada z rozpočtu města. Vrbno zaplatí zhruba 10,7 milionů
korun (včetně DPH), záruka na osvětlení bude desetiletá a návratnost investice velmi
rychlá. Zatímco stávající soustava produkovala zátěž 5,7 tuny CO2 za rok, moderní svítidla
nepřekročí jednu tunu. Součástí investice je výměna pěti rozvaděčů, 13 stožárů a přeložka
dalších, obměna částí krytů a výměna kabelů, rovněž pak nátěry sloupů. S postupem
rekonstrukce se budou ulice města nořit do tmy, ovšem jen na nezbytně nutnou dobu.
Oprava místní komunikace Hřbitovní se protáhla
Prioritu mezi letošními vybranými opravami místních komunikací dostala ulice Hřbitovní,
z důvodu vážné havárie na vodovodním a kanalizačním potrubí uloženém v silničním
tělese. Práce měly skončit v říjnu, ale protahují se. Důvodů je více, přibyly například práce
na úseku vodovodu – nová připojovací místa, nezbytné opravy tam, kde se to podle
projektové dokumentace ani nečekalo. Našla se kolizní místa sítí, hlavně s optickými
kabely, řešilo se také napojení kotelny na nám. Sv. Michala. Práce probíhaly pomaleji, než
se čekalo a postup stavby zastavilo též zpoždění jiné akce - výstavby parkoviště
u hřbitova, aby sem mohla přijet technika na pokládku asfaltového povrchu. Přičtěme
ještě zhoršující se klimatické podmínky s příchodem podzimu, déšť a teploty padající
k nule. Podstatné je, že přese všechno výstavba běží pod kontrolou a spěje k finále,
přičemž se podařilo odstranit závažné technické komplikace skryté pod zemí. V čase
uzávěrky tohoto Zpravodaje byla na Hřbitovní dokončena část komunikace od hlavní
brány na hřbitov po vjezd do areálu hasičské zbrojnice, tento úsek byl otevřen k 20. říjnu.
Zprovozněn byl také úsek příjezdu na parkoviště u městského hřbitova, kam se motoristé
bez obtíží dostali z ulice Střelniční.
Vzpomínáme památku zesnulých
Lidé, kteří přicházejí na městský hřbitov několikrát ročně, i ti, kteří z větší dálky přijíždějí
vzpomenout své blízké právě v čase Dušiček, si všímají velkých změn. Dokončeny jsou
nové chodníky na hřbitově a také nové parkoviště v sousedství smuteční síně. Obě akce
financované z rozpočtu města byly v závěru října před kolaudačním souhlasem, to ale
nikterak nebránilo užívání. Pro příští rok chtějí zastupitelé města dát zelenou ještě opravě
vstupního portálu hřbitovní zdi s kovovou bránou. Památkáři trvají na provedení prací
podle starých technologií, zvažuje se dočasné sejmutí horní části portálu, aby zednické
práce byly provedeny bez rizika sesunutí kamení a cihel. Opravu samotné brány město
svěří uměleckému kováři.
Chodník na Zlatohorské ulici firma postaví do Vánoc
Obyvatelé města a místní části
Mnichov se dočkali, na ulici
Zlatohorské se staví bezpečný
chodník pro pěší. Zakázku
získala místní firma Naděžda
Klíčová a má práce stihnout ve
lhůtě 60 kalendářních dnů.
Znamená to, že do Vánoc bude
chodník hotov a nepochybně
zvýší bezpečnost silničního
provozu v celém úseku. Jedná se
o běžné stavební práce v oboru
inženýrských dopravních staveb,
pouze
s tlakem
na
čas
umocněným
zhoršenými
nepříznivými
klimatickými
podmínkami. Ačkoli se stavba
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připravovala dlouho dopředu, bylo zapotřebí vypořádat se s požadavky účastníků
stavebního řízení, stavební povolení nabylo právní moci 20. října.
Běží i další práce na opravách chodníků a místních komunikací
V rozpočtu pro letošní rok se našly peníze i pro další opravy místních komunikací, které
byly řazeny podle důležitosti i finanční náročnosti. Do konce listopadu má být dokončen
chodník v horní části ulice Husova, od prodejny potravin až po Kotlík. Po jeho opravě
volali místní obyvatelé už dlouhou dobu, zejména lidem se sníženou hybností se tady
chodilo velmi špatně. V blízkosti obchodu ještě město vybuduje několik parkovacích míst.
Nyní probíhá jejich povolovací řízení a záměr se dostal do seznamu plánu oprav místních
komunikací pro rok 2016. V listopadu mají skončit také opravy chodníku na ulici
Bezručově k trafostanici Sv. Michala u bytového domu č.p. 515. Dokončen bude sjezd ze
silnice III/44520 k rodinnému domu č.p. 33, oprava mostku v Železné nad náhonem
a oprava vjezdu ze silnice II/445, tedy z ulice Jesenické, k bytovému domu č.p. 447.
Zhotovitel by měl práce stihnout do posledního dne listopadu.
Úpravy veřejných ploch nikdy nekončí
Majetkoprávní odbor městského úřadu využívá ke zvelebování veřejných ploch zeleně
i k běžným pracím při opravách městského mobiliáře či bytů pracovníky na veřejně
prospěšných pracích. Ti v minulých dnech káceli poškozený jasan na Palackého ulici,
strom napadený kůrovcem v Areálu volnočasových aktivit Černá Opava, čistili plochy
zeleně od náletových dřevin za Rybářskou baštou v Mnichově, vyhrabávali listí na ulici
Myslivecká a Družstevní. „Část pracovníků marodí, i tak jsme s ostatními stihli vyrobit dvě
lavičky, které dáme k panelovým domům na sv. Michala 509 a Sadová 498. V ulici Ve
Svahu naši lidé zajistí náhradní výsadbu, vybrali jsme tam jehličnany, konkrétně nízko
vzrůstný smrček a borovičku,“ řekla pracovnice úřadu Lenka Olehlová. Práce na údržbě
a zvelebování zeleně nikdy nekončí, ale na vzhledu města je skutečně znát. Do Zahranictví
Lebiš se na zimu vrátily zapůjčené závěsné koše s odkvétajícími pelargoniemi, které v čase
léta krášlily prostor okružní křižovatky, ty ostatní zůstávají zatím zavěšeny na sloupech
veřejného osvětlení a měly by tu zůstat až do příchodu mrazů.
Mgr. Alena Kiedroňová, odbor vnitřních věcí MěÚ Vrbno p. P.
Foto: P. Locku a A. Kiedroňová
Jízdní řád autobusů nově a přehledně
Na dvou frekventovaných autobusových
zastávkách v centru města u okružní křižovatky
se v říjnu objevily elektronické informační
tabule. Cestujícím se budou na 19" monitoru
zobrazovat aktuální informace o odjezdech
spojů. Tabule jsou zatím ve zkušebním provozu
a uvidí se, jak rychle si na nový informační
systém cestující zvyknou. Vrbno se připojilo mezi
další města a obce v Moravskoslezském kraji,
které letos dostaly informační tabule. Informační
systém pro města a obce se realizuje díky
projektu Poskytování dopravních informací,
jehož nositelem je společnost Koordinátor ODIS,
s.r.o. Ta je zároveň také vlastníkem
i
provozovatelem zařízení financovaného
z Evropské unie částkou 35 milionů korun.
Dotaci schválila Regionální rada Moravskoslezsko. Rada města Vrbna pod Pradědem
poprvé instalaci informačních panelů schválila v červnu 2014.
Patrik Locku, správce IT sítí MěÚ Vrbno p. P.
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Oznámení občanům Karlovy Studánky
Vážení spoluobčané,
zákon o odpadech stanoví povinnost občana předat
elektrozařízení na místo zpětného odběru.
Obec Karlova Studánka proto uzavřela smlouvu se
společností ELEKTROWIN a.s., aby vytvořila smluvní
místo zpětného odběru elektrozařízení, kde nabízí
nejjednodušší možnost likvidace tohoto odpadu.
Díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek. Recyklovatelné
materiály jsou použity pro výrobu nových produktů,
kde nahrazují primární suroviny.
Životní prostředí - náš společný zájem.
Chraňme si přírodu!
Pro názornost uvádíme příklad:
na výrobu 1 kg železa je potřeba 200 kg rudy nebo 2 kg
recyklace!
na výrobu 1 kg mědi je potřeba 200 kg rudy, nebo 13 kg recyklace!
na výrobu 1 kg zlata je potřeba 240 mil. rudy, nebo 100 tis. kg recyklace!
Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!
Stacionární kontejner na malé spotřebiče je umístěn
v Karlově Studánce za poštou.
Kdo potřebuje zajistit likvidaci velkých elektrospotřebičů (ledničky, pračky, sporáky,
vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, televizory, monitory, rádia, počítače apod.), ať se
obrátí na OÚ Karlova Studánka.
Obec Karlova Studánka
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Lampiony rozsvítily Karlovu Studánku
Akce, která se stala tradicí. Lampionový průvod v Karlově Studánce má za sebou víc než
deset ročníků. Každý rok láká rodiče a jejich děti ze Studánky a blízkého okolí.
Letošní ročník byl kvůli špatnému počasí posunut, konal se ve čtvrtek 22. října.
V podvečerních hodinách se účastníci sešli u dětského hřiště, kde jim děti ze
studánecké mateřské školy zahrály pohádku o makovici a broučcích. Poté se všichni vydali
na procházku do
rokle,
kde
je
čekaly lucerničky,
kterými si mohli
posvítit
na
dobrodružnou
cestu
lesem.
Nakonec
se
desítky lidí sešly
opět na dětském
hřišti.
Lampionový
průvod připravilo
sdružení
SRPDŠ
Karlova Studánka
ve spolupráci se
základní školou.
Anna Sotolářová
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Nalezenou tašku nevrátil
Vrbenští policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 49letému muži podezření
z přečinů zatajení nálezu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. Je mu kladeno za vinu, že dne 2. 10. 2015 v kavárně v Karlově Studánce našel
taštičku 68letého muže, který ji zde zapomněl. V taštičce byla peněženka, doklady,
platební karty a hotovost 7 tisíc korun. Podezřelý si měl ponechat finance a zbytek věcí
dle jeho tvrzení měl odložit u místního informačního centra. Peníze následně vydal až
policistům po sdělení podezření. Hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky.
Upozornění:
Zvláště v tomto období, kdy jsou kratší dny a snížená viditelnost, ale hlavně mokré
silnice od deště nebo mlhy, je potřeba s vozidly zpomalit. Jízdu také mnohdy komplikuje
spadané listí na mokrých vozovkách. V souvislosti i s včerejšími nehodami připomínáme
řidičům, že pokud je vozovka mokrá, a to nejen deštěm, ale i mlhou, je potřeba
zpomalit, brzdná dráha je totiž delší než na suchu. Je potřeba také dodržovat větší
vzdálenost mezi vozidly.
komisař por. Bc. Pavla Jiroušková, skupina tisku a prevence Bruntál

Úspěšně začala nová kulturně-vzdělávací sezóna
STŘECHA zahájila v září novou kulturně vzdělávací sezónu a dá se říci, že celkem úspěšně.
Otevřeli jsme 2 kurzy anglického jazyka a po roce opět němčinu pro začátečníky, rozjel se
kurz PC taktéž pro začátečníky.
Rapidně nám vzrostl počet zájemců o Virtuální univerzitu třetího věku, kterou pořádáme
ve spolupráci s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze. Téma „Čínská medicína
v naší zahrádce“ oslovilo další zájemce
o tento typ vzdělávání, takže řady seniorů
se rozšířily a přednášky musely být
přesunuty z počítačové učebny na modrý
sál.
Stejně tak 7. cyklus Univerzity volného času
přilákal další posluchače a modrý sál
doslova praská ve švech, z čehož máme
velkou radost.
Také pořady, připravené v posledním
období
zaznamenaly
hojnou
účast.
Například
na
vernisáži
fotovýstavy
Bezflinťáci, spojené s besedou a promítáním
dvou krátkých filmů bylo opravdu plno.
Tento typ pořadů se setkává již delší dobu
s velkým ohlasem milovníků přírody
a sjíždějí se lidé z celé Moravy a Slezska.
Besedu uváděl Ota Bouzek, kterého čekalo
tentokrát překvapení. Udělili jsme mu za
dlouholetou spolupráci Cenu Střechy
speciálně vyrobenou pro tuto příležitost
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Sklárnou Jakub.
Poslední pořad, vyprávění Haliny Pawlovské, byl vyprodaný do posledního místa a diváci
odcházeli nadmíru spokojeni. Věříme, že také další připravované akce a to, jak kulturní
tak vzdělávací, osloví co nejširší veřejnost.
Zveme také ty, kteří u nás ještě nebyli. Přijďte do příjemného prostředí STŘECHY, na
některý z připravovaných pořadů či výstavu, nebo jen tak, vypít si kávičku.
za SKaV Hana Janků, ředitelka

Pasování na čtenáře
Ve středu 14. 10. navštívili žáci třídy 2. A, tř. uč.
Ivany Dluhé a žáci třídy 2. B, tř. uč. Ivany
Ostrčilové dětské oddělení Městské knihovny
Vrbno, kde pro ně byl přichystán slavnostní
ceremoniál „Pasování na čtenáře“. Děti byly, za
asistence žákyně 3. B Šebestové, víly Amálky,
Mata a Pata, Manky a Rumcajse, hajného
Robátka a dalších „večerníčkových“ postaviček,
zkoušeny ze čtení. Ke čtenému textu byly
nachystány otázky, na které ti nejbystřejší
a nejrychlejší malí čtenáři odpovídali a získávali
body, za které nakonec dostali odměnu.
Hlavním aktem ale bylo pasování, kdy byl každý jednotlivý čtenář pasován „hajným
Robátkem“ na čtenáře I. kategorie a odnesl si několik odměn. Mezi odměnami byla také
medaile, kterou letos dětem uděloval pan starosta Ing. Petr Gross, za což mu děkujeme
a jsme rádi, že projevil zájem a přišel se podívat, jaké akce knihovna pořádá a následně se
také do pasování aktivně a rád zapojil.
Touto akcí spolupracuje knihovna se ZŠ Vrbno už 8. rok a těší se velké oblibě u učitelů,
knihovnic, ale hlavně u dětí, které z pasování mají velký zážitek! A o to nám také jde
a nadšení dětí je pro nás odměnou za náročnou organizaci a přípravu projektu.
za MěK Vrbno Věra Klíčová
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Jsme malí – velcí kamarádi
V letošním školním roce se naše mateřská škola zapojila do projektu
neziskové organizace Mezi námi, o.p.s., která podporuje pravidelná
setkávání lidí všech generací, aby se poznávali, rozuměli si a měli
k sobě vzájemnou úctu. Propojuje malé děti a seniory a také ty, kteří
se chtějí na mezigeneračním setkávání podílet.
Společné aktivity našich dětí s obyvateli Domova pro seniory ve Vrbně pod Pradědem –
Mnichově připravujeme vždy na míru v souladu s naším vzdělávacím programem
a s podporou neziskové organizace. Pěstujeme u dětí respekt a úctu k lidem, učíme je
navazovat kontakt. Obsahem akcí budou návštěvy dětí v našem Domově pro seniory,
společné výtvarné dílny, sportovní den, čtení babiček v mateřské škole a další.
První návštěva v domově se uskutečnila 5. října. Děti se na ni pečlivě připravily. Zahrály
babičkám a dědečkům pohádku, zazpívaly písničky a zatančily. Nakonec rozdaly všem
vlastnoručně vyrobené dárečky.
22. října vystoupily na Dni seniorů. Tentokrát potěšily disko tanečkem, hrou na flétnu
i pěknými básničkami. Odměnou dětem byl bohatý potlesk všech přítomných i sladký
pamlsek.
Všichni se těšíme na další spolupráci.
Myslím, že i rodiče mají radost, že se v dětech pěstuje pěkný vztah k nejstarší generaci.
Helena Machetanzová
MŠ Jesenická
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Neobvyklí návštěvníci
Neobvyklí návštěvníci zavítali v úterý 13. října na zahradu Mateřské školy Ve Svahu ve
Vrbně pod Pradědem. Konala se zde přehlídka podzimních skřítků, které do soutěže
připravily děti za vydatné pomoci maminek, tatínků a ostatních členů rodiny.
Odpoledne pak všichni přihlížející – děti i dospělí dostali opravdu nelehký úkol – vybrat ze
všech třiceti krasavců toho nejkrásnějšího.
Nejvíce kaštanových bodů nasbíral a tím zvítězil skřítek Matěje Janečka, 2. místo obsadil
skřítek s celým pokojíčkem od Sáry Tomečkové a na 3. místě skřítek Alžbětky Čihalíkové.
Velkou pochvalu a obdiv si však zaslouží všichni, kteří „oživili“ dýně, špalky, brambory
a přivedli na svět krásné podzimní bytosti!
Fotografie skřítků najdete na zadní straně tohoto Zpravodaje.
Magdalena Nováková

ZŠ Vrbno pod Pradědem informuje
Okresní kolo přespolního běhuBřidličná
Ve čtvrtek 1. října 2015 se naše škola
zúčastnila okresního kola přespolního
běhu. Do Břidličné odjelo 24 žáků
nižšího stupně a 24 žáků vyššího
stupně. Za velmi krásného podzimního
počasí běhali sportovci po loukách
a lesních cestách v okolí Břidličné.
Někteří jednotlivci i celá družstva si
odnesli za výborné umístění diplomy
a sladkou odměnu.
Umístění našich nejlepších běžců:
3. místo Kateřina Remešová, Lukáš
Bulava, 4. místo Jakub Tomášek,
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5. místo Karel Mirga, Nikos Sideras, 6. místo Roman Marek, 9. místo Ondřej Zvědělík,
Štefan Bilý, 10. místo Jan Noháček, Eliška Čížková
Družstva: 1. místo hoši 1. - 3. ročník, 2. místo hoši 4. - 5. ročník, hoši 8. - 9. ročník,
3. místo dívky 1. - 3. ročník, 4. místo dívky 6. - 7. ročník, hoši 6. - 7. ročník, 8. místo dívky
8. - 9. ročník
Všem sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Pavla Kolářová, Miroslav Šajer

Šachisté zahájili
Se zahájením školního roku zahájil činnost také
šachový kroužek. I když mnozí nemají ještě zkušenosti
z velkých turnajů, lze se do budoucna dívat
s optimismem, protože zápal a bojovnost některých
nových členů je přímo příkladná.
Prvním turnajem byla Velká cena Bruntálu, kde naší
školu reprezentovali tři mladší žáci a sedm starších
žáků. Na nejlepší výsledky dosáhly holky Remešovy
svým 1. a 3. místem, ale i sedmé místo Filipa
v konkurenci dvaceti starších žáků je úspěchem.
Druhým turnajem byl krajský přebor mládeže v rapid
šachu. Na tomto turnaji se sešli nejlepší šachisté
z celého kraje. I zde se holky neztratily a obsadily druhé
a páté místo mezi nejlepšími hráčkami.
Ivan Hába
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Festival pěveckých sborů
Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem pořádá každoročně festival pěveckých sborů se
zahraniční účastí. Letos se jej po delší době zúčastnil také sbor dětský, a to ten z druhého
stupně naší školy. Pro mnohé děti to byla první větší zkušenost před publikem. Strach
a obavy nakonec přemohla snaha zazpívat co nejlépe a dokonce čtyřčlenná porota,
složená ze známých sbormistrů moravskoslezského kraje, nešetřila chválou. Doufám, že
dětem chuť zpívat vydrží a že již brzy svými hlásky potěší i jiné posluchače.
Mgr. Jana Zaoralová

Vitamínový den
Firma MK FRUT připravila podobně jako loni pro žáky nižšího stupně vitamínový den. Děti
se dověděly, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu a společně s pracovnicemi firmy si
připravily chutné špízy, džusy a koktejly. Dětské postřehy jsme připojili k obrázkům
z akce.
L. Šajerová
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Přehled teplot za měsíc září
V prvním grafu přinášíme
přehled průměrných teplot
za měsíc září. Druhý graf
ukazuje přehled průměrných teplot v září za roky 2003 až 2015. V následujících tabulkách
vám přinášíme několik údajů z naší meteorologické stanice.
Září
teplota

Říjen do 23.
max
min

den
1.9
30.9
17.9
17.9

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

hodina
11:59
22:50
20:32
20:33

19:0 0-20 :00

hodnota
32,3 °C
0,9 °C
4,9 m/s
12,5 m/s
34,0 mm
4,4 mm
3,6 mm

teplota

den
5.10
11.10
3.10
3.10

max
min

rychlost větru
náraz větru
srážky
měsíční
za den
15.10
za hodinu 15.10

hodina
11:40
2:45
11.11
10:23

5:00-6:00

hodnota
20,3°C
-0,6°C
3,1 m/s
10,3m/s
77,6 mm
31,4 mm
5,2 mm

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

19,2

14,1

15,9

13,7

114,3

77,7

6,7

164,1

16,4

63,2

92,4

127,6

34

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš Ph.D.
18. strana

ZPRAVODAJ

ZŠ a MŠ Karlovice informují
Běh pro Afriku
V pondělí 12. 10. 2015
se na naší škole
uskutečnila dobročinná
akce Běh pro Afriku, jejíž výtěžek bude využit na
stavbu školy pro děti v Etiopii.
Protože nám počasí nepřálo, běhali jsme
v tělocvičně. Přesto jsme si běh náležitě užili. Do
akce se zapojilo 65 dětí.
Všichni se maximálně snažili. Na prvním stupni
některé děti uběhly až 3500 metrů, na 2. stupni
nebylo výjimkou zaběhnutých 4000 metrů. Děti
nosí své příspěvky a již teď můžeme říci, že
celková vybraná částka bude značně vysoká. Po
sečtení všech příspěvků o ní budeme informovat.
Všem běžcům a jejím sponzorům, jimiž byli v 99
procentech jejich rodiče, moc děkujeme.
Ing. Alena Rokosová
Okresní kolo v přespolním běhu Břidličná
Čtvrtek 1. 10. 2015 byl ve znamení běhu. Tři družstva z
naší školy se zúčastnila Okresního kola v přespolním
běhu v Břidličné. V konkurenci třinácti základních škol
okresu Bruntál se naše škola opět neztratila.
Největší radost nám udělalo družstvo starších chlapců.
Celkové 3. místo je velký úspěch a z 65 běžců se
nejlépe umístili:
4. Michal
Pradeniak,
5. Sebastian
Michalec,
23. Vít Matuš a
34. Jan
Ohnoutka.

Mladší chlapci (Šimon Cepek, Rudolf Polhoš, Ondřej
Procházka, Ondřej Mohyla, Lukáš Folta a Václav
Návara) se umístili celkově na 8. místě.
Družstvo mladších dívek (Klára Strýčková, Emma
Němcová, Anna Provazová a Vendula Matušová)
obsadilo 9. místo.
Děkujeme našim žákům za úspěšnou reprezentaci
školy a přejeme jim do dalších soutěží hodně
úspěchů.
Mgr. Martina Brachtlová
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Přírodovědný klokan 2015-2016
Ve středu proběhla celorepubliková soutěž zaměřená na logické myšlení dětí
8. a 9. ročníku v přírodovědných předmětech (matematika, fyzika, přírodopis a zeměpis).
Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku provádí pořadatel
soutěže, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci
s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem š kolství, mládeže
a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence.
V karlovické škole se v soutěži nejlépe umístili Vít Matuš, Agáta Rokosová a Vilém
Zahrádka.
Mgr. Pavlína Trojanová
Připravujeme:
26. 10. - 1. 11. 2015 Jazykový pobyt žáků v Anglii,
3. 11. 2015 Divadelní představení v Opavě pro žáky 7. – 9. tříd,
5. 11. 2015 v 17:00 Uspávání broučků,
19. 11. 2015 Třídní schůzky
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Celorepublikový divadelní festival v Plzni
I v letošním roce pořádal dětský domov Sázava, za podpory Federace dětských domovů
ČR, celorepublikový divadelní festival. Zde se předvedly divadelní soubory, které
postoupily z krajských kol Nejmilejších koncertů. I naše děti, z dětského domova Vrbno
pod Pradědem, v Havířově dokázaly, že mají herecký talent a měly možnost předvést své
umění v divadle Palace v Praze. Jejich stínové divadlo bylo originální a příběh reálný.
A tak se v sobotu 3. října 2015 sešlo 10 dětských domovů, aby ukázalo skvělé dramatizace
v podání malých herců. Bylo opravdu znát, že děti divadlo baví a mají k němu kladný
vztah. Celým programem bravurně provedla herečka a moderátorka Míša Maurerová.
Hostem programu byl herec a bavič Richard Genzer, který se s dětmi ochotně fotil.
Odměnou pro děti byl strávený víkend v našem hlavním městě, zakončený pobytem
v Aquapalace v Čestlicích. Moc bychom chtěli poděkovat paní ředitelce Alence z dětského
domova Sázava, která o nás a naše pohodlí pečovala s laskavostí po celou dobu pobytu.
Děkujeme.

Vychovatelé:
Bc. Magdalena Horáková
a Radek Hinšt
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Klubíčko informuje
Představili jsme malou část našich aktivit
Vrbenské Klubíčko přijalo pozvání organizátorů Dne sociálních služeb, který se uskutečnil
ve Středisku kultury a vzdělávání v sobotu 10. října. Dostavili jsme se takřka všichni –
maminky i s dcerami a syny se zdravotním hendikepem – a představili náš klub Vrbenské
Klubíčko. Ukázali jsme, jak se bavíme, co pořádáme v průběhu roku, přinesli jsme ukázku
fotografií z akcí, letních integrovaných táborů pro děti zdravé i děti s hendikepem. Nabídli
jsme návštěvníkům Střechy také ochutnávku zdravého vaření – v tomto případě vařenou
pomazánku z droždí s vejci, doma pečené bulky z celozrnné mouky. Na stole byly
rozloženy také ukázky našich kreativních dílen, například pletené hračky, drátkové
stromečky s kamínky, upevněné na kameni, malované skleněné svícny, květináčky,
kytičky z navlékaných korálků i medvídků z několika druhů oříšků. Účast na Dni sociálních
služeb jsme pojali jako další příležitost sejít se, popovídat si, pobavit se.
Máme už také sestaven program našich klubových čtvrtků v Klubíčku. V nejbližším
termínu chceme s dětmi vyřezávat haloweenské dýně a z těchto plodů také připravit
zdravou variantu polévky, kompot či chutný džus. Vypravit se chceme do přírody
a pouštět draky, vyzdobit si klubovnu fungující v domu s pečovatelskou službou na ulici
Husově k blížícímu se adventu a Vánocům.
Víme, že ve Vrbně i okolních obcích žijí rodiny, které pečují o děti či mladé lidi
s hendikepem. Budeme rádi, když nás budou kontaktovat a třeba se za námi vydají do
Klubíčka. Proto připomínáme, že se scházíme každý týden ve čtvrtek od 15 hodin. Pokud
hledáte kontakt, telefon na vedoucí klubu paní Hanu Kauerovou je 554 752 079, nebo
přes e-mail klubicko.vrbno@seznam.cz, www.klubicko.bruntal.wbs.cz .
Klubíčkáři
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Ze života seniorů
Naši malí, ale velcí kamarádi
Dne 5. 10. 2015 jsme v našem Domově pro seniory přivítali nové kamarády. Byly to děti
z Mateřské školy Jesenická z Vrbna pod Pradědem. Děti nám předvedly příjemné
představení, zazpívaly hezké písničky a pro naše seniory přichystaly hezký dárek – kytičky
se svými vlastními fotografiemi. Naši klienti byli velmi potěšeni,
dárky jim udělaly velkou radost. Naše setkávání realizujeme pod
záštitou obecně prospěšné společnosti Mezi námi z Prahy, která
nás v mezigeneračních setkáváních velmi podporuje. Fotogalerii
brzy zveřejníme na našem Facebooku.
Tato akce nebyla poslední. Děti vystoupí i 22. 10. 2015 na Dnu
seniorů v našem zařízení.
Děkujeme paní Lesniakové z Mateřské školy za příjemné
dopoledne. Na další aktivity se velmi těšíme.

Spolupracujeme s Kontem Bariéry – Nadací Charty 77
Dne 5. 10. 2015 jsme obdrželi radostnou zprávu. Náš projekt, který byl v červenci
předložen Kontu Bariéry – Nadaci Charty 77, byl schválen částkou 36 000 Kč. Obdržíme
díky tomuto projektu nové invalidní vozíky pro naše klienty.
Děkujeme ředitelce nadace paní Mgr. Boženě Jirků a radě projektu ve složení:
Luboš Beniak, MUDr. Martin Bojar, CSc., PhDr. Běla Hejná, Jan Kačer, MUDr. Jan
Marušiak, CSc., PhDr. Jan Pičman, Jiří Lábus, PhDr. Jiřina Šiklová, Ing. Jindřich Štěpánek,
PhDr. Dana Štěrbová, PhD., Jaroslav Šturma, MUDr. Lia Vašíčková a PhDr. Ludmila
Vostřáková.
Za Domov pro seniory Vrbno Jan Vavřík
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Den seniorů
Je čtvrtek 22. října. Od brzkého rána se naši senioři těšili na akci, která propukla půl
hodiny po poledni. Nažehlené košile, kravaty, obleky, sváteční halenky a šaty dávají tušit,
že se chystá něco neobvyklého.
Nicméně již mnoho dní předem mají všichni pracovníci plné ruce a hlavy práce. Za účinné
pomoci seniorů chystají výzdobu, program, shánějí sponzory a zvou významné osobnosti
města, kraje, sociálních institucí atd. Mnozí nehledí na pracovní dobu a obětují svůj čas,
což jen potvrzuje jejich vztah k tomuto – ne povolání, ale poslání, za což jim patří velký
dík.
A co že to tak významného bude? No přece náš Den seniorů. Hlavním sponzorem této
akce je 1. místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš se svým koncernem
AGROFERT, jehož součástí jsou firmy Penam, Kostelecké uzeniny a Vodňanské kuře.
Dalšími sponzory jsou firma Dussmann, Expol Trade, pan Michalus, Yachtsport –
Mgr. Tomáš Svoboda, Plasty Paňák, lékárna Magnus, firma Kamenský – stavby
a konstrukce, Violka – Jan Palyza – květinářství, zahradnictví a květinářství U Muzea - paní
Urbánková, pan Krejčí, pan Blahuš, pan Flok. Mnohokrát všem děkujeme, protože jejich
zásluhou jsme mohli připravit a prožít tak krásné odpoledne.
Za podporu a slova uznání děkujeme i vzácným hostům, z nichž jmenujme například
místostarostky města paní Kubíčkovou a Ing. Müllerovou. K dalším hostům patří paní
Trzaskaliková a paní Janků ze Střechy, členové KLŽ, správce Kongregace milosrdných
sester Boromejských – Ing. Fanc, sestra Marie Blanka Kadlčíková – ředitelka DpS v Opavě,
pan Karel Michalus, paní ředitelka Bc. Jarmila Šíblová se svým týmem z DpS Bruntál, otec
Mgr. Marek Žukowski, bývalá paní ředitelka DpS paní Dana Magdálková, Bc. Jana
Juřenová, MSc., privátní lékaři, kteří se starají o naše klienty a mnoho dalších, jejichž
výčet by zabral ještě spoustu místa.
Speciální poděkování patří paní Zipsové a řediteli divize stravování firmy Dussmann, panu
Mgr. Martincovi za přípravu rautu. O servírování občerstvení se postarali žáci SOŠ
Bruntál.
Program, který se nesl v duchu hudby a tance, uváděla úžasným způsobem paní Monika
Ševčíková, fotodokumentace se ujal pan L. Olejníček a videodokumentace pan K. Soukop.
Například zpěv pana Kamila Kováče byl natolik profesionální, sugestivní a dojímavý, že se
až mnohým tajil dech... Pánové si zase pečlivě čistili brýle, když se ozvaly orientální tóny
a na pódium vpluly břišní tanečnice, které v dalším vstupu - coby havajské tanečnice –
obdarovaly nejednoho návštěvníka věncem z květů. Nehynoucí aplaus však mělo
vystoupení dětí z MŠ Jesenická Vrbno a Stonožky Bruntál, jedním slovem – bombastické.
Celé odpoledne hrála k tanci a pohodě cimbálová muzika Radhošť s primášem Ctimírem
Štruncem, která hrála nejen „na dobrú notečku“, ale svým laskavým a milým
vystupováním i „na dobré srdéčko“.
Na této akci byly rovněž prezentovány dva velké
projekty – fotogalerie ze starých časů s názvem
„Mnichov v obrazech“ - fotky Mnichova a jeho
života od konce 19. století. Expozice je stálá a bude
zpřístupněna i široké veřejnosti. Druhým
projektem je zahradní terapie pro méně pohyblivé
klienty, jelikož zahradničení může seniorům
poskytnout přirozenou motivaci „vstát a jít“,
protože klienti vědí, že o kytky se musejí starat,
aby je udrželi naživu. Kontakt s rostlinami pomáhá
seniorům aktivovat paměť, pozornost, myšlení,
tvořivost, zlepšuje jemnou motoriku, svalovou sílu,
povzbuzuje různé smysly, zvyšuje sebevědomí a snižuje stres. Mobilní zahrádky umožňují
snadný přístup k rostlinám. Jsou navrženy tak, aby nabízely seniorům možnost znovu se
dotknout rostlin i sluncem prohřáté hlíny. Oba projekty zaslouží obdiv, úctu a velké
poděkování panu Davidu Valachovi, vedoucímu přímé péče našeho DpS za jejich realizaci.
Sylva Bučková, Vedoucí sociálního úseku Domova pro seniory Vrbno
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Informace o činnosti Občanského sdružení Praděd osob zdravotně
postižených Vrbno pod Pradědem
Před časem jsme vás informovali o sportovním celookresním dnu zdravotně postižených
osob v měsíci květnu.
Neusnuli jsme na vavřínech a po prázdninách jsme se opět pustili do práce. Každý měsíc
máme schůzi výboru, kde plánujeme kulturní a společenské akce.
Dne 17. 6. 2015 jsme jeli do Polska, města Glogówek na návštěvu naší družební
organizace. Naši přátelé mají společná setkání vždy skvěle připravená. I tentokrát bylo
příjemné prostředí, výborné jídlo a dobrá zábava. Odjížděli jsme s vědomím, že máme co
vracet, až budeme hostiteli my.
30. 8. 2015 se některé naše členky zúčastnily kuchařské akce v Glogówku. Tentokrát byl
dán úkol - masový závitek v trojobalu - pro všechna družstva. Družstev bylo jedenáct a my
jsme se opět umístily na předním místě. Vzhledem k tomu, že bylo nepříjemné horko,
jsme vše zvládly ke všeobecné spokojenosti naší i hostitelů.
Září bylo pro naši organizaci zvlášť náročné. 9. 9. 2015
k nám přijelo 54 osob z Glogówku. Odjeli jsme s nimi do
Krnova a na Cvilín. Na Cvilíně jsme navštívili kostel,
křížovou cestu a rozhlednu. V kostele promluvil polský
farář o historii Krnova. Bylo to hodně zajímavé povídání.
Po prohlídce Krnova jsme se vrátili do Vrbna p. P., kde
jsme měli domluvený oběd, pohoštění a hudbu v zámečku
Grohmann. Při tanci a povídání jsme se bavili asi do 18:00
hodin. Poté jsme se rozloučili s tím, že setkání budeme
opakovat.
Za týden 16. 9. 2015 jsme uspořádali zájezd pro naše členy
i nečleny s cílem na poutní místo Hostýn. Před příjezdem
do cíle jsme navštívili muzeum v Rymicích. Zde nás
průvodkyně seznámila se životem našich předků. Prohlédli
jsme si chalupy s doškovou střechou
a dřevěný větrný mlýn. Na poutním místě
Hostýn jsme obdivovali dvě křížové cesty.
Obzvlášť se nám moc líbila od architekta
Jurkoviče. Poté jsme odjeli do Zlína na
prohlídku Baťova institutu. Tady nás
průvodkyně seznámila se životem celé
slavné podnikatelské rodiny T. Bati. Po
vyjetí výtahem do 16. patra jsme si udělali
několik snímků města z ptačí perspektivy.
Poté následoval návrat domů.
Nyní máme plánovaný zájezd na den
23. 10. 2015 do Nysy za účelem nákupu
květin na svátek zesnulých.
Kromě toho se každé první úterý v měsíci
scházíme na společných setkáních v hotelu
Praděd. Zde se zabýváme různými rukodělnými činnostmi a vítanými radami našich
členek.
V prosinci nás čeká poslední slavnostní schůze, na kterou pozveme všechny naše členy
a příznivce.
Výbor organizace ZO osob zdravotně postižených
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Setkání starousedlíků z Mnichova
Osadní
výbor
v Mnichově
uspořádal i v letošním roce setkání
obyvatel Mnichova a bývalých
starousedlíků. Vzhledem k tomu,
že v Mnichově nemáme v současné
době vhodnou místnost pro
pořádání větších akcí, obrátil se
osadní výbor na vedení Automoto
klubu v AČR v Ludvíkově, zda by
nám
poskytli
prostor
ve
společenské
místnosti
autokempinku. Vedení klubu nám
tento prostor bezplatně zapůjčilo.
Na setkání, které se uskutečnilo ve
čtvrtek dne 1. října 2015, se sešlo
celkem 45 obyvatel, bývalých
i současných a někteří přijeli i ze vzdálenějších míst našeho okresu.
Pro všechny účastníky byla zajištěna doprava tam i zpět. Účastníci byli seznámeni
s činností a akcemi, které byly pořádány osadním výborem v letošním roce.
Opět nechybělo občerstvení (koláče, rolády, jednohubky atd.), které doma připravili
a přivezli starousedlíci a členové osadního výboru.
Zábavu nám zpestřil pan Petr Košař, který zahrál na harmoniku a společně jsme si
i zazpívali.
Osadní výbor děkuje Automoto klubu v AČR za zapůjčení místnosti, panu Petru
Košařovi za krásné písničky a všem, kteří se podíleli na přípravě a podávání občerstvení.
Antonín Břenek, předseda osadního výboru
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Klub zdraví Vrbno p. P. pro Vás v měsíci listopadu 2015 připravuje
Název přednášky:

KDO: Ing.Richard Medřický, DiS.
KDY: čtvrtek 19. listopadu 2015
Portugalsko je nejzápadnějším cípem Evropy. Jaké je
Portugalsko a jaké je tam žít? Je skutečně nejchudším státem
Evropské unie?
Nejen o turistických letoviscích jako je Faro, Lisabon, Coimbra
či Porto, ale i o běžném denním životě v této krásné zemi
promluví Richard Medřický, který v této zemi strávil 1 rok.

Na závěr přednášky bude jako obvykle připravena ochutnávka.
Těšíme se na vaši účast.
Přednáška Klubu zdraví se koná ve Středisku chytrých aktivit STŘECHA,
Vrbno pod Pradědem. Začátek přednášky je v 18 hod. Vstup volný.

Listárna
Poděkování
Prostřednictvím Zpravodaje bych chtěla srdečně poděkovat paní Jarušce
Lakomé, panu Pavlu Konfalovi, manželům Siderasovým a ostatním
přátelům a známým za nezištnou pomoc v naší složité životní situaci.
Lucie, Kubík a Eliška Lajmarovi
Poděkování
Chtěla bych touto cestou jménem všech rekreantů z ČSCCH Ludvíkov
upřímně moc poděkovat masérce Evě Faulhammerové za vynikající
masáže, které nám ulevily od bolestí a osvěžila tak naše unavená těla. Zpříjemnila nám
pobyt ve vašem nádherném kraji, dobrou radou nám mnohé objasnila a poradila, jak lépe
porozumět našim zdravotním problémům. Ještě jednou velké díky.
S pozdravem za rekreanty z Ludvíkova paní Lenartová
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Vážení přátelé z Vrbna pod Pradědem a okolí.
Byl jsem vyzván, našim neoficiálním spolkem dobrých osmi kamarádů,
abych napsal do Zpravodaje o naší činnosti ve Střeše, a tak činím.
Jmenuji se Ota Bouzek, žiji v Karlově Studánce, kde dělám kronikáře obce a kastelána
kaple sv. Huberta. Jedenáct let jsem bydel v osadě Bílý Potok a v Železné. Celý život jsem
byl lesák, sloužil v Jeseníkách a jim vracím, alespoň, co člověk může, v mých knihách,
kterých vyšlo 31 titulů, co tyto krásné kopce daly mně. Ale hlavně píši poděkování vám,
milí přátelé, kteří chodíte už více než 9 let na naše pořady o přírodě. Nevím, jsme-li
dostatečně akční, ale pokud na jednom z pořadů chyběly židle a přišlo na 130 lidí, (na
další skoro 80 a čísla padesát nebo víc, jsou pravidlem), pak si myslím, že tyhle pořady,
utíkající z dnešní reality počítačů a bůhvíjaké politiky, mají smysl.
Chci těmito skromnými řádky poděkovat všem pracovníkům Střechy, že se s přáteli
můžeme prezentovat v pořadech se vztahem k přírodě. Samochvála smrdí, takže se
omlouvám, ale možná je na místě uvést, že jsem scenáristicky připravil a moderoval 26
pořadů a v úžasném prostředí Střechy se nám daří. Vážená ředitelko, Hanko Janků, Naďo,
Jakube, Moniko, moc rádi s vámi spolupracujeme. A přejeme si, aby to i dále vydrželo.
Těšíme se na vás všechny, kteří na naše pořady chodíte, a děkuje vám za to celý kolektiv:
M. Hamerská, J. Pecháček, J. Dvořák, J. Kárník, A. Janků, J. Zaoral, J. Rybár, O. Bouzek.
Dovolte, abych využil tuto příležitost a vás, vážení a milí přátelé přírody, pozval
na 11. listopad odpoledne, kdy se můžete zúčastnit druhého dílu Lovy nejen beze zbraní
s hlavním hostem Štěpánem Mikulkou, fotografem zvěře z Bruntálu a s hostem, kterým
bude stejně, jako v prvním pořadu byla manželka a syn režiséra pana Františka Mudry,
významná osobnost naší republiky a pro vás našim překvapením. Všechno proběhne
v režii Jiřího Pecháčka a určitě se po necelých dvou hodinách budeme rozcházet
spokojeni.
Váš Ota Bouzek
Toulky Zlatohorskou vrchovinou.
Kóta Rokytník na hřebenech Zlatohorské vrchoviny nad Mnichovem,
byla na naší „čekací listině“ pěkných pár let.
Necháváme se dovézt na kopec před Heřmanovice, do místa, kde vpravo přes pole
odbočuje cesta k lesu. Tady to známe, myslíme si, ale změny v přírodě nás znovu a znovu
překvapují. Vrcholek Horky vlevo pamatujeme holý, vpravo si vybavujeme mladý smrkový
porost. Dnes procházíme vysokým, poněkud posmutnělým lesem. Je zataženo a sluneční
paprsky ne a ne prorazit. Po dvou kilometrech se ocitáme na turistickém rozcestí Pod
Jedlovou, kde křižujeme žlutě značenou turistickou trasu. I tady, za rozcestím,
pamatujeme mladé smrčky. Bylo přes ně vidět na hřeben Jeleního vrchu. Od našich
prvních toulek v těchto končinách uběhlo
téměř 30 let a dnes přes vysoké stromy
nevidíme vůbec nic.
Další úsek naší plánované trasy neznáme
a jsme plni očekávání. Prašná, široká lesní
cesta je mnohem příjemnější, než jsem si
uměla představit. Je to vlastně mírně se
vlnící hřebenovka, chvíli s kopce, chvíli do
kopce, výškové rozdíly jsou zcela nepatrné.
Po pravé ruce necháváme vrcholové místo,
které je v mapě bez názvu, a brzy staneme
na Rokytníku. Od hlavní silnice jsme sem
Hřebenovka na Rokytník
urazili čtyři kilometry. Vpravo odbočuje
další cesta a nejvyšší bod Rokytníku
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s nadmořskou výškou 817 m se nachází v úhlu obou cest. Je tu téměř rovinka, a že jsme
na vrcholku vlastně ani nepoznáváme. Příjemné, lesem obklopené prostranství se mi líbí.
Idylka, romantika, dalo by se říct, jen ty sluneční paprsky stále chybí. Marně hledáme
triangulační bod, který by tu podle geodetů měl být. Nakonec vybíráme jeden ze smrků
a přiťukáváme na něj připravenou cedulku s názvem hory a nadmořskou výškou pro ty, co
se tu ocitnou po nás.
Tak ji můžete zkusit objevit. ☺ Pomalu se
vracíme a přes zamračenou oblohu si
vychutnáváme atmosféru podzimního lesa.
„Tam je to hezké, tam jděte“, říkal mi před
časem lesník z Heřmanovic a měl pravdu.
Objevit kótu s názvem Rokytník bylo dobré
rozhodnutí.
Na rozcestí Pod Jedlovou odbočujeme vlevo
po hřebeni. Směřuje tudy již zmíněná žlutě
značená turistická trasa. Když začne
hřebenovka mírně stoupat, máme před
Skalní útvar
sebou skalní útvar. Tak tuhle skálu si vůbec
nepamatujeme, konstatujeme oba. V některých mapách posléze nacházím pro tento bod
název Tisová, 864 m n. m. To jsem vůbec nevěděla. Nedaleko odtud pramení
stejnojmenná řeka, stékající do Sokolího dolu. Mírné sedýlko a stoupáme
k triangulačnímu bodu na Jelením vrchu 874 m n.m. Tady už jsme doma, a víme, že za
chvíli budeme u vrcholových bunkrů. Tomuto lehkému opevnění, budovanému v rámci
výstavby československého opevnění se lidově říká „řopík“. „Toto označení vzniklo již
v druhé polovině třicátých let podle zkratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací)“, píše se
ve wikipedii. Tady jsme byli mnohokrát, můžeme tak místo sledovat v proměnách času.
Stále více zarůstá, původní romantika je ta tam. Pamatujeme tady paseku, dnes už bunkry
vlevo nejsou vůbec vidět a k nejbližšímu po naší pravé ruce je vyšlapaná téměř
neznatelná pěšinka. Svědčí o tom, že je stále ještě vystaven zájmu turistů. Naposled jsem
tu fotila našeho šestiletého vnuka, dnes je mu patnáct a víc než řopíky ho zajímá PC
technika.
U Sokolích skal opouštíme žlutou a klesáme
ne zrovna příjemnou cestičkou dolů
v domnění, že si cestu zkrátíme. Nakonec se
ocitáme u chaty Marien a jsme zase na žluté.
☺ Lesní cesty nás často klamou. Pustíme se
po nich dolů, posléze se dostaneme nanejvýš
po vrstevnici nebo dokonce opět do kopce.
Když terén neznáme, dá se snadno zabloudit.
Mám GPS, a i když ta spousta různých lesních
cestiček v mapách vůbec není, jsem ráda, že
alespoň držíme směr. Když cesta opět
Chata Marien se nachází
směřuje jinam, než potřebujeme, klopýtáme
v nadmořské výšce 810 m
chvíli terénem a nakonec bereme zavděk
silně kamenitou a prudce klesající svážnicí,
která nás na štěstí již po chvilce přivádí na louky nad Mnichovem a pokračuje přes louku
k mnichovskému mnichovi, kde jsme ráno nechali auto. Po pěti hodinách a dvanácti
nachozených kilometrech docela úleva.
Poznali jsme nová místa, jiná si připomněli, a vracíme se sice mírně unaveni, zato s řádně
dobitými baterkami. Příroda dokáže s psychikou hotová kouzla.
Helena Rusková
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Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář Vrbenska na listopad 2015

2. 11. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
2. 11. Kurz anglického jazyka: Callanova metoda, 17:00-18:30, Střecha
3. 11. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
3. 11. VU3V-Čínská medicína v naší zahrádce, 14:00-15:30, Střecha
3. 11. Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
3. 11. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
5. 11. Univerzita volného času Základy kresby - teorie i praxe, 16:00, Střecha
5. 11. Podzimní bazárek, 15:30, MŠ Jesenická
5. 11. Uspávání broučků, 17:00, ZŠ a MŠ Karlovice
9. 11. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
9. 11. Kurz anglického jazyka: Callanova metoda, 17:00-18:30, Střecha
10. 11. Příběh jednoho hradu, divadelní komedie Ivana Vyskočila, 19:00, Střecha
10. 11. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
10. 11. Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
10. 11. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
11. 11. Lovy nejen beze zbraní, 17:00, Střecha
11. 11. Počítačový kurz: Excel pro středně pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
12. 11. Počítačový kurz: Word pro středně pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
16. 11. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
16. 11. Kurz anglického jazyka: Callanova metoda, 17:00-18:30, Střecha
18. 11. Počítačový kurz: Excel pro středně pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
19. 11. Počítačový kurz: Word pro středně pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
19. 11. Centrum Život a Zdraví, přednáška na téma Portugalsko, 18:00, Střecha
19. 11. Univerzita volného času Kresba naše radost - teorie i praxe, 16:00, Střecha
20. 11. Swing kvartet Bruntál - jazzový večer, 19:00, Střecha
20. 11. Schůze KSČM, 16:30-17:30, Střecha
21. 11. Čertova skála - nová filmová pohádka společnosti Arcus a LUNO, 16:00, Střecha
23. 11. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
23. 11. Kurz anglického jazyka: Callanova metoda, 17:00-18:30, Střecha
24. 11. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
24. 11. VU3V-Čínská medicína v naší zahrádce, 14:00-15:30, Střecha
24. 11. Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
24. 11. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
25. 11. Počítačový kurz: Excel pro středně pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
26. 11. Počítačový kurz: Word pro středně pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
27. 11. Přátelské posezení LKŽ, 16:00, Střecha
do 27. 11. Výstava fotografií zvěře „Bezflinťáci“, Střecha
30. 11. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
30. 11. Kurz anglického jazyka: Callanova metoda, 17:00-18:30, Střecha
2. 12. Vernisáž výstavy obrazů Zdeňka Kurečky z Města Albrechtic „K vrcholům hor“,
17:00, Střecha
5. 12. Akustické Vánoce ve Vrbně-kapela Second Chance a Láďa Křížek, 17:15, Střecha
6. 12. Zájezd „Vánoce na zámku Kravaře a Vánoční Opava“, pořádá Střecha
Stálá výstava obrazů výtvarnice Mileny Reissner, Střecha
Naďa Trzaskaliková, STŘECHA Vrbno pod Pradědem
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Swing kvartet Bruntál
Kapela vznikla na sklonku roku 1998 seskupením několika nadšenců z důvodu absence
podobného žánru v regionu severní Moravy. Z počátečních potíží se asi po roce
vypracovala na úroveň, která zaručovala mimo jiné i hostování našich předních jazzmanů
v souboru, jen pro ilustraci: Laďa Kerndl se svou tehdy neznámou dcerou Terezkou,
trumpetisté Jaromír Hnilička a Laco Déczi, saxofonisté Günter Kočí a Rudolf Březina,
trombonista Mojmír Bártek, nebo vynikající kubánský křídlovkář Lazaro Cruz.
Soubor se zúčastňoval prakticky všech festivalů v naší zemi - např. Praha, Brno, Olomouc,
Šumperk, Holešov, Kroměříž, Ostrava, Český Těšín apod.
V letech 2001 a 2002 jsme natočili 2 CD s hosty, kteří podle jejich vyjádření ochotně a rádi
vypomohli.
Jako v jiných kapelách došlo postupně k personálním změnám, až se nakonec obsazení
ustálilo v podobě: klavír a keyboard - Václav Strouhal, bicí nástroje - Stanislav Přikryl,
basová kytara - Vítězslav Jelínek, tenor saxofon - Pavel Pospíšil, sólový zpěv - Marie
Veliká.
Tomuto žánru hudby se věnuje velice málo muzikantů, proto kapelu tvoří členové
z širšího okolí (Bruntál, Olomouc a Krnov).
V současné době se kompletuje demosnímek - CD, které přibližuje profil kapely a její
podobu. V repertoáru jsou známé i méně frekventované skladby světových skladatelů,
instrumentalistů a zpěvaček jako např.: Joseph Cosma, Duke Ellington, Gerry Mulligan,
Billy Strayhorn, Ella Fitzgerald a další.
Nyní je kapela schopna jak koncertní činnosti, tak i klubových akcí. Velmi oblíbené jsou
jazzové večery ve stolové úpravě v trvání od dvou do čtyř hodin s minimálními
přestávkami. A to nejdůležitější - po skončení večírku se hosté cítí opravdu pohodově
a odpočati, protože kapela není zastáncem přebytečných decibelů.
Veškeré další informace Vám rád sdělím telefonicky na čísle 776 000 394 nebo e-mailem
swing-q@seznam.cz .
Stanislav Přikryl
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V sobotu 5. prosince 2015 se uskuteční ve Vrbně pod Pradědem v prostorách Střediska
kultury a vzdělávání (STŘECHA) AKUSTICKÉ VÁNOCE VE VRBNĚ, jakožto nultý ročník
připravovaného rockového festivalu ve Vrbně pod Pradědem s názvem Würbenthal
metalfest.

Na AKUSTICKÝCH VÁNOCÍCH VE VRBNĚ vystoupí LADISLAV KŘÍŽEK, zpěvák kapel Kreyson,
Citron a Vitacit, a crossover-rocková kapela SECOND CHANCE z Prahy. Všichni zahrají
ojediněle akusticky, SECOND CHANCE dokonce poprvé ve své historii.
Přijďte si poslechnout výjimečné akustické verze největších Křížkových hitů. Zaznějí
všechny nejznámější písně jako například "Vzdálená", "Čarovná noc“, "Už couvám",
"Poslední den jsi má", "Nejde vrátit čas" atd. Ladislav Křížek patří k nejlepším českým
zpěvákům vůbec a zároveň je bezesporu velkou osobností české rockové scény. Nazpíval
významné album RADEGAST kapely CITRON. Je zakladatelem, skladatelem, textařem
a zpěvákem své domovské kapely KREYSON. Přinejmenším první dvě alba ANDĚL NA
ÚTĚKU a KŘIŽÁCI lze považovat za klenot českého heavymetalu.
SECOND CHANCE je crossover - rocková kapela z Prahy, kombinující tvrdé thrashové riffy,
hardrockové až heavymetalové vyhrávky sólové kytary, drobné samply a především
melodický hlas zpěvačky. Dle vyjádření kapely samotné, hrají svůj vlastní styl, který nelze
jen tak přirovnat ke konkrétnímu žánru bigbítu. Používají pro něj obvykle označení
„moderní rock/crossover“ se silným, robustním a kompaktním zvukem, který považuje
SECOND CHANCE za základ. Kapela se již od začátku orientuje na živá vystoupení. Skupina
vydala prozatím jediné album, které se jmenuje DOTYKY. Toto album získalo kladné
ohlasy nejen u fanoušků, ale i u řady odborníků. Nenechte si proto ujít netradiční vyznění
SECOND CHANCE v komorním akustickém provedení bez tvrdých kytar a hlasitých bicích.
Více na www.facebook.com, oficiální událost naleznete pod heslem AKUSTICKÉ VÁNOCE
VE VRBNĚ, budou se zde pravidelně objevovat aktuální informace. Neváhejte a rezervujte
si své místo na: info@strecha-vrbno.cz nebo na 554 295 195.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
STŘECHA /Bc. Milan Fišr, Mgr. Eva Kyšová a spol.
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Kultura ve Zlatých Horách v listopadu
4. 11. 2015 v 17:00 hod. - Cestopisná přednáška Jana Prejdy "Dva rozdílné ostrovy,
chladný Island a teplá Madeira" - Multifunkční volnočasové centrum. Pořádá STP ZH.
2. - 30. 11. 2015 - Burza knih - Městská knihovna ve ZH. Prodej vyřazených knih.
V nabídce také dary čtenářů - zdarma. V půjčovní době knihovny.

6. 11. 2015 ve 20:00 hod. - Stážista – Vst. 100 Kč, příst. od 12 let, české titulky.
7. 11. 2015 v 17:30 hod. - Fakjů pane učiteli 2 - Vst. 120 Kč, nevh. pro děti od 12 let,
český dabing.
13. 11. 2015 ve 20:00 hod. - Steve Jobs - Vst. 120 Kč, přístupný od 15 let, české titulky.
14. 11. 2015 v 15:00 hod. - Mrkáček Bill - Vst. 90 Kč, mládeži přístupný, č. dabing.
20. 11. 2015 ve 20:00 hod. - Black Mass: Špinavá hra - Vst. 110 Kč, příst. od 15 let, české
titulky.
21. 11. 2015 v 17:30 hod. - Paranormal Activity: The Ghost Dimension – Vst. 110 Kč,
příst. od 15 let, české titulky.
27. 11. 2015 ve 20:00 hod. - U moře – Vst. 110 Kč, příst. od 15 let, české titulky.
28. 11. 2015 v 15:00 hod. - Snoopy a Charlie Brown: Peanuts ve filmu – Vst. 100 Kč,
mládeži příst., český dabing.
Více o kulturních, sportovních a společenských akcích na www.zlatehory.cz - kulturní
kalendář akcí. Zájemcům nabízíme zasílání kulturních akcí e-mailem.
Aneta Albertová, Městské informační centrum, Zlaté Hory
tel./fax: 584 425 397, e-mail: mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz

Kultura v Krnově
Městské divadlo
úterý 10. listopadu v 19:00 hodin
J. Stelibský, A. Procházka: Hledám děvče na boogie woogie – opereta – hraje Slezské
divadlo Opava. Vstupné 200,- a 180,- Kč (děti a studenti sleva 50%).
středa 25. listopadu v 19:00 hodin
Vražda sexem – anglická komedie. Hraje Lidové divadlo MIKS Krnov. Vstupné 50,- Kč
Koncertní síň Sv. Ducha
úterý 3. listopadu v 19:00 hodin
NAJPONK trio – M.- Knoblochová – cembalo, Najponk – klavír, Taras Voloshchuk –
kontrabas. Vs tupné 150,- Kč (děti a studenti sleva 50%).
Flemmichova vila
do 15. listopadu
Malované nebe – lidová zbožnost ve výtvarném umění
Výstavní prostory otevřeny včetně svátků úterý – neděle 8:00 – 18:00 hodin, Vstupné 20,Kč, děti a studenti 15,- Kč.
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Kultura v Bruntále
7. 11. – Uspávání parku – Městský park
27. 11. – Rozsvícení vánočního stromu – náměstí Míru
Městské divadlo
středa 4. 11. v 19 hod.
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
Hraje Divadelní spolek Háta, Praha
Cena volných vstupenek na balkon je 230 Kč.
sobota 7. 11. v 15 hod.
STRAŠIDELNÝ MLÝN - Rodinné představení- Strašidelný mlýn
je původní česká pohádka s písničkami.
Hraje Divadelní společnost Julie Jurištové z Prahy.
Vstupné je 60 Kč.
čtvrtek 12. 11. v 19 hod.
HOP TROP - Koncertní vystoupení skupiny
U příležitosti 35 let od vzniku kapely zavítá hudební
trampská, folková a countryová skupina
Hop Trop také do Bruntálu.
středa 18. 11. v 19 hod.
PONĚKUD ZASNĚŽENÁ ROMANCE
Těšínské divadlo přiveze do Bruntálu
muzikál s živou kapelou na jevišti. Poetický příběh je
protkaný skladbami Glena Millera. Volné vstupenky na
balkon za 230 Kč.
neděle 29. 11. v 15 hod.
Pohádka s mikulášskou nadílkou - Divadelní soubor Magnet a taneční škola Stonožka
připravují společně rodinnou pohádku, kam na konci dorazí Mikuláš s dárky pro hodné
děti.
Městská knihovna Bruntál
10. – 15. 11.
Československo a Česko na mapových pohlednicích
Československý a český stát ve 20. a 21. století
Výstava je přístupná v půjčovní dobu knihovny: pondělí, úterý, čtvrtek od 8:30 do 18 hod.
v pátek od 8:30 do 16 hod. a v sobotu od 8 do 11 hod.
Galerie v kapli
od 28. 11.
Zdeňka Miovská – Doteky divočiny. Olejové malby na plátně. Výstava je prodejní.
Přístupná je denně do 17 hod.
Klub Za starý Bruntál
25. 11.
Tádžikistán
Cestopisná vyprávění a prezentace ing. Karla Krajsy. V 18 hodin, malý sál Městského
divadla v Bruntále.
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Z činnosti fotbalového oddílu při TJ Sokol Vrbno pod Pradědem
Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o podzimní části fotbalové sezóny 2014/2015.
Naši nejmladší fotbalisté, hrající v kategorii mladší přípravky, ročník 2007 a mladší, se
utkávají s dalšími mužstvy v okresním přeboru mladších přípravek. Do soutěže je
přihlášeno 11 mužstev a po sedmi odehraných kolech jsme na čtvrtém místě. V této
kategorii nás pod vedením trenéra Bc. Jindřicha Pavlíčka reprezentují: K. Vondrová,
Š. Tomčík, J. Mirga, Š. Bílý, R. Šíla, M. Šmach, A. Pavlíček, O. Linek, A. Kopecký, M. Krupa,
J. Zvědělík.
Starší přípravka hraje v kategorii ročníků 2006 a mladší rovněž okresní přebor. V tabulce
po sedmi odehraných kolech je naše mužstvo na třetím místě. V této kategorii nás pod
vedením trenéra M. Tomáška reprezentují: V. Hlávka, M. Řeháček, K. Mirga, J. Tomášek,
J. Kocián, D. Gorniak, M. Roman, C. Galař, J. Šmach, P. Bugyi, O. Zvědělík, J. Černatovič.
Mladší žáci se v krajské soutěži rovněž neztratili a v podzimní části sezóny se jim daří. Po
devíti odehraných kolech jsou na velmi pěkném šestém místě. V této kategorii pod
vedením trenéra p. Zapletala Vrbno pod Pradědem reprezentují: M. Pospíšil, A. Řeháček,
M. Křepelka, R. Polhoš, L. Buršík, R. Ligač, J. Orság, M. Skoupil, P. Zapletal, Š. Kožíšek.
V této mládežnické kategorii máme mužstvo složené jak z hráčů Vrbna p. P., tak i Malé
Morávky.
Starší žáci se v krajské soutěži od začátku podzimní části sezóny trápí. Po devíti
odehraných kolech jsou na desátém místě. V posledním odehraném kole naše mužstvo
porazilo Vítkov v poměru 8: 1. Doufáme, že tato výhra naše starší žáky povzbudí
i v dalších utkáních.
V této kategorii trénují naše žáky p. Pechal, p. Bulava a Vrbno pod Pradědem
reprezentují: P. Jelínek, J. Koza, A. Faluši, M. Demel, T. Tomčík, L. Bulava, P. Pechal,
T. Müller, R. Polhoš, A. Scheffler, M. Pradeniak.
Mužstvo dorostu hraje společně s hráči FK Avízo Město Albrechtice a je rozděleno na
mladší dorost, který trénuje p. Ing. P. Koždoň a starší dorost, který trénuje p. Kropáč.
Mužstvo mladšího dorostu si v krajském přeboru vede velmi dobře a je po deseti
odehraných kolech na šestém místě.
V kategorii mladšího dorostu bych rád zmínil hráče: D. Mikula, M. Nečesaný, R. Láníček,
D. Světlák, M. Koždoň a R. Nečesaný.
Starší dorost, hrající rovněž společně s hráči z Města Albrechtic, nezačal soutěž dobře
a mužstvo je i přes velkou snahu po deseti odehraných kolech na posledním místě.
V této kategorii nás reprezentují hráči: M. Kutlák, M. Fabian, mužstvo je dále tvořeno
hráči z M. Albrechtic.
Na závěr bych rád zmínil naše mužstvo mužů. Pod vedením trenéra p. Ing. Dorňáka hraje
okresní přebor. Po desátém kole je Vrbno p. P. na třetím místě a osobně si myslím, že
mužstvo začíná ukazovat, že se ve Vrbně může hrát dobrý fotbal. Držíme mužům pěsti,
aby pokračovalo dále v dobrých výkonech.
Fotbalový oddíl má v současné době 120 členů a jedná se o nejpočetnější členskou
základnu ve Vrbně p. P. S přispěním dotací, poskytnutých Městským úřadem, jsme
revitalizovali hřiště, pořídili tréninkové pomůcky, brány, světelnou tabuli, dresy pro starší
přípravku a starší žáky. Finanční prostředky se snažíme využít účelně, zejména pro
podporu mládeže.
Fotbalový oddíl reprezentuje Vrbno pod Pradědem nejen v okrese Bruntál, ale v rámci
krajských soutěží i v Moravskoslezském kraji.
Za fotbalový oddíl Bc. Jindřich Pavlíček
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Informace ze Sportovního klu ve Vrbně pod Pradědem, z. s.
První ledovec
Někteří členové oddílu alpských disciplín mají za sebou první lyžařského soustředění na
ledovci STUBAI, které proběhlo od 10.10. do 14.10.2015. Věřme, že kromě krásného
počasí na Stubai nalyžovali potřebné kilometry, které jim pomohou v závodním poli.
Na fotce jsou: Zprava doleva Petr Houser, Thaisa Otipková, Max Moreschi a Nicolo
Morani ze Ski TONALE (Itálie), Petra Houserová a člen týmu tréninkové skupiny AD
gymnázia Bruntál.

Přespolní běh
I členové oddílu běžeckých disciplín se připravují na zimní sezónu 2015/2016 a účastní se
série přespolních běhů, které pořádají lyžařské oddíly. O prvním byla informace
v zářijovém čísle Zpravodaje, protože jsme ho pořádali my v novém běžeckém areálu dne
12. 9. 2015. Další se konal v říjnu v Rýmařově a v Břidličné.
Výsledky a fotky jsou zde:
• Vrbno 12. 9. 2015
Benjamínci - Tomčík Šimon 2., Novotný Jan 5., Sedlář Adam 6., Fiálková Anna 6., Grussová
Karolína 7.
Nejmladší žáci - Tomášková Eliška 5., Malá Karolína 6.
Mladší žáci - Horská Karolína 3.,Otipková Thaisa 9., Tomčíková Eliška 10., Langer Adam 6.,
Fiálek David 9.
Starší žáci - Fiálková Marie 4., Matuš Vít 7., Gruss Zdeněk 9.
• Břidličná 17. 10. 2015
Benjamínci - Škařupová Eliška 6., Grussová Karolína 8., Sedlář Marek 6., Malý David 7.,
Sedlář Adam 8.
Nejmladší žáci - Malá Karolína 2.
Mladší žáci - Škařupová Anna 6., Horská Karolína 15., Langer Adam 8., Malý Tomáš 11.
Starší žáci - Gruss Zdeněk 8.
Ženy - Honsová Kateřina 5.
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Mezi nejmladšími sportovci máme několik nadějných „hvězdiček“, které se umísťují na
stupních vítězů skoro všude, kam přijedeme.
Je to Karolína Malá, která si přivážela ze závodů
v přespolním běhu, z lyžařských závodů i orientačního
běhu medaile již v loňském roce.

Další se jmenuje Karolína Grussová, která se umístila na závodech na konci září a v říjnu
takto:
1. Šternberk 10. 10. 2015 - Karolína Grussová 1. místo
2. Frenštát pd Radhoštěm 3. 10. 2015 - Karolína Grussová 1. místo
3. Moravský Beroun 18. 9. 2015 - Karolína Grussová 2. místo
Lyžařské běžecké tratě v okolí Vrbna pod Pradědem
Sportovní klub si opět podal žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
vypsaného dotačního programu na úpravu LBT v kraji pro zimní sezónu 2015/2016.
V současné době se připravují podklady pro podpis Smlouvy a finanční částku na
174 000,- Kč, která činí 84,98% celkových uznatelných nákladů. Sportovní klub musí
hradit ze svého rozpočtu zbývající náklady ve výši 15,02%, o které si žádá z rozpočtu
města.
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Soupis jednotlivých projektů, které sportovní klub již v minulosti realizoval za přispění
dotace Moravskoslezského kraje najdete na webových stránkách klubu.
V současné době již v pátek 16. 10. 2015 proběhlo mulčování LBT a čekáme už jen na
sníh. Věříme, že v letošní zimní sezóně si všichni sportovní nadšenci opět kvalitně zalyžují.
Jitka Krätschmerová

Jesenický Šnek 2015
Silniční část Jesenického Šneku vyhráváme už popáté, mnohokrát jsme byli druzí, nebo
třetí. Je to především sázka na výchovu cyklistické mládeže, která nám zaručuje popředí
v této soutěži. Jesenický Šnek se jezdí v oblasti od Olomouce po Vidnavu a od Rapotína po
Vrbno. Závodů se ale účastní i cyklisté z větší vzdálenosti. Výjimkami nejsou Brňáci,
Pardubičáci, Ostraváci a zajíždí sem i cyklisté ze Zlínska. V celkovém pořadí je tak více jak
400 cyklistů ze zhruba 70 týmů. Pořadí týmů bylo takové:
1. ACS DRAK Vrbno
3371 bodů Vyčítalová, Míčková, V. Mlynář, M.Adámek,
Mlynářová, Kresta atd.
2. Cykloracing Olomouc 3149 bodů Trochta, Chuděj, Chaloupka, Vicencová, Machala,
Lukeš a další.
3. Silný Team Uničov
2257 bodů Horn, Janů, Polcer, Smrkta, Ulrich, Švec atd.
4. CPV Krnov
1955 bodů Petřík, Daněček, Daněčková, Lantová, Haladus atd.
5. Buldoci Rapotín
1582 bodů Osladil, Hamáček, Mičunek, Bartfay, Pelcl, Sanetřík
To jsou nejúspěšnější týmy a jejich hlavní zástupci v celkovém pořadí. O naší závodní
základně nejlépe hovoří fakt, že alespoň jednou startovalo 27 závodníků. Další námi
vychovaní cyklisté závodí za jiné týmy a dokáží na v Jeseníkách také vyhrávat. Tak dokázal
Lubomír Petruš vyhrát ve Vidnavě, David Dvorský na Pradědu, Jiří Petruš ve Vápenné, kde
na druhém místě dojel Vojta Kmínek. Dobře zajeli i další bývalí studenti SG Vrbno Lant,
Brokeš i Roháček.
A kdo se nejvíce podílel na našem vítězství:
1. Jana Vyčítalová 745 bodů
2. Majda Míčková 630 bodů
3. Vlastik Mlynář
615 bodů
4. Martin Adámek 613 bodů
5. Kačka Mlynářová 602 bodů
6. Vojtěch Kresta
536 bodů
7. Nela Haĺáková
500 bodů
8. David Fiálek
464 bodů
9. Jakub Šíbl
440 bodů
10. Roman Míček
390 bodů
Ostatní mnohokrát alespoň sebrali nějaký ten bodík
soupeřům. Naše mládež v kategorii do 15 let
obsadila první čtyři místa jak v děvčatech, tak i v
chlapcích. První dvě v ženské kategorii jsou také
naše – Vyčítalová s Haĺákovou a kategorii chlapců
do 18 let vyhrál Vojtěch Kmínek v dresu Mapei
Kaňkovský Olomouc. V kategorii 40-50 let je na 3. místě Vlastik Mlynář a v první desítce
jsou ještě R.Míček, L.Kresta a F.Adámek. V kategorii dámské nad 40 let je třetí Ivana
Metelková a na 5.místě nejstarších skončil Miloslav Mlynář.
S takovým kádrem se pustíme i do dalšího ročníku Jesenického Šneku a i kdyby si soupeři
sestavili hodně silné družstva, budou s námi mít hodně práce, aby nás porazili.
acsvrbno. estranky.cz
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Cyklokros Černá Opava
Cyklokros v areálu cyklistických drah u Černé Opavy v Mnichově je již tradičním otvírákem
podzimní sezóny. Letos tak začal 14. ročník tohoto, na severní Moravě, ojedinělého
seriálu. Vydařilo se počasí, areál byl v pořádku, trať byla postavena stejná, jako
v minulých letech, přibylo malé občerstvení pro doprovod i samotné závodníky. Diváků
moc nebylo, ačkoliv byli zváni rozhlasem a na trati je několik atraktivních míst právě pro
ně.
Ještě před samotným závodem proběhl náborový závod pro děti do 12 let na jednoduché
a zkrácené trati. Z rozjížděk postoupili nejlepší do finále, které ovládl domácí Martin
Adámek před krnovským Matyášem Střížem a Vojtou Krestou, rovněž domácím
závodníkem. Do finále se dostala nejlepší dívka, Magdalena Míčková, která tak ovládla
dívčí skupinu. Malé finále vyhrála Kateřina Mlynářová před Anetou Lorišovou, která
závodí za CPV Krnov. Ti nejlepší potom nastoupili i do závodu se staršími žáky a nevedli si
vůbec špatně.
Závod na 20 minut se pořádá
pro starší žáky, žačky a kadetky.
Závod vyhrál polský závodník
Karol Dziambor před Martinem
Adámkem a Matyášem Střížem.
Nejlepší dívkou byla Dominika
Rupová z týmu SK Jiří Ostrava
před Majdou Míčkovou a
Kačkou Mlynářovou. Kadetky
jely jen dvě a vyhrála Tereza
Neckařová z domácího oddílu
před Anetou Lorišovou z CPV
Krnov.
Jako druhý se jel závod na 30 minut pro kadety, ženy a veterány nad 50 let. Vynikající
souboj po dobu celého závodu předvedli Vladimír Mikšaník z týmu ACK Stará Ves /o 14
dní později dokonce vyhrál závod Českého poháru v Milovicích/ s Lukaszem
Helizanowiczem z Polska. Ten zase před měsícem vyhrál závod Polského poháru MTB.
Nakonec vyhrál Mikšaník a na bednu ho doprovodil jeho týmový kolega Erik Vávra třetím
místem. Nejlepším veteránem byl Vlastimil Lachnit z Červenky před Milošem Mayerem,
který se ukázal po dlouhé nemoci a Andrzejem Misinou, který dostal cenu pro nejstaršího
závodníka /62 let/. Johana Kolašínová z Opavska nedala šanci ostatním ženám, vyhrála
s větším náskokem před Kačkou Mudříkovou z Bohumína a Ivanou Jaklovou z Ostravy. Na
třetím místě mezi odrostlejšími dámami byla Hana Bučíková, Ostravačka, která závodí za
ACS Vrbno.
Hlavní závod se jezdí tradičně na 45 minut a za lepšího počasí i o něco déle. Na svoji
domácí trať se přijel podívat Lubomír Petruš a také po pěkném souboji s Bartoszem
Miklerem, polským reprezentantem, vyhrál. Petr Hampl, loňský vítěz, zápasil
s technickými problémy a tak vedoucí dvojici stačil jen zhruba polovinu závodu. Výborně
si vedl nejlepší junior Hynek Palička z ACK Stará Ves, který vydržel s nejlepšími až do
konce a celkově byl na 4. místě. Jako šestý dojel nejlepší závodník nad 40 let, domácí
Vlastik Mlynář, kterého na stupně vítězů doprovodil Miroslav Bienasz z Polska a ostravský
Tomáš Galuška. V týmovém dresu PUSKINAKU startoval náš odchovanec Jiří Petruš, který
se po vynikajícím startu trochu propadl a dojel na 10. místě. Z domácích ještě startovali
Roman Míček, Míra Švan, Luboš Kresta a Oťák Fiálek, všichni ke konci závodního
pelotonu.
acsvrbno. estranky.cz
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Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v listopadu
,,Kniha bez příběhu je jako rotoped pro cyklistu. /Leonard Medek/
… z populárně-naučné literatury
1.: SOUKUPOVÁ, H.: Svatá Anežka Česká: život a legenda. Praha: Vyšehrad, 2015.
2.: LOWE, K.: Zdivočelý kontinent: Evropa po druhé světové válce. Praha, Litomyšl:
Paseka, 2015.
3.: RIES, E.: Lean startup: jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace.
Brno: BizBooks, 2015.
4.: NODL, M.: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha: Argo, 2014.
5.: VLK, V.: Krvavé dozvuky války: konec druhé světové války na českém území. Praha:
Cosmopolis, 2015.
… pro děti a mládež
1.: HAVLÍČKOVÁ, J.: Logopedické hádanky: veršované doplňovačky k procvičování
výslovnosti. Praha: Portál, 2014.
…z beletrie
1.: PRESTON, D.: Projekt Kraken. Praha: BB art, 2014.
Měla to být nejnáročnější operace v dějinách NASA, avšak vymkla se z rukou. Z lidských
rukou… Umělá inteligence nazvaná Dorothy má
pouhé dva gigabyty, ale je
nejdůmyslnějším produktem kybernetického programátorství. Když odmítne reagovat na
pokyny, unikne do internetu a drží svět v šachu. Podaří se ji zneškodnit dříve, než začne
vše ničit v přesvědčení, že lidstvo není o moc víc než obtížná virová nákaza?
2.: WHITTON, H.: Poslední Lucemburk. Praha: Knižní klub, 2015.
Ladislav řečený Pohrobek byl poslední český král, v jehož žilách kolovala po pradědovi
Karlu IV. přemyslovská a lucemburská krev. Narodil se čtyři měsíce po smrti svého otce
Albrechta Habsburského jako čtvrté dítě Alžběty Lucemburské, dcery Zikmunda
Lucemburského a po smrti staršího bratra Jiřího se stal jediný dědicem české a uherské
koruny. Přesto byl uherským králem nakonec zvolen polský Vladislav Jagellonský.
3.: DAHL, A.: Sen noci svatojánské. Praha: Mladá fronta, 2015.
Slunovrat je za dveřmi, přichází čas položit pod polštář sedm květů a snít svatojánský sen.
Skupina Ä však nemá na magii severského svátku ani pomyšlení. Na stole se jí vrší jeden
podivný případ za druhým. Ředitel televizní společnosti je po premiéře zbrusu nové reality
show nalezen se dvěma kulkami v hlavě, polské zdravotní sestře kdosi zasekne sekeru do
hlavy, zamýšlená vražda ze cti skončí nečekaným zvratem a vody Mälarenu vydají
tajemství, které vše vrhne do nového světla.
4.: KAPLAN, K.: Aféra Eduarda VII: anglický král a modistka. Praha: Nakladatelství
Brána, 2015.
V době, kdy byly Mariánské Lázně na vrcholu slávy, jezdil do nich výkvět světové elity
a inkognito také anglický král Eduard VII. Nejen aby bral kúru na zhubnutí, ale také aby
omládl, neboť jak je známo, tento světácký monarcha měl notickou zálibu v ženách. Lehce
eroticky laděný román je fascinující pohlednicí ze života v těchto lázních počátkem
20. století.
5.: RIDDLE, A.G.: Tajemství původu. Svazek první. Atlantský gen. Praha: Argo, 2015.
Lidstvo před 70 000 lety málem vymřelo. Nikdo netušil, jak se nám podařilo přežít. Až do
této chvíle. Odpočítávání k další fázi vývoje člověka právě začalo. A hraje se o všechno:
evoluce nebo smrt. Tajný řád immariů umí zachovat tajemství. Dva tisíce let zatajovali
pravdu o evoluci lidstva a pátrali po odvěkém nepříteli – hrozbě schopné nás vyhladit. Teď
je jejich pátrání u konce…
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6.: KESSLER, L.: Složka Churchill. Praha: Baronet, 2015.
Milán, diben 1945. Benito Mussolini je mrtev, zabit italskými partyzány, a jeho tělo visí
vystaveno před jásajícími davy. Třiadvacetiletou vládu italského diktátora stihl krvavý
a ostudný konec. O půl století později se však vynořují tajemství, o nichž se myslelo, že si je
Mussolini vzal s sebou do hrobu, a vrhají špínu na třísetleté britské impérium a jeho
někdejšího vrcholného představitele.
7.: ČEŠKA, S.: Případ kněze z Bojné: zločiny na Velké Moravě. Brno: MOBA, 2015.
V historické krimi z období Velké Moravy se opět setkáváme s velkomoravskými
,,detektivy“ Slavomírem, knížetem z mojmírovského rodu, a jeho vikinským přítelem
Erikem. Příběh se odehrává roku 871, kdy Moravské království tone ve zmatcích po
Svatoplukově zradě Rastislava.
… pro děti a mládež
1.: KRÁTKÝ, R.: Bubáci aneb malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel. Praha:
Vyšehrad, 2015.
Svérázná encyklopedie přinášející přehledy, touží lyžovat, prožít normální Vánoce. Ale
rodiče to naplánovali jinak. A tak se hlavní hrdinka Diana seznámí v Sydney s japonskou
kamarádkou Rieko a australským chlapcem Thomasem. Spolu pak na břehu oceánu
prožívají mnoho veselých příhod a dokonce i nebezpečných dobrodružství.
2.: BREZINA, T.: Panter ve strašidelném lese. Praha: Albatros, 2015.
Příhody nové čtyřky! Patti, Erik, Tina a Dominik jsou sehraná čtyřka! Patti se v zoologické
zahradě náhle ocitne tváří v tvář panterovi, který už ji několikrát vyděsil ve snu. Co za tím
jen může vězet? Čtyřka se pustí do pátrání a dostane se na stopu podezřelému podniku…
3.: ŠURINOVÁ, M.N.: Z deníku ohnivé démonky. Brno: CPress, 2015.
Vivian na první pohled vypadá jako krásná, ale jinak docela obyčejná dívka. Ve skutečnosti
ji stojí hodně sil, aby před spolužáky skryla své magické schopnosti a svou ohnivou
podobu. Jako démonka světla stojí před závěrečnou zkouškou svého bojového výcviku,
aby mohla konečně vstoupit do armády dobra.
Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé

Uzavřené manželství
26. 09. 2015

Martin Šišma a Marie Pejchlová (oba z Malé Morávky)
Zpracovala: Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka MěÚ Vrbno pod Pradědem

Do uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje nebyla na ohlašovnu MěÚ doručena žádná informace
o narození dítěte.
Michaela Chytilová, MěÚ - odbor vnitřních věcí

Rozloučili jsme se
Miroslav On d rá k
Anna Ko ren íko vá
Jaromír Kriš t o fo ri
Marta Op ělo vá
Jiří L a j ma r
Petr Zifc s a k
Mária B a t íko vá
Juliana M at a šč íko vá
Emilie Zá vrs ká

Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem - Mnichov
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem – Mnichov
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Michaela Chytilová, MěÚ - odbor vnitřních věcí
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Blahopřejeme
Dne 4. listopadu 2015 oslaví 60 let

pan Milan Kaloč
z Vrbna pod Pradědem
„Ať úsměv a radost na Tvé tváři neustále září,
dnes narozeniny slavíš, tak ať se hodně bavíš.
Hodně štěstí, zdraví, lásky, ať nemáš žádné vrásky,
ať se směješ den co den, ať splní se Ti každý sen,
ať máš kolem sebe prima lidi, co Tě vždycky rádi vidí.
Všechno nejlepší Ti přejí manželka, děti Eva, Martina, Milan s rodinami,
maminka, sestra, bratr a strýc Jarek s celou svojí rodinou.

„Ať úsměv a radost na Tvé tváři neustále září,
teď 70 slavíš, tak ať se hodně bavíš.
Ať se směješ den co den, ať se Ti splní každý sen.
Ať máš kolem sebe prima lidi, co Tě vždycky rádi vidí.
Dne 18. listopadu 2015 oslaví 70. narozeniny

paní Kristina Zedková
z Vrbna pod Pradědem.
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přejí
manžel a syn Rostislav s přítelkyní Ludmilou.

Dne 15. listopadu 2015 oslaví krásné výročí rubínové svatby

manželé Josef a Emílie Žihovi
z Vrbna pod Pradědem.

„Už je to pěkná řádka let,
co Vy dva spolu brázdíte svět.
Když jste si prstýnky z lásky dali,
úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět,
a je to dlouhých 40 let.
Tak jako kdysi,
ať Vám v srdci zvony znějí.
Lásku a štěstí Vám přejí
sourozenci s rodinami.
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Dne 16. listopadu 2015 oslaví 83. narozeniny

paní Anežka Bodziková
z Vrbna pod Pradědem – Železné.
Vše nejlepší k narozeninám,
samé růže, samé kvítí, spokojenost, dlouhé žití.
Ať se na Tě štěstí směje, to vše ze srdce Ti přeje
dcera s manželem, vnoučata a pravnoučata.

Rozloučili jsme se
V listopadu 2015 jsme se rozloučili s naší drahou

paní Marií Vrtkovou
z Vrbna pod Pradědem.
Zvláště děkujeme pracovníkům Domova pro seniory v Mnichově
za příkladnou péči o naši maminku.
Zarmoucená rodina

Děkujeme za účast, projevy soustrasti
a peněžní dary všem příbuzným, přátelům,
známým a všem, kteří se přišli rozloučit s naším drahým

panem Jiřím Lajmarem
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.
Manželka Lucie s dětmi Kubíkem a Eliškou.

Vzpomínáme
„V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo měl Tě rád.
Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí“.
Dne 27. listopadu 2015 vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí

pana Josefa Volka
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti a vnoučata.
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„Oči se slzami zarosily, zaplakaly bolem,
když jsme Ti dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit a slunce hřát,
ale kdo Tebe miloval, nepřestane vzpomínat.
Na krásná léta s Tebou prožitá nezapomeneme do konce života“.
Letos na podzim tomu bude 7 let, kdy nás navždy opustil

poručík Petr Paroulek
z Vrbna pod Pradědem.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Karolina s rodinou a kamarádi
a spolubojovníci z 601. skupiny speciálních sil z Prostějova.

„Neplačte, že jsme odešli, ten klid nám přejte
a v srdcích milou vzpomínku nám navždy zachovejte“.
Dne 17. a 22. listopadu 2015 vzpomeneme 15. smutné výročí,
kdy nám náhle a navždy odešli drazí rodiče

Vanda a Miroslav Čatlošovi
z Vrbna pod Pradědem.
Vzpomíná syn Miroslav
s rodinou a vnoučaty.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

„Čas utíká a nevrací, co vzal, jen láska, úcta a vzpomínka v srdcích zůstávají“.
Je tomu už 24 let, kdy nás 2. listopadu 1991 navždy opustil
náš tatínek, dědeček a pradědeček

pan Josef Bébar.
Zároveň vzpomínáme 9. výročí,
kdy nás navždy opustila
27. listopadu 2006 naše milá maminka,
babička a prababička

paní Růžena Bébarová.
Děkujeme všem, co si vzpomenou s námi.
Dcera a synové s rodinami.

50. strana

ZPRAVODAJ

„Vzpomeňte někdy, přátelé milí, stisk ruky Vám již nemohl jsem dát,
mé srdce dotlouklo, odešly síly, býval jsem s Vámi velmi rád“.
Dne 3. listopadu 2015 vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil

pan František Mikula
z Vrbna pod Pradědem.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

„Jen svíci hořící a krásnou kytici na hrob Ti můžeme dát,
na lásku a krásná léta s Tebou vzpomínat“.
Dne 20. listopadu 2015 vzpomeneme nedožitých 79. narozenin

pana Štefana Fábela
z Vrbna pod Pradědem – Železné.
S velkou láskou stále vzpomíná manželka Věra,
syn Pavel a dcera Ivana s rodinami.

„Kdo znal, vzpomíná, kdo měl rád, nezapomíná“.
Dne 2. listopadu 2015 vzpomeneme 6. výročí úmrtí
a dne 10. prosince 2015 nedožitých 85 let

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

„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 3. listopadu 2015 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí

paní Jarmily Medveďové
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou vzpomínají syn Jan, druh Josef, sestra Marie s rodinou,
rodina Žédkova, přátelé a známí.
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„Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout“.
Dne 16. listopadu 2015 vzpomeneme smutné 6. výročí,
kdy nás navždy opustil

pan Pavel Holý
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
syn Pavel, celá rodina, kamarádi.

„Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nikdy nezapomene“.
Dne 29. listopadu 2015 vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí

pana Martina Višvadera
z Vrbna pod Pradědem.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

„Tvůj plamen svíčky dohořel a přece svítí na cestu všem,

co nosí v srdci láskou, kterou jsi dal“.
Dne 14. listopadu 2015 vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí

pana Bohumila Bláhy
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie,
dcery Alena, Dagmar a syn Bohumil s rodinami.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

„...já neodcházím, jen říkám sbohem“.
Dne 1. listopadu 2015 jsme vzpomněli 30 let od úmrtí naší maminky

paní Emilie Ryškové
Dne 9. dubna 2015 uplynulo 23 let
od úmrtí našeho tatínka

pana Oldřicha Ryšky
oba z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.
Nezapomeneme.
Děti Věra, Jiří, Oldřich a Milan.
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„Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat“.
Dne 12. listopadu 2015 by se dožila 75 let

paní Věra Míznerová
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou vzpomíná manžel Josef a děti Josef,
Ivan a Věra s rodinami.

Inzerce
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