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Vážení čtenáři,

v rukou máte další číslo Zpravodaje, tentokrát opět v původní podobě. Stále totiž ještě trvá

možnost vyjádřit se k jeho budoucí možné podobě a to až . Hlasovat můžete

prostřednictvím anketních lístků či na webech radnice a STŘECHY. Na květnové redakční radě

budou výsledky vyhodnoceny a v červnu projednány v Radě města, která rozhodne. A jak

vypadá průběžné hlasování? Pro původní formát A5 hlasovalo dosud 153 občanů, pro nový

vzhled a velikost A4 - 129. Děkujeme také za Vaše připomínky, kterými se budeme určitě

zabývat. tedy, že ještě .

Dále bych chtěla uvést na pravou míru některé info ohledně historie Zpravodaje. V minulém

čísle jsem totiž chybně uvedla některá data. Poslední číslo Našeho Vrbna vyšlo v listopadu

1991 a hned v prosinci 1991 (ne až po dvou letech) vychází 1. číslo Meridiánu. V lednu 1992
pak vyšlo další číslo, mimo jiné znovu objasňující výběr názvu. Pro zajímavost cituji:
"Meridián - myšlená poledníková kružnice spojující severní a jižní pól. V přeneseném slova
smyslu ji chápeme jako myšlený kruh, který obepíná život v našem městě a okolí". Obě čísla,
která nám zapůjčil pan František Langer, byla k vidění na výstavce Zpravodaje. Od května
budou k dispozici v městské knihovně.

za redakční radu Zpravodaje Hana Janků

do 15. května

Nezapomeňte stále můžete hlasovat

Zastupitelé rozhodli o udělení Ceny města

Omezení chodu městského úřadu

Zastupitelé na svém 12. zasedání ve středu 30. března 2016 rozhodli o udělení
. Ceny i s finanční odměnou budou

předány jednomu kolektivu - za příkladnou
reprezentaci v ČR i zahraničí a čtyřem jednotlivcům. Převezmou je

za mimořádnou činnost v Občanském sdružení Praděd osob zdravotně

postižených, , předseda Spolku Přátelé Vrbenska a současný radní
a zastupitel, za mimořádný přínos rozvoji města, za výchovnou činnost
s mládeží - mladými hasiči a za mimořádnou činnost v osadním výboru
Mnichov. Blahopřejeme!

Objekt radnice ve Vrbně pod Pradědem prochází rekonstrukcí, která částečně omezí chod
úřadu. Jedná se o výměnu starých dřevěných oken za plastová a jejich zapravení včetně

parapetů. Všechna okna by měla být vyměněna do posledního května, chod úřadu bude
zajištěn v základních úkonech, informace o přestěhování agendy do jiné kanceláře občané
najdou u dveří. Upozorňujeme, že ve čtvrtek 12. května a následně v pátek budou mimo
provoz počítačové sítě, po tu dobu úřad nebude moci poskytnout služby CzechPointu
a dalších agend včetně pokladny úřadu. Ve dnech 2. a 3. května stavební práce omezí chod
správy bytů, kancelář tajemníka a majetkoprávního odboru – úseku správy pozemků. Ve
dnech 9. a 10. května budou mimo provoz kanceláře starostky, místostarostky i sekretariátu
s podatelnou, ta bude fungovat v jiné kanceláři úřadu. Ve dnech16. a 17. května bude
omezen provoz finančního odboru a pracovny vedoucích finančního a majetkoprávního

Ceny města
Vrbna pod Pradědem za mimořádné činy a aktivity

Pěveckému sboru města Vrbna pod Pradědem
paní Edeltrauda

Obrusníková
pan Karel Michalus

pan Karel Friedrich
pan Antonín Břenek
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odboru. Ve dnech 19. a 20. května práce zasáhnou kanceláře odboru výstavby a životního
prostředí i odboru vnitřních věcí. V ostatních dnech dojde na výměny oken v obřadní síni, na
chodbách, v sociálních zařízeních a podobně. „

,“ uvedl tajemník Ing. Miroslav Adámek.

Přesně podle plánu začaly
11. dubna práce v ulici
Myslivecká, kde se protahuje
kanalizace pro přípojky
a likvidaci nevyhovující trasy
přes areál mateřinky Jesenická.
Práce si vyžádaly celkovou
uzávěru ulice pro dopravu
v úseku od ulice Chelčického po
ulici Nad Stadionem, a to
v pracovních dnech od 6 do 16
hodin. Objízdné trasy jsou
možné po ulicích Jesenická,
Nad Stadionem, Chelčického
a Palackého. Práce mají podle
plánu skončit do 5. května. Při

odkrytí komunikace bylo zjištěno nedostatečné podloží vozovky, technické řešení zatím
město zvažuje. „

,“ uvedla
starostka Květa Kubíčková. O dokončení prací budeme veřejnost informovat.

Foto: Ladislav Olejníček.

Připravili jsme harmonogram stavebních
prací tak, abychom zajistili chod úřadu s co možná nejmenším omezením. Věříme, že občané
přijmou dočasné nesnáze a také to, že s bouracími pracemi i zapravením je spojen hluk,
zvýšená prašnost a tedy prostředí bude v objektu málo příjemné. Po dobu rekonstrukce je
rovněž mimo provoz výtah

Původní odhad nákladů se nám dostává téměř na dvojnásobek, postup ještě
zvážíme. Je možné, že prve odkrytý úsek pro kanalizaci bude zakryt a zpevněn a teprve po
čase, až si hmoty pořádně „sednou“, přistoupíme k finální úpravě povrchu silnice

V dubnu začaly práce na kanalizaci, práce si vyžádaly celkovou uzávěru

Město Vrbno pod Pradědem spustilo nové webové stránky
Oficiální webové stránky města prošly proměnou tzv. redesignu a došlo k jejich oživení do
barev, které korespondují s logem města. Nově se jedná o responzivní stránky, které jsou
postaveny tak, aby je bylo možné lépe prohlížet i v chytrých mobilních telefonech
a tabletech. Stejně tak se webové stránky přizpůsobují oknu internetového prohlížeče.

Sekce na stránkách města jsou nově setříděny do kategorií, aby byly pro návštěvníky
přehlednější. Nově tedy naleznete

. Kalendář akcí pořádaných ve městě našel nově místo hned na úvodní
straně vedle již známých aktualit. Návštěvníci na hlavní stránce najdou více tlačítek
s rychlými odkazy jako je např. servis občanům, který zahrnuje informace typu hlášení
rozhlasu, hlášení závad, přerušení dodávek energií, dopravní informace atd. Naopak

hlavní kategorie občan, samospráva, podnikatel
a turista a volný čas
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v posuvném panelu zelené barvy nalezne čtenář katalog firem, Radniční listy, Zpravodaj,
odkaz na regionální televizi, webkamery města, projekty a nově také sekci otázky
a odpovědi. Právě v sekci otázek a odpovědí chceme mimo základní formu elektronické
podatelny nebo dotazů vznesených přes formulář "napište nám" zodpovídat na dotazy
občanů, které se mohou týkat různých životních situací, nebo na dotazy, které se týkají přímo
města. Občané si budou moci zodpovězené dotazy pročítat a třeba zde i částečně nalézt
odpověď na téma, které je právě zajímá. Na úvodní stránce jsme nově umístili náhled úřední
desky, odkazy na naše partnery a důležité odkazy.

Předchozí podoba stránek byla městem užívána od roku 2007 a jednalo se tedy o téměř

úctyhodných deset let provozu. Spuštěním nového provedení internetových stránek práce
na vylepšení webu nekončí. Budeme ve spolupráci s odbory městského úřadu pracovat na
zkvalitnění zveřejňovaných informací pro občany a návštěvníky města.

Vyčleněné finanční prostředky na dotace pro rok 2016 již byly rozděleny. Z toho důvodu byl
ještě před termínem, a to už začátkem dubna, zastaven příjem žádostí o programové dotace
ve všech třech okruzích. Rozdělení první části dotací jsme přinesli v minulém čísle
Zpravodaje, zde uvádíme ostatní příjemce dotací:

1. TJ Sokol Vrbno 1.021.000 Kč

2. Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s. 429.446 Kč

3. Základní škola Vrbno pod Pradědem 137.293 Kč

4. Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem 155.008 Kč

5. ACS DRAK VRBNO 152.055 Kč

6. Rostislav Němec 5.000 Kč

1. Spolek přátelé Vrbenska - 90.500 Kč (na tyto akce: Čarohrátky na koštěti 8.000 Kč,
Svatojánská noc 8.000 Kč, Lesní slavnost Lapků z Drakova 50.000 Kč, Přátelské
setkání partnerů v Polsku 11.000 Kč, Kotlíkový fest 11.000 Kč, Silvestrovský výšlap
2.500 Kč)

2. Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, z.s. - 45.000 Kč (na akci "Mezinárodní
festival MUSICHORIDANSE Tarare, Francie")

3. Spolek přátel školy, Jesenická 448/9, Vrbno pod Pradědem - 5.300 Kč (na akce
„Halloweenský lampioňák“ a „Maškarní bál“)

4. Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448 – 5.600 Kč (na akci „Den dětí -
Pojďte, budeme si hrát“)

5. Jiří Zadovei – 5.600 Kč (na akci „Tradiční basketbalový turnaj“)

6. Zvonek - spolek pro obnovu kultur a řemesel Vrbenska – 15.500 Kč (na akci
„Mnichovské dny hudby a řemesel 2016“)

Zastupitelé a radní rozdělili další dotace

Podpora sportovních organizací a akcí (program III):

Podpora kulturních a společenských akcí (program II):
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Po Jeseníkách cestujte s jednodenní oblastní jízdenkou

Další kácení stromů na Jesenické zatím nebude

Děkujeme všem, kteří přišli na akci Ukliďme město

Po Jeseníkách mohou lidé už čtvrtou sezónu :
jeden cestující zaplatí 100 korun, na skupinovou jízdenku za 250 korun může cestovat až pět
osob. Jízdenka platí na všech linkách autobusového dopravce ARRIVA MORAVA a.s. včetně

Železnice Desná a také u železničního dopravce GW Train Regio a.s. - celkem v 25 zónách
Moravskoslezského a 23 zónách Olomouckého kraje. Jízdenky můžete zakoupit u řidiče
autobusu či průvodčího vlaku . Smyslem společné aktivity
Euroregionu Praděd, krajských úřadů, Koordinátora ODIS, KIDSOK a dopravců je podpořit
rozvoj turistiky v Jeseníkách s užitím prostředků veřejné dopravy.

Občané se zajímají, kdy bude pokračovat kácení starých lip na ulici Jesenické, jak o něm
rozhodla rada města v roce 2015. Kácení je zastaveno, odbor výstavby a životního prostředí
MěÚ Vrbno pod Pradědem vloni vydal rozhodnutí pro skácení pouze dřevin již podsazených
mladými stromky, tedy pro pravou část komunikace od okružní křižovatky směrem
k lisovnám. Na druhé straně silnice tedy zatím vzrostlé lípy zůstanou. Počet skácených
stromů na základě žádostí organizací i jednotlivých občanů narostl, přitom radnice jen
s obtížemi hledá vhodná místa pro náhradní výsadbu. Do sídlišť a na veřejné plochy zeleně se
dominantní listnaté i jehličnaté dřeviny nejeví jako vhodné.

Do poslední chvíle jsme se
obávali, že počasí překazí
plány a sobota bude
deštivá. Nestalo se a na
akci Ukliďme město,
p o ř á d a n é v r á m c i
celostátní akce Ukliďme
Česko, přišly v sobotu
16. dubna desítky
občanů. Od těch dříve
narozených až po seniory.
Třeba členové spolku

Přátelé Vrbenska se s vervou pustili do úklidu areálu Zámečku Grohmann a protože areál je
opravdu velký, s hrabáním listí a odvozem biologického odpadu pokračovali ještě v neděli.
„Větší část z nás už je v letech a řeknu vám, po těch dvou dnech jsme se nemohli narovnat,“
uvedl předseda spolku Karel Michalus. Pracovní skupiny se sešly v Železné, Mnichově

i centru.

děkuje dobrovolníkům starostka Květa Kubíčková. I když město pravidelně

čistí Technické služby i lidé zapojení do úklidu a nejrůznějších oprav radnicí, našly se zajímavé
kousky, třeba šlapátko z kola, mobil, rozličný polétavý odpad. V Železné sobotní účastníci
brigády objevili i černou skládku z lahví od alkoholu a dalšího odpadu.

Foto: Barbora Čandová

cestovat s jednodenní oblastní jízdenkou

od 30. dubna do 30. září 2016

„Bylo nás určitě více než sto, všem děkujeme, že se zapojili a že jim není jedno, v jakém
prostředí žijeme,"
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Neděle je časem klidu, relaxace, sportovních aktivit

Nepodlehněte podomním prodejcům.

Děti z mateřinky už znají Den Země a jak se mají chovat v přírodě.

Jaro vybízí k pracím, které lidé se zimou odložili. Připomínáme občanům i chatařům
a chalupářům, že ve Vrbně pod Pradědem včetně místních částí platí od roku 2015 obecně

závazná vyhláška, jejímž smyslem je dopřát všem o nedělích klid pro odpočinek, relaxaci
a sportovní aktivity. Platí proto

. Žádáme všechny, aby respektovali práva druhých a nerušili je hlukem.
Děkujeme.

Ve Vrbně pod Pradědem a místních částech oslovují v těchto dnech zástupci podomních
prodejců občany s nabídkami prý výhodných smluv. Jde o kotle, ale patrně nejen ty.
Doporučujeme všem občanům, aby byli ostražití a bezhlavě, bez rozmyslu, natož bez
pročtení písemností nepodepisovali prodejcům plné moci či dokonce smlouvy, z nichž by se
později sotva vyvázali. Jakoukoli koupi by měl člověk pořádně zvážit. Občany jsme již
informovali, že kotlíkové dotace z Moravskoslezského kraje jsou prozatím vyčerpány,
o vyhlášení nové výzvy Vás budeme včas informovat.

Malí zahradníci s košťaty, lopatkami, hrabičkami i vozíčky se ve čtvrtek 21. dubna 2016 činili
na zahradě i před Mateřskou školou Ve Svahu. "Zeměkoule má zítra svátek," poučil
kolemjdoucí malý rozumbrada. Proto si učitelky s dětmi před Dnem Země o naší planetě
i potřebě chovat se k přírodě hezky nejen povídaly. Děvčátka a kluci mají ze společného
zahradničení zážitek a také radost z pročištěných ploch s kytičkami. Určitě sem neodhodí ani
jeden papírek z odbaleného bonbonu. Den Země se zrodil v roce 1970 v USA a po celé
planetě se slaví 22. dubna. Foto: Alena Kiedroňová

zákaz používat hlučné stroje, jak zahradní techniku, tak
třeba stavební stroje

..
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Poděkování učitelům a ostatním pracovníkům škol

Pozvánka na výstavu

Pečovatelská služba Help-in, o.p.s. funguje ve městě již 13 let

V úterý 29. 3. se ve Středisku kultury a vzdělávání Střecha uskutečnilo setkání pedagogických
i dalších pracovníků škol ve Vrbně pod Pradědem ke Dni učitelů. Starostka města Květa
Kubíčková společně s místostarostkou Ing. Pavlou Müllerovou ocenily práci učitelů a učitelek
i dalších pracovníků vrbenské Základní školy i vrbenských předškolních zařízení. "

," uvedla starostka města. Setkání kantorů a dalších pracovníků

zpříjemnily písně šansoniérky Sylvie Bee a v závěru také nečekaně vystoupení Pěveckého
sboru města Vrbna pod Pradědem, který právě ve Střeše zkoušel svůj repertoár pro koncerty.

V prostorách vrbenské radnice máte ještě několik dnů možnost prohlédnout si výstavu
Bohumily Tomečkové nazvanou Příroda tvoří. Snímky zachycují jarní přírodu a objevy
autorky při procházkách. Na fotografiích jsou zbytky sněhu na loukách, se kterými si sluníčko
pohrálo a vytvořilo z nich spoustu tvarů, které připomínají zvířata. Další fotografie jsou
věnovány jarní obloze se spoustou mraků. Na tuto svěží výstavu krátce před slavnostmi
„Vrbno se baví“ naváže výstava nová: „

“ uvedla Jitka Martínková, nová členka týmu pracovníků Městského úřadu
Vrbno pod Pradědem. Mgr. Alena Kiedroňová, odbor vnitřních věcí MěÚ Vrbno p. P.

Patrik Locku, správce IT a webmaster MěÚ Vrbno p. P.

Dne 1. 7. 2003 byl zahájen provoz pečovatelské služby společnosti Help-in, o.p.s. a v letošním
roce tedy oslaví již 13 let svého fungování ve městě Vrbně pod Pradědem. Začátky nebyly
jednoduché. Domy s pečovatelskou službou na Husově ulici byly ve výstavbě a tehdy jediná
pečovatelka měla zázemí v takovém „kamrlíčku“ v přístavbě budovy městského úřadu.Po
dostavení objektů domů s pečovatelskou službou město pronajalo naší společnosti prostory
v jednom z těchto domů, kde je využíváme po celou dobu fungování služby.
Od roku 2003 se postupně navyšoval počet klientů, který se ustálil na přibližně

za kalendářní rok a kromě Vrbna a místních částí mohou přicházet do naší služby
i lidé z Ludvíkova. Úměrně narůstajícímu počtu klientů se postupně zvyšoval počet
pečovatelů, jichž je v současné době ve středisku celkem pět.
Pečovatelská služba je určena seniorům, zdravotně postiženým lidem nebo chronicky
nemocným, jejichž jejich osobní stav vyžaduje pomoc a podporu jiné osoby při alespoň

jednom úkonu sebeobsluhy nebo osobní hygieny nebo péči o domácnosti nebo při
zajišťování stravy nebo při kontaktu se společenským prostředím.
Mezi základní úkony patří dovoz obědu, příprava a podání jídla, velký a běžný úklid, praní
a žehlení prádla, úkony osobní hygieny, pomoc při použití WC, pochůzky, doprovod nebo
odvoz autem.

Ze zákona se jedná o klientem placenou službu. Jelikož jsme si vědomi příjmových poměrů

obyvatel našeho regionu, nemáme stanoveny maximální úhrady dle vyhlášky, ale máme
ceny nastaveny přiměřeně tak, že za hodinu jednotlivých úkonů u nás hradí 90 Kč (o víkendu
a ve svátky 100 Kč) a za dovoz oběda v místě bydliště 17 Kč (o víkendu, ve svátky – 21 Kč).

Poprvé jsme

oslavu Dne učitelů pořádali před rokem. I letos proběhla ve velmi příjemné, uvolněné

a přátelské atmosféře

Můžete se těšit na makrofotografie květin od Jiřího

Sebery z Krnova,

90 – 100
klientech

Cílem služby je, aby uživatel mohl co nejdéle zůstat ve svém přirozeném
prostředí.
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Pokud úkon netrvá celou hodinu, úhrada se úměrně zkrátí. Pečovatelé jsou vybavení
speciálními elektronickými čtečkami, které každý úkon přesně evidují. Jednou měsíčně se
údaje ze čteček přenesou do programu, který spočítá přesně měsíční úhradu každého
klienta. Ceny však musíme nastaveny tak, abychom splnili požadavek při přidělování dotací
Moravskoslezským krajem, a tak se ani my nevyhneme jejich postupnému zvyšování. To
naposledy proběhlo k 1. 6. 2015.

Jen pro představu - v r. 2015 byly náklady na službu našeho střediska ve Vrbně cca 1,36 mil.
Kč. Příjmy z úhrad klientů ve Vrbně pod pradědem a Ludvíkově činily 369 tis. Kč. Téměř jeden
milion korun přispěl dohromady státní rozpočet prostřednictvím Moravskoslezského kraje,
město Vrbno pod Pradědem a obec Ludvíkov. Z toho Vrbno 480 tis. Kč. To jsou však pouze
běžné provozní náklady. Služba však musí pořizovat také investice, zejména do užitkových
vozidel. Ve městě vídáte určitě jezdit dva užitkové Peugeoty s naším logem, které jsme
pořídili z jiných zdrojů. Také speciální jídlonosiče s termoobalem mají klienti zdarma. Obědy
i ostatní úkony přitom zájemcům zajišťujeme nejen v pracovních dnech, ale i o svátcích
a o víkendech. Ve všední dny je vozíme z jídelny paní Benkové, o víkendech potom z domova
pro seniory.
V současné době se nám uvolnilo místo pečovatele, pokud byste měli zájem stát se členem
našeho týmu a přispět tak k cíli naší společnosti „podporujeme život člověka v jeho
přirozeném prostředí“, neváhejte nás kontaktovat na tel. 733 535 580 nebo 733 535 582.
Závěrem mi dovolte ocenit společenskou odpovědnost vašeho města, které podporu nejen
seniorům, ale i jiným cílovým skupinám v oblasti sociálních služeb věnuje.

Mgr. Jana Hančilová, ředitelka Help-in, o.p.s.

Bohužel příjmy z úhrad nestačí ke krytí nákladů pečovatelské služby, proto je její financování

vícezdrojové a na financování se podílí také město, obec, kraj (přerozděluje zdroje jednak
státního rozpočtu a jednak má vlastní dotační řízení) i další právnické a fyzické osoby. Bez
jejich podpory by poskytování služby nebylo možné a navíc kraj při rozdělování dotací přihlíží
k tomu, kolik přispívá obec.

Centrum sociálních služeb v dubnu 2016
SOCIÁLNÍ PORADNA: čtvrtek 12. 5. 12.30 – 14 hod

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA: středa 18. 5. 13 - 17 hod

PRÁVNÍ PORADNA: středa 4. 5. 13 - 17 hod

Help-In Bruntál – dluhová poradna: pondělí 16. 5. 13 - 17 hod
VZP- mobilní úřadovna: pondělí 23. 5. 13 - 16 hod - přístavba

ZDARMA

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 . 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
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Zprávy z vrbenské radniceStartuje velká letní soutěž pro turisty v Jeseníkách

Zprávy z radnice

V kanceláři Euroregionu Praděd ve Vrbně pod Pradědem se ve čtvrtek 21. dubna
rozhodovalo, ke komu se přitočí Štěstěna ve Ta
odstartovala a připravila ji krajská destinační společnost a Euroregion Praděd. Na
čtvrtečním zasedání Rady pro cestovní ruch ER Praděd zástupci všech zapojených
mikroregionů vkládali , které
speciálně pro tuto soutěž a pro každou z oblastí upekla Unita s.r.o. Bílá Voda u Javorníku –

tradiční výrobce hostií pro celou republiku.
I vy se můžete do soutěže zapojit. Je to snadné. V informačních centrech v Krnově, Rýmařově,
Bruntále, Vrbně pod Pradědem i Karlově Studánce si vyzvednete skládačku s jednoduchým
návodem. V každém mikroregionu bylo vybráno osm turistických atraktivit. Když navštívíte
alespoň čtyři z nich a na místě získáte otisk turistického razítka, nebo tady pořídíte chytrým
telefonem selfie fotografii, získáváte nárok na jednu krabici výtečných lázeňských oplatků

zdarma. Vyzvednout si je můžete právě v informačních centrech. A co více, jak jsme uvedli
v úvodu, snad v každé čtvrté krabici se skrývá zajímavý dárek či bonus, který do soutěží
věnovali partneři Euroregionu Praděd. Těmi hlavními jsou

od DCK Rekrea Ostrava nebo
až pro devět lidí na tři noci, a to od CK Atis. Vrbenské

na dvě noci až po čtyři
osoby.

velké letní soutěži pro turisty v Jeseníkách.
1. května

báječné dárky a bonusy do krabiček lázeňských oplatků

poukazy na pobyt pro rodinu
s dětmi v Horském hotelu Vidly pobyt ve vybavené chalupě
Harta u přehrady Slezská Harta
Centrum Stone věnovalo čtyři poukazy na pobyty v apartmánech
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Bonusů je spousta, jejich úplný seznam najdete na internetových stránkách Euroregionu
Praděd . Pro představu, jsou tady skipasy naší Ski Arény Vrbno
a volné jízdenky pro děti na zdejší bobovou dráhu, poukazy na bowling i do wellness v Centru
Stone Vrbno pod Pradědem, IC Impuls věnovalo poukázky na výběr polodrahokamu podle
znamení. Získat můžete volný vstup do Wellness centra v Bruntále, projedete se lodí Santa
Maria po Slezské Hartě nebo parním vláčkem po úzkokolejce Osoblažce. Najít můžete volnou
vstupenku do zámků Linhartovy, Slezské Rudoltice, do barokní Kaple V Lipkách v Rýmařově

i do Pradědovy galerie U Halouzků v Jiříkově, rozhlédnete se z radniční věže v Krnově, najít
můžete leporelo bruntálské Zubaté žáby a spoustu dalších bonusů. I pro místní rodiny s dětmi
i třeba seniory může být objevování turistických atraktivit na území české části Euroregionu
Praděd fascinující zábavou. Navíc spojenou s poznáváním, zábavou i zážitkem.
Na Krnovsku se můžete projet na kolech, na Rýmařovsku vyzkoušet stará řemesla, na
Bruntálsku budete hledat cíle s chytrými telefona a na Vrbensku budete moci své malé děti
svézt na šlapací čtyřkolce, či vydat se k určenému cíli na elektrokolech či horských
koloběžkách. Nikdo vaše letní putování neomezuje, snad jen čas. Soutěž končí 31. srpna
2016. Vydat se můžete do všech čtyř mikroregionů, ten pátý, Jesenicko, teprve nabídku pro
návštěvníky chystá.

Na bezproblémové a férové vkládání dárků a bonusů do krabic oplatků ještě před jejich
závěrečnou adjustáží v pekárně ve čtvrtek dohlížel předseda Rady pro cestovní ruch
Euroregionu Praděd, místostarosta Krnova Jan Krkoška (na snímku), výkonný manažer
destinační společnosti Euroregionu Praděd Ing. Michal Blaško, Ph.D. a za Unitu Ing. Milan
Uhlíř. Text a foto: Mgr. Alena Kiedroňová

www.jeseniky-rodina.cz



Zprávy z vrbenské radniceSběr velkoobjemového odpadu v Karlově Studánce

Vážení spoluobčané,
ve dnech 29. - 31. května 2015 proběhne v naší obci sběr velkoobjemového odpadu.
Kontejnery budou umístěny .

Žádáme všechny občany, kteří využijí možnost odložit velkoobjemový odpad
do kontejnerů, aby do nich pneumatiky (ty uložte vedle kontejneru, budou
odvezeny samostatně) a skupiny odpadu, které tvoří výrobky, obsahující chemické látky
a elektroodpad, kam patří např. lednice, rádia, televize, pračky, sporáky atd.

Nebezpečný odpad, vyhozený do běžných odpadových nádob, ohrožuje zdraví lidí, zvířat
i rostlin, vodu, vzduch a naše životní prostředí. Proto jej musíme sbírat odděleně a dále
odborně odstraňovat!

Baterie všeho druhu, oleje a maziva včetně jejich obalů, brzdové kapaliny a destičky, chladicí
a mycí kapaliny, plechovky od nebo se zbytky laků, barev, rozpouštědla, ředidla, tmely,
lepidla, veškeré tlakové nádoby, štětce, válečky, rukavice, zářivky a výbojky, vše, co obsahuje
rtuť nebo líh, tonery a barvy do tiskáren, jedy, kyseliny, zásady, kosmetika, léky, desinfekční
prostředky, čisticí prostředky na okna a WC, znečištěné a zaolejované oděvy, textilie a hadry,
absorpční činidla a všechny různé nádoby znečištěné speciálně upravenými stavebními
hmotami nebo se zbytky chemikálií, pohonných hmot, asfaltové odpady, azbestové krytiny
zabalené, sádrokarton a sádra apod.
Za Vaše osobní přispění ke zlepšení a ochraně životního prostředí v naší obci Vám děkuje
Obecní úřad Karlova Studánka.

na Hubertově a na Lesné

PROČ?

Co je nebezpečný odpad?

neodkládali

Zprávy z vrbenské radniceKnihovna letos slaví

Městská knihovna Vrbno pod Pradědem
si v průběhu letošního roku připomíná
70. výročí svého vzniku. Byla založena
v lednu 1946. Fond knihovny tvořily dary
nových osídlenců pohraničního města
a knihy, které knihovně zasílali občané
z nejrůznějších míst naší republiky
a dary Krajské knihovny v Ostravě.
Umístěna byla v budově Místního
národního výboru, sídlícího na dnešním
náměstí Sv. Michala čp. 123. Dnes hotel
STONE. Ve stávajících prostorách sídlí od
roku 1964.

V dubnu jsme oslavili 10 společných let se STŘECHOU, neboť od 1. 1. 2007 jsme součástí
jedné příspěvkové organizace Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem.
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V rámci oslav jsme na tento měsíc připravili:
16. 5. - Mgr. Jana Vavříka "Návrat z pekla", ve Střeše od 17 hodin, knihovna se

bude na akci spolupodílet a zajistí prodej nové knihy.
17. 5. - Pro žáky 6. až 9. tříd připravujeme ve Střeše Janem

Opatřilem na téma "Hororové příběhy".
23. 5. - - zveme všechny zájemce na možnost prohlídky knihovny od

„sklepa po půdu”. Na tento den vyhlašujeme také čtenářskou amnestii a možnost
přihlášení se do knihovny na 1/2 roku zdarma.

25. 5. - - setkání se uskuteční po deseti letech,
tentokrát ve STŘEŠE.

27. 5. - na dětském oddělení, přijďte se pobavit od 13 do 16 hodin.

- v průběhu května rádi převezmeme od
dětí i dospělých vzkaz pro knihovnu v jakékoli podobě či formě. Ty nejzajímavější oceníme,
vystavíme a odměníme v Týdnu knihoven.
Stále máte možnost vyzvednout si, v knihovně nebo ve STŘEŠE, kvíz pro celou rodinu "Od Káji
Maříka k malému poseroutkovi". Nezapomeňte, že hrajeme o hodnotné ceny!

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice.
za MěK připravila Hana Janků

Křest knihy

besedu se spisovatelem

Den otevřených dveří

Setkání knihovníků okresu Bruntál

Den her

„Vzkaz pro knihovnu do dalšího desetiletí”

Zprávy z vrbenské radniceAprílová noc s Andersenem

V pátek 1. dubna 2016 se v naší knihovně uskutečnila další Noc s Andersenem, akce, kterou
ve stejný čas na počest dětské knihy pořádají knihovny po celém světě.
My jsme při přípravě využili aprílového data a vše se u nás točilo okolo aprílu, žertů a vtipů.
V připraveném programu jsme si připomněli dva autory - Zdeňka Svěráka a Miloše Macourka,
kteří ve svých knihách pro děti kladli velký důraz právě na humor a legraci a zároveň mají
v tomto roce oba dva kulaté výročí narození. Místo přihlášených patnácti dětí, jsme nakonec
přivítali zájemců devatenáct a všichni si čtení, povídání, soutěže a kvízy užili.

Na závěr programu a jako
odměnu pro naše malé čtenáře,
jsme pozvali kouzelníka Víťu
Válka, který měl přichystaný
velice kvalitní zábavný program,
přizpůsobený věku účastníků,
za což mu ještě jednou touto
cestou děkujeme.

Podle ohlasů dětí a později
i rodičů se všem čas strávený
večer v knihovně moc líbil.
Nadšené děti byly pro nás tou
největší odměnou.

za MěK Věra Klíčová

13. strana

Zprávyz  organizací



Zprávy z vrbenské radniceKronika města

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
chtěla bych Vás upozornit na možnost připomínkovat kroniku města za rok 2014. Kroniku
naleznete na webových stránkách města Vrbna pod Pradědem ( ) v sekci
Turista a volný čas - O městě - Kroniky. Připomínkovat, popřípadě doplnit informace můžete
do 31. 5. 2016 mně, nebo u paní Musilové z městského úřadu.
Současně chci apelovat na všechny ředitele podniků, spolků a zájmových kroužků, kteří
oslavili v roce 2015 nějaké jubileum, aby se mi ozvali, ráda bych je v kronice uvedla.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se mnou komunikují, za skvělou spolupráci.
Pevně doufám v to, že v budoucnu lidé ocení, když si budou moci přečíst ucelený obraz života
lidí ve městě, popřípadě nad ním zavzpomínat na „staré časy“.

Mgr. Helena Rybárová, kronikářka města Vrbno pod Pradědem,
e-mail: tel.: 739 317 850

www.vrbnopp.cz

kronika@vrbnopp.czmailto:kronika@vrbnopp.cz

Zprávy z vrbenské radniceOčkování psů a koček

16. 5. 2016  -  pondělí

17. 5. 2016  -  úterý

18. 5. 2016 -  středa

POZOR ZMĚNA V TERMÍNU OČKOVÁNÍ
26. 5. 2016 – čtvrtek

20. 5. 2016  -  pátek

Vrbno - Odetka 15:45 – 16:00 h
Vrbno -  městský úřad 16:05 – 16:30 h
Vrbno - technické služby 16:35 – 17:30 h

Železná - autob. zastávka 16:30 – 16:55 h
Mnichov - „u Rákosí“ 17:00 – 17:45 h
Mnichov - (býv. ob. úřad) 17:50 – 18:10 h
Mnichov - (Urbanovi č.56) 18:15 – 18:25 h
Mnichov - točna autobusů 18:30 – 18:40 h

Ludvíkov – „sudárna“ 16:00 – 16:45 h
Ludvíkov – obchod 16:50 – 17:30 h
Ludvíkov – „Stonožka“ 17:35 – 17:50 h
Karlova Studánka - o.úřad 18:00 – 18:15 h

Karlovice – Slez.Dům (IRIS)16:00 – 16:55 h
Karlovice -  býv. ob. úřad 17:00 – 17:55 h
Karlovice - Z.V.„Pod Lipou“ 18:00 – 18:30 h

Š. Niva - Pocheň - aut. z. 15:30 – 15:40 h
Široká Niva - nák. střed. 15:45 – 16:40 h
Široká Niva - ob. p. Hanela 16:45 – 17:15 h
Skrbovice - vlak. zastávka 17:20 – 17:50 h
Kunov 18:00 – 18:30 h

Cena vakcinace za 1 zvíře proti vzteklině činí 100,-- Kč

K prováděnému zákroku si přineste platné očkovací průkazy!

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!

Pokud byste měli zájem o očkování zvířete kombinovanou vakcinou, která je proti
vzteklině, psince, parvoviroze, leptospiroze a hepatitidě, její cena bude 320,-- Kč.

Vystavení nového očkovacího průkazu: obyčejný 10,-- Kč,
očkovací průkaz mezinárodní 30,-- Kč.

Očkování bude provádět MVDr. Miroslav Vošmera
(po dohodě s MVDr. Vojenem Sadílkem)
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Zprávy z vrbenské radniceZ činnosti hasičů města Vrbna pod Pradědem

13. 4. 2016

15. 4. 2016

V nočních hodinách, konkrétně o půl třetí ráno, vyjížděli hasiči k ohlášenému
požáru garáže ve Vrbně pod Pradědem – místní část Mnichov. Na místo vyjela
místní vrbenská jednotka, profesionální hasiči z Bruntálu a dobrovolní hasiči
z Karlovy Studánky. Už při příjezdu vrbenských hasičů na ohlášené místo
nesvítilo v celé části Mnichova pouliční osvětlení. Na místě, nahlášeném
volajícím, hasiči požár garáže nenašli, tak dále prováděli průzkum okolí. Bylo
zjištěno, že došlo k požáru lampy pouličního osvětlení, která byla při příjezdu hasičů zcela
zničena a díky tomu nesvítila ani celá větev osvětlení. Na místo se dostavil pracovník místní
elektrikářské firmy a hasiči se vrátili zpět na základnu.

Hasiči ze tří jednotek byli vysláni v pátek chvíli před polednem k požáru osobního automobilu
do obce Široká Niva. Naštěstí se požár obešel bez zranění, i když způsobil vysokou škodu.
Vyjely tak posádky hasičských vozidel ze stanice Bruntál, JSDH Vrbno pod Pradědem a JSDH
Široká Niva. Po příjezdu na místo bylo celé vozidlo již zachváceno plameny. Vozidlo stálo
poblíž rodinného domu, proto byly urychleně nasazeny vodní proudy k hašení vozidla.
Zároveň tak bylo zabráněno přenosu požáru na vedle stojící rodinný dům. Po uhašení požáru,
které hasičům zabralo asi 10 minut, bylo od majitele zjištěno, že mu shořel veterán Porsche
944, ročník výroby 1983. Na místo vyjel také vyšetřovatel požárů HZS MSK územního odboru
Bruntál, který po podrobné prohlídce vozidla a na základě výpovědi řidiče stanovil jako
příčinu vzniku požáru technickou závadu na palivové soustavě vozidla. Škoda, vzniklá
požárem, byla předběžně vyčíslena na 500 tisíc korun. Paradoxní na celém požáru je fakt, že
majitel těsně před požárem absolvoval první jízdu se svým plechovým veteránem po zimě.
Bohužel však to byla i jízda poslední. Naštěstí při požáru nedošlo k žádným újmám na zdraví či
životech.

Bc. Ondřej Chalupa – velitel jednotky SDH
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Viditelnost chodců

Před jízdou měla vypít sedmičku vína a pak bourat

Přes měsíc již platí nová zákonná úprava, která mimo jiných změn přikazuje
chodcům za snížené viditelnosti nosit mimo obec reflexní prvky na oděvu.
Povinnost se netýká pouze nočních hodin, ale i chůze za snížené viditelnosti -
což je například v mlze, dešti, jelikož v této době se stávají chodci těmi
nejzranitelnějšími. Nestačí mít v ruce například baterku, zákon výslovně

nařizuje být vybaven doplňky z reflexních materiálů. Nemusí jít přímo o reflexní vesty,
postačuje například reflexní pásek a podobně. Vlastností reflexního materiálu je odrážení
světla až na 200 metrů. Pokud bude mít chodec modré oblečení, tak reflexní materiál, který
bude mít umístěn na oděvu, zvýší jeho viditelnost až na 10x větší vzdálenost.
Prozatím policisté na Vrbensku řeší tyto případy domluvou, ale pokud zjistí závažné či
opakované porušení zákona, tak mohou vyměřit blokovou pokutu až do dvou tisíc korun.

Vrbenští policisté kontrolovali při dopravně bezpečnostní akci dne 13. 4. 2016 kolem 22:00
hodiny na ulici Jesenická 30letou řidičku, která jela s vozidlem Volkswagen Golf. Při dechové
zkoušce ženě naměřili hodnoty kolem tří promile. Řidička s naměřenými hodnotami
souhlasila a uvedla, že v průběhu dne vypila 0,7 litru vína a večer odjela ke známému z obce
vzdálené 2,5 km do Vrbna pod Pradědem. Zde se chvíli zdržela a nyní jede zpět. Policisté při
kontrole také zjistili, že vozidlo nese známky poškození a tak se ženy dotázali, zda někde
vozidlo nepoškodila. Žena nejdříve zapírala, ale policisté zjistili, že cca 500 metrů od místa
kontroly, poblíž křižovatky ulic Jesenická a Myslivecká, se nachází poškozené vozidlo Mazda.
Žena následně doznala poškození vozidla Mazda, ke kterému mělo dojít, když se svým
vozidlem couvala. Způsobená škoda činí 40 tisíc korun. Žena je podezřelá z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky a hrozí jí trest odnětí svobody až na jeden rok.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková, skupina tisku a prevence Bruntál

Zprávy z vrbenské radniceZ činnosti policie ČR

Zprávy z vrbenské radniceLinka pomoci

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného
činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat
mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je

určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém
podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického,
ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního
jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných
činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo
nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří
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byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech
a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na
linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného
činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society
Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Více informací naleznete na webových stránkách .

S tímto zjištěním se může setkat každý z nás. Ze statistických výzkumů, má s drogami zkušenost
(převážně lehkými, př. marihuana) každý třetí člověk ve věku osmnácti let. Tato zkušenost je
významný fakt, ale nemusí nutně znamenat víc než další, rizikový, životní experiment. Pokud však
celá zkušenost experimentem neskončí, snadno pak může vzniknout problém se závislostí na
psychoaktivních látkách.
To, že dítě bere drogy (v tomto případě kouří marihuanu), nemusí být zpočátku vůbec nápadné.
Přesto existují určité signály, které napovídají, že něco nemusí být v pořádku. Důvody potíží mohou
být ale i jiné a nemusí jít zrovna o drogy např. nástup puberty. Zde uvádíme některé z příznaků,
kterým je dobré věnovat pozornost: problémy ve škole (absence, zhoršení prospěchu), ztráta
původních zájmů, změna přátel a party, změny v chování, fyzická slabost, podrážděnost, citová
labilita, malátnost, výrazně červené oči, spaní přes den, výrazný nárůst chuti k jídlu, mizení peněz.
Když rodič s jistotou zjistí, že jeho dítě experimentuje nebo bere drogy, ocitá se ve změti emocí,
které se jen těžko popisují. Důležité je však mít na paměti tyto body:
1. . Místo hledání, kde se v minulosti stala chyba,
uvažujte o tom, jak situaci zvládnout. Je nutné si uvědomit, že situaci nelze vyřešit za den, za týden,
ale velice pravděpodobně ani za měsíc. Bude potřeba dlouhodobé spolupráce mezi Vámi jako
rodiči, tak i Vámi a Vaším dítětem.
2. . Pokuste se s dítětem komunikovat na nekonfliktní
linii. Je možné, že se jedná o první incident, získejte tedy, co nejvíce relevantních informací a nad
situací nezavírejte oči. Každá situace se dá řešit.
3. . Všeobecně platí, že pomáhá o problému hovořit.

Pokud nemáte s kým si o tom promluvit, ale i tak chcete, situaci řešit s pomocí odborníka
(psycholog, adiktolog) můžete kontaktovat zařízení, které s drogovou problematikou
profesionálně pracuje. Konzultace je anonymní, většinou probíhající osobně, ale lze i konzultovat
po telefonu. Pro Vaše dítě tato situace není lehká, ale není lehká ani pro Vás. Proto byste měli
myslet i na sebe a nebýt v této těžké situaci na tento problém sami.
4. . Možní prospěšní spojenci je druhý rodič dítěte.
Rodiče by se měli ve výchově problémového dítěte dokázat domluvit, i když jsou rozvedení nebo
mají mezi sebou nevyřešené problémy. Jenom tak totiž nebude dítě uzavírat spojenectví s tím
rodičem, který mu právě víc dovolí. To by se pak nevyplatilo oběma. Užitečnými spojenci jsou
i různá zařízení jako je:
Ambulance adiktologie, Mgr. Stanislav Toman, Zahradní 1, Bruntál, tel. 602658859 nebo Služby
drogové prevence OPEN HOUSE o.p.s., terénní pracovník Jiří Vlček tel. 775 096 710, který působí
každou středu ve Vrbně pod Pradědem.

Jiří Vlček, OPEN HOUSE

Neobviňovat se, uvažovat konstruktivně

Snažit se nepřestat komunikovat s dítětem

Svěřit se a vyhledat pomoc pro sebe i dítě

Pomáhat najít spojence k řešení problému

www.linka-pomoci.cz

Zprávy z vrbenské radniceCo mám dělat, když zjistím, že moje dítě bere drogy
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Zprávy z vrbenské radniceZŠ Vrbno informuje

Krajský přebor jednotlivců

Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů – Orlová

Návštěva dětí z MŠ v učebně fyziky

Okresní přebor

Nejnáročnější turnaj v sezoně nás čekal v Dolním Benešově, kde se v sobotu 9. 4. 2016 konal
Krajský přebor mládeže v rapid šachu Grand Prix 2015/2016. V konkurenci 150 hráčů od
šesti do osmnácti let to byla pro našich devět zástupců výjimečná možnost porovnat si své
umění s těmi, kteří tvoří špičku nejen kraje, ale i republiky. Pochvalu si zaslouží. Pochvalu si
zaslouží všichni, ale vyzvednout je potřeba výkon Karolína Remešové, která potvrdila své
třetí místo mezi hráčkami v té nejvyšší věkové kategorii.

Ivan Hába

Dne 7. 4. se v Orlové konala již tradiční přehlídka dětských pěveckých sborů. Dětský sbor
z druhého stupně naší školy se rozhodl, že se poprvé zkusí podobné přehlídky zúčastnit.
Prvním úkolem bylo konečně sboru vymyslet název, proto se po dohodě pod novým názvem
DPS Harmonie do této soutěže přihlásil. V kategorii I. B – sbory z druhých stupňů základních
škol – se utkalo celkem 5 sborů z celého kraje. I přes premiéru, nezkušenost většiny zpěváků

na podobných akcích se náš sbor dočkal velikého úspěchu. Mezi obrovskou konkurencí získal
stříbrné pásmo a vrbenskou školu a celý sborový zpěv ve městě reprezentoval na jedničku.

Mgr. Jana Zaoralová

Děti z MŠ Jesenická a MŠ Ve Svahu se přišly
podívat do učebny fyziky, aby si vyzkoušely
jednoduché pokusy z magnetizmu. V tom
jim pomáhali žáci osmých tříd. Také jsme
jim ukázali, v čem je nebezpečný blesk.
Sluneční soustavu, Mléčnou dráhu
a informace o nich jsme si nechali téměř na
konec. Dětem jsme na závěr ukázali
souhvězdí viditelná v tomto ročním období
na večerní obloze a také aktuální pohled na
Zemi z mezinárodní vesmírné stanice ISS.

Mgr. Pavel Remeš, Ph.D.

V sobotu 2. 4. 2016 se za účasti 66 hráčů

konal v Krnově Okresní přebor jednotlivců.
V kategorii benjamínků si mezi dvaceti pěti
účastníky statečně získával ostruhy Honzík
Novotný. U mladších žáků nejlepšího
výsledku dosáhl Peťa Slavík a nejlepších
výsledků dosáhli starší žáci, když Filipa
Škopce , Adama Řeháčka a Honzu Čížka dělilo
od pódia jen půl bodu.

Ivan Hába
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Exkurze do planetária v Ostravě

ZŠ se připojila k výzvě „Ukliďme Česko“

Mladí volejbalisté a volejbalistky ve Vrbně.

Starší žáci naší školy uspěli na mezinárodním volejbalovém turnaji

Dne 27. 3. se žáci naší školy vypravili do Ostravy, kde se svými vyučujícími navštívili místní
planetárium. Účast byla veliká, kromě žáků 5. B, sedmých a osmých ročníků se výletu
zúčastnili také členové meteorologického kroužku. V rámci programu děti shlédly zajímavý
program „Divoý vesmír“, prohlédly si projekci noční oblohy, poznaly mnohá souhvězdí
a nahlédly do tajů vzdáleného vesmíru. V rámci návštěvy planetária si mohly děti projít i tzv.
experimentáriem. Pro všechny to byl velice zajímavý zážitek.

Mgr. Jana Zaoralová, Mgr. Pavel Remeš, Ph.D.

Projekt region a ekologická
výchova daly př í lež itost
žákům Základní školy ve
Vrbně pod Pradědem a jejich
učitelům připojit se k výzvě

„Ukliďme Česko“. V pátek
všichni přišli do školy
s nářadím a pracovními
rukavicemi, aby zvelebili okolí
školy. Pod dozorem našich
pánů školníků, kteří neměli
nouzi o opravy zlomených
násad, se dílo podařilo
a pozemky kolem školy
prokoukly.

Vedení školy

Dne 5.4.2016 se uskutečnilo okresní kolo ve volejbalu 3 + 3 žáků a žákyň 6. a 7. tříd. Turnaje se
zúčastnila družstva ze ZŠ Bruntál, Jesenická, Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál
a dvě družstva ZŠ ve Vrbně p.P. Hrálo se systémem „každý s každým“ na dva vítězné sety.
Celkovým vítězem se stali hoši a děvčata z Gymnázia Bruntál, kteří budou náš okres
reprezentovat v krajském kole.
Naší školu reprezentovali v družstvu „A“ Čížek J., Jelínek P., Orság J., Michálková D., Mičíková
K., Škařupová H. a v družstvu „B“ Strouhal A., Strnad M., Hájek V., Kostková A., Procházková
T., Mrhálková N. Poděkování zaslouží Keillingová K.(nemohla hrát), která po celou dobu
turnaje obsluhovala elektronický ukazatel skóre.

Šajer M., Beranová D., Hába I.

Dne 7. 4. 2016 se uskutečnil ve Zlatých Horách XVIII. ročník mezinárodního volejbalového
turnaje starších žáků „Zlaté trenky“. Naší školu na tomto turnaji úspěšně reprezentovali
Bulava L., Koza J., Drtil P., Zelenka D., Mikula D., Richter R.J., Tomčík T., Demel M. a vybojovali
celkové druhé místo.
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V základní skupině nejprve porazili domácí družstvo ze Zlatých Hor 2 : 0 (25 : 16 , 25 : 21)
a remízovali s družstvem Glucholaz 1 : 1 (25 : 19 , 20 : 25). Do bojů „play off“ postupovali
z druhého místa o pouhopouhé dva míče za poláky. V „play off“ v semifinále porazili ZŠ Zlaté
Hory 2 : 0 (25 : 10 , 25 : 21) a ve finále podlehli po velkém boji Glucholazům 0 : 2 (26 : 28 ,
18 : 25). Naši žáci za vzornou reprezentaci školy svou hrou i vystupováním zaslouží pochvalu.

Šajer M. – učitel a trenér

Při návštěvě Střechy si nyní můžete prohlédnout na
schodišti obnovenou výtvarnou výstavu žáků naší školy.
Výtvarné práce s podobnou tematikou vystavujeme
průběžně ve vestibulu školy.

Irena Remešová

V sobotu 16. dubna 2016 proběhl v Krnově krajský přebor
družstev starších žáků. Turnaje se zúčastnily nejlepší
družstva šachových oddílů z celého kraje a obě naše
družstva se tak setkala s velmi kvalitními soupeři.
Z našich hráčů své kvality ukázali odcházející matadoři
Karolína s Filipem, kterým přejeme úspěchy i na středních
školách, tvrdost bojů si na prvních šachovnicích naplno
vyzkoušeli Pavel Drtil a Martin Demel a i zisk dva a půl bodu
ze čtyř možných Radka Krömera byl milým překvapením.
Tento turnaj byl pro nás také symbolickým rozloučením s odcházejícími hráči, zahájením
přípravy nastupujících hráčů na příští sezonu a faktickým ukončením soutěžní sezony
2015/2016. Sezony, ve které jsme se zúčastnili anebo organizovali celkem dvanáct turnajů
v rámci města, okresu, kraje a dokonce i republiky a ve které z necelé třicítky členů

šachového kroužku reprezentovalo školu, TJ Sokol a město dvacet jedna hráčů.
Všem příznivcům šachové hry lze jen popřát radost ze hry, načerpání sil a elánu přes
prázdniny a v nové sezoně jen příjemné okamžiky.

Ivan Hába

V prvním grafu přinášíme přehled průměrných teplot za měsíc březen. Druhý graf ukazuje
přehled průměrných teplot v březnu za roky 2003 až 2016. V následujících tabulkách vám
přinášíme několik údajů z naší meteorologické stanice.

Výtvarná výstava ve Střeše

Krajský přebor družstev

Přehled teplot za měsíc březen

Březen

den hodina hodnota

teplota max 18.3 12:01 12,4 °C

min 17.3 4:39 -4,3 °C

rychlost větru 29.3 11:55 5,3 m/s

náraz větru 29.3 10:01 11,6 m/s

srážky měsíční 43,4 mm

za den 2.3 14,2 mm

za hodinu 2.3 12:00-13:00 3,0 mm

Duben do 24.

den hodina hodnota

teplota max 5.4 13:11 23,7 °C

min 2.4 4:02 -2,9 °C

rychlost větru 3.4 9:13 4,5 m/s

náraz větru 3.4 9:54 12,5 m/s

srážky měsíční 57,0 mm

za den 9.4 18,2 mm

za hodinu 17.4 20:00-21:00 3,6 mm
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Srážky

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Březen [mm] 11,8 28,5 9,3 19,2 34 28,9 52,9 8,5 28,8 23,2 18,2 54,2 41,2 43,4

Zprávy z vrbenské radniceZŠ a MŠ Karlovice informuje

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

Schaumannův dvůr a děti

Exkurze do kostela ve Vrbně pod Pradědem

Již po čtvrté jsme dostali pozvání od paní Schaumannové, abychom navštívili penzion
Schaumannův dvůr. Na tuto předvelikonoční tradici se děti moc těšily. I když počasí nám zase
nepřálo-– vypadalo to, že přichází další zima - vydali jsme se na cestu k penzionu. Na zahradě

penzionu čekal koník Peťa, na kterém se děti svezly. Za odměnu ho pak nakrmily. Potom se šly
také posilnit a ohřát do restaurace penzionu. Opět dostaly výborný jablečný štrůdl a teplý čaj.
Děkujeme paní Schaumannové za pozvání a těšíme se na příště.

Miluše Mohylová

V úterý 5. 4. 2016 jsme se s žáky 6. a 7. třídy vypravili na prohlídku kostela Svatého Michaela
ve Vrbně pod Pradědem, který je ozdobou města již od sedmnáctého století. Nynější podobu
však kostel dostal ve století devatenáctém, kdy byl roku 1844 slavnostně vysvěcen. Tyto
informace a spousty dalších jsme se dozvěděli z poutavého a obsáhlého vyprávění pana
Květoslava Súkupa, který nás také obeznámil s jednotlivými uměleckými díly inventáře
kostela. Atmosféra této architektonické památky se přenesla na mnohé z nás a zanechala
v nás hodnotný kulturní zážitek.

Alena Rokosová, Zbyněk Hoták
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Noc s knihou

Loutkové divadlo v MŠ

V pátek 18. března se žáci 4. - 5. třídy rozhodli strávit noc ve škole s dobrou knihou. Hrou
a soutěží se seznámili s našimi nejznámějšími spisovateli pohádek a povídali si o svých
oblíbených knihách. S dětmi si přišly o oblíbených knihách povídat i některé maminky. Na
dobrou noc děti poslouchaly pohádku od Josefa Lady „O statečné princezně'' a uložily se ke
spánku, každý se svou knihou pod polštářem.
V sobotu dostaly děti ke snídani výborné mazance od naší karlovické pekárny a v 11. hodin
odcházely domů s hlavou plnou příjemných zážitků.

Kateřina Mikulášková

Ve čtvrtek 7. dubna přijelo za dětmi z mateřské školy Divadlo Šternberk. Loutkové
představení se skládalo ze tří pohádek:„ Šípková Růženka“, „ Jak pejsek a kočička myli
podlahu“ a „ Zajíc, liška a kohout“. Dětem se pohádky moc líbily. Nejvíc se zasmály, když

kočička drhnula pejskem podlahu. Po představení si děti nakreslily pohádku, která se jim
líbila.

Miluše Mohylová

Připravujeme:
Atletický čtyřboj prvního stupně

Den dětí 1. 6. 2016.

22. strana

Školy



23. strana

Školy



Zprávy z vrbenské radniceKlubíčko informuje

Jarní program plný lákadel
Vrbenské Klubíčko už šlape v jarním rytmu. Uklidili jsme klubovnu, která funguje
v prostorách domu s pečovatelskou službou na Husově ulici, umyli okna, probrali skříňky
a zbavili se některých už nevyužitelných předmětů. Stihli jsme také pálení čarodějnic
a těšíme se na program, který bude s teplými dny více venku. V městě i v přírodě.
Dobrou zprávou je, že mezi nás našly cestu nové členky klubu - Simonka s maminkou - a že
s sebou občas přivedou také Armanda z vrbenského dětského domova. Ten už Klubíčko zná
od dětských botek a také s námi byl na integrovaných letních táborech, které jsme pořádali
na táborové základně na Žďárském Potoce. I po několika letech, když dospívá v mladého
muže, se za námi těší a my se těšíme na něj. A Simonka? To je šikula, která se ráda směje a má
ráda ruční práce podobně jako Jaruška. Ty dvě si sednou ke stolu s vyšívací jehlou, bavlnkami,
předlohou a vyšívají s plným soustředěním.
Budeme rádi, když se osmělí i další rodiny, které pečují o děti a také mladé lidi se zdravotním
hendikepem. Přijďte mezi nás, uvidíte, že si tady každý najde aktivitu, která ho baví. A třeba
se s námi vydáte na některou z výprav, které plánujeme na hezké teplé dny:

na dětský den do Karlovic, kde budeme společně grilovat a třeba také sbírat třešně, tedy
pokud se urodí
do ZOO Ostrava na večerní prohlídku
poznat život v Chráněném bydlení Harmonie Krnov, které funguje v Městě Albrechticích
a kde pobývá jedna z našich členek Klubíčka Veronika
po stezce v oblacích v Dolní Moravě, kde vystoupáme až nad koruny vzrostlých stromů po
bezbariérové konstrukci a rozhlédneme se po Jeseníkách
a třeba se letos znovu vydáme na Praděd, kam vyjíždí s vozíčkáři i dalšími lidmi
s hendikepem autobus společnosti Arriva Morava, a.s.

Pokud se chcete vydat s námi, určitě se nám ozvěte, v Klubíčku býváme každý čtvrtek
zpravidla od 15 až do 19 hodin. Některé z výprav budeme moci uskutečnit s využitím dotace,
kterou nám přiznalo město Vrbno pod Pradědem a za níž jsme nesmírně rádi.

Klubíčkáři

Ve Vrbenském klubíčku se zabaví jak malé děti, které milují bazén s kuličkami, tak třeba při
ručních pracích mladé dívky. Foto: Alena Kiedroňová
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Zprávy z vrbenské radniceKlub zdraví Vrbno p. P. v měsíci lednu 2016 připravuje

MYSLÍŠ POZITIVNĚ?
KDY:
KDO:
Zveme Vás na další zajímavou přednášku. Tentokrát se budeme
věnovat pozitivnímu myšlení a jeho přínosu pro nás a samozřejmě

naše okolí.

Na závěr přednášky bude jako obvykle připravena ochutnávka. Těšíme se na vaši účast.
Přednáška Klubu zdraví se koná ve Středisku chytrých aktivit STŘECHA, Vrbno pod Pradědem.

Začátek přednášky je v 18 hod. Vstup volný.

čtvrtek 12. května 2016
Bc. Radek Kantor

· jak ovlivňuje naše mysl tělesné reakce
· jaký vliv na myšlení mají naše smysly
· 3 kroky k optimistickému pohledu na svět

MUDr. Zornitza Petrova Markantová
Vás zve na přednášku

Proč jsme nemocní?
Proč stárneme? Dokážeme proces stárnutí zastavit?
Alkalický životní styl a zdraví- co vám doposud nikdo
neřekl, i když jste se ptali

Kdy:
Kde: Vrbno pod Pradědem, Středisko chytrých aktivit STŘECHA, Ve Svahu 578

Vstup zdarma

Moderní léčba civilizačních nemocí

20. 5. 2016 v 17 hod

Zprávy z vrbenské radnicePoděkování

Jsme organizace, složená převážně ze starých, nemocných a postižených osob. Proto máme
radost, že se nám daří kulturně a společensky žít.
Dne 8.3.2016 se konala naše výroční členská schůze, které se zúčastnilo 101 osob. Po
oficielní části programu nastala volná zábava s tancem, večeří a vyhodnocením bohaté
a kvalitní tomboly.

Chceme touto cestou poděkovat podnikatelům, kteří nám do tomboly přispěli věcným
dárkem. Jsou to:
Sklářská huť - Slavkovský, Sklářská huť- Tomi, Jiří Šrámek - Hruška potraviny, Plasty Urbánek,
Petr Lindner - elektrospotřebiče, Zdeněk Vondra - papír, hračky, René Darmovzal- drogerie
a pracovní pomůcky, Van Chien Nguyen - prodejna, Květinka Rézi, Palyza Viola - květinářství,
Šárka Urbánková - květinářství, Dagmar Gráfová – minimarket, Božena Pořízková - drogerie.
Výtěžek z tomboly bude sloužit našim členům jako příspěvek na vzdělávací akci.

Děkujeme výbor OS Praděd osob zdravotně postižených
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Zprávy z vrbenské radniceLevicový klub žen ve  Vrbně pod Pradědem slavil 10 let

V sobotu 16. dubna 2016 oslavil LKŽ ve Vrbně pod Pradědem 10. výročí svého založení. Oslava se
konala ve Středisku kultury a vzdělávání za účasti delegátek ze všech Levicových klubů žen
Moravskoslezského kraje a dalších vzácných hostů. Mezi hosty nechyběla předsedkyně

Republikové rady LKŽ Květa Šlahúnková ani krajská koordinátorka Jiřina Mlčáková. Naše pozvání
přijala i ředitelka Střediska kultury a vzdělávání paní Hana Janků a za Domov pro seniory Miluška
Reissner. Dále přijel i předseda OV KSČM s. Bačgoň a za Klub českého pohraničí předseda
p. Halabala. Nechyběl předseda MO KSČM s. Koruna a člen výboru KSČM a Krajský zastupitel
s. Fotopulos. Poslankyně Evropského parlamentu K. Konečná se omluvila.
Členky LKŽ připravily na oslavu bohaté pohoštění a pro všechny účastníky byl připraven oběd, který
se podával před zahájením oslavy.
Předsedkyně A. Marková přivítala všechny členky, členy a přítomné hosty, mezi kterými byla
k našemu překvapení i bývalé vrbeňačka Věrka Miklová, která žije v Praze.
V kulturní vložce vystoupila L. Strnadová, která přednesla báseň od národního umělce Miroslava
Floriana, kterou věnoval k 55. narozeninám oblíbené herečce Jiřině Švorcové, po které nese náš

klub jméno. Poté zazpíval několik písní student opavské konzervatoře Vítek Válek a při poslední
písničce „Ta naše písnička česká“ se rozezpíval celý sál.
Předsedkyně A. Marková pak krátce pohovořila o založení našeho LKŽ v dubnu 2006 a poté předala
slovo místopředsedkyni L. Strnadové, která má největší zásluhu na tom, že klub vůbec vznikl. Ta
hovořila o desetileté činnosti našeho LKŽ, která byla velmi bohatá, a to i díky Městu, které nám od
r. 2011 přispívá na naši činnost.
S poděkováním za práci vystoupila předsedkyně RR LKŽ Květa Šlahúnková a rovněž krajská
koordinátorka Jiřina Mlčáková. Naši práci ocenila i ředitelka kulturního střediska Hana Janků.
Předseda MO KSČM s. Koruna zavzpomínal na to, jak přišla do výboru i na členskou schůzi KSČM
s. Strnadová s návrhem na založení LKŽ a je rád, že se to podařilo, protože je ku prospěchu MO
KSČM, která celých 10 let s LKŽ úzce spolupracuje. Jako poděkování předal kytičku předsedkyni
LKŽ pí. Markové a také zakladatelce LKŽ L. Strnadové. Také předseda OV KSČM s. Bačgoň vyzdvihl
práci našeho klubu a řekl, že je velmi pyšný na to, že máme v okrese jeden LKŽ právě ve Vrbně,
které je mu velmi blízké a také se rád zúčastňuje našich akcí. Jako poslední vystoupil předseda
Klubu českého pohraničí pan Halabala, kterému se před 4 lety podařilo založit ve Vrbně

desetičlennou buňku KČP a vstoupilo do ní 5 členek LKŽ, 3 členové KSČM a 2 občané. Po
těchto vystoupeních poděkovala místopředsedkyně L. Strnadová všem za účast a předsedkyně

Marková předala hostům dárečky a kytičku.
Po ukončení programu vyzvala předsedkyně Marková všechny delegáty, kteří mají zájem,

k prohlídce vitrážové dílny Ivety Strnadové.
Ti, co zůstali, si prohlíželi naše 3 alba fotek,
které jsme spolu s nástěnkou různých
čestných uznání a fotek vystavily.
A co říci na závěr. Akce se vydařila ke
spokojenosti nás pořadatelek, i když to pro
nás byl velký zápřah. Odměnou nám byly
velké pochvaly, kterými delegátky při
loučení s námi nešetřily. A to nás moc
těšilo.

Ludmila Strnadová

26. strana

Ze spolkové činnosti



Zprávy z vrbenské radniceListárna

Poděkování

Kytaristé ze Základní školy ve Vrbně pod Pradědem

Touto cestou bych ráda poděkovala MUDr. Evě Matelové a její zdravotní
sestře paní Pavlíně Krestové za jejich rychlý a velmi profesionální přístup při

záchraně života mojí maminky. Dále celému týmu Záchranné služby ve složení, p. Pecina,
p. Knicka, p. Gut v čele s MUDr. Hrazdirem. Všem těmto patří obrovský dík.
I když se zprvu jevila nemoc pouze jako nevolnost, MUDr. Matelová správně diagnostikovala
infarkt myokardu. Po ukončení mého telefonického rozhovoru ihned přijela i přesto, že
výjezd těmto lékařům nikdo neplatí. Při příjezdu na místo a zjištění zdravotního stavu
pacientky neváhala a ihned kontaktovala rychlou záchrannou službu a zajistila letecký
transport do Fakultní nemocnice Ostrava, kde již bylo vše připraveno na rychlý operační
výkon.
Toto se může stát každému z nás, jde o čas a tedy o včasné kontaktování lékařské pomoci.

dcera Markéta

Žije v našem městě ve Vrbně pod Pradědem, všichni ji známe. Ano, chci psát a hlavně

poděkovat paní učitelce Vlastičce Výskalové za vyučování hry na kytaru, která k ní
neodmyslitelně patří. Paní učitelka je hodná a hlavně trpělivá. Za svoji životní kariéru ve hře
na kytaru naučila a ještě naučí spoustu dětí z Vrbna pod Pradědem a okolí. Máme hodiny
kytary rozděleny na začátečníky a pokročilé, a my pokročilí pod vedením paní učitelky už

máme za sebou vystoupení na Mikuláše MŠ Ve Svahu a také MŠ Jesenická, dále vystoupení
na Obecním úřadě Ludvíkov a samozřejmě jsme zahráli i našim spolužákům ze základní školy
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– zelená budova, na akci „Děti dětem“ a ještě nás čeká vystoupení u dvou táboráků a školní
akademie.
Je báječné, když nám tleskají všechny generace od maličkých dětiček až po babičky
a dědečky. Paní učitelko Vlastičko, obrovské poděkování a mějte s námi ještě trochu
trpělivosti!

Za všechny kytaristy žákyně 5. třídy ZŠ Vrbno p. P. Thaisa Otipková

Když jsme před 3 lety psali do Vrbenského zpravodaje článek o prvním
výstupu na, v té době nově otevřenou, rozhlednu na Zámeckém vrchu na počest rozloučení
se s Emilem Pelou, zamýšleli jsme se nad tím, jak by bylo hezké, kdyby se tento výšlap stal
jakousi novou tradicí. No a po 3 letech s velkou radostí sledujeme, jak se toto přání pomalu
stává skutečností.
Letos se nás na parkovišti před Kolibou sešlo opravdu hodně, a to navzdory předpovědi
počasí, která neslibovala nic dobrého. Velmi nás těší, že kromě rodiny a nejbližších přátel,
kteří jsou každoročními účastníky, dorazili mnozí, kteří přišli touto formou zavzpomínat na
Emila Pelu spolu s námi poprvé.
Počasí k nám bylo mimořádně vlídné, a tak jsme poprvé v tříleté historii stoupali k rozhledně

jarní přírodou a dokonce chvílemi i za probleskujícího sluníčka. Nahoře na rozhledně jsme si
již v rámci zavedeného rituálu připili na počest Emila Pely a vzájemně se podělili o zasloužené
sladké i slané odměny z batůžků. Hlavně jsme ale společně zavzpomínali na Emila Pelu.
Nicméně, jak řekla paní starostka Ludvíkova, Dana Selingerová, ve své milé řeči, my na něj
vzpomínáme v podstatě stále.
Pro ty, kteří na rozhledně ještě nebyli, nechť je toto pozvánkou na hezkou procházku či výlet.
Děkujeme všem účastníkům za velice milé dopoledne a těšíme se na setkání za rok.

Rodina Pelova

Výšlap na Zámecký vrch na památku Emila Pely – III. ročník
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Sportovní úspěchy mladých vrbenských lyžařů

Velkých úspěchů v alpských disciplínách za Sportovní klub Vrbno pravidelně

dosahují sourozenci Vojta a Ondra Zvědělíkovi:
20. 2. - Pohár Orlických hor na Dolní Moravě, Vojta 5. místo, Ondra 11. místo.
21. 2. - Bublava, Krušnohorský pohár, Vojta 2. místo, Ondra nedojel.
26. 2. - Potůčky, Krušnohorský pohár, Vojta 3. místo, Ondra 11. místo,
27 - 28. 2. Klínovec, Krušnohorský pohár a Dynastar Lange Cup, Vojta 4. místo a 2. místo,

Ondra 12. a 11. místo.
5.-6. 3. - Hochficht, Rakousko, Vojta vyhrál sobotní slalom i nedělní obří slalom, Ondra

2. místo a v neděli 3. místo.
12. 3. - Jezersko- Bachledova Dolina, finále Slovenského Poháru, Vojta 7. místo a vyhrál

ročníky 2007.
13. 3. - Ždiar, Strachan Cup, Vojta vyhrál Ročníky 2007, Ondra 22. místo.
19-20. 3. - Bílé Beskydy čtyři závody ve dvou dnech, odložené závody a finále Mistrovství

Moravy Madeja Cup. Vojta dvakrát 5. místo, 4. místo a 2. místo, své ročníky
pokaždé vyhrál.

21. 3. - Štrbské Pleso, Interski, mezinárodní závody. Vojta vyhrál obří slalom i vyřazovací
paralelní slalom, Ondra skončil na osmém místě.

26. 3. - Petříkov,   Petříkovská   Vločka.  Vojta  vyhrál,  Ondra  6. místo.    Poprvé   závodil
v nejmladší kategorii také Jakub Zvědělík, roč. 2011, dojel až do cíle na 9. místě.

27. 3. - Praděd Velikonoční vajíčko a Jesenický pohár. Vojta 3. místo, Ondra 4. místo, Kuba
14. místo.

2.-3. 4.- Vrchol sezony Zauchensee, Rakousko, evropské závody Kids Trophy. Obrovské
závody, tisícovka závodníků z devatenácti zemí Evropy, Vojta bohužel s horečkou
a pod práškama, ale dojel na krásném 10. místě, takže se probojoval do Elitní
desítky Evropy. Ondra skončil na 41. místě.

Sezona těmito závody skončila, kluci by chtěli touto cestou poděkovat panu
Hvoreckému z firmy HV Sport za špičkovou přípravu lyží na všechny závody a SkiAreně Vrbno
za možnost trénování. Jan Zvědělík ml.

Foto ze závodů na Štrbském Plese, ceny předávali slovenští reprezentanti Adam a Andreas Žampa.
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Poznáváme své okolí.
Pokud se na hřebeny hor díváte pouze z okna svého bydliště a chtěli byste to
změnit, zkuste jít v našich stopách a poznat Huk a Větrník.

Z centra města vycházíme po žlutě značeném místním turistickém okruhu kolem skláren, po pěší
lávce přejdeme řeku Opavu a za zahrádkami vystoupáme k lesu. Tady nás čeká do terénu
zabořený, hrbolatý a prudčeji do kopce stoupající chodník. Po zdolání nejobtížnější části
pokračujeme po žluté až na vyhlídku „Praděd“, kde si uděláme zastávku a to i v případě, že jsme
tady už nejednou byli. Pohled na město a panorama Hrubého Jeseníku se nikdy neokouká. Škoda
jen, že křoví pod cestou přerůstá do nežádoucí výšky.
Pro čtenáře, co do kopců nešlapou, možná stojí za to připomenout, že vyhlídka Praděd, která je
místem, odkud je vidět Vysoká hora, celý Žárový hřbet a samozřejmě i Praděd, se nachází jen pár
kroků nad „zrcadlem“, viditelným vysoko nad sklárnami z nejrůznějších míst v našem městě.

Z vyhlídky pokračujeme asi pět set metrů po neznačené cestě ve směru na Karlovice, dokud
nenarazíme na vstupní bránu přírodní rezervace Karlovice – sever. K čemu byla rezervace zřízena,
se dočteme v podrobném odborném textu v sousedství brány, ze kterého vyberu pár stručných
informací. K oplocení rezervace došlo v roce 1995, v roce 2008 bylo oplocení obnoveno. Jeho
účelem je chránit přirozené zmlazení lesa před zvěří. Intenzivně tu zmlazuje buk lesní, uvnitř
rezervace roste geneticky cenný modřín opadavý. Jediná těžba, která tu probíhá, je těžba smrků

napadených kůrovcem. Svůj domov tu má víc jak pět desítek brouků, z nichž některé patří mezi
ohrožené druhy.

Podél oplocení se dá pohodlně vystoupat na vrchol hory Huk, do nadmořské výšky 788 m.
Oplocení kopírujeme v úseku dlouhém mírně přes jeden kilometr. Těsně pod vrcholem se chodník
stáčí vlevo a přechází v hřebenovku. Po ní budeme posléze pokračovat. Chceme-li ale dojít na
skutečný vrcholek Huku, pustíme se ještě pár kroků terénem na samý konec oplocení. Podle
geodetů se tady, na rozhraní nízkého a vysokého lesa, nachází triangulační bod. My jsme ho ale
nenašli. Na jednom z vysokých smrků jsme nechali cedulku, můžete se pokusit ji objevit, a pokud
text nevyzmizíkovaly sluneční paprsky, můžete v redakci prozradit, kdy jsme tu byli naposled.
První cíl máme za sebou, prokličkujeme mezi mladými smrčky na hřebenovku a pokračujeme
směrem na západ (nad Mnichov). Příjemnou a pohodlnou procházkou se dostaneme za pár minut
na lesní rozcestí, do místa, kde hřebenovka protíná modře značenou turistickou trasu. Na toto
rozcestí se budeme vracet. Nyní pokračujeme rovně. Za malou chvíli se cesta stočí vpravo
a prudce stoupá na vrchol Větrníku, do nadmořské výšky 843 m. Také tady, na Větrníku, najdete
oplocení a na vysokém stromě naši „vizitku“. Triangulační bod se nachází uvnitř oplocení, ale na
jeho ochranné červenobílé (dnes už spíš rezavé) tyči se podepsal zub času. Byla ulomená a ležela
na zemi. Pokud na vrcholu nebyli geodeti a neinstalovali zde tyč novou, tu původní byste měli najít
postavenou a připevněnou ke stromku.

Oba vrcholy jsme našli, vracíme se zpět na lesní křižovatku, kde odbočíme vpravo po modré a po
staré sjezdovce sestoupáme na cestu k rozcestníku „Stará sjezdovka.“ Sestup je docela prudký, ale
pěšina je, doufám, stále ještě ve velmi dobrém stavu, v jakém jsme ji naposled našli my. Nebyla
vždy tak upravená. Modrá pokračuje do města přes střelnici, kde si za pěkného počasí znovu
vychutnáme krásný výhled do okolí. Okruh měří zhruba 8 km, s celkovým převýšením 300 m.
Z okna svého bydliště se nyní budete dívat na hřeben nad sklárnami důvěrněji a určitě budete
plánovat, který další vrchol nad Vrbnem zdoláte příště.

Helena Rusková
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Antonín Břenek
Práce s lidmi a pro lidi je náročná, složitá
a někdy i nevděčná. Dobře o tom ví pan
Antonín Břenek z Vrbna pod Pradědem -
Mnichova, který se této činnosti věnuje od
mládí.
Pan Antonín se narodil v roce 1951 ve Vrbně,
které tehdy ještě neneslo přívlastek pod
Pradědem, ale ve Slezsku.

dodal pan Břenek. Po základní škole odešel Antomín Břenek studovat stavební průmyslovku
do Opavy.

doplnil pan Břenek.
V roce 1975 se pan Antonín oženil a se svou ženou se zakrátko pustili do stavby rodinného
domku v Mnichově, kam se v roce 1978 přestěhovali a žiji zde dodnes. Má dva syny a radost
mu dělá jeho vnuk. Potkala jej ale také těžká životní ztráta, vloni mu zemřela vnučka.
Pan Antonín Břenek celý život pracuje s lidmi.

sdělil pan Břenek.
Nejvíce času už několik let pan Antonín Břenek věnuje Osadnímu výboru Mnichov, jehož je
předsedou.

zavzpomínal pan Břenek.
Osadní výbor řeší problémy, které obyvatele Mnichova zajímají a trápí. V poslední době k nim
například patřila kanalizace, vodovod, propustky pod komunikacemi či ořez stromů. Pod svá
ochranná křídla výbor také převzal nejrůznější akce, které dříve pořádali třeba sportovci
a přidal k nim i některé další. Sem patří třeba dětský den, posezení u táboráku, setkání
starousedlíků nebo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Výbor se také stará o zvelebení
místní části a její propagaci. Zde je nutné zmínit zejména parčík se sochou mnicha
a zvoničkou, který se letos dočká dalších úprav. S tím co se v Mnichově děje, se pak zájemci
mohou seznámit na webových stránkách Mnichova.

dodal závěrem pan Antonín Břenek.

„Moji rodiče se

sem s mými dvěma staršími bratry

přestěhovali o dva roky dříve, v roce 1949.

Otec byl lékárník a maminka pracovala jako

lékárnická laborantka. Já ve Vrbně žiju vlastně celý život a vychodil jsem tady základní školu,“

„Po maturitě jsem nastoupil do tehdejších Lisoven nových hmot. Tam jsem se pak po

vojně v roce 1974 vrátil a pracoval jsem zde až do roku 1993 jako projektant. V tomto roce jsem

odešel a začal jsem ve svém oboru podnikat a věnuji se tomu, i když dnes už ne tak úplně,

vlastně pořád,“

„Mám to asi v genech po otci, který působil v

mnoha spolcích - aktivně se zapojil do činnosti hasičů, byl i s maminkou členem

Československého červeného kříže a patří k zakladatelům vrbenského autoklubu. V tomto

jdu, dá se říci, v jeho stopách. Pracuji totiž jako člen výboru autoklubu,“

„Bylo to někdy na konci roku 2010, když za mnou přišla tehdejší zastupitelka

a nynější starostka paní Kubíčková s návrhem, abychom v Mnichově založili osadní výbor. Já

jsem to zvážil a nakonec jsem se rozhodl do toho jít. Zastupitelstvo města výbor v březnu 2011

schválilo a já jsem se ujal funkce předsedy,“

„Mě prostě baví dělat radost lidem. Už jsem se smířil s tím, že všem se nezavděčím, to ani není

možné. Je to prostě tak, že někomu se to co děláme líbí a někomu moc ne. Zvláště ti starší to ale

přijímají s povděkem a to mi ke spokojenosti stačí,“
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Zprávy z vrbenské radniceKulturní, sportovní a vzdělávací kalendář na leden 2016

2. 5. Jóga, 17:30, Střecha
2. 5. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
2. 5. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda“, 17:00–18:30, Střecha
3. 5. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
3. 5. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15–17:45, Střecha
3. 5. Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
3. 5. , 17:00, U hájenky v Železné
4. 5. Kurz Internet pro pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
5. 5. Univerzita volného času, přednáška na téma „Vaše Dana Medřická“, přednáší

B. Spisarová, 16:00, Střecha
5. 5. , 14:30, Střecha
7. 5. , pořádá ČSSD Vrbno
8. 5. – pro mládež do 14 let, 10:00, camp Dolina Ludvíkov
9. 5. Jóga, 17:30, Střecha
9. 5. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
9. 5. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda“, 17:00–18:30, Střecha

10. 5. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
10. 5. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15–17:45, Střecha
10. 5. – silnice na 30 km, 17:00, hřiště Mnichov

11. 5. Kurz Internet pro pokročilé, 16:00–17:30, Střecha

12. 5. Klub Život a zdraví, přednáška na , přednáší Bc. Kantor,
18:00, Střecha

13. 5. , 19:00, Střecha
14. 5. z Olomouce, 17:00,

Art galerie Penzionu u řeky Karlovice
14. 5. , 10:00, dráha Černá Opava
15. 5. , hraje Divadlo Scéna Zlín, 15:00, Střecha
16. 5. Jóga, 17:30, Střecha
16. 5. vrbenského autora Jana Vavříka, 17:00, Střecha
16. 5. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
16. 5. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda“, 17:00–18:30, Střecha
17. 5. pro vyšší stupeň ZŠ, pořádá knihovna Vrbno,

8:00 - 12:00, Střecha
17. 5. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
17. 5. , 16:00, Střecha. Výstava potrvá

do 21. 6.
17. 5. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15–17:45, Střecha

TRITUR – Časovka na 10 km

Jarní akademie MŠ Ve Svahu
Výstup na Praděd
Vrbenský dráček

TRITUR – okolo Drakova

téma Myslíš pozitivně?

Koncert Jana Nedvěda
Vernisáž výstavy obrazů a grafik Lenky Kučerové – Žampové

Jesenický šnek – O černého mnicha
Pohádka Rákosníček a jeho rybník

Křest knihy „Návrat z pekla“

Beseda s Janem Opatřilem

Vernisáž výstavy Základní umělecké školy Vrbno

12. 5. Výkup zlata, 9:00–12:00, Střecha
12. 5. Taneční kroužek pro předškoláky, 16:00–18:00, Střecha
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17. 5. , 17:00, U benzinky Vrbno
18. 5. Kurz Internet pro pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
18. 5. 3-1-3-1-3-1, 17:00, dráha Černá Opava
19. 5. Taneční kroužek pro předškoláky, 16:00–18:00, Střecha
19. 5. Zájezd Univerzity volného času

20. 5. , přednáší MUDr. Markantová, 18:00, Střecha
20. 5. Schůze KSČM, 16:30, Střecha

23. 5. Jóga, 17:30, Střecha
23. 5. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
23. 5. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda“, 17:00–18:30, Střecha
23. – 25. 5. – 13:00 – 16:00 hod

24. 5. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
24. 5. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15–17:45, Střecha
24. 5. , 17:00, dráha Černá Opava
25. 5. , od 9:00, Střecha
25. 5. Kurz Internet pro pokročilé, 16:00–17:30, Střecha

27. 5. , 16:00, Střecha
27. 5. , 13:00 – 17:00
28. 5. – pro mládež do 14 let, 10:00, hřiště Široká Niva
29. 5. , MS Praděd a Střelecký klub, Myslivecká střelnice
30. 5. Jóga, 17:30, Střecha
30. 5. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
30. 5. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda“, 17:00–18:30, Střecha
31. 5. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
31. 5. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15–17:45, Střecha
31. 5. , 17:00, dráha Černá Opava

5. 6. , pořádá Střecha
Stálá výstava obrazů výtvarnice , Střecha

Naďa Trzaskaliková, Střecha Vrbno p. P.

TRITUR – Na Hvězdu

TRIVALLIS – duatlon

Moderní léčba civilizačních nemocí

Dny otevřených dveří ZUŠ Vrbno

TRITUR – SPURTY
Setkání knihovníků okresu Bruntál

Přátelské posezení LKŽ

Zápis do výtvarného oboru ZUŠ Vrbno
Vrbenský dráček
Cvičné střelby

TRITUR – SPURTY

Zájezd do ZOO Brno pro veřejnost
Mileny Reissner

20. 5. Taneční kroužek pro předškoláky, 16:00–18:00, Střecha

24. 5. Taneční kroužek pro předškoláky, 16:00–18:00, Střecha

26. 5. Závěrečný taneční kroužek pro předškoláky - prodloužená, 16:00–18:00, Střecha
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Zprávy z vrbenské radniceDen obce Karlovice

Festival a soutěž Karlovická kosa
Den obce Karlovice spojený s tradiční soutěží v kosení kosou a odpoledním festivalem se
připravuje na sobotu 18. 6. 2016 od 10 hodin do půlnoci.
Dopoledne proběhne soutěž v kosení kosou, představí se nám žáci naší Základní školy
a mateřské školy Karlovice a pro děti bude připraveno vystoupení Klaunů z Balonkova.
Odpoledne oživí tradiční hudba. Pro milovníky dechovky zahraje dechová hudba
Rozmarýnka z Bílovce. Cimbál rozezvučí kapela Medicimbal, která nabídne nejen tradiční
lidové písně, ale i nejrůznější světové hity. V letošním roce chystáme také představení
slavných karlovických rodáků. Irskou hudbu i jiné žánry zahraje kapela Hluchý Hugo, ve které
se představí Ing. Arch. Jaromír Walter. Modernější taneční muziku zahraje Jindra Holubec
Y Amigos. Vyvrcholením hudebního odpoledne bude vystoupení kapely BUTY. Večer pak
k poslechu a tanci zahraje Škrpál.
Nebude chybět tradiční minijarmark a doprovodný program pro děti.

Mgr. Kateřina Kočí

Zprávy z vrbenské radniceAkce v blízkém okolí

Akce ve Zlatých Horách

Kultura v Bruntále

Městské informační centrum tel. 584 425 397,
4. 5. 2016 17:00 - - cyklistický závod - Rovinatá časovka - Goldtour Zlaté
Hory.  Start - Dolní Údolí - Hotýlek U Pekina, pořadatel akce: SKM Zlaté Hory.
7. 5. 2016 - -  Poutní místo Panny Marie Pomocné. Pořadatel
akce: Duchovní správa poutního místa P. M. P. (tel.: 584 425 916)
8. 5. 2016 - - park za Sanatoriem Edel, pořadatel
akce: Spolek aktivních Zlatohoráků a Sanatorium Edel
18. 5. 2016 17:00 - - cyklistický závod - Rovinatá časovka -
Goldtour Zlaté Hory. Start: křižovatka nad Zlatými Horami. Pořadatel akce: SKM Zlaté Hory
21. 5. 2016 - Tradiční zahájení turistické
sezóny - Rejvíz. Pořadatel akce: Spolek pro rozvoj Rejvízu

6.5.2016 20:00 - - Vst.110 Kč, mlád. příst., české znění.
7.5.2016 15:00 - - Vst. 80 Kč, mládeži přístupný, český dabing.
13.5.2016 20:00 - - Vst. 110 Kč, přístupný od 15 let, české titulky.
14.5.2016 17:30 - - Vstupné 110 Kč, přístupný od 12 let, české titulky.
21.5.2016 15:00 - - Vst. 90 Kč, mládeži přístupný, český dabing.
27.5.2016 20:00 - - Vst. 100 Kč, přístupný od 15 let, české titulky.

sobota 7. 5. - - Zahájení motorkářské sezony, koncerty rockových kapel na
náměstí. Pořádají Motorafani Bruntál ve spolupráci s městem Bruntál.

Pekinova šestka

Diecézní pouť rodin

Májový běh a sportovní odpoledne

Pekinova šestka naopak

Odemykání Mechového jezírka na Rejvízu.

Jak básníci čekají na zázrak
Barbie: tajná agentka
Hardcore Henry
Kolonie
Kniha džunglí
Carol

náměstí Míru
Vítání jara

www.zlatehory.cz
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Městské divadlo Bruntál

Pohádková babička Dadla
Tři oříšky pro popelku

Koncert pěveckého oddělení k 70. výročí založení ZUŠ v Bruntále
Jedna noc na Karlštejně

Muzeum v Bruntále p.o. - Zámek Bruntál

Divadlo zrozené z vody
HASIČI tradice a současnost

Řemeslo má zlaté dno, Příroda Bruntálska
MUZEJNÍ NOC

Muzeum v Bruntále p.o. - Hrad Sovinec

Kolotoč prima pohádek
Srnčí stezkou

Zlomky minulosti, Střípky z historie hradu, Historie lesnického školství na hradě Sovinci.
Zbraně ze sbírek Muzea v Bruntále.

Muzeum v Bruntále, p. o. – Kosárna Karlovice

Člověk a les, Domácnost z první poloviny 20. století, Obydlí lesníka, Zemědělské stroje,
nářadí a náčiní.
Chlév pro hospodářská zvířata, Bylinková půda.

Městské divadlo
Jan Nedvěd „návrat“

František z Assisi -

Městské muzeum
Jak se žije s handicapem

tel.: 554 712 765, e-mail: predprodej@mubruntal.cz
neděle 15. 5. v 15 hod. malý sál - - další pohádka pro děti.
středa 18. 5. v 15:30  - - Mateřská škola z Okružní ul. připravila
muzikálovou pohádku pro rodiče a veřejnost.
úterý 24. 5. v 17 hod - .
čtvrtek 26. 5. v 19 hod  - - český muzikál autorské dvojice
Markov- Barták, kteří se inspirovali hrou Jaroslava Vrchlického a vytvořili jedinečné dílo
s krásnými písněmi. Hraje Pradivadlo Rýmařov. Vstupné 90 Kč.

554709151 (rezervace)
Výstavy:
5. 5. -  12. 6. 2016 –

20. 5. – 28. 8. 2016 – –

Stálé expozice:

Akce: 20. 5. 2016 – - Oslavy Mezinárodního dne muzeí, bohatý program.

554219863 (rezervace)
Akce: 21. 5. – 22. 5. 2016 – – oslavy Dne dětí

28. 5. – 29. 5. 2016 – – ukázky sokolnického výcviku
Stálé expozice:

tel.: 554 744 077 (rezervace)
Stálé expozice:

, 554 614 706

pondělí 16. 5. 19:00 - - koncert nejznámějšího českého folkového
a trampského písničkáře. Vstupné: 260 a 230 Kč

čtvrtek 26. 5. 19:00 - v předplatném do divadla na rok 2016 - Martin Kákoš, Gabo Dušík,
Martin Sarvaš, Jaroslav Moravčík: výpravný
muzikál. Těšínské divadlo a hostující tanečníci.

5. 4. - 31. 5. - aneb Poznat znamená porozumět. Interaktivní
výstava Dětského muzea v Brně.

Kultura v Krnově

www.mikskrnov.cz
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Zprávy z vrbenské radniceKnihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v květnu

1.: POLC, J.: J Vranov nad Dyjí:
A.M.I.M.S., 2015.

2.: RUIZ, M.Jr.: Praha: Knižní klub,
2015.

3.: MIKO, V.: Praha: Petrklíč, 2015.

4.: NORDBERG, J.: Praha: Libri, 2016.

5.: LANG, H.-J.:
Praha: Ikar, 2016.

1.: NĚMEC, S.: Praha: ALBI Česká republika, 2014.

1.: LYNE, CH.: h Praha: Brána, 2016.

2.: O´DONNELL, L.: S Ostrava: Oldag, 2015.

3.: VARÁČKOVÁ, M.: . Praha: Slovart, 2015.

4.: TAHIR, S.: . Brno: Host, 2016.

,,Knihy otevírají dveře do jiných světů.“

an Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti.

Bdělý život: každodenní meditace na cestě Toltéků.

České milenky nacistů.

Tajný život afghánských dívek.

Jména čísel: jak se podařilo identifikovat 86 obětí jednoho nacistického
zločinu.

Svět zvířat: interaktivní mluvící kniha.

Děti moře: istorický román z doby Jindřicha VIII.

mrt včel.

Adaptace

Jiskra v popelu

… z populárně-naučné literatury

… pro děti a mládež

…z beletrie

Román se odehrává za vlády Jindřicha VIII., kdy do katolické Anglie proniká reformace a kdy

se Anglie chystá vládnout mořím. Příběh tří přátel na život a na smrt, Anthonyho, Sylvestera a

Fenelly, se prolíná s osudem válečné lodi Mary Rose. Když je tato chlouba anglického loďstva

spuštěna na vodu, dojde k tragické nehodě, jež poznamená jejich budoucí život.

Jen Marnie a Nelly vědí, co se stalo s jejich matkou a otcem. Rodiče jsou ztroskotanci na

podpoře: drogový dealer Gene a podivínská Izzy, v mládí zneužívaná a zanedbávaná, která

stejně vychovává i své dcery. Oba téměř současně za nejasných okolností umírají, ale dívky se

snaží jejich smrt všemožně utajit. Život na glasgowském chudinském sídlišti sice není nic

záviděníhodného, avšak dívky jsou spolu a musí překonat jen jeden rok, aby Marnie byla

uznána dospělou a mohla se o sestru legálně starat.

Epidemie ji vzala rodinu. Válka ji připravila o domov. Na světě jí zůstala jen mapa a naděje, že

objeví poslední ráj na Zemi. Osamělá dívka putující krajinou představuje snadnou kořist pro

lidi, kteří bojují o přežití. Ve zdevastovaném městě jí před jistou smrtí zachrání Simon, a naruší

tím křehkou rovnováhu společenství. Spolu s jeho malou sestrou podnikají útěk do tajemného

města. Doufají, že mapa je pravá. Jinak jim hrozí smrt!

Laila je dívka z lidu Učenců, který žije pod krutou nadvládou válečnického Impéria. Když je její

bratr zatčen za velezradu, nabídnou jí učenečtí povstalci bojující proti Impériu dohodu: pokud

se nechá prodat jako otrokyně na imperiální vojenskou akademii Šerosráz a bude pro ně

špehovat, odboj zachrání jejího bratra před popravou.
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5.: FOLEY, L.: Praha: Ikar, 2015.

6.: MACMILLAN, G.: . Praha: Knižní klub, 2016.

7.: GUO, X.: . Praha: Dobrovský, 2016.

1.: OPATŘIL, J.: Žďár nad Sázavou: Jan Opatřil, 2015.

2.: BREZINA, T.C.: Praha: Gragment, 2016.

3.: HAŽÍKOVÁ, H.: Praha: Knižní klub, 2015.

Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé

Kniha ztrát a nálezů.

Spálená obloha

Já jsem Čína

Kapřík Metlík. Útěk.

Případ pro tebe a Klub tygrů. Utajená laboratoř.

Láskožrout.

Londýn, 1986. Mladá fotografka Kate Darlingová pátrá po minulosti své zesnulé matky,

slavné baleríny, jež byla jako malá adoptovaná. Náhodou se dostane k záhadnému portrétu

ženy, která jako by z oka její matce vypadla, a přece to není ona. Stopy Kate zavedou na

Korsiku. A právě zde začíná příběh lásky, proti které se stavěl snad celý svět.

Stačí jen okamžik – a život se změní v peklo. Rachel Jennerová zůstala na moment pozadu. Od

té chvíle se její osmiletý syn Ben pohřešuje. Avšak co se vlastně onoho osudového odpoledne

na jejich procházce v lese stalo? Rachel se zhroutí svět, navíc proti sobě poštve téměř celou

veřejnost. Ani spolupráce s policií neprobíhá zrovna ideálně. Ubíhají minuty, hodiny, dny…

neúprosně ukrajují šanci, že Ben je ještě naživu. Že se najde. A vrátí se zpět.

V detenčním centru v Doveru čeká vyhoštěný čínský bubeník na svůj osud. Jeho pekingská

přítelkyně Mu se ho zoufale snaží najít a posílá do Londýna jeden dopis za druhým. Naposledy

byli spolu na bouřlivém rockovém koncertu, kde Ťien kraloval pódiu. Jenže pak dovnitř vtrhla

policie a odvlekla ho kdoví kam.

Kniha (nejen) pro mladé rybáře. Příběh kapříka Merlíky vás chytne a nepustí. Zažijete

napínavé chvíle i momenty, kdy se budete smát nahlas. Nahlédnete do tajů kapří duše.

Patrik našel v lese ochočeného králíka. Cestou domů ho začaly pronásledovat dvě podezřelé

osoby a zvláštní zájem o ušáka projevuje i podivný ochránce zvířat. Biggi, Luk a Patrik tuší, že

nejde o obyčejného ztraceného domácího mazlíčka. Při pátrání objeví utajenou pomůže

laboratoř, ve které se provádí zakázané pokusy na zvířatech. Kamarádi z Klubu tygrů jdou

opět do akce. Zvířata je potřeba zachránit!

Mladá Romka Brenda právě slavíc čtrnácté narozeniny, moc důvodů k radosti však nemá.

Existuje snad něco horšího než oslava s rodiči, kteří se navzájem nesnáší, a ani se to nijak

nesnaží před svou adoptivní dcerou skrýt? Bohužel existuje - a to dárek, jenž je zároveň

pomstou. Ten dárek se jmenuje Jana a má Brendu doučovat.

… pro děti a mládež
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Zprávy z vrbenské radniceHistorický úspěch oddílu šachu TJ Sokolo Vrbno pod Pradědem

Družstvo šachu TJ Sokol Vrbno p/P poprvé v historii postoupilo do II. ligy v praktickém šachu.
Předtím družstvo hrálo II. ligu jednu sezonu v korespondenčním šachu.

Již jedno kolo před koncem Krajského přeboru si družstvo vytvořilo nedostižný náskok, když

devětkrát zvítězilo a jednou remizovalo.

Vloni družstvo obsadilo v této soutěži 4. místo když smolně prohrálo dva zápasy, letos jsme
zúročili nabyté zkušenosti a s velkým náskokem jsme v čele soutěže.

Vítězné družstvo zleva: Ladislav Vaněk, Svatopluk Máj, Pavel Janyška, Vladimír Pán,
Svatopluk Vrba, Rostislav Lužný, Miroslav Hrbáček, sedící zleva Boris Pavlásek,
Vlastimil Fojtík a Geargis Vlachopulos.

Na tomto výsledku se podíleli nejen hráči, o zázemí se staral Svatopluk Vrba a všechny
domácí zápasy odřídil jako rozhodčí Rostislav Lužný.

Svatopluk Máj

Nezbývá než popřát družstvu hodně úspěchů v II. lize.
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Zprávy z vrbenské radniceJarní část fotbalové sezóny TJ Sokol Vrbno pod Pradědem je v plném proudu

Jak již samotný název článku napověděl, fotbalový oddíl při TJ Sokol Vrbno pod Pradědem z.s.
zahájil jarní část sezóny 2015/2016.
Mladší i starší přípravka zvládla své první utkání se soupeřem s SK Zátor úspěšně a své utkání
vyhrála. Mladší přípravka TJ Sokol Vrbno – SK Zátor 8:6, starší přípravka TJ Sokol Vrbno – SK
Zátor 19:2.
Mladší a starší žáci přivítali ve Vrbně zvučného soupeře FC Baník Ostrava B. Starší žáci svůj
zápas prohráli, ale za zmínku stojí určitě vítězství mladších žáků: TJ Sokol Vrbno p.P. – FC
Baník Ostrava B 8 : 6. Doufejme, že toto vítězství bude pro hráče povzbuzením do dalších
utkání.
Mužstvo dorostu, hrající pod hlavičkou FK Avízo M. Albrechtice, vstup do sezóny rovněž

zvládlo vítězstvím mladšího dorostu: Město Albrechtice - Loko. Petrovice 4 : 3 a staršího
dorostu: Město Albrechtice : Loko. Petrovice 2 : 1.
Vrbenský „A“ tým se utkal v prvním jarním kole s atraktivním soupeřem z Karlovic. Utkání
mělo velmi dobrou atmosféru a úroveň. Karlovické mužstvo zvítězilo po boji 2 : 1. Na
„obranu“ našeho mužstva musím uvést, že mužstvo Karlovic je spíše výběrem okresu
Bruntál, než samotným týmem hráčů z Karlovic.
Na závěr bych rád uvedl následující informaci: Fotbalový oddíl při TJ Sokol Vrbno pod
Pradědem z.s., zahájil činnost "Fotbalové školičky" pro chlapce i dívky ( r. 2008, 2009, 2010),
ve které se děti formou zábavy a hry seznamují s krásou fotbalu a pohybu jako takového.
Srdečně tímto zveme rodiče a děti, aby se do fotbalové školičky zapojili, a to každou středu
od 16:30 hod. do 17:30 hod. na fotbalovém hřišti ve Vrbně pod Pradědem.

Předseda FO TJ Sokol Vrbno p.P. z.s. Bc.Jindřich Pavlíček
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Společenská rubrika

Uzavřené manželství

01. 04. 2016 Luboš a Kateřina (oba z Vrbna p. P.)Rezník Krupová
Zpracovala: Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka MěÚ Vrbno pod Pradědem

Zprávy z vrbenské radnice

„Rok za rokem nám tu běží, zastavit je lze jen stěží.

Vrátit snad nejde nikdy nic, tak přejeme ti let stále víc“.

Kdo zná Tvoje srdce zlaté, má Tě každý rád,

přejeme Ti všichni proto ještě dvakrát šedesát.

Dne 16. května 2016 oslaví 60. narozeniny

Vše nejlepší přeje sestra Bohumila s rodinou.

S přáním se připojují sousedé.

paní Emilie Žihová
z Vrbna pod Pradědem.

Blahopřejeme k narozeninám

Dne 1. května 2016 oslavila krásné kulatiny

Hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let Ti přejí manžel,

děti a vnoučátka Michaela, Matěj, Jakub a Nelinka.

S přáním se připojují sousedé.

paní Jiřina Kováčová
z Vrbna pod Pradědem.

Dne 1. května oslaví 70. narozeniny

Dnes dostáváš se k zajímavému místu, v knize života už k 70. listu.

Musíme Ti ale něco přiznat- na Tobě ta léta nejsou poznat.

Proto nejen dnešní den oslavuj,

Přece je stále důvod proč se smát.

Když chceš, pořádně se zaraduj,

To je recept, jak být dlouho živ a zdráv!

Přejí manželka Liduška, dcera Monika s rodinou

a synové Radek a Roman.

pan Jan Vojkovský.
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Rozloučili jsme se

Vzpomínáme

Wolfgang Vrbno pod pradědem - Mnichov
František Vrbno pod Pradědem

Nawrath
Trličík

Michaela Chytilová, MěÚ – referentka odboru vnitřních věcí

Dne 10. května 2016 oslaví 50. narozeniny

Štěstí, zdraví a mnoho rybářských úspěchů

Ti ze srdce přeje manželka Renáta

a děti Lydie a Lukáš s rodinou.

S přáním se připojují sousedé.

pan Lubomír Pešta
z Vrbna pod Pradědem.

Dne 20. května 2016 oslaví 85. narozeniny

„Přijmi moje blahopřání, ať štěstí Tě doprovází,

zdraví ať máš náruč plnou, radosti nechť se jen hrnou.

To vše Ti ze srdce přeje dcera Milena.

pan Štefan Šramek
z Vrbna pod Pradědem.

„To, že čas rány hojí, je jen zdání. V srdcích zůstává bolest a vzpomínání“.
Dne 28. května 2016 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí

S velkou láskou a úctou vzpomínají manželka a synové.

pana Františka Višvadera
z Vrbna pod Pradědem.

Dne 16. května 2016 vzpomeneme 50. výročí úmrtí

Zároveň vzpomeneme 100. výročí jejího narození.
S láskou vzpomíná dcera Olga s rodinou.

paní Heleny Repíkové
z Ludvíkova.
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„Světlo jedné duše uhaslo, však její teplo hřeje naše srdce dál...
Odešel člověk, jehož jsme milovali,

v našich vzpomínkách však bude žíti dál“.
Dne 26. května 2016 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí

a 25. července 2016 nedožitých 80 let

S láskou vzpomíná rodina.

paní Olgy Petrušové
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

Dne 5. května 2016 vzpomeneme 20 let od úmrtí

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka Eliška, synové Zdeněk,

Jiří a Miroslav a celá rodina Zaoralova.

pana Zdeňka Zaorala
z Vrbna pod Pradědem - Železné.

„Kdo dobro a lásku rozdával, rád žil a pracoval,
ten odešel a v našich srdcích a vzpomínkách žije dál“.
Dne 3. května 2016 vzpomeneme 5. smutné výročí,

kdy nás navždy opustil

S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

pan Josef Dostál
z Vrbna pod Pradědem.

Zprávy z vrbenské radniceInzerce
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