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Informace pro uživatele parku MŠ
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Informace Rady města Vrbno pod Pradědem.

RM p r o j e d n a l a materiály, připravené na jednání Zastupitelstva Města Vrbno pod Pradědem.

V měsících červenci a srpnu proběhlo 52. a 53. zasedání Rady města. Byly projednány následující
záležitosti:

15. jednání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem se koná 24. 9. 2009, v 16:00 hod v sále Střediska
chytrých aktivit

RM s c h v á l i l a:
uzavření dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlovice
(změna čl. IV Doba trvání smlouvy) a uzavření dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem
Vrbno pod Pradědem, obcemi Karlova Studánka a Ludvíkov (změna čl. IV Doba trvání smlouvy),
o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků, za předpokladu podání žádosti
a schválení těchto smluv zastupitelstvem či radou uvedených obcí a schválení krajským úřadem,
v případech hodných zvláštního zřetele, finanční výpomoc občanům z rozpočtu města. K tomu účelu RM
vyčleňuje z rozpočtu města na rok 2009 celkovou částku 20.000Kč.
přidělení bytů dle pořadníku: p. Ladislav Klíma, byt č. 2 o velikosti 0+1, Ve Svahu 430, pí Jana Kopová,
byt č. 3 o velikosti 2+1, Sv. Michala 514, pí. Dita Orságová, byt č. 1 o velikosti 4+1, Husova 494 a p. Petr
Krejčí, č. 121 o velikosti 1+1, Krejčího 487,
pronájem pozemků: p.č. 1217/1 o výměře cca 915m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, zahrada, pí Sylva
Jaremčuková, Nádražní 317, p.č. 973 část o výměře cca 196m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, zahrada,
p. Karel Hudec, Husova 400, p.č. 839/2 část o výměře cca 115m 2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, obsluha
malé vodní elektrárny, p.Miroslav Bíba, Pivovarská 24, Králův Dvůr, p.č. 63/3 o výměře cca 30m2 v k.ú.
Mnichov p.P., sečení a vjezd k domu, p. Martin Vilímek, Mnichov 359, p.č. 974 část o výměře cca
260m2 v k.ú. Vrbno p.P., zahrada, Milan Figura, Husova 401, p.č. 910 část o výměře cca 300m 2 v k.ú.
Vrbno p.P., zahrada, pí. Renata Suchánková.
harmonogram pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2010 a zásady pro vypracování rozpočtu na rok
2010,
výměnu bytů mezi Jiří Čepera, Sv. Michala 506, byt č. 5, vel 2+1 a Ing Jiří Plchot ,Sv. Michala 506, byt
č. 2, vel.3+1.

Ing. Lasota Miloš
místostarosta

RM j m e n o v a l a:
Mgr. Zdeňka Bártka od 1.8.2009 ředitelem příspěvkové organizace Základní škola Vrbno pod Pradědem.
RM r o z h o d l a:
o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Andy, s.r.o Praha 3,
smlouva o umístění reklamní cedule na sloupu veřejného osvětlení,
o zrušení nájemních smluv o dočasném užívání pozemků z důvodu neplnění podmínek nájemních smluv:
Václav Albert, Mnichov 61, Zdeněk Motyka, Mnichov 291, Jan Patterman, Karlovice 162,
o uzavření smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd mezi Euroregionem
Praděd – česká část a Městem Vrbno pod Pradědem, týkající se se projektu „Vrbno známé i neznámé“.
RM o d s o u h l a s í l a:
výměnu oken – demontáž stávajících oken, zhotovení a montáž nových plastových oken za finanční
spoluúčasti majitele p. František Obid, Ve Svahu 423,
provedení rekonstrukce elektrické přípojky, rekonstrukce bude provedena výměnou přívodních kabelů od
trafostanice přes pozemek p.č. 92. Žadatel TWI spol. s.r.o, Mnichov 146,
pokračování výstavby bezdrátového rozhlasu ve Vrbně pod Pradědem dle navrženého schématu.
RM v z a l a n a v ě d o m í:
informaci o vývoji pohledávek za rozpočtovými příjmy k 30. 6. 2009,
žádost MŠ Jesenická, o souhlas s podáním žádosti o dotaci „10 let přátelství“ a souhlasí s podáním
žádosti svědomím, že majetek MŠ bude navýšen o hodnotu převyšující částku spolufinancování akce,
informaci Judr. Zahradníčka, správce konkurzní podstaty, že Městu Vrbno pod Pradědem náleží částka
135.086 Kč k uspokojení uznané pohledávky z konkurzní podstaty úpadce p. Škopce,
výroční zprávu o činnosti MěÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2008
informaci o vývoji příjmů – sdílených daní, rekapitulaci příjmů a výdajů a výsledky hospodaření za leden
až červenec 2001.
RM p r o j e d n a l a a s c h v á l i l a:
návrh rozpisu rozpočtových změn č. 2 v rámci Od-Pa do položek,
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Naše město zase zkrášlí
Jak místní obyvatelé, tak návštěvníci města, si bezpochyby všimli, že se v ulicích objevili lidé v barevných
reflexních vestách s označením Město Vrbno pod Pradědem. Jsou to naši občané, kteří projevili zájem nastoupit
na veřejnou službu, která zaměstnává osoby dlouhodobě závislé na sociálních dávkách.
Málokdo ale ví, že za výkon veřejné služby nenáleží odměna. Člověk v hmotné nouzi vykonává tuto činnost
zdarma, ale s vědomím, že si tím zajistí příjem sociální dávky a případně si v její výši ještě přilepší. Město
organizací veřejné služby umožňuje svým občanům, kteří se ocitli ve stavu hmotné nouze, prokázat snahu
vymanit se z dočasně nepříznivé situace, získat dovednosti a pracovní návyky, které jim postupně mohou ulehčit
přechod k normálnímu zaměstnání.
Lidem, kteří v současné době pro město takto pracují, patří ve většině případů ocenění i poděkování za jejich
snahu, přičinit se o pěkné prostředí, ve kterém žijí. Tříměsíční zkušenost je taková, že mnozí odvádějí svěřenou
práci nanejvýš pečlivě. Na druhou stranu město už nepodá pomocnou ruku těm, kteří zklamali a svou práci
nebrali vážně. Někteří totiž přicházeli už ráno v podnapilém stavu, a tak jsme je museli ihned poslat domů. Tím
prakticky ztratili na dobu tří měsíců šanci dostat další práci. Jiní zase dokázali část pracovního dne strávit
posedáváním na lavičkách s cigaretou a v diskusi s kolemjdoucími. Tomu chceme v budoucnu předejít
důslednější kontrolou jednotlivých pracovišť.
Současně očekáváme, že se postupně bude zlepšovat vzhled našeho města, protože lidé zaměstnaní na veřejné
službě jednak čistí chodníky, ošetřují zeleň, budou pomáhat i s dalšími pracemi odbornějšího rázu. Jsou to pouhé
tři horké měsíce zkušeností, navíc s prací i ve velmi nepříznivých klimatických podmínkách. Lidé uvykají
pracovnímu tempu a věříme, že s jejich prací budeme ještě více spokojeni. Někteří už si teď zaslouží jedničku,
někdo třeba dvojku a jiní se teprve učí.
Majetkoprávní odbor MÚ Vrbno pod Pradědem

Volby do Poslanecké sněmovny
Vážení občané,
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“) na území
České republiky, vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2009 Sb. ze dne 9. července 2009. Volby
do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 9. října 2009 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 10. října 2009 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech, zřízených
při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů
vedených honorárními konzulárními úředníky. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič volit i na
voličský průkaz.
Hlasování na voličský průkaz
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 9. července 2009, a to písemným
podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 2. října 2009,
obecnímu úřadu, který stálý seznam voličů vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,
tj. 7. října 2009; obecní úřad v místě trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj.
24. září 2009, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz
opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny
v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního
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občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního
seznamu voličů.
Způsob hlasování
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně novou sadu hlasovacích lístků.
Poté vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. Neplatné jsou hlasovací lístky, které
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. Po opuštění
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám
upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do
úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Bc. Monika Janků, vedoucí odboru vnitřních věcí

Upozornění redakční rady k volbám
Politické strany, které se budou chtít presentovat v rámci předvolební kampaně voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, mají možnost tohoto využít na stránkách Zpravodaje č. 10/09, a to max. v rozsahu ½ strany za
úplatu – viz ceník inzerce Zpravodaje.
Uzávěrka je 20. 9. 2009.

CSS - Centrum sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko

červenec - srpen 2009

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

středa 16. 9. 2009
středa 9. 9. 2009
úterý 8. 9. 2009

–
–
–

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

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní Městského úřadu Vrbna pod Pradědem.

Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!

Zloděj kutil
V Karlově Studánce v době od 3. do 7. 7. 2009 neznámý pachatel vnikl do stolárny, kde vypáčil skříň
s nářadím. Odcizil pilu, vrtačku, brusku, hoblík a různé ruční nářadí (kladiva, šroubováky). Způsobená škoda činí
20 tisíc Kč.
Rychlý motocyklista havaroval
Dne 23. 7. 2009 v 17:00 hodin mezi obcemi Vrbno pod Pradědem a Vidly jel 31letý muž na motocyklu
Honda. Nepřizpůsobil rychlost jízdy dopravně technickému stavu komunikace a při projíždění levotočivé zatáčky
vyjel mimo vozovku. Došlo k jeho lehkému zranění. Požití alkoholu bylo vyloučeno negativní dechovou
zkouškou. Způsobená škoda činí 30 tisíc Kč.
Rozbil okno a vzal autorádio
V době od 24. do 25. 7. 2009 neznámý pachatel rozbil před domem v Karlovicích okno u vozidla Nissan
a odcizil přední panel od autorádia. Způsobená škoda činí 3 500 Kč. Šetří OOP Vrbno pod Pradědem
Bezpečnostní akce na podávání alkoholu a další opatření
Ve Vrbně pod Pradědem v pátek 24. 7. 2009 zkontrolovali policisté restaurace, bary a pivnice na území města
a v přilehlých částech. Zjistili tři případy podávání alkoholu mládeži, které řeší jako přestupky. Mladistvým
policisté naměřili v dechu od 0,04 až do 1,1 promile.
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Další odcizená navigace
I přes naše neustálá varování, aby lidé nenechávali viditelně cenné věci ve svých vozidlech, tak policisté
šetří další krádež vloupáním a odcizení navigace z vozidla.
Viditelně umístěné navigace v držáku v zaparkovaném vozidle u hotelu v Ludvíkově si všiml dosud neznámý
pachatel dne 28. 7. 2009 v odpoledních hodinách. Rozbil okno dveří Volkswagenu a navigaci Magellan si vzal
i s držákem a napájecím kabelem. Způsobená škoda činí 6 tisíc Kč.
Vykradli ho na benzínce
Kolem 13:00 hodiny v pondělí 3. 8. 2009 ve Vrbně pod Pradědem na čerpací stanici využil neznámý pachatel
chvilku, kdy obchodní zástupce šel nabízet zboží na benzínku, a vnikl mu násilně do dodávkového vozidla.
Vypáčil zámky u zadních dveří a dveří spolujezdce. Z přední přihrádky odcizil osobní doklady, platební kartu
a tržbu ve výši přes 11 tisíc Kč.
Amnestie na zbraně skončila
V červenci skončila možnost občanů beztrestně odevzdat zbraně a střelivo, které dosud přechovávali bez
povolení. Tuto možnost umožňovala novelizace Zákona o zbraních a střelivu. Jednalo se o zánik trestnosti
nedovoleného ozbrojování u osob, které ve lhůtě od 1. 2. do 31. 7. 2009 dobrovolně předali útvaru policie zbraně
a střelivo, které přechovávali bez povolení.
V rámci okresu Bruntál využilo amnestie celkem 27 osob, z toho 18 držitelů zbrojních průkazů. Odevzdáno
bylo 41 zbraní a 51 kusů střeliva. V kategorii B bylo odevzdáno 20 zbraní, kdy se jednalo o signální pistoli,
revolvery, pistole a malorážku, která patří do této kategorie. V kategorii C byly odevzdány troják, kulovnice,
brokovnice, malorážky a perkusní revolvery.
Většina těchto odevzdaných zbraní byla již řádně zaregistrována policisty z oddělení služby pro zbraně
a bezpečnostní materiál a vlastníci je již bez problémů používají.
Poškozování cizí věci
Policisté z Vrbna pod Pradědem šetří případ, který se stal v době od 12. 8. 2009 do 13. 8. 2009 na ulici
Zlatohorské ve Vrbně pod Pradědem. Zde neznámý pachatel poškodil betonový odpadkový koš tím způsobem, že
věc vyvrátil a následně způsobil kompletní devastaci koše - rozdrcení. Celková škoda se vyšplhala do výše
5 .840,- Kč.
Odnesl si obě registrační značky
V pondělí 17. 8. 2009 v době od 6:30 hodin do 14:25 hodin z vozidla Chrysler Grand Voyager, které bylo
zaparkováno na parkovišti u penzionu na ulici Jesenická ve Vrbně pod Pradědem, odcizil dosud neznámý
pachatel obě registrační značky. Přední RZ odmontoval i s ochranným rámečkem a zadní vytrhl. Odcizením
vznikla majitelce vozidla škoda ve výši okolo 1 000 Kč. Bylo vyhlášeno pátrání po odcizených registračních
značkách.
komisař por. Bc. Tušková Pavla a vrchní inspektor nprap.Ing. Křištofová Ivana

Z činnosti jednotky SDH Vrbno pod Pradědem

od 20. 6. 2009 do 20. 8. 2009

150

Hasiči z Vrbna o prázdinách soutěžili v požárním sportu
Během letních měsíců probíhají soutěže v požárním sportu na území celé České republiky. Sportovní družstvo
hasičů z Vrbna se pravidelně jezdí těchto klání zúčastňovat, i když lidí na tuto činnost bohužel nepřibývá a času
není mnohdy dost, díky velké vytíženosti členů ve výjezdové jednotce, kteří jsou ve velké míře zároveň i členy
sportovního mužstva, jsme navštívili několik soutěží na okrese Bruntál.
11. 7. 2009 jsme vyrazili do Moravskoslezského Kočova na soutěž v požárním útoku družstev. Po zdařilém
provedení jsme obsadili, o pouhé čtyři desetiny sekundy, celkově druhé místo za Janovicemi.
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Letos, jako každoročně, jsme zavítali i do Suché Rudné, kde se koná pěkná noční soutěž v požárním útoku na
sjezdovce u hotelu Paramon. Vždy se na této soutěži sejde slušná konkurence. Letos na klání zavítalo okolo 13-ti
družstev z okresů Bruntál a Opava. Hasiči z Vrbna dokončili útok a celkově obsadili 4. místo.
Další soutěží, na které jsme nechyběli, byla ta 15. 8. v Břidličné. Opět se na start dostavili konkurenti z celého
okresu. S časem 19:86s jsme tuto soutěž s troškou štěstí vyhráli.
Vybrané události v tomto období:
26. 6. 2009
Koncem června nás už, bohužel skoro jako každý rok, zasáhly nepříjemné povodně. Naštěstí se náš okres
obešel bez větších škod, ale i tak měli hasiči během těchto dnů plné ruce práce s pomocí obyvatelům. Jednotka
hasičů z Vrbna byla povolána operačním střediskem celkem k 6-ti událostem, spojených s povodněmi. Prováděli
jsme odčerpávací práce a také díky tomu, že hrozily přívalové deště jsme, monitorovali řeku od Vrbna až po
Širokou Nivu.
19. 7. 2009
V půl šesté večer nám byl vyhlášen poplach na odstranění stromu ze železniční tratě. Strom byl vyvrácen nad
tratí před Karlovicemi a ohrožoval vlak při průjezdu. Tento jsme pomocí motorové pily odřezali a odklidili. Díky
vývratu, který byl až z hlavní, cesty byli na místo povoláni pracovními údržby silnic, aby nedošlo k dopravní
nehodě díky utrhnuté krajnici.
30. 7. 2009
V dopoledních hodinách tohoto dne byla jednotka hasičů z Vrbna povolána na dopravní nehodu. U restaurace
Praděd narazilo osobní auto do plotu. Po příjezdu byla řidička již mimo vozidlo v lékařské péči. Při nehodě
nedošlo k těžkému zranění. Hasiči provedli odpojení baterie a poté se vrátili zpět na stanici.
10. 8. 2009
V 11:07 nám byl vyhlášen poplach na požár nákladního automobilu ve Vrbně u nádraží. Po příjezdu jsme
zjistili, že požár zachvátil již celou kabinu nákladního vozidla. Na místo vyjely dva cisternové automobily
z Vrbna a také profesionální jednotka z Bruntálu. K likvidaci byl nasazen vysokotlaký proud a také museli hasiči
zasahovat v dýchací technice. Během půl hodiny byl požár zlikvidován. Na vozidle vznikla škola okolo 400tisíc
korun.
Za JSDH Ondřej Chalupa

Události s likvidací nebezpečného bodavého hmyzu
V letních měsících roste na území okresu počet
mimořádných událostí, u kterých hasičské jednotky
likvidují nebezpečný bodavý hmyz (včely, vosy
a sršně). Několikrát denně
hasiči
bojují
s nebezpečným hmyzem, který ohrožuje okolí.
Pokud však k ohrožení života nebo majetku
nedochází, není povinností hasičů hmyz a jeho
hnízda likvidovat. Naopak, pokud člověk hasičskou
jednotku bezdůvodně přivolá, dopouští se dle zákona
o požární ochraně přestupku. Problémové situace
s bodavým hmyzem nejlépe zvládají vystrojení
včelaři a odborné dezinsekční firmy. Hasiči zasahují
jen v případech, kdy se hmyz usídlí a je nebezpečný
blízkému obydlí, na veřejných prostranstvích, u škol,
dětských hřišť apod.
Dny, kdy hasiči likvidovali nebezpečný hmyz v největším počtu případů:
29. 7. - 4, 30. 7. – 3, 31. 7. – 3, 3. 8. – 3, 6. 8. – 3, 7. 8. – 4, 9. 8. – 4, 10. 8. – 3. Celkem za období 27 případů.
Ing. Antonín Ušela - odbor prevence, UO Bruntál
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Do Vrbna pod Pradědem přicházejí nové výrobní technologie
Díky snahám firmy Advanced Platics s.r.o. bude v rámci skupiny GARDENA/HUSQVARNA převedena
výroba na dvoukomponentní vstřikování termoplastů do Vrbna pod Pradědem. V praxi to znamená, že z jedné
formy je možné vyrobit dvoubarevný díl nebo dvoudíl, kdy jedna část dílu je tvořena měkkým a druhá část
tvrdým plastem.
Dále se v tomto těžkém období na trhu podařilo získat nový projekt: výrobu zboží na zimní sezónu.
Dle informací generálního ředitele Paula Budnowského je velká šance na získání zakázek na další novou
technologii, a to na vertikální lisy.
Dále Paul Budnowski potvrdil, že Advanced Plastics s.r.o. od začátku roku bojuje o každé pracovní místo,
byť zeštíhlení firmy se ani Advanced Plastics s.r.o. nevyhnulo.
Nyní nastává mírné oživení. V období velmi omezených investic firma přesto uvolnila prostředky na
rekonstrukci a obnovu výrobních prostor a strojních zařízení.
I přes současnou celosvětovou situaci se vedení společnosti dívá do budoucnosti s optimismem, jen výkonné
a konkurenceschopné společnosti budou prosperovat. Důkazem, že Advanced Plastics s.r.o. k nim patří, je
vítězství v soutěži o výrobu elektrických řetězových pil, kdy jsme zvítězili i nad čínským výrobcem. Tato výroba
bude přemístěna z Itálie a začne pravděpodobně v září 2009.
RNDr. Svatopluk Máj, jednatel
Advanced Plastics s.r.o. Vrbno pod Pradědem

Petice za Národní park Jeseníky je k podpisu také ve Vrbně pod Pradědem
Již 2.500 občanů podpořilo svým podpisem
petici za vznik Národního parku Jeseníky.
Naprostá většina těchto hlasů byla získána přímo
v našich horách a zkušenosti z několika velkých
veřejných akcí ukazují, že veřejnost vnímá téma
vyhlášení národního parku převážně pozitivně.
Petiční výbor velice uvítá také podporu obyvatel
města Vrbno pod Pradědem. Občané mohou petici
podepisovat v Informačním a turistickém centru
Impuls ve Vrbně pod Pradědem na ulici
Jesenická (u pošty) i v Karlově Studánce nebo
v Karlovicích v Kosárně. Informace o petici jsou
k dispozici rovněž na www.actaea.cz Petice zatím
není časově omezena.

ochrany není z vícero důvodů dostatečná. Je proto zapotřebí zlepšit praktickou ochranu přírody v Jeseníkách
a dále alespoň v centrální části Hrubého Jeseníku vyhlásit národní park. Ten by měl zahrnovat poslední zbytky
divoké horské přírody, tedy území bez sídel, mimo obce. Předpokládá se, že plocha národního parku bude
zaujímat pouze 25 % plochy dnešní CHKO Jeseníky. Nedošlo by tak k případnému omezení rozvoje obcí
a existencí národního parku by nedošlo ani ke zrušení současných oficiálních turistických stezek v horách.
Národní park by měl zároveň vést k upřednostnění ekologicky šetrné turistiky a k podpoře udržitelného
rozvoje regionu.
Petice je určena Parlamentu ČR a Ministerstvu životního prostředí, které si již nechalo zpracovat
odbornou studii, jež vyhodnocuje možnosti vyhlášení národního parku v Jeseníkách. V současnosti ministerstvo
posuzuje varianty dalšího vývoje. V souvislosti s peticí je jistě zajímavé to, že ji podepsala řada významných
osobností kulturního života v České republice. Pod peticí jsou například tak zvučná jména jako Miroslav
Donutil, Lubomír Lipský, Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Eva Pilarová, Ladislav Potměšil, Dan
Bárta, Saša Rašilov a Stanislav Fišer. Přímo jedním z členů petičního výboru je světově uznávaný fotograf
Jindřich Štreit ze Sovince a akci podpořil i malíř a cestovatel Libor Vojkůvka ze Šternberka.
Kateřina Kočí a Ondřej Bačík ml., zástupci petičního výboru
kontakt: ondrej.bacik@centrum.cz, kocikatka@tiscali.cz
Petiční výbor petice na podporu vzniku Národního parku Jeseníky tvoří tito občané:
Doc. Mgr. Jindřich Štreit, významný fotograf a vysokoškolský pedagog, Sovinec
Bc. František Winter, člen svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, správce RC Jeseníky, Hanušovice
Mgr. Kateřina Kočí, předsedkyně o. s. ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu, Karlovice
Ondřej Bačík ml., propagátor udržitelného rozvoje a jesenický rodák, Rýmařov
Tomáš Hradil, předseda Hnutí Brontosaurus, Jeseník

V údolí nyní lidé spatří dvě hutě

A proč vlastně petice vznikla a proč je
zapotřebí vyhlásit národní park? Jeseníky jsou
druhým nejvyšším pohořím v České republice.
Místní přírodní hodnoty jsou výjimečné nejen
v rámci ČR, ale i v celoevropském srovnání. Jedná
se zejména o mimořádně zachovalé a rozsáhlé
horské lesy, unikátní jesenickou arkto-alpínskou
tundru, rašeliniště apod. Nachází se zde mnoho
vzácných druhů rostlin a živočichů, včetně
takových, které se jinde v ČR a ani ve světě
nevyskytují. Území takového významu by tedy
mělo mít odpovídající a kvalitní formu ochrany
a péče ze strany státu.

Tak zněl titulek článku MF DNES ze dne 18. července
2009 o Lesní slavnosti Lapků z Drakova, která proběhla
v sobotu a neděli 11. – 12. 7. 2009. Také letos mohli
návštěvníci zhodnotit stav záchranných prací na Lorenzově
huti, které jsme započali v roce 2005. Pro lepší představu,
jak se tavila železná ruda, byl proveden experiment v malé
postavené replice hutě. „Středověká“ tavba proběhla i přes
naše počáteční obavy úspěšně. Podařilo se nám docílit
potřebnou teplotu 1250° C pro roztavení železné rudy
a vytavit menší kousek železité houby. Kovář Petr Czasch
v následném dnu zkujňováním vykul železnou lupu

Petice reaguje na neuspokojivý stav praktické ochrany přírody v Jeseníkách. Hlavním cílem je zvýšení
kvality ochrany přírody v horách a zachování unikátního přírodního dědictví pro nás a pro budoucí
generace. Přesně před 40 lety zde sice byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast, ale ukázalo se, že tato forma
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o velikosti 17,3 x 19,2 x 24,2 mm a hmotnosti 38,902 g. Nepodařilo se vytavit očekávaný větší kousek, nesehnali
jsme kvalitnější rudu, ale radost z výsledku nám to nezkazilo. Stavba huti a experimentální tavba, kterou jsme
měsíce studovali z podkladů Technického muzea v Brně, se bezesporu povedla. Poděkování si zaslouží
PhDr. Merta a jeho spolupracovníci, bez jejichž odborné pomoci by se tavba zdařit nemusela a my bychom
se tak připravili o prvenství předvedení tohoto experimentu v novodobé historii Moravskoslezského
kraje. V příštím roce se pokusíme o další tavbu, a pokud získáme potřebnou podporu pro náš záměr, pokusíme
se připravit nová překvapení návštěvníkům Lesní slavnosti.
Dalším vydařeným záměrem bylo postavení
docela bezpečných kamenných přechodů
(mostků)
k přechodu
Černé
Opavy.
Návštěvníkům jsme tak umožnili nádhernou
procházku po staré obchodní stezce až k
pozůstatkům středověkého hrádku Drachenburg.
Hrádek je jinak těžce dostupný, a kdo přesně
nezná cestu, jen stěží jej nalezne. Při realizaci
tohoto záměru nám velmi pomohli pracovníci
LČR s.p., Lesní správy M. Albrechtice a těžké
stavební stroje rodiny Klíčů z Vrbna pod
Pradědem. Kdo tam byl, ví, o čem je řeč, a určitě
stavbu kamenných přechodů v náročném terénu
ocenil.
Většina z vás si určitě přečetla první vydání Drakovského kurýra, který byl vytisknut v 3 tisícovém nákladu
a zdarma rozdán po celém okrese. Zásluhu na vydání má zejména naše členka spolku Kateřina Kočí, které touto
cestou děkujeme. Letos jsme také vydali pěknou velkou pohlednici k 5. výročí vzniku Údolí Lapků z Drakova
a zajistili možnost odeslání s příležitostným razítkem přímo z Drakova. Kdo si ji tam nestihl koupit, může ji ještě
získat v IC IMPULS - altán u pošty ve Vrbně pod Pradědem.

listů, propagačních materiálů (fotografie, DVD) pro dárce, sponzory a dokumentaci pro nadační fond OKD a
Moravskoslezský kraj. Jsme rádi, že se nám podařilo zajistit autobusovou přepravu z Vrbna a Zlatých Hor.
Přeprava byla zdarma a byla určena zejména seniorům a matkám s dětmi. Náklady ve výši 13 000.- Kč zaplatil
Spolek Přátelé Vrbenska, což činí každoročně. Vstupné na Drakově bylo dobrovolné a od prodejců jsme
nevybírali žádné poplatky.
Příprava Lesních slavností zabere dosti času
a trvá několik měsíců, proto nás velmi potěšila
slova uznání od přítomného hejtmana
Moravskoslezského kraje ing. Jaroslava Palase
a zástupce Nadace OKD pana Vladimíra Sobola.
Svorně řekli, že jsou příjemně překvapeni
vysokou úrovní akce, organizací a že tato
slavnost má rozměr daleko překračující zdejší
region. Vážíme si slov uznání za tuto práci,
kterou děláme v týmu spolku zcela zdarma a
s podporou mnoha našich přátel.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Některé zkratky z došlých ohlasů
vaše akce byla opravdu mimořádná a nebudu příliš přehánět, když napíši, že to byl jeden z mých
největších "kulturně–společenských" zážitků v letošním roce...
všude slyším jen skvělé ohlasy na Lesní slavnost, paráda, skvělé, ještě jednou díky...
ohlasy na slavnosti jsem slyšel pouze kladné, a to i na občerstvení, patří Vám poděkování...
o této slavnosti jsem se dozvěděla letos poprvé z novin z MF Dnes. Od té doby pravidelně sleduji,
jak se organizace vyvíjí...
měl jsem z toho dobrý pocit … hodně rodičů nám děkovalo ...

Nadace OKD přispěla částkou 120 000,- Kč.
Od Hejtmana Moravskoslezského kraje ing.
Jaroslava Palase, jsme získali 30 000,- Kč.
Město Vrbno pod Pradědem přiznalo grant ve
výši 9 000,- Kč.
Obec
Heřmanovice
přispěla částkou
5 000,- Kč.
Zbytek byl pokryt sponzorsky, dobrovolným
vstupným a výtěžkem tomboly.

Sponzoři slavností a dárci tomboly:
Nadace OKD, Moravskoslezský kraj, LČR s.p., Lesní správa Město Albrechtice, Karlovice a Jeseník, Auto
Heller Ostrava, Fa Mihakov Krnov, TRULL holding a.s., Mikulovice, město Vrbno pod Pradědem, obec
Heřmanovice, Farma BELLAMA Jelení, Advanced Plastics s.r.o., NON STOP p. Čech, Ruman Milan Zlaté
Hory, Hotel OPATOV Praha, Ing. Petr Gross s.r.o., RIDEX s.r.o., Pavel Gamovský, ZV KOVO Advanced
Plastics, MUDr. Kopřiva Otakar, Miloslav Paňák, Sklárna MATES, Sklárna JAKUB, Sklárna TOMI,
CRYSTALEX Vrbno p. Pr., TWI spol. s.r.o., OSRAM s.r.o., Technické služby Vrbno p. Pr., Zemní práce
Darmovzal, Dostál Vlastimil, Penzion U Hradilů, POLYKEMI s.r.o., Klíčová Naděžda, Tiskárna Zubalík,
Elektro Krupa, Vzduchotechnika Kamenský, Máder Lesnická firma s.r.o., MEPAC CZ Třinec, MEPAC CZ
pobočka Vrbno p.Pr., Mgr. Olga Koudelková, Plasty Urbánek, Elektro Sideras, Doprava Jindřich Drmola,
Actaea – společnost pro přírodu a krajinu Karlovice, MUDr. Holajová Vlasta, Zdravotní služba HORI, Kočička
Jiří, Lékárna MAGNUS, Krahulec Jaroslav, Ing. Holaj Vladimír, Penzion ORLÍK Rejvíz, Václavík
Heřmanovice, Malec Cyril, Jatka JANTAR
Mnichov, Michálková Šárka,
Zvědělíková
Bronislava, TAXI Svozil, WILLY, PROPOS,
Plasty Demel, Vosáhlo – Ther – Vondra,
Rybářství Žalák, Hotel STONE, FIDES Bruntál,
Zelenina Ilja, TUA-BELLA, Masáže Lančiová,
Cykloservis Petr Chreňo, PEGA-VEL a.s.,
Odetka

Finanční náklady na Lesní slavnost Lapků
z Drakova se vyšplhaly na částku 244 869,- Kč.
Pro větší pohodlí návštěvníků a také trochu
z obavy ze špatného počasí nás to přimělo
k zajištění velkého stanu s posezením, což
navýšilo letošní náklady o 35 700,- Kč.
Některé výdaje nás ještě čekají a budeme
muset uhradit náklady výroby děkovných

Zvláštní poděkování patří:
Jiřímu Klíčovi za náročné zemní práce,
pracovníkům LČR s.p., Lesní správy M.
Albrechtice, Jeseník a Karlovice, Petru
Czaschovi, Kateřině Kočí, Štěpánu Müllerovi
a Ivanu Kujovi z Karlovic, ing. Janu Halfarovi
z CHKO Jeseníky, Ing. Bačíkovi, ing.
Jaroslavu Máderovi a členům Mysliveckého

I letos byly pro dospělé i děti připraveny různé atrakce. Počasí nám tentokrát přálo, a kdo nechtěl soutěžit,
malovat, sázet stromky či přihlížet práci mistra kovářského a řezbářského, vyšlápl si třeba až na Rejvíz. Cestou
mohl pobýt u vodníků, obdivovat práci řezbáře, rýžovat zlato, sbírat houby nebo se nechat pobavit potulnými
rytíři a lapky.
Zajistit a sehnat potřebné peníze na takovou akci je vždy velmi náročné a letos obzvláště. Hlavními zdroji
příjmů Lesní slavnosti jsou sponzoři a vždy hledáme finanční možnosti u zdrojů z grantů a nadačních fondů.
Vážíme si všech, kteří nám dle svých možností jakkoliv pomohli. Níže uvádíme seznam sponzorů i osob, které
ke zdaru akce významně přispěly finančně, nebo věcným darem do tomboly. Jsou uváděni i v dalších našich
informačních a propagačních materiálech.
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sdružení Vrbno pod Pradědem, Šermířskému spolku z Jeseníku a skupině ARCUS z Vítkova, všem prodejcům
občerstvení, kteří v složitějších lesních podmínkách dokonale vše zvládli a přispěli k dobrému ohlasu, členům
Spolku Přátelé Vrbenska a našim přátelům ze Zlatých Hor a Rejvízu, vrbenským hasičům
a
zdravotníkům,.pomocníkům Pepovi, Postolkovi, Renďovi a kamarádům z Klubu vrbenských turistů, a nakonec
děkujeme nejskvělejší „pořádkové četě na světě“, Jitko Stiborová, Blanko, Lukáši a Zbyňku - díky, díky, díky.
Za Spolek Přátelé Vrbenska: Karel Michalus
Spolek Přátelé Vrbenska je registrován na MV ČR, č.j. VS/1-1/52 381/03-R, IČO: 266 12 186
Chcete-li nás podpořit, číslo našeho účtu je: Číslo účtu: 196142149 / 0300. www.spratelevrbenska.unas.cz
Video z Lapků můžete shlédnout na stránkách MěÚ Bruntál: www.mubruntal.cz/tvportaly.cz

Víte že...
do soutěže Strom roku 2009, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství v Brně, je přihlášen jasan ztepilý, který
stojí u červené turistické značky na Ranné – na cestě mezi Karlovou Studánkou a Malou Morávkou? Nejen pro
tyto účely je jasan pojmenován „Vévoda z Morgenlandu“ (Vévoda z Jitřní země). Do ankety bylo přihlášeno 65
kandidátů z celé České republiky a tento strom se dostal mezi 12 finalistů. Bližší informace o všech dvanácti
finalistech, jejich fotografie a to, jak hlasovat,naleznete na http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-13091&exp=male5
Hlasování probíhá do 10. října 2009.
redakční rada Zpravodaje

Dlouhá noc a Den polské kuchyně
Projekt: Tradice – pouta - přátelství
Po zdařilé Lesní slavnosti Lapků z Drakova zorganizoval Spolek Přátelé Vrbenska další akci pod názvem
„Dlouhá noc a Den polské kuchyně“ která se uskutečnila v sobotu 15. srpna v Ludvíkově.
Vystoupily zde hudební skupiny WAGON
Krnov,
dívčí
rocková
skupina
KAPRIOLA z Ostravy, THE MIRROR
SYNDROM z Bruntálu, cimbálovka Vojtek
z Ostravy a jedna z nejlepších rockových
skupin
Moravskoslezského
kraje
hornobenešovský MARATON. Příjemným
zpestřením bylo vystoupení vrbenského
Jamala Baláže, který s bravurou „vystřihl“
taneční kreace Michaela Jacksona.
Dlouhá noc byla pojata nejenom jako
recese, ale i jako forma sbližování
příhraničních regionů. Polští přátelé s sebou
přivezli kromě dobré nálady také spoustu
fantastických dobrot. Návštěvníci mohli celé
odpoledne zdarma ochutnávat několik typických polských
specialit, jako např. bigos, pirohy plněné masem nebo
houbami, boršč, který se podává na polských svatbách a
prý postaví na nohy i mrtvého, polévku žurek a mnoho
dalších laskomin.
Nejméně 2500 návštěvníků, z mnoha koutů ČR ale i
Tunisu, prošlo areálem Koliby, aby se pobavilo
připravenými soutěžemi „Mistrovství světa“. K velkému
překvapení pořadatelů se do soutěží hlásilo více dospělých,
než dětí, a hlásily se i celé rodiny. Někteří dospěláci
dokonce pokukovali i po skákacím hradu a kalkulovali,
zda jejich hmotnost nepřevýší nosnost atrakce.

Největší zájem, především mezi manželskými dvojicemi, byl o hod syrovým vejcem. Zvítězili manželé
Ševčíkovi s délkou hodu 19 m, kde podmínkou bylo, že partner ho musí chytit a vejce se přitom nesmí rozbít.
Disciplína v plivání lískovými ořechy do dálky neměla konce, neboť se neustále hlásili noví soutěžící. Padl
dokonce i světový rekord, polský návštěvník Martin Dolega doplivl ořech až za hranici 9 m! V plivání ořechu na
terč zvítězil Jirka Szászka z Krnova, ale nejstresovější chvíle zažívali rozhodčí v průběhu šlehačkové bitvy.
Nejdříve se zapotili při tom, jak se museli vyhýbat bojujícím, aby nebyli zasaženi. Nebylo jednoduché
spravedlivě určit vítěze ze „zdecimovaných“ a šlehačkou od hlavy až k patě posázených soutěžících, a stejně tak
tomu bylo v případě čokoládové bitvy. Ochránce a milovníky přírody můžeme ujistit, že při další soutěži „Vytloukání žížal“ -nebyl žádný z kroužkovců zraněn či usmrcen. Ani soutěžící, a to byl div, protože děti se
oháněly klacky opravdu ze všech sil. I tady byla připravena náhradní varianta, pokud by žádný soutěžící ve
stanoveném časovém limitu nepředložil „vytlučenou“ žížalu, nastoupila by pantomima na téma „Ze života žížal“,
tak snad příště.
Vítězové jako odměny obdrželi dárkové koše a pro děti bylo připraveno 15 dortíků. Na všechny se dostalo
buď drobnou cukrovinkou, nebo propagačními
předměty darovanými firmou Auto Heller Ostrava.
Děkujeme cukrárně M.A.D. z Ludvíkova, která nám
věnovala výbornou bitevní šlehačku a Královské
čokoládě manželů Přebindových z Ostravy za skvělou
čokoládu do čokoládové bitvy.
Akci připravil Spolek Přátelé Vrbenska v rámci
česko-polské příhraniční spolupráce v rámci našeho
projektu „Tradice-pouta-přátelství“. Význam a klady
těchto setkání potvrdila starostka obce Ludvíkov ing.
Dana Selingerová a přítomný místostarosta města
Glucholaz p. Roman Sambor, který přijel s polským
partnerským spolkem "Sami sobě" z obce
Wilamowice Nyskie poprvé k nám.
Za Spolek Přátelé Vrbenska: Josefa Kubincová
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Humanitární sbírka
Místní skupina Českého červeného kříže ve Vrbně pod Pradědem uspořádala ve dnech 30. 6. – 2. 7. 2009
humanitární sbírku na pomoc lidem postižených povodněmi v měsíci červnu 2009 na Jesenicku. Občané našeho
města dostali opět příležitost oplatit pomoc, která byla poskytnuta Vrbensku při povodni v roce 1997. Občané
darovali čisticí prostředky, kbelíky, lopaty, smetáky, hadry, gumové rukavice a balenou pitnou vodu. Advanced
Plastics s.r.o. darovali vaničky a koše. Jedna vrbenská rodina darovala mikrovlnnou troubu a varnou konvici,
která byla předána do postižených Skorošic.
Občané rovněž přispěli finanční částkou ve výši 22 210,- Kč. Za tyto peníze jsme zakoupili 18 ks varných
konvic, 5 ks mixérů a 13 ks mikrovlnek v celkové hodnotě 21 089,- Kč. Dále bylo za zbývající finanční částku
zakoupeno Savo proti plísni v ceně 1 161,- Kč.
Uvedená materiální pomoc byla předána dne 8. 7. 2009 Obecnímu úřadu Bernartice (7 ks mikrovlnek,
12 ks varných konvic, 2 mixery a čisticí prostředky) a Obecnímu úřadu Uhelná (6 ks mikrovlnek, 6 ks varných
konvic a 3 mixery) vše proti podpisu přebírajících. Odvoz do uvedených obcí nám poskytl p. Petr Lindner
fa. Elektro-železářství Vrbno p. Pr., kterému touto cestou děkujeme.
Místní skupina ČČK ve Vrbně pod Pradědem děkuje všem občanům, kteří přispěli jak věcnými dary, tak
i finančními prostředky a projevili tím svou solidaritu lidem postiženým povodněmi na Jesenicku. Taktéž
děkujeme Městu Vrbno p. Pr. za poskytnutí prostor k uskutečnění humanitární sbírky.
Za Místní skupinu ČČK
Jana Hacurová, předsedkyně

Lidé byli solidární s Kunínskými
Vážení přátelé,
místní organizace ČSSD ve Vrbně pod Pradědem děkuje všem těm, kteří projevili svoji solidaritu s lidmi
postiženými povodněmi v okrese Nový Jičín.
Naše organizace se hned po povodních spojila s přítelkyní Tichou, tajemnicí OV ČSSD Nový Jičín, která nás
následně požádala, zdali by naše sbírka mohla být doručena přímo do Kunína paní starostce Semerádové. Sbírka
byla doručena na MěÚ v Kuníně dne 6. 7. 2009. S organizací sbírky nám pomohl místostarosta Ing. Lasota Miloš
a členové místní organizace ČSSD.
Je dobré připomenout si rodiny – dárce: Ruskovy, Ženožičkovy, Tiahnibokovy, Provazovy, Zemánkovy,
Katzerovy, rodina Protivínských, Svítkovy, Rezníkovy, Zvědělíkovy, rodina Starých (pomoc přinesli chlapci),
Svobodovy, Doležalovy, Pořízkovy, Bébarovy, Zabloudilovy, Stiborovy, Mádrovy (i mrazicí box), Grimmovy,
Párčiovy, Mičunkovy, Schindlerovy, Veningerovy, rodina Kyprých, Kopincovy. Omlouváme se těm, které jsme
nezaznamenali, především sympatické paní, která osobně přivezla několik pytlů ošacení a povlečení.
K samotné pomoci lze řídi, že dary byly čisté, pěkné a v řadě případů i nepoužité. Velkou radost ze sbírky
projevila i paní starostka Kunína a to poděkováním a oceněním Vás všech.
Za MO ČSSD Ing. Vladimír Holaj

přijely dvěma osobními auty ze severní Moravy.
18. setkání LKŽ zahájila předsedkyně Olomoucké krajské rady LKŽ Lenka Chmelíková, která všechny
účastníky včetně hostů srdečně přivítala. Mezi hosty nechyběli poslanci Parlamentu ČR Alexandr Černý
a Ladislav Mlčák a další kandidáti za Olomoucký kraj do předčasných voleb za KSČM. Poslanec Mlčák přijel
z oblasti, která byla zasažena přívalovým deštěm. Podělil se s ostatními o své dojmy a zážitky z rozhovoru
s lidmi, kterým ničivá povodeň vzala střechu nad hlavou, zničila majetek a příbytky.
Přerovské členky připravily bohatý výběr teplých i studených jídel za lidové ceny, takže se dalo levně
poobědvat a občerstvit. Po obědě se besedovalo, recitovalo, zpívalo i tancovalo. Také jsme si vyměnily
zkušenosti a poznatky z práce LKŽ a v závěru se losovala tombola, do které jsme také přispěly dárky. Rovněž
jsme předvedly i své kulturní vystoupení (zpěv, recitace). Byl to velmi hezky prožitý den a my jsme odjížděly
s příslibem, že příští rok na již 19. setkání LKŽ určitě přijedeme.
za účastnice Ludmila Strnadová

Z Domova pro seniory Vrbno - Mnichov
Prázdniny v našem Domově.
Čas prázdnin je za námi. Dětem skončily bezstarostné chvíle a vrátily se zpět do školy. I my, dospělí, jsme si
většinou užili dovolené. Také někteří naši klienti odjeli ke svým blízkým a pro ty, kteří to štěstí neměli, jsme se
snažili vytvořit zajímavý program.
Naplánovali jsme zájezd do Veteran muzea se zooparkem v Rapotíně u Šumperku. Bedlivě jsme sledovali
počasí. Ještě ráno v den zájezdu to vypadalo, že bude pršet a výlet budeme muset odložit. Ale za hodinu už
krásně hřálo sluníčko, a tak jsme s radostí vyrazili na cestu přistaveným autobusem. Dobrou náladu a očekávání
jsme si vzali s sebou. V cíli naší cesty jsme si prohlédli zajímavá zvířátka, v muzeu hračky, dětské kočárky, parní
stroje, zemědělskou techniku od minulosti až po současnost i různé kuriozity.
Po malém občerstvení
jsme plni příjemných
dojmů vyrazili na zpáteční
cestu.
Radost
našich
obyvatel svědčila o tom,
že to stálo za to.
Pravidelně k nám chodí
paní s pejsky, kteří vždy
dokáží naše obyvatele
potěšit. Uspořádali jsme
dvě posezení u táboráků,
kde jsme opékali buřty
a
k tanci i poslechu
nám zahrála živá hudba.
Se zájmem někteří naši
obyvatelé
sledovali
přednášku o Ukrajině,
spojenou s promítáním.
Ani
kroužek
vaření
nepřestal
fungovat.
Klienti, kteří mají rádi
tvůrčí
činnost,
pilně

Z tradičního setkání Levicového klubu žen
Zájezd na 18. setkání Levicových klubů žen do
Bohuslávek u Lipníka nad Bečvou zorganizovaly
členky LKŽ z Vrbna pod Pradědem v době, kdy
doznívaly povodně. Když jsme z Vrbna vyjížděly,
počasí bylo pochmurné a mírně poprchávalo. Cestou
k Olomouci se sluníčko začalo usmívat a vydrželo,
až na malou přeháňku, po celou dobu programu
v Bohuslávkách. Akce se konala koncem června na
hasičském hřišti, na které jsme dorazily mezi
prvními a byly jsme velmi srdečně přivítány. Po
chvíli přijela další auta i autobus plný žen, ale i
mužů a dětí. Všichni ze střední Moravy, a to
Olomouce, Přerova, Hulína, Vyškova, Lipníka,
Hranic, Kroměříže a dalších měst. My jediné jsme
16. strana

navštěvovali výtvarnou dílnu.
V Domově jsme se také pustili do různých úprav a do malování pokojů. A protože už brzy zaklepe podzim na
dveře, užívejme si všichni krásných slunečných dnů, které ještě určitě přijdou.
Pracovnice DPS Milena Reissner
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Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro vás připravuje následující přednášky v měsíci září
Název přednášky: Potrava pro střeva
KDY: čtvrtek 10. září 2009
KDO: Ing. Věra Odstrčilová
Víte, že naše republika má celosvětové prvenství v rakovině tlustého střeva?
Pokud nechcete patřit k těm, kdo se na tomto prvenství podílejí, tak
potom je tato přednáška určena právě pro vás. Dozvíte se, jakým
způsobem můžete pomáhat svým střevům, aby byla zdravá po celý váš
dlouhý život. A že je ta pomoc jednoduchá, to už poznáte z názvu - stačí
vybírat tu správnou potravu. Na přednášce obdržíte nejen recepty na
jídla, která udržují vaše střeva zdravá, ale také některé z nich ochutnáte.
Nejnovější poznatky z praxe španělských lékařů - odborníků na
chirurgii zažívacího ústrojí Vám předá Ing. Odstrčilová Věra - lektorka
zdravého životního stylu.

nepřijaly, se stal na Žďárském Potoku od prvního dne kamarádem všech. Hlavní vedoucí tábora Petra Zelová
tvrdí, že dokonce miláčkem tábora: „Tábor si užívá, do všeho se zapojuje, když potřebuje pomoc, tak si o ni
řekne. Jinak se snaží být jako ostatní, když jdou třeba pro dřevo na táborák, je mezi prvními“. Markova maminka
už stihla organizátorům tábora poděkovat přes email: „Syn na tábor pořád vzpomíná a je mu po něm smutno.
Říkal, že si ten stesk chce nechat v sobě hodně dlouho. Příští rok určitě pojede zase. Jsem ráda, že jsem kontakt
na vás, na vaši organizaci a na vaše tábory, našla na internetu. Podle fotek jsme poznali, že to je právě ten typ
tábora, jaký hledáme, jaký si náš syn opravdu užije.“
Ani tentokrát se táboru nevyhnuly bouře a lijáky, jednu noc se dokonce táborový tým rozhodl děti
z pořadových stanů evakuovat na nedaleké rekreační středisko Relaxa. „Část týmu zůstala na základně, nakonec
se ukázalo, že přívalové deště nebudou tak silné. Ale děti mají zážitek, o kterém mohou vyprávět. Provozovatelé
Relaxy byli naprosto úžasní a vstřícní, a protože i tam zrovna běžel dětský tábor, navázali jsme přátelství. Jejich
výprava přišla za námi v kostýmech stvrdit smlouvu přátelství a míru, pak jsme dohodli na jedno odpoledne
sportovní turnaj a soutěže. Bylo to fajn,“ potvrdila hlavní vedoucí Zelová zvaná Bobřice. Aby zážitky dětem
vydržely co nejdéle, připravuje tým Klubíčka ještě DVD s fotografiemi a krátkými videonahrávkami.
Až s jejich rozesláním letošní tábor fakticky skončí a můžeme začít s přípravou dalšího programu pro letní
tábor. Už jsme byli ve vesmíru, ve středověku, mezi Indiány, na botanické výpravě, v Bradavicích i na dalších
fantastických místech, kam se s dětmi vydáme za rok, to ještě neprozradíme. Dobré nápady nám ale nechybí J
KLUBÍČKÁŘI

Název přednášky: Několik rad, jak se zbavit přebytečných kilogramů
KDY: čtvrtek 24. září 2009
KDO: PhDr. Petr Škrla
„Každý třetí občan této země spáchá sebevraždu vidličkou.
Kriminalisté si nevědí rady, soudy si nevědí rady, vláda si neví rady,
lekáři si nevědí rady.“
PhDr Petr Škrla vám na odstranění extra kilogramů nenavrhne
liposukci, ani dovolenou na opuštěném ostrově.
V 35 minutách a 35 vteřinách vás seznámí s deseti “proč“ a deseti
“jak“. Pokud ve vás tato přednáška nevzbudí naději, pak můžete po
jejím ukončení odejít.
Ochutnávky zdravých a chutných jídel spolu s jejich recepty budou opět součástí obou večerních
přednášek.
Uvedené přednášky o. s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se konají ve Středisku chytrých aktivit STŘECHA
ul. Ve Svahu 13, Vrbno pod Pradědem. Začátek přednášek je v 18 hod. Vstup volný. Informace a dotazy na
tel. 554 751 071 nebo 602 862 453.

Klubíčko bylo na hvězdné výpravě
Táborová základna na palouku v lese ve Žďárském Potoce patřila v červenci opět integrovanému dětskému
táboru Klubíčka. Celotáborová hra Galaxy Trip 2009 sem letos přilákala 45 děvčat a kluků, hovořících třemi
jazyky – česky, polsky a slovensky. Výlučnost tábora je přitom jiná, kus léta tady společně tráví děti s těžkým
zdravotním či mentálním postižením spolu se zdravými vrstevníky. Obě skupiny se tak zcela přirozeně učí
vnímat potřeby druhých, pochopit odlišnosti i odhadnout správnou míru pomoci kamarádovi, který asistenci při
některých běžných úkonech potřebuje.
„Letní tábory jsou vyvrcholením celoročních aktivit naší organizace. Připravují se takřka celý rok, od
vymyšlení motivu celotáborové hry a soutěží, přípravy projektu a shánění finanční podpory, sestavování
táborového týmu, až po samotnou organizaci tábora, aby vše klaplo na jedničku,“ uvedla Alena Kiedroňová,
statutární zástupce Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Eva. Tato nezisková organizace provozuje
v čase školního roku ve Vrbně pod Pradědem klub Klubíčko, kde se scházejí rodiny, vychovávající děti
vyžadující zvláštní péči a spolu s nimi také další děti, studenti středních škol a další dobrovolníci.
Čtvrtým rokem jezdí na tábory Klubíčka také děti z obcí polské části Euroregionu Praděd. Přesto organizátory
tentokrát zájem polských děvčat a kluků překvapil – jelo jich hned šestnáct. Byla tu ale také Natálka ze slovenské
Žiliny a také Marek z Prahy. Chlapec, kterého zatím dětské kolektivy kvůli viditelnému hendikepu příznivě

Text k foto:
Děti si tábor zase užily. Byly tu jak děti zdravé, tak děti s epilepsií, mentálním hendikepem, srdeční vadou,
astmatem a dalším znevýhodněním. Foto: archív Klubíčka.
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Poděkování

Listárna
První úspěchy malého atleta.
S rodiči v knihovně, na vycházkách po
Vrbně a okolí, ale stále častěji na kole, s tmavou helmou na hlavě,
potkávám malého Martina Strnada. Poslední náhodné setkání o
prázdninách, cestou z práce, bylo právě po jejich návratu ze
sportovní dovolené ve švýcarském Davosu. Všichni zářili štěstím a
při řeči jsem zjistila několik velice zajímavých informací, o
kterých jsem se rozhodla napsat pár řádků.
Martin je od 6 let aktivním členem atletického oddílu Olympia
Bruntál. Rodiče ho vozí na trénink do Bruntálu v letním období 2x
týdně, v zimě 1x. S oddílem se pravidelně zúčastňuje „Ostravského
běžeckého poháru mládeže“. V dubnu získal stříbrnou medaili na
Mistrovství Moravy a Slezska v přespolním běhu. Letos o
prázdninách se zúčastnil s rodiči již podruhé mezinárodního
běžeckého závodu ve švýcarském Davosu. Závodilo 88 účastníků
z celé Evropy a Martin se umístil na 9. místě, což je jistě velký
úspěch. Chválou nešetřili rodiče ani na adresu trenérů atletického
oddílu, manželů Šestákových, za obětavý přístup ke všem mladým
sportovcům, za což jim patří jistě poděkování.
Na podzim čekají Martina další závody „Ostravského běžeckého poháru mládeže“, ale hlavně nástup do
1. třídy, což je jistě významný mezník v životě každého člověka. Nezbývá než popřát Martinovi úspěšný start
i cíl nejen při závodech, ale i ve škole.
Hana Janků
Vaření pro radost a zdraví.
Senioři Domova pro seniory v Mnichově
pokračují i v těchto horkých letních
měsících
ve
svých
volnočasových
aktivitách, sami si udělali malé občerstvení.
Asi jste zvědaví, co si dědečkové
a babičky mohou sami ve své zájmové
činnosti udělat? Řeknete si: ,,Vždyť to
nejsou žádní specialisti na vaření. Co ti si
tak asi mohou udělat?,,
Vždyť některým táhne již přes 60 a není
výjimkou 86 let věku paní Blaťákové, která
je fyzicky, ale i psychicky velmi zdatná,
její věk jí nebrání v aktivitě při vaření. Vše
se dělá ručně, nepoužívají se mixéry, roboty a podobně.
A co, že se to vlastně ,,vyrobilo“? Na programu byl ovocný koktejl s ovocným a zeleninovým koláčem.
Zajímají Vás suroviny?
Byly použity takové, aby náš organismus minimálně zatížily, byly lehce stravitelné a přitom dodaly vitamíny,
minerály, vlákninu a další výživné látky, potřebné pro dobrou funkci našeho organismu i v tomto horkém ročním
období.
Víte, jaké je nelepší hodnocení pro kuchaře od jeho strávníků? …když z toho, co se uvaří, nic nezbude a vše se
sní. I v našem případě to také tak bylo.
Koho zajímá více, můžeme mu na jeho přání v příštím čísle uveřejnit recept.
Tex: Ing. Jan Lomáz
Foto: Domov pro seniory
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Chtěla bych touto cestou poděkovat MUDr. Miroslavu Schubertovi a zdravotní sestře
Daně Schubertové za jejich péči a rady pro moji dceru Esterku. Dále chci poděkovat MUDr. Libuši Hájkové za
péči a rady, co mám dělat, i zdravotní sestře Martině Sasynové za její pomoc. Děkuji za jejich trpělivost, moc to
pro mě znamená.
S úctou Magdalena Valíčková

Přehled teplot za měsíc červen a červenec 2009

Červen
V prvním grafu přinášíme přehled průměrných
teplot za měsíc červen a v druhém grafu, přehled za
červenec. Třetí graf ukazuje přehled průměrných
teplot v červnu a červenci za roky 2000 až 2009.
V následujících tabulkách vám přinášíme několik
údajů z naší meteorologické stanice. Za pozornost
jistě stojí množství srážek v červnu.

Červenec

teplota

max
min

den
5.6
6.6
4.6

hodina hodnota
15:43 29,8°C
5:38
2,3°C
12:34 9,4m/s

den
17.8
24.8
3.8

hodina hodnota
10:37 35,6°C
6:12
5,6°C
0:53
8,6m/s
18,5mm
7,1mm
6:30-7:30 2,5mm

rychlost větru
114,7mm
srážky
měsíční
za den
24.5
27,8mm
za hodinu 6.6 20:30-21:30 5,9mm

Srpen do 24.
den
22.7
12.7
23.7

hodina hodnota
teplota
max
11:17 34,3°C teplota
max
min
3:37
5,8°C
min
rychlost větru
22:47 10,3m/s rychlost větru
srážky
měsíční
47,7mm srážky
měsíční
za den
15.7
17,1mm
za den
za hodinu 15.7 19:30-20:30 9,2mm
za hodinu

22.8
11.8

Srážky
Srážky v červnu [mm]
Srážky v červenci [mm]

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

24,8

47,4

23,3

69,2

45,9

37,4

114,7

67

22,9

72,2

26,3

38,9

89,9

47,7

Průměrné měsíční teploty za červen a červenec
2000-2009
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Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář na měsíc září 2009
1. 9. - 15. 10. - Galerie na schodech - Sportovní gymnázium Vrbno pod Pradědem - Tomáš Ludwig makrofotografie
2. 9. - slavnostní zahájení provozu parku „Dětský svět“ při MŠ Jesenická - 14:00 hod
2. 9. - kurz PC z Nadace OKD „Od neználka k všeználkovi“ - 17:00 - 18:30 - Střecha
3. 9. - kurz PC pro začátečníky - 16:00 - 17:30 - Střecha
3. 9. - Univerzita třetího věku - Čeština našich předků aneb Odkud se vzal kroužek nad U a jiné záhady přednáší PaedDr. Michaela Hradilová - 16:00 hod - Střecha
5. 9. - Začínáme, aneb potíme se, hubneme a tvarujeme těla s Vendulkou a Míšou - pořádá ASPV TJ
Sokol – 14:00 hod - Tělocvična ZŠ Sokolovna
5. 9. - výšlap Olšany (Klášterec) - m. zn. Štíty - č. zn. Kocanda (19 km) - pořádá Klub vrbenských turistů
7. 9. - kurzy angličtiny od 17:00 hod - Střecha
8. 9. - Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - Střecha
8. 9. - zkouška Pěveckého sboru města - 17:30 hod - Střecha
9. 9. - kurz PC z Nadace OKD „Od neználka k všeználkovi“ - 17:00 - 18:30 - Střecha
10. 9. - kurz PC pro začátečníky - 16:00 - 17:30 - Střecha
10. 9. - přednáška Centra život a zdraví na téma Potrava pro střeva - přednáší Ing. Věra Odstrčilová –
18:00 hod - Střecha
11. 9. - schůze Levicového klubu žen - 16:30 hod - Střecha
12. 9. - 51. ročník veřejné střelecké soutěže O cenu Pradědu - pořádá MS Praděd - Střelnice ve Vrbně
12. 9. - Vrbenské babí léto - den plný zábavy - pořádá Oddíl kopané TJ Sokol Vrbno - od 10:00 hod stadion TJ Sokol
12. 9. - vernisáž výstavy malíře a grafika Milana Rašky - Penzion U řeky Karlovice - 17:00 hod
14. 9. - kurzy angličtiny od 17:00 hod - Střecha
15. 9. - Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - Střecha
15. 9. - zkouška Pěveckého sboru města - 17:30 hod - Střecha
15. 9. - 15. 10. - Galerie na radnici Vrbno pod Pradědem - „Oderský pohár“ - výstava fotografií ze závodů
v cyklokrosu - skupina autorů
16. 9. - kurz PC z Nadace OKD „Od neználka k všeználkovi“ - 17:00 - 18:30 - Střecha
16. 9. - „Ozvěny vážné hudby“ - vážně i nevážně o hudbě 20. století - 18:00 hod - Střecha
17. 9. - kurz PC pro začátečníky - 16:00 - 17:30 - Střecha
17. 9. - Univerzita třetího věku - Trestní právo - přednáší Mgr. Marek Bernát - 16:00 hod - Střecha
19. 9. - Vrbenská padesátka - pěší trasy 12, 25 a 50 km - pořádá Klub vrbenských turistů
21. 9. - kurzy angličtiny od 17:00 hod - Střecha
22. 9. - Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - Střecha
22. 9. - zkouška Pěveckého sboru města - 17:30 hod - Střecha
23. 9. - kurz PC z Nadace OKD „Od neználka k všeználkovi“ - 17:00 - 18:30 - Střecha
24. 9. - kurz PC pro začátečníky - 16:00 - 17:30 - Střecha
24. 9. - zasedání Zastupitelstva města - 16:00 hod - Střecha
24. 9. - přednáška Centra život a zdraví na téma Několik rad, jak se zbavit přebytečných kilogramů přednáší PhDr. Petr Škrla - 18:00 hod - Střecha
25. 9. - schůze MO KSČM Vrbno - 16:30 hod - Střecha
26. 9. - „Čaj o páté“ - zábava pro seniory - pořádá Levicový klub žen Vrbno p. P. - 16:30 hod - Střecha
29. 9. - Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - Střecha
29. 9. - Svatováclavský koncert - pořádá Pěvecký sbor města Vrbna - 19:00 hod - Střecha
do 14. 9. - Galerie na radnici – výstava fotografií známého brněnského fotografa a cestovatele
Tomáše Obrátila na téma ČÍNA
září - aktivační a poradenský program a kurzy PC – organizuje EDUCO CENTRUM Krnov,
AP NETSOFT Opava, Republikové centrum vzdělávání Havlíčkův Brod
září - semináře a přednášky z projekt „Chytrá horákyně“
za ZŠ Vrbno p. P.
Mgr. Pavel Remeš

Naďa Trzaskaliková
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno p. P.
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Připravujeme trochu zábavy pro seniory
Chcete se pobavit a zatančit? Od měsíce září pořádáme ve Středisku kultury a vzdělávání taneční zábavy pod
názvem „Čaje o páté“, vždy v 16.30 hod se vstupným 40,- Kč:
září – 26. 9. 2009, říjen – 31. 10. 2009, listopad – 28. 11. 2009, prosinec – 12. 12. 2009.
K hojné účasti zveme osamělé důchodce, ale také ostatní občany, kteří se chtějí pobavit při čaji, kafíčku
s dobrým domácím zákuskem, chlebíčkem a dalším občerstvením, které pro Vás připraví Levicový klub žen
Vrbno pod Pradědem.

POZVÁNKA
Levicový klub žen ve Vrbně pod Pradědem
pořádá pro seniory i ostatní občany první

„Čaj o páté“
v sobotu 26. září 2009 od 16.30 hod
ve Středisku kultury a vzdělávání
ve Vrbně pod Pradědem.

K poslechu i tanci hraje skupina DUO FRANKOVI
Vstupné 40,- Kč
Domácí bufet s občerstvením.
K hojné účasti srdečně zvou pořadatelé!!!
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Městské divadlo Bruntál
tel. 554 712 765/6, divadlo@mubruntal.cz
sobota 12. 9. od 13 hodin salla terrena zámku Bruntál
VII. ročník hudebního festivalu folk – country – bluegrassových skupin
BRUNTÁLSKÉ INDIÁNSKÉ LÉTO
Žalman a spol. (České Budějovice), Tomáš Klus (Praha), Přístav (Brno,) Jumping Drums (BruntálOlomouc), Dobrá poloha (Ostrava), Hrnek (Hlučín), La Mesta (Bruntál-Rýmařov), Grassroad (Praha),
4 Zdi (Pelhřimov, Pozdní sběr (Bruntál), vstupné 100,-Kč, studenti senioři 80,-Kč
neděle 13. 9. v 19 hodin
Jean Dell a Gerald Sibleyras: PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Francouzská konverzační komedie s Danielou Kolářovou a Milanem Lasicou, vstupné 180,-Kč
úterý 22. 9. v 8.30 a 10 hodin
NEBOJSA V ČAROVNÉM LESE
veselá pohádka pro nejmenší děti v podání herců umělecké agentury Aleny Bastlové

Vrbno pod Pradědem - Galerie na radnici
15. 9. – 15. 10. 2009
Oderský pohár
výstava fotografií ze závodů v cyklokrosu
skupina autorů

neděle 27. 9. v 15 hodin , malý sál
O neposlušných kůzlátkách a O veliké řepě
pásmo pohádek pro nejmenší diváky v podání pohádkové babičky Dany Šenkyříkové
30.9. a 1.10. – sál Společenského domu
zahájení tanečních kursů pro studenty dle dodaných informací
čtvrtek 1. 10. v 10 hodin
W.Shakespeare: Veselé paničky Windsdorské. Hraje SD Opava, vstupné 50,-Kč / určeno pro SŠ

Městské divadlo Krnov
Mikulášská 21
úterý 8. září v 19:30 hodin
Emmerich Kálmán
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA - jedna z nejhranějších a nejlepších operet
díky úchvatné hudbě a také vtipnému libretu. Hraje: Slezské divadlo Opava
V předplatném do divadla na rok 2009! Vstupné: 160 a 140 Kč (děti a studenti sleva 50%)
neděle 20. září ve 20:00 hodin
ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT KRNOVSKÝCH HUDEBNÍCH SLAVNOSTÍ
Účinkují: Moravská filharmonie Olomouc, Petr Vronský - šéfdirigent MFO, Pavel Šporcl – housle, Romano
Stilo, Roman Janál - baryton (sólista ND Praha), Alfréd Strejček - průvodní slovo. Vstupné: 300 a 250 Kč
pátek 25. září v 16:30 hodin
MICHALOVA BRNKAČKA aneb Když se Michal dobře naladí
představení Michala Nesvadby pro děti plné zábavy a soutěží s aktivní účasti dětí.
Vstupné: 140 a 110 Kč
KONCERTNÍ Síň
ul. Svatého Ducha 12
pátek 11. září v 19:00 hodin
KONCERT V RÁMCI NĚMECKO-ČESKÉHO TÝDNE
KRNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI

Vrbno pod Pradědem – Galerie na schodech Sportovní gymnázium
1. 9. – 15. 10. 2009
Tomáš Ludwig - makrofotografie
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středa 16. září v 19:00 hodin
VARHANNÍ KONCERT mladého polského varhaníka Tomasze Niestróje. Vstup volný!
čtvrtek 17. září v 19:00 hodin
KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV - Účinkují žáci a absolventi ZUŠ Krnov se
svými učiteli. Vstupné: 50 Kč (děti a studenti sleva 50%)
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FLEMMICHOVA VILA
Hlubčická 20

Sportovní klub při Sportovním gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem
zve všechny příznivce pohybu na tyto akce:

pátek 4. září v 18:00 hodin - zahrada
JAZZ V ZAHRADĚ
neděle 6. září v 16:00 hodin - zahrada
KRNOVANKA A NONET
koncert krnovské dechovky a polského souboru
Vstup na uvedené akce volný!
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v náhradních termínech!
Obě akce jsou v rámci projektu Hudba vážně i nevážně. Projekt je realizován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj.

Výšlap Klubu vrbenských turistů

Dne 5. 9. 2009 v 8:00 hod, na Lesní běh lyžařů a veřejný závod, centrum v areálu
tenisových kurtů u benzínových stanic ve Vrbně.
Ve dnech 12. a 13. 9. 2009, kdy v sobotu je prezentace od 9:00 do 11:00 hod. a v neděli
od 7:30 do 8:30 hod., na Republikové závody Českého poháru Gigasport v orientačním běhu.
Centrum závodu je v Karlovicích-Adamově na lesních loukách firmy Bellama (směr Město
Albrechtice). Vjezd na lesní cestu do centra bude značen symbolem OB. Zařazeny jsou
i kategorie příchozích a rodičů s dětmi.
V obou případech slibujeme příjemný zážitek pro celou rodinu.

ASPV informuje...

ZVE VŠECHNY MILOVNÍKY PŘÍROD NA VÝŠLAP
KDY: 5. 9. 2009
KAM: Olšany (Klášterec) – m.zn. Štíty – č.zn. Kocanda (19 km)
SRAZ: 6:30 u klubu LNH
Přihlášky do 4. 9. 2009 přijímá Kopilčák Štefan. Cena dopravy členové 40 Kč., ostatní 80 Kč.

28. strana

29. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

Nábor do kurzu Karate všech věkových kategorií
Přijďte do klubu bojovníků beze zbraně, kde se naučíte ovládat své tělo i mysl…
Kurz probíhá od září do prosince a je zaměřen na:
zlepšení koncentrace, postřehu a reakce
trénink karate pro získání síly, rychlosti a koordinace těla
trénink karate pro potřeby sebeobrany
trénink sportovního karate
základní pohybové, protahovací a dýchací cvičení
přípravu na získání technických stupňů (pásy) karate
základní kurz bude probíhat od září do prosince 2009 (možnost pokračování)
Cvičením karate získáváme vztah k pravidelnému tělesnému pohybu, který se stane neodmyslitelnou součástí
vašeho života.
Nábor do kurzu se koná ve dnech 7., 10., 14. a 17. září 2009
od 1730 do 1800 hod. v Sokolovně.
7. září bude i první trénink od 1730 do 1800 hod.

Uplynulý rok v bodech:
8. 9. 08 - nábor nových členů
18. - 19.10. - seminář Jiu–Jitsu v Malé Morávce pod vedením Franze Strausse z Rakouska 9. dan
a Czáby Harsányiho 5. dan ze Slovenska
15. 11. – seminář Kobudo, Jiu-Jitstu, Krav Maga v Kosticích
29. 11. 08 – zkoušky technické vyspělosti (páskování) Vrbno
15. 12. 08 – získání řádného členství oddílu v Českém svazu karate
únor - soustředění kata s PaedDr. Michalem Hrubým 4.dan ze Slovenska
14. 2. - 1. kolo Národního poháru Hustopeče u Brna
14. 3. - 2. kolo Národního poháru v Kroměříži
9. 5. - Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska v karate
16. 5. - Mistrovství České republiky v karate v Brně
26. - 28. 6. - soustředění Karlovice pořádané oddílem karate Bruntál
28. 6. – zkoušky technické vyspělosti (páskování) Bruntál
1. - 5. 7. - soustředění Luhačovice – sportovní centrum Radostova
7., 10., 14., 17., 21., 24. 9. 2009 nábor nových členů všech věkových skupin

Tréninky budou vždy v pondělí a ve čtvrtek
17:30 – 18:30 začátečníci, 18:15 – 19:30 pokročilí.
Během tréninku budou v tělocvičně pouze cvičící!!!
S sebou pouze sportovní oblečení – obuv nepotřebujeme!
Oddíl KARATE VRBNO
je členem Českého svazu karate
účastní se seminářů, soustředění, závodů
(Národní poháry, Mistrovství České republiky atd.)
Více informací na www.karatevrbno.estranky.cz nebo na karatevrbno@seznam.cz
Cvičení karate nevede ke zvyšování agresivity, ale naopak uklidňuje a učí disciplíně!

Karate Vrbno ve školním roce 2008/2009
Uplynulá sportovní sezóna byla pro vrbenský oddíl karate velmi náročná. Na počátku školního roku 08/09
jsme požádali o registraci oddílu do Českého svazu karate. 15. 12. 2008 odsouhlasil parlament Českého svazu
karate Goju ryu v Brně řádné členství oddílu Vrbno. Taktéž na začátku školního roku 08/09 proběhl nábor
nováčků všech věkových kategorií a tímto se naplno rozběhla nová etapa oddílu karate Vrbno.

Velice bychom chtěli poděkovat sponzorům, panu Mgr. Tomáši Svobodovi (www.yachtsport) a panu
Vlastimilu Čechovi (Herna – bar – NONSTOP, Vrbno p.P.), kterým není sportovní život v našem městě
lhostejný.
Více na našich internetových stránkách www.karatevrbno.estranky.cz, karatevrbno@seznam.cz
Za oddíl karate Vrbno David Valach - trenér

Výsledkem několikaměsíční přípravy začínajících i pokročilých karatistů bylo získání…
3. a 4. místa v 1. kole Národního poháru
3. a 4. místa v 2. kole Národního poháru
1 nominace na Mistrovství ČR – kata dorostenky
1 nominace na Mistrovství ČR – kata juniorky
1 nominace na Mistrovství ČR – kata junioři
2 nominace na Mistrovství ČR – kumite junioři
3. místo na Mistrovství ČR – kumite junioři
4. místo na Mistrovství ČR – kumite junioři
4. místo na Mistrovství ČR – kata dorostenky
a získání poháru z Mistrovství Moravy a Slezska
Nejúspěšnějšími závodníky v uplynulém roce byli Karolína Švarcová, Sheila Černotová, Tereza Rybárová,
Tomáš Mižikar a Jiří Šulák.
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Cena Pradědu 2009
Myslivecké sdružení „Praděd” ve Vrbně pod Pradědem zve všechny zájemce
o myslivecké klání na jubilejní 51. ročník veřejné střelecké soutěže

O cenu Pradědu
2009

S o b o t a 12 . z á ř í 2009
Střelnice MS
ve Vrbně pod Pradědem
Myslivecká kuchyně bude
samozřejmou součástí této akce!
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Opět medaile z MS MTBO
Vítěz pětidenních závodů Plzeň, vítěz Světového poháru v Plzni, vítěz jednoho z nejtěžších orientačních
závodů dvojic Poděbradka bike adventure (společně s J. Lauermanem). Vícemistr světa ve štafetovém závodě na
MS v Izraeli a k tomu ještě 13. a 16. místo ze závodu jednotlivců.
To je prázdninová vizitka Lubomíra Tomečka, který tímto děkuje všem, kteří mu fandí.

PODĚKOVÁNÍ
Za vzornou reprezentaci
v „Oblastní soutěži ml. žáků“
v sezoně 2009
Stolarik Petr, Němec Denis, Krupa Vojtěch,
Pospíšil Matěj, Simon Vilém, Vikartovská Barbora, Kuncová Aneta,
Dvořáková Pavla, Geržová Dominika
Trenér Kunc Jaroslav ml.

Předseda TO Valenta Zdeněk

Tenisový oddíl Vrbno pod Pradědem
„Odpoledne mladších žáků“
Dne 26. 6. 2009 zorganizoval výbor TO Vrbno pod Pradědem na závěr sezóny „Odpoledne mladších žáků“.
Začátek akce byl stanoven na 15:00 hod., což se i přes nepřízeň počasí povedlo dodržet. Na úvod proběhla
rozcvička pod vedením trenérů Bartoňka Vladimíra ml. a Kunce Jaroslava ml.. Po rozcvičce si mohly „tenisové
naděje“ vyzkoušet své dovednosti v úderech na cíl. V prvním případě se jednalo o trefování dřevěného špalku
a ve druhém případě o trefování otevřených úst. V plánu byly ještě exhibiční čtyřhry, ale protože začalo znovu
pršet, přesunuli se všichni do společenské místnosti, kde proběhlo oficiální poděkování jednotlivým hráčům
a hráčkám. Každý obdržel děkovný diplom na památku, sladkou odměnu a malý dárek. Pak se ještě společně
vyfotili a úplně na závěr si mohli pochutnat na grilovaných klobáskách.

Rozcvička.

Trenéři Kunc a Bartoněk

Na fotografii:
Lubomír Tomeček stoupá k divácké kontrole na MS v Ben Shemenu. V tuto chvíli je ještěi teoretická naděje
na vítězství a titul mistra světa, čtyřicetipěti stupňové vedro však ubírá síly.
regesport.cz

Výbor tenisového oddílu Vrbno pod Pradědem poděkoval
dne 26. 6. 2009 svým reprezentantům:
PODĚKOVÁNÍ
Za vzornou reprezentaci
v „Oblastním přeboru ml. žáků“
v sezoně 2009
Darmovzal Dominik, Bartoněk Lukáš, Otipka Martin,
Jarmar Vratislav, Lichnovský Radek,
Purzitidisová Dominika, Butorová Krystýna
Trenér Bartoněk Vladimír ml.

Předseda TO Valenta Zdeněk

Odměňování

Poděkování
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Tenisový oddíl Vrbno pod Pradědem
VRBNO versus OPOLE
Ve dnech 15. a 16. 8. 2009 se na tenisových kurtech TO Vrbno pod Pradědem konalo mezistátní utkání mezi
hráči TO Vrbno a Opole (Polsko). Výjimečná akce, která byla zorganizovaná a spolufinancovaná v rámci
projektu EÚ pod názvem „Léto tenisu ve Vrbně“ se zdařila po všech stránkách. Hrály se zápasy dvouher
i čtyřher, hrály žáci, žákyně, ženy, muži i mixy všech věkových kategorií. Celou akci zahájil předseda TO Vrbno
p. P. pan Zdeněk Valenta. Dvoudenní klání skončilo nakonec vítězstvím Vrbna v poměru 25 : 23. Vítězem
prvního zápasu se stal nejmladší účastník Vilém Simon (viz. foto). Pak už se pokračovalo dle vypsaného pořadí
jednotlivých zápasů. Díky nově zřízenému osvětlení a ozvučení kurtů byly prostoje mezi jednotlivými zápasy
minimální, každý z hráčů přesně věděl, na kterém kurtu bude hrát a i proto mělo celé tenisové klání rychlý spád .
Akce byla ukončena 16. 8. 2009 odpoledne s přáním všech, aby tradice vzájemných zápasů pokračovala
i v dalších letech.
Mladší žáci „A“

Mladší žáci „B“

Za vzornou reprezentaci děkuje výbor TO .
Za výbor TO Igor Žemba

Tenisový oddíl Vrbno pod Pradědem
„Memoriál Bedřicha Opatrného“
Dne 27. 7. 2009 se v areálu TO Vrbno pod Pradědem konal tradiční turnaj roku, pojmenovaný po jednom ze
zakladatelů TO ve Vrbně. Bohužel v tomto roku počasí nepřeje nikomu a ani tenistům. Turnaj začal ráno
v 9:00 hod. zápasy ve skupinách. Zúčastnilo se 50 hráčů, tzn. 25 dvojic, které hrály systémem každý s každým na
jeden vyhraný set. Protože v některých skupinách se dohrávaly poslední zápasy už za silného deště, musel být
turnaj ukončen, protože kurty byly opět pod vodou. Aby mohl být určen vítěz turnaje, zvolila se metoda
losováním z dvojic, které postoupily ze základních skupin. A toto je výsledek:
1.
2.
3.
4.

Pánové: Valenta, Jarmar, Vavřík, Holodnik,
Chvalinski, Vrba

Opatrný, Bulgurovski
Kunc, Prečan
Holý st., Holý ml.
Valenta Z., Valenta R.

Zisk prvního bodu: Vilém Simon

Pak už mohla proběhnout jenom připravená zábavní část.
Tyto záběry nepotřebují další komentář
Za výbor TO Igor Žemba

Účastníci akce sledují zahájení

Po jedné z dvouher žen
Za výbor TO Igor Žemba
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Tanas mistrem ČR kadetů
Desítky stále na červenou rozsvícených semaforů, šlápoty i za bílého dne a potom také mistrovství ČR kadetů
a žáků v Chebu jsme zažili koncem července v západních Čechách. Počasí bylo dobré, akorát ten vítr chyběl
v sobotu na silnici.
Na časovce jsem nebyl, ale dobře si vedl Josef Černý a také O. Fierla a P. Hampl, zajeli dobré časy. Žáci
Heczko a Wala jeli průměrně, jediná kadetka Sikorová byla poslední, ovšem Aneta Rezková zacinkala bronzem,
Mudříková byla pátá a Krzyžanková sedmá.
Časovka družstev začala kadety, team vypadal dosti silně, startoval jako SCM VRBNO I., brzy bylo ale vidět,
že Černý nestřídá a tak po 15 km zůstala na trati pouze trojice. Ta však odvedla vynikající výkon
a obsadila 7. místo. Byli nejlepší z malých SCM. Druhá čtveřice SCM VRBNOII. jela na zkušenou a byla
sestavena z prvoročáků. Poslední 13.místo nebylo poznamenáno žádným katastrofálním časem, chybělo jen pár
desítek vteřin na lepší umístění. Aneta Rezková s Vališovou jako dvojice si dojely pro zlato a na čtvrtém místě
ještě byly Krzyžanková s Mudříkovou. Dvojice žáků Wala a Heczko na 6. místě překvapila, porazili některé
dvojice z dobrých oddílů a s dráhovými zkušenostmi.
A tak v sobotu byla na řadě královna cyklistiky – silnice. Začali opět jako první kadeti a šlo jim to hodně
pomalu. Tak pomalu, že padali. Jakési pokusy o rozjetí či odjetí sice byly, ale nic se v první polovině nestalo.
Jenom Vehovský a Lant skončili v nemocnici, brzy však byli propuštěni. V polovině se pole rozjelo trochu více,
v té době odpadl Jarda Hamáček, musím říct, že jsem to zrovna viděl a že to bylo natěsno, stačil kousek a byl
tam. V pelotonu, který potom už čítal jen 36 kadetů a který opět zpomalil. Na 50 km vyrazil Markos, kterému to
vydrželo asi 8 km. Trochu mi zatlo, měl jsem obavy, že si práskne. Po dojezdu mi však řekl, že se jelo tak
pomalu, že nebyl rozdýchaný a tak že se jel rozjet před závěrečným kopcem. Metoda se ukázala jako dobrá, na
kopec najížděl jako šestý a stačilo mu pak postupně jednoho za druhým předjíždět, až v posledních metrech
předjel i jasného favorita Zechmaistera z Favoritu Brno. A bylo to doma. Za pět let existence cyklistické třídy na
SG Vrbno je to již třetí titul v kadetech. Zbylé republice jsme toho moc nenechali.

Ostatní kadeti skončili 15. Černý, 16. Hampl, 22. Fierla, 47. Hamáček.
V žácích byla situace podobná až na to, že vepředu jela dvojice a potom teprve peloton. Tam si dobře vedl
Matouš Hynek na osmém místě, Jan Wala na devátém a Filip Heczko na 15. místě. Kluci z Petřvaldu nedojeli.
Pak jela děvčata a po třech kolech se do cíle dostala trojice Rezková, Macháčová a Krzyžanková a to byly
další dvě medaile pro severní Moravu. Kadetka Sikorová se snažila nebýt poslední, což se jí v závěru podařilo.
Příštím velkým závodem je Jugendtour v Rakousku, kde budou Českou republiku reprezentovat dva
odchovanci trenéra Vlastika Mlynáře – Tanas Markos a Ondra Tkadlec. Ať jim tedy něco vyjde. Ještě malá
zmínka o Luboši Petrušovi, který ve Francii dojel druhý na Tour Alsace 2.2 a získal bílý trikot nejlepšího
mladíka. Paráda a příslib před cyklokrosy.
www.acsvrbno.estranky.cz

Železný drak 2009
Konec července a znovu na Praděd, předchází tomu ovšem stokilometrová projížďka krajinou přes
zlatohorskou pahorkatinu a Nízký Jeseník. Končí se na Jeseníku Hrubém. Minulé ročníky se nám zdály
pořadatelsky obtížné a tak bez Slezského poháru jsme čekali tak 80 cyklistů, většinou jesenických Šneků. Přijeli
však cyklisté až od Brna po Třinec a byli zde také někteří Východočeši a asi 15 Poláků, a tak startovní pole čítalo
146 jezdců. Odpadl okruh kolem Vrbna pro katastrofální díry v Mnichově, místní zastupitelé zřejmě jezdí se
zavřenýma očima. Na poslední chvíli byla opravena cesta u Heřmanovic.
První prémie byla tedy na Tetřívku velmi brzy a ve spurtu bylo více jak 5 lidí. Vyhrál Tanas Markos a hned
zpočátku zviditelnil pořádající oddíl ACS Vrbno. Z rozjetého čela závodu odjel Dan Dlužanský s jedním
Polákem a náskok si udrželi až pod Petrovy Boudy, kde byli stíháni především Liborem Pohankou a některými
Poláky. Peloton se v kopci rozvěsil jako korálky a v Jindřichově bylo šest skupin a za nimi již ti pomalejší po
jednom. Rovina z Třemešné až do Holčovic ovšem dala příležitost ke sjíždění a do kupy se tak dalo asi 60
nejrychlejších. Druhá prémie nad Drakovem již byla kořistí devatenáctiletého Adriana Brzózky, člena polské
reprezentace MTB, který Tanase tentokrát ospurtoval. Znovu po ní došlo k úniku, když se s ním vydali opět Dan
Dlužanský, Milan Svoboda a Lukasz Strzedula. U Karlovic Svoboda nestačil a o chvilku potom byl Dlužanský
postižen defektem zadního kola a tak Poláci jeli ve dvou. Bylo vidět, že Strzedula je poněkud slabší a Brzózka na
něho několikrát na kopci čekal a jel dosti zadrženě.
Místní Šneci na únik zprvu nereagovali, později v lese nad Karlovicemi zaspali a rozjeli to teprve před Starým
Městem, kde vytvořili pětici, kde byli Tomeček a Hudeček z Formanů, Jéňa Strapek a další dva Poláci. Náskok
však ukrajovali jen pozvolna a na Hvězdě jim stále chyběla zhruba minuta. To již tam byli pouze Hudeček se
Strapkem. Tomeček odtáhl skupinu přes Morávku a počkal si na peloton. Tam opět silně pracoval Pohanka
a dokázal i po relativní rovině a proti větru peloton hodně natáhnout. Přijeli na Hvězdu asi o další minutu později
a k vedoucí trojici se již nedostali. Hodně se snažil Viktor Novotný, ale jeho síly zůstaly na dvacetikilometrovém
stíhání, které měl za sebou po defektu. Mistr Polska v jízdě do vrchu kategorie do 23 let tak s velkým náskokem
zvítězil a stal se tak druhým Polákem, který vyjel na Praděd jako první.
Prvních třicet cyklistů se vešlo do 10 minut za vítězem, konkurence byla tedy velmi dobrá a škoda, že se
nemohl předvést Libor Trochta, který 18 km po startu přetrhl řetěz. Nejlepším cyklistou nad 40 let tak byl Pavel
Kuda, nad 50 let Rostislav Kuzník a spolu s Petrem Baranem a Robertem Skřečkem byli v první padesátce jediní
“staříci”. Tam se dostali i čtyři polští junioři (na 14. místě Pawel Franczak). Naši junioři byli opět na etapáku
“Regionem Orlicka”, kde získal David Dvorský trikot nejlepšího vrchaře a Matěj Lasák získal v první etapě třetí
místo a bílý trikot. Tak tady startovali pouze kadeti, kteří jeli většinou zkrácenou trasu, protože měli několik dní
před mistrákem. Nahoru vyjel pouze Jarda Hamáček na 71. místě a byl tak nejlepším jezdcem v dresu ACS
Vrbno. Z vrbenských cyklistů před ním byli pouze Lubomír Tomeček na 21. místě a Tomáš Kopecký, který přijel
jako třicátý osmý.
Ženy přijely v dosti velkém počtu a z těch nejlepších na sev.Moravě jich moc nechybělo. Vítězná Šárka
Chmurová jela v dobré skupině a na Praděd dojela v čase 4,06, to je 36 minut za vítězem a druhé Lucii
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Macíkové, amatérské mistryni ČR nadělila 13 minut. Třetí byla Jiřka Ščučková, vedoucí cyklistka Moravského
poháru. Domácí Jana Vyčítalová dojela na sedmém místě.

2.: KOPELMA, J.: Z Bagdádu, s láskou. Praha: IFP Publishing, 2009.
Mariňáci, válka a pes jménem Láva.

Dvanáctikilometrová trasa s cílem ve Vidlích byla připravena i pro mládež do 15 let. Nejrychleji se do cíle
dostal Filip Heczko z Třince, jeden z nejlepších žáků v ČR, následován Robertem Kobylanskim z Nysy. Třetí byl
Matouš Hynek z Jeseníku. Naši mladí, sourozenci Petrušovi dojeli na 4. a 7. místě. Nejlepší dívkou byla Lenka
Krzyzanková, rovněž z Třince, před Romanou Lantovou ze Zátoru a Dominikou Franerovou z Opavy.

3.: ČERMÁK, P.: Bára. Lipník nad Bečvou: Imagination of People, 2009.
Aktuální portrét Barbory Špotákové.
4.: MOTL, S.: Lída Baarová & Joseph Goebbels. Praha: Eminent, 2009.
Prokletá láska české herečky a ďáblova náměstka.
5.: BITTO, O.: Notebook pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2009.
6.: JANKŮJ, M.: Drátování tradičně i netradičně. Brno: Computer Press, 2009.
7.: HILL, N.: Přemýšlej a zbohatni. Praha: Práh, 2009.
Přelomový bestseller, upravený a aktualizovaný pro 21. století.
… pro děti a mládež:
1.: HAŠKOVÁ, B.: Slabikář dětských účesů. Praha: Eminent, 2008.
…z beletrie
1.: FRÖHLING, U.: Byla jsem otrokyní v satanské sektě. Frýdek-Místek: Alpress, 2009.
Angela vyrůstá ve zdánlivě vážené a spořádané rodině. Její rodiče jsou ve skutečnosti členy satanské sekty a
dceru ,,půjčují“ k sadistickým hrátkám, sexuálnímu zneužívání a vymývání mozku…
2.: LE CARRÉ, J.: Nejhledanější muž. Praha: Mladá fronta, 2009.
Noví špehové věrní novému přesvědčení, staří špehové věrní tomu starému, teror jako nová mantra, slušní
lidé, kteří chtějí konat dobro, ale zamotají se v bludišti morálky, všechny ty dobré, racionální důvody, proč
jednat nehumánně. Z toho všeho splétá autor svou napínavou a velice současnou knihu.
3.: CHALLINOR, D.: Fata morgána. Frýdek-Místek: Alpress, 2009.
Sedmnáctiletá Tamara se rozhodne emigrovat na Nový Zéland. Zde se brzy provdá, ale z manžela se vyklube
opilec a násilník. Nešťastná Tamara pozná mladého maora s nímž stráví jediné vášnivé odpoledne. To má pro
ni osudné následky. Když porodí dítě tmavé pleti, manžel ji málem zabije. Maorská služebná ji pomůže i
s nemluvnětem utéct. Jenže dítě-míšenec je mezi bílými společensky nepřijatelné, a tak maorská komunita
rozhodne, že mu bude lépe mezi nimi. Jeho matka zde ovšem místo nemá…

Na snímku nejvýše jsou oba vítězové, s Železným Drakem Adrian Brzózka a Šárka Chmurová jako
nejrychlejší žena na Pradědu. Ostatní jsou vítězové věkových kategorií.
Celá akce proběhla za významné podpory majitelů hospůdky U Jiřího, sponzorů Advanced Plastics, Crystalex
a.s. a Jelínek trading, stupně vítězů zhotovila firma Vosáhlo a Ther, občerstvení zajistila firma AMINO STAR
a finančně byl závod podpořen grantem Města Vrbna p. Pr.
Policii ČR děkujeme za zajištění kruhového objezdu ve Vrbně a příležitostným divákům za povzbuzování při
průjezdu.
www.acsvrbno.estranky.cz

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v měsíci září
,,Vzdělání je nejlepší investice! Prvním schůdkem na cestě vzhůru je právě knihovna…“
… z populárně-naučné literatury
1.: KRUMLOVSKÝ, F.: Běda ženám, kterým muži vládnou. Frýdek-Místek: Alpress, 2009.
Bouřlivé osudy českých panovnic a šlechtičen.
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4.: GORDIMER, N.: Začni žít. Praha: Mladá fronta, 2009.
Pětatřicetiletý Paul Bannerman se po terapii radioaktivním jódem stává na několik týdnů nebezpečím pro
vlastní rodinu a nalézá azyl u rodičů, v domě svého dětství. V nuceném odloučení se zamýšlí nad rozdílnými
hodnotami, které jako ekolog zastává on, když usiluje o záchranu jihoafrické říční delty Okavango, jedinečné
přírodní lokality ohrožené plánovanou stavbou přehrad, těžbou nerostů v pobřežních dunách a vybudováním
experimentálního jaderného reaktoru a hodnotami určující život jeho ženy Berenice, textařky reklamní
agentury propagující způsob života, jenž tuto zemi nenávratně ničí.
5.: McDERMOTT, A.: Herkulova hrobka. Ostrava: Domino, 2009.
Archeoložce Nině Wildeové se naskytla životní šance: při studiu starověkých textů došla k přesvědčení, že
hrobka legendárního Herkula skutečně existuje.Společně se svým přítelem se vydává na cestu. Brzy však vyjde
najevo, že nejsou jediní, koho zajímá ztracená hrobka – přesněji řečeno bájný poklad v ní. To co se zpočátku
jevilo jako archeologická výprava, se najednou stává bojem o čas s neviditelným nepřítelem.
6.: KESSLER, L.: Velký útěk. Praha: Baronet, 2009.
Na podzim roku 1944 začíná Hitler plánovat operaci v Ardenách. Mezi akcemi, které mají tento překvapivý
úder podpořit, je i plán hromadného útěku německých válečných zajatců, kterých je v britských táborech
drženo na 250 tisíc. Když se poručík Lee náhodou dovídá o této podvratné akci, nikdo není ochoten takovému
absurdnímu záměru uvěřit. Je jen na něm pokusit se odhalit organizátory útěku na vlastní pěst a proti vůli
svých nadřízených a hlavně uspět dříve než se útok uskuteční.
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7.: PLAIDY, J.: Královy pošetilosti. Praha: Baronet, 2009.
Eduard II. (1284-1327) povolal po nástupu na trůn Pierse Gavestona zpět ke dvoru.A jejich vztah zůstal
skandálním i po králově svatbě s Isabelou, což mu královna nikdy neodpustila. Skoti po smrti Eduarda I.
s Robertem Brucem v čele porazili Angličany u Bannockburnu a vlivní baroni se postavili proti Gavestonově
aroganci, král si dělal nepřátele všude. Největším protivníkem však byla jeho zhrzená, trpělivě čekající
manželka. Když se zamilovala do Rogera de Mortimer a spojila se s ním, nastal její čas. Pošetilého krále pak
čekala jen strašná smrt za hradbami berkeleyského hradu.
… pro děti a mládež
1.: KLIMEK, H.: Vládcové našich hor. Frýdek-Místek: Alpress, 2009.
Krakonoš, který je bájným vládcem Krkonoš, není zdaleka jediným pánem našich pohoří. Svého strážce mají
snad všechny české, moravské a slezské hory, ba leckdy i nižší kopečky. Nechte se očarovat lesními žínkami,
vyhýbejte se obávaným zbojníkům, prozkoumejte podzemní říše permoníků….
3.: DRIJVEROVÁ, M.: Rytířovo kopí. Praha: Motto, 2009.
Svět ovládlo zlo, ztělesněné přízraky, vlkodlaky, upíry, divokým lovcem a především TÍM – příšerou, jejíž
jméno nelze vyslovit, neboť pak by její nadvláda nikdy neskončila… Lidí zbylo na zemi málo. A jen jeden
z nich, Vyvolený, šestnáctiletý Orin ze Zaredu, se může zlému postavit.

Uzavřená manželství
01. 08. 2009

08. 08. 2009

22. 08. 2009

Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé

Martin Kišgeci
Marcela Ferková

(oba Nymburk)

Pavel Kišgeci
Gabriela Procházková

(Zlaté Hory)
(Vrbno pod Pradědem)

Jiří Marek
Božena Buriánová

(oba z Vrbna pod Pradědem)

Jan Novák
Kateřina Vargová

(oba z Vrbna pod Pradědem)

Martin Ševčík
Marie Švanová

(Karlovice)
(Vrbno pod Pradědem)

Jaroslav Kostelníček
Markéta Branková

(oba z Ostravy)

Blahopřejeme k narození
Stefanie Ž i g o v á

Vrbno pod Pradědem

Tomáš T u r i a k

Vrno pod Pradědem – Mnichov

Tina V i l í m ko v á

Vrbno pod Pradědem – Mnichov

Denis P u kl e a

Vrbno pod Pradědem

Adrian D a n o s

Vrbno pod Pradědem

Eliška Š ka ř u p o v á

Vrbno pod Pradědem

Adam D e me l

Vrbno pod Pradědem

Jan R e z n í k

Vrbno pod Pradědem

Anna F i á l ko v á

Vrbno pod Pradědem

Marie K a š p á r ko v á

Vrbno pod Pradědem

Natálie K l a u s o v á

Vrbno pod Pradědem

Petr P o d e š v a

Vrbno pod Pradědem

Lucie L i š ko v á

Vrbno pod Pradědem

Uzavřená manželství
Rozloučili jsme se
04. 07. 2009

Vladimír Tomčík
Hana Němčíková

(oba z Vrbna pod Pradědem)

11. 07. 2009

Václav Novák
Lucia Šprencelová

(oba z Karlovic)

25. 07. 2009

Robert Mičík
Jitka Zuwachová

(Vrbno pod Pradědem)
(Moravské Budějovice)

Jiří Š e r á k

Vrbno pod Pradědem

Libuše S o u k u p o v á

Vrbno pod Pradědem

Drahomír Š p a z i e r

Vrbno pod Pradědem

Jiří K u d e l a

Vrbno pod Pradědem - Železná

Ludvík M a t u š ka

Vrbno pod Pradědem

42. strana

43. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

Blahopřejeme
Všechno, co jen život Ti může dát, chceme i my v tento dnešní den Ti přát.
K Tvým sedmdesátinám gratulujeme, ke všemu nejlepšímu srdečně blahopřejeme.
Abys vždy zdráva a veselá byla a ještě mnoho jubileí oslavila.
Ať v srdci Tvém kvete zlatý květ, vše nejlepší Ti přejem aspoň do sta let.
Dne 28. července 2009 oslavila krásné kulaté narozeniny

paní Eda Mikyšková
z Vrbna pod Pradědem.

„Když nahlédneme na Tvůj život, jen na lásku a práci dojdeme.
Za všechno chceme Ti dnes poděkovat, no slova díků těžko najdeme.
Dne 31. srpna 2009 oslavil 70. narozeniny náš tatínek, dědeček

pan Gusta Belošic
z Vrbna pod Pradědem.
Hodně štěstí, pevné zdraví a lásku svých nejbližších přejí dcery Stanislava, Hana a Dagmar s rodinami a
nučky Veronika a Kateřina.

Hodně štěstí, zdraví, lásky, radosti a životní pohody do dalších let
přeje manžel Tomáš, syn Tomáš a dcera Monika.
„Když narozeniny má naše babička,
posíláme jí políbení na líčka
a přejeme jí zdraví.
Vždyť ji všichni máme rádi“.
Dne 5. srpna 2009 oslavila 70. narozeniny

Dne 1. září 2009 oslaví krásné 25. narozeniny

paní Vlasta Homerová

Hodně zdravíčka, štěstíčka a vše, co si přeješ, Ti z celého srdce přeje mamka,
Lida, Esterka a Magda.

z Vrbna pod Pradědem – Železné.

pan Jan Valíček
z Vrbna pod Pradědem.

Hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody do dalších let
jí přejí syn Boris a vnučka Nikolka.

Dne 10. srpna 2009 oslavil krásné 50. narozeniny

Dne 12. září 2009 oslaví 45. výročí svatby

pan Josef Slivka

manželé Jana a Jindřich Kočířovi

z Vrbna pod Pradědem.

z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

K Tvým narozeninám Ti přejeme vše, co si můžeš přát. Snad princeznu z pohádky,
snad nejkrásnější hrad. Přejeme Ti štěstí plný klín,
ne neříkej, že chceš mnohem míň.
Přejeme Ti, aby ses jen smál a smutek nikdy nepoznal.
Abys vždy lásku v srdci měl a pisatele tohoto si občas připomněl.
To Ti z lásky přejí
dcera Andrea s rodinou, dcera Karin s rodinou, dcera Veronika a syn Michal.

Dne 16. srpna 2009 oslavil krásné 50. narozeniny

pan Jiří Žáček
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Hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a životní pohody do dalších společných let přejí dcery Jarka a Jana,
syn Petr, Aleš, Jožka, Marie
a vnoučata Jarča, Matyáš, Domča, Verča, Pavel a Lucka.

Vzpomínáme
„Když našemu drahému život zhasne, ztratíme vše, co bylo krásné“.
Dne 25. srpna 2009 jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí

z Vrbna pod Pradědem.

pana Eduarda Rybára

Je-li Ti padesát let, znovu se Ti otevírá svět.
Vždyť padesát, to žádné stáří není,
jen mládí ve zkušenost se mění.
Do dalších let Ti přejeme hodně zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu...
To Ti ze srdce přeje manželka Eva, synové Vladimír a Dalibor s přítelkyní Janou.

S láskou a úctou vzpomíná manželka,
synové Eduard a Miroslav a dcera Kateřina s rodinami.

z Vrbna pod Pradědem.

45. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ
„Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci,
své drahé zde člověk ukládá a vzpomínat se sem vrací.
Kytičky rádi přineseme i svíčku rozžehneme
a na Tebe nikdy nezapomeneme“.
Dne 29. srpna 2009 by se dožil 46 let můj manžel

pan Radek Holý.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, syn Jakub a ostatní příbuzní.

„Kdo v našich srdcích a myslích žije, je neustále s námi a nikdy neumírá“.
Dne 30. srpna 2009 jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí naší drahé
dcery a sestry

Marcelky Prudké
z Vrbna pod Pradědem.
Také jsme 28. srpna 2009 vzpomněli jejích nedožitých 25 let.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku s námi.
Zarmoucení rodiče a sestra.

Dne 5. září 2009 vzpomeneme 9. výročí, kdy nás navždy opustil náš
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček a tchán

„Zemřela jsi tiše – jako když hvězda padá, vzpomínka na Tebe neuvadá,
odešla jsi, jak osud si to přál, v našich srdcích však žiješ dál.
Dne 7. září 2009 vzpomeneme nedožitých
75. narozenin naší milované maminky

paní Jiřiny Strkáčové
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Stanislav, dcery Jana a Jiřina,
syn Ivan a sestra Věra s rodinami.

„Kdo v srdcích žije, neumírá“.
Dne 8. září 2009 by se dožil 70 let

pan Dieter Czasch
z Vrbna pod Pradědem – Železné.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

„Nečekaně a tragicky jsi nám odešel
Byl jsi mlád, žil jsi rád.
Nám zůstává jen vzpomínat“.
Dne 13. září 2009 vzpomeneme 3. smutné výročí tragického úmrtí

pan Jan Tomek
z Vrbna pod Pradědem.

pana Alexandra Sakaly

Kdo byl milován, nezemřel.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte, prosím, s námi.
Děkují manželka Marie, syn Jiří s rodinou a dcera Jana s rodinou.

S láskou vzpomínají rodiče, bratři, zbytek rodiny a přátelé.

Dne 6. září 2009 vzpomeneme 16. výročí úmrtí

pana Františka Klause

z Vrbna pod Pradědem.

„PROČ?“

Dne 16. září 2009 by se dožila krásných čtyřicátých narozenin naše

z Vrbna pod Pradědem.

Kamilka Honzíková

Dne 13. října 2009 by se dožil 100 let.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Hermína, syn František s rodinou, dcera Milada s rodinou
a dcera Helena se synem Josefem.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
Rodina.

roz. Zhřívalová.
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„Když bylo třeba, vždycky jsi poradila,
když bylo smutno, s láskou jsi pohladila.
V Tvém dobrém srdíčku tolik lásky bylo,
škoda jen, maminko, že se zastavilo“.
Dne 17. září 2009 by se dožila 60. let naše milovaná maminka

„Žádný čas není tak dlouhým, aby dal zapomenout“.
Dne 26. září 2009 vzpomeneme 11. smutné výročí
od úmrtí našeho milovaného syna

Petra Sotoláře

paní Krista Šopíková.
S úctou a láskou vzpomíná manžel, dcery a vnoučata.

„Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál“.
Dne 19. září 2009 vzpomeneme 4. smutné výročí, kdy nás navždy opustila

paní Marie Maděryčová
z Vrbna pod Pradědem – Železné.
S láskou vzpomínají vnuci, pravnuci a prapravnuci.

z Vrbna pod Pradědem.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče a sestra s rodinou.

Dne 26. září 2009 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky a babičky

paní Mileny Václavkové
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou vzpomínají syn František s manželkou Janou,
dcera Jiřina s manželem Pavlem
a vnučky Pavlínka a Janička.

Inzerce
Dne 21. září 2009 vzpomeneme 1. výročí úmrtí

Cestovní kancelář RÉGIO

paní Anny Krausové

možnost přivýdělku pro všechny, kteří mají nevyužité objekty.
Jedná se o chalupy, chaty a jiné zařízení vhodné k pronájmu turistům. Na víkendové,
prázdninové, lyžařské i jiné pobyty. Co z toho? Získáte peníze za ubytování...
Krásná příroda je lákadlem pro obyvatele velkoměst, kteří hledají možnost strávit své dovolené,
víkendy a svátky v přírodě a soukromí.
Více informací na MIC při osobním jednání dne 10. 9. od 15 – 17 hod.
Zástupce Cestovní kanceláře RÉGIO: Ing. Jan Lomáz, mobil: 739 473 248

z Vidnavy.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Anna a Božena,
vnoučata a pravnoučata.

Nevyhazujte peníze komínem!
„Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdci se usadí bolest a chlad.
Na celém světě sotva se najde, kdo by jak maminka uměl mít rád“.
Dne 22. září 2009 uplyne 5 let, co po těžké nemoci utichlo srdce naší milované
manželky, maminky, babičky, tety, sestry, švagrové

paní Eugenie Dosedělové
z Vrbna pod Pradědem.
S úctou a láskou vzpomíná manžel, dcera Jarka s rodinou,
bratr, sestra a švagrová s rodinami.
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Snížení nákladů na TOPENÍ
Jak, kde, kdy, proč a za kolik?
Co získáte používáním regulátoru POLMAR?
-A) Dosahované úspory:
q Dřevo
do 50%
q Uhlí
30 - 35
q Plyn
10 - 15
q Topný olej
10 - 15
q Dřevoplyn
25 - 30%
-B) Nižší emise, snížení eroze komína, snížení tvorby a usazování sazi
Více při osobním jednání na MIC Dne 10.9. od 15-17hod.Ing. Lomáz 739 473 248
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Penzion VRBNO
ve Vrbně pod Pradědem

Nádražní 228
tel. 736 460 680

Nově otevřeno denně od 11:00 do 22:00 hodin
Nabízíme:
denní menu od 59,- Kč
pravou italskou pizzu vyrobenou přímo u nás
italské těstoviny a další italské pochoutky
čepujeme Gambrinus 11o
čepujeme točenou kofolu
jídlo je možné odebírat i do jídlonosičů
přijímáme stravenky
Na Vaši návštěvu se těší personál
Penzionu VRBNO
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PNEUSERVIS
M. Alše 379, Vrbno pod Pradědem

Zahájil prodej zimních pneu těchto značek:
MATADOR, BARUM, SÁVA, DUNLOP, MICHELIN

Například:
165/70/13 od 785,- Kč
165/70/14 od 1.035,- Kč
185/65/14 od 1.150,- Kč
195/65/15 od 1.350,- Kč
205/55/16 od 1.990,- Kč

Zaměstnejte se sami! www.cinnostdoma.cz/jobs1

Pronajmu nebytové prostory 75 m
pro různé služby
na ul. Nové doby ve Vrbně pod Pradědem vedle baru NON-STOP .
tel. 605 565 026
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Jiří Zajíček
Zadní ves 30
793 23 KARLOVICE
- výroba zahradního nábytku, pergol
a různých doplňků ze dřeva
- 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
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