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Slovo starostky
Vážení čtenáři Zpravodaje,
V právě uplynulých dnech rozhodoval Výbor regionální rady MSK o výběru dalších projektů v 2.kole výzvy
pro rozvoj subregionálních center v regionu soudržnosti MSK. Dvacet projektů bylo doporučeno k financování,
z toho jeden projekt pro Vrbno, a to projekt Založení městského lesoparku – vybavenost ploch. Rozpočtové
náklady jsou 6,08 mil Kč. V projektu je obsažena výstavba veřejného osvětlení, chodníků, altánu, mobiliáře,
herní vybavení pro děti aj. Výše dotace z ROP je 92,5%, tato podpora je vysoká, proto také je to výjimečná
možnost, jak uvést část města do uživatelného stavu pro další desítky let. V historii města v roce 1909 - podle
záznamů z kroniky- rozšířil okrašlovací spolek parkové výsadby v prostoru lesíka u výletního objektu Střelnice,
tehdy se říkalo Schiesstatt (fotka tohoto objektu byla zveřejněna v jednom z čísel Zpravodaje). Nyní se do těchto
navazujících prostor vrátíme, abychom pozemky uvedli do stavu město „okrašlujícího“, ale tentokrát především
za peníze EU.
Bohužel nám v této výzvě neprošel náš druhý, ale z hlediska významu první, projekt Úprava veřejného
prostranství nám.Sv.Michala. Nevadí, ověříme, kde byly slabiny projektu, upravíme a podáme znovu do 3.výzvy,
která ještě letos bude. V tuto chvíli by možná bylo na místě zmínit některé postřehy z internetové prezentace
projektu na webových stránkách města. Své připomínky a postřehy zveřejnilo 12 přispěvatelů, někteří se vyjádřili
opakovaně, celkem bylo cca 18 příspěvků. Zaujalo mne, že podepsané příspěvky byly jen od 2 žen, další jedna
žena uvedla jméno křestní. Ze zbylé části diskutujících se pak rekrutuje 5 anonymních příspěvků. Víceméně
pozitivní hodnocení záměru je spíše mezi podepsanými, i když také obsahují řadu podnětných připomínek. Jen
mne mrzí, že díky konfrontačnímu, útočnému a neoprávněně osobnímu napadání odlišných názorů v některém
z anonymů, se může počet diskutujících příště snížit, byla by to škoda. Paradoxem je, že některý z anonymů si
osvojuje právo hovořit za občany města, kdežto podepsaný se nebojí psát za sebe. Zaznamenala jsem
zprostředkovaně postesk jednoho účastníka, že nedostal bližší informace přes web. Zkusím na některé dotazy
touto cestou odpovědět. K pochybnostem o centru města mohu jen odkázat na obecná fakta. Jako jinde vzniklo
náměstí historicky kolem kostela, opět s odkazem na kroniku uvádím, že již dřívější obyvatelé konstatovali, že
náměstí je důstojným místem, kde se ročně dokonce konaly 4x jarmarky. Uvědomovali si, že frekventovaná
doprava na Jeseník, Zlaté Hory i Bruntál prochází mimo náměstí údolím, ale přesto byli na své náměstí hrdí.
Období poválečné ve Vrbně zanechalo devastující stopy na náměstí, jako málokde jinde. Původní obyvatelstvo
bylo vytrženo z prostředí s kořeny, noví příchozí své kořeny nechali jinde, objekty chátraly a nakonec se
postavily paneláky. Dnes tyto věci nejdou vrátit zpět, lze jen napravit, co se napravovat dá. Lidi oživit nelze,
prostředí ale oživit lze. K tomu by měl sloužit projekt úpravy náměstí, spočívající v opravě komunikace kolem
škol a kostela, nejlépe žulovými kostkami, kamennými deskami vydláždit náměstí před kostelem, kde vznikne
prostor opět ve spádu, ale poněkud menším, terénní úpravy se předpokládají v takovém rozsahu, aby se zemina
přemístila z horní části na spodní, nahoře i dole bude pár schodů, ale obloukem budou vedeny i přístupy
bezbariérové. Tímto řešením se vyloučí různé vyšlapané chodníky, prostor bude celý pochůzí a připraven pro
jakékoliv akce, jaké se na náměstích mohou konat (třeba vánoční jarmark, promenádní koncert, zpívání ke Dni
hudby aj.). Součástí projektu je nové osvětlení, mobiliář, oprava kašny a zřízení ještě jedné, oprava kříže před
kostelem a celková úprava stávající zeleně a výsadba nové doplňující. Půjdeme-li nadále postupem v každé
výzvě ROP MSK jeden úspěšný projekt, pak po náměstí Sv.Michala budeme prosazovat projekt sídl.Ve Svahu,
kde je také velký dluh v úpravě veřejného prostranství.
S přáním pěkného prožití května
Ing.Helena Kudelová
starostka
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Informace Rady města Vrbno pod Pradědem
47. zasedání RM proběhlo dne 9. 4. 2009. Byly projednány následující záležitosti:
RM s c h v á l i l a:
návrh rozpisu rozpočtových změn č. 1 v rámci Od-Pa do položek,
výsledek hospodaření za rok 2008 příspěvkové organizace Mateřská škola, Jesenická 448, Vrbno pod
Pradědem,
složení komise soutěže Vrbenská superstar: Mgr. Leoš Sekanina, Josef Friedl, Ing. Iveta Pešatová, Květa
Kubíčková, Ing. Pavla Müllerová,
návrh rozpočtu správy bytů na rok 2009,
plán obnovy vodovodní a kanalizační sítě na období 2009 – 2018.
RM p r o j e d n a l a:
návrh seznamu oprav místních komunikací v roce 2009 zpracovaný odborem výstavby a životního
prostředí
MÚ Vrbno pod Pradědem a u l o ž i l a odboru vytipované akce k finančnímu posouzení pro realizaci
v roce 2009,
organizační zajištění usnesení Zastupitelstva města ze dne 26. 3. 2009
návrh Technických služeb Vrbno s.r.o na likvidaci bioodpadů ze zahrad rodinných domků a r o z h o d l
a stanovit cenu biologicky rozložitelných pytlů včetně odvozu pro občany na 30Kč/ ks.
RM r o z h o d l a:
uzavření Smlouvy o dílo na tvorbu propagačních materiálu v rámci projektu „Toulky mezi Vrbnem
a Glogówkem“ s firmou Dušan Zapalač - GIONARDI, Myslivecká 590, Vrbno pod Pradědem,
uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Ing. Zbyňkem Cupákem, Olomouc na
zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci na akci „Splašková kanalizace Mnichov, Železná“,
uzavření Smlouvy o výpůjčce – plovoucí motorové čerpadlo MACXIMUM BK mezi Městem Vrbno pod
Pradědem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 494/1 o výměře 1847 m2 v k.ú. Železná pod Pradědem za
účelem sečení a pasení,
zahájení provozu systému umožňujícího směnu obecních bytů.
RM o d s o u h l a s í l a:
přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR pro Středisko kultury a vzdělávání na projekt – Městské
knihovny „Hurá, jdeme do knihovny“,
termíny zápisů do Mateřské školy Jesenická 448 a Mateřské školy Ve Svahu 578 ve dnech
22.4 – 23. 4. 2009,
znění poptávky k podání nabídek na akci „Revitalizace panelových domů 505-508, 535“ ve Vrbně pod
Pradědem,
prodloužení nájemní smlouvy MUDr. Schuberta pro ordinaci pediatrie v objektu MŠ Jesenická do konce
roku 2009.
RM v z a l a n a v ě d o m í:
informaci o vývoji příjmů – sdílených daní za leden až březen 2009,
informaci o bezpečnostní situaci a stavu kriminality ve služebním obvodě OOP ČR Vrbno pod Pradědem
za období roku 2008,
zprávu o provedených opravách místních komunikací v roce 2008,
výroční zprávu o provozu vodovodů a kanalizací Města Vrbno pod Pradědem za rok 2008,
inspekční zprávu Základní školy Vrbno pod Pradědem.
Ing. Lasota Miloš
místostarosta

Usnesení Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem
Usnesení zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem z 26. března 2009 najdete v plném znění na webu
www.vrbnopp.cz v sekci Radnice.
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Domácí přijímač pro příjem městského hlášení
Město Vrbno nabízí obyvatelům možnost příjmu městského hlášení pomocí domácího přijímače, který je
určen pro příjem bezdrátového rozhlasu uvnitř budov. Přijímané hlášení je reprodukováno a zároveň také
nahráváno. Kapacita paměti odpovídá cca 8 min. záznamu. Po naplnění paměti dochází při příchodu dalších
zpráv k automatickému přepisu předešlých hlášení. Obsluha se provádí pouze pomocí dvou tlačítek.
Cena přijímače je 2130,- Kč a po zakoupení se stáváte vlastníkem přijímače. Pro odzkoušení (zda je v daném
místě signál) je možno si zařízení zapůjčit na Městském úřadě ve Vrbně. Více informací Vám podá tajemník
úřadu 554 795 111, e-mail: podatelna@vrbnopp.cz.
Pavla Müllerová
Odbor vnějších vztahů

Finanční odbor Městského úřadu Vrbno pod Pradědem informuje:
Dalším poplatkem, který je zaveden a město vybírá dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2007, je poplatek za
užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa
a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních
děl.
Ve městě je fyzickými i právnickými osobami využíváno veřejné prostranství hlavně pro umístění stavebního
zařízení nebo umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje, který je možný pouze na vymezeném tržním
místě, tj. na parc. č. 1207 v k. ú. Vrbno, Bezručova ulice, u domu č. p. 109.
Další informace k poplatku za užívání veřejného prostranství Vám sdělí:
Alena Martínková, správce místních poplatků

Ukončení aktualizace podaných žádostí o pronájem bytové jednotky
K 30. 04. 2009 byla ukončena aktualizace podaných žádostí o pronájem bytové jednotky u Městského úřadu
ve Vrbně pod Pradědem.
Oznamujeme žadatelům, kteří nereagovali na zaslaný tiskopis nebo mají vůči městu nedoplatky ke dni
30. 04. 2009 za komunální odpad, poplatek za psa nebo nájemné za pozemek, za nebytové prostory, budou
k 15. 05. 2009 vyřazeni ze seznamu žadatelů.
Alena Martínková, evidence žádostí
MěÚ Vrbno pod Pradědem

Pomoc při směnách obecních bytů
Město Vrbno pod Pradědem zahájilo provoz systému, umožňujícího směnu obecních bytů, který by měl
pomoci zejména lidem, kteří hledají bydlení s nižšími náklady, dále také nájemníkům, kteří chtějí vyměnit větší
byt za menší a naopak, případně hledají byt v jiné lokalitě města.
V případě zájmu o zprostředkování výměny obecního bytu nájemník zapíše do připraveného formuláře
požadavky, které vystihují jeho potřeby (jako je velikost bytu, plocha bytu, lokalita, výše nájmu apod.).
Žádost bude po kontrole a prověření stávajících nájemců (například o bezdlužnosti, nevlastnění nemovitého
majetku vhodného k bydlení apod.) zapracována do systému směn bytů. V případě odpovídající nabídky bude
nájemník informován.
Žádost o pronájem jiného obecního bytu je možné stáhnout na webu www.vrbnopp.cz v sekci Městský úřad –
majetkoprávní odbor, případně je možné tištěnou verzi převzít v kanceláři správy bytů.
Majetkoprávní odbor – správa bytů
M. Súkupová
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Střelniční:

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Volební okrsek č. 1:

Starostka města Vrbna p/P podle ust. § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, informuje:

V Dolíku:
Žižkova:

Místem konání voleb do Evropského parlamentu
je 7 volebních okrsků:

Bezručova:
Jesenická:
Krejčího:
Nad Stadionem:
Nádražní:
Nové doby:
Sklárenská:
Školní:
Zlatohorská:
Mnichov:

objekt Pradědského lesního závodu a. s. Vrbno pod Pradědem, Nádražní 599,
(závodní jídelna – přízemí)

Volební okrsek č. 2:

objekt Základní školy Vrbno pod Pradědem, Bezručova 78, (třída v přízemí)

Volební okrsek č. 3:

objekt Základní školy Vrbno pod Pradědem, Školní 477, (školní jídelna)

Volební okrsek č. 4:

objekt TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o., Vrbno pod Pradědem,
Jesenická 205

Volební okrsek č. 5:

objekt přístavby Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389

Volební okrsek č. 6:

objekt Penzion Mnichov č. 20, Vrbno pod Pradědem,
(bývalé ubytovací a rekreační zařízení DOMA)

Volební okrsek č. 7:

objekt turistické základny Domu dětí a mládeže, Železná 97,
Vrbno pod Pradědem (jídelna – přízemí)

OKRSEK č. 3

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Vrbno pod Pradědem podle § 32 odst. 2 z.č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. června 2009 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb:

Polní:
Riegrova:

Ve Svahu:

Smetanova:
Sv. Čecha:
Zahradní:

OKRSEK č. 6
Mnichov:

Komenského:
Křivá:
Myslivecká:
nám. Sv. Michala:

Palackého:

13, 14, 21, 23, 27, 31, 37, 41, 47, 51, 56, 59, 60, 61, 62, 67, 71, 73,
74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,

OKRSEK č. 2
Bezručova:
Hřbitovní:
Husova:
Jiráskova:

371, 372, 388
489, 490
204, 207, 389, 421
122, 259, 260, 284, 294, 296, 297, 299,309, 311, 346, 349, 351, 361, 369, 370, 376, 378,
381, 385, 409, 410, 411, 436, 437, 438, 497, 498, 499, 500
423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 443, 444, 445,

103, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 129, 134, 135, 138, 144, 145, 149, 152, 156, 159,
220, 225, 230, 269
20, 139, 197, 208, 209, 210, 216, 229, 231, 235, 244, 248, 250, 257, 258, 261, 293, 306,
307, 328, 332, 334, 335, 336, 341, 367, 399, 400, 401, 413, 414, 450, 451, 475, 476, 538,
542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559,
586, 587, 626, 627, 628, 154
140, 305, 412, 452, 453
316, 330, 331, 344
141, 298, 599
199, 200, 303, 304, 326, 333
243, 277, 292, 315, 396, 454, 455, 456,459
278, 282, 283, 380

Kopečná :
Krátká:
Nádražní:

592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
354, 366, 375, 404, 468
392, 460, 463, 464, 465, 466, 467,
136, 143, 205, 215, 217, 226, 227, 240, 245, 275, 285, 300, 313, 324, 350, 353, 447, 633
171, 356, 358, 359, 362, 373, 379, 382, 387, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 585, 615
162, 182, 218, 223, 239, 241, 374, 383, 442, 588, 589, 590
198, 254, 255, 262, 287, 288, 295, 327, 329, 340, 352, 363, 364, 365, 368, 441, 461, 462,
478, 479, 480, 501, 502
242, 270, 271, 272, 273, 280, 348, 446, 617
394, 539, 561, 562, 563, 564, 569

OKRSEK č. 5
Erbenova:
Husova:
Nádražní:
Sadová:

OKRSEK č. 1
Dělnická:
Husova:

76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 109, 113, 238, 386, 391, 418, 419
318, 319, 377, 397
55, 57, 60, 63, 237, 276, 440, 487, 488, 631
472, 473, 474, 576
15, 187, 202, 203, 211, 236, 264, 317, 395, 422, 439
384, 390, 393, 398, 402, 403, 415, 416, 417, 432, 433, 434, 435, 623, 624, 625
194, 265, 266, 267, 600
320, 360, 405, 406, 407, 420
93, 100, 103, 253
4, 5, 11, 105, 116, 120, 131, 258, 294, 296, 298, 299, 300, 336, 340, 353,
355, 368, 375

OKRSEK č. 4
Družstevní:
Dvořákova:
Chelčického:
Jesenická:
M. Alše:
Myslivecká:
Palackého:

Ing. Helena Kudelová
starostka města

24, 25, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 281, 471, 517, 518, 519, 520,
521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 540, 541, 608, 609, 610,
611, 612, 613, 614, 638
565, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 579, 601,632
2, 3, 14, 133, 134, 566, 616

117, 118, 119, 121, 619, 620, 621, 622
8, 9, 13, 219, 279, 289, 567
491, 492, 493, 494, 495, 496
47, 62, 286
290
206, 342, 516
51, 52, 54, 165, 170, 192, 195
11, 17, 125, 128, 129, 130, 131, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,
512, 513, 514, 515, 535, 536, 537
212, 213, 214, 221, 222, 233, 247, 251, 291, 314, 339, 355, 337, 604, 605, 606

168, 172, 174, 175, 180, 181, 184, 186, 187, 193, 194, 195, 196, 197, 214, 216, 218, 219,
221, 222, 225, 229, 245, 247, 249, 253, 260, 262, 265, 266, 267, 268, 271, 273, 275, 277,
278, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 297, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310,
311, 313, 314, 315, 316, 317, 321, 322, 324, 326, 328, 329, 332, 334, 335, 339, 347, 348,
349, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 367, 369, 370, 371, 372, 374, 388, 389,
390, 391, 396, 397, 398, 399, 233, 401
OKRSEK č. 7
Bílý Potok:
Mnichov:

Vidly:
Železná:

51, 67, 128, 152, 429
162, 167, 212, 241, 255, 269, 274, 282, 290, 293, 318, 320, 323, 325, 333, 337, 338,
341, 342, 343, 344, 350, 351, 352, 354, 364, 366, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384, 385, 386, 387
74, 75, 79, 81, 103, 112, 124, 125
1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 52,
55, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 70, 83, 84, 87, 88, 89, 91, 92,
93, 95, 96, 99, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem /cestovní pas/, nebo
platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a občanství jiného čl.státu a že je na území ČR veden v evidenci obyvatel dle
zvl.předpisu.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková komise zřízena.
Ve Vrbně pod Pradědem dne 20. 4. 2009

Ing. Helena Kudelová
starosta

Jarní úklid 2009
TERMÍNY A MÍSTA ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ V KVĚTNU
Školní – u IV. ZŠ
Chelčického - uprostřed
Polní – u garáží
Družstevní – u garáží
V Dolíku

7. - 10. 5.

22. - 24. 5.

15. - 17. 5. Mnichov – hřiště
Mnichov – křižovatka u Rákosí
Mnichov – most u Zelinků
Mnichov – točna autobusů
Železná - obchod

Bílý Potok – před starým mostem
Vidly – panely za Komárkovýma
TS Vrbno p. P.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko

Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav Piňos, privátní psycholog
Právní poradenství – Mgr. Renáta Jančová, specializace na civilní a obchodní
právo
Sociální poradna – Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotně postižené Bruntál
Kde? Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, přízemí, kancelář č. 104
Termíny poraden na květen 2009:
Psychologická poradna
Právní poradna
Sociální poradna

středa 13. 5. 2009
středa 20. 5. 2009
úterý 12. 5. 2009

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

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní Městského úřadu Vrbna pod Pradědem.
Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!
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Z činnosti jednotky SDH Vrbno pod Pradědem
od 20. 3. 2009 do 20. 4. 2009

Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem
Vás zve
na XVIII. ročník soutěže
,, O putovní pohár starostky Vrbna pod Pradědem”
Datum konání:
Místo konání:
Pořad soutěže:

150

sobota 23. 5. 2009
zámeček Grohmann
10:00 - 10:45 hod. - prezentace družstev
10:45 hod. - porada velitelů
11:00 hod. - zahájení soutěže
Tradiční soutěž pořádaná sborem města v požárních útocích družstev.
Přijďte podpořit soutěžící družstva mužů i žen!!!

Vybrané události v daném období:
20. 3. 2009
V tento den byla svolána jednotka hasičů města Vrbna pod Pradědem na požární zbrojnici z důvodu poplachu.
Jednalo se o dopravní nehodu osobního automobilu a linkového autobusu v Karlovicích. Po příjezdu bylo
zjištěno, že se osobní automobil nachází mimo vozovku ve vodě, proto byla hasiči vytvořena provizorní norná
stěna, aby nedošlo k úniku provozních kapalin do řečiště. Na místě zásahu nebyl nikdo zraněn. Obě vozidla byla
zabezpečena a po vytažení osobního automobilu se jednotka vrátila zpět.
4. 4. 2009
V 9:50 se ve Vrbně p. P. rozezněly sirény, aby svolaly hasiče k zásahu na požár srubu v lese nedaleko osady
Drakov. Na místo zásahu se jako první dostavila jednotka hasičů z Vrbna. Bylo zjištěno, že celý srubový dům je
zasažen požárem. Na lokalizaci požáru byly nasazeny 3 vodní proudy, z nichž dva hasili srub a jeden byl použit
na ochranu okolí a lesa, aby nedošlo k rozšíření. Na místo zásahu byla povolána další technika, aby byla zajištěna
dostatečná dodávka vody, která se řešila pomocí plovoucího čerpadla z nedalekého potoka. Po 4 hodinách práce
byl požár uhašen, a jednotky se vracely zpět na své základny.
Vypalování a spalování
Nastává období, kdy ve slunných teplých dnech začínáme uklízet své prostranství, zahrádky a jiné místa po
uplynulé zimě. Mezi pracovní činnosti, které souvisí s uklízením, patří i vypalování trávy, klestí aj. Je to sice
nejrychlejší způsob likvidace, ale můžeme si položit otázku: je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob?
V první řadě si musíme uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno podle zákona 133/1985 Sb.
o požární ochraně § 17 odst. 3 písm. f).
Rozdíl mezi vypalováním a spalováním:
vypalování porostů je způsob zbavení ze suchého rostlinstva pomocí zapálení ohně na určitém
prostoru, tzn. plošné vypalování např. trávy nebo strniště,
spalováním se rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě.
Při vypalování a spalování staré trávy můžeme neopatrným jednáním ohrozit život a zdraví osob, zvířat nebo
majetek. Pro období těchto klimatických podmínek by se měla dodržovat pravidla, která zabrání vzniku požárů.
Neměli bychom v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně, pokud se nachází
v blízkosti snadno vznětlivých materiálů (suché trávy, sena, slámy,…), rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
na lesních pozemcích a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního pozemku.
Co stanovuje zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně?
Pro právnické, fyzické osoby a podnikající fyzické osoby platí zákaz vypalování porostů.
Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, jako např. spalování listí, klestu či shrabané trávy.
Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale pálení většího množství hořlavých látek na volném prostranství
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jsme povinni, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Pro právnické
a podnikající fyzické osoby platí, že toto jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje (v našem případě HZS MSK ÚO Bruntál), který může stanovit další podmínky pro tuto
činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Kontakt na HZS MSK ÚO Bruntál je na webových stránkách
www.izs-br.cz nebo ohlášení pálení klestu na tel. čísle 950 740 103.
Za přestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 25 000,- Kč, právnické osobě nebo
podnikající fyzické osobě, provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí, pokutu do výše 250 000,- Kč
a právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím,
pokutu do výše 500 000,- Kč.
Díky pálení klestí či odpadu v rámci jarních prací nebo plošnému vypalování starých suchých porostů dochází
každoročně ke vzniku požárů, které způsobí četné újmy na zdraví a mnohamilionové škody na majetku.
Za JSDH Ondřej Chalupa

nepoužili zádržný systém.
Při dopravních kontrolách bylo zjištěno šest řidičů, kteří řídili vozidla pod vlivem alkoholu
Z chaty si odnesl nástěnné hodiny a další věci
Dne 22. 4. 2009 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření z trestných činů krádeže a porušování
domovní svobody, kterých se měl dopustit dosud neznámý pachatel tím, že v době od 20. 4. 2009 do
21. 04. 2009 ve Vrbně pod Pradědem - Mnichov po vytlačení zadních vstupních dveří vnikl do rekreační
chalupy. Zde se již volně pohyboval a vše prohledal. Následně si odnesl repliku dřevěných pendlových hodin,
elektrický vysavač a hodily se mu i dvě láhve vína. Odcizením uvedených věcí vznikla majiteli škoda ve výši
okolo 5 200 Kč a poškozením zárubní dveří a omítky škoda ve výši okolo 300 Kč.
Demontoval a odcizil všechna čtyři kompletní kola.
V noci z 22. 4. 2009 do 23. 4. 2009 dosud neznámý pachatel v obci Ludvíkov odcizil na vozidel na vozidle
Škoda Octavia všechna čtyři kompletní kola (pneu+ALU disky) v celkové hodnotě okolo 14 tisíc Kč. Majitel měl
vozidlo odstaveno na parkovišti před domem. Policisty bylo provedeno ohledání místa činu a dne 23. 4. 209
zahájeny úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu krádeže.
vrchní inspektor nprap. Tušková Pavla

Očkování psů a koček

duben 2009
Požár budov letního tábora
Policisté spolu s hasiči šetří od 4. 4. 2009 požár letního tábora ve Vrbně pod Pradědem - Mnichově. Došlo ke
shoření budov, kde se nacházela jídelna a klubovna a v zimním období zde byl uložen různý materiál a stany.
Způsobená škoda činí přes 2,5 mil. Kč. Na místě zasahovali hasiči z Vrbna, Zlatých Hor, Jindřichova, Krnova
a Bruntálu. Přivolaný vyšetřovatel hasičů vyloučil samovznícení. Ke zranění osob nedošlo. Následující den
policisté provedli ohledání místa, byl přítomen i kynolog se služebním psem, zaměřeným na hořlaviny. Další
okolnosti a příčinu požáru šetří OOP Vrbno pod Pradědem.
Již druhé utonutí mladé osoby
Vrbenští policisté šetří okolnosti utonutí 31leté ženy. K tragické události došlo v sobotu 11. 4. 2009 krátce po
poledni na řece Opavě v Karlovicích.
Skupina osmi vodáků sjížděla řeku a jeden ze čtyř nafukovacích člunů se v důsledku silného proudu převrátil
pod splav. Žena vypadla z člunu a dostala se do vodního víru, který jí neumožnil z místa odplout. Další vodáci
ihned přispěchali na pomoc. Vzhledem k silnému proudu se ženu podařilo vytáhnout z vody po 10 minutách, ale
již byla v bezvědomí. Ihned jí byla přítomnými vodáky poskytnuta první pomoc a po příjezdu rychlé záchranné
služby bylo v resuscitaci pokračováno. Po necelé hodině bohužel musel přítomný lékař konstatovat smrt. Byla
nařízena soudní pitva.
Odcizení motorové pily z vozidla
Policisty ve Vrbně pod Pradědem dne 14.4 2009 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření
z trestného činu krádeže, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel tím, že dne 14. 4. 2009 v době okolo 13:00
hodin ve Vrbně pod Pradědem ze zaparkovaného osobního motorového vozidla Dacia Logan odcizil motorovou
pilu, která byla uložena v zavazadlovém prostoru uvedeného vozidla. Odcizením motorové pily vznikla stavební
firmě škoda v celkové výši okolo 10 tisíc Kč.
Dne 14. 4. 2009 proběhla v rámci ÚO Bruntál dopravně - bezpečnostní akce, k zajištění bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, do které bylo zapojeno osmnáct policistů z pořádkové policie a čtyři policisté
DI. Cílem akce byly kontroly zákazu požívání alkoholu u řidičů, dodržování pravidel silničního provozu ze
strany všech účastníků, kontroly dokladů, technického stavu vozidel ( včetně jízdních kol), pátrání po osobách,
věcech, vozidlech a pachatelích trestné činnosti.
Celkem bylo kontrolováno 255 vozidel, zjištěno 25 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu ( 10 přestupků vyřízeno blokovou pokutou na místě, 9 přestupků blok. pokutou na místě nezaplacenou
a v šesti případech došlo k oznámení přestupku).
Policisté při dopravní akci zjistili, že v pěti případech nevyhovoval technický stav vozidel, v jednom případě
bylo řízeno vozidlo bez platného řidičského oprávnění, dva případy nepředložení dokladu o pojištění
odpovědnosti, ve dvou případech zjištěno nepoužití bezpečnostních pásů a rovněž ve dvou případech řidiči

proběhne ve dnech od 11. do 16. května 2009
11. 5. 2009 - pondělí
Vrbno - Odetka
Vrbno - Městský úřad
Vrbno - Technické služby

15:45 – 16:00 h
16:05 – 16:30 h
16:35 – 17:30 h

14. 5. 2009 – čtvrtek
Karlovice – Slezský Dům (IRIS)
16:00 – 16:55 h
Karlovice - Obecní úřad
17:00 – 17:55 h
Karlovice - Zadní Ves „Pod Lipou“ 18:00 – 18:30 h

12. 5. 2009 - úterý
Železná - autobusová zastávka
Mnichov - „u Rákosí“
Mnichov - (bývalý obecní úřad)
Mnichov - (Urbanovi č.p. 56)
Mnichov - točna autobusů

16:00 – 16:55 h
17:00 – 17:45 h
17:50 – 18:10 h
18:15 – 18:25 h
18:30 – 18:40 h

15. 5. 2009 - pátek
Široká Niva - Pocheň – autob. zast.
Široká Niva - nákupní středisko
Široká Niva - obchod p. Hanela
Skrbovice - vlaková zastávka
Kunov

13. 5. 2009 - středa
Ludvíkov – „sudárna“
Ludvíkov – obchod
Ludvíkov – „Stonožka“
Karlova Studánka - Obecní úřad

16:00 – 16:45 h
16:50 – 17:30 h
17:35 – 17:50 h
18:00 – 18:30 h

15:30 – 15:40 h
15:45 – 16:40 h
16:45 – 17:15 h
17:20 – 17:50 h
18:00 – 18:30 h

Cena vakcinace za 1 zvíře proti vzteklině činí 80,- Kč
Pokud byste měli zájem o očkování zvířete kombinovanou vakcínou, která je proti vzteklině, psince, parvoviroze,
leptospiroze, hepatitidě, její cena bude 250,- Kč.
K prováděnému zákroku si přineste platné očkovací průkazy!
Vystavení nového očkovacího průkazu: obyčejný 10,- Kč, očkovací průkaz mezinárodní 30,- Kč.
Očkování bude provádět MVDr. Vojen Sadílek

Upozorňujeme občany, že psi musí být na vodítku a případně opatřeni i náhubkem.
Z bezpečnostních důvodů není vhodné, aby psy a kočky k očkování přivedly děti!
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Lesnická firma MADER s.r.o. a Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem
zvou na přednášku

Topíme moderně, ekologicky a přitom
ekonomicky
Ø
Ø

středa 20. května 2009 v 18:00 hodin
STŘECHA Vrbno pod Pradědem
Ø

vstup zdarma

Přednáška je určena všem zájemcům o úspory nákladů na vytápění rodinných domků
a bytových domů. Přednášet bude Ing. Jaroslav Mader.
Program:
1. Současné způsoby vytápění z pohledu ekologie a ekonomiky
2. Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev vody (biomasa, sluneční energie, tepelná čerpadla)
3. Program „Zelená úsporám“ – finanční podpora státu občanům při využívání obnovitelných zdrojů
a úspor energie v obytných budovách
dotace na zateplení budov
dotace na výstavbu domů v pasivním energetickém standardu
dotace na využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody
4. Výše dotací a podmínky pro jejich získání
5. Seznámení s výrobky, na něž lze nárokovat dotaci

Aktuality ze Sportovního gymnázia
Většina událostí v měsíci dubnu proběhla až po 20. dubnu. Vzhledem k termínu uzávěrky Zpravodaje o nich
přineseme informace až v červnovém čísle. Takže dnes ze života školy jen stručně.
Telegraficky
Ø Družstvo starších žákyň zvítězilo v okresní soutěži odbíjené v Krnově a postupuje do krajského kola.
Trenér Mgr. P. Pytela.
Ø V okresním finále v malé kopané 8. a 9. tříd zvítězil v Krnově tým našich chlapců. Trenér
Mgr. Z. Hradil.
Ø V krajském finále Juniorského maratonu obsadilo družstvo našich sportovců v Opavě 2. místo.
Přestože podali kvalitní výkon, porazilo nás družstvo atletů ze Slezského gymnázia v Opavě. Poprvé
po dlouhých letech se naše škola nezúčastní pražského finále.
Ø Marek Gamovský nás potěšil pěkným 19. místem mezi 38 soutěžícími ze všech středních škol
Moravskoslezského kraje (převážně z gymnázií). Na soutěž se připravoval s Mgr. R. Němcem.
Ø Cyklista David Dvorský zvítězil po výborném výkonu v posledním dubnovém závodě Českého
poháru na silnici. Další, rovněž pěkné výsledky našich cyklistů, najdete v pravidelném zpravodajství
z ACS DRAK z pera M. Mlynáře. Trenér cyklistů V. Mlynář.
Ø Sjezdař Pavel Janoszek obsadil na Mistrovství Moravy a Slezska na Pradědu ve slalomu 3. místo
v kategorii juniorů. Mezi mladšími juniory skončil na výborném 2. místě. Trenér PaedDr. P. Houser.
Ø Dramaťák se zúčastnil divadelní přehlídky v klubu Mír. Svými vystoupeními opět zaujal. Umělečtí
vedoucí Mgr. Z. Hons a E. Trzaskalik.
Ø Studenti z oktávy absolvovali 1. část maturitní zkoušky – písemnou práci z českého jazyka
a literatury. V posledním květnovém týdnu proběhnou ústní maturity, prý naposledy postaru.
Ø V okresním kole matematické olympiády byli všichni naši studenti úspěšnými řešiteli. V kategorii Z6
obsadil Vojen Sadílek 5. - 7. místo a Vojtěch Matuš 9. - 11. místo, vyučující je Mgr. M. Húsková.
V kategorii Z8 získala Jana Šimáková výborné 2. - 3. místo, vyučující Mgr. Č. Nakládal.
Ø Ve středu 22. dubna konali přijímací zkoušky uchazeči o studium v primě ve školním roce 2009/10
a uzavřelo se i 1. kolo PZ ke čtyřletému všeobecnému a 2. kolo ke čtyřletému sportovnímu studiu
v kvintě pro školní rok 2009/10.
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Cyklista David Dvorský.

Naši orienťáci na velikonočním soustředění na Vysočině.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do primy pro školní rok 2009/10
Ředitelka Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace,
vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu do primy, obor 7941K/81 Gymnázium, osmileté denní studium pro
žáky z 5. tříd základní školy.
Přihlášky mohou podávat zákonní zástupci žáků k rukám ředitelky Sportovního gymnázia v termínu
do 19. 5. 2009. Přijímací zkoušky se budou konat ve středu 20. 5. 2009 v 8:00 hod. (test obecných studijních
předpokladů, test z matematiky a českého jazyka připravené o.p.s. Scio).
Další informace najdete na www.sgvrbno.cz.
Michaela Hradilová

Přehled teplot za měsíc březen
V prvním grafu přinášíme přehled průměrných teplot za měsíc březen. Druhý graf ukazuje přehled
průměrných teplot v březnu za roky 2000 až 2009. V následujících tabulkách Vám přinášíme několik údajů z naší
meteorologické stanice.

Březen

Duben do 25.
den
28.3
22.3
18.3

hodina hodnota
teplota
max
12:59 13,2°C teplota
max
min
5:48
-8,1°C
min
rychlost větru
7:13 13,5m/s rychlost větru
srážky
měsíční
52,9mm srážky
měsíční
za den
13.3
8,5mm
za den
za hodinu 13.3 10:30-11:30 1,4mm
za hodinu

den
4.4
1.4
17.4
23.4
23.4

hodina hodnota
11:35 26,1°C
4:00
-2,3°C
11:50 8,8m/s
6,7mm
5,5mm
1:30-2:30 2,2mm

Srážky
Srážky v březnu [mm]

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

11,8

28,5

9,3

19,2

34

28,9

52,9
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Klubíčko zve kluky a holky na svůj tábor

Teploty za březen

C

12,0

Ráno

Poledne

Večer

8,0
4,0
0,0
-4,0
-8,0

Datum
C

Průměrné měsíční teploty za březen 2000-2009
6,0
5,0

V pořadí už desátý integrovaný dětský stanový tábor Klubíčka se letos připravuje na červenec na táborovou
základnu uprostřed lesů ve Staré Vsi - Žďárském Potoce na Rýmařovsku. Celotáborová hra, nazvaná Galaxy trip
2009, slibuje spoustu dobrodružství, výletů a her. Pro mnohé děti je lákadlem už táboření v podsadových stanech,
lesní sprchy, dobroty vařené v táborové kuchyni pod smrky, příprava dříví na táboráky, noční hlídky, prostě kus
prázdnin v lůně přírody a s prima kamarády. Nechtějí jet na tábor, kde by je čekalo rekreační středisko se vším
svým pohodlím.
„Naše tábory jsou integrované, společně se zdravými dětmi sem jezdí také děti a mladí lidé, kteří pro svůj
zdravotní hendikep potřebují větší míru ohledu, ale také pomoci. Tak, jako v jiných kolektivech, se děti vzájemně
poznávají a učí se rozumět druhým, sžívají se, kamarádí. Jezdí s námi také malí kamarádi z polských obcí
Euroregionu Praděd, těch už se letos přihlásilo šest“, uvedla Alena Kiedroňová, statutární zástupce pořádající
organizace s tím, že na táborech Klubíčku vyrostla už řada šikovných instruktorů i oddílových vedoucích. Naší
vizitkou jsou také spokojení táborníci, kteří s námi absolvovali už několik táborů.
Klubíčko zve na svůj tábor také děvčata a kluky z Vrbenska. Školáci se snadno mohou přes webové stránky
www.klubicko-bruntal.cz přesvědčit, jakou atmosféru mívají naše tábory, jaké bylo stanování s koníkem
Detvanem, kteří psí kamarádi za námi přijíždějí, kam se vydáváme na výlety i jak nám chutnají třeba beleše od
paní kuchařky Věrky. Kdo si chce o našich táborech popovídat, může přijít každý čtvrtek odpoledne od 15 hodin
do klubu Vrbenské Klubíčko, které funguje v prostorách Domu s pečovatelskou službou na Husově ulici. Potká
tam jak samotné táborníky, tak některé z vedoucích.
Tábor GALAXY TRIP 2009 proběhne ve dnech 4. – 17. července a pobyt stojí 3.600,- korun. V ceně je
mj. pojištění dětí, čerstvá strana 5x denně, pitný režim, výlety. Některé zdravotní pojišťovny podporují ozdravné
pobyty dětí v tuzemsku finančně zajímavým příspěvkem, také některé firmy poskytují příspěvky na dětskou
rekreaci, rodičům se určitě vyplatí informovat se o podmínkách. Přihlášky a bližší informace k táboru na
vyžádání pošleme poštou nebo e-mailem. Tábor pořádá Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Eva,
79323 Karlovice 353, tel. 554 744 328 (večer), email: klubicko.bruntal@seznam.cz. Hlavní vedoucí absolvoval
akreditovaný kurz pro pořádání táborů, v týmu je zkušená zdravotní sestra, noční ostraha, zkušení vedoucí
a instruktoři. Odjezd na tábor: 4. 7. v 10 hod z autobusového nádraží v Bruntále (u vlakového), po dohodě možná
též individuální doprava dětí až na táborovou základnu, příjezd z tábora: v pátek 17. 7. 2009 v 16 hod na
autobusové nádraží v Bruntále. V případě většího zájmu dětí z Vrbenska vypravíme autobus už z Vrbna.
Integrovaný tábor je určen jak dětem zdravým, tak dětem vyžadujícím zvláštní péči, vhodný i pro děti s DMO,
EPI, astmatem apod., nevyjímaje děti na vozíčku, jimž pobyt doporučí také jejich praktický lékař. Tábor Galaxy
trip 2009 je pořádán s finanční podporou Města Bruntálu.

4,0

Klubíčkáři

3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0

-2,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rok
za ZŠ Vrbno p. P.
Mgr. Pavel Remeš
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Z Domova pro seniory Vrbno - Mnichov

Netradiční kraslice

Všichni se radujeme z nastupujícího jara. Začínají pomalu rozkvétat stráně, zelenají se trávníky a na stromech
nesměle raší lístečky.
Sluníčko, které nám přes zimu tolik chybělo, začíná hezky hřát.
Ale nejen příroda nám přináší potěšení. Navštívili jsme se seniory hezkou divadelní pohádku O chytré
princezně v Bruntále. Kulturní zážitek jsme umocnili návštěvou cukrárny, kde jsme si smlsli na dobrotkách.
Svátky jara jsme přivítali krásnou výzdobou Domova a společným dopolednem při živé hudbě s bohatou
tombolou i maskami s krásnými tatary. Nechybělo ani skrápění vodou. Zúčastnili jsme se také soutěže
o nejkrásnější velikonoční dekorace, kterou pořádala Střecha ve Vrbně p. P. Tuto výstavu jsme také několikrát
navštívili a obdivovali jsme nádherné výtvory, které vytvořily dětské ruce.
Pracovnice DPS Vrbnop.P. Milena Reissner

Ve středu 8. dubna jsme se sešli v odpoledních hodinách v MŠ Jesenická, abychom se společně připravili na
tolik očekávaný jarní svátek „Velikonoce“.
Připravený materiál a vyzdobené třídy nám ihned navodily velikonoční atmosféru.
Rodiče ani děti dlouho neváhali a s chutí se pustili do práce. Zdobili vyfouknutá vajíčka různými technikami.
Barvili, lepili barevné korálky na vajíčka, využívali krepový papír, zbytky barevných vln a přízí. Velký úspěch
měl barevný písek, který děti nazývaly „kouzelným“. Skutečně kouzlil netradiční kraslice.
Všichni měli možnost poznat a naučit se novou techniku zdobení vajíček těstem z kukuřičného škrobu, se
kterým se pracuje jednoduše, jako s modelovací hmotou. Hotové výrobky se jen nechají uschnout. Jsou krásně
hladké, tvrdé, jejich povrch vypadá jako glazovaný.
Děti byly pracovité, vydržely tvořit celé odpoledne. Odměnou jim byly vlastnoručně vyrobené „netradiční
kraslice“, které si hrdě odnášely domů.
Helena Machetanzová
MŠ Jesenická

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro vás připravuje
následující přednášky v měsíci květnu 2009
Co je Tvoje, je i moje, aneb jako v socialismu
Vždy se snažíme vás informovat o dění v našem Domově v dobrém. Ale k napsání i pár negativních řádků mě
tak trochu vyprovokoval článek v dřívějším Zpravodaji „Dětský domov trochu jinak“, kde si paní stěžuje, kterak
její dcera přišla o jistou finanční částku z kapsy kabátu, jež si jen na chvíli odložila.
My nebydlíme v dětském domově, ale také nám zde nenávratně mizí třeba keramické obrázky ze zdi, kterými
jsem chtěla nahradit zastaralé obrazy, nově zakoupené hodiny na pokoje klientů, pokojové květiny i s květináči,
vánoční ozdoby… Nemyslím si, že je berou klienti.
K čemu?
Že by návštěvy??? Zaměstnanci??? Nechci a neházím všechny do jednoho pytle, protože bych tím mnohým
z nich ublížila. Ale ten(ta), koho se můj postesk dotýká, by si měl(a) uvědomit, koho že vlastně okrádá a zda je
mu (jí) to zapotřebí…
Ani já nechci svým článkem vzbudit žádnou vlnu solidarity. Jen jsem chtěla obyvatele našeho Domova potěšit
novými věcmi, jenže někteří nás nepotěšili.
P. Žaludová
16. strana

Název přednášky:

TAJNÁ PŘÁNÍ MUŽE A ŽENY II.
– aneb Jak vyjadřujeme své pocity.

KDY: ČTVRTEK 14. KVĚTNA 2009
KDO:
Oldřich WAGENKNECHT, lektor KZ pro oblast partnerských
vztahů
Přednáška je příležitostí dozvědět se něco nového o problematice
vyjadřování pocitů, jak to v praxi dělá žena a jak muž, a jak si spolu rozumějí, nebo
také nerozumí, a proč. Zákonitosti vyjadřování pocitů budou ilustrovány
praktickými ukázkami ze života, a to i ze života lektora. Diskuse na toto téma bude
v závěru přednášky a také bude příležitost i k individuálním rozhovorům
a konzultacím.
Ochutnávkou zdravých a chutných jídel spolu s recepty bude večer zakončen.
Součástí přednášky bude také bezplatné měření krevního tlaku a tuku zdravotníkem.
17. strana
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Název přednášky:

H N Ě V – aneb Proč se hněváme a co s tím můžeme udělat.

KDY: ČTVRTEK 28. KVĚTNA 2009
KDO: LUBOMÍR ŽIŽKA
S hněvem se setkáte všude. Manželé se na sebe zlobí. Zaměstnanci se hněvají na
nadřízené. Dospívající se zlobí na rodiče a naopak. Mnozí jsme jednou za čas
rozzlobeni na naši vládu či poslance. Někdy se zlobíme i sami na sebe. Prostě život
nám přináší spoustu frustrací. Možná jste těmi, kteří dokážou svůj hněv a vztek
zadržet, možná jste spíše jako "přeplněný parní kotel".
Ať tak, či onak, hněv je součástí našeho života. Přesto hněv nemusí ovládat váš
život. Hněv lze využít i pozitivně a dokonce vám může změnit vaši životní situaci.
Jak to tedy udělat? Máme hněv potlačovat nebo nechat své emoce volně plynout?
Jak rozpoznat rozdíl mezi „dobrým“ a „špatným“ hněvem? Jak využít hněv, aby vás
motivoval k pozitivní změně? Jak mluvit s lidmi, kteří se hněvají?
O všech těchto aspektech hněvu Vám bude přednášet lektor zdravého životního
stylu Lubomír Žižka.
V závěru večera nebudou ani tentokrát chybět vzorky zdravých jídel.
Součástí přednášky bude také bezplatné měření krevního tlaku a tuku zdravotníkem.
Uvedené přednášky o. s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se konají ve Středisku chytrých aktivit
STŘECHA, ul. Ve Svahu 13, Vrbno pod Pradědem.
Začátek přednášek je v 18 hod. Vstup volný. Informace a dotazy na tel. 554 751 071 nebo 602 862 453

„TRADICE – POUTA PŘÁTELSTVÍ“
Spolek Přátelé Vrbenska se svými 51 členy letos slaví již 6. narozeniny od založení - registrace 14. 1. 2003.
Nalezl si v Polsku polského partnera k uskutečnění společného projektu 2009 k zajištění a obohacení svých
tradičních akcí:

ruchu. Poprvé své speciality i s ochutnávkou představí také u nás, na obou uvedených akcích.
Připravená ochutnávka polévky „žurek“, zelný „bigos“ z pěti druhů mas, vařených i smažených pirogů,
zelného listu „golambki“ a polského „boršče a paštiček“, byla velmi chutná. Věříme, že podobně, jako to
chutnalo nám, budou připravené polské gastronomické speciality chutnat vrbenské veřejnosti, která se našich
akcí zúčastní (Dlouhá noc – srpen, Evropské Vánoce – prosinec).
Tato dvě, a v budoucnu následující další vzájemná přátelská setkání, otevírají vrátka k bližšímu poznání života
přátel v polském příhraničí.
Marie Šípová, Spolek Přátelé Vrbenska

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) „Překračujeme hranice“

Jarní procházka Údolím Lapků z Drakova
Občanské sdružení Actaea a Spolek Přátelé Vrbenska vás zvou na procházku naučnou stezkou Údolím Lapků
z Drakova v sobotu 23. května 2009. Sejdeme se v 9:00 hodin na točně autobusu v Mnichově, kde stezka začíná.
Po cestě vám budeme vyprávět dobrodružné příběhy zdejších temných hvozdů, dozvíte se také něco o přírodě
a historii tohoto krásného údolí Černé Opavy.
Připojit se k nám můžete také na Drakově, kam se dostaneme asi v 10:30 hodin (pokud se opozdíme, počkejte
na nás). Poté budeme pokračovat na Rejvíz, kde se v tento den koná slavnostní Otevírání mechového jezírka.
Trasa dlouhá 12 km vede po asfaltové lesní cestě a je vhodná pro rodiče s dětmi i seniory, cyklisty i pěší.
Průvodce naučnou stezkou si můžete koupit přímo u nás.
Těšíme se na vaši účast.
Mgr. Kateřina Kočí a Karel Michalus

„Dlouhá noc - Den polské kuchyně - 15. 8. 2009“
„Evropské vánoce - Mikulášská zabíjačka a čertovské rojení - 12. 12. 2009“
Projekt je registrován pod názvem
"TRADICE - POUTA PŘÁTELSTVÍ"
Foto je z prvního setkání v Kolibě
28. 2. 2009 a podpisu partnerské smlouvy

První přátelské orientační setkání
našeho spolku a spolku Wilamowice
Nyskie z Polska se uskutečnilo
28. 2. 2009 na Kolibě v Ludvíkově.
Druhé velmi srdečné bylo již
přímo ve Wilamowicích v sobotu
21. 3. 2009. Tato obec má 287
obyvatel a nachází se 7 km za městem
Glucholazy. Tento Polský kulinářský
spolek má 17 členů a k dispozici
objekt s klubovnou, kuchyní, sálem
a velmi starou zrekonstruovanou
funkční pekárnou. Hlavní náplní
činností spolku je vaření a prezentace
polských
kulinářských
specialit
a tradičních polských jídel na
gastronomických akcích v Polsku,
Německu a veletrzích cestovního
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Předvolební kampaň do EP

Prestižní ocenění „Zlatý středník“

KSČM
Vážení občané,
blíží se volby do Evropského parlamentu. Komunistická strana Čech a Moravy se bude ucházet o vaše hlasy.
Ve volbách do EP v r. 2005 bylo za KSČM zvoleno 6 poslanců. Mezi nimi jsou Randsdorf, Remek, Kohlíček,
Maštálka, Strož a jedna žena, pí. Věra Flasarová. Všichni velmi poctivě a obětavě pracovali. Jsou to schopní
a vzdělaní lidé, a někteří z nich se budou opět ucházet o hlasy voličů.
V našem Moravskoslezském kraji budou v letošních červnových volbách do EP na předních místech za KSČM
kandidovat dvě ženy. Opětovně pí. Věra Flasarová a poprvé velmi mladá, ale zkušená poslankyně Parlamentu
ČR, Ing. Kateřina Konečná. Pro ni se stává Evropa stále více a více pravicovou a tyto poměry by se měly změnit.
Účastnice letošní oslavy MDŽ ve Vrbně p. P. ji měly možnost poznat a pohovořit s ní. Mnozí ji také mohli vidět
v r. 2007 ve Vrbně a hlavně v Železné, kde působila v dětském táboře. Také v letošním roce bude opětovně o
prázdninách v Železné pracovat s dětmi v táboře, který každoročně organizuje OV KSČM v Bruntále. Počítáme
tak jako v r. 2007, že i letos s ní uskutečníme besedu, na kterou vás již nyní srdečně zveme.
Naše kandidátky do EP jsou velkými bojovnicemi za práva žen, rodin a dětí. Jsou to ženy vzdělané s velkými
zkušenostmi a sociálním cítěním. Žen je v politice třeba. Jsou pracovité, spravedlivé s citem pro druhé. Proto
bych vás chtěla vyzvat, milí občané, a hlavně ženy, abyste je svými hlasy podpořili. Určitě vás nezklamou.
KSČM vždy drží své sliby, žádné aféry a nepoctivosti jste u našich poslanců nezaznamenali. Chci také
zdůraznit, že jsme strana demokratická, poučená z chyb minulosti, usilující o spravedlivou společnost, pečující
o zlepšování životního prostředí a bojující o důstojnou životní úroveň. Prosazujeme bezpečnost a mír a jsme proti
umístění radaru v naší republice. V této, dnes tak složité době, usilujeme také o překonání hospodářské krize.
Chtěla bych vás hlavně vyzvat, abyste všichni k volbám přišli. Kdo nejde k volbám, volí ty, které nechce.
Nenechte za sebe rozhodnout jiné. Volte kandidáty za KSČM, volte jistotu a lepší budoucnost pro sebe i své děti.

Dne 16. 4. 2009 se v pražském divadle Archa uskutečnilo slavnostní předání cen v národní soutěži nejlepší
firemní prezentace Zlatý středník 2008. Tuto akci pořádá PR Club ČR.
Mezi oceněnými účastníky v rozličných kategoriích byli například: O2, Vodafone, Audi, Volvo, Škoda auto,
pivovar Bernard, Vella a další. V kategorii prezentace státní správy a neziskových organizací získal ocenění
Dušan Zapalač Gionardi z Vrbna pod Pradědem - Metropolitan magazine Ostrava
(Pozn. r.: cenu získal již ve třech ročnících 2005*2006*2008*)

za MO KSČM Ludmila Strnadová
ČSSD
Srdečně zveme přátele a příznivce
na společný tradiční jarní výstup na Praděd v pátek 8. května 2009 v 8:00 hod sraz na
parkovišti Hvězda v Karlově Studánce (bus jede v celou hod nahoru), potom z Ovčárny pěším
pochodem nahoru na Praděd (po dobu občerstvování ve věži se setřou rozdíly v tempu výstupu).
Zakončení jako obvykle je v penzionu Pod Pradědem ve Vrbně. Záštitu nad touto akcí převzal
OVV ČSSD a účast přislíbil moravskoslezský lídr ve volbách do EP Vojta Mynář.

Na setkání se těší členové MO ČSSD pod vedením předsedy Jiřího Kočičky
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VÍŤA VÁLEK
Víťa Válek je začínajícím vrbenským spisovatelem, básníkem, hudebníkem a zpěvákem, který se ve svých
deseti letech chce stát hercem.
Víťa píše fantasy trilogii o kouzelníku Ruticelitovi.
Desetiletý vrbenský školák Víťa Válek právě diktuje babičce první díl trilogie mystery knížek pod názvem
Trampoty kouzelníka Ruticelita.
Dokončit první díl trilogie chce nadaný hoch ještě v první polovině roku. Poté se pustí do druhé části. Příběh
vymýšlí sám, zapisuje mu ho babička.
Ta má namalovat obrázek na titulní stránku knížky Trampoty kouzelníka Ruticelita. Víc obrázků začínající
autor uvnitř nechce. „Aby si každý mohl představovat příběh podle své představy. Nemám rád knížky s obrázky,
to brání v rozvoji fantazie. A tu já mám velkou,“ vysvětlil Víťa Válek.
Napsal už řadu básniček. Nyní se pustil do většího díla fantasy trilogie o kouzelníkovi. „Inspirovali mě slavní
spisovatelé, napadlo mě, že taky zkusím napsat knížku. A tak jsem začal psát o pohádkové zemi, v níž žije
kouzelník a od toho se vyvíjí děj prvního dílu,“ řekl dětský autor Víťa Válek. Rád čte, nejvíc knížky Letopisy
Narnie a Harry Potter. Kouzelníka Ruticelita si vymyslel sám.
„Mě žádné jméno pro mága nenapadalo, a tak jsem přemýšlel. Doma právě kupujeme krém Ruticelit. Krém
lidem pomáhá, kouzelník vlastně také,“ vysvětlil Víťa Válek. Hodný starý kouzelník dokáže skoro všechno.
Magickou bránou vstoupí do světa jednadvacátého století do Anglie, kde se odehrává první díl série. Část knihy
se má týkat setkání s bezhlavým rytířem, hodným, o němž si ale mnozí myslí, že je naopak zlý.
„Český tenista tam přijede k jedné paní, nebudu ji jmenovat, to je pro čtenáře překvapení. Za ním ještě dojede
fanoušek tenisu. V knize se objeví i Vrbno pod Pradědem, čímž chci naše krásné město zviditelnit,“ popisoval
děj knihy Víťa Válek. Druhý díl přesune čtenáře z říše lidí do říše pohádkové. „Nějaké ty nápady v hlavě mám,
ale ještě přesně nejde říct, kudy se děj knížky bude ubírat,“ konkretizoval Víťa Válek.
Na pilno má, i když právě nediktuje pod ruku babičce. Dochází do hudební školy na kytaru, na sólový zpěv do
sboru, do dramatického kroužku. „Chci se toho hodně naučit, protože se chci jednou stát hercem. Strašně rád
bych si zahrál v nějaké Cimrmanově hře, to bych hrál nejraději,“ plánoval Víťa Válek. Rád by hrál po boku Vojty
Kotka a Lukáše Vaculíka.
S kamarádkou Terezkou Zachardalovou zakládá Víťa klub, jehož snahou je právě vybírat peníze pro nadaci
Kuře. Na Kuře přispívá pravidelně ze svého kreditu dárcovskými smskami.
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Z pera začínajícího autora:
Výhody země
Víťa Válek
U naší staré chýše,
Marťan Fufu domů píše.
Fufu píše mamince,
že u nás spal v postýlce
a že máme oblečení
skříně, postel, povlečení.
Máme jídlo, máme pití,
ve vesmíru není k žití.
„Mají kyslík, a my ne,
mámo, mámo, jémine!
Mají uši a my zase trychtýře,
jíme všichni z talíře.
Děti se mnou si hrají,
po obědě spinkají.
Ve vesmíru dobře je,
na zemi však lépe je!“
Autor a foto: Deník/Karel Janeček, únor 2008

Listárna Karlovice
Krize se nás netýká…
Těmito slovy a dalšími superlativy na téma výkonnosti české ekonomiky se ještě na
podzim všude v mediích holedbali naši vládní představitelé.
Z určitého pohledu by se opravdu dalo říci, že současná krize se tak moc oblasti Jeseníků netýká. Jako bychom
si na její projevy, vysokou nezaměstnanost, nízké mzdy, neutěšený vzhled našich obcí, atd, za těch 20 let již
zvykli. Zvykli jsme si bohužel i na to, že se řešením problémů naší oblasti také nikdo z těch, kteří k tomu mají
kompetence a jsou za to placeni, nezabývá. Zvykli jsme si, že se zdejší komunální politici vůbec neozvou, když
se mají hlasitě ozvat!
Zpráva o zavření vrbenské sklárny byla proto tragickou jen pro další nezaměstnané a jejich blízké. Pro většinu
ostatních byla bohužel jen další „běžnou“ špatnou zprávou v pořadí: „co se divíte, je krize…“. Zrušení sklárny,
Dřevokombinátu, útlum výroby prakticky všech zdejších větších podniků, to vše jsou „logické“ dopady globální
či tržní ekonomiky. Naše oblast není vhodná pro velký průmysl. Zato z pohledu rozvoje cestovního ruchu zde
máme velký potenciál. Ale! Jeden ze základních prvků rozvoje cestovního ruchu, krásu zdejších měst a obcí,
zdevastoval násilně nainstalovaný průmysl a bytová výstavba. Dalším vážným problémem je nedostatek
vlastních zdrojů obcí i obyvatel na spolufinancování projektů. Smutné je, že k iniciativě více než 1000 obcí za
odstranění rozpočtové diskriminace malých obcí (, zachování ZŠ, atd.) se z našeho údolí otevřeně přihlásila jen
Karlova Studánka. Však „on to někdo zařídí“…
Samotný vztah k obcím se mnohde také nezlepšuje - viz foto str. 23.
Máme zde tedy vůbec naději na zlepšení?
Ano, studie Perspektiva rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách (součást projektu Obnova Jeseníků, viz
www.vnitrostatnioffset.cz) hovoří jednoznačně – celá oblast Jeseníků a zde žijící obyvatelé mají velkou
perspektivu! Jako vždy to má své ALE - projektu by se museli chopit a začít jej prosazovat místní politici spolu
s krajskými. Za Tošenovského to nešlo. Bohužel to, co nyní buduje Palas v Ludvíkově, svědčí o tom, že ani jemu
jesenická architektura a malé projekty, jako základní principy trvale udržitelného rozvoje Jeseníků, neříkají nic.
Zájmy mají ostatně mnozí naši politici úplně jiné – jak využít svých pozic i fondů EU především pro sebe.
Zda výměna hejtmanů byla jen „z louže do bláta“ ukáže čas. Ten bohužel letí a s ním uhání i vlak s fondy EU.
Pro „spící“ Karlovice až tragicky rychle!
Žijeme bohužel v době, kdy je nutné vše si tvrdě vybojovat - jak si ale vynutit kvalitní práci politiků? Nijak.
Je třeba prostě vyměnit všechny, kteří si to zaslouží. Ty nahoře, kteří místo řešení krize utrácejí miliardy Kč za
obrněné transportéry a plánují olympiádu, i ty dole, kteří si myslí, že rozvoj obcí udělá někdo za ně.
Petr Czasch, zastupitel, hrubě nespokojený s prací vedení obce Karlovice.

Jako z Kocourkova: svítit na kostel s děravou střechou a opadávající omítkou karlovickým radním nepřipadá
pokrytecké. Na opravu střechy byli ochotni přispět jen symbolickou částkou.

Smetiště na turistické trase (u kostela a na rozcestníku v Zadní Vsi). Na místo posezení v krásné krajině přivítají
turisty na rozcestníku jen popelnice a smetiště.

Nevhodné místo pro rodiče s dětmi. Systematickou likvidací zeleně v celé obci a chodníkem bez obrub vznikla
jen široká závodní dráha pro nebezpečné řidiče všech druhů vozidel.
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Nové centrum v Karlovicích
Karlovice snad již brzy budou mít nové centrum obce. Na veřejném projednání v pátek
17. 4. 2009 se na Obecním úřadě v Karlovicích sešlo 35 lidí, kterým byl představen
architektonický návrh řešení centra obce. Občané měli možnost návrh připomínkovat tak,
aby jim nové centrum po úpravě mohlo dobře sloužit - k setkávání i k odpočinku. V předkládaném návrhu je
řešen prostor mezi hotely Slezan a Hubert. Nechybějí v něm místa k posezení, chodníky nebo bezpečné řešení
autobusové zastávky ani plochy pro parkování. Počítá se také s využitím mlýnského náhonu a nádrže za
hasičskou zbrojnicí k rekreačním účelům. Díky připomínkám občanů přibude například cyklostezka přes centrum
obce.
Projekt rekonstrukce centra obce byl podpořen z prostředků Nadace OKD a kromě návrhu architektů z nich
bude uhrazena i část úprav. Podmínkou realizace celého projektu je právě aktivní účast občanů na tvorbě projektu
i na samotných úpravách vybraného prostoru. Chybějící finanční prostředky se pokusí Obec Karlovice získat
z fondů EU nebo z některého z národních programů ČR. Doufejme, že obnovené centrum bude v budoucnu
dobře sloužit všem občanům Karlovic a stane se i lákadlem jejich návštěvníky.
Mgr. Kateřina Kočí

Adamovů spousta v celé vlasti.
Nechcete si se mnou zahrát hru na
„vadí, nevadí“??!! Nechce se k tomu
někdo vyjádřit, stínové zastupitelstvo
před trafikou?!
Doufám, že po zveřejnění tohoto
fejetonu nebudu muset chodit
kanálem. Myslím snad na ten kanál,
který tolik zdobí Karlovice těchto let,
zlepšuje životní prostředí anebo na ten
kanál, který proudí lidskými ústy
a ohýbá lidské charaktery, soudnost,
sousedskost,
lidskost,
přátelství,
KARLOVIČATOST, …..??!!
Ach, ta jarní únava je někdy
hrozná! Dám si ještě jednu
štamprličku, ještě jednu inspiraci,
tentokrát třeba U Rybníčka, anebo
u Schaumannů…. Ale co bude dál…??!!
Poselství z Karlovic, hozená do řeky Opavy, se možná dostanou až do Baltu. Takže, už se jen podívejte na
„umělecky“ ozdobenou kapličku … A hádejte, kde je?! To označení na stromě prý je směrovka do lepších časů.
Foto: Karel Pospíšil

Fejeton o jarní únavě
Sedím v Penzionu U řeky u své pravidelné inspirace („Priessnitze“), dívám se na obrázky
nejnovější výstavy a trápím se nad pomyšlením, zda je lepší dumat nad pomíjejícností
chrousta, pádem vlády, anebo Karlovicemi jako takovými (vůbec ne makovými).
Pravda pravdoucí, kostelní hodiny do toho nebijí, protože je již nikdo drahně dlouhou dobu nenatáhl. Pravda
pravdoucí, dlouho jsem neslyšel o nějakém sousedském drbu, že někdo přebral, někdo se někde zapomněl, někdo
se někde nezapomněl, že je zima jako za komunistů (to je průpovídka jednoho kámoše), že ani neprší, ani
nesněží, ale že to není ono, že už je to na nervy.
Moje milované Karlovice - se spoustou sedmnáctek a vdov – procházejí složitým, velmi nesousedským
obrázkem toho, co se děje v celé vlasti. Strašně rád bych si představil takovou malinko kacourovskou či
zvonokoskou pohlednici, ze „Dne obce“, (na který se těším), jak všech skoro 1200 obyvatel sedí na hřišti
a připíjí si na zdraví Karlovic. Na druhý den si pak v regionálním tisku přečteme, že „…všichni blili, jenom pan
starosta zvracel…“.
A bude fajn, život poběží dál. Strašně se na ten den těším a vůbec mi nevadí, že třeba zase pánové (to silnější,
co Karlovice mají) prohrají tradiční fotbálek s něžnými semetrikami.
Jdu na procházku kolem povodní převráceného bunkru a vnímám ho jako smutnou památku, ale skutečnou
památku. Spíše než nešťastnou slátaninu vodárny nad kostelem. Vidím nedodělaný plácek na odbíjenou za
Penzionem U řeky, smutním na ničením T. G. M., úmyslně ničenými a dezorientujícími směrovkami cyklotras.
Nemohu si sednout na zničenou lavičku. A smutním! Smutním! Smutním! Nad Adamovem u nás, ale ono je těch
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Soused
I tak všichni budou vědět „kdo“?!

Sdělení
Penzionu Schaumannův dvůr oznamuje
změnu provozu rekreačního střediska, která
je platná od dubna 2009. Doposud středisko nabízelo klasické
hotelové služby s restauračním provozem a možnostmi
sportovního vyžití. Na základě pětiletého zkušebního období
provozu rekreačního střediska bude klasický restaurační provoz
uzavřen v období měsíců září – červen, a budou nabízeny
stravovací služby pouze pro ubytované hosty. Pořádání různých
oslav pro širokou veřejnost je možné v tomto období na
objednávku předem.
V období letních prázdnin bude otevřená letní terasa
s občerstvením (točené pivo, grilování atd.), která bude přístupná
široké veřejnosti. Více informací na: www.schaumannuvdvur.cz.

Listárna Vrbno
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Ivoši Klíčovi, který nám umožnil s našimi
dětmi navštěvovat saunu. Jeho sponzorský dar byl přínosem pro všechny naše děti, mohly se zde pěkně otužovat
a zároveň tak udělat něco pro svoje zdraví.
Poděkování patří rovněž všem přátelům sauny, pro jejich toleranci, ohleduplnost a trpělivost. Naše děti mají
energie na rozdávání a díky saunování se rovněž mohly odreagovat od malých i velkých starostí.
Za Dětský domov Vrbno pod Pradědem teta Marcela Vrbová a malošci ze sauny Armando, Deniska,
Danuška, Eliška, Denisa, Natálka, Míša, Lukáš a Ivan.
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Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář – květen 2009
3. 5. - církevní setkání „Nová naděje“ - 15:00 hod - Střecha
4. 5. - ICT pro venkov - Chytrá horákyně, 15:30 - 18:00 - Střecha
4. 5. - kurzy angličtiny od 17:00 hod - Střecha
5. 5. - Kurz řízení malé firmy - Chytrá horákyně, 15:00 - 18:00 - Střecha
5. 5. - Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - Střecha
5. 5. - zkouška Pěveckého sboru města - 17:30 hod - Střecha
6. 5. - Angličtina pro venkov - Chytrá horákyně, 15:30 - 18:00 - Střecha
6. 5. - PC kurz „Od neználka k všeználkovi“, 17:00 - 18:30 - Střecha
6. 5. - koncert Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby - 19:00 hod - Střecha
9. - 10. 5. - Slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Karlově Studánce
11. 5. - ICT pro venkov - Chytrá horákyně, 15:30 - 18:00 - Střecha
11. 5. - schůze Bytového družstva - 16:00 hod - Střecha
11. 5. - kurzy angličtiny od 17:00 hod - Střecha
12. 5. - Kurz řízení malé firmy - Chytrá horákyně, 15:00 - 18:00 - Střecha
12. 5. - Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - Střecha
12. 5. - zkouška Pěveckého sboru města - 17:30 hod - Střecha
13. 5. - Cestovní ruch s PRV - Chytrá horákyně, 9:00 - 17:30 - Střecha
13. 5. - Angličtina pro venkov - Chytrá horákyně, 15:30 - 18:00 - Střecha
13. 5. - PC kurz „Od neználka k všeználkovi“, 17:00 - 18:30 - Střecha
13. 5. - „Ozvěny vážné hudby“ tentokrát vážně i nevážně o hudbě 20. století. Večerem provází Mgr. Leoš
Sekanina - 18:00 hod - Střecha
14. 5. - Cestovní ruch s PRV - Chytrá horákyně, 8:00 - 15:00 - Střecha
14. 5. - Akademie MŠ Ve Svahu - 14:30 hod - Střecha
14. 5. - Univerzita třetího věku - Ekologická domácnost - přednáší Martin Bodešínský - 16:00 hod Střecha
14. 5. - přednáška Centra život a zdraví na téma „Tajná přání muže a ženy II. aneb Jak vyjadřujeme své
pocity“ - přednáší Oldřich Wagenknecht - 18:00 hod - Střecha
15. 5. - schůze LKŽ - 16:30 hod – Střecha
15. - 17.5. Balóny ve Vrbně - Penzion u Hradilů
16. 5. - vernisáž výstavy dřevěných reliéfů krnovského malíře, grafika, sochaře a knižního designéra
Svatoslava Böhma „Viditelné signály“ - 17:00 hod - Penzion u řeky Karlovice. Výstava potrvá do
17. 7. 2009
18. 5. - Vernisáž výstavy lesního skla Sklářské hutě TOMI Vrbno pod Pradědem - 14:30 hod - Střecha.
Výstava potrvá do konce srpna.
18. 5. - ICT pro venkov - Chytrá horákyně, 15:30 - 18:00 - Střecha
18. 5. - kurzy angličtiny od 17:00 hod - Střecha
19. 5. - Kurz řízení malé firmy - Chytrá horákyně, 15:00 - 18:00 - Střecha
19. 5. - Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - Střecha
19. 5. - zkouška Pěveckého sboru města - 17:30 hod - Střecha
20. 5. - Angličtina pro venkov - Chytrá horákyně, 15:30 - 18:00 - Střecha
20. 5. - PC kurz „Od neználka k všeználkovi“, 17:00 - 18:30 - Střecha
20. 5. - přednáška pro zájemce o úspory nákladů na vytápění rodinných domků a bytových domů
s názvem „Topíme moderně, ekologicky a přitom ekonomicky“ - přednáší Ing. Jaroslav Mader 18:00 hod - Střecha
21. 5. - XV. Školní akademie - 15:00 hod - Mír
22. 5. - schůze KSČM - 16:30 hod - Střecha
23. 5. - Jarní procházka Údolím Lapků z Drakova - sraz v 9:00 hod na točně autobusu v Mnichově pořádá občanské sdružení Actaea a Spolek Přátelé Vrbenska.
23. 5. - divadelní představení „Frankenstein“ v podání divadla DiGoknu z Rožnova pod Radhoštěm
- 18:00 hod - Střecha
25. 5. - ICT pro venkov - Chytrá horákyně, 15:30 - 18:00 - Střecha
25. 5. - kurzy angličtiny od 17:00 hod - Střecha

Kurz řízení malé firmy - Chytrá horákyně, 15:00 - 18:00 - Střecha
Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - Střecha
zkouška Pěveckého sboru města - 17:30 hod - Střecha
Angličtina pro venkov - Chytrá horákyně, 15:30 - 18:00 - Střecha
PC kurz „Od neználka k všeználkovi“, 17:00 - 18:30 - Střecha
Univerzita třetího věku - Astronomie - výlet do Planetária Ostrava - 8:00 hod od Střechy
přednáška Centrum život a zdraví na téma „HNĚV aneb Proč se hněváme a co s tím můžeme
udělat“ - přednáší Lubomír Žižka - 18:00 hod - Střecha
30. 5. - Memoriál Jany Dragounové - pořádá ASPV TJ Sokol Vrbno - 14:00 hod tělocvična ZŠ Sokolovna
30. 5. - autobusový zájezd do ZOO Ostrava pro děti a jejich rodiče ke Dni dětí - pořádá Střecha
31. 5. - církevní setkání „Nová naděje“ - 15:00 hod - Střecha
do 10. 5. - Galerie na schodech - Sportovní gymnázium - T. Obrátil: Fotografie z Číny
do 15. 5. - výstava ke 35. výročí založení Horolezeckého oddílu ve Vrbně pod Pradědem - Střecha
do 15. 5. - výstava výtvarnice Marie Krejčířové „Hedvábné pohádky“ - Penzion u řeky Karlovice
do 30. 6. - Galerie na radnici - I. Bárta: Fotografie z Irska
4. 6. - beseda s diashow známého cestovatele a fotografa Jirky Kolbaby na téma BALI - ostrov bohů
18:00 hod - Střecha
Naďa Trzaskaliková
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno p. P.
26. 5. 26. 5. 26. 5. 27. 5. 27. 5. 28. 5. 28. 5. -
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Balóny ve Vrbně
„Chcete se povznést nad shon všedních dní, zažít něco neopakovatelného, překvapit své blízké neotřelým
dárkem? Let horkovzdušným balónem je nezapomenutelný zážitek s nádechem dobrodružství, absolvovatelný
přitom v každém věku. Lhostejno, zda si chcete splnit dětský sen, či překvapit obchodního partnera, "plavba
vzduchem" vás nezklame.”
O vyvedeném velikonočním víkendu jsme úspěšně absolvovali ,,Vrbenský trojboj“, kdy po zápolení na
běžkách v posledních sněžných kilometrech; jízdě na kolech, při které nám slunce hřálo úsměvy a sem tam
zbytky sněhu máčely boty při přenášení našich vehiklů a dětí; a studené jarní vodě řeky Opavy sjížděné partou
nadšených vodáků, nám přišlo vhod večerní diashow a zajímavé povídání z Finska, ostrova Reunion v Indickém
oceánu a z Nového Zélandu. Jediné, co snad vneslo stín do celé akce, byla sobotní tragická nehoda na řece
Opavě, kdy se utopila vodačka. Bohužel i to se na vodě stává. Nebyla z našeho týmu, přesto nás to zasáhlo.
„Vrbenského trojboje” se účastnilo 21 dospělých, 14 dětí a 5 psů :-), bohužel Vrbeňáků poskromnu. Příště snad
bude lépe!?
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Na víkend od 15. do 17. května jsme pro Vás připravili létání horkovzdušným balónem.
Starty budou tři, tedy: v sobotu ráno a večer a v neděli ráno od Penzionu u Hradilů. Součástí akce bude pečení
selete, naplánované na sobotní večer, a losování o let balónem. Podrobnější informace naleznete na
www.penzionuhradilu.cz nebo na tel. čísle 777 109 510.

ZPRAVODAJ

Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem zve na představení
- Rožnov pod Radhoštěm

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

23. května 2008 v 18:00 hodin
STŘECHA Vrbno pod
Pradědem
Vstupné: 80,- Kč
předprodej ve Střeše,
tel. 554 295 195
Prodej občerstvení zajištěn

Divadlo Di Goknu
Frankenstein
Tentokrát jsme pro Vás
připravili divadelní hru
Frankenstein
v trošku
parodickém zpracování.
Děj nás zavede do
Ženevy, někdy kolem roku
1830.
V hlavě
doktora
Frankensteina
vzniká
geniální až hrůzostrašný
nápad - oživit mrtvé tělo. Po
oživení dochází k incidentu,
při kterém je zardoušena
jedna osoba. Touto vraždou
to ale zdaleka nekončí…!!!!
Po objevení scénaře od
Jiřího Hladkého jsme se
pustili
do
zkoušení
a
přípravy
této
hry.
V hlavních rolích uvidíte
Marka Krupu jako doktora
Frankensteina a Elišku
Trličíkovou
jako
jeho
snoubenku Alžbětu. Netvora
Borise hraje Štěpán Mach.
Dále hrají: Dan Taraba
(profesor
Waldmann),
Kryštof Hyvnar (inspektor
Müller), Radek Štěpán
(zahradník Poltera), Ilona
Zámečníková
(komorná
Justýna), Marek Španihel
(zchromlý pomocník Fritz)
a
hostující
Marianna
Pápolová (malá Gretl).
Hra je v režii Ilony
Zámečníkové.
Hudbu
komponoval
sbormistr
Chrámového sboru v Zašové
Petr Borovička st. Kostýmy
na nás opět nachystala naše
kolegyně kostymérka Alena
Kantorová.
Můžete se také podívat na
naše nově udělané webové
www.digoknu.cz,
stránky
kde je pro Vás připraveno
více informací o našem
divadle.
Marek Španihel
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Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem zve

Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba
vycestovává každý rok na expedice a poznávací cesty do nejodlehlejších oblastí světa. Vozí textový
a obrazový materiál, který pravidelně zpracovává do veřejných a mediálních projektů. V celém Česku organizuje
tématické fotovýstavy o krásách světa.
Zajímavou formou zaznamenává detaily přírodních struktur a exotické tváře domorodců. Populární jsou
zejména cestovatelovy besedy a diashow, stejně jako častá vystoupení v elektronických médiích. V celosvětové
kampani Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen do elitní skupiny cestovatelů a dobrodruhů, je viceprezidentem
Českého klubu cestovatelů.
Jiří Kolbaba navštívil dosud více než 120 zemí na všech kontinentech planety. "Mým snem je navštívit, poznat
a pochopit další země, vzdálené kultury a přátelské domorodce" - říká zasněně cestovatel, který se těší na setkání
při některém z cestovatelských projektů.
„Rozlehlost, barevnost, tvarová různorodost a geologické struktury planety mě stále více fascinují.
Nemohu se nasytit. Nezávislým pobíháním po pouštích, lesích, horách, či městech matičky Země, si
dosytosti plním klukovské sny. Nerozlučnou partnerkou na cestách se mně stala moje kamera. Spolu se
časně ráno budíme, přes den mrzneme nebo se potíme a pozdě v noci neklidně usínáme. Dojati z toho, co
jsme viděli a napjati z toho, co jsme přehlédli. Těch fascinujících míst je tolik, že je ani za celý život
nespatříme. Nevadí. Hlavně, že můžeme. Našli jsme cíl a smysl života“.
J.K.
32. strana
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„Dny Euroregionu Praděd – Vrbenské slavnosti 2009“
13. a 14. 6. 2009

Vítězné práce soutěže
VRBENSKÉ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO – VELIKONOČNÍ DEKORACE 2009

Představujeme kapely:
WAŤÁK - revival rockové pětky Kabát vznikl v roce 2000. Jednalo se spíše o potřebu si zahrát písně své
oblíbené kapely. Složení čtyřčlenné revivalové kapely: Michal Bazalka-kytara, David Pluta-zpěv, David Hausahttp://www.watak.cz
bicí, Pavel Bartoň-basová kytara. Hrávají po celé ČR i na Slovensku.
MORAVANKA – Zakladatelem Moravanky je Jan Slabák. Členové orchestru jsou vynikajícími hudebníky.
V současné době s Moravankou Jana Slabáka zpívají Ivana Slabáková, Daniela Magalová, Břetislav Osička
a František Uher. Přitažlivý je i repertoár, vycházející z moravského folklóru. Moravanka je lichotivě nazývána
"královnou české dechovky".
http://www.moravanka.net

V kategorii do 10-ti let se
na 1. místě umístily
obě naše mateřské školy.

WAY OUT – složení kapely: Zub - kytara,zpěv, Hany - kytara, Luďa - basová kytara, Kuba - bicí nástroje.
Jak sami uvádějí, všechny důležité informace o Way Out jsou uloženy v jejich písních. http://wayout.bruntal.org
All X – jsou univerzální hudební skupina moderního stylu. Členové All X jsou původem profesionální herci
z Brna. Jako šestičlenná hudební skupina se sešli až těsně před castingem na soutěž X Faktor, kam nastoupili
spíše z recese a nakonec i vyhráli. Složení kapely: Jakub Uličník, Alan Novotný, Lukáš Kantor, Ján Jackuliak,
http://www.all-x.info/
Petr Dočkal a Oldřich Smysl.
WAGON – Kapela byla založena před osmi lety v Krnově, kde nebyl žádnými kapelami country žánr vůbec
zastoupen. Složení: Jan Kačmár – kytara, zpěv, Karel Kvita „Charlie“ – foukačka, mandolína, zpěv, Mgr. Ondřej
Košárek – dobro, banja, klávesy, Dušan Langer „Langoš“ – housle, kytara, bicí, zpěv, Jiří Szaszka „Qakin“ –
http://krnov.org/wagon.htm
basa, zpěv. Ve Vrbně uvidíme tuto kapelu již po několikáté.

MŠ Ve Svahu

MŠ Jesenická
V kategorii do 15-ti let to dopadlo takto:

Vrbenská kapela TALISMAN, hudební skupina MIRABEL, která vám zahraje na večerní zábavě, JIŘÍ
MÍŽA – blues…a další.
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE

ART GALERIE PENSION U ŘEKY POŘÁDÁ

1. místo
ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno
dívky ZŠ praktická

2. místo
Sportovní gymnázium
Bedřich Bolf

3. místo
Sportovní gymnázium
Klára Macháčová

Kategorie do 100 let byla obsazena pouze ženami.
Nejlépe byly hodnoceny tyto práce:

1. místo
Monika Beránková
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2. místo
Jiřina Sobasová – DD Mnichov

3. místo
Marie Jakubková
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Výtvarné dílny – grant města
Žáci 2. stupně ZŠ Vrbno pod
Pradědem (25 žáků) v několika
výtvarných dílnách pracovali na
projektu pod názvem „Džungle“.
Inspirací se stala zvířata a rostliny
exotického prostředí, téma děti
zpracovaly technikou kašírování.
Nejvíce času zabraly palmy, ale
nejraději žáci vyráběli papoušky
a zvířata, na kterých se barevně
vyřádili.
Vyvrcholením
naší
tříměsíční práce bylo závěrečné
sestavení celé džungle na stěně ve
vestibulu školy, přijďte se podívat!
Fotodokumentace z průběhu těchto
dílen je také zveřejněna na
školních webových stránkách. Celá
akce proběhla za podpory města
formou
grantu,
za
kterou
děkujeme.
Mgr. Irena Remešová

III. Divadelní festival
Pěkný slunečný čtvrteční den 16. dubna zpříjemnila mnohým z nás divadelní vystoupení dětí vrbenských
mateřských škol, žáků základní školy a studentů gymnázia. V sedmi představeních nám všichni ukázali plody své
(někdy i celoroční) práce. Ten, kdo shlédl Divadelní festival již potřetí, měl možnost posoudit, jak se úroveň
malých i větších „herců“ zvyšuje. Dokladem této skutečnosti byl potlesk diváků. Kromě potlesku byl každý
„aktér“ odměněn i malou pozorností.
Pomocí organizátorům byla vstřícnost zaměstnanců klubu Mír. Akci jsme částečně hradili z grantových
prostředků města. Kdo neměl možnost festival navštívit, může všechna představení shlédnout na pořízeném
DVD záznamu, který na žádost poskytne organizátor akce – Základní škola Vrbno pod Pradědem.
Děkuji všem zúčastněným dětem a studentům za odvedenou práci, kolegyním a kolegům za čas věnovaný
nejen dětem při nácvicích, ale i při výrobě kostýmů a dekorací, rodičům a příbuzným dětí za pomoc a jejich účast
na festivale.
J. Sztuková
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neděle 31. 5. v 15 hodin
TŘI PEŘÍČKA PRO PRADLENKU aneb O POPELCE TROCHU JINAK
premiéra hudební pohádky dramatického souboru Jednička při ZŠ Bruntál, Jesenická 10
vstupné 30,-Kč / možnost zakoupení CD za 70,-Kč
akce ostatních pořadatelů
pátek 1. 5. od 10 – 13 hodin - náměstí Míru
VÍTÁNÍ JARA - pro všechny s duší motorkáře se strojem i bez, bez rozdílu stáří, kubatury, vyznání či
stylu… v 11 hodin – spanilá jízda, ve 12 hodin opět prohlídka strojů

Městské divadlo Krnov
Mikulášská 21
neděle 17. května v 15.00 hodin
KRTČÍ VÝLETY - pohádka. Hraje: Lidové divadlo Krnov. Vstupné: 30 Kč
úterý 19. května v 19.30 hodin
SPIRITUÁL KVINTET
Koncert oblíbené folkové vokální skupiny je zárukou kvalitní a pohodové hudby.
Vstupné: 200 a 180 Kč
sobota 23. května v 19.00 hodin
4. swingobraní s Krnovským BigBandem. Vstupné: 70 Kč, děti a důchodci 50 Kč
sobota 30. května v 17.00 hodin
KRNOVSKÉ SLUNÉČKO - přehlídka scénického a výrazového tance tanečních oborů ZUŠ Krnov
a ZUŠ s.r.o. Krnov. Vstupné: 50 Kč, děti a studenti 25 Kč

Městské divadlo Bruntál
tel. 554 712 765/6, divadlo@mubruntal.cz
úterý 5. 5. v 19 hodin
Ray Cooney: 1+1=3
V režii Romana Štolpy hraje Divadlo Kompanyje Praha s herci ze známých
českých seriálů. Vstupné 170,-Kč
úterý 5. 5. v 8,30 hodin / I. stupeň/ v 10 hodin / II. stupeň ZŠ
COUNTRIO - je průřezem hudby od country, bluegrassové, trampské až po dnešní písničkáře a skladatele
písní pro děti. Vstupné 30,-Kč
neděle 10. 5. v 15 hodin – malý sál
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, BOUDO BUDKO - dvě pohádky s pohádkovou babičkou Danou
Šenkyříkovou. Vstupné 20,-Kč

úterý 2. června v 19.30 hodin
Karel David a kolektiv:
HVĚZDY NA VRBĚ – muzikál. Hraje: Divadlo Šumperk. V předplatném do divadla na rok 2009.
Vstupné: 140 a 120 Kč (děti a studenti sleva 50%)
Středisko volného času méďa KRNOV
Dobrovského 16
neděle 23. května v 15.00 hodin
KAŠPÁREK A JEŽIBABA - žertovná pohádka s písničkami. Hraje: Loutkářský soubor KRNOVÁČEK.
Vstupné: 30 Kč - Prodej vstupenek před představením

KLUB VRBENSKÝCH TURISTŮ při TJ Sokol Vrbno pod Pradědem
ZVE VŠECHNY MILOVNÍKY PŘÍRODY NA VÝŠLAP

sobota 16. 5. v 17 hodin
FERDA MRAVENEC - muzikálová pohádka v podání Těšínského divadla. Vstupné 70,-Kč

KDY: 23. 5. 2009

úterý 19. 5. v 10 hodin
Zázračný pramínek - klasická pohádka. Vstupné 30,-Kč / představení určeno pro MŠ a ZŠ

KAM: Vítkov – m. zn. Podhradí – č. zn. Žimrovice – Hradec nad
Moravicí ( 20km )

sobota 23. 5. v 18 hodin
DLOUHÁ CESTA DO LAPONSKA - hru ze současnosti v režii Ládi Gureckého hraje amatérský soubor
Záplata Bruntál. Vstupné 25,-Kč
úterý 26. 5. v 18.00 hodin
VI. abonentní koncert KPH
KLAVÍRNÍ TRIO ARTEMISS + Miroslav ETZLER. Vstupné 100,-Kč, studenti, senioři 75,-Kč

SRAZ: 6:45 u klubu LNH
Přihlášky do 20. 5. 2009 přijímá Kopilčák Štefan
Cena dopravy členové 50 Kč., ostatní 100 Kč.
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ASPV informuje...

Vyhráli všichni!
V krásném velikonočním prostředí STŘECHY proběhl druhý ročník šachového turnaje dvojic složených
z jednoho dítěte do patnácti let a jednoho dítěte do sta let.
Na turnaji se setkalo celkem šestnáct dvojic především z Vrbna, ale letos i z Bruntálu a Rýmařova.
O pohodový průběh turnaje, hraného na sedm kol, se postarali členové šachového oddílu pánové Vrba
a Lužný, a cenami přispěli paní Továrková, pan Fabián, Advanced Plastics a prostřednictvím grantu Město
Vrbno pod Pradědem.
Všem, kteří se podíleli na přípravě, patří poděkování, a pokud se někdo ptá na výsledky, tak vyhráli všichni,
i když výsledkovou tabulku a další informace lze najít na stránkách školy www.zsvrbno.cz
I. H.

Okresní soutěž v odbíjené
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Především kolektivní výkon je potřeba pochválit. Krátce se zmíním o turnaji v Polsku – účast pro ZŠ Vrbno
zajistil, organizačně perfektně zvládl, a musíme za to poděkovat starostovi obce Světlá Hora p. Václavu
Vojtíškovi. Více takto angažovaných lidí ve sportu a sportu pro mládež a budeme se mít všichni lépe. V květnu je
většinou sezóna stolního tenisu dávno za námi, ale pro děvčata ještě pokračuje. Přejme jim úspěchy na
mistrovství a nám ať hrají za Vrbno co nejdéle a můžeme jim chodit fandit.
Kamil Martínek

Dvojnásobné vítězství bruntálských orientálních tanečnic
Hned dvě první místa získaly
bruntálské orientální tanečnice na
mezinárodní taneční soutěži Talent
Awards, které se zúčastnily 21. 3. 09
v Olomouci. Talent Awards je
největší evropský soutěžní projekt,
hledající talenty z různých oborů a
profesí. Pořadatelé vítěze propagují a
podporují jako objevený talent roku
2009, výherci mají možnost postoupit
v dalších
mezinárodních
soutěžích,programech a partnerských
akcích. Druhý ročník probíhal po celé
republice, na kterém si porotci
vystoupení zaznamenali a soutěžící
museli počkat 2 týdny na závěrečné
rozhodnutí. Bruntálská taneční škola
DAMBRA
získala
1.
místo
v kategorii
skupina-profesionálové
s tanečnicemi: Eva Mecová, Martina
Joachymstálová,
Veronika
Pecháčková, Zdeňka
Hálková a
Zdeňka Rysová s choreografií Tanec
s tamburinou. Další, 1. místo
v kategorii profesionál v sólovém
tanci se závojem, vyhrála lektorka
Zdeňka Rysová. Vítězné choreografie
tanečnice předvedou na slavnostním
galavečeru Talent Awards v Praze 23.
5. 09.
Pozn. redakce: pí. Rysová (na
fotografii vpravo dole) vede orient ve
Střeše.

Stolní tenis, aneb když nám bylo dvanáct!
Pamatujete ještě, co jsme dělali, když nám bylo dvanáct let? Nebyly počítače, mobilní telefony, televizi měl
málokdo, auta skoro nikdo. Možná to není ani tak dávno. Chodili jsme si hrát! Plavat do řeky, běhat po lese,
fotbal na louce a plno dalších aktivit. Dnešní mládež taková není. Asi nikdo není rád, ale skoro nikdo s tím taky
nechce nic moc dělat. Nebo to tak aspoň vypadá v našem městě. Sportovní oddíly a kroužky jsou určitě nejlepší
variantou, jak děti zabavit, něco naučit a vychovávat. A když se někomu tato práce daří, je dobré ho finančně
podpořit, logické, souhlasíte? Bohužel vedení našeho města v jednotě s TJ Sokol si to nemyslí. Stále
upřednostňují pouze tzv. velké sporty – fotbal a tenis – přestože jejich výsledky jsou v podstatě nesrovnatelné
s úspěchy ostatních – cyklistika, stolní tenis, orientační běh, lyžování. Možná jsem zaujatý, protože nemám rád
fotbal a líbí se mi pingpong, ale řekněte sami, kolik vrcholových fotbalistů/tenistů z našeho města znáte? A pak
zavzpomínejte na ty ostatní sportovce: Jaroslav Sakala, Matěj Kotek, Zdeněk Mlynář, Lubomír Tomeček, Josef
Šimončík, Lubomír Petruš i další. Že někoho z nich neznáte? Jsem si jistý, že jejich sporty uhodnete. Dokonce
jsem přesvědčený, že někdo z Vašich známých je bude znát všechny. Po tomto krátkém zamyšlení možná i vy
budete nesouhlasit s podporou pouze velkých sportů ze strany města. Řekněte svůj názor, využijte veřejnou
e-mailovou adresu města: podatelna@vrbnopp.cz a napište zastupitelům Vaši představu, jak byste peníze na
sport rozdělili!
Vrátím se k těm příjemnějším zprávám, k nadpisu tohoto článku. 12 – právě tolik je čtyřem děvčatům, které to
za zeleným stolem válejí. Nejenže hrají výborně, ale hlavně je to baví. Natálka Vlčková, Eliška Sýkorová,
Terezka Kopfová a Terezka Pantlíková. Pod vedením hlavního trenéra Johnny Fotopulose a vedoucí družstva
Dity Vlčkové děvčata v letošní sezóně doslova rozkvetla a vytvořila skvělé družstvo. Jak říká trenér, stolní tenis
je „babský“ sport, v tělocvičně na vás neprší, nezlomíte si nohu, soupeř vás nefauluje. Navíc, když hrají ženy,
hezky se na to dívá :-) Jen stručně letošní úspěchy:
Krajský přebor družstev staršího žactva – 1. místo, krásný pohár a účast na MČR
Divize ženy – 1. místo, pohár a účast v kvalifikaci o postup do 2. ligy
Polsko-český turnaj mládeže – 1. místo v soutěži družstev, opět krásný pohár
Natálka Vlčková – nominace na MČR za mladší i starší žactvo

První poháry
Počátkem dubna se pravidelně „přezkušují“ cyklisté ze zimní přípravy. Pravidelné závody pro mládež se
pořádají v Příbrami, Soběslavi a v malé obci u Brna – Zbraslavi. V juniorské kategorii tak bývá zpravidla jasno,
kdo se dostává do reprezentace, kterou čeká český vrchol sezóny – Závod Míru v Terezíně. Letos je přihlášeno
25 zemí a mělo by jet i 12 nejlepších českých juniorů. Výrazně si o reprezentaci řekl David Dvorský, student
vrbenského Gymnázia a odchovanec ACS Vrbno. Vítězství ve Zbraslavi a další solidní umístění v ostatních
závodech ho dostalo na deváté místo Českého poháru juniorů. Dobře si také vede Dominik Hynek, který v Brně
dojel na 5. místě.
V kategorii kadetů máme rovněž horké želízko, Tanase Markose. Na silnici teprve začátečník, ale přesto zajel
v Příbrami 15. a ve Zbraslavi dokonce 6. místo, když vyhrál spurt pelotonu. Během závodu byl dvakrát v úniku,
což ho ještě povyšuje v očích cyklistických odborníků.
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Cyklistiku začal ve Zlatých Horách pod vedením trenéra Jiřího Kalabise
a v roce 2008 přešel jak do ACS Vrbno, tak i na SG Vrbno k Vl. Mlynářovi.
K Vrbnu má velmi blízko, je to vnuk rodiny Němejcových z Křivé ulice. Na
snímku je z cyklokrosu v Uničově, jarní snímek se nám ještě žádný slušný
nepovedl. Dobře také jezdí Petr Hampl, v současné době obsazuje v Českém
poháru 7. místo.
Starší žák Jiří Petruš byl na svém prvním letošním závodě dvacátý třetí. Po
několika zimních onemocněních se teprve rozjíždí a výkony budou jistě i lepší.
Jako první závod v Jeseníkách se jede Cena Trispolu, o které budeme
informovat až v příštím čísle, ačkoliv už je po závodě. Další závod, který
pořádáme v Ludvíkově na MTB, rovněž zahajuje zase horské jesenické závody
pod společným názvem – Jesenický Šnek.
Stále se nám bohužel snižuje finanční podpora jak státu, tak i samosprávy,
ačkoliv ze zpráv, které si nechala udělat vláda, vyplývá, že sportovci spíše stát
dotují, než aby od něj na podporu dostávali. V situaci, kdy na zdravotnictví je vynakládáno zhruba 15% státního
rozpočtu, je to těžce pochopitelné. Rodiče takových mladíků musí cítit velkou nespokojenost, když si stát peníze
na daních bere a pak je nevrací ani těm nejúspěšnějším.
Práce s mládeží je práce na budoucnosti a podle toho by se k ní také mělo přistupovat.
www.acsvrbno.estranky.cz

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v květnu
,,Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“
/Goldoni/
… z populárně-naučné literatury
1.: HÝŽA, M.: Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. Praha: Česká televize, 2009.
2.: HÝŽA, M.: Vodácká putování s Lukášem Pollertem . Praha: Česká televize, 2009.
3.: STAŇKOVÁ-KRÖHNOVÁ, M.: Bylinky pro děti a maminky. Praha: Grada, 2009.
Praktické použití léčivých rostlin pro rodiny s dětmi od jara do zimy.
4.: POLÍVKOVÁ, A.: Jak být IN v písemném projevu. Praha: Euromedia, 2009.
5.: PYLCYN, A.V.: Trestný prapor útočí. Praha: Baronet, 2008.
6.: ROTH, J.: Parkinsonova nemoc. Praha: Maxdorf, 2009.
7.: JOHANISOVÁ, N.: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Volary: Stehlík, 2008.
… pro děti a mládež
1.: KULHÁNKOVÁ, E.: Řemesla ve hře, písni a tanci. Praha: Portál, 2009.
2.: DEARY, T.: York. Praha: Egmont, 2009.

4.: PROUZA, P.: Ctitelé katastrof a Hitlerova tužka. Praha: Fragment, 2009.
V rozmezí celého 20. století zobrazuje autor ságu rodiny Kalurových nemilosrdně ovlivňovanou kotrmelci
dějin v prostoru střední Evropy. Vyprávění se odehrává na území Československa, Německa a Finska.
Nadmíru přesvědčivě dokládá, že v každodenním životě černobílé vidění lidí i událostí vždy selhává.
5.: BAUER, J.: Pražský rozparovač. Brno: Moba, 2009.
Praha, konec 14. století. Nedávno založené Nové město pražské se bouřlivě rozrůstá, přitahuje však nejen
poctivé řemeslníky a kupce, nýbrž i zloděje, podvodníky a násilníky. Novoměstskému rychtáři Jakubu Protivovi
dělá starosti zejména tajemný rozparovač, který za temných nocí vraždí zvláště krutým způsobem lehké ženy.
Někteří lidé se domnívají, že jde o samotného ďábla, jiní naopak tvrdí, že se jedná o božího mstitele.
6.: DÖNHOFF, T.: Gustloff. Brno: Moba, 2009.
30. leden 1945. V Gdaňském zálivu kotví Wilhelm Gustloff, loď snů třicátých let, jež je určena k přepravě
pasažérů. Má odvézt tisíce zoufalých žen, dětí a starých lidí – uprchlíků, kteří jsou na útěku před postupující
Rudou armádou. Zcela přetížená loď však opouští přístav bez potřebného doprovodu a ochrany. Příběh
největší námořní katastrofy začíná….
7.: SUMMERS, J.: Můj život s Georgem. Praha: Ikar, 2009.
Seznamte se: George, Kavalír King Charles španěl s kouzelnou povahou, vzhledem filmové hvězdy a vášnivou
zálibou žvýkat papír. Má také jako pravý aristokrat své zásady, kterých se nemíní vzdát. Odmítá žrát cokoli
jiného než pečené kuře, chodit pěšky, spát sám a vpustit do blízkosti své paničky jakéhokoli muže – ovšem
kromě místního veterináře. Toho si naopak oblíbí tak nesmírně, že se účty za ošetření šplhají do závratných
výšek.
… pro děti a mládež
1.: AWDRY, W. a Ch.: O mašince Tomášovi 13. Praha: Egmont, 2009.
Hu-hůůů! Zdraví vás užitečné mašinky z ostrova Sodor a přivážejí vám pět nových příběhů.
2.: SCHEFFLER, U.: Tajemství žlutého kufru. Praha: Fragment, 2009.
Zapoj se s detektivem Klubkem do pátrání a vyřeš záhadu zmizelého kufru s klenoty. Detektiv Klubko nikdy
nezaváhá a bystře si poradí i s těmi nejzapeklitějšími záhadami.
3.: BREZINA, T.: Princezna Viktorie. Praha: Fragment, 2009.
Viktorie tráví prázdniny v Anglii, kam ji rodiče poslaly, aby se zdokonalila v angličtině. Cítí se však osamělá
a nešťastná, protože ji okolí dává najevo, že o ni nestojí. Po čase se jí náhodou dostane do rukou starý deník,
který si před více než sto lety psala mladá princezna Philippa. Zápisky skrývají hrozné tajemství a Viktorie se
náhle ocitá v princeznině kůži. Zdá se jí to, nebo se skutečně přenesla do minulosti? Běh událostí je stále
záhadnější a Viktorie začíná tušit, že se stala součástí jakéhosi ďábelského plánu…
Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé

10. květen – Den matek

…z beletrie
1.: MASSELLO, R.: Vigilie. Praha: BB art, 2009.
Pod hladinou jednoho italského jezera leží jeskyně, která skrývá tajemství. Náhodou v ní je objevena
zkamenělina starší než svět sám. V izraelské poušti dojde k nálezu prastarého svitku, po němž vědci pátrají
celá staletí. Jeden nález odhaluje tajemství nebes, druhý prorokuje blížící se příchod pekla. Společně však
uvolní nepředstavitelnou moc.
2.: PEINKOFER, M.: Dědicové černé vlajky. Praha: Knižní klub, 2009.
Karibik, druhá polovina 17. století. Na tomto historickém pozadí se mladý Nick Hanagan, který vede bídný
život jako otrok v Maracaibu, dozvídá o tajemství svého původu. Na cestě za svým posláním uprchne z tábora
a stane se bukanýrem, aniž tuší, že karibské slunce zatemňuje stín neslýchané hrozby. Zhoubný plán, tragický
osud a tajemné kouzlo voodoo vtáhnou mladého Nicka do strhujícího nebezpečí, v němž bojuje o pomstu,
smíření a životní lásku.
3.: PEARS, I.: Záhada Berniniho busty. Praha: Brána, 2009.
Britský historik umění Jonathan Argyll právě prodal jednomu americkému muzeu menší Tiziánův obraz za
velice atraktivní cenu. Když pak spokojeně čeká pod kalifornským slunce na peníze, dojde k nepředvídaným
obtížím – vlastník muzea, známý multimilionář, je zavražděn, pochybný obchodník s uměním zmizí a Berniniho
busta, patrně propašovaná z Itálie, je nezvěstná. Další z řady autorových krimipříběhů, inspirovaných
uměním, nepostrádá napětí, zajímavou zápletku ani anglický humor.
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Vzpomínáme
Čas utíká a nevrací, co vzal, jen láska, úcta a vzpomínka v srdcích zůstávají.
Dne 25. dubna 2009 by se dožila 100 let naše maminka, babička a prababička

paní Alžběta Juriková
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku s námi.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Uzavřené manželství
18. 4 2009

Milan Valenta
Zlatuše Maršalová

Petr K r y s t a l o v i č
Gabriela M a r ko v á

Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem

„Zemřel jsi tiše – jako když hvězda padá, vzpomínka na Tebe neuvadá,
odešel jsi, jak osud si to přál, v našich srdcích však žiješ dál“.
Dne 3. května 2009 vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás náhle navždy opustil

Blahopřejeme k narození

pan Gabriel Meralai
z Vrbna pod Pradědem.

Rozloučili jsme se
Hedvika P a ř í z ko v á
Josef Š k a ř u p a
Marie K o z i ko v á
Jarmila H a l a mí ko v á

S láskou stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami.
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem
Vrbno pod Pradědem - Mnichov
Vrbno pod Pradědem - Železná

Blahopřejeme

Žádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout.
Dne 21. května 2009 tomu bude již 7 let, kdy nás navždy opustil náš tatínek
a manžel

pan Štěpán Ďurák

Dne 11. a 15. května 2009 oslaví krásné 70. narozeniny manželé

z Vrbna pod Pradědem.
Zároveň 29. května 2009 vzpomeneme jeho nedožitých 59 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Danuše, syn Tomáš
a dcera Dana s rodinou.
Kdo v našich srdcích a myslích žije,
je stále s námi a nikdy neumírá.

Danuše a Jan Beranovi
z Vrbna pod Pradědem.
Hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky do dalších let přejí
dcera Martina, syn Michal a zeť Mirek s rodinami.

Je-li Ti padesátpět let, znovu se Ti otevírá svět.
Vždyť padesátpět, to žádné stáří není,
jen stáří se ve zkušenost mění.
Dne 18. dubna 2009 oslavil 55. narozeniny

pan Otakar Vymazal
z Vrbna pod Pradědem.
„Ať Ti zdraví stále slouží, žádné starosti ať nesouží,
vždyť na světě je každý rád, kdo se cítí stále mlád“.
Všechno nejlepší a pevné zdraví do dalších let
přejí manželka, dcera Jiřina s rodinou a sestra Ivana s rodinou.

Dne 26. května 2009 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí

paní Olgy Petrušové
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.
S láskou vzpomínají manžel, děti a sourozenci s rodinami.
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Dne 23. 5. 2009 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí

paní Ilony Horváthové
z Vrbna pod Pradědem
S láskou a úctou vzpomínají dcera Helena, dcera Růženka,
vnuk Štefan, vnučka Šárka s malým Dominičkem a ostatní.

Inzerce
Zaměstnejte se sami! www.cinnostdoma.cz/jobs1

Potraviny – večerka u Hoffmannů
na ulici Sv. Čecha
oznamuje občanům prodloužení otevírací doby:
pondělí – sobota
neděle
Nabízím jakoukoliv výpomoc v domácnosti, kanceláři nebo firmě. Tel. 720 353 191.

DVEŘE VCHODOVÉ PLASTOVÉ A OKNA
z neodebraných zakázek. Barva bílá, hnědá a dekor dřeva. Vše nové IHNED K ODBĚRU!
Výrazné slevy z původních cen, doprava zdarma po celé ČR.
Tel: 608 169 364, www.e-dvereokna.cz
Rodina hledá dům
v dobrém stavu pro přijetí dětí do pěstounské péče, s alespoň částečně rovnou větší zahradou na
klidném slunném místě, nejlépe v blízkosti lesa, mimo záplavovou oblast.
Za nabídku děkujeme. Tel. 604 362 563.
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7:30 – 12:30
8:00 – 12:30

13:30 – 21:00
13:30 – 18:00

Nabízíme široký sortiment zboží a těšíme se na Vaši návštěvu!

LČR s. p., LS Karlovice
nabízejí prodej palivového jehličnatého dříví v délkách 2 – 3 m
za výhodnou cenu 266,- Kč/prm včetně DPH.
Zájemci hlaste se na tel. č. 724 525 152 – Tomášek Petr
724 623 896 – Gasidlo Jan
724 524 720 – Barčík Marcel
Cena platí do vydodání zásob.
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