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Informace Rady města Vrbno pod Pradědem
Dne 11. 6. 2009 proběhlo 50. zasedání Rady města. Byly projednány následující záležitosti:
RM s c h v á l i l a:
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč na činnost Poradny rané péče Krnov,
přidělení bytu mimo pořadník paní Jolaně Kandráčové, byt č. 2 o velikosti 1+1, 1. kategorie na
Sv. Michala č.p. 505 za splnění podmínky uhrazení dluhu na nájemném,
pronájem pozemků a to, pozemek p.č. 246 v k.ú. Železná pod Pradědem část o výměře cca 100m2 za
účelem zahrady, žadatel Miroslava Hlávková, Železná 142, a pozemku p.č. 910 v k.ú. Vrbno pod
Pradědem část o výměře cca 650 m2 za účelem zahrady, žadatel Dalibor Remeš, Myslivecká 589, Vrbno
pod Pradědem,
organizační řád města Vrbno pod Pradědem.
RM p o v ě ř i l a:
místostarostu Ing. Miloše Lasotu jako zástupce města do konkurzního řízení na ředitele Sportovního
gymnázia, příspěvkové organizace, Vrbno pod Pradědem.
RM r o z h o d l a:
o vyhlášení záměru na pronájem pozemků a to, část pozemku p.č. 910 o výměře cca 299 m 2 v k.ú Vrbno
pod Pradědem za účelem zahrady a část pozemku p.č. 974 o výměře cca 260 m 2 v k.ú. Vrbno pod
Pradědem za účelem zahrady,
o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování dokumentu „Zpracování územního plánu
Vrbno pod Pradědem“ společnosti Urbanistické středisko s.r.o., se sídlem Spartakovců 3, Ostrava –
Poruba,
o doplnění konkurzní komise na ředitele Základní školy Vrbno pod Pradědem členem s hlasem poradním
- psychologem Mgr. Miroslavem Škrabalem.
RM o d s o u h l a s í l a:
přihlášení paní Milady Doupovcové, klientky Domova pro seniory Vrbno, k trvalému pobytu na adrese
Domov pro seniory Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem,
umístění poštovní schránky na zdi domu 109 na Bezručově ulici (u kruhového objezdu),
podání výpovědi z nájmu bytů, a to bytu č. 11 Sv. Michala 511 a bytu č.11 Sv. Michala 515,
změnu licence dopravci Veolia Transport Morava a.s. k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní
dopravy na lince 930 241 Zábřeh – Karlova Studánka – Jeseník na Šumperk – Ovčárna – Vrbno pod
Pradědem,
povolení provozování veřejné osobní dopravy na lince 950 104 Jeseník – Olomouc – Přerov dopravci
Veolia Transport Morava a.s.,
vstup na pozemky p.č. 1463 a 1468/1v k.ú. Vrbno pod Pradědem se stavbou přípojky elektronické sítě
Telefonica O2 pro rodinný dům pana Palyzy,
výměnu zemního kabelového vedení VN od ulice Sadová po ulici Myslivecká při dodržení stanovených
podmínek,
umístění dřevěné stavby – na uskladnění zahradního nářadí na pronajatém pozemnku p.č. 1120 v k.ú.
Vrbno pod Pradědem, s podmínkou, že v případě výpovědi pronájmu žadatelka stavbu odstraní na své
náklady.
RM v z a l a n a v ě d o m í:
informaci o vývoji příjmů - sdílených daní, za leden až květen 2009 a aktuální stav rekapitulace příjmů
a výdajů totéž období,
zápis z finančního výboru a u k l á d á finančnímu odboru zařadit do programu 14. Zastupitelstva města
návrh na provedení rámcové kontroly na efektivitu vynaložených prostředků u Střediska chytrých aktivit
a Vrbenských slavností,
stavební úpravy objektu Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení č.p. 83 na ulici Bezručova, dle
přiložené projektové dokumentace,
uzavření provozu MŠ Ve Svahu od 1.7.2009 do 31.7.2009 a MŠ Jesenická od 20.7.2009 do 21.8.2009.
RM p r o j e d n a l a:
materiály připravené na jednání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem dne 25. 6. 2009.
Ing. Lasota Miloš
místostarosta
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Usnesení Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem
Usnesení Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem z 25. června 2009 najdete v plném znění na webu
www.vrbnopp.cz v sekci Radnice.

Oznámení
S účinností od 1. 5. 2009 byl na MěÚ Vrbno pod Pradědem zrušen odbor vnějších vztahů (odloučené
pracoviště vedle Nonstop Baru). Stávající zaměstnanci Ing. Pavla Müllerová byla zařazena pod majetkoprávní
odbor, jako projektový manažer (kancelář v přízemí č. 110, tel.: 554 795 123) a paní Jitka Musilová pod odbor
vnitřních věcí s náplní cestovní ruch, propagace (kancelář 1. patro č. 201, tel.: 554 795 151).
Ing. Miroslav Adámek
tajemník MěÚ

Vytratil kartu i s PINem a přišel o osm tisíc
Vrbenští policisté šetří případ výběru z odcizené platební karty. 52letý muž oznámil dne 17. 6. 2009, že mu
dosud neznámý pachatel odcizil v době od 15. do 16. 6. 2009 platební kartu s přiloženým PIN kódem, kterou
zřejmě vytratil. Následně provedl v bankomatu ve Vrbně pod Pradědem výběr ve výši 8 tisíc Kč.
Jeden jel rychleji a další si zkrátila cestu
V Karlově Studánce na křižovatce u penzionu došlo dne 19. 6. 2009 k dopravní nehodě dvou vozidel. 20letý
mladík řídil vozidlo Citroen a nedal přednost v jízdě vozidlu Opel, které řídila 22letá žena. Oba řidiči již nestihli
zabránit střetu a došlo k nárazu předních částí automobilů.
Při šetření na místě řidič doznal, že s vozidlem jel v obci rychlostí do 55 km a řidička uvedla, že si průjezd
křižovatkou zkrátila a při odbočení přejela mírně do protisměru. Oba účastníci nehody se zranili lehce. Požití
alkoholu bylo vyloučeno dechovou zkouškou. Způsobená škoda činí 151 tisíc Kč.
komisař por. Bc. Tušková Pavla

Z činnosti jednotky SDH Vrbno pod Pradědem v období od 20. 5. do 20. 6. 2009

Oznámení o změně v dodávkách tepla
Dle vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění, není možné v mimo otopném období
(1. 6.-31. 8. každého roku) vytápět byty, pouze v případě souhlasu nejméně 2/3 konečných spotřebitelů.
V případě, že máte o vytápění zájem, obraťte se na svého vlastníka domu.
Ing. Iveta Pešatová
majetkoprávní odbor

od 20. 5. 2009 do 20. 6. 2009
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Pohárová soutěž ve Vrbně pod Pradědem je za námi

červen 2009
Bruntálští policisté darovali krev
V pondělí 1. 6. 009 se zúčastnili policisté z okresu Bruntál celokrajské akce na podporu bezplatného
dárcovství krve. Iniciátory bylo Krajské ředitelství PČR Ostrava, Český červený kříž a Nef de Santé, a.s.
Policisté tak mají možnost svou aktivitou vyjádřit skutečnost, že slouží společnosti a občanům nejen v rámci
svého povolání, ale že jsou ochotni darovat i mnohem víc a pomoci tak k záchraně života a zdraví i touto formou.
Na transfuzní stanici v Bruntále přišlo 24 policistů z celého okresu Bruntál, z nichž 9 šlo darovat krev poprvé.
Policisté jsou pravidelnými dárci krve a na odběry chodí dle potřeby v průběhu celého roku. Velká většina
policistů má za sebou již značný počet odběrů. Ze zúčastněných byl jeden držitel zlaté Jánského plakety, jeden
má stříbrnou plaketu a čtyři bronzovou Jánského plaketu.
Podvodný prodej notebooku
Vrbenští policisté šetří podezření z trestného činu podvodu. 22letá žena si dne 25. 3. 2009 zakoupila
prostřednictvím inzerce na internetových stránkách notebook zn. Libra v hodnotě 6 600 Kč. Peníze poslala hned
následující den na účet prodávající, ale i přes urgence jí do 1. 6. 2009 nebyl zaslán ani notebook a ani jí nebyly
vráceny peníze. Způsobená škoda činí 6750 Kč.
Dvě víkendové nehody motorkářů, které v obou případech skončily těžkým zraněním
Dne 14. 6. 2009 v 16:00 hodin došlo na silnici mezi obcemi Holčovice - Jelení a Karlovicemi k dopravní
nehodě mezi lesní zvěří - laní a motocyklem SUZUKI, který řídil 42letý řidič.
Laň vyskočila z pravého silničního příkopu bezprostředně před přední část projíždějícího motocyklu Suzuki.
Řidič nestačil již reagovat na vzniklou situaci. Došlo ke střetu laně s přední částí motocyklu, který se následně
převrátil na pravý bok. Zvíře po nárazu na místě uhynulo.
U řidiče byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Řidič utrpěl těžké zranění - zlomeninu
klíční kosti s dosud neurčenou dobou léčení. U 20letého spolujezdce došlo k lehkému zranění - zlomenina prstu
ruky. Na motocyklu vznikla škoda ve výši okolo 30 tisíc Kč.
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Jako každý rok Sbor dobrovolných hasičů pořádal Pohárovou soutěž o putovní pohár starostky města Vrbna
pod Pradědem. Letos nám počasí přálo, takže nebránilo nic tomu, aby soutěž mohla proběhnout. Na startovní
čáru se během dne postavilo celkem 13 soutěžních družstev mužů i žen z okresů Bruntál, Opava a Jeseník.
První kolo bylo tradičně jako hlavní soutěž tohoto dne v klasickém požárním útoku družstev. Domácí mužstvo
se na start postavilo jako první a s časem 17,5s obsadilo v soutěži pěkné 3. místo. Na stupínku nejvyšším
skončilo mužstvo z Lipové-Lázně s časem 15,72s a stříbrnou příčku obsadily Janovice (16,43s ). V ženském
klání vyhrálo družstvo Janovic, druhé skončily ženy z Velkých Heraltic a na místě třetím ženy ze Široké Nivy.
Druhé kolo, již jako loni, bylo zpestřeno novým úkolem, který muselo každé družstvo zvládnout, aby čas mohl
být započítán. Letos hasiči ve Vrbně vymysleli pro soutěžní družstva tu záludnost, že armatury útočného vedení
tj. rozdělovač a proudnice, budou před startem družstva na určených místech soutěžní dráhy. Každé družstvo si
svoji taktiku určilo těsně před startem, tudíž o kuriózní, ale i chvályhodné výkony nebyla nouze. V tomto 2. kole
vyhrálo mužstvo ze Sádku (okres Opava), na druhé příčce skončila Liptáň a opět na místě třetím domácí mužstvo
z Vrbna.
Letošní již 18. ročník soutěže hasičů v požárním útoku je za námi, tak doufejme, že i příští rok se na startovní
čáře sejde minimálně takový počet družstev jako letos.
Sponzoři soutěže: Město Vrbno pod Pradědem, KOFOLA a.s., Naděžda Klíčová, Stavebniny ESO,
Elektro Krupa, Advanced Plastics, Restaurace Góól, Zámečnictví Betos, Pyrotechnika Hanák,
Chovatelské potřeby Lenka Možná, Trafika Zvědělík, Pekárna Holaj, Autodílny Remeš, Kavárna
u Dvořáků, Řeznictví Opatrný, pí. Rybárová, Jana Hošková, Drogerie Darmovzal, Odetka a.s., Farma
Bovine Heřmanovice, Pstruhařství Žalák, Autoservis Kapitán, p. Dostál, Ludmila Jelínková, Cukrárna
Karlovice a člen SDH Vrbno p. P. Lubomír Kováčik.
Všem těmto sponzorům patří velký dík za podporu, která drží stále vysokou prestiž soutěže v požárním
útoku ve Vrbně pod Pradědem!!!
25. 5. 2009
Pár minut po poledni tohoto dne byl vyhlášen poplach jednotce SDH Vrbno na odchyt nebezpečného hmyzu
na Nám. Sv. Michala. Hasiči museli k tomuto zásahu použít požární plošinu, aby se dostali do korun stromu, kde
byl velký včelí roj. Tento ohrožoval okolí, a tak jsme roj odchytili do připravené nádoby a předali místnímu
včelaři.
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26. 5. 2009
V brzkých ranních hodinách byli hasiči z Vrbna operačním a informačním střediskem vysláni do Heřmanovic.
Jednalo se o požár bývalého včelína. Na místo se jednotka dostavila jako první a zahájila hasební práce pomocí
útočného proudu. K události se dostavila také jednotka Hasičského záchranného sboru stanice Krnov. Po uhašení
se na místo dostavil vyšetřovatel z řad hasičů a Policie ČR.
3. 6. 2009
Okolo půl čtvrté odpoledne se tohoto dne stala dopravní nehoda před obcí Karlovice. Na místo nehody byla
vyslána jednotka Sboru dobrovolných hasičů z Vrbna, profesionální jednotka hasičů z Bruntálu, Zdravotnická
záchranná služba a Policie ČR. Na místo se dostavili jako první hasiči z Vrbna a také svým automobilem dorazil
člen Záchranné služby. Zjistilo se, že jde o srážku dvou osobních aut s pěti zraněnými osobami. Po průzkumu
byla ihned podávána zdravotnická pomoc až do příjezdu záchranné služby, která si zraněné osoby přebrala do své
péče. Jeden z osádky osobního automobilu byl zaklíněn a muselo tak dojít k použití hydraulického
vyprošťovacího nářadí, díky kterému se podařilo tohoto zraněného vytáhnout. Poté hasiči zajišťovali místo
nehody a také automobily proti úniku provozních kapalin. Po odtažení havarovaných vozidel se vrátili zpět na
základnu.
Za JSDH Ondřej Chalupa

Zimní semestr studia Univerzity třetího věku
Slezská univerzita v Opavě,
Vzdělávací centrum v Krnově
a
Středisko kultury a vzdělávání „Střecha“
Do zimního semestru III. cyklu studia, který začne v září a skončí v prosinci 2009, se můžou přihlásit další
zájemci, kteří letní semestr absolvovat nestihli.
Poplatek za 8 přednášek tohoto zimního semestru činí 350,- Kč.

Studium Univerzity třetího věku
Realizátor: Slezská univerzita v Opavě, Vzdělávací centrum v Krnově
Partner: Město Vrbno pod Pradědem
Místo konání: Středisko kultury a vzdělávání „Střecha“, Nové doby 578, 793 26 Vrbno pod
Pradědem
Výuka: čtvrtek, 2x za měsíc, 16.00 - 18.00 hod
Termín realizace: září 2009 – prosinec 2009 (III. cyklus studia - zimní semestr)
Zahájení: 3. 9. 2009 v 16.00 hod
Obsah studia: 8 atraktivních přednášek
Lektorské zajištění: pedagogové Slezské univerzity v Opavě a další vybraní odborníci
Podmínky přijetí:
dosažení věkové hranice minimálně 50 let
vyplnění přihlášky a doručení na adresu: Středisko kultury a vzdělávání „Střecha“, Ve Svahu 578,
793 26 Vrbno pod Pradědem, popř. doručit přihlášku osobně na Středisko kultury a vzdělávání,
pí.Trzaskalikové, tel. 554 295 195, mobil 605 291 147, email: nada.trzaskalikova@vrbnopp.cz
zaplacení registračního poplatku ve výši 350,- Kč ve Střeše ve Vrbně p. P.
Výuka bude probíhat formou přednášek, popř. seminářů či cvičení. Součástí studia bude na závěr studia
promoce, při níž absolvent III. cyklu získá osvědčení Slezské univerzity v Opavě, Vzdělávacího centra v Krnově
o absolvování Univerzity třetího věku.
Těšíme se na setkání s Vámi.
kolektiv Vzdělávacího centra v Krnově
a Střediska kultury a vzdělávání „Střecha“ ve Vrbně pod Pradědem

III. cyklus Univerzity třetího věku ve Vrbně pod Pradědem, rok 2009, zimní semestr
03. 09.

16:00-18:00

Čeština našich předků aneb Odkud se vzal kroužek nad Ů a jiné záhady
PaedDr. Michaela Hradilová (Sportovní gymnázium Vrbno p. Pradědem)

17. 09.

16:00-18:00

Trestní právo
Mgr. Marek Bernát (Městský úřad Rýmařov)

01. 10.

16:00-18:00

Rodinné právo
Mgr. Marek Bernát (Městský úřad Rýmařov)

15. 10.

16:00-18:00

Architektura známá, neznámá - od menhirů k římské vile
PaedDr. Ladislav Steininger (a13-volné sdružení krnovských výtvarníků)

29. 10.

16:00-18:00

Architektura známá, neznámá - po stopách obydlí antiky až středověku
PaedDr. Ladislav Steininger (a13-volné sdružení krnovských výtvarníků)

12. 11.

16:00-18:00

Chemie v domácnosti
Ing. Jitka Krätschmerová (Sportovní gymnázium Vrbno p. Pradědem)

26. 11.

16:00-18:00

Chemie a zdravá výživa
Ing. Jitka Krätschmerová (Sportovní gymnázium Vrbno p. Pradědem)

03. 12.

16:00-18:00

Aranžování květin
Sabina Šigutová (Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ Opava)

10. 12.

15:00-16:00

Slavnostní ukončení III. Cyklu studia

Jazykové kurzy 2009 - 2010
Středisko kultury a vzdělávání – STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem upozorňuje zájemce o jazykové kurzy
angličtiny, že tyto chce i v letošním roce zahájit. Můžete se přihlásit do kurzu pro začátečníky, mírně pokročilé
a pokročilé. Dále do jazykového kurzu němčiny, kde se můžete přihlásit do začátečníků.
Oba kurzy budou probíhat ve Střeše, angličtina každé pondělí od 17:00 hodin, vyučovací den a hodina začátku
u němčiny bude dohodnuta až v září.
První schůzka všech přihlášených proběhne v pondělí 7. září v 17:00 hodin ve Střeše.
Jazykové kurzy budou probíhat od 7. září 2009 do 24. května 2010 v rozsahu 2 vyučovací hodiny
(= 1 ½ hod) týdně, t.j. celkem 72 vyučovacích hodin ve 36 lekcích.
Poplatek za kurz činí 2.200,- Kč
(v případě získání dotace z Nadace OKD, bude příspěvek snížen)
Podmínkou pro zahájení každého kurzu je 9 přihlášených.
Přihlášku je nutné podat písemně a poplatek uhradit do 14 dnů od zahájení kurzu ve Střeše (redakce
zpravodaje a kultura) u p. Trzaskalikové. Zde obdržíte formulář přihlášky, příp. ho najdete na www.strechavrbno.cz. Případné informace obdržíte na telefonu 554 295 195.
Naďa Trzaskaliková
Středisko kultury a vzdělávání – STŘECHA
Vrbno pod Pradědem
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Připravuje se nový jízdní řád železnice

Zdá se vám, že některým vlakovým spojům chybí návaznost, že by někde stačilo přidat nebo ubrat dvě minuty,
nebo rychlíku přidat zastávku, aby se i cestující z malého města nebo venkova dostal slušně domů? Máte
příležitost připomínky k připravovanému jízdnímu řádu drážní dopravy vyjádřit, a to nejpozději do 8. 7. 2009.
Připomínky soustředí odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
kompletní návrh jízdních řádů je zveřejněn na webových stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz v sekci veřejná
správa/informace pro obce/doprava.
V tomto Zpravodaji zveřejňujeme, s ohledem na omezený počet stránek, jen návrh jízdního řádu pro
vrbenskou trať č. 313 Milotice nad Opavou- Vrbno pod Pradědem. Na internetových stránkách města
www.vrbnopp.cz najdete navíc návrhy jízdního řádu pro důležité tratě:
310 Olomouc - Opava východ, 321 Opava východ - Ostrava - Český Těšín, 270 Bohumín - Praha i trať 300
Brno - Přerov - Bohumín. Návrhy jízdních řádů jsou k nahlédnutí také na podatelně Městského úřadu, v 1. patře,
číslo dveří 206, a to denně od 7 do 11:30 a 12:30 – 14:30 hod, v pondělí a středu až do 17 hodin.

Městská knihovna Vrbno upozorňuje

Mgr. Alena Kiedroňová
odbor vnitřních věcí MÚ Vrbno p. P.

všechny čtenáře,
že ve dnech 13. 7. – 31. 7. 2009
bude knihovna z důvodu revize

Aktuality ze Sportovního gymnázia

UZAVŘENA
Městská knihovna Vrbno srdečně zve všechny knihomily
na LETNÍ BURZU KNIH,
která bude probíhat od 3. 8. – 28. 8. 2009
každý den (kromě středy, kdy je knihovna zavřena)
vždy dopoledne od 9:00 do 11:00
a odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin.
Knihu můžete zakoupit již od 1,- Kč.

Fotbal pro rozvoj
je název projektu, jehož cílem je pomoc chudým africkým zemím. V rámci tohoto projektu přijelo již podruhé
na třítýdenní pobyt do naší republiky deset mladých sportovců z Keni v doprovodu svého trenéra. První týden
strávili v Praze, třetí týden na Olomoucku a druhý týden od 14. do 21. června prožili v rodinách studentů
Sportovního gymnázia ve Vrbně pod Pradědem.
Realizační tým SG vedený Mgr. Z. Honsem, jehož duší byli studenti Dominika Scholzová, Marek Gamovský,
Kateřina Boborová, Petra Ohnoutková a Jan Glabazňa, připravil pro Keňany skutečně pestrý týden. Mladí
Keňané absolvovali besedy ve Sportovním gymnáziu a ve Střeše, spojené s promítáním filmu o životě v Keni,
který na zúčastněné skutečně hluboce zapůsobil. Hlavně však byl jejich pobyt zde naplněn sportovními
aktivitami. Zúčastnili se tréninků našich sportovců na Kopřivné, kde se jim líbil bazén s předehřívanou vodou.
Sehráli několik fotbalových utkání, projeli se na koních v Hamříkově stáji a díky městu Vrbnu si zaplavali
v bazénu v Karlově Studánce. Nadchla je návštěva Pradědovy galerie v Jiříkově, kde se osobně setkali se
řezbářem p. Halouzkou, navštívili i blízký hrad Sovinec.
Vyvrcholením celého pobytu byl fotbalových turnaj na hřišti TJ Sokol Vrbno, v němž konečně našli
přemožitele v družstvu z Uničova. Společné posezení na zahradě se studenty SG a hostitelskými rodinami, Dny
města Bruntálu v sobotu celý jejich pobyt ukončily. Setkání byla srdečná, přátelská a bezprostřední a pro mnohé
z našich studentů nesmírně poučná. Když se jedné z keňských studentek ptali, proč studuje, zaskočila je pro
všechny nepochopitelnou odpovědí, že „chce postavit pro své sourozence chýši, aby měli kde bydlet“. Rodiče
nemají.

Bc. Helena Rybárová
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juniorek. Dokázala třikrát zvítězit ve slalomech FIS a reprezentovala ČR na začátku března na MSJ 2009
v Garmisch-Partenkirchenu – v super obřím slalomu obsadila 47. místo. Ve své parádní disciplíně – sjezdu –
měla kolizi a pád, po následné operaci musela ukončit sezónu. Mezi juniory vstoupil Pavel Janoszek (93).
Vybojoval 13. místo na MČR mladších juniorů ve slalomu a zapsal body, které ho řadí v ročníku na 10. místo
republikových tabulek. Po třech letech zabodoval v závodech FIS i Jakub Krupa (92). Mezi staršími žáky se
dařilo Filipu Putnerovi (94), který si výrazně vylepšil bodové hodnocení a obsadil 3. místa ve slalomu a obřím
slalomu na Přeboru Moravskoslezského kraje. V kategorii mladších žáků se začalo dařit Martinu Lukešovi (96),
který se bodově posunul v obřím slalomu a na Přeboru Moravskoslezského kraje byl 4. ve slalomu.
Na dosažených výsledcích má výrazný podíl podpora, kterou pro přípravu našli závodníci ve SKI
AREÁLECH Myšák v Karlově, Kopřivná v Malé Morávce, Ovčárna a Branná.
Roční tréninkový cyklus 2009/10 sjezdaři zahájili 18. týdnem. V současné době je trénink zaměřen na rozvoj
obecné vytrvalosti a síly, speciální cvičení a hry. V době prázdnin jsou připravena dvě soustředění a důraz je
položen na individuální přípravu. Tréninky na sněhu budou zahájeny začátkem října na ledovci Stubai
v Rakousku.
Petr Houser, trenér AD
Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2009/10 do primy
Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ na obor
7941K81 - gymnázium všeobecné a tělesná výchova, osmileté studium, denní forma (10 volných míst)
Termín podání přihlášek stanovuji na 26. 8. 2009 včetně. Přijímací zkoušky se budou konat ve čtvrtek
27. 8. 2009 v 8:00 hod.
Uchazeči budou ke zkouškám zváni telefonicky, uvádějte proto v přihlášce ke studiu aktuální telefonický
kontakt na jednoho ze zákonných zástupců. Uchazeči, kteří předloží písemně výsledky Scio testů, které konali
v 1. kole přijímacího řízení na jinou střední školu, mohou být na základě rozhodnutí ředitelky školy přijati bez
přijímacích zkoušek.
V přijímacím řízení budou přiměřeně uplatněna kritéria vyhlášení pro 1. kolo PZ.

S pobytem ve Vrbně byli spokojeni nejen keňští studenti, ale i garanti projektu. A tak doufáme, že důvěru
pořadatelů dostaneme i v příštím roce a i další naši žáci budou mít možnost setkat s příslušníky jiné kulturní
komunity, ale hlavně prakticky vyzkoušet své znalosti angličtiny.
Děkujeme srdečně všem spolupracovníkům a sponzorům, kteří nám tento pobyt pomohli zajistit. Rodinám
našich studentů, v nichž byli Keňané hosty, pedagogům, studentům, TJ Sokol, pekařství Slunečnice, jatkám
Jantar, sklárně TOMI, Pavlu a Petru Gamovským, Zelenině Ilja Zacharopulos, Městu Vrbno p. P., majiteli hotelu
Kopřivná Malá Morávka a dalším. Zejména pak výše jmenovanému organizačnímu týmu.
Michaela Hradilová

Náborový příspěvek pro mimovrbenské uchazeče o studium pro 4. kolo přijímacího řízení do primy pro
školní rok 2009/10
Základní ustanovení:
1.
2.

Náborový příspěvek se vyhlašuje výhradně pro 3. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2009/10.
Náborový příspěvek se týká žáků s trvalým bydlištěm mimo Vrbno pod Pradědem a jeho místní části.
Výše příspěvku měsíčně:
bydliště
částka
bydliště
částka
Bruntál
800,Světlá Hora
550,Široká Niva
450,Andělská Hora
450,Karlovice
200,Malá Morávka
600,Pro uchazeče z jiných než výše uvedených obcí bude příspěvek stanoven v příslušné výši individuálně.
Výplata příspěvku:

1.
2.
3.

Příspěvek bude vyplácen na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Žádost bude podána
k rukám ředitelky školy do 30. 9. 2009 a bude platná pro celý školní rok 2009/10.
Příspěvek bude vyplácen vždy za uplynulý měsíc do 10. dne následujícího měsíce převodem na účet
zákonného zástupce žáka.
Za školní rok 2009/10 obdrží zákonní zástupci žáka příspěvek celkem 9x, a to měsících říjnu – červnu.
Zdroj příspěvku:
Příspěvek bude vyplácen z doplňkové činnosti školy.

Sjezdařské ohlédnutí
Tréninková skupina alpských disciplín na Sportovním gymnáziu Vrbno pod Pradědem má za sebou úspěšnou
sezónu. V závodním období 2008/09 pracovalo ve skupině 9 studentů - sportovců – 2 mladší žáci, 2 starší žáci
a 5 juniorů, kteří absolvovali celkem 45 startů na územních a republikových klasifikačních závodech žactva
a 62 startů na mezinárodních závodech FIS.
Nejlepších výsledků dosáhla Karolína Kloučková (90), která byla zařazena do reprezentačního družstva

Michaela Hradilová

ZŠ informuje
Úspěch dětí dramatického kroužku
Krásné zážitky jsme si přivezli ze zámku v Bludově. Jak jsem vám již psala, zúčastnili jsme se letos poprvé
divadelní soutěže Děti dětem aneb pohádková zima v jesenicko-nyském pohraničí, kterou pořádala již druhým
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rokem Jesenická rozvojová o.p.s. Dostali jsme se do finále, které proběhlo 23. 5. 2009 v Bludově. Zámek není
zpřístupněn veřejnosti, ale majitelé poskytli zázemí této budovy dětem. Nejenže jsme se mohli libovolně
pohybovat v zámeckých komnatách, dotýkat se a sedat na historické exponáty, připravovat svá vystoupení
v salónkách, ale bylo nám k dispozici i zámecké okolí, kde nás doprovázeli středověcí rytíři s dámami a své
umění nám ukázali i šermíři.
Asi nám opravdu někteří drželi palce, ale hlavně děti byly velmi šikovné, ukázněné, soustředěné a obě
představení odvedly na jedničku.
No a jak to dopadlo? Úplně nejlépe jak jen mohlo. Prváčci s divadelní hrou Petrovy kameny obsadili první
místo a ti starší se hrou Kupec a ďábel byli druzí. Radost jsme měli obrovskou. Takovou třešničkou na dortu byl
příjemný pocit z krásně prožitého slunečného a bezproblémového dne.
PS: Velké poděkování bych chtěla vyjádřit rodičům všech dětí, kteří je nejen doprovodili, nervózně drželi
palce, povzbuzovali je, ale byli velkou pomocí mně při manipulaci s kulisami, při oblékání dětí do kostýmů
a byli také takovými „tvůrci“ dobré nálady. Více na www.zsvrbno.cz.
Všem vám i nám přeji krásné prázdniny!!!
Mgr. Jana Sztuková

ZPRAVODAJ
Exkurze do Osvětimi
15. 5. 2009 se uskutečnila pravidelná exkurze žáků 9. tříd do koncentračního tábora v polské Osvětimi.
Exkurze vhodným způsobem doplňuje učivo dějepisu o 2. světové válce.
V kontextu života poloviny 20. století a rozvinuté evropské kultury představuje Osvětim a nacistické „konečné
řešení“ nejhroznější čin v celých lidských dějinách. To nesmíme připustit. Všichni, kdo jsme Osvětim navštívili,
budeme stále ostatním připomínat to, čeho všeho jsou schopné vzdělané lidské bytosti s rozvinutými
technologickými možnostmi, pokud mají dostatečně chladnou mysl. Informace o jejich skutcích jsou stále tady zvrácené, nezměněné a připravené na to, aby je mohla znovu objevit každá další generace. Jsou varováním
nejenom pro nás, ale i pro ty, kteří přijdou po nás.
www.zsvrbno.cz
Postřehy a pocity našich žáků:
„ Byl to velmi poučný výlet o tom, čeho se nacisté dopouštěli za 2. světové války. Určitě každému doporučuji,
aby se na vlastní oči podíval do koncentračního tábora v Osvětimi.“
Hanka Keprdová, 9. B
„Na to, co jsem v Osvětimi viděla a slyšela, nikdy nezapomenu. Odnesla jsem si opravdu silný emotivní
zážitek a začala jsem si vážit toho, co mám.“
Adriana Krettková, 9. B
Žembová Hana

15. Školní akademie
21. května 2009 žáci ZŠ již po patnácté potěšili rodiče, prarodiče, přátele, známé, ale také svoje učitele
vystoupeními na Školní akademii. Programy jednotlivých skupin hýřily nápady, krásnými kostýmy i nadšením
vystupujících. Letos se na akademii připravili i žáci vyššího stupně a jejich vystoupení rozhodně nezapadla. Více
na www.zsvrbno.cz

40 let CHKO Jeseníky a ZŠ
U příležitosti čtyřicátého
výročí
založení
Chráněné
krajinné
oblasti
Jeseníky
uspořádali její zaměstnanci pro
školy v okolí Pradědu naučné
dopoledne na Ovčárně. Na velmi
zdařilou akci byli pozváni i žáci
naší školy. Všem pracovníkům
CHKO děkujeme.
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Výuka angličtiny na ZŠ

Dětský den 30. 5. 2009 v Karlově Studánce

Na základní škole se vyučuje angličtina od 3. do 9. ročníku. Děti v 1. a 2. ročníku se mohou angličtinu učit
v kroužku - kurzu. Učí se pomocí písniček, říkanek, rozpočítadel a také her (např. „Na kočku a myš;Škatule
,hejbejte se!“ apod.). Žáci na 1.stupni se učí z učebnic Chatterbox a na 2. stupni z učebnic Project. V rámci
výuky vyučující se žáky (kromě běžné výuky) také soutěží, dělají projektové práce a někteří žáci chodí do hodin
konverzace. Tohle všechno jsou známá fakta, ale víte, co jsou Projekty? Není to jen název učebnic pro žáky od
6. do 9. ročníku, je to také způsob, jak se naučit cizí jazyk lépe používat a zvládat. V rámci práce na Projektu se
žáci naučí používat i jiná media - počítač, internet, slovník, tištěné i internetové vyhledávače, literaturu, časopisy
atd. Nejaktivnější jsou v tomto směru žáci 3., 4., 6. a 7. ročníků. Ti „malí“ si vyrábějí projekty k různým
významným dnům (Valentýn,Vánoce,Velikonoce, atp.), učí se písně a říkadla k těmto dnům. Ti „velcí“ zase
dělají práce zaměřené tématicky (Srovnání medicíny dříve a nyní, Transport a komunikace dříve a nyní, Moje
rodina - rodokmen, Moje město,Zvířata okolo nás, Moje budoucnost, Život před 100 lety atp.) a bývají doplněny
obrázky, fotografiemi atd.
A zde jsou ukázky z projektů – poznejte sami na jaké téma:
M.Urban- 7.A: „Past: People didn´t have cars, trains and airplanes. They rode only by carriages. They could
travel by ships too. They couldn´t fly. Present: People use cars today. They have airplanes, trans, ships, buses.
They can fly by airplanes, balloons a spaceships.“
P. Vaško-8.A: „I will work in the hospital because I want to be a doctor. I will have a pretty and intelligent
partner. I will be married and have two children. I don´t want to be famous but I want to be rich and pleased.
Nobody knows…….“
I. Žembová-7.B: „ Hello! My name is Jolly. I´m from Europe. I eat grass. I have got a small tail, black eyes
and long ears. My best friend is Bob - the wolf. He´s the nice wolf! I play with him every day. This is the life!!!“
(doplněno krásným obrázkem).
S. Jagermanová-9.A: „……..The family usually missed Daddy, head of household, because he was in the war.
He didn´t come back home - he died. The children had the opportunity to go to school, but some families didn´t
have so much money and their children had to help in their farms or on the fields…….“
Poznali jste? Možná ano - možná ne. Ale i na těchto krátkých úryvcích je vidět, co naši žáci zvládnou a jak si
s angličtinou „hrají“. Jistěže ne všichni, ale za sebe mohu říci, že jsou i tací, kterým není angličtina už úplně cizí.
Někteří dokonce už zkoušejí i číst si celé texty - knížky, časopisy, internetové zprávy, sledují filmy v původním
znění (s titulky) a hrají např. i stolní hry v angličtině. A to je, oč tu běží!
Z kroužku: zde můžete vidět jak ti „maličcí“ hrají své oblíbené pohybové hry a v angličtině!
Zpracovala: V. Huszarová (vyučující AJ)

TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE
Tato píseň od Jana Wericha byla ústředním mottem
celého Dětského dne v Karlově Studánce. Počasí nám sice
nepřálo, pršelo a byla zima, ale je vidět, že děti na horách
jsou odolné a jen tak se nenechají odradit - sešlo se jich 59!
Zahájení se konalo v lázeňském domě Orlík (za což patří
SLL Karlova Studánka velký dík, že nám poskytly krásné
prostory), kde jsme si mohli na úvod zazpívat s dětmi ze
ZŠ Werichovu píseň „Ten umí to a ten zas tohle“.
Potom jsme byli vtaženi do slavení svátku Pata a Mata v
podání neopakovatelně mistrovsky předvedeného divadla
Ivy a Pavla Pattermanových. Skvělé! Díky!
Jakmile Pat a Mat upekli loupáčky a rozdali dětem,
začalo absolvování všech atrakcí, aby si nakonec všichni mohli vyzvednout pěkné ceny.
Děti si vyzkoušely profese: zpěvák, závodník (ovládací autíčka - dráha), voják (tam dostaly do těla),
kosmetička-kadeřnice (odtud každý odcházel s barevnými vlasy), dopravní policie, číšník, hasič, slévač, cukrář,
grafik-tiskař, doktor-zdravotní sestra, perníkářka, lesák-střelba.
Nezapomněli jsme se také naobědvat, a kdo chtěl, mohl se vydovádět na skákacím hradu.
Toto všechno by se nemohlo uskutečnit bez sponzorů, obětavosti a ochoty dobrých lidí.
Sponzorům děkujeme, jsou to:
Obecní úřad Karlova Studánka, SLL Karlova Studánka s.p., Služby K.S. s.r.o., MO ČSSD, odborová
organizace SLL K.S. s.p., Mini Market K.S., Miloš Demel obch. činnost Vrbno p. P., Obchod- Garis Vrbno p. P.,
Vrtal s.r.o. Velkoobchod s nápoji Bruntál, Hotel Džbán K.S., Cukrárna M.A.D. Ludvíkov, Pekařství Slunečnice
Karlovice, Holaj pekařství Vrbno, Jantar spol. s r.o. Bruntál, GEMI Šumperk, Everest mrazírny Jeseník, Obchod
potravin K.S., Krajské ředitelství policie SmK Bruntál- preventivně informační skupina (komisař por.Bc Pavla
Tušková).
Děkujeme organizátorům – vydržte – jsou to:
Manželé Iva a Pavel Pattermanovi, ZŠ a MŠ Karlova Studánka, JSDH K.S.
a všichni dospělci z řad rodičů a přátel školy.
Ivo a Pavle, je to náročné, ale stojí to za to, vydržte! DĚKUJEME!
Nadšení a spokojení rodiče nadšených a spokojených dětí.

Dětský den MO ČSSD Vrbno pod Pradědem
MO ČSSD Vrbno pod Pradědem pořádala již
tradičně 6. června v areálu penzionu Pod
Pradědem soutěžní Dětský den. I přes nepřízeň
počasí se přišlo pobavit a porovnat své výkony 35
dětí s doprovodem. Vyhrávali všichni zúčastnění
soutěžící a věřím, že se těší na další setkání. Chci
poděkovat sponzorům Pospíšil Jaroslav (BILLA),
Jantar s. r. o. Vrbno, Ing. Holaj Vladimír
a dalším. Děkujeme také organizátorům z řad
členů, příznivců sociální demokracie a kolektivu
střediska Kotlík, kteří se podíleli na organizaci
a zdárném průběhu Dětského dne.
Předseda MO ČSSD JIří KOčička.
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Výlet na Slezské Hartě
Děti ZŠ praktické spolu s kamarády z Archy ze Široké Nivy prožily nádherný den na Slezské Hartě. Pod
vedením zkušeného lodivoda pana Tomáše Svobody jsme si užili adrenalinu více, než by zažili možná
parašutisté. Se silným větrem v plachtách jsme objevovali nádherná zákoutí Slezské Harty. Zefyr, tak se
plachetnice jmenovala, nás bezpečně dopravila z Nové Pláně do Roudna a zpět. Původně jsme výlet plánovali
jako dvoudenní, ale počasí nám to neumožnilo. V den plánovaného odjezdu jsme byli nuceni výlet zrušit, ale
počasí se nad námi slitovalo a následující den nám to všechno vynahradilo.
Děkujeme Tomášovi a kamarádům z Archy za krásný den …
Chcete tip na bezva výlet??? Jednoznačně Slezská Harta. Kontakt: Tomáš Svoboda, jachtařská škola,
půjčovna.
M. Tušková

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

za ZŠ Vrbno p. P.
Mgr. Pavel Remeš
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ZUŠ Vrbno pod Pradědem
Vážení rodiče,
nabízíme Vám možnost studia Vašich dětí na Základní umělecké škole ve Vrbně pod Pradědem, Komenského
ul. Poskytujeme dětem základy uměleckého vzdělání ve hře na hudební nástroj a sólového zpěvu. Pravidelnou
přípravou na výuku děti získávají vztah k umění, rozvíjejí své emoční, povahové a volní vlastnosti, učí se
soustředěnosti a pravidelnému plnění povinností. Výsledkem je umělecké vzdělání potřebné ke vstupu na střední
školy humanitního a uměleckého typu. Ale i děti technicky a přírodovědně zaměřené získají studiem
mnohostranný a vyvážený přehled o kultuře, o jejím vnímání, rozšíří si vědomosti a dovednosti, často toto
vzdělání vytváří protiváhu jednostranného studia technického nebo přírodovědného zaměření.
Poskytnuté základy vzdělání dokladuje vysvědčení, které slouží mnohdy jako příloha k přihlášce na střední
nebo vysokou školu. Na rozdíl od různých hudebních kroužků je námi poskytované vzdělání systematické a jeho
návaznost a úroveň garantována státem. Jsme příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, dítě navštěvuje
nejméně 1 hodinu individuální hry a 1 hodinu skupinové výuky hudební teorie týdně. Školné na měsíc při 8
vyučovacích hodinách tvoří 210,- Kč. Při talentové zkoušce, pokud nás navštívíte, posoudíme předpoklady
úspěšnosti takového studia. Ve Vrbně p. P. nabízíme hru na klavír, elektrické klávesy, sopránovou zobcovou
flétnu, kytaru, sólový zpěv, trubku. Na zobcovou flétnu navazuje studium klarinetu, hoboje, fagotu, žesťových
nástrojů (trubka, pozoun, lesní roh ...).
Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se těšíme každý čtvrtek a pátek vždy v odpoledních hodinách (do
17hodin) nebo po osobní domluvě na tel. Čísle 721/718237- p. uč. Sokolářová.
Školní rok začíná v září, přijďte co nejdříve, dokud není kapacita přijímaných dětí vyčerpána.

Klubíčkáři informují
První lavičku posadili u rybníků Klubíčkáři
Rybníky za vrbenskými sklárnami slibují být už
brzy pěkným místem k tradičním procházkám či
pravidelnému joggingu, už dnes se sem vedle rybářů
vydávají ke krátkým procházkám maminky s kočárky
a dětmi, učícími se chodit, ale také senioři. Když
nedávno starostka města v tomto zpravodaji vyslovila
myšlenku, že by bylo krásné, kdyby v této lokalitě
města posadily místní organizace, spolky či sdružení
za sebe své lavičky, hned svým nápadem nadchla
zejména maminky z vrbenského Klubíčka. A ty pak
děti.

A pak bylo najednou úterý 16. června a s ním smluvený termín, kdy se
společně vydáme k rybníkům a lavičku tam někde posadíme. Obavy z deště
se naštěstí nevyplnily, odpoledne se vyčasilo, a tak nám na poslední pracovní
úkony nakonec svítilo i slunce. Vybrali jsme si místo mezi dvěma rybníky
a když jsme zatloukli poslední z dlouhatánských hřebíků, zbylo už jen
lavičku vyzkoušet a vyfotit se na ní. Posíláme na ukázku fotky a také věříme,
že v době, kdy vyjde tento zpravodaj, bude ještě lavička na místě a nestane
se terčem vandalů. Dali jsme ji sem, aby si na ni mohl sednout a odpočinout
každý, kdo jen bude chtít. Jestli se to podaří, třeba sem brzy přibudou další
takové, nebo docela jiné lavičky. Je to krásné místo k procházkám,
aktivnímu sportování, relaxaci. Určitě by si to zasloužilo J
Klubíčkáři
Dětem chutnaly třešně i bramboráky
S oslavou Dne dětí si Klubíčko počkalo na hezčí počasí, až budeme
moci být na zahradě. Ve čtvrtek 18. června počasí vyšlo na jedničku a
maminky s dětmi z vrbenského Klubíčka se vydaly na zahradu jedné
z rodin do Karlovic – zahrát si hry, pobavit se, pochutnat si na právě
dozrávajících třešních, ale také na vytoužených bramborácích
z „plackovníku“, vonících kouřem ze žhnoucího dřeva pod rozpálenou
plotnou.
„Chtěli bychom za nás všechny poděkovat členům vrbenské
organizace Českého červeného kříže, kteří nám na oslavu Dne dětí
darovali 600 korun. Mohli jsme za ně pořídit nejen část surovin pro
občerstvení a pamlsky, ale část využijeme ještě při posledním
předprázdninovém setkání Klubíčkářů. Děti dostanou malé dárečky,“
uvedla Hana Kauerová, vedoucí vrbenského Klubíčka.
Nálada v Karlovicích byla výborná, dětem se ani nechtělo domů.
Maminky je musely hodně popohánět, aby stihly rozumný autobusový
spoj a dostaly se včas do postýlek. Některé děti už se loučily s tím, že
se brzy uvidí na táboře. Ten letošní začíná 4. července na lesní základně ve Žďárském Potoce a zájem
tentokrát předčil kapacitu. Mezi 46 táborníky je také 16 dětí z měst
a obcí polské části Euroregionu Praděd, mezi nimi i děvčata a
kluci, kteří jedou s Klubíčkem už potřetí. O prázdninách zůstane
vrbenské Klubíčko uzavřeno, děti, maminky, tátové a naši
dobrovolníci se tady sejdou zase první týden v září. Tak hezké
prázdniny všem!
Klubíčkáři

A tak se v Klubíčku vymýšlelo, jak by taková
jednoduchá lavička mohla vypadat, co by měla
splňovat a též, v jakém horizontu se může podařit ji
vyrobit a k rybníkům dovézt. Zvítězil návrh, aby to
byla jednoduchá lavička v podobě, jak ji naše děti
znají z přírody, ale zejména z našich táborů, které
pořádáme na Žďárském Potoce pokaždé v červenci.
Přece jen by ale neměla být jen tak obyčejná, to by
nebylo ono! A tak se na rozčísnuté půlce části kmene
objevilo tradiční Klubíčko a vedle něj otisky dlaní
dětí a mladých dospělých z Klubíčka i s jejich jmény.
Jen škoda, že tu nejsou opravdu podpisy dlaní všech
dětí, ne všechny se do Klubíčka dostaly, než se
lavička začala lakovat.

Fota: Klubíčko
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Složili jsme báseň „Přání Jeseníkům“

Celookresní Den zdravotně postižených

V březnu 2009 se naše MŠ Jesenická zúčastnila literární soutěže „Přání Jeseníkům“, kterou vyhlásila Správa
CHKO Jeseníky ke svému 40. výročí. 20. května jsme byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků v jesenické
Kapli. Odtud si naši malí básníci ze třídy Broučků odvezli „ČESTNÉ UZNÁNÍ“ a krásné ceny. Akce probíhala
za účasti Českého rozhlasu Olomouc.

20. června 2009 se v našem městě konala celookresní akce Den zdravotně postižených, letos již 25. ročník.
Okresní den probíhá každý rok v jiné obci, v jiném městě. Jeho letošním pořadatelem byla naše Základní
organizace ZP.
Soutěží zde přihlášená družstva v různých disciplínách sportovních, ale i ve znalostech v sociální oblasti. Na
soutěž se připravovali i naši soutěžící. V sobotu se zúčastnilo soutěží celkem 20 družstev z různých organizací
okresu. Přijeli si nejen ověřit svoje znalosti, dovednosti, ale hlavně prožít přátelské setkání, pobavit se, popovídat
si se svými přáteli o radostech, problémech.

Naše vítězná báseň:

Od rána všechny přijíždějící vítala hudba p. Košaře. Mile nás překvapila návštěva polské organizace ZP
z města Glogówku. Shromážděné soutěžící a hosty přivítala starostka Města Vrbna pod Pradědem, Ing. Helena
Kudelová. Naše ZO ZP si velmi váží zájmu MěÚ Vrbno o naši práci se zdravotně postiženými občany.
Společného dne se zúčastnili i zástupci Okresního výboru ZP z Bruntálu.
Dopoledne družstva soutěžila, snažila se získat co nejvíce bodů. I když počasí nebylo příliš příjemné, nic jim
neubralo na jejich soutěživosti. Po dobrém obědě, k němuž opět hrála hudba, všichni s napětím očekávali, jak
dopadli v soutěžích.
Během dne si návštěvníci mohli zakoupit zákusky, které napekly členky ZO ZP. Také si mohli zakoupit losy
do tomboly, která lákala mnoha připravenými cenami. Čekání na výsledky vyplnilo vystoupení country souboru
Zuzanky ze zdejší ZŠ pod vedením p. učitelky Odstrčilové a Kudlíkové. Po nich vystoupila skupina bubeníků
pod vedením p. Mgr. Vavříka. Nedali se zahanbit ani naši polští hosté. Připravili si polské písně, ale zazpívali
i známé české písně.
Vyhodnocená družstva i jednotlivci byli odměněni hodnotnými cenami. Přátelské odpoledne skončilo až
v 17:00 hodin. Všichni si zazpívali, zatančili, pobavili se. Doufáme, že nikdo od nás neodcházel zklamaný.
Budeme se těšit na příští setkání.
Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě Okresního dne zdravotně postižených. Poděkování patří
MěÚ Vrbno pod Pradědem, představitelům OV ZP Bruntál, všem členům našeho výboru a členkám naší ZO ZP,
kteří tak ochotně pomáhali při celé akci a při soutěžích. Také děkuji vedení klubu Mír za zajištění místností
i obědů.
E. Obrusníková
předsedkyně ZO ZP Vrbno pod Pradědem

Klub seniorů
Náš kalendář akcí do konce školního roku 2008-2009

Rada klubu seniorů při základní organizaci OS KOVO Advanced Plastics s.r.o. Vrbno pod Pradědem, při
příležitosti 20. výročí svého založení, si dovoluje seznámit občany města Vrbna se svými aktivitami v roce 2009.

V sobotu 20. června 2009 - společný výlet s dětmi a rodiči do polské MŠ v Glogówku.
V úterý 23. června 2009 - Mezinárodní turnaj v kopané 5 – 6 letých dětí ve Světlé Hoře

V měsíci květnu se uskutečnila beseda klubu seniorů za účasti 120 členů a hostů: jednatele společnosti
RNDr. Svatopluka Máje a předsedy ZO OS KOVO pana Josefa Dudíka.

Pozvánka:
Chtěli bychom vám oznámit, že park „ Dětský svět při MŠ Jesenická“ zahájí provoz 2. 9. 2009 od 14:00 hod.
Zveme děti, rodiče a další širokou veřejnost na slavnostní zahájení provozu parku pro veřejnost, které bude
spojeno se zábavným odpolednem pro děti.
Nabízíme:
využití volného času v příjemném prostředí
atraktivní a bezpečné herní vybavení pro děti
odpočinek, relax a zábavu

Velmi chutné občerstvení z kuchyně p. Jiřiny Benkové a apetit přítomných zpříjemnila kapela p. Hanela, která
pokračovala k tanci a poslechu po celý zbytek večera. Beseda byla ukončena chorálem slováckých písní
spokojených účastníků. V měsíci září se uskuteční 3 denní zájezd do Východních Čech, počet zájemců překročil
naše očekávání.
Svým členům poskytujeme dárek při životních jubileích. Touto cestou chceme poděkovat vedení společnosti
a odborové organizaci za peněžitou a materiální pomoc, bez kterých bychom tyto aktivity nemohli realizovat.

Projekt je spolufinancován EU z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko
Helena Machetanzová, MŠ Jesenická
20. strana

V úvodu byly maminkám k jejich svátku předány dárky. Tuto část programu zpříjemnila svým sportovnětanečním vystoupením mladá, nadějná Barunka Šestáková z Bruntálu. Sklidila obdiv s velkým potleskem.

Za Radu klubu seniorů
Jaroslav Přikryl
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Pozvánka
Místní organizace KSČM a Levicový klub žen ve Vrbně pod Pradědem
zvou všechny občany našeho města
na besedu s poslankyní Parlamentu ČR

Ing. Kateřinou Konečnou (KSČM),
která se koná v pátek 17. července 2009 v 16:00 hodin
ve Středisku kultury a vzdělávání.
Těšíme se na hojnou účast!!!

Listárna
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat učitelkám a učitelům Pomocné školy ve Vrbně
pod Pradědem, a to Františku S., Zlatce Č., Mirce T. a všem, kdo učili Esterku. Dále pak
družinářkám a kuchařkám za dobré jídlo a bašty. Všem děkuji za to, co Esterku naučili.
S úctou Magdalena Valíčková
Poděkování
Dne 6. 6. 2009 se konal v Mnichově na hřišti dětský den, kácení máje a také fotbalový
zápas. Poděkování patří fotbalistům, jejich manželkám, kamarádům, hudbě a sponzorům,
kteří uspořádali pro děti pěkné odpoledne a různé soutěže.
Přejeme Vám hodně úspěchů a ať se Vám ten příští dětský den ještě lépe vydaří.
Děkujeme Vám
Mnichováci
Jan Amos Komenský
Z Komenského obrazu nám září vždy známá slova, laskavé srdce, tvář muže, kterého
český a slovenský národ zařadil mezi své vůdce a rádce. Čtenáře provází Komenský, muž
našich dějin na cestách jako vyhnanec, který bojoval proti zlu, proti novým zklamáním, snažil se převychovat
lidstvo k věčnému míru, pokoji a lásce. Bojoval proti rozbouřenému lidu, káral mládež a napomínal ke svornosti
a spokojenosti v národě. Pedagogickou práci ve školství zmodernizoval.
Ať se mládež nemusí zúčastňovat jakýchkoliv konfliktů, ale ať bez nenávisti a násilí prožívá šťastné dětství
v láskyplném prostředí rodiny, školy a společnosti. Ať mladí lidé nacházejí svá osobní povolání a jsou jim věrní.
Ať učitelé, studenti, žáci rozdávají stále větší úctu k pravdě a spravedlnosti. Ať dospívající lidé objeví hluboký
ideál, který dá smysl a hodnotu jejich života. Ať mladí lidé mají úctu ke starým lidem, neboť budou také jednou
staří a budou chtít od mladých lásku a pochopení. V životě mladých lidí spočívá budoucnost národa.
Josefa Blisová

Galerie na radnici – Městský úřad Vrbno pod Pradědem
30. 6. – 30. 9. 2009
Tomáš Obrátil
ČÍNA
fotografie známého brněnského fotografa a cestovatele

Město Vrbno pod Pradědem
a Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA Vrbno pod Pradědem vyhlašují soutěž

Autoři 3 nejoriginálnějších fotografií získají věcnou odměnu.
Odevzdávejte max. 3 různé fotografie do 15. 9. 2009 v kanceláři
STŘECHY.
Jména autorů a vítězné práce budou zveřejněny v říjnovém zpravodaji,
na webových stránkách města a Střechy.
Informace na tel. 554 295 195.
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Lesní slavnost Lapků z Drakova 11. – 12. 7. 2009

K dobré náladě budou hrát potulní muzikanti a známé hudební skupiny:
sobota:
10 – 13 h. LETOKRUHY Přerov
neděle:
10 – 13 h. POHODA Město Albrechtice,
13 – 17 h. Duo ŠKRPÁL s harmonikou
13 – 17 h. WAGON Krnov
17 – 20 h. TALISMAN z Vrbna
- předvádění dávných řemesel, jarmareční prodej, profesionální věštectví, numerologie, léčitelství a psychologie v dřevěném
srubu
- prodej exklusivní velké pohlednice Lesní slavnosti Lapků z Drakova s příležitostním razítkem
- pro děti dřevěný historický kolotoč AGRIPA a projížďky na koních farmy Bovine a z Ranče Koločava
- LESNÍ PEDAGOGIKA – soutěže a atrakce pro děti, připravené pracovníky LČR s.p., Lesní správa M. Albrechtice
- zasaď si svůj strom, stezka odvahy
Správa CHKO Jeseníky a ACTAEA Karlovice - expozice 40 let CHKO Jeseníky
RYTÍŘI A LAPKOVÉ - šermířský spolek Jeseník - soutěže v lukostřelbě, rytířský turnaj a dobové tance pro děti, divadlo
„Dívčí válka“, souboje rytířů
Okresní myslivecký spolek Bruntál – sobota 14 hod. - myslivecký soud
3. stanoviště - most u Slučího potoka, 200 m za Drakovem – směr Rejvíz
ŘEZBÁŘ Halouzka z Jiříkova
VODNÍK u velkého vodního kola Slučího potoka
Stezka k hradu Drachenburg, přes Černou Opavu u hradu souboje lapků a rytířů skupiny ARKUS Vítkov
4. stanoviště 200m, za Slučím potokem, Klub Přátel Zlatých Hor
ZLATOHORŠTÍ ZLATOKOPOVÉ, rýžování zlata, ražba pamětních mincí, bylinářská poradna a prodej propagačních
pohlednic a předmětů KPZH
5. stanoviště - Lorenzova dřevouhelná huť, cca 600 m za Drakovem
Oprava dřevouhelné hutě a ukončení I. etapy projektu záchranných prací – obec Heřmanovice a Spolek Přátelé Vrbenska
LESNÍ GALERIE – propagace 40 výročí CHKO Jeseníky
6. stanoviště - Odpočívadlo u Černé Opavy, 800 m za Drakovem
Výstava fotografií Tomáše Ludwiga a Miroslava Vaďury

Jízdní řád – Lesní slavnosti Lapků z Drakova
autobusová přeprava osob 11. – 12. července 2009 (sobota – neděle)
Odjezdy z Vrbna p. P.
09:30 minibus, až na Drakov
13:20 velký autobus s přestupem na Drakov
10:20 velký autobus s přestupem na Drakov
17:50 velký autobus s přestupem na Drakov
Stanoviště odjezdu i příjezdu autobusu ve Vrbně pod Pradědem:
Před prodejnou ELEKTRO LINDNER u kruhového objezdu.
Dopravu sponzorsky zajišťují:
Milan Ruman – Zlaté Hory, Vojenská zotavovna – chata Ovčárna a spolek Přátelé Vrbenska.

7. stanoviště - Starý Rejvíz, lesní odbočka vpravo za Kobrštejnem – označeno
LESNÍ PEDAGOGIKA – soutěže a atrakce pro děti, připravené pracovníky LČR s.p., Lesní správa Jeseník
- stezka odvahy
8. stanoviště – Rejvíz, Spolek pro rozvoj Rejvízu
SKŘÍTEK GILL a CÍSAŘSKÁ GARDA, Mechová jezírka
Občerstvení chata SVOBODA, penzion ORLÍK a další penziony na Rejvízu
KPZH - tkalcovna s kolovratem a snovadlem v domě č.p. 12 (u kostela)

Poprvé na Severní Moravě se uskuteční mimořádný experiment - tavba železa středověkým způsobem
v miniaturní huti, která je postavena na horní louce Drakova. Ukončení tavby a vytažení železné houby
z huti předpokládáme v sobotu mezi 16 – 17 hod.

Autobusy budou označeny: „Lesní slavnost Lapků z Drakova“. Přeprava je zdarma!
Přednostně, prosíme, umožněte přepravu matkám s dětmi a seniorům.

LEGENDA k orientačnímu plánu trasy
Lesní slavnost Lapků z Drakova 2009
1. stanoviště - Památný buk u starého hamru, za mostkem u dětského lesního tábora Campanula,
cca 800 m před Drakovem
LESNÍ PEDAGOGIKA – atrakce a soutěže pro děti připravené pracovníky LČR s.p., Lesní správa Karlovice
ČMMJ, Okresní myslivecký spolek Bruntál - presentace myslivosti
Hospoda u „Hamru“, pivo, limo, opékané sele a další grilované speciality nabídnou pracovníci Penzionu U Hradilů
Královská medovina a lesní včelí produkty
Projížďky na koních a kočárech – Kováčová a Labajová Heřmanovice
2. stanoviště - Osada Drakov, SPOLEK PŘÁTELÉ VRBENSKA
Sobota – neděle 10–18 hod., experimentální tavba železa v postavené středověké replice dřevouhelné huti
13 - 14 hod. fanfáry lesních trubačů z Jeseníku
Bohatá tombola – super ceny s okamžitou výhrou
Občerstvení v lesních hospůdkách s grily, kuřaty, gulášem, pivem, kávou a královskou čokoládou

24. strana

Organizátoři Lesní slavnosti Lapků z Drakova - Spolek Přátelé Vrbenska a jejich tradiční přátelé.
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Potřebujete zajistit program pro organizovanou
skupinu osob v době prázdnin?
(zájezdy, dětské tábory, ubytovaní rekreanti – min. 15 osob)

Zajistíme besedu s promítáním na téma Jeseníky.

Volejte Středisko kultury a vzdělávání
Vrbno pod Pradědem,

tel. 554 295 195.
cena dohodou
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Letní kino
ve Vrbně pod Pradědem

pondělí 17. 8. ve 20:30 hod.
úterý
18. 8. ve 20:30 hod.
středa

19. 8. ve 20:30 hod.

čtvrtek
pátek

20. 8. ve 20:30 hod.
21. 8. ve 20:30 hod.

LÍBÁŠ JAKO BŮH – ČR - komedie
CESTA NA MĚSÍC 3D – USA /Belgie – animovaný
dobrodružný film v českém znění - trojrozměrný film
na který se musíte dívat pomocí speciálních brýlí
HANNACH MONTANA – USA – rodinná komedie
v českém znění

sobota 22. 8. ve 20:30 hod.
neděle 23. 8. ve 20:30 hod.
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

24. 8. ve 20:15 hod.
25. 8. ve 20:15 hod.
26. 8. ve 20:15 hod.
27. 8. ve 20:15 hod.

pátek
sobota
neděle

28. 8. ve 20:15 hod.
29. 8. ve 20:15 hod.
30. 8. ve 20:15 hod.

TERMINÁTOR SALVATION – USA/SRN/VB– sci-fi thriller
DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů – USA – animovaná
komedie v českém znění
MILIONÁŘ Z CHATRČE – VB – Oscarové drama
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE – VB/USA –
dobrodružný film v českém znění
ZNOVU 17 – USA – komedie
STAR TREK – USA – dobrodružné sci-fi
NOC V MUZEU 2 – USA – komedie v českém znění
Transformer: Pomsta poražených – USA - akční scifi
v českém znění
ANDĚLÉ A DÉMONI – USA - kriminální
T.M.A. – ČR – thriller
PEKLO S PRINCEZNOU – ČR – klasická pohádka

Vstupné bude v toleranci od 70,- do 75,-Kč. Cesta na měsíc a Peklo s princeznou - vstupné bude 45,-Kč
pro děti a 70,- Kč dospělí. Změna programu vyhrazena.

ART GALERIE PENSION
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i zdejší zájemci geologie a historie Karel Pavko, Josef Kárník a Milan Zach. Za pomoci všech těchto přátel se
podařilo sestavit expozici, kde každý návštěvník našel něco, co ho určitě zaujalo.

hrad SOVINEC

11. a 12. července

Střevíc bílé paní
NETRADIČNÍ PROHLÍDKY se skupinou šermu Berendal.
Souboje, divadelní scénky, sokolník.
Prohlídka v délce cca 65 minut.
Po oba dny 9:30 - 18 hod. každých 15 minut

Byly zde vystaveny originály historického nářadí „permoníků“, vzorky rud, historické fotografie železáren
Železná, kopie geologické mapy Mnichova z roku 1624 a také převážná část expozice muzea z Ludvíkova.
K vidění byly nejrůznější výrobky umělecké i užitkové litiny včetně plastiky „Poslední večeře páně“ (podle
Leonarda da Vinci - prokazatelně odlité v Ludvíkově) a nakonec i skutečné „zlatinky“ vyrýžované v současných
letech v řece Opavě.

Za čest krále

Pro návštěvníky jsme připravili ze všech získaných informací tři brožurky ve formě jednoduché skládačky,
které byly zdarma návštěvníkům rozdávány. Z nich se dozvěděli další informace o Vrbensko – Andělskohorském
rudním revíru – část I., o dolování a zpracování železa v Železné, Mnichově a ve Vidlích – část II., a o dolování
a zpracování železa v Ludvíkově, kterému patřila i Hubertova huť v Karlové Studánce – část III. Děkujeme všem
kteří přijali naše pozvání a zúčastnili se i slavnostního zahájení výstavy za účasti zástupců Euroregionu Praděd,
města Vrbna p. Pradědem a dalších hostů. V neděli jsme na výstavě přivítali i naše polské přátele z obce
Wilamowice Nyskie, kteří s námi společně připravují další spolkovou akci „Dlouhá noc a Den polské kuchyně“,
která se uskuteční 15. srpna v Ludvíkově a v prosinci pak „Evropské vánoce“.

Celodenní historická akce
Sovinec v temné době války třicetileté

Z vysoké návštěvnosti, která nás samozřejmě potěšila, a ze zájmu návštěvníků o další informace kolem
dolování a zpracování železa a drahých kovů lze usuzovat, že tematická náplň výstavy byla zvolena dobře.

18. - 19. července

Po oba dny ve 13:00 hod. bitva s obléháním hradu
Ukázky života v ostřelované pevnosti
Kejkle a žonglování s Komedianty na káře
Šermířské grotesky a kaskadérské kusy

V úvodu tohoto článku jsme již vzpomenuli ty, kteří nám pomáhali s odbornou přípravou, ale ještě musíme
poděkovat i těm dalším, které rádi touto cestou prezentujeme:
-

Po oba dny hrad otevřen 9 - 18 hod.
V sobotu 18 – 23 hod. večerní program s ohňovou show - vystoupí Meče blesky
Hrad Sovinec leží mezi Šternberkem a Rýmařovem 3km nad obcí Paseka
Informace tel. 725 577 726, www.sovinec.cz ; sovinec.purkrabi@volny.cz

firma Advanced Plastics s.r.o., která poskytla prezentační výrobky zahradní techniky GARDENA
pracovníci Technických služeb města Vrbna pod Pradědem
studenti gymnázia Vrbno p. P. a malým permoníkům
květinářství Violka za květinovou výzdobu
majitelům klubu Mír - rodině Klíčových za výtečnou spolupráci
děkujeme i členům Spolku Přátelé Vrbenska a jejich příznivcům, kteří pomohli s realizací výstavy

A úplně na závěr děkujeme všem návštěvníkům výstavy a těšíme se na setkání s vámi na dalších našich
akcích.

...aneb když tady ještě žili permoníci

Za Spolek Přátelé Vrbenska František Langer a Karel Michalus

Tak končilo tematické motto výstavy Spolku Přátelé Vrbenska, která se u příležitosti „Dnů Euroregionu
Praděd a Vrbenských slavností 2009“ uskutečnila ve dnech 13. – 14. června 2009 v prostorách klubu MÍR a byla
věnována počátkům dolování rud a jejího následného zpracování na Vrbensku. Byly zde vystaveny originály
exponátů z umělecké a užitkové litiny, a málokdo si dnes uvědomuje, že výrobky z litiny nás nepřestaly
„provázet životem“ od dávné minulosti až po dnešek. Materiál mnohých kovových výrobků nahradily sice plasty,
ale litina si své místo stále drží. Dodnes ji najdeme v tolika oblastech, že ji mnohdy ani nevnímáme,
v elektrotechnice to stále jsou nejrůznější rozvaděče, na železnici se používá na upínky pražců a na nejrůznější
díly zabezpečovacích zařízení, u dopravního značení na kotvicí příruby, v rozvodu vody (pitné i odpadní) jsou to
nejrůznější roury, kolena, vpustě dešťové vody do kanalizace, rošty, víka kanálů, čerpadla, ventily, hydranty…,
v domácnosti pláty sporáků, rošty a dvířka kamen, mlýnky na maso … a tak bychom mohli pokračovat asi ještě
dlouho.
Příprava výstavy je časově náročná a my ve spolku jsme ji prakticky započali již v září roku 2008. Nejprve
jsme začali soustřeďovat informace nejen v textové podobě, ale i informace o dostupnosti jednotlivých exponátů.
Musíme zde vzpomenout nečekanou vstřícnost, se kterou jsme se setkávali u všech kontaktovaných subjektů,
kteří nám své exponáty zapůjčili, nebo poskytli jiné potřebné informace. Smlouvy o zapůjčení a partnerské
spolupráci jsme tak uzavřeli s Vlastivědným muzeem v Jeseníku a jeho depozitářem v zámku Jánský Vrch,
s muzeem v Bruntále a ve Zlatých Horách a se Slezským zemským muzeem v Opavě. Pochopení jsme
našli i našich partnerských přátel „Klubu Přátel Zlatých Hor“, výborná byla spolupráce s obcí Ludvíkov, kde po
celou dobu našich příprav nám pomáhali ing. Dana Selingerová, ing. Emil Pela a ing. Ota Bouzek. Pomohli nám

Nakonec ještě upozornění těm, kteří se zajímají o zdejší krajinu a Vrbensko, právě vyšel 8. díl knihy „Toulavá
kamera“, kde je také zařazena naše akce „Lesní slavnost Lapků z Drakova“, popsána naučná stezka „Údolím
Lapků z Drakova“ a propagováno Vrbno pod Pradědem a okolní obce. Doporučujeme.
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Opět něco z činnosti Pěveckého sboru

ASPV informuje...

Začátek června patří v hudebním světě již tradičně soutěžnímu hudebnímu festivalu „Svátky písní“ Olomouc.
Náš pěvecký sbor se v minulosti tohoto festivalu několikrát úspěšně zúčastnil. Na nějaký čas jsme účast
v Olomouci přerušili - soutěžili jsme na festivalech ve světě - Finsko, Turecko, Francie. V letošním roce jsme se
rozhodli opět pro soutěž na domácí půdě a přihlásili jsme se hned do dvou kategorií - „Smíšené sbory“
a „Polyfonie“. Že „Svátky písní“ není soutěž ledajaká, svědčí její rozsah nejen počtem zúčastněných sborů, ale
i mnohonárodnostním zastoupením. Jednotlivé sbory pocházejí opravdu ze všech koutů světa (USA, Singapur,
Island a mnoho států Evropy). Letošního soutěžního klání se zúčastnilo asi 120 sborů ze 12 zemí, což představuje
asi 3500 zpěváků.
Takže konkurence obrovská. Jak jsem již zmínila, přihlásili jsme se do dvou kategorií, což obnášelo sestavit
a nacvičit dva 15 ti minutové programy, to je asi 10 skladeb. I když nebyly všechny nové, nácvik byl tvrdý.
Nechtěli jsme na domácí půdě udělat ostudu. Soutěžní programy jsme průběžně zkoušeli i na koncertech, např.
v Prievidzi, ve Zlatých Horách, na festivalu v Novém Městě nad Metují. Na mimořádné zkoušce dva dny před
vystoupením jsme měli pocit, že nic neumíme, že bychom snad ani neměli nikam jezdit. Jenže vstupní poplatky,
mimochodem celkem vysoká částka, byly již zaplaceny, tak jsme jeli. A stálo to za to! V obou kategoriích jsme
si „vyzpívali“ stříbrné pásmo. Což je v takovéto soutěži velký úspěch. Naše několikaměsíční tvrdá příprava
přinesla ovoce.
Soutěží však naše činnost neskončila. Absolvovali jsme další koncerty – v polském Glogówku, Olomouci a ve
Vrbně p. P. Při vrbenském Letním koncertě se do dirigování zapojila i naše členka Jana Zaoralová ml., která
tímto zakončila studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, podobně jako v loňském roce Standa
Strouhal. Sezónu jsme ukončili setkáním členů sboru, jejich rodinných příslušníků, sponzorů a příznivců sboru.
Pro rodinné příslušníky to byla náhrada za absenci partnerů i rodičů každé úterý navečer a spoustu víkendů, které
jsme trávili se sborem a pro sponzory poděkování za finanční podporu, bez níž bychom hodně akcí nemohli
uspořádat. Našimi sponzory jsou Město Vrbno pod Pradědem, Euroregion Praděd, fa Polykemi, fa Vacula,
Advanced Plastics s.r.o., ZO OS KOVO při AP s.r.o., Květinářství Šárky Urbánkové, Ministerstvo kultury ČR,
Unie pěveckých sborů. Děkujeme jim všem!
Přes prázdniny musíme načerpat síly pro náročný zbytek roku. Koncem srpna se sejdeme na soustředění,
abychom začali pracovat na přípravě podzimních a zimních koncertů. V září to bude Svatováclavský koncert,
v říjnu realizace projektu Dny česko-polské kultury v roce 2009 a XV. Mezinárodní festival pěveckých sborů
a pak adventní a vánoční koncerty, z nichž jeden bude v Ortenbergu v SRN a ostatní v Jeseníku a okolí, ve
Šternberku a závěrečný ve Vrbně pod Pradědem.
Přejeme všem krásné a slunečné prázdniny a těšíme se na pestrý a bohatý hudební podzim a zimu a věříme, že
nás podpoříte svou hojnou účastí na našich koncertech.
A protože stále máme nedostatek hlasů, přivítáme zájemce o sborové zpívání všech věkových kategorií.
Přijďte mezi nás, nebudete litovat!
Za PSMV Marie Remešová.

Mladí rybáři opět soutěžili
Na osmý ročník závodů mladých rybářů, který pořádá tradičně MO ČRS ve Vrbně pod Pradědem poslední
květnovou sobotu, se sjelo opět plno dětí. Přijely v doprovodu rodičů a vedoucích kroužků ze Zlatých Hor a již
podruhé z Řevnic u Prahy.
Nepřálo počasí, vytrvalý déšť a chladno prověřilo závodníky i po stránce fyzické zdatnosti - obstály všechny
děti. Nově zařazenou novinkou v průběhu závodu bylo to, že po prvém kole se děti ohřály a osušily u krbu na
rybářské chatě a přitom absolvovaly testy z poznávání ryb a všeobecných rybářských znalostí. Po následujícím
druhém kole lovu pstruhů bylo možno vyhlásit výsledky a vítěze odměnit krásnými poháry.
Domácí závodníci využili znalosti lovu na pstruhové vodě a obsadili první čtyři místa v pořadí: Jakub Švarc,
Josef Plíšek, Michal Teplárek a Tomáš Popek. Na pátém místě se umístil Roman Novotný z Prahy. Vítěz závodů
ulovil celkem 14 ks pstruhů duhových o celkové délce 416 cm. Ostatní závodníci jen o několik cm méně.
Přes nevlídné počasí hodnotili účastníci závodu, ale také rodiče, akci jako velmi dobrou. Naši přátelé z Řevnic
u Prahy odpoledne besedovali s našimi členy a po přespání na chatě odjížděli následující den domů. Všichni se
již těší na příští ročník.
Mgr. Milan Michalus
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V sobotu 30. 5. 2009 se uskutečnila již tradiční vzpomínková akce „Memoriál Jany Dragounové“, kde
jsme zavzpomínali na skvělou cvičitelku Janu. Ke zdárnému dni přispěli naše cvičitelky Míša, Markéta
a Alča, které nás „potrápili“ svými choreografiemi. Cvičení byla skvělá, kdo přišel, nelitoval.
V přestávkách mezi cvičeními nám předvedla své vystoupení taneční skupina Honey group a také
proběhlo losování tomboly. Kdo chtěl, mohl se občerstvit dobrým kafíčkem a nějakým tím „zobáníčkem“.
O prázdninách proběhne na volejbalovém hřišti akce „Okopávaná v nohejbale, a plácaná ve volejbale“.
Sledujte výlepové plochy.
ASPV Vrbno Vám přeje krásné letní dny, hodně pohody a sluníčka.
Pravidelné cvičení skončilo, sejdeme se zase v září!!!

Jaro studentů SG Vrbno
Sportovní gymnázium ve Vrbně pod Pradědem je poměrně mladé osmileté gymnázium s původním
zaměřením na běžecké, sjezdové lyžování a orientační běh. Před několika lety se k těmto sportům přidala
i cyklistika a nyní je zdejší gymnázium jedním z mála v republice, kde se cyklistice věnují. V uplynulém školním
roce zde studovalo 15 cyklistů, z nichž dva v květnu úspěšně složili maturitní zkoušku.
Po náročné zimní přípravě, která je ve Vrbně tradičně ve znamení běžek (při nedostatku sněhu přímo ve Vrbně
mají sportovci k dispozici autobus, který je vozí na nedaleký Praděd), chůze a florbalu, a po několika jarních
cyklistických soustředěních se v dubnu naplno rozběhla jarní část sezóny. Pro vrbenské gymnazisty to bylo jaro
plné úspěchů ať už na silnici, na dráze či na horských kolech.
Představme si tedy jednotlivě studenty vrbenského gymnázia:
Lubomír Petruš (BKCP Power Plus) - v květnu odmaturoval a odcestoval do Belgie, kde již vloni
získal smlouvu s profi stájí BKCP Power Plus. Před odjezdem si stihl připsat 7. místo v prvním závodě
Czech Cycling Tour v Olomouci.
Břetislav Rohel (Forman Cycling) - nová posila Formanů, Mistr kraje v kat. U23 na silnici, absolvoval
etapový závod Košice-Tatry-Košice, je v širším reprezentačním výběru MTB.
Daniel Dlužanský (Dukla Brno)- vloni se ještě jako junior poprvé dostal na dráhu, vloni se zúčastnil
Mistrovství Evropy v dráhové cyklistice v Polsku. Letos závodí prvním rokem v mužích, výborně jel
Euromaraton ve Znojmě, kde dojel na 12. místě.
David Dvorský (Mapei Cyklo Kaňkovský)-– zazářil na Českém poháru v Brně, který vyhrál a
vysloužil si tím nominaci na Závod míru juniorů v Terezíně, kde si počínal velmi dobře, obsadil 38.
místo celkově s tříminutovou ztrátou na prvního.
Matěj Lasák (SK Veha Team) - po účasti na lednovém Mistrovství světa v cyklokrosu, kde obsadil
16.místo, nastoupil do jarní sezóny s mírným zpožděním, získal krajský titul na silnici, 11. místo
v etapovém závodě Tour du Pays de Vaud ve Švýcarsku, 9. místo v časovce jednotlivců v Pičíně,
5. místo ČP MTB v České Kamenici a je členem silniční, MTB i cyklokrosové reprezentace.
Dominik Hynek (Mapei Cyklo Kaňkovský) - dříve převážně horský cyklista, letos je prvním rokem na
gymnáziu a začal se více věnovat silniční cyklistice, vynikajícím výkonem bylo jeho 5. místo na Českém
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poháru v Brně a 4. místo v poslední etapě Haná Tour 09. Stal se Mistrem jihomoravského kraje na silnici
v kat. juniorů,
Milan Svoboda (Scott Scania Team Kolín) - jediný závodník, který se specializuje pouze na terénní
disciplíny, je v MTB reprezentaci, v Českém poháru figuruje po třech závodech na 13. místě.
Athanasios Markos (ACS Drak Vrbno)- nováček jak ve vrbenském týmu, tak na gymnáziu, letos jezdí
svoji první silniční sezónu, měl pouze sbírat zkušenosti, ale pustil se do závodění s neuvěřitelnou vervou.
Získal zelený trikot nejlepšího vrchaře na mezinárodním etapovém závodě v Kluczborku, na Závodě
míru kadetů v Jevíčku byl ve vrchařské soutěži druhý, v celkovém pořadí skončil na výtečném 10. místě.
Je krajským Mistrem na silnici.
Ondřej Tkadlec (SKC Prostějov) - v předjaří bojoval s nemocemi, nyní už se dostal do formy, za
Závodě míru kadetů byl 13., o měsíc později vyhrál etapový závod Haná Tour, výborně jezdí i na dráze.
Petr Hampl (SK Veha Team) - nadějný opavský cyklista. Na Českém poháru ve Zbraslavi vybojoval
5. místo, na Hané Tour skončil 8. V průběžném pořadí ČP mládeže figuruje na 9. místě
Martin Schneider (Cyklo Mapei Kaňkovský)– je teprve v počátcích tréninkové přípravy a tak na
výsledky ještě čeká. Prozatím je úspěšný v místních soutěžích Jesenického šneku a Oderském poháru.
Nicméně už dokázal ve Zbraslavi na silničním poháru nasbírat několik bodů.
Jaroslav Hamáček (ACS Drak Vrbno) - taktéž v počátcích sportovní kariéry. Nedávno dokázal dojet
v nejtěžší etapě Haná Tour na 38. místě a rovněž již figuruje v celkovém hodnocení Českého poháru
mládeže.
Jiří Petruš (ACS Drak Vrbno) - na nedávném Závodě míru nejmladších v Lanškrouně obsadil pěkné
34.místo, má stříbrnou medaili z krajského mistrovství, v průběžném pořadí Jesenického šneka je na
třetím místě.
Michaela Králová (CK Maxbike Orlová) - v květnu odmaturovala, je již několik let v reprezentaci
MTBO, účastnila se ME MTBO v Litvě 2008.
Klára Škopcová (ACS Drak Vrbno) - teprve 13tiletá závodnice, na kole jezdí první sezónu, podařilo se
jí získat bronzovou medaili na krajském mistrovství v časovce, účastní se závodů Jesenického šneka
(v průběžném pořadí je ve své kategorii druhá), díky své píli a poctivosti udělala za poslední rok veliký
pokrok a je příslibem do dalších let.

Ačkoliv tito závodníci trénují ve Vrbně pod vedením Vlastimila Mlynáře a jeho sestry Aleny, na závodech
reprezentují týmy uvedené v závorce, jelikož gymnázium nemá dostatek finančních prostředků, aby zřídilo
vlastní tým. Výsledky závodníků však vypovídají o kvalitách zdejší přípravy. Kromě trenérů mají studenti
k dispozici maséra pana Luboše Tomečka st. a nově i sportovní psycholožku Hanku Hřebíčkovou. Ve Vrbně je
rovněž Sportovní centrum mládeže, jeho hlavním trenérem je Miloslav Mlynář. Ten organizuje i celoroční
soutěž Tritur, závodí se každé úterý. Ve volných termínech se studenti účastní závodů Jesenického šneka. Tento
seriál silničních a MTB závodů je ideální „škola“ pro mladé, neboť se závody startují hromadně pro všechny
kategorie. Dále v rámci tréninku dojíždí na závody do Jeseníku a Zlatých Hor. Na konci května si mohli studenti
vyzkoušet i třídenní etapový závod Jamajka Prix, který společně pořádali vrbenští, jeseničtí a zlatohorští
pořadetelé. Možnost závodit několikrát za týden je nezbytná pro správný vývoj mládeže. Stejně tak systematický
trénink v neznečištěném ovzduší a malebném prostředí Jeseníků. To vše nabízí Sportovní gymnázium ve Vrbně
pod Pradědem, které stále přijímá studenty ke studiu.
Alena Mlynářová

Jamajka – Prix 2009
Historie tohoto závodu sahá do roku 1993, kdy se jezdil vrchařský závod „Na Quinburg“. Po jeho zařazení do
Jesenického Šneku se musel prodloužit a poté, co začalo jezdit více lidí, místo po lesních cestách jsme zvolili
okruh po silnici s Holčovickým kopcem, který pravidelně rozhoduje. Od roku 2000 se startuje od hospody
Jamajka, která tradičně tento závod sponzoruje. Protože i v cyklistice je potřebná nějaká ta inovace, vzpomněli
jsme si, jak jsme začínali s Jeseníkem a Zlatými horami Jesenický Šnek a znovu je tady spolupráce mezi
tradičními pořadateli odpoledních závodů.
Ačkoliv se v úterý jezdí ve Vrbně, kvůli průjezdům křižovatek, se začalo v Jeseníku. První kopec je Pomezí,
potom výjezd ze Žulové, Barevné Vody, sjezd do Mikulovic a nakonec táhlé stoupání k „Pekinu“ do Dolního
Údolí. Středeční časovka je zařazena do vznikajícího seriálu Goldtour, který pořádá p.Kalabis ve Zlatých Horách.
Poslední etapa ve čtvrtek se startuje „U Pekina“ a po krátkém sjezdu čeká největší stoupání na Worwitz. Asi
350 metrů výškových rozdrobí peloton na skupinky, které se ve dvanáctikilometrovém sjezdu mají možnost
sjíždět. Holčovický kopec opět skupiny drobí a do Vrbna k Jamajce se jede již po rovině a spurt.
Na start první etapy se postavilo 45 cyklistů a pořádná mela začala na kopci za Žulovou. Vlastik Mlynář jel
k Černé Vodě naplno a zůstali s ním jen čtyři cyklisté. Závora V Mikulovicích je sice zastavila, ale zezadu
dojíždějící cyklisté zůstali sportovně alespoň trochu pozadu a tak se spurtovalo v pěti. Zvítězil Matěj Lasák,
student SG Vrbno před L.Tomečkem a J.Strapkem.
Ostatní kategorie vyhráli L.Trochta, Veronika
Sedláčková a Jiří Petruš.
Na časovky je zde specialista Dominik Hynek, který
na 6 kilometrech nadělil druhým Strapkovi
a Tomečkovi 7 vteřin i s omezeným juniorským
převodem. Veterán Trochta byl opět nejlepší. Dámy
vyhrála překvapivě Alena Mlynářová a mládež Maciej
Matelski z Glucholaz. Závod byl tedy mezinárodní.
To se ukázalo i třetí den, když dorazil juniorský tým
z Opole. Nejlepší z nich, Mateusz Pikos v prvním
kopci hodně zlobil a teprve technická porucha jej
poslala zpět. Na přeložce nastoupil hodně brzo Tanas
Markos, který měl ambice stáhnout tříminutový zásek
na svého trenéra. Ten však visel na konci vedoucí skupiny a nahoře Tanase dojeli. Ještě jednou se před
Worwitzem roztrhli, avšak vše se sjelo a v Holčovicích dojela zezadu další skupinka. Poslední kopec však pole
opět roztrhal a nahoře byli vepředu mladíci Markos, Dvorský a Hynek. Na poslední chvíli k nim nástupem dojel
L.Tomeček. J.Strapek je dohnal až pod kopcem. V Karlovicích se přidali tahači Trochta, Mlynář a Kopecký
a v osmi se jelo do cíle. Tam ospurtoval Markos Tomečka, který se zjevně zajímal již jen o Strapka. Pořadí v cíli
totiž rozhodovalo o celkovém vítězi. Třetím v celkovém pořadí byl David Dvorský před Vl. Mlynářem
a L.Trochtou, nejlepším veteránem. Šestý byl D.Hynek a sedmý T. Kopecký. Nejlepším kadetem byl na osmém
místě T. Markos. Dámy vyhrála v dešti Alena Mlynářová před Zuzanou Janatovou. Zmoklé dojely i Ivana
a Zuzana Metelkovy. Žákům byl závod pro studený déšť předčasně ukončen. Vyhrál Jiří Petruš před Maciejem
Matelskim. Vyhlášení a předání cen jsme kvůli dešti přesunuli na závod „Mezi tabulemi“ – 9. června 2009
ACS Drak Vrbno

www.acsvrbno.estranky.cz e-mail: acs.mlynar@tiscali.cz
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Hurá na prázdniny...

Brigády TO Vrbno pod Pradědem – Mravenci 2.

MotoClan Vrbno a Klub vrbenských turistů spojily své síly a uspořádaly v sobotu 20. 6. na chatě Sokolce pro
děti zábavný den pod názvem „Hurá na prázdniny.“
Start byl v turistické klubovně pod Sokolovnou, kde děti obdržely startovací lístek a pak se vydaly po
vyznačené trase plnit úkoly – odpovídaly na otázky ze zdravovědy, předvedly svoji fyzičku na laně, střílely ze
vzduchovky, určovaly, co patří do lesa nebo také nepatří, a prověřili jsme také jejich znalosti z turistických a
dopravních značek. Překvapilo nás, že i malé čtyřleté děti znají základní dopravní značky, jako např. STOP, Dej
přednost v jízdě, Hlavní silnice, Přechod pro chodce, Zákaz vjezdu aj. Možná nebude škodit, když je někdy
připomenou i rodičům – řidičům.
Na každém stanovišti děti dostaly sladkou odměnu za splnění úkolu a na Sokolce pak pitíčko a k opékání buřta
. Tady pak pro ně nezmar Dušan organizoval další soutěže a hry, a dohromady jsme nacvičili dokonce sborový
zpěv. Velkým lákadlem pak byla možnost vyzkoušet si jízdu na čtyřkolce.
Poděkovat musíme za skvělou hudbu a zpěv Vlastě a Tomášovi a jejich dvěma pomocnicím, a nezbývá než
obdivovat jejich repertoár, hlasivky i výdrž.
Poděkovat musíme samozřejmě všem členům MotoClanu Vrbno za organizaci celého dne, skvělé občerstvení
a možnost jízdy na čtyřkolce.
A samozřejmě patří poděkování také těm turistům, kteří se na akci svou prací spolupodíleli.
A jaký ten den vlastně byl? Trošičku chladný, ale úsměvný, hravý, bezprostřední, pestrý, zábavný, poučný,
milý - byl náš i váš.
Za Klub vrbenských turistů: Josefa Kubincová

Tenisový oddíl – „Turnaj kamarádů“

Dne 25. 5. 2009 se konala další brigáda členů TO Vrbno pod Pradědem . Sešli se kvůli dokončení započaté
práce před týdnem - zbourání, rozebrání a uklizení zbytku šop. Hlavními „ rozebírači“ byli tentokrát „Holý &
Holý“ (otec a syn). Jak je vidět z foto, akce se povedla a zkulturňování prostředí na kurtech může pokračovat dál.
Zbytek původních šop .

Už jenom rozebrat a uklidit .

Okamžik pravdy nadešel .

„Rozebírači - Holý & Holý“

Již několik let patří do kalendáře tenisových akcí TO Vrbno pod Pradědem „Turnaj kamarádů“
organizovaný dvojcí Trunda Petr a Bartoněk Vladimír. Dne 6. 6. 2009 se v tenisovém areálu sešlo 40 tenistů aby
změřili své síly ve čtyřhrách. Ve čtyřech skupinách po pěti párech se utkal každý s každým. První dva páry
postoupili do hlavní soutěže a ostatní bojovali v tzv. „Útěše“ vyřazovacím způsobem.
Pořadí hlavní soutěže: 1. Jurečka Petr - Darmovzal René
2. Křížák Petr - Maléř Petr
3. Trunda Petr - Trunda Lukáš
Vítěz Útěchy:
Čikl Jarda - Rašťák Miloslav
Akce se povedla i díky sponzorům, kterým patří na tomto místě poděkování: Darmovzal René, fa. Peersta
(Bejdák Jiří ), Butora Martin, Licov Daniel, Bulavová Dana, Knápková Ludmila, Valenta Zdeněk, Ulip Vladimír,
Rác Oldřich (Bit Power), Centrum Stone (Kamenská M.), Gamovský Pavel.
Finalisté hlavní soutěže: Maléř Petr, Křížák Petr,
Darmovzal René , Jurečka Petr

Tenisoví kamarádi

„Mravenci“ v akci .

Za výbor TO Igor Žemba
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Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v červenci a srpnu
,,Knihy představují brány do jiných světů…“
… z populárně-naučné literatury
1.: CUNLIFFE, B.: Keltové. Praha: Dokořán, 2009.
Průvodce pro každého.

… pro děti a mládež
1.: NIMMO, J.: Charlie a Zrcadlový hrad. Praha: Albatros, 2009.
Charlie Hnát se dostává i se svými nerozlučnými kamarády opět do potíží. V temných laboratořích Bludovy
akademie se chystá něco nekalého. Charliemu kdosi ukradne kouzelnou hůlku, a tak školní rok nezačíná vůbec
dobře. Čtvrtý díl příběhů obyčejného kluka s neobyčejnými schopnostmi..
2.: HLAVÁČKOVÁ, I.: Výprava do Najády. Praha: Fragment, 2008.
Prožijte další neuvěřitelné příhody s Terkou a jejími kočičími kamarády! Po výpravě do pohádkové země
Minor je Terka opět u dědečka Maxe. Záleží jen na ní, zda se vrátí domů, anebo ještě jednou pootevře dveře
do říše snů.

2.: ARMSTRONG, K.: Islám. Praha: Slovart, 2008.
3.: DRDA, A.: Kruté století. Praha: Radioservis, 2008.
Kapitoly z rozhlasového pořadu Příběhy 20. století.
4.: KOCÁBOVÁ, M.: Ani tady, ani tam. Praha: Nemo, 2009.
5.: SILNÝ, M.: Každý kopec má své … …nej. Plzeň: Cykloknihy, 2009.
6.: PETITCOLLIN, CH.: Jak správně komunikovat se svým dítětem. Praha: Pierot, 2009.
7.: HORSÁKOVÁ, M.: Pod pokličkou 4: aby tělo netrpělo. Praha: Česká televize, 2009.

3.: ŠTULCOVÁ, R.: Růže a krokvice. Praha: Knižní klub, 2009.
Uvolněte křídla své fantazie a zavítejte do Prahy z dob Otce vlasti! Jeho synu Václavovi je patnáct. Petr
Parléř staví Kamenný most a Svatovítský chrám a své mistrovství předává nadaným učedníkům včetně
mladého králevice. Především se ale stanete svědky napínavého pátrání po zdroji záhadné záře nad Hradem,
romantické lásky pekaře Matěje a mincmistrovy dcery Dorotky, několikrát narazíte na bezhlavého templáře,
zúčastníte se rytířského klání a odhalíte tajemství posvátného meče knížete Václava.
Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé

… pro děti a mládež

Citáty na červenec a srpen – o světě

1.: ARNOLD, N.: Návod k použití lidského těla. Praha: Egmont, 2009.
Edice Děsivá věda.

Svět nikdy nezajde na nedostatek divů, pouze na nedostatek údivů.

…z beletrie

(Gilbert Keith Chesterton)

1.: BERRY, S.: Rukopis Karla Velikého. Ostrava: Domino, 2009.
Cottonu Maloneovi bylo deset let, když jeho otec zahynul při havárii ponorky, které velel. Žádné přesnější
informace rodina nedostala, a tak se je Malone rozhodne získat nyní, s použitím svých kontaktů na nejvyšších
místech.
2.:VAUGHAN-HUGHES, P.: Krvavá relikvie. Praha: BB art, 2009.
Strhující příběh boje o spravedlnost a pomstu, příběh o tom, že přízraky minulosti nám nedopřejí klidu
a pronásledují nás ještě dlouho potom, kdy na ně my sami přestaneme myslet.
3.: WILLIAMS, S.: Olžin příběh. Brno: Jota, 2009.
Z náručí rodiny do teroru revoluce a na nebezpečnou cestu do exilu do severní Číny. Dramatické a hluboce
dojímavé vyprávění o obyčejné houževnaté ženě, zatažené do nejpustošivějších událostí minulého století.
4.: ALTEN, S.: Panství. Praha: BB art, 2009.
V roce 2012 má podle dávného mayského proroctví nastat konec světa. Archeolog Michael Gabriel, který
prožil posledních jedenáct let v přísně střeženém psychiatrickém ústavu, a jeho lékařka Dominique
Vazquezová se pokoušejí dokázat, že toto proroctví je pravdivé. Jejich šance zachránit svět, který stojí
na pokraji jaderného sebezničení, před hrozbou invaze z vesmíru, je však jen mizivá.
5.: MaCDONALD, A.-M.: Padněte na kolena. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
Dramatické osudy několika generací jedné rodiny, poznamenané neodvratným hříchem a dlouho skrývaným
tajemstvím. Jeden z nejslavnějších kanadských románů současnosti.
6.: NOWAK, H.: Země zalévaná krví. Praha: Baronet, 2009.
Plán na současné dobytí Stalingradu a kavkazských naftových polí nevyšel. Wehrmacht musí urychleně
ustupovat, po sovětské stalingradské ofenzivě hrozí obklíčení milionu vojáků na Kavkaze. Hitler se ovšem
svých plánů nezříká snadno, v naději na obnovení útoku přikáže ponechat část vojsk na Kubáni, kde se záhy
rozhoří několikaměsíční tvrdá bitva o ,,Malou zemi“.
7.: WILLIAMS, N.: Láska ve Francii. Praha: Olympia, 2009.
Po dvou nezdařených manželstvích myslela Nadine, že už nikdy nedopustí, aby nějaký muž ovládal její život.
Olivier zase truchlí nad smrtí své ženy. Ani jeden není připraven na lásku, ale jejich přátelství nabere
překvapivý obrat. Přežije jejich vztah cestu kolem Francie a situace plné kulturní i citové zátěže? Příjemné
vyprávění o nalezení lásky ve středním věku.

Pokud bude na Zemi místo, kde bude vzduch, slunce a tráva, bude muset člověk litovat, že tam není.
(Boris Vian)

Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.
(Albert Einstein)

Málo by toho bylo na světě podniknuto, kdybychom stále hleděli na to, jak to dopadne.
(Gotthold Ephraim Lessing)

Svět patří tomu, kdo si jej vezme.
(Jindřich Waldes)

Buď zemi andělem, ona ti bude rájem.
(N. N.)

Země nepotřebuje nové kontinenty, ale nové lidi.
(Jules Verne)

Svět je zrcadlo. Mračte se do něho a bude se na vás také mračit, zasmějte se a bude vám veselým
a laskavým společníkem.
(William Makepeace Thackeray)

Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.
(Carlo Goldoni)

To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.
(Karel Čapek)
Vybráno z internetu
Bc. Helena Rybárová
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Rozloučili jsme se

Uzavřená manželství
13. 6. 2009

Vladimír Přidal (oba z Vrbna pod Pradědem)
Marie Hilbertová

20. 6. 2009

Jaromír Kret (Vrbno pod Pradědem, část Železná)
Leona Kolaříková (Vrbno pod Pradědem)

Vrbno pod Pradědem

Pavel F r i e b

Vrbno pod Pradědem

Natálie P u kl e o vá

Vrbno pod Pradědem

Lukáš P uš ka

Vrbno pod Pradědem

Jaroslav K e c l í k

Vrbno pod Pradědem

s panem Antonínem Stiborem
z Vrbna pod Pradědem.

Blahopřejeme k narození
Adéla J a ní ko v á

Děkuji všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým za projevy soustrasti
při posledním rozloučení

Děkuji také MUDr. Huskové, MUDr. Holajové a zdravotní sestře Marii Čudovské
za péči v době nemoci.
Za rodinu manželka

Vzpomínáme
Dne 20. června 2009 jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí
naší milované babičky a prababičky

Rozloučili jsme se
Antonín S t i b or

Vrbno pod Pradědem

paní Pavlíny Prnkové

Alžběta F r ö ml o v á

Vrbno pod Pradědem

Isolda C hr e ň o v á

Vrbno pod Pradědem

(zdravotní sestry)
z Vrbna pod Pradědem.

Blahopřejeme
„Život Ti zas píše o rok víc, slovíčkem psaným chcem tedy říct:
Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví.
Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej“.
Dne 19. července 2009 oslaví krásné 60. narozeniny

pan Antonín Beránek

S láskou a úctou stále vzpomínají vnuk Karel s manželkou Renatou,
pravnuci Lukáš a Daniel a všichni přátelé.
Kdo jste ji znali, prosíme, věnujte jí tichou vzpomínku s námi.

„Čas utíká a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta a vzpomínka v srdcích zůstávají“.
Dne 1. července vzpomeneme 8. smutné výročí, kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička

paní Marta Horáková

z Vrbna pod Pradědem.
Hodně štěstí, zdraví, lásky, radosti a životní pohody do dalších let
přeje celá rodina.

a zároveň 25. července 2009 vzpomeneme 15. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček

pan Miroslav Horák

,
oba z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 18. července 2009 oslaví můj manžel

Kurt Gesierich
z Mnichova
70. narozeniny a současně oslavíme 45. výročí uzavření manželství.
Letos také budou mít kulatá výročí naši synové Karel 45, Libor 40 a Jiří 30 let.
K těmto výročím všem hodně zdraví, pohody a lásky
přeje manželka a maminka Anastázie.
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„Čas utíká a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta a vzpomínka v srdcích zůstávají“.
Dne 2. července 2009 vzpomeneme5. smutné výročí úmrtí

pana Václava Ondryhala
z Vrbna pod Pradědem.
Vzpomíná manželka Jolana, syn Jaroslav a dcera Lenka s rodinami.
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„Jen ten kdo ztratil, ví, kolik smutku zůstává v srdcích těch nejbližších“.
Dne 8. července 2009 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí

„Čas utíká a navrací se, jen láska a vzpomínka v srdcích zůstává“.
Dne 9. července 2009 by se dožil 80 let můj manžel, tatínek a dědeček

pana Jindřicha Darmovzala

pan Štefan Sláma

z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

z Vrbna pod Pradědem.

Současně 16. července 2009 budeme vzpomínat jeho nedožitých 63 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina,
syn René s rodinou, syn Jindřich a sourozenci.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 4. července 2009 vzpomeneme10. smutné výročí úmrtí

paní Anny Balážové

Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, za vzpomínku děkuje
manželka Alena a dcery s rodinami.

„Čas plyne a nevrátí, co vzal, jen bolestné vzpomínky a v očích slzy
zanechal“.
Dne 13. července 2009 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí

pana Jaroslava Belly

z Horní Moravice.

z Vrbna pod Pradědem.

Stále s úctou a láskou vzpomíná manžel, syn a dcery s rodinami.

Vzpomíná družka Helena, kamarádka Anička z Karlovy Studánky
a ostatní kamarádi.

„Kdo dobro a lásku rozdával, rád žil a pracoval,
ten neodešel a v našich srdcích a vzpomínkách žije dál“.
V sobotu 11. července 2009 vzpomeneme
se slzami v očích a velkou bolestí v srdcích
2. výročí úmrtí našeho milovaného a obětavého tatínka a dědečka

„Kdo v srdcích žije – neumírá“.
Dne 25. července 2009 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí

pana Pavla Strnadela

S láskou vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami a vnoučaty.

pana Zdeňka Merty
z Vrbna pod Pradědem.

z Vrbna pod Pradědem.
Zároveň 27. června 2009 jsme vzpomněli jeho nedožité 81. narozeniny.
V pátek 17. července 2009 vzpomeneme
12. výročí úmrtí naší milované maminky a babičky

„Odešel náhle a tiše, jak pokynul mu osud,
ve vzpomínkách však je mezi námi dosud“.
Dne 2. srpna 2009 uplyne 2. rok od chvíle, kdy nás navždy opustil bratr

paní Věry Strnadelové
z Vrbna pod Pradědem.

pan Michal Darmovzal
z Vrbna pod Pradědem.

Také 21. července 2009 vzpomeneme její nedožité 75. narozeniny.
S velkou láskou a bolestí vzpomínají dcery a synové s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Stále vzpomínají sourozenci s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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„Nezemřela – spí, zdá se jí sen – je krásný.
Zdá se jí o těch, které milovala a kteří milovali ji“.
Dne 8. srpna 2009 by se dožila 80 let naše maminka, babička a prababička

Jiří Zajíček
Zadní ves 30

paní Marie Zaoralová

793 23 KARLOVICE

z Vrbna pod Pradědem – Železné.
S láskou vzpomínají děti, vnuci a pravnuci.

- výroba zahradního nábytku, pergol
a různých doplňků ze dřeva
„Kdo v našich srdcích a myslích žije, je stále s námi a nikdy neumírá“.
Dne 14. srpna 2009 vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí strýce a dědy

pana Alfréda Klíčníka.
Vzpomínají dcery Magda a Růža s rodinami a Šárka.

- zednické práce - fasády, zateplování, obkládačské práce,
zahradní zídky,dřevěné obklady fasád, stropů a stěn
Telefon: 777 553 971
736 185 804
E-mail:

brojta@t-email.cz

Inzerce
Koupím
staré pohlednice, vyznamenání, odznaky, věci po vojácích atp. Tel. 608 420 808.

Potraviny – večerka u Hoffmannů
na ulici Sv. Čecha
oznamuje občanům prodloužení otevírací doby:
pondělí – sobota
neděle

7:00 – 12:30
8:00 – 12:30

13:30 – 21:00
13:30 – 20:00

Nabízíme široký sortiment zboží a těšíme se na Vaši návštěvu!

Zaměstnejte se sami! www.cinnostdoma.cz/jobs1
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