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Revize mohou zachránit
život

Provozovatelé kotlů
musí zajistit revize

V Moravskoslezském kraji v zimním
období přibylo případů otrav oxidem
uhelnatým z lokálních topidel a ohřívačů
vody. Některé skončily zbytečným
úmrtím lidí.

Provozovatelům kotlů na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW vznikla povinnost nejpozději do
31. prosince 2016 provést technickou
kontrolu stavu tohoto zdroje tepla.

Doklad o provedené kontrole

jen na vyžá-
dání

Kontrola se bude
provádět jednou za dva roky.

Na starosty měst a obcí se v březnu obrátil
první náměstek hejtmana našeho kraje
a předseda komise pro bezpečnost a inte-
grovaný záchranný systém JUDr. Josef
Babka, aby na rizika spojená se zanedbá-
váním pravidelné kontroly spotřebičů,
revizí komínů, s neodbornou opravou spo-
třebičů a zateplováním budov upozornil.

Technickou kontrolou musí projít také
kotle s automatickým přikládáním nebo
lokální topidla s výměníkem, a to jak kotle
v rodinných domech, bytech i stavbách

pro individuální rekreaci, tak ve všech
nemovitostech určených k podnikání.
Kontrolu budou provádět osoby vyškole-
né výrobcem kotlů, kteří mají oprávnění
k instalaci, provozu a údržbě kotlů. V pří-
padě, kdy dodavatel kotlů zanikl nebo jej
nelze zjistit, může kontrolu provést pra-
covník vyškolený výrobcem stejného
nebo obdobného kotle.

bude pro-
vozovatel kotle kontrolnímu orgánu
ochrany ovzduší předkládat

. Pokud jej nepředloží, hrozí mu poku-
ta až 20 tisíc korun v případě fyzické oso-
by, u právnické osoby a fyzické osoby pod-
nikající až 50 tisíc korun.

Průběžně
doplňovaný seznam odborně proškole-
ných osob je možno najít na interneto-
vých stránkách Asociace podniků tope-
nářské techniky.

„V rámci preventivní činnosti doporučuji
v maximální možné míře zapojit jednotky
Sboru dobrovolných hasičů ve Vaší obci
a upozornit občany na možnost nákupu
účinných detektorů úniků CO, které včas

varují před nebezpečím otravy smrtícím
plynem,“ napsal JUDr. Babka.
Detektory úniků oxidu uhelnatého lze
zakoupit u odborných firem za velmi při-
jatelnou cenu, nebo se obraťte na specia-
lizované hobby prodejny. Také montáž
těchto malých šikovných hlídačů zvládne i
laik.

Které cesty a chodníky město
letos opraví

Žadatelé o dotace města byli úspěšní
Radní určili priority oprav místních komunikací, město na ně
vydá v tomto roce tři miliony korun.

tři milio-
ny na opravy místních komunikací

priority museli určit radní města

V rozpočtu města Vrbna p. P. na rok 2016 jsou zahrnuty
. Seznam závadných úseků

cest a chodníků či schodišť a sjezdů pro kočárky čítá desítky pořa-
dí, proto . Patří sem úhrada
opravy povrchu komunikace Žižkova, kde je z loňska uzavřena
smlouva o dílo, dokončení povrchu Hřbitovní, opraví se souvislý
úsek ulice Myslivecké (po opravě kanalizace), odstavná plocha
pro kontejnery na tříděný odpad včetně spojovacího chodníku

mezi bytovými domy na ul. Husova a Sadová, kde lidé dlouhá léta
chodí po blátivé stezce. Radní chtějí co nejdříve také výspravu
spojnice sídliště Ve Svahu s ulicí Nové doby a další opravy.

Hned tři okruhy dotací vypsalo na rok 2016 město Vrbno pod
Pradědem – na činnost spolků a dalších organizací, na podporu
akcí pro veřejnost a na podporu sportu. Někteří žadatelé už brzy
budou vyrozuměni, jak uspěli.
O žádostech do 50 tisíc korun rozhodovali radní na svém zasedá-
ní 16. března, o vyšších částkách zastupitelé 30. března, v čase po
redakční uzávěrce Zpravodaje. Pro první výzvu zastupitelé z roz-
počtu města vyčlenili 100 tisíc korun, na kulturní a společenské

Výměna dopravních
značek není levná

Se složitou dopravní situací ve Vrbně
pod Pradědem se potýkají řidiči
nákladních a dodávkových automobilů.
Z Nádražní a Jesenické ulice se jen obtíž-
ně dostávají směrem ke kostelu. Sv.
Michaela. Tedy pokud dodržují dopravní
předpisy.
Ve vjezdu do většiny ulic jim zde brání
dopravní z načka. Tato situace přitom
v podstatě trvá už z doby po zničující
povodni v roce 1997. Řadu komunikací
tehdy velká voda vážně poškodila a muse-
ly být s nemalými náklady uvedeny do řád-
ného stavu. Po dokončení oprav se město
rozhodlo omezit vjezd nákladních auto-
mobilů do těchto ulic. Vedla je k tomu
snaha nové cesty chránit a v rámci mož-
ností omezit jejich poškozování.
Napravit dosavadní nevyhovující stav ale
nebude tak jednoduché, jak by se na
první pohled mohlo zdát. Město by muse-

lo, pokud se ke změně odhodlá, oslovit
odborníka na dopravu a požádat jej o vyjá-
dření a vypracování znaleckého posudku.
To samo o sobě znamená určité náklady.
Další by si vyžádala samotná výměna

dopravních značek. Cena jedné dopravní
značky s dodatkovou tabulí převyšuje
2 tisíce korun. A značek, které omezují
odbočení z Nádražní a Jesenické ulice, je
přitom celkem osm.
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akce 400 tisíc a na podporu sportu dva miliony korun. Většina
žadatelů o dotaci nečekala na konec termínu pro podání svých
projektů a tím zvýšila svou šanci uspět.
Zájemci o dotaci najdou už brzy úplné informace na interneto-
vých stránkách města, v dnešní tabulce je přehled už přiznaných
dotací, jak o nich rozhodli radní.

Program I – podpora činnosti spolků

Myslivecký spolek PRADĚD

Spolek Přátelé Vrbenska

Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem
Vrbenské klubíčko, z.s.

25.000
15.000

25.000
25.000

Program II – podpora kulturních a společenských akcí

Myslivecký spolek PRADĚD Vrbenská střela, O cenu Pradědu 2016, Letní slunovrat 34.000

Levicový klub žen Vrbno pod Pradědem MDŽ, výročí LKŽ, předmájová veselice, posezení při hudbě, návštěvy v DPS 15.000

Pěvecký sbor města Vrbna Vánoční koncert, mezinárodní festival pěveckých sborů, letní koncert 54.500

Občanské sdružení Praděd osob
zdravotně postižených

mezinárodní setkání v Polsku a Česku 20.000

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okrsková soutěž v požárním sportu 5.000

Základní škola Vrbno pod Pradědem Velká cena Vrbna v šachu, volejbalové turnaje, školní akademie, vánoční
jarmark, vrbenská cedule, řezbářská soutěž

37.500

Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek Jarní koncert, Vánoční koncert, Vánoční rolnička 23.000

Ludmila Knápková Turnaj v šipkách 5.000

Sbor dobrovolných hasičů Vrbno Dětský den v Mnichově 19.000

Římskokatolická farnost benefiční koncert 11.500

Český svaz chovatelů výstava 11.500

Program III – podpora sportovních organizací a akcí

35.430

19.191
5.000Jiří Petruš

Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem, z.s.

Český rybářský svaz MO, z.s.

Co čeká obyvatele sídliště

Vyvezou vozíčkáře na Praděd

Jednou z investic města v letošním roce bude rekonstrukce
splaškové kanalizace v části ulice Myslivecká a posléze
celoplošná výměna asfaltového krytu vozovky.

Důvodem je nezbytné odvedení splaškových vod z trasy vedené
prve přes zahradu mateřské školy Jesenická, která se ukázala
jako nekvalitní a dále nepoužitelná. Nový úsek kanalizace je dlou-
hý asi 130 metrů – od domu č.p. 422 po křižovatku Jesenická-
Chelčického. „Nová splašková kanalizace umožní napojení při-
lehlých nemovitostí včetně bytového domu 422 se zrušením stá-
vajícího septiku. Její součástí budou dešťové vpusti z Myslivecké
v místě křižovatky Myslivecká-Polní,“ uvedl Jiří Skácel z odboru
výstavby a životního prostředí.

Práce by měly začít už 11. dubna a potrvají asi jeden měsíc. Po
kanalizaci bude narušený úsek provizorně zapraven drtí, v létě
pak přijde na řadu celoplošná výměna asfaltového krytu vozov-
ky. Práce si vyžádají částečnou uzávěru a vyloučena není ani krát-
kodobá úplná uzávěra. Občany budeme informovat na interne-
tových stránkách města.

Autodopravce ARRIVA MORAVA a.s. i v letošním roce umožní
lidem se zhoršenou hybností včetně vozíčkářů dostat se až na
vrchol nejvyšší hory Moravy a Slezska Praděd. V červnu a v září,
vždy ve čtvrtek, vypraví ze zastávky na dolním parkovišti Karlovy
Studánky autobus pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P a jejich
nezbytný doprovod. Vyjede v 10.52 hodin, z
Pradědu bude sjíždět v 11.30 hodin. Spoj pojede
poprvé 2. června, poslední jízda je plánována na
15. září, v čase prázdnin autobus vyjíždět
nebude. Počet míst je omezen, proto se
doporučuje rezervace předem na tel. 597 827
730.

Ve dvou minutách

Zima Vrbno příliš nepotrápila
Někteří motoristé stále ještě váhají, zda už přišel čas přezout
vozidla na letní pneumatiky. Jaká byla zima pro pracovníky
Technických služeb Vrbno s.r.o. a co vlastně zimní údržba míst-
ních komunikací obnáší, se ptáme Jiřího Vašíčka, pracovníka TS
Vrbno.

Kolik ulic, cest a chodníků vlastně v zimě udržujete?

To bylo určitě znát, zejména chodníky byly skutečně čisté. Jak
se smetený posyp dále využívá?

Jakou technikou disponujete pro zimní údržbu?

Pro nás i naše dodavatele začala zimní údržba 1. listopadem
a skončila 31. března. Přestože jsme zřejmě zažili jednu z nejtep-
lejších zim za poslední roky a všechny tři zimní měsíce byly teplot-
ně nadprůměrné, bylo samozřejmě na území Vrbna pod
Pradědem nutno provádět zimní údržbu komunikací.

Jedná se o více než 35 km motoristických komunikací a 10 km
chodníků. Použili jsme více než 230 tun inertního posypového
materiálu, 30 tun soli a solanky. Aby se zabránilo zvýšené praš-
nosti, posypový štěrk z místních komunikací jsme průběžně celou
zimu odklízeli.

Bývá určen hlavně k urovnání nezpevněných komunikací
v majetku města.

Pro zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti jsme používali čelní
nakladač, traktor s radlicí a tři posypové vozy opatřené radlicí,
samozřejmě s osádkami. Ve městě jsme zároveň nasazovali
11 zaměstnanců pro ruční úklid sněhu. Za vedení naší společnos-
ti jim za dobře odvedenou práci děkujeme.
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TERMÍNY A MÍSTA ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ PRO JARNÍ ÚKLID
8. - 10. 4. Sídliště Husova – hřiště

nám. Sv. Michala – hřiště
Ve Svahu – pod mateřskou školou
Nové doby – parkoviště nad Nonstopem

15. - 17. 4. Nad Stadionem – u garáží
Sadová – na parkovišti
Palackého – nad sídlištěm
Palackého – na křižovatce s ul. Dvořákova

22. - 24. 4. Nádražní – křižovatka ke sklárně Střelniční – u domů Červeného kříže
Žižkova – křižovatka Husova 29. 4. - 1. 5. Školní – u IV. ZŠ

Dělnická – u Mičíků Chelčického – uprostřed
ul. Husova – nad Benzinou Polní – u garáží
Mnichov – Potoční Družstevní – u garáží

6. - 8. 5. Mnichov – hřiště V Dolíku
Mnichov – křižovatka u Rákosí 13. - 15. 5. Bílý Potok – pod křižovatkou Bílopotocká
Mnichov – most u Zelinků a Černohorská
Mnichov – točna autobusů Vidly – panely (za Komárkovými)
Železná – obchod

Před rokem se Vrbno pod Pradědem
poprvé připojilo k celostátní akci
„Ukliďme Česko“. V sobotu 16. dubna to
bude podruhé, při dobrovolnické akci
nazvané Ukliďme si město. Zveme i vás,
přidejte se k některé ze skupin.

v 9:30 hodin
u radnice, u mateřinky Ve Svahu, na
Družstevní u kotelny, na náměstí
Sv. Michala před kostelem, v Želez-
né u obchodu a v Mnichově v parku

„U Mnicha“

„Vrbno pod Pradědem je čisté město, sta-
rají se o to jak TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO
s.r.o., tak naši pracovníci zapojení do
veřejně prospěšných prací. V sobotu se
zaměříme na dočištění, hlavně na poléta-
vý odpad, případně na likvidaci některé
černé skládky, pokud takovou objevíme,“
uvedla vedoucí majetkoprávního odboru
Městského úřadu Vrbno p. P. Ing. Iveta
Pešatová. Lidé se sejdou

. Uklízet se bude na sídlištích
Ve Svahu, Družstevní, Husova, náměstí
Sv. Michala, kolem státní silnice z Vrbna
do Mnichova, kolem místní komuni-
kace a křižovatky na nám. Sv. Michala až

po Mirkům pramen a také v místní části
Železné.
„Už se nám přihlásily spolky a další orga-
nizace, které se do úklidu zapojily před
rokem. Vážíme si aktivity lidí, kteří chtějí
žít v hezkém prostředí. A těším se, až se
setkáme po práci kolem 13. hodiny
v Mnichově v parku při společném opéká-
ní špekáčků. Jen aby nám vyšlo počasí,“
přeje si starostka Květa Kubíčková.
Spoluorganizátorem akce je i tentokrát
radnice a osadní výbor Mnichov. Více
informací zájemci mohou najít na inter-
netových stránkách www.uklidme-
cesko.cz.

Ukliďme si město

Krása nemusí stát
majlant

Je to jako malé dobrodružství, pátrat, kdy

už na zahrádce spatříme první známky

růstu vegetace a sílu přicházejícího jara.

Onu radost zahrádkáři záhy spolehlivě

pošlape plevel, protože nic není bez práce.

Bez kopačky, ohnutých zad a pletí se sebe-

menší zahrádka neobejde, má-li být tím

kouzelným místem, kde rádi trávíme svůj

čas. Sami s vlastním nitrem i spolu s rodi-

nou, přáteli či dobrými sousedy. Ve městě

máme úžasné zahrádkáře a bývá radost

pozorovat záhony předzahrádek zářící

jásavými barvami cibulovin i nahlížet přes

plůtky v zahrádkářských osadách.

Nabídku tradičních jarních květin vrbenští

a karlovičtí prodejci doplňují každý rok

o novinky, nebo naopak o trochu pozapo-

menuté květy, které pěstovaly naše babič-

ky. Stejnou a možná ještě větší radost člo-

věku přinesou květiny či aspoň semínka

rostlin darovaná jinými zahrádkáři. Je to

tak, krása skutečně nemusí stát majlant.

Tím spíše, že jejím základem je především

čistota, a tedy úklid. Zvláště ten po zimě.

Je čas porozhlédnout se kolem a využít pro

vysmýčení příbytků i zvelebení ploch

kolem domků a bytových domů, že město

znovu nechává do ulic postavit velkoobje-

mové kontejnery na větší odpad. A třeba

se přidat v sobotu 16. dubna k nám, kteří

chceme mít Vrbno krásně čisté, upravené

a přívětivé. Když ještě oslovíte své souse-

dy, bude vám a nám všem ten špekáček po

práci na úklidu ve městě, buřt opečený

nad ohništěm v Mnichově, chutnat o to

více.

Glosa
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Radnice dostane v roce 2016 nová
plastová okna, z 15 přihlášených
firem ve výběrovém řízení podala
cenově nejvýhodnější nabídku
a zakázku provede společnost AKTOS
Okna a dveře s.r.o.

Zájem o nájemní bydlení ve Vrbně

neutuchá, bytová správa registruje
pořadník, kde šest žadatelů má zájem
o byt velikosti 0-1+1, třicet o byt 2+1
a osm o byt 3+1

Cena nájmů bytů se od 1. ledna 2010
nezměnila, nájemníci platí měsíčně

za metr čtvereční 28,59 Kč, za byt se
sníženou kvalitou (dříve III. a IV. kate-
gorie) 25,73 Kč

Na služby drogové prevence na území
města letos radnice vydá 30 tisíc
korun, společnost Open House zajiš-
ťuje mimo jiné služby streetworkera
a spolupracuje s komisí prevence kri-
minality

Kronikářka Mgr. Helena Rybárová
dokončila práce na Kronice města za
rok 2014, kronika je v tištěné podobě

k nahlédnutí na radnici, zájemci ji
najdou také v elektronické podobě na
internetových stránkách města

Informační centrum Impuls nabízí
zájemcům bílá trička s logem města
Vrbna pod Pradědem, k mání tady
jsou za jednotnou cenu 250 korun

Internetové stránky města procházejí
grafickou i strukturální proměnou,
nová podoba lépe vyhoví načítání
stránek na mobilech a tabletech

Splatnost místních poplatků v roce 2016

, a to i
pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, vlast-
ní byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek mají povinnost zaplatit také všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na ohla-
šovně Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem.

prvních 245 Kč do 30. dubna 2016
druhých 245 Kč do 30. září 2016
poplatek lze zaplatit i najednou, a to nejpozději do 30. září 2016

(tomuto poplatku podléhají psi starší tří měsíců):

a) za prvního psa 200 Kč

b) za každého dalšího psa 500 Kč

c) za psa, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč

d) za každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. c) 300 Kč

Vyzýváme a upozorňujeme tímto rovněž všechny poplatníky, kteří nemají ještě uhraze-
ny starší nedoplatky za místní poplatky za komunální odpad a psa, aby tak neprodleně

učinili. Nejsou-li místní poplatky zaplaceny včas a ve správné výši a nejsou-li plněny
poplatníkem ani dohodnuté pravidelné splátky nedoplatků, přistupuje následně správ-
ce poplatku k vymáhání dlužné částky exekucí.

hotově v pokladně MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, a to jen v úředních dnech:
pondělí a středa: 8:00 – 11:15 12:30 – 16:15 hod
bankovním převodem na účet číslo: 1720771/0100 - KB, variabilní symbol
- k doptání na: martina.matuskova@vrbnopp.cz , nebo na tel. 554 795 118.

Martina Matušková, správce místních poplatků, MěÚ Vrbno p. P.

Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2016 činí celkem 490 Kč na osobu

Splatnost poplatku:

Poplatky za psy
Sazby a splatnost místního poplatku za psa v roce 2016:

Splatnost poplatku: jednorázově nejpozději do 30. června 2016.

Kde uhradit poplatky:

?

?

?

?

?

Ve zkratce

Centrum sociálních služeb v dubnu 2016
SOCIÁLNÍ PORADNA: čtvrtek 14. 4. 12.30 – 14 hod

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA: středa 13. 4. 13 - 17 hod

PRÁVNÍ PORADNA: středa 6. 4. 13 - 17 hod

Help-In Bruntál – dluhová poradna: pondělí 4. 4. 13 - 17 hod
VZP- mobilní úřadovna: pondělí 18. 4. 13 - 16 hod

Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotně postižené Bruntál

Mgr. Miroslav Piňos, privátní psycholog

JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou specializací

Všechny tyto služby jsou poskytovány bezplatně. Kde? Městský úřad Vrbno p. P.,
Nádražní 389, přízemí, kancelář č. 104. Další informace vám poskytne odbor vnitřních
věcí, úsek sociální Městského úřadu Vrbna pod Pradědem tel.: 554 795 132

Texty, fotografie a nové členění Zpravodaje:
Mgr. Alena Kiedroňová a Ladislav Olejníček,
grafická úprava: Vladimír Ulip
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Školy dětem i rodičům

Mateřské školy vyhlašují
zápis pro děti

Ředitelka Mateřské školy Ve Svahu 578,
Vrbno pod Pradědem

ve dnech 19. a 20.
dubna

Magdalena Nováková, ředitelka školy

, vyhlašuje zápis
dětí do mateřské školy pro školní rok
2016-2017. Koná se

od 10 do 15 hodin v ředitelně mate-
řinky – vstup do Střechy. Do MŠ se zapisují
děti, které v tomto školním roce dovrší tří
let a děti starší. Přednost mají děti, které
v následujícím školním roce zahájí povin-
nou školní docházku. Tiskopisy si můžete
vyzvednout předem ve třídách MŠ nebo
stáhnout ze stránek školy: www.msvesva-
hu.estranky.cz , kde najdete podrobnější
informace k zápisu i o škole. Seznam přija-
tých dětí pod registračním číslem bude
zveřejněn na stránkách školy od 1. do 15.
května a na dveřích ředitelny.
Předškolní vzdělávání realizujeme podle
vlastního školního vzdělávacího progra-
mu „Zpívejme, si zpívejme“, který je zpra-
covaný podle Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání.
Naším hlavním záměrem je rozvoj tvoři-
vosti a estetického cítění u dětí. Chceme
učit děti vnímat krásu kolem nás, vzbudit
zájem o estetické a pohybové aktivity,
o život v přírodě a kolem nás, rozvíjet dět-
skou fantazii a nadání tak, aby si k nim dítě
vytvořilo natolik dobrý vztah, aby je
i v budoucnu dále rozvíjelo.
Děti jsou zařazeny do tříd podle věku,
popř. individuálních potřeb, ve třídách
jsou pak přizpůsobeny podmínky pro
danou věkovou skupinu – hračky, vybave-
ní a hlavně program tj. větší nároky na
„školáky“ a naopak dostatek času a klidu
pro mladší děti. Do MŠ přijímáme také
děti s postižením, snažíme se společně

s rodiči a odborníky ze speciálních center
najít pro ně cestu k vrstevníkům, zábavě

i ke vzdělání. Více o našich aktivitách
a o školce si můžete prohlédnou a přečíst
na stránkách školy: www.msvesva-
hu.estranky.cz, zde si můžete také vytisk-
nout potřebné formuláře k zápisu a pře-

dem nechat potvrdit u pediatra.

Ředitelka Mateřské školy Jesenická,
Vrbno pod Pradědem

ve dnech 18. a 19. dubna

rodný list dítě-
te, občanský průkaz

„Přijímací řízení“.

K před-
školnímu vzdělávání se přednostně přijí-

mají děti v posledním roce před zaháje-
ním povinné školní docházky

i dítě mladší
3 let,

Pavlína Lesniaková, ředitelka MŠ

, vyhlašuje zápis do
mateřské školy pro školní rok 2016-2017.
Koná se od 10
do 15 hodin.
K zápisu s sebou přineste

, případně vyplně-
nou žádost o přijetí dítěte a evidenční list
potvrzený pediatrem, na kterém musí být
uvedeno, zda se vaše dítě podrobilo sta-
noveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (§50 zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tyto
dokumenty si můžete vyzvednout v ředi-
telně školy nebo vytisknout z webových
stránek mateřské školy www.msjesenic-
ka.cz v záložce Zde také
najdete všechny informace týkající se
mateřské školy jako např.: školní vzdělá-
vací program, akce školy, fotografie, jídel-
níček, jména zaměstnanců apod.

. Do mateř-
ské školy může být přijato

ale pouze pokud splňuje požadavky
předškolního vzdělávání v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání a v daném školním
roce dosáhne věku tří let, toto je na
posouzení ředitelky mateřské školy. Dítě
může být přijato k předškolnímu vzdělá-
vání i v průběhu školního roku, pokud
kapacita mateřské školy není zcela napl-
něna.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podá-
ní žádosti, ani pořadí podaných žádostí.
V případě, že počet žádostí převyšuje
povolenou kapacitu počtu dětí v mateř-
ské škole, rozhoduje o přijetí k předškolní-
mu vzdělávání ředitelka školy na základě

kritérií MŠ. O přijetí dítěte do MŠ budete
informováni do 30 dnů od podání žádosti
pod jejím registračním číslem zveřejně-
ním na webových stránkách školy
www.msjesenicka.cz a na dveřích hlavní
budovy školy.

Žák z Karlovic bojoval v zeměpisné olympiádě

Mgr.!Rostislav!Němec

Exkurze do krnovské firmy Kofola

Ing. Alena Rokosová

Školák Lukáš Folta, úspěšný řešitel okresu Bruntál v kategorii šestých tříd, se 15. března zúčastnil krajského kola zeměpisné olympiá-
dy. V konkurenci zeměpisných nadšenců z ostatních okresů obsadil krásné dvanácté místo. K jeho umístění mu velice gratulujeme.

V rámci přípravy na budoucí povolání vypravila karlovická škola žáky osmé a deváté třídy na exkurzi do firmy Kofola. Nejprve jsme
shlédli zajímavou prezentaci o firmě. Poté následoval kvíz, po kterém byli všichni žáci odměněni pěknými cenami. Nechyběla ani
velmi oblíbená ochutnávka nápojů včetně ochutnávky všech novinek na trhu. Vlastní prohlídka provozu nás nezklamala, musela
zaujmout úplně každého. Po prohlídce jsme už pospíchali na vlak, který nás odvezl domů.

Střípky školních!aktivit
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My se nikdy
nenudíme….

28. 01.

04. 02.

15. 02. – 19. 02.

23. 02.

08. 03.

15. 03.

19. 03.

– Navštívili jsme naše starší kama-
rády v Domově pro seniory ve Vrbně pod
Pradědem – Mnichově. Měli pro nás při-
praveny společné hry s ovocem a zeleni-
nou.

– Naše mateřská škola Jesenická
se zapojila do masopustního průvodu,
který organizovala mateřská škola Ve
Svahu. S muzikou, za zpěvu písní jsme pro-
cházeli ulicemi našeho města vybaveni
vtipnými maskami, které jsme si sami
vyrobili, a rozdávali dobrou náladu
kolemjdoucím.

– Děti se zdokonalovaly
v lyžování pod vedením profesionálních
instruktorů lyžařské školičky ve Vrbně

pod Pradědem. Letos si zima s námi troš-
ku pohrála, sněhem šetřila, proto malí
lyžaři dojížděli na svah do Karlovy
Studánky, kde ho bylo poněkud více.

– Starší děti navštívily mobilní pla-
netárium, kde jim zajímavý film O krteč-
kovi přiblížil nepochopitelný vesmír
i hvězdy kolem nás.

– Setkání s obyvateli Domova pro
seniory ve Vrbně podPradědem –

Mnichově. Tentokrát nás mile překvapila
výtvarná dílna, kde si děti vyrobily přáníč-
ka k MDŽ. Při zdobení uplatnily svou

vlastní fantazii. Hotové výrobky si odnesly
domů.

– Pozvali jsme do MŠ své blízké na
tvořivé odpoledne. Společně jsme se při-
pravovali na blížící se Velikonoce. Třídy se
proměnily v pracovní dílny, kde malí i velcí
s chutí stříhali, lepili, barvili, aby se nako-
nec pochlubili svým kouskem, který tento
svátek připomíná. Na závěr jsme rozhodli,
že některé výrobky obohatí i velikonoční
výstavu ve STŘEŠE.

– V dopoledních hodinách přivítali
naši malí flétnisti na MěÚ ve Vrbně pod
Pradědem nově narozené občánky naše-
ho města. Připravili si krátký program.
Písně, které doprovodili hrou na zobcové
flétny, střídali s recitací milých básní, jak
jinak než, o miminkách. Odpoledne se
děti bavily na maškarním karnevale, který
pro ně připravil Spolek přátel školy při
mateřské škole Jesenická ve spolupráci
s MŠ.

Přehled teplot za měsíc únor
V prvním grafu přinášíme přehled průměrných teplot za měsíc únor. Druhý graf ukazuje přehled průměrných teplot v únoru za roky
2000 až 2016. V následujících tabulkách vám přinášíme několik údajů z naší meteorologické stanice.

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš, Ph.D.

Školy dětem i rodičům



9. strana

Ze spolkové innostič

Uplynulý rok nám přinesl
mnoho událostí, na kterých
nechyběli zdravotníci naší
místní skupiny Českého čer-

veného kříže ve Vrbně pod Pradědem.
Celkem na dvanácti službách odsloužilo
34 zdravotníků 218 hodin a ani loni nebyla
naše činnost omezena pouze na Vrbno,
ale zavítali jsme i do dalších částí okresu
Bruntál. Naši pomoci se dostalo několika
desítkám osob, přičemž některé z nich
byly k dalš ímu ošetření předány
Zdravotnické záchranné službě

Moravskoslezského kraje.
Nezapomínáme ani na naše letité členy-
seniory, kterým jsme k jejich významným
životním jubileím přáli jak ve Zpravodaji,
tak zejména osobně a předali jim drobný
dáreček. Kromě zdravotních služeb se

zaměřujeme na humanitární činnost ve
spolupráci s Diakonii Broumov a Městem
Vrbno pod Pradědem. Dále finančně při-
spíváme spolku zdravotně postižených
dětí „Vrbenské klubíčko“ u příležitosti
Mezinárodního dne dětí a Mikulášské
nadílky.
Rovněž se naše členky podílely na předá-
vání ocenění bezpříspěvkovým dárcům
krve, kteří obdrželi medaile Prof. MUDr.
Jana Jánského, českého vědce a objevite-
le čtyř krevních skupin. Takto oceněni byli
i občané našeho města, přesněji obdrželi
5 bronzových a 5 stříbrných medailí.
Děkujeme vám všem za přízeň, kterou
nám zachováváte a těšíme se na shledání
s vámi na letošních sportovních a spole-
čenských událostech v regionu.

Výbor MO ČČK

Vrbenské ženy oslavily Mezinárodní den
žen společně s pozvanými hosty. Přišla
mezi nás starostka města Květa
Kubíčková.

Ludmila Strnadová

Oslavu zorganizoval LKŽ ve spolupráci
s MO KSČM. Předsedkyně klubu paní
Marková přivítala také Pavla Bačgoně za
OV KSČM a předsedu MO KSČM
Stanislava Korunu, který přednesl hlavní
projev. Starostka ve svém krátkém
vystoupení ocenila práci žen a také čin-

nost našeho klubu a všem popřála hlavně

hodně zdraví a spokojený život. Ženy
pozdravil a popřál k MDŽ i předseda OV
KSČM pan Bačgoň.
Předsedkyně LKŽ pak popřála naší sta-
rostce k jejímu životnímu jubileu a předa-
la jí pěknou voničku, ze které měla upřím-
nou radost. Ani hudba nezahálela a začala
hrát – živijou, živijou, živijou a rozezpívala
tak celý sál. Překvapená starostka byla
očividně dojatá.

V kulturním programu vystoupila bruntál-
ská skupina dětí z taneční školy Stonožka.
Vystoupení bylo velmi pěkné a děti sklidi-
ly velký potlesk.
Pak už začala hrát naše vrbenská hudba
DUO Hanel – Rybár. Mirek Janeček z DpS
Mnichov vyzval starostku k tanci a hezky
ji protančil.
Všichni se dobře bavili, popíjeli vínečko
a smlsli si na domácích zákuscích a chle-
bíčcích. Kolem 16. hodiny se losovaly
sponzorské dárky od vrbenských podni-
katelů, ale i našich členek, členů KSČM
a dalších hostů. Mezi dárky jako vždy
nechyběly sladké pečené výrobky a ruční
práce žen. Všem za dárky děkujeme.
Upřímný dík patří zejména vrbenským
podnikatelům, kteří nám každým rokem
věnují pěkné ceny.
Děkujeme sporzorům: firma Kamenský,
firma Klíčová, podnik LPH, plasty
Urbánek, elektro Krupa, elektro Lindner,
papír – hračky Jelínek, papír – hračky
Vondra, květinky Violka, Urbánek, Rézi,
sklárny Tomi, Jakub, Mates, klenoty Čap-
ková, Kotásková, trafika Gamovský, nápo-
je Vaculíková, Drogerie Darmovzal,
Boženka, pedikúra Návojová, kadeřnictví
Kostková, pizza Joanidis, potraviny
Rusková, textil Monika, minimarket
Demelová, lékárna Magnus, vitráže
Strnadová, zelenina Iva.

Oslavili jsme svátek žen

Pomohli jsme desítkám lidí Naplňte s námi truhlu
s pokladem

Prosím všechny lidičky z Vrbna pod
Pradědem a okolí o darování jakéhokoliv
předmětu, jenž se hodí do POKLADU.
Připravujeme na letošní rok spoustu akcí
pro děti i dospělé, kde bude truhla
s pokladem. A proto se obracíme na Vás,
širokou veřejnost, POMOZTE NÁM TUTO
TRUHLU NAPLNIT POKLADEM. Šperky
a různé drobné lesklé předměty můžete
nosit ve Vrbně pod Pradědem do
STŘECHY, nebo na masérnu: Ladislava
Lančiová, Krejčího 440 – fotbalové hřiště,
pondě l í , středa, čtvrtek. Předem
děkujeme.

Za spolek Přátelé Vrbenska
Ladislava Lančiová

Přidejte se k nám, jdeme na Zámecký vrch
U příležitosti třetího výročí úmrtí našeho přítele Emila Pely uspořádá v sobotu 16. dubna rodina, parta přátel a spolupracovníků

vzpomínkový výšlap na Zámecký vrch. Kdo chce a má možnost zavzpomínat s námi, může se k nám přidat. Sraz bude v 10 hodin
u autocampingu v Ludvíkově. Dana Selingerová
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Křížem krážem Vrbenskem

Kdo rád pracuje, nemá čas na stesky
Stojí v čele Místní organizace Svazu zdravotně postižených
Praděd, která má v současnosti sto sedmdesát členů. Dvacet
z nich je z Karlovic, deset z Ludvíkova, zbytek tvoří lidé z Vrbna
pod Pradědem. Tuto po všech stránkách náročnou, zodpověd-
nou a nanejvýš záslužnou práci vykonává už čtrnáctý rok. Není
přitom žádná mladice, blíží se jí osmdesátka a mohla by tedy
v klidu odpočívat a vzpomínat na mládí.
Mnozí z vás už jistě poznali, že řeč je o
z Vrbna pod Pradědem. Paní Edeltraude pochází z Opavska,
úplně přesně z malé vesničky Strahovice nedaleko Chuchelné.
Do Vrbna se s manželem přestěhovali v roce 1960. „Dostali jsme
se sem vlastně náhodou, na inzerát. Byli jsme mladí, neměli jsme
byt a v té době se rozvíjel vrbenský Dřevokombinát, který byty
nabízel. Tak jsme neváhali a přestěhovali se. No a od té doby žiju
tady. Strahovice stále navštěvuji, mám tam příbuzné a přátele,
ale doma jsem ve Vrbně,“ řekla paní Obrusníková.
Ve Vrbně zpočátku pracovala jako prodavačka v prodejně textilu,
později přešla do spořitelny, kde působila celých třicet let, sedm-
náct let pobočku spořitelny vedla. Už v důchodu se stala členkou
zastupitelstva města, protože jí nebylo lhostejné, jak se bude roz-
víjet a kterým směrem ubírat místo, kde žije. Po zvolení
Ing. Zdeňka Babky senátorem ji zastupitelé v roce 1997 zvolili
místostarostkou. „Vletěla jsem do toho rovnýma nohama, na
nějaké rozkoukávání jsem čas neměla. Pamětníci si určitě vzpo-
menou, že to byla doba stoleté povodně, kde se všechno muselo
řešit okamžitě. S odstupem času teď mohu říci, že jsme tuto kri-
zovou situaci v rámci možností zvládli dobře,“ přiblížila paní
Obrusníková.
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Eteltraude
Obrusníková se o tom přesvědčila na vlastní kůži. V roce 2002
ji dopravní nehoda připravila o manžela. V této těžké době ji

navštívily členky
svazu zdravotně

postižených paní
L a s o v s k á a
Zaoralová a nabíd-
ly jí, aby se do čin-
nosti sdružení zapo-
j i la . „Zpočátku
jsem se zdráhala,
o té činnosti jsem
nic moc nevěděla.
Nakonec jsem se
ale nechala přesvědčit a šla jsem do toho, protože jsem vlastně

celý život pracovala s lidmi. Tohoto svého rozhodnutí rozhodně

nelituji, i když to znamená spoustu práce a chci zdůraznit, že
bez jakékoliv odměny,“ sdělila paní Edeltraude.
O tom, jak náročná práce je vedení organizace zdravotně posti-
žených, svědčí rozsah její činnosti. Organizace několikrát do
roka pořádá zájezdy, důvěrnice pravidelně navštěvují nemoc-
né a také obyvatele v mnichovském Domovu pro seniory, členo-
vé mají možnost účastnit se zájmové činnosti. Úzký kontakt udr-
žují zdravotně postižení se svými partnery z polského města
Glogowek. Tradicí se už třeba staly vzájemné návštěvy s boha-
tým programem. „Naše činnost by nebyla možná bez pomoci
sponzorů, obcí Karlovice a Ludvíkov a zejména města Vrbna pod
Pradědem. Tato spolupráce byla vždy dobrá, v poslední době se
nám ji přesto podařilo ještě prohloubit,“ dodala paní Edeltraude.
Je stále v jednom kole. Vždy si ale nejde čas pro rodinu. Má syna
a dceru a mnoho šťastných chvil tráví se svými třemi vnučkami
a jedním pravnoučetem.
„Všem zdravotně postiženým a seniorům bych doporučila, aby
se něčemu věnovali, aby měli před sebou nějaký cíl. Nebudou
mít pak čas stýskat si na své nemoci a starosti,“ vzkázala tato neu-
věřitelně aktivní a činorodá žena.

Edeltraude Obrusníkové

Text a foto: Ladislav Olejníček

Žijí mezi námi

Ze zápisníku policistů

I na cyklisty se vztahují dopravní předpisy

Cizinci prodával, co neměl

Ve Vrbně pod Pradědem na ulici Jesenická v pátek 11. března
kolem půl desáté večer jel 46letý muž na jízdním kole, které
nemělo žádnou odrazku a ani žádné osvětlení. Při dechové
zkoušce mu policisté naměřili hodnoty přesahující 1,5 promile.
Zakázali jsme mu další jízdu a jeho přestupkové jednání postou-
pili správnímu orgánu k projednání

Bruntálští kriminalisté zadrželi 38letého muže z Vrbenska, který
byl podezřelý z distribuce léčiva. Při domovní prohlídce policisté
zajistili léky s omamnou látkou a sušenou rostlinnou hmotu.
Následně policejní komisař zahájil trestní stíhání muže pro pře-
čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy. Protiprávního jednání se obviněný měl
dopustit tím, že od srpna do prosince loňského roku ve čtyřech
případech měl prodat 25letému cizinci lék, který je pouze na
lékařský předpis a obsahuje návykovou látku. Obviněný získal
léky jako vážně nemocný člověk, ale neužíval je. Peníze z prodeje
léčiva ve výši přesahující 16 tisíc korun měl použít pro svou
potřebu. Stíhán je na svobodě. Hrozí mu trest odnětí svobody
do pěti let. Cizinec, který si léčivo koupil, je stíhán ve své vlasti
vazebně za závažnější trestnou činnost. (pčr)
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Z výjezdů hasičů
Ohnivý kohout řádil v Karlovicích

Sedm jednotek hasičů zasahovalo v noci a brzy ráno v úterý
15. března u požáru sedlové střechy a obytného podkroví
rodinného domku v obci Karlovice.

Hořelo také ve Vrbně

Operační a informační středisko hasičů bylo o požáru rodinné-
ho domku o půdorysu 25×8 metrů, užívaného jako rekreační
chata, informováno v úterý ve dvě hodiny ráno. Na místo jako
první vyjela jednotka hasičů z Vrbna pod Pradědem. Krátce po

ní dorazila jednotka Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje ze stanice v Bruntálu a šest jednotek
sboru dobrovolných hasičů – Karlovice, Světlá Hora, město
Albrechtice, Dolní Moravice a Bruntál.
„Už při našem příjezdu hořela intenzivně celá sedlová střecha
a obytné podkroví domu. Venku silně sněžilo, požár jsme dosta-
li pod kontrolu za necelou hodinu,“ uvedl velitel Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů ve Vrbně pod Pradědem Bc. Ondřej
Chalupa. Dohašování s rozebíráním střešních konstrukcí hasi-
čům zabralo další dvě hodiny. Vrbenská jednotka na místě
zůstala ještě v úterý ráno, pro kontrolu požářiště. Požár se obe-
šel bez zranění, příčina jeho vzniku je v šetření. Předběžně odha-
dovaná škoda je 1,5 milionu korun.

Vrbenští hasiči byli vysláni k požáru už o pět dnů dříve, 10. břez-
na večer vyděsil kouř obyvatele výškové budovy ve Vrbně pod
Pradědem. Na místo ihned vyjela tři vozidla místní jednotky
spolu s hasiči z Bruntálu. Po příjezdu vrbenských hasičů byl pro-
veden průzkum, kterým se zjistilo, že došlo k zahoření v prosto-
rách výtahové šachty. Požár již nehrozil a hasiči povolali na
místo výtahovou firmu a obyvatelům zakázali provozovat výtah
do prohlídky odbornou firmou. Tato událost byla naštěstí bez
zranění a ohrožení obyvatel domu. Foto: HZS MSK

Vrbenští rozcvičili seniory po celé
zemi

Urazit na rotopedech či šlapadlech pomyslných 393 kilometrů,
které dělí horu Praděd a hlavní město Prahu, zvládla bez pěti
týmů startovního pole všechna družstva.
Prvním dnem března vyšlápli obyvatelé domovů pro seniory ve
22 místech České republiky do pedálů rotopedů a šlapadel, spo-
jila je akce vymyšlená ředitelem Domova pro seniory ve Vrbně

pod Pradědem-Mnichově Mgr. Janem Vavříkem Jedeme v tom
společně. „Byl to takový okamžitý nápad, jak aktivizovat seniory
k pohybu, aby volný čas netrávili jen sezením, a současně jak je
povzbudit k soutěživosti,“ uvedl na začátku projektu Jan Vavřík.
Odezva byla bezvadná, až tak, že autor projektu musel krátce
před startem říci Stop! Více jak 22 účastníků prostě technicky
nezvládneme.
Motivace byla strhující, vítězný domov čeká pravá domácí zabi-
jačka. Cenou pro nejrychlejší tým totiž byl vepřík a představa
dobrot, u kterých pospolu posedí senioři a seniorky i s týmem
lidí, kteří se starají o jejich každodenní pohodu. Dalšími cenami
pro jednotlivce či týmy jsou například pobyty v Karlově

Studánce, masážní křesla pro domovy, historické sklo, zahrádky
na nožkách, u nichž zahradníky nebolí hřbet, a další. V týmové
soutěži domovů pro seniory zůstávají hlavní ceny na Moravě a ve
Slezsku. Ve štafetovém limitním závodu zvítězili:

DPS Pohoda
Bruntál
DPS Slunovrat
Ostrava
DPS Slunečnice
Ostrava
DPS Vrbno p. P.
DPS Červenka

Hned šest domovů pro seniory dokázalo do pedálů našlapat víc
než tisíc kilometrů. Nejaktivnější byli a další z cen převezmou
muži a ženy z domova Slunovrat v Ostravě s 1772 kilometry, jimž

šlapali na paty další Ostravští – zástupci domova Slunečnice
(1382 km) a Brněnští (1298 km), naši reprezentanti z Mnichova
se umístili na jedenáctém z 22 míst tabulky, když ujeli 613 kilo-
metrů.
Výsledky byly vyhlášeny s využitím přímého přenosu přes
YouTube 31. března, aby všichni účastníci mohli být, jak se říká,
při tom. Dostavili se také zástupci Nadace ČEZ, která věnovala
všem sportujícím seniorům trička a Vrbenským šek na 45 tisíc
korun pro nákup cen do soutěží. Rotopedy a šlapadla domovům
věnoval Ing. Andrej Babiš, první místopředseda vlády, ministr
financí a rovněž patron mnichovského Domova pro seniory.
Kolegové z domovů pro seniory teď přemýšlejí o dalších společ-
ných akcích, které vystaví tolik potřebné mosty mezi zařízeními,
třeba při zpěvu. Ti naši už další krůček urazili, na 16. a 17. června
2016 pozvou klienty z domovů na Letní olympijské hry do Vrbna
pod Pradědem.

1.

2.

3.

4.
5.

Alena Kiedroňová, foto Ladislav Olejníček
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1. 4. Aprílová noc s Andersenem, 18:00, Městská knihovna
1. 4. Velikonoční koncert ZUŠ Vrbno, 16:00, sál ZUŠ Vrbno
2. 4. Loutková revue Veselá pouť v podání pražské loutkohe-

recké skupiny Loudadlo a hosty Jů a Hele, 15:00,Střecha
3. 4. Vrbenský Dráček – pro mládež do 14 let, 10:00, areál

Černá Opava Mnichov
4. 4. Jóga, 17:30–18:30, Střecha
4. 4. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
4. 4. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda“,

17:00–18:30, Střecha
5. 4. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
5. 4. Virtuální Univerzita třetího věku – Potraviny a spotřebi-

tel, 14:00–15:30, Střecha
5. 4. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15–17:45,

Střecha
5. 4. Kurz německého jazyka pro středně pokročilé,

16:00–17:30, Střecha
5. 4. TRITUR – První Pětka – časovka na 5 km, 17:00,

U hájenky v Železné
6. 4. Vernisáž výstavy – Preparace ptáků a savců, 17:00,

Střecha
6. 4. Sociální a finanční poradenství pro klienty Dps a seniory

města, 8:00–11:30, Střecha
7. 4. Taneční kroužek pro předškoláky, 16:00–17:30, Střecha
7. 4. Univerzita volného času, přednáška na téma Feng Shui

v obydlí, přednáší Dana Luňáková, 16:00–18:00,
Střecha

9. 4. Kurz olejomalby, 8:00 – 12:00, Střecha nebo ZŠ

9. 4. 10 let s vámi – koncert tria Musica Dolce Vita Praha,
harfa, flétna, zpěv, 19:00, Střecha

11. 4. Jóga, 17:30–18:30, Střecha
11. 4. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
11. 4. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda“, 17:00 –

18:30, Střecha
12. 4. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
12. 4. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15–17:45,

Střecha
12. 4. Kurz německého jazyka pro středně pokročilé,

16:00–17:30, Střecha
12. 4. TRITUR spurty, 17:00, dráha Černá Opava
13. 4. 10 let se Střechou, slavíme ve Střeše
13. 4. Sociální a finanční poradenství pro klienty Dps a seniory

města, 8:00–11:30, Střecha
13. 4. TRIVALLIS – cyklobiatlon, 16:00, dráha Černá Opava
14. 4. Klub zdraví, přednáška na téma Kanada mýma očima,

přednáší Jaroslav Šlosárek, 18:00, Střecha
14. 4. Taneční kroužek pro předškoláky, 16:00–17:30, Střecha
14. 4. Počítačový kurz Internet pro začátečníky, 16:00–17:30,

Střecha
16. 4. Kurz olejomalby, 8:00 – 12:00, Střecha nebo ZŠ

16. 4. LKŽ, 13:00, Střecha
16. 4. Výšlap na Zámecký vrch na památku E. Pely, sraz v

10:00 u autocampingu v Ludvíkově

16. 4. Jarní cyklorallye, 10:00, nádraží ČD
18. 4. Divadelní představení Commedia finita, 19:00, Střecha
18. 4. Jóga, 17:30–18:30, Střecha
18. 4. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
18. 4. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda“,

17:00–18:30, Střecha
19. 4. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
19. 4. Virtuální Univerzita třetího věku – Potraviny a spotřebi-

tel, 14:00–15:30, Střecha
19. 4. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15–17:45,

Střecha
19. 4. Kurz německého jazyka pro středně pokročilé,

16:00–17:30, Střecha
19. 4. TRITUR – časovka na 7 km, 17:00, U hájenky v Železné
20. 4. Sociální a finanční poradenství pro klienty Dps a seniory

města, 8:00–11:30, Střecha
20. 4. Lovy nejen beze zbraní: Myslivecké zvyky a tradice,

17:00, Střecha
20. 4. Počítačový kurz Internet pro pokročilé, 16:00–17:30,

Střecha

21. 4. Taneční kroužek pro předškoláky, 16:00–17:30, Střecha
21. 4. Univerzita volného času, Život s toulavýma botama,

cestopisné vyprávění M. Rampulové, 16:00–18:00,
Střecha

21. 4. Počítačový kurz Internet pro pokročilé, 16:00–17:30,
Střecha

22. 4. Schůze KSČM, 16:30, Střecha
23. 4. Kurz olejomalby, 8:00 – 12:00, Střecha nebo ZŠ

23. 4. Cena TRISPOLU – silniční závod na 70 km – SPAC, 12:00,
Karlovice

25. 4. Jóga, 17:30–18:30, Střecha
25. 4. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
25. 4. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda“,

17:00–18:30, Střecha
26. 4. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
26. 4. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15–17:45,

Střecha
26. 4. Kurz německého jazyka pro středně pokročilé,

16:00–17:30, Střecha
26. 4. TRITUR – Spurty, 17:00, dráha Černá Opava
27. 4. Sociální a finanční poradenství pro klienty Dps a seniory

města, 8:00–11:30, Střecha
27. 4. Práva spotřebitele, bezplatný seminář pro veřejnost –

Jak se bránit proti trikům nepoctivých obchodníků -
šmejdů 15:00, Střecha

27. 4. Počítačový kurz Internet pro pokročilé, 16:00–17:30,
Střecha

28. 4. Taneční kroužek pro předškoláky, 16:00–17:30, Střecha
28. 4. Počítačový kurz Internet pro pokročilé, 16:00–17:30,

Střecha
29. 4. Divadelní představení Járy Cimrmana Vyšetřování ztráty

třídní knihy v podání ochotnického divadla Světlá Hora,
19:00, Střecha

30. 4. Kurz olejomalby, 8:00 – 12:00, Střecha nebo ZŠ

30. 4. LKŽ Předmájová veselice, 16:00, Střecha
30. 4. Čarodějná cesta, pořádá Spolek Přátelé Vrbenska ,

Zámeček Grohmann, v odpoledních hodinách
30. 4. Vrbenský Dráček – pro mládež do 14 let, 10:00,

Bikepark Karlovice

3. 5. TRITUR – časovka na 10 km, 17:00, U hájenky v Železné

Naďa Trzaskaliková, STŘECHA Vrbno p. P.

Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář na duben 2016
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Akce ve Zlatých Horách

Kultura v Krnově

3. 4. - P – tříměsíční kurz základní výchovy psa. Přihlášky na tel. 724 303 028
4. 4. - N - divadlo pro děti - Pražské Divadlo Krapet Vám představuje pohádku

11. 4. - v 18:00 a 20:15 - - zábavný pořad- Multifunkční volnočasové centrum, tel.: 584 425 397
12.4. - 13:00 - - Multifunkční volnočasové centrum
16.4.- 17:00 - - TENISBAR
16.4. - 19:00 - - Hotel Praděd Thamm***
19.4. - 19:00 - - divadelní hra - Multifunkční volnočasové centrum
20.4. - 17:00 - - Rovinatá časovka - Goldtour Zlaté Hory

17. 4. - 15:00 hod – – pohádková babička – malý sál divadla
18. 4. - 17:00 hod – – malý sál divadla
19. 4. - 19:00 hod – – Zámek
22. 4. - od 8:30 do 15:00 hod – – akci pro děti připravilo Středisko volného času
24. 4. - 10:30 hod – – hudebně taneční představení souboru Stonožka – divadlo
27. 4. - 19:00 hod – – divadlo
29. 4. - 19:00 hod – D – hraje Divadlo Radka Brzobohatého – divadlo

2. 4. - 15:30 hod – – pohádka – divadlo
3. 4. - 17:00 hod – – koncertní síň Sv. Ducha
7. 4. - 19:00 hod – – koncert - klarinet, hoboj, fagot – koncertní síň Sv. Ducha

11. 4. - 19:00 hod – – slovenská hra – hraje Divadlo v Řeznické Praha – divadlo
25. 4. - 19:00 hod – – koncert – divadlo

2. 4. - 10:00 - - Soutěž zlatokopů a nejen jich - otevírání zlatokopecké sezonyKlondike e Zlatých Horáchv

sí školka

ašel se medvěd

Zdeněk Izer a Autokolektiv

Zdravotní přednáška

Koštování slivovice - O nejlepší Zlatohorskou pálenku

Disco country večer

Commedia finita

Celnice naopak - cyklistický závod

Jak Zuzanka malovala

přednáška „Kruhy v obilí a mimozemské civilizace“

Židovská hudba pro violoncello

Probouzení parku

Továrna na čokoládu

koncert kapely HOP TROP

vanáct rozhněvaných mužů

Krysáci a ztracený Ludvík

Benefiční koncert

Trio Dubojs

Leni

Václav Neckář – Mezi svými

Kultura v Bruntále

Městský ples 11. března 2016

Snímky: Městský úřad Vrbno p. P.
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Soubor MUSICA DOLCE VITA
působí na české hudební scéně od roku 2005 a má na svém kontě
stovky koncertů ve všech koutech naší vlasti. Trio vystupovalo
v posledních letech na řadě mezinárodních i tuzemských festiva-
lů a bylo hostem koncertních cyklů např. Moravské filharmonie
Olomouc, Jihočeské komorní filharmonie či Teplické komorní
filharmonie.
Soubor MUSICA DOLCE VITA se věnuje interpretaci skladeb pro
flétnu, harfu a zpěv všech stylových období. K nejúspěšnějším
programům tria patří Poetická zastavení, Klenoty české hudby,
Hudba královen a Adventní kalendář.
Soubor však připravuje též několik nových projektů např. Na kříd-
lech hudby, Čtvero ročních období či Písně beze slov.

Krátce:
Předmájová veselice ve Střeše

Jarní koncert Sedmihlásku

Levicový klub žen a MO KSČM ve Vrbně pod Pradědem zve obča-
ny na Předmájovou veselici, která se koná v sobotu 30. dubna od
16 hodin ve Středisku kultury a vzdělávání STŘECHA. K poslechu
i tanci hraje DUO HANEL-RYBÁR. Vstupné: 50 Kč. Občerstvení
a domácí bufet zajištěn!

DPS Sedmihlásek zve svoje příznivce na tradiční
Jarní koncert, který se koná 21. 4. 2016 v klubu
Mír ve Vrbně pod Pradědem. Čas bude upřes-
něn na plakátech. Vstupné je dobrovolné.
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Není to tak dlouho, co jsme si připomínali první rok naší čin-
nosti, a najednou jsou zde 10. narozeniny.
Dovolte mi, abych úvodem svého krátkého ohlédnutí za těmi
uplynulými devíti lety ve STŘEŠE, připomněla počátky celého
projektu nástavby nad MŠ Ve Svahu.
Stavba, kde sídlí naše organizace, byla realizována z dotačních
prostředků ze Společného regionálního operačního programu
(SROP). Realizátorem projektu "Vzdělaností a informovaností
k prosperitě" bylo Město Vrbno pod Pradědem a partnerem
Slezská univerzita v Opavě, Vzdělávací centrum Krnov.
Projekt byl zahájen 1. července 2004 a ukončen 30. června 2007.
Náklady stavby činily 17 957 362 Kč. V závěru roku 2006 pro-
běhla kolaudace stavby a od 1. ledna 2007 zde sídlí STŘECHA
(Středisko chytrých aktivit) jako součást nově zřízené příspěvko-
vé organizace Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod
Pradědem, jejíž součástí je také Městská knihovna Vrbno. Ta si
v letošním roce připomene 70. výročí založení.
V návaznosti byl realizován další projekt města zpracovaný
v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - "Vrbno
pod Pradědem - Dveře k dalšímu vzdělávání" - 1. srpna 2006 -
30. června 2008, náklady projektu 1 556 516 Kč.

První aktivitou ve STŘEŠE byla Univerzita třetího věku ve spolu-
práci s partnerem projektu, Slezskou univerzitou v Opavě. Tento
typ celoživotního vzdělávání prošel svým vývojem a od roku
2012 je realizován plně v naší režii pod názvem Univerzita volné-
ho času. V letošním roce navštěvuje univerzitu 34 seniorů.

Dá se říct, že hlavní cíl projektu - celoživotní vzdělávání - byl napl-
něn. Kromě zmíněné UVČ mají senioři možnost navštěvovat také
Virtuální univerzitu třetího věku, realizovanou ve spolupráci
s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Dále nabízíme jazy-
kové a počítačové kurzy, tematické vzdělávání, výtvarné kurzy aj.
Desítky lidí z řad nezaměstnaných prošly vzdělávacími a moti-
vačními kurzy pořádanými u nás např. EDUCO centrem Krnov,
Republikovým vzdělávacím centrem Havlíčkův Brod ve spolu-
práci s úřadem práce aj. Vzdělávací akce pro širokou veřejnost
realizují v našich prostorách také další organizace. Mezi ty nejak-
tivnější patří Centrum zdraví.

Bohatá je také kulturní nabídka. Za 9 let máme na svém kontě
96 výstav a 48 vernisáží, 72 sobotních či nedělních pořadů pro
děti, 70 večerních pořadů a18 divadelních představení, 46 besed
či přednášek, 16 zájezdů, 8x Den zdraví. Dále celou škálu výtvar-
ných dílen a kurzů. Věříme, že také pořady připravené ve výroč-
ním roce vás osloví.
Řadu kulturních akcí připravily také školy, společenské organiza-
ce. Probíhá zde spolková a schůzovní činnost, pravidelně každé
úterý pak zkoušky Pěveckého sboru města Vrbna a v letošním
roce také jóga a projekt Domova pro seniory - "Jsme pod
Střechou".

Závěrem bych chtěla poděkovat za spolupráci všem školským
zařízením ve Vrbně, ZUŠ ve Vrbně, partnerům, dobrovolníkům
a příznivcům. Hana Janků, ředitelka SKaV

Výstava!Preparace!ptáků a!savců

Zpravidla dvakrát do roka dáváme ve Střeše prostor výstavám

věnovaným přírodě. Nejinak tomu bude i letos. Zveme vás už

6. dubna na vernisáž výstavy Preparace ptáků a savců.

Naďa!Trzaskaliková

Toto téma nebývá obvykle prezentováno. Na 16 panelech se
budou moci diváci seznámit s postupem prací při vzniku prepa-
rátů malých savců a ptáků, ale také s tím, jak se preparuje slon
nebo žirafa. A účastníci vernisáže budou moci slyšet z úst odbor-
níků pánů Mgr. Pavla Petra a preparátora Michala Jakubce
o tom, jak vznikají, jak se ošetřují muzejní sbírky zoologického
oddělení Slezského zemského muzea v Opavě a shlédnou doku-
mentární film o pracovním postupu při preparaci ptáků.

Neméně zajímavě bude vyprávět o své práci v ostravském pre-
parátorském ateliéru jeho majitel Miloš Malucha. Prozradí, jak
je náročné preparovat velká zvířata, jako jsou antilopy, buvoli či
sloni. Nebo to, jak loví v zahraničí čeští lovci a jaké jsou starosti s
dovozem ulovených zvířat.

Autorem výstavy je Jiří Pecháček, který vám na fotografiích před-
staví, jak se velká zvířata preparovala před 30 lety a jakou meto-
dou dnes. Vernisáží, která začne 6. dubna v 17 hodin, vás prove-
de jako obvykle Oto Bouzek. Výstava potrvá do 13. května v mod-
rém sálku našeho kulturního střediska STŘECHA

Desátý!rok!s!námi
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Kultura

V roce 2016 vstupuje výstavní činnost v ART GALERII
PENSION v Pensionu U Řeky v Karlovicích u Vrbna pod
Pradědem již do třináctého roku působení a opět bude pro
výtvarníky i milovníky umění zajímavý.

První lednovou vernisáží jsme představiil dílo Martina Vencla,
výtvarníka, pedagoga a muzikanta z Lomnice nad Popelkou.
Druhou výstavu jsme zahájili 19. března a potrvá do 13. květ-
na. K vidění jsou díla dvou výtvarnic z Ostravy, Marie
Mohelníkové a Květy Koubové Wrankové. Obě dámy už u nás
několikrát úspěšně vystavovaly. Paní Mohelníková tvoří své
romantické obrazy technikou pastelu. Květa Koubová tvoří vlast-
ní kombinovanou techniku a její náměty jsou „nadpozemské“.
Snaží se zachytit „pocity a nálady“.

Třetí výstava bude zahájena 14. května a potrvá až do 22. čer-
vence. Vystavovat bude malířka, grafička, řezbářka a pedagožka
Lenka Kučerová Žampová z Olomouce, která inspiraci ke
své tvorbě hledá v přírodě, architektuře a hlavně kolem sebe.
O dalších výstavách vás budeme informovat v dalších číslech
Zpravodaje, ti více zvídaví mohou nahlédnout na internetové
stránky galeristy Luďka Pavézky (www.artgaleriezlin.eu).
A poznámka na konec … připravujeme už plán výstav pro rok
2017. Znáte někoho, kdo by chtěl u nás v Galerii Pension vystavo-
vat? Ať se ozve.

Darja a Libor Pavézkovi, Penzion U Řeky

Třináctá sezóna Art Galerie Penzion

,,Knihy nemají být ozdobou domu, nemají být cenným zbo-

žím, ale mají být zásobnicí, která živí ducha.“

Tajemné stezky Cestou necestou za tajem-

stvím Hrubého Jeseníku

Sousedství na hranici : Bruntálsko 1938-

1946.

Pečeme a zdobíme dorty

Podvolení

Případ forchheimského rádce : zločiny na Velké

Moravě.

Grayova hora

Kafe @ cigárko

Pekařova dcera

Deníček moderního fotra, aneb, Proč by

muži neměli mít děti.

Grey: padesát odstínů šedi pohledem

Christiana Greye.

Bruno na venkově.

Zakázaná hra. Doupě

… z populárně-naučné literatury

…z beletrie

… pro děti a mládež

1.: KOBZA, M.: .
. Praha: Regia, 2015.

2.: HORNIŠER, I.:
Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2015.

3.: TAYLOR, R.: Život s alzheimerem: autentické svědectví:
pohled do srdce, duše a mysli člověka, který žije s Alzheimerovou
chorobou. Praha : Ikar, 2015.
4.: DEACON, C.: : více než 300 rad,
technik a výrobních tajemství. Praha: Metafora, 2016.
5.: UYSOVÁ, D.: Háčkování velkým háčkem : originální, rychlé
a slušivé výrobky z nastříhaných zbytků látek. Praha: Metafora,
2016.

1.: HOUELLEBECQ, M.: . Praha: Odeon, 2015.

2.: ČEŠKA, S.:
Brno: MOBA, 2016.

3.: GRISHAM, J.: . Praha: Knižní klub, 2015.

4.: DOLEŽALOVÁ, M.: . Ostrava : Domino, 2015.

5.: McCOY, S.: . Praha: Fortuna Libri, 2015.

6.: LANDSMAN, D.:
Praha: Ikar, 2014.

7.: JAMES, E.L:
Praha: XYZ, 2016.

1.: SMITH, A.T.: Praha: Mladá fronta, 2016.
Z poklidné procházky v přírodě, na kterou se pejsek Bruno vypra-
ví se svým nejlepším kamarádem panem Žmolkofuskou, se brzy
vyklube náročný den na statku.
2.: SMITH, L. J.: . Praha: Fragment, 2015.
Stínový muž Julian se vrátil a s ním i nová Hra. Jennyini přátelé
jeden po druhém mizí a zůstávají po nich jen papírové figurky.

ínová, vedoucí půjčovny pro dospělé

Známý provokatér Michel Houellebecq napsal román o tom, jak
se z Francie stane islámský stát. Příběh se odehrává v roce 2022,
kdy politické strany raději podpoří ve volbách fiktivního kandidá-
ta strany zvané Muslimská jednota Mohameda Ben Abbese.

Příběh se odehrává v letech 872-874. Po dvojí zradě se vlády na
Velké Moravě ujímá Svatopluk. Celá země s novým vládcem
v čele se musí bránit tvrdým nájezdům rozhořčených Franků. Po
dvou letech bojů je však oběma stranám jasné, že válka nemůže
mít vítěze.

Wall Street, rok 2008. Strmě stoupající kariéru Samanthy

Koferové ve velké právnické firmě rázně utne recese. Samantha o
vlásek unikne propuštění, avšak musí nastoupit nucenou roční
dovolenou a strávit ji dobrovolnickou prací ve středisku právní
pomoci kdesi na venkově.

Jak ze svého blogu vytvořit fenomén a získat prestižní Magnesii
Literu? A jak dosáhnout toho, že vám lidi za celý rok nenapíšou
jediný negativní ohlas? Jednoduše.

Ojedinělá kniha, v níž se prolíná přesvědčivý příběh z války se sou-
časností. Kniha, která ukazuje, že lidské city a problémy zůstávají
stejné, a přitom nezáleží ani na místě, ani na době, v níž žijeme.

Deníček moderního fotra vznikl na základě úspěšného blogu,
který Dominik Landsman založil s příchodem prvního dítěte.

Prostřednictvím jeho vlastních slov, myšlenek, úvah a snů nabízí
E.L. James jiný pohled na milostný příběh, který uchvátil miliony
čtenářů po celém světě.

Olga Hul

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v dubnu
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Je zřícenina Rabštejn dostupná seniorům?

„Tam se skáče po kamenech, to pro vás už není“, konstatovala vnučka po návratu ze školního výletu na známou zříceninu hradu
Rabštejn. To byla pro mě výzva. V Jeseníkách a okolí jsme pochodili kde co, ale na Rabštejně jsme nebyli. Je nebo není Rabštejn mís-
tem vhodným pro naši věkovou kategorii?
Nejkratší přístup je po červeně značené turistické trase z Bedřichova. Z Vrbna jedeme celkem 45 km ve směru na Rýmařov, Horní
město a Dobřečov do osady Bedřichov, která se táhne v údolí řeky Oskavy a je místní částí obce Oskava. V Bedřichově odbočujeme
doprava a projedeme až na konec obce. Před dopravní značkou zákaz vjezdu je místo vhodné k parkování. Abychom našli červenou,
musíme se vrátit asi 200 m zpět do vesnice a odbočit vpravo na asfaltku vinoucí se do kopce. Míjíme turistický rozcestník s názvem
„Bedřichov, myslivna“ a posléze také budovu bývalé myslivny. Na zříceninu máme celkem 2,5 km. Zakrátko odbočujeme z asfaltky na
širší lesní písčitý chodník, který lemuje smíšený les s převahou bučiny a s roztroušenými balvany nejrůznějších tvarů. Lesům na sva-
zích rabštejnské rezervace se říká „suťové.“ To proto, že buk lesní, javor klen a jasan ztepilý statečně bojují s půdou pokrytou balvany
a sutí“, čteme posléze na jedné z informačních tabulí. První část trasy stoupá strměji, v druhé polovině trasy je výstup o něco pohodl-
nější. Přes strmé stoupání působí prostředí zdejšího lesa pohodově a cesta docela dobře utíká. Po 2 km chodník ústí na palouk, kde
stojí Rabštejnská restaurace. Je tady příjemné posezení a je obdivuhodné, že toto zařízení má otevřeno nejenom o víkendu, ale i v pra-
covní dny. Otevírací dobu si lze ověřit na internetu.
Od restaurace ke zřícenině stoupá vzhůru úzký kamenitý chodníček, na úpatí zříceniny opatřený zábradlím. Jste u něho cobydup.
Podél zábradlí se dá bezpečně vystoupat ke zbytkům hradního opevnění na malé „hradní nádvoříčko“, kde turisté postavili kamen-
nou pyramidu. Ještě pár kroků a skončili jsme. V duchu dávám za pravdu vnučce, ale uvědomuji si, že pokračování v cestě je limitová-
no spíš stupněm odvahy, než věkem. Fyzicky bych velký plochý kámen přejít zvládla, ale nejsem adrenalinový typ. Jsem ráda, že se
o to nepokouší ani manžel. Nejspíš proto, že můj strach respektuje. Další informace sonduji z mladé turistky. „Nahoře je krásný
výhled, v závěru trasy je třeba vystoupat po žebříku, umístěném v puklině skály“, sděluje a ukazuje ve svém mobilu čerstvě pořízený
snímek. Z nejméně o dvacet let mladší dvojice, která na hrad přichází po nás, vystoupá po žebříku na vyhlídku jen muž a jeho partner-
ka přiznává, že si také netroufla. V restauraci pak zjišťujeme, že výstup po žebříku dává zabrat i zcela mladým jedincům a naše vnučka
vzpomíná, že tehdy, na školním výletě, také seděla jen pod žebříkem. Hrad, jehož zbytky navštěvují řady turistů, byl postaven pravdě-
podobně koncem 13. století za vlády majitele úsovského panství Hrabiše ze Švábence.
Přijdete-li sem v květnu či červnu, rabštejnské lesy ožijí záplavou světle fialových květů. Tou dobou zde vládne měsíčnice vytrvalá.
Jsou jich zde tisíce, nejvíce v celých Jeseníkách. Květy prý příjemně voní.
Co říci závěrem? Výšlap z Bedřichova na zříceninu mírně trénovaní a zdraví jedinci starší generace určitě zvládnou, schopnost pohy-
bu po zřícenině je individuální záležitostí. Určitou zátěží pro kolenní klouby je poslední kilometr na zpáteční cestě. Trasa je krásná, pro-
středí kolem Rabštejnské restaurace se spoustou laviček ve stínu stromů nemá chybu a vystoupat sem v době květu měsíčnice bude
určitě stát za to; i bez adrenalinového zážitku na hradní vyhlídce. A pokud do přírody chodíte bez peněženky, tentokrát udělejte
výjimku. Rabštejnská restaurace stojí za návštěvu i podporu.

Helena Rusková
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Blahopřejeme, vzpomínáme

Emma Vrbno pod Pradědem
Markéta Vrbno pod Pradědem
Nicolas Vrbno pod Pradědem - Mnichov
Emma Vrbno pod Pradědem

Katherine Vrbno pod Pradědem
Sára Vrbno pod Pradědem
Teodor Vrbno pod Pradědem

Ferdinandová

Novotná

Šenkár

Míznerová

Danosová

Kočičková

Mokroš
Michaela Chytilová, MěÚ - odbor vnitřních věcí

Blahopřejeme k narození

Dne 28. dubna 2016 oslaví krásné
75. narozeniny

Štěstí, zdraví, pohodu, vždycky dobrou náladu!

Všechno nejlepší k narozeninám

Ti ze srdce přejí

manželka Jarmila, dcera Martina s manželem,

vnuk Vladislav s Alicí, vnučka Martinka

s Jarkem a pravnouček Tomášek.

pan Miloslav Váňa
z Vrbna pod Pradědem.

Blahopřejeme k narozeninám

Dne 20. dubna 2016 oslaví krásné

životní jubileum

Všechno jen to nejlepší, zdravíčko,

pohodu jak v rodinném kruhu,

tak i v práci s malými dětmi

Ti ze srdce přeje

manžel Jaroslav  a děti s rodinami.

paní Ivanka Pantlíková
z Vrbna pod Pradědem.

V dubnu 2016 oslaví své

89. narozeniny

naše milovaná maminka

Přejeme jí hodně zdraví a úsměvů.

Děti Eliška, Václav a Eva s rodinami.

paní Alžběta Jošková
z Vrbna pod Pradědem.

Dne 8. dubna 2016 oslaví 50 let svého života

Do další půlky žití mu hodně zdraví a štěstí

přejí maminka a sestry s rodinami.

pan Radek Pospíšil.

Rozloučili jsme se
Emilia Vrbno pod Pradědem
Vladislav Vrbno pod Pradědem
Mária Vrbno pod Pradědem

Emilie Vrbno pod Pradědem
Janka Vrbno pod Pradědem
Hedvika Vrbno pod Pradědem

Jurašíková

Bartoněk

Medvecová

Studená

Pavlíčková

Kočičková
Michaela Chytilová, MěÚ - odbor vnitřních věcí

Vzpomínáme

Vzpomínáme na naše milované

kteří před 15 a 13 lety od nás nečekaně odešli.
„Nechtěli odejít, chtěli s námi být, nebylo však léku, aby mohli žít“.

Marie a Zuzana Tománkovy s rodinou a přátelé.

Mirku a Mirka Tománkovy,

Dne 29. dubna 2016 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí

S láskou a úctou vzpomínají
syn Rudolf s manželkou Marií

a dcera Erika s rodinou.

pana Štefana Ďuráka.

Dne 1. dubna 2016 to bude 8 roků,
co nás navždy opustil

S láskou vzpomíná celá rodina.

pan Vítězslav Michálek
z Vrbna pod Pradědem.

Dne 24. dubna 2016 uplynul smutný rok
od úmrtí mého manžela a tatínka

S láskou vzpomínají manželka Hana a děti s rodinami.

pana Antona Pavlusíka.

„Čas utíká a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají“.

Dne 24. dubna 2016 vzpomeneme nedožitých 65 let

S láskou a úctou stále vzpomínají sestry Marta
a Drahomíra s rodinami.

pana Jiřího Horáka
z Vrbna pod Pradědem Mnichova.–
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Vzpomínáme

„Jak těžké je hledat slova, aby vyjádřila smutek náš.Vzpomínky vracejí se znova a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíte, vnoučata nepohladíte, odešli jste jako vánek, když zajde do polí, jen vzpomínky a stopy Vaší práce zůstaly“.

Dne 28. dubna 2016 vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

a zároveň 19. května 2016 vzpomeneme jeho nedožitých 66 let.
A dne 23. května 2016 vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy nás navždy opustila

a zároveň 4. dubna 2016 vzpomeneme její nedožité 62. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami a sourozenci.

pan Karel Zemánek

paní Lýdie Zemánková

z Vrbna pod Pradědem Mnichova

z Vrbna pod Pradědem Mnichova

–

–

„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 12. dubna 2016 vzpomeneme

8. smutné výročí,
kdy nás náhle navždy opustil

S láskou stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

–

pan Štefan Sláma
z Vrbna pod Pradědem.

„Zemře-li maminka, sluníčko zajde.
V srdcích nám zavane podivný chlad,
vždyť v celém světě, sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád...“

Dne 14. dubna 2016 si připomeneme
20. smutné výročí úmrtí

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

paní Drahomíry Kárníkové
z Vrbna pod Pradědem.

„Dny plynou, jak tiché řeky proud, jen vzpomínka v srdci trvá
a nedá zapomenout“.

Dne 13. dubna 2016 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí

S láskou vzpomínají manželka Eva,
dcera Petra s rodinou, dcera Eva s rodinou,

dcera Eliška s rodinou a syn Václav s
přítelkyní Moničkou a ostatní příbuzní.

pana Václava Kolaříka
z Vrbna pod Pradědem.

„Tvůj krásný úsměv se proměnil v žal,
jen vzpomínky nám zůstaly a roky běží dál,
naše věčná vzpomínka doletí až do nebe,
Ty víš, že naše srdíčka bijí jen pro Tebe“.

Dne 12. dubna 2016 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí

S láskou vzpomíná manželka Anna
s celou rodinou.

pana Ladislava Olaha
z Vrbna pod Pradědem.

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají“.

Dne 13. dubna 2016 vzpomeneme
nedožitých 90 let naší

maminky, babičky a prababičky

S láskou vzpomíná dcera s dětmi a syn s
rodinou.

paní Berty Neugebauerové
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

„Čas běží svým tempem a nezná slitování.
Proto zastavme se na chvíli s malou

vzpomínkou“.
Dne 24. dubna 2016 to bude 1 rok,

co nám navždy odešla naše milovaná

S láskou vzpomíná manžel,
syn, dcera s rodinou a bratři.

paní Danuše Benešová,
roz. Hropková

z Vrbna pod Pradědem.

„Jak krásné by bylo
k narozeninám Ti blahopřát,

jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.“
Dne 23. 3. 2016 jsme vzpomněli

2. smutné výročí úmrtí
naší drahé babičky

S láskou a úctou vzpomíná
syn Bedřich s rodinou.

paní Marie Svobodové.

Dne 7. dubna 2016 uplyne 11 let
od úmrtí našeho tatínka,

Kdo jste ho znali, věnujte mu,
spolu s námi, tichou vzpomínku.

Dcera a syn s rodinami.

pana Milana Batíka
z Vrbna pod Pradědem.
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Vzpomínáme

„Jsou dny, na které se nezapomíná“.
Dne 29. března 2016 jsme vzpomněli 6. smutné výročí úmrtí

a 17. dubna 2016 vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí

S láskou vzpomíná syn s rodinou.

pana Huga Machetanze

paní Helgy Machetanzové
oba z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

„Měl jsi rád život a lidi kolem sebe,
a my všichni milovali Tebe.

Jen vzpomínky zůstaly na roky šťastné,
jsou v srdcích ukryté, hluboké, krásné…

Tak, jak Ti z očí zářila láska a dobrota,
tak nám chybíš do konce života.“

Dne 1. dubna 2016 by se dožil 86 let
a dne 2. května 2016 vzpomeneme

7. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Zdenka,

syn Miroslav a dcera Zdeňka s rodinami

pan Miroslav Doležel
z Vrbna pod Pradědem.

„Tvůj!hlas!a!úsměv!vítr!vzal.
Zdá!se!to!být!jako!dnes,

v!uších!zní!ta!bolestivá!slova,
žes!odešla!a!nevrátíš se!zpět.

Utřete!slzy!a!opět!se!smějte,!tak!si!to!přeji
a!v!dobrém!vzpomínejte“.

Dne!2.!března!2016!jsme!vzpomněli
nedožitých!80!let

S!láskou!vzpomíná!celá!rodina.

pana Milana Kauera
z Vrbna pod Pradědem.

Komu nemohu pomoci
Kdejaká filozofie, kdejaká církev a společenství vedou své
příznivce k tomu konat den co den dobrý skutek. Alespoň

jeden. Vůbec nejde o to praštit se přes prkenici a jen tak,
bez dalšího přičinění a přemýšlení pomoci potřebným. Ta
myšlenka totiž vede člověka k určité sebekázni, k přemýš-
lení o sobě samém, o svých skutcích, svém pohledu na
konání jiných.
Léta nosím vzpomínku na člověka prostého, dělného, lid-
sky vstřícného, a přesto tolik opuštěného. U dveří jeho
bytu v paneláku si zvykl zaklepat kdokoli. Ten, komu v peně-
žence nezbylo ani na mléko a nevěděl co dál. Invalidní sou-
sed s prosbou o vymalování bytu. Tu zas maminka s uvol-
něným kolečkem od kočárku, nebo kluk s klíčkem zalome-
ným v zámku dveří. Ten skvělý muž uměl kdeco opravit
a neštítil se žádné práce.
Jen jeho vlastní děti mu nedokázaly odpustit, že nevydržel
žít s jejich matkou a životní cesty rodičů se rozešly. Synové
nikdy nepátrali proč, tolik zloby v nich bylo. Zato z peněz
táty na koleje, skripta, ošacení i stravu úspěšně vystudovali
vysoké školy. Když ten muž umíral, stál u něj pouze jeden ze
synů. Ten, jemuž jsem psala, aby přijel, že tátova svíčka
dohořívá a je čas na odpuštění...
Báječné krédo vyznával ten starý unavený muž: Komu
nemohu pomoci, tomu ani neublížím. A já, pro něj cizí člo-
věk, na něj vzpomínám stále, i po téměř třiceti letech, co
tady není.
Každý nový den přináší nové šance potkat lidi s velkým srd-
cem a životní moudrostí. Den co den nás jiní opouštějí
a kroniky novin s černými rámečky jsou jen zlomkem ztrát.
Pachtíme se za kdečím, dokud nás nesrazí zpráva tak
banální a přece fatální, že zemřel někdo blízký. Ani jsme mu

nestačili říci, čím je pro nás a jak ho máme rádi…
Ale co nám brání dát to jiným? Začíná nový den. Den
nových šancí. Přeji Vám dobré ráno. (len)

Ilustrační!foto!Stanislava!Jugy
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Zimní příprava fotbalového oddílu TJ

Sokol Vrbno pod Pradědem, která je sou-

částí přípravy na soutěžní ročník 2016-

2017, je ve finále a již se všichni těšíme

na začátek jarní části našich fotbalových

soutěží. Na tu bych vás rád pozval.

Mužstvo starší přípravky

Starší a mladší žáci

Mužstvo starších žáků

Zveme zejména rodiče,

ale i ostatní občany na dvojzápas s muž-

stvem FC Baník Ostrava B,

dne 3. dubna

Vrbenský dorost dosáhl v letošní halové

sezóně velké úspěchy.

Rovněž příprava A mužstva

Za fotbalový oddíl   Bc. Jindřich Pavlíček

Mladší přípravka se zúčastnila mládežnic-
kého turnaje v halové kopané „O přebor-
níka OFS Bruntál 2016“, který se odehrál
v sobotu 27. února ve sportovní hale
v Bruntále. O titul nejlepšího halového
týmu okresu kategorie mladší přípravky
zápolilo šest družstev, které hrály systé-
mem každý s každým. Malí fotbalisté před-
váděli po celé turnajové klání divákům
bojovné a velmi nadšené výkony.
Mužstvo TJ Sokol Vrbno pod Pradědem,
z .s., se umístilo na pěkném třetím místě.
Na turnaji nás reprezentovali
K. Vondrová, Š. Tomčík, J. Mirga, Š. Bílý,
A. Pavlíček, A. Kopecký, M. Krupa, M. Šma-
ch. Trenérem mladší přípravky je
Bc. Jindřich Pavlíček.

se v zimní pří-
pravě zúčastnilo pěti turnajů.

Dne 13. února obsadili na turnaji
v Libině čtvrté místo.

Na turnaji o přeborníka OFS Bruntál
20. února chlapci skončili na 7. místě

Na halovém turnaji v Opavě Triangl
Cup 27. února sehráli přátelské utkání
proti Slávii Opava a SFC Opava.
Chlapci podali velmi kvalitní a bojov-
ný výkon a porazili obě mužstva.
Celkově sehráli 6 zápasů, kde pohráli
jen jednou proti SFC Opava.

Halový turnaji v Městě Albrechticích
5. března naši chlapci vyhráli.
Fotbalisté Lukáš Buršík získal cenu za

nejlepšího hráče turnaje a Roman
Marek cenu za nejlepšího střelce tur-
naje.

Na posledním halovém turnaji
v Horním Benešově 12. března chlap-
ci skončili na 7. místě.

Turnajů se zúčastnili Jakub Černatovič,
Daniel Gorniak, Roman Marek, Lukáš

Buršík, Carlos Galář, Karel Mirga, Matěj
Řeháček, Jaromír Šmach, Vladimír
Hlávka, Šimon Tomčík a Jakub Tomášek.
Trenérem starší přípravky je Michal
Tomášek.

se pravidelně schází
k tréninkům p od vedením p. Bulavy
a p. Pechala, a to každé úterý a čtvrtek.

se zúčastnilo halo-
vého turnaje o přeborníka OFS Bruntál,
kde skončilo na 4. místě. Finále uteklo
našim žákům až po prohraném penalto-
vém rozstřelu.

který se usku-
teční od 09.45 hod., na hřiš-
ti TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, z. s.

Tým se zúčastnil
turnaje mladšího dorostu 4. února
v Opavě, kam postoupily nejlepší týmy
z okresních kol okresů Bruntál a Opava.
Turnaj jsme vyhráli a postoupili do kraj-
ského finále halového turnaje O Pohár VV
MS KFS. To se hrálo v Ostravě 28. února.
Zde se střetlo 6 nejlepších mužstev. Po
pěti vítězstvích jsme zaslouženě vyhráli
a pohár za vítězství nám předával předse-
da VV MS KFS a bývalý reprezentant Karel
Kula. Denis Darmovzal byl vyhlášen nej-
lepším střelcem turnaje. A je jen škoda,

že tento hráč přestoupil do fotbalového
klubu SFC Opava, jenže to už je úděl
malých klubů. Přesto je to i náš úspěch, že
i tento talentovaný hráč z Vrbna přestou-
pil do Opavy a doufáme, že jej v budouc-
nu budeme sledovat jako hráče některé-
ho z ligových mužstev.
O vítězství v turnaji se zasloužili dorosten-
ci Michal Nečesaný, Roman Nečesaný,
Denis Darmovzal, Michal Koždoň, René
Láníček, Daniel Mikula, David Petřík, Jiří
Strapek, ale i žáci Lukáš Bulava, Přemysl
Pechal, Tomáš Tomčík a benjamínek muž-
stva Jan Orság.
Velká gratulace směřuje samozřejmě

i k trenérovi Ing. Pavlu Koždoňovi, bez kte-
rého by se takového úspěchu nedosáhlo.
A velké díky určitě patří rodičům nada-
ných mladých sportovců, kteří kluky vozí
na turnaje a podporují je.

je v plném
proudu. Tým odehrál vyrovnané utkání
s účastníkem 1. B třídy, mužstvem
TJ Světlá Hora s výsledkem 2:4. Další utká-
ní odehráli muži na umělé trávě

v Mikulovicích s mužstvem Zlaté Hory
s výsledkem 1:3. Příprava pokračovala
13. března dalším utkáním v Bruntále na
umělé trávě s mužstvem Stará Ves,
s výsledkem 6:0 a posléze 20. března
s mužstvem Starého Města s výsledkem
3:1.
Mužstvo nemá v současné době trenéra,
chtěl bych tímto poděkovat
M. Odstrčilovi, J. Klimešovi, za organizaci
a vedení mužstva, ale i ostatním mužům,
za pokračující zimní přípravu a odehrané
přípravné utkání v mnohdy nepříznivých
klimatických podmínkách.

§

§

§

§

§

Zimní příprava fotbalistů je ve finále

Společnost FUN-LINE Krnov uspořádala
27. února závody ve slalomu pod názvem

. Závody,
které probíhaly na našem krásném domá-
cím kopci ve SKI ARÉNĚ Vrbno, provázelo
pěkné počasí, příjemná atmosféra a navíc
byly dobře zorganizovány. Chci proto moc
poděkovat pořadatelům a sportovcům
popřát více takových krásných závodů.

Popisek k fotce:
Umístění v kategorii dívek:
1 Thaisa Otipková, Vrbno p. P.
2 Magda Míčková, Vrbno p. P. - Mnichov
3. Julie Kosíková, Určice

S Křemílkem a Vochomůrkou

Zdena Otipková, babička

Pořadatelům závodu pro děti patří dík
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Ve dnech 19. - 21. 2. se konalo v Novém

Městě na Moravě Mistrovství ČR starších

žáků ročníků 2002-2003 v běžeckém lyžo-

vání.

závěrečný Český

pohár a finále HNT žactva.

z celkových 56 kluků

lyžařský orientační běh

Ve Vysočina Aréně se závodilo ve třech
disciplínách (sprint, klasika, štafety).
Účast byla obrovská – 211 starších žaček
a žáků. Kluci Peňázovi z Karlovy Studánky
si poprvé vyzkoušeli sprint a probojovali
se z kvalifikace (Vojta 24. a Ráďa 28. mís-
tem) mezi prvních 30 nejlepších.
V následných rozjížďkách se ale výše
nepropracovali. I tak to byl pěkný výsle-
dek. V závodě klasickou technikou obsa-
dili Ráďa 18. a Vojta 23. místo.
Asi zajímavější pro závodníky i diváky byl
další závod, který se konal v prvním břez-
novém víkendu v Krkonoších – Horní
Mísečky. Zde se jel

I sami pořada-
telé byli překvapeni vysokou účastí dětí
(závodníků se sjelo skoro 500). Závodilo
se v klasice a obratnostním závodu. Na
cca 2km okruhu museli běžci zdolat různé

překážky - slalom, skoky, muldy, jízdu po
jedné lyži, otočky, jízdu pozadu a vše s běž-
kami na nohou. Výsledky závodu v klasice
(4 km): Vojta 20. místo, Radek 22. místo.
Výsledky v obratnostním závodu: Vojta
24. a Radek 26. v roč-
níku.
Mezi náročnou zimní sezonou na běžkách
stihli kluci i reprezentovat SK Vrbno –

oddíl orientačních sportů ve dvou závo-
dech v LOB ( ).
V Krušných Horách v Jáchymově, kde se
konal Český pohár (ve dvou závodech:
Radek 6. a 7., Vojta 8. a 6.). V Novém
Městě na Moravě na MČR, kde Vojtovi
uniklo 3. místo o 2 vteřiny a skončil
4., bratr Radek byl hned za ním na 5. mís-
tě.
Dne 13. března se na Bukové hoře
v Orlických horách konalo mistrovství
České republiky MASTERS ve slalomu
a super obřím slalomu. V ženách, v kate-
gorii C8 v obou disciplínách zvítězila
Ing. Alena Bouzková z Karlovy Studánky.

Držme této bývalé reprezentantce ČSSR
ve sjezdových disciplínách a dlouholeté
trenérce dětí a mládeže palce i na nad-
cházejícím Mistrovství světa MASTERS
ve Špindlerově Mlýně, které se koná ve
dnech 20.-25. března. (O. B.)

V Jeseníkách vyrůstají talentovaní běžci

Nabídka zaměstnání

pro pracoviště - Vrbno pod Pradědem na pozici:

Nabízíme:
- pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr

Předpokládaný termín nástupu:

obsluha pletacích strojů

Náplň práce:
- pletení sítí na kruhových pletacích strojích

- zdravotní volno - adjustace sítí
- příspěvek na letní dovolenou
- příspěvek na zimní dovolenou Požadujeme:
- zaučení v oboru - zodpovědný přístup k práci
- zázemí stabilní firmy, dlouhodobou - směnný provoz ( 3 směny  )

perspektivu zaměstnání - manuální zručnost

- IHNED

Pro  informace nebo smluvení přijímacího pohovoru nás kontaktujte na tel:

opaplast@opaplast.cz
777 738 114

KDY:
KAM: první jarní výšlap – Hrubá Voda – m. zn. Pohořany – č.zn. Jedlová a zpět

– č.zn. u Radíkova – Svatý Kopeček (17km)
SRAZ: 6:30 na nádraží. Vlak odjíždí v 6:42 hod.
KDY:
KAM: Bělá pod pradědem – m. zn. Vysoký vodopád – Švýcárna – Barborka – Karlova Studánka (18km)
SRAZ: 10:00 hod. na rozcestí Ludvíkov. Autobus na Jeseník jede v 10:10 hod.

2. dubna

30. dubna

Vyšlápněte v dubnu

s vrbenskými turisty
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Cyklisté obuli pohorky
V zimním období, kdy je jízda na kole
obtížná, většina cyklistů běhá na běžkách.
Letošní zima nám příliš sněhu nedopřála,
a tak přišla na řadu pěší turistika.
Na osmi akcích, které pořádali znalci míst-
ního okolí O. Fiálek, P . Krestová,
A. Mlynářová a M. Mlynář, jsme navštívili
jak turisticky atraktivní místa, jako je
Suchý vrch, Obří vrch, Karliny kameny
nebo Soví kameny, tak jsme se věnovali
místním pamětihodnostem, jako jsou
bunkry kolem Tetřívku, zříceniny mlýnů

a pil v údolí Černé Opavy, důl Drakov nebo
pozůstatky po těžbě zlata od Vrbna po
Širokou Nivu. Pomohla nám k tomu
i „známost“ s Okrašlovacím spolkem
Vrbno, který se zabývá vyhledáváním
a zdokumentováním pamětihodností,
které po roce 1948 zpustly a na mnohé
z nich místní obyvatelstvo i zapomnělo.
Tyto akce nám zároveň pomáhaly k udr-
žování fyzické kondice a zvlášť potěšitelná
je i účast mládeže, která 15-20km trasy
zvládala bez problémů. Od poloviny břez-
na se však už věnujeme cyklistice, přípra-
vě na závody a turistika se bude jezdit na
kole. Více na našich stránkách

. (acs)www.acsvrbno.estranky.cz

Mistryně světa je

z Karlovy Studánky!

Ve dnech 21. - 25. 3. 2016 se za účasti

20 států uskutečnilo ve Špindlerově

Mlýně Mistrovství světa ve sjezdo-

vých disciplínách MASTERS. Ve svojí

kategorii C8 (od 65 do 70 let) všechny

tři disciplíny: Slalom, SG a GS, vyhrá-

la a trojnásobnou mistryní světa se

stala Ing. Alena Bouzková z Karlovy

Studánky.

Pohár získala za 1. místo v GS FIS

MASTERS CUP.

Blahopřejeme!

(O.B.)
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Spinning znovu

v provozu

Velká cena Vrbna

v šachu

Informace a pozvánka pro zájemce o spin-
ning a posilování – funguje opět v objektu
bývalého sportovního gymnázia třikrát
v týdnu a dostanete se sem zadním vcho-
dem do tělocvičny. Objednávejte se vždy
u i nstruktorky v daném dni. Spinning je
v provozu vždy od 18 do 19 hodin.

Středa – Lea – tel. 604 755 987

Čtvrtek – Markéta – tel. 775 190 887

Neděle – Lidka (též posilování)
775 036 400

V polovině února proběhl ve Střeše turnaj
„Velká cena Vrbna dětí a mládeže
v šachu“. Tentokrát se v turnaji hraného
na sedm kol utkalo 72 hráčů ve třech věko-
vých kategoriích z devíti šachových klubů

kraje. Naši základní školu a město repre-
zentovalo celkem 14 hráčů a v tvrdé kon-
kurenci se výrazněji prosadila děvčata
Karolína a Kateřina Remešova, která ve
svých kategoriích obsadila první místa.
Následně nás obě reprezentovala na mis-
trovství republiky v Koutech nad Desnou
a po několika remízách se umístila
v druhé polovině tabulky. Své postavení
uhájili i starší žáci, kde nejlepšího výsled-
ku dosáhl Martin Demel.

§

§

§

Schovejte lyže a běžky
Ski Aréna Vrbno uzavřela zimní sezónu
o velikonočním víkendu, kdy pozvala děti
na orientační soutěž o velikonočního
zajíčka a bobovou dráhu akcí Velikonoce
na bobovce. V jarních týdnech si můžete
dopřát zážitek na bobové dráze a už chys-
tat kola pro traily bikeparku.

Ludmila Šajerová
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Čekání na jaro

Příliš mladí na papuče
Potkali jsme v zimě u sjezdovky mámu sportovního založení. Styl a ohoz hodný topmodelek. Vykoukla z vyhřátého baru

na sáňkářský svah a ujistila se, že Káča dává pozor na Pavlíka. S dobrým pocitem si pak zapálila další cigaretu, slastně
nasála kouř a usrkla metaxu. Evidentně zimní sporty k životu a spokojenosti nepotřebovala.

Což o to, i my, celí prokřehlí, dali dětem báječně teplý čaj, sobě navrch s troškou rumu a pak se v ledovém podvečeru

dobrovolně zapřáhli do sáněk s rozjařenými caparty. K vyhřátému bytečku na sídlišti jsme to měli ještě dva kilometry.

Z těch jsme krok za krokem ve vrzajícím sněhu a mezi studivými vločkami odstříhávali metr po metru k večeři a pohád-

ce před spaním.

Zdálo se nám, že jsme ještě příliš mladí na papuče a televizi a že čas dětské bezprostřednosti a poznávání světa kolem

nám plyne a mizí jako písek v přesýpacích hodinách. Umět tak svátečním a přece prostým lidským štěstím okořenit

každý nově zrozený den... I ten vonící jarem a prvními pampeliškami v trávě. (len)

Foto: Alena Kiedroňová, Ladislav Olejníček a Patrik Locku




