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Vážení čtenáři,
tímto číslem se s Vámi loučí formát Zpravodaje, na který byli někteří pamětníci zvyklí více než
40 let.
Dle rozhodnutí Rady města, která se Zpravodajem a výsledky ankety zabývala začátkem
června, nadešel čas na změnu. Část čtenářů bude potěšena, část zklamaná. Čas ukáže.

Redakční rada však udělá vše pro to, abyste byli co nejvíce spokojení.

Pro zajímavost přinášíme výsledky ankety, která byla ukončena v polovině května.
Celkem se vyjádřilo 370 občanů, z toho na webech 273, anketní lístky odevzdalo 97.
Z těch, kteří se vyjádřili, 334 kupuje Zpravodaj pravidelně.
Pro zachování původního formátu A5 se vás vyslovilo 197 a nová úprava formát A4 se více líbí
178 občanům. Proti navýšení ceny za výtisk se vyjádřilo 204 čtenářů, navýšení o 5 Kč by
akceptovalo 186 lidí, o 10 Kč osm čtenářů. Většina tazatelů (302) si přeje zachování informací
o pořádaných akcích jak texty, tak i plakáty.

Pohodový čas léta, prázdnin a dovolených Vám přeje redakční rada.
za redakční radu Hana Janků

Vedení města pozvalo na 14. zasedání zastupitelstva 22. června 2016 šest občanů
a zástupce dvou kolektivů, aby převzali ocenění. Letos poprvé zastupitelé rozhodli
o udělení stalo se tak na březnovém zasedání.

Cenu přiřkli a nyní předali:
předsedovi osadního výboru za mimořádnou

činnost v OV Mnichov,
, předsedovi spolku Přátelé Vrbenska a současnému

radnímu a zastupiteli, za mimořádný přínos rozvoji Vrbna pod Pradědem,
, dlouholetému členovi SDH, za výchovnou činnost

s mládeží - mladými hasiči,
, předsedkyni Sdružení Praděd občanů zdravotně

postižených, za mimořádnou činnost v této neziskové organizaci,
za příkladnou reprezentaci města v zahraničí

i tuzemsku
Ceny oceněným předávala starostka města Květa Kubíčková společně s místostarostkou
Ing. Pavlou Müllerovou. Za paní Obrusníkovou, která se nemohla dostavit, cenu převzal syn
Ing. Petr Obrusník.

Od září se tedy na pultech objeví Zpravodaj v nové podobě a můžete si ho koupit za 15 Kč,
letní dvojčíslo za 20 Kč.

Převzali Cenu města a Poděkování rady města

Ceny města za mimořádné činy a aktivity,

panu Antonínu Břenkovi,

panu Karlu Michalusovi

panu Karlu Friedrichovi

paní Edeltraudě Obrusníkové

Pěveckému sboru města Vrbna
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Na zasedání zastupitelstva byli pozváni také další ocenění, aby převzali

Ta se rozhodla toto ocenění udělit:
za propagaci města Vrbna p. P. v článcích v tisku a knihách

za práci v ženském hnutí,
Vrbno pod Pradědem za činnost sboru při

zachraňování lidských životů a majetku občanů

Paní Rusková se na slavnostní akt nemohla dostavit, cena jí bude předána dodatečně. Všem
osobnostem i členům oceněných kolektivů děkujeme za osobní přínos, za práci pro rozvoj
občanské společnosti, za vše, co dělají pro reprezentaci a růst prestiže Vrbna pod Pradědem.

Poděkování rady

města.

paní Heleně Ruskové

paní Ludmile Strnadové

Sboru dobrovolných hasičů
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Hospodářská komora ocenila Ing. Holaje

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Setkání s deváťáky s písničkou

Na vrbenské radnici se ve středu 8. června
2016 uskutečnilo výjezdní zasedání
předsednictva Okresní hospodářské
komory (OHK). Vrbno pod Pradědem se
stalo úplně prvním místem výjezdního
zasedání tohoto orgánu.
Starostka Květa Kubíčková seznámila vedení
OHK s rozvojovými záměry města a s
potížemi, se kterými se místní podnikatelé
potýkají. Představitelé OHK pak přítomné
seznámili s aktuálními informacemi
o činnosti okresní hospodářské komory a se svými záměry do příštích let. V diskuzi pak
účastníci projednali návrhy na řešení aktuálních problémů.
Na zasedání předalo vedení OHK Merkurovu medaili vrbenskému podnikateli Ing. Vladimíru
Holajovi. Toto ocenění uděluje Hospodářská komora České republiky osobnostem, které
přispěly k rozvoji podnikání. Dárek k životnímu jubileu pak Ing. Holajovi předala starostka
Květa Kubíčková.

Na území města Vrbna pod Pradědem i v jeho místních částech začíná od 1. července 2016
platit zákaz podomního a pochůzkového prodeje zboží i služeb. Zákaz se nevztahuje na
nabídku stánkařů a pojízdných prodejen při společenských akcích a podobně.
Nařízení města Vrbna pod Pradědem č. 2/2016 přijali radní na svém 34. zasedání v červnu
(usnesení Rady města Vrbna p. P. č. 875/34/2016). Dali tím
prodejců či provozovatelů služeb, kteří obcházejí domácnosti, nebo oslovují veřejnost na
veřejných prostranstvích.
Znamená to, že v našem městě i místních částech je

. Kdo nařízení poruší, může se vystavit riziku uložení pokuty. V případě právnické
osoby, nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, může jít o

, v případě fyzické osoby o pokutu . Kontroly dodržování nařízení
provádějí pověření pracovníci Městského úřadu Vrbno pod Pradědem.
Toto nařízení se nevztahuje na ohlášené, a tedy povolené, veřejné sbírky. Nevztahuje se ani
na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních,
kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně prodeje v pojízdné prodejně různého
druhu zboží, který je .
Kompletní text nařízení najdete na internetových stránkách města.

Starostka města Květa Kubíčková pozvala vycházející žáky vrbenské základní školy na setkání
s opékáním buřtů. U kytar a v dobré náladě se setkali v úterý 21. června 2016 v areálu
chovatelů.

přítrž nekalým praktikám

podomní prodej a pochůzkový prodej

zakázán

pokutu až do výše 200.000

korun až do 30.000 korun

předem nahlášen na Městském úřadu Vrbno pod Pradědem

"Bylo to bezprostřední, spontánní setkání s mladými lidmi, kteří se do budoucna dívají s
optimismem, těší se do středních škol, na budoucí život. Povídali jsme si, co jim ve městě ještě
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chybí a kolik z nich se sem rádo vrátí,"
„Někteří se

našli na fotografiích a byli mile překvapeni, mají na své dětství vzpomínku,“

řekla starostka. Vycházející žáci ZŠ dostali jako dárek
knihu připravenou před pěti lety k 400 letům města spolkem Přátelé Vrbenska.

dodala starostka.

Dopravní omezení v Mnichově

Závod míru projel Vrbenskem

K běžcům se přidali naši školáci

V závěru června se Mnichované dočkali, cestáři se pustili do oprav komunikace od rybárny a
dále kolem statkových domů. Práce vyžadovaly dopravní omezení a objížďku po hlavním tahu
z Vrbna na Heřmanovice. Důležitá byla koordinace, aby se místní obyvatele dostali s vozidly
za branky svých zahrad nebo z parkoviště u bytových domů. Pracovník Silnic Morava o
postupu prací po úsecích dopředu informoval občany, aby věděli, kdy se asfalt bude pokládat
právě v blízkosti jejich bytů, aby si mohli s vozidly vyjet a přeparkovat je jinde.

V neděli 5. června projel naším městem peloton Závodu míru. Stovka cyklistů, kteří se
zúčastnili mezinárodního cyklistického závodu o Světový pohár v silniční cyklistice. Před
radnicí proběhla sprinterská prémie za povzbuzování občanů Vrbna pod Pradědem.

Celoevropský Mírový běh Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, nejdelší štafetový závod
ve světě, protnul ve středu 15. června Vrbno pod Pradědem. Celoevropská trasa roku 2016
odstartovala už 24. března z portugalského Porta a do cíle v italském Římě má dorazit 8. října.
V České republice navázala trasa 11. června na rakousko-české hranici u Valtic. Odtud běžci

přes Hodonín, Zlín, Olomouc, Bruntál, Vrbno pod Pradědem do
Jeseníku, Broumova, Jičína, Prahy, Žatce, Karlových Var a dál až do Německa.

Ředitel Základní školy Vrbno a radní Mgr. Zdeněk Bártek zorganizoval účast dvou desítek
žáků své školy. Ti se k běžcům připojili u benzinových čerpadel a společně běželi před
vrbenskou radnici, kde je přivítala starostka města Květa Kubíčková. Bylo tady také
připraveno malé osvěžení v podobě vody a ovoce.

nesli mírovou pochodeň
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Motoráček na trati do Milotic nahradí dočasně autobus

Návrh jízdních řádů k připomínkování

Z důvodu opravných a udržovacích prací na silniční a železniční infrastruktuře bude v termínu

V tyto dny bude zajištěna náhradní doprava autobusem.
Výluka začne od 10 hodin a potrvá do asi do 14 hodin. Tato výluka
se uskuteční na základě požadavku provozovatele této dráhy, společnosti AWT a.s., za
účelem provedení potřebných opravných a udržovacích prací na silniční a železniční
infrastruktuře.

Podle příslušných ustanovení rozkazu o této výluce budou trasy náhradní autobusové
dopravy vedeny následovně:

- Vrbno pod Pradědem – železniční stanice
· Vrbno pod Pradědem – zámeček
· Karlovice – rozcestí
· Karlovice – u školky
· Pocheň – Jednota
· Široká Niva – restaurace
· Široká Niva – kolárna
· Kunov
· Nové Heřminovy – restaurace
· Milotice nad Opavou – železniční stanice

Informovanost cestujících o změnách v osobní drážní dopravě bude zajištěna vylepením
jízdních řádů a informačních letáků, popř. dalších doplňkových informací, ve stanicích a na
zastávkách a stanovištích náhradní autobusové dopravy, resp. formou vyhlášení informací o
této výluce v obcích rozhlasem a v periodikách.

řekla Jiřina Kováčová ze společnosti GW Train Regio a.s., pověřená
vedením střediska Moravskoslezsko.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje přeložil obcím návrh jízdních řádů drážní dopravy na
období 2016/2017.

Rozsah železniční dopravy je obdobný jako právě platný
jízdní řád. Jízdní řád najdete na adrese: http://www.msk.cz/assets/doprava/gvd-
cd_2016_2017.pdf - internetových stránkách krajského úřadu. Velký soubor návrhu
jízdního řádu drážní dopravy má rozsah 71 stran. Naši regionální železniční trať číslo 313

od 11. do 22. července 2016 nepřetržitá výluka na trati 313 z Milotic nad Opavou do Vrbna

pod Pradědem.

11. července 22. července

Z výše uvedených provozních důvodů nebude možné zajistit přepravu drážním vozidlem v

celé délce tratě. V souladu s § 36 odst. g) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném
znění, bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Po dobu konání předmětné výluky
bude platit stejný jízdní řád jako pro vlaky.

Připomínky k jízdnímu řádu lze podávat nejlépe písemně na odbor
dopravy KÚ MSK do 10. 7. 2016.

„Dovolte mi z pozice zástupce provozovatele veřejné drážní osobní dopravy v
Moravskoslezském kraji omluvit se cestujícím za případné komplikace, které by mohly v
období této výluky při cestování vzniknout, především pak za případná zpoždění ve
výchozích, cílových nebo přestupních stanicích a zastávkách, resp. stanovištích náhradní
autobusové dopravy,“
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z Milotic nad Opavou do Vrbna pod Pradědem najdete na straně 71, trať č. 310 Olomouc -
Opava-východ na stranách 45 - 48 tohoto souboru.

O víkendu 10. až 12. června se v našem městě konaly třídenní slavnosti „Vrbno se baví“. Nesly
se v příjemném přátelském duchu, snad jen počasí hatilo plány organizátorů a měnilo plány
lidí. Děkujeme celému týmu lidí, kteří slavnosti připravili.

Děkujeme týmu akce Vrbno se baví
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Poděkování vedení města patří mnoha lidem, kteří se podíleli na organizačních záležitostech,
přípravě kulturního programu, zajištění služeb v areálu Klubu Mír a dalším:
- paní Nadi Klíčové za spolupráci s týmem radnice, přípravu areálu a zajištění služeb
- pracovníkům Technických služeb Vrbno za převozy laviček, pivních setů, kontejnerů, za

přípravné práce a závěrečný úklid
- spolku Přátelé Vrbenska za zapůjčení stanů a dalších pomůcek a jeho členům za práci pro

bezproblémový průběh slavností
- panu MUDr. Otakaru Kopřivovi za zajištění zdravotních služeb zdarma
- policistům obvodního oddělení Policie ČR ve Vrbno za spolupráci s organizačním týmem,

zajištění bezpečnosti, ostrahy a organizaci dopravy
- členům kulturní komise města za zajištění programu, za osobní účast a zapojení ve

službách
- panu Bohumilu Halamíkovi ze zajištění elektro prací
- obci Široká Niva za zapůjčení 20 sad pivních setů
- Ing. Miloši Lasotovi, panu Josefu Antalovi, paní Věře Čudové a pracovníkům VPP za

zajištění staveb, zajištění úklidu a odvoz mobilních předmětů z areálu
- pracovnicím Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, které zajistily slavnosti z finanční

stránky i organizačně
- paní MUDr. Vlastě Holajové za podporu slavností

Třídění odpadů na dále využitelný materiál se ve Vrbně p. P. daří. Město se dostalo
a získalo

diplom. Ten přivezla z konference Odpady a obce 2016 pořádané v červnu společností Eko-
Kom v Hradci Králové vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Vrbno p. P. Ing. Iveta Pešatová.

Starostka města Květa Kubíčková na posledním zasedání zastupitelstva poděkovala
občanům, kteří odpad třídí a pomáhají tak nejen k lepší recyklaci, ale současně také ke
snižování objemu komunálního odpadu, který se doposud bez dalšího využití skládkuje.

Jak následně dodal ředitel
TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO
s.r.o. Zdeněk Valenta, tak budou
moci obce a města postupovat
už jen do roku 2022, kdy se
naposledy bude takový odpad
ukládat do země, jedinou
možností pak bude odvoz do
u r č e n é s p a l o v n y. V r b n o
p ř i p r a v u j e v ý s t a v b u
ko m p o s t á r n y, k a m b u d e
propříště směřovat bio odpad
z domácností i zahrádek.

Vrbno si vede výborně v třídění odpadů

mezi
14 nejlepších finalistů soutěže O křišťálovou popelnici 2015 v rámci republiky
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Silniční retardéry mají přispět většímu bezpečí
Na podnět občanů byly na některých místních komunikacích ve Vrbně pod Pradědem
instalovány silniční retardéry. Přimějí řidiče zpomalit a projet daný úsek s větší ohleduplností
k druhým. Retardéry tedy zvýší bezpečnost provozu ve městě, tedy za předpokladu, že řidiči
budou tento zpomalovací prvek respektovat. První zkušenosti například ze Střelniční ukazují,
že někteří motoristé i nadále projíždějí po této místní komunikaci bez přibrzdění, nebo
dokonce retardéry objíždějí přes chodník.
Návrh na instalaci silničních retardérů v našem městě posoudil odbor životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství Městského úřadu Bruntál. V závěru května 2016
dodavatelská firma instalovala retardéry o celkové délce 27 metrů ve sjezdu k Domovu pro
seniory v Mnichově, v Železné u řadových domků a v prvním úseku ulice Střelniční. Jak
potvrdil Jiří Skácel, pracovník odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Vrbno
pod Pradědem, vybrány byly retardéry z tvrzeného plastu, které mají dlouhou životnost
a jsou snadno obnovitelné. Na místě zůstanou i v čase zimy, při zimní údržbě místních
komunikací by k jejich poškození nemělo dojít.

Vrbenská radnice vyšla vstříc žádostem občanů o přijetí bezpečnostních opatření
a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Někteří neukáznění řidiči nedodržovali při jízdě
po místních komunikacích přiměřenou rychlost
a ohrožovali bezpečí chodců, maminek s kočárky, cyklistů
i dalších občanů. Nyní si na zpomalovací prvky musí uvyknout i ostatní motoristé.
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Důležité investice a opravy telegraficky
-

-

-

-

-

-

Oprava místních komunikací ve Vrbně pod Pradědem vybraných pro rok 2016 začne se
zpožděním zhruba jednoho měsíce, dodavatelské firmě se ale termín dokončení prací
neposouvá a je pro ně závazný.
Povrchy na ulici Hřbitovní, které se z důvodu nepřízně počasí přesunuly ze závěru roku
2015 do letoška, jsou dokončeny. Zbývá ještě odstranit některé menší závady, na které
upozornil technický dozor stavby.
Práce na rekonstrukci smuteční síně běží podle harmonogramu, na průběh prací se byli
podívat zastupitelé města.
Podle harmonogramu také postupovaly práce na výstavbě chodníku pro pěší – 6. úseku
Zlatohorské.
V průběhu července projdou opravou čtyři kanalizační poklopy ve vozovce ulic Nádražní
a Zlatohorská. Práce si vyžádají částečné omezení provozu, zásadně ale plynulost
dopravy přes město neomezí.
Na cyklostezce vedené městem docházelo
v minulosti k vážným dopravním kolizím chodců
s cyklisty, zejména před poštou a turistickým
informačním centrem Impuls. Nyní na místo
možné kolize upozorňuje vodorovné dopravní
značení přímo na stezce a chodníku, to včas
upozorní cyklisty i chodce, aby byli obezřetní.

V červenci začne fungovat v areálu
Automokempu Dolina na kraji Ludvíkova
půjčovna kol a koloběžek, které v rámci
projektu „Všude blízko“ získalo do pětileté
výpůjčky město Vrbno pod Pradědem od
krajské destinační společnosti Moravian
Silesian Tourism.
Jízdní prostředky zvýší atraktivnost našeho
města pro turisty, ovšem půjčovat si je
mohou také občané města. Radnice pořídila
pro půjčovnu montovaný zahradní domek,
dala vytisknout průvodce s mapou tras
a zajistila chod půjčovny a servisu kol.
V půjčovně se nabízí projížďka na šlapacím
čtyřkole, horských koloběžkách
a elektrokolech. Zájemci si tady za malý
poplatek mohou zapůjčit také bezpečnostní
přilby.
Půjčovna bude v provozu podle zájmu
veřejnosti a podle počasí až do konce září.

Otevíráme půjčovnu kol
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„Kola a koloběžky jsou novou atrakcí, která, jak věříme, potěší veřejnost, rodiče s dětmi. První
ohlasy jsou potěšitelné,“ uvedla místostarostka Ing. Pavla Müllerová. Čtyřkolo i koloběžky si
na den dětí v zámečku Grohmann vypůjčil spolek Přátelé Vrbenska a potěšil návštěvníky. Na
půjčení šlapacího čtyřkola si zájemci rádi počkali, aby dopřáli dětem nový zážitek.

Texty a fotografie: Alena Kiedroňová, Ladislav Olejníček, Jitka Martínková

Město Vrbno pod Pradědem vyzývá občany, pokud má někdo zájem o práci ve funkci
přísedícího Okresního soudu v Bruntále, aby podal písemnou žádost.

mít občanství České republiky (doložit platným občanským průkazem)
být způsobilý k právním úkonům
být bezúhonný (doložit výpis rejstřík trestů)
v den ustanovení dosáhnout věku 30 let
být přihlášen k trvalému pobytu nebo pracovat v obvodu zastupitelstva obce, jímž
jsou do funkce voleni
předložit osvědčení o tom, že nebyl evidován jako osoba uvedená v § 2 odst.
1 písm. a), b), zák. č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení) – netýká se osob narozených po
1. 12. 1971
doporučení zaměstnavatele (zákon to nestanoví, ale měl by o tom zaměstnavatel
vědět)

Volbu přísedících okresních soudů provádí v souladu s ust. § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb.,
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), Zastupitelstvo města.

Funkční období přísedících trvá 4 roky od data zvolení. Jedná se o výkon veřejné funkce.
Výkon veřejné funkce je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu, zaměstnavatel je proto
povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Přísedící by
zpravidla neměli zasedat více než 20 dnů v kalendářním roce. Odměna za výkon funkce
přísedícího je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 313/1995 Sb.

Martina Sakalová
referentka odboru vnitřních věcí MÚ Vrbno p. P.

Volby přísedících pro Okresní soud Bruntál

Kandidát musí splňovat tyto předpoklady:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Pokud má někdo z občanů zájem, o zvolení do funkce přísedícího Okresního soudu
v Bruntále, je nutné, aby podal svoji písemnou žádost (s přesnou adresou a případně

telefonním číslem) na Městský úřad Vrbno pod Pradědem, k rukám starostky města a to
nejpozději do 31. 8. 2016, kdy zastupitelstvo města poté navrhne a doporučí kandidáta na
funkci přísedícího okresnímu soudu. Současně je nutné, aby žadatel nejpozději do
31. 8. 2016 doložil Městu Vrbno pod Pradědem splnění všech výše uvedených formalit, aby
orgány Města Vrbna pod Pradědem mohly volbu projednat na zářijovém zasedání
zastupitelstva města, a to včetně požádání o vyjádření předsedy soudu k navrženému
kandidátovi.
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Zprávy z vrbenské radniceZ činnosti hasičů města Vrbna pod Pradědem

Den dětí se vydařil na výbornou
V sobotu dne 4.6. proběhl den dětí na fotbalovém hřišti ve Vrbně pod
Pradědem - místní části Mnichov. Tuto akci pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem spolu s Osadním výborem
a sportovci z Mnichova. Den nazvaný jako "HASIČI S DĚTMI" probíhal v
duchu hasičských dovedností a plnění úkolů. Děti vždy museli splnit
jeden z přichystaných úkolů, který představoval určitou hasičskou
činnost. Za splnění úkolů byly odměněny a pokud dokázaly splnit
všechny disciplíny čekalo je malé občerstvení. Den dětí byl vyplněn i
dalšími aktivitami jako stánek preventivního programu Hasík,
střelnice, RC modely, kreslení na obličeje a mnoho dalšího. Zábavný
den byl ukončen již tradiční tvorbou pěny, která má vždy velký úspěch.
Ve večerních hodinách se zábava dětí přehoupla do zábavy dospělých. K tanci a poslechu
zahrála kapela Jaguár ze Zlatých Hor. Počasí dětem i dospělým nadmíru přálo, což přispělo k
dobrému průběhu akce. Děkujeme všem co tento den navštívili a také sponzorům akce,
zejména Městu Vrbno pod Pradědem, které bylo hlavním přispívatelem akce..

Bc. Ondřej Chalupa
velitel SDH
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Zprávy z vrbenské radniceDalší semestr a výlet za námi...

Po skončení dalšího semestru s názvem: Potraviny a spotřebitel jsme se opět se studenty
Virtuální Univerzity třetího věku vydali na již tradiční a studenty oblíbený výlet. Tento rok byl
vybrán okruh: Jeskyně Na Pomezí, Zámek Jánský vrch v Javorníku, Priessnitzovy léčebné
lázně v Jeseníku a poutní místo Křížový vrch s myslivecky vyzdobenou restaurací téhož
jména.
Den, na který se všichni zúčastnění těšili, připadl na 26. května. Předpověď počasí byla
strašákem, ale po celou dobu nám nepršelo a my se tak mohli kochat, pro některé z nás,
novými místy. Na fotografie se můžete podívat na webu Střechy a facebookovém profilu.
Se studenty jsme se celkem jednoznačně rozhodli pro další zajímavé téma s názvem:

Genealogie hledáme své předky (bližší informace naleznete na webu ).

V zářijovém Zpravodaji pak naleznete podrobné info a způsoby přihlášení.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem studentům, kteří úspěšně zvládli „nástrahy“
v podobě povinných testů a věřím, že minimálně ve stejném počtu budeme pokračovat
i nadále.

–

Mgr. Jakub Rybár, vedoucí konzultačního střediska

www.e-senior.cz

Zleva: S. Folta, J. Kárník, J. Zaoral, J. Rybár. A. Janků, J. Dvořák, I. Kubáčková, J. Bartošková,  J. Patterman a H. Bartošková
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Zprávy z organizací

8. cyklus studia Univerzity volného času utekl jako voda a naši senioři ho opět zvládli na
výbornou. V období od února do května absolvovali celkem 7 přednášek, kde si rozšířili své
znalosti v oblasti sociologie, bezpečnosti na železnici, poznali další přírodní krásy, hrady
a zámky Jesenicka, čínské učení Feng Shui, zaposlouchali se do cestovatelského vyprávění
a také se dozvěděli něco více o herečce Daně Medřické. Na závěr a vlastně za odměnu pak
absolvovali poznávací zájezd do Ostravy na výstavu k 60. výročí vysílání televize Ostrava,
poznali Velký svět techniky, svět miniatur Miniuni a závěr strávili v příjemném prostředí lázní
Klímkovice. Pro další, již 9. cyklus studia, který začne v září, připravuji pro studenty další
zajímavé přednášky. Jejich harmonogram bude zveřejněn v zářijovém Zpravodaji. Všem
mým studentům přeji krásně prožité léto a v září se na všechny, i na ty, co se pro naši
univerzitu teprve rozhodnou, budu moc těšit!!!

Naďa Trzaskaliková, „třídní učitelka”

Z našeho zájezdu do Ostravy
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Zprávy z vrbenské radniceZŠ Vrbno informuje

Školní akademie
Tradiční XXII. školní akademie základní školy proběhla ve čtvrtek 26. 5. 2016 v amfiteátru
školy. Na programu se podílelo 280 žáků, kteří pod vedením svých vedoucích připravili
13 vystoupení. Na závěr vystoupila jako host skupina Ismahan se dvěma tanci. Rodiče,
prarodiče, přátelé školy a spolužáci vytvořili všem vystupujícím krásnou atmosféru.

Ludmila Šajerová

Volejbalisté obhájili 1. místo v okresní lize
4. 6. 2016 jsme v Osoblaze v 6. kole okresní volejbalové ligy smíšených družstev žáků ZŠ
a nižších ročníků gymnázií vítězně zakončili naše celoroční snažení. Tímto vítězstvím jsme
obhájili loňské prvenství a opětovně získali putovní pohár před družstvy ZŠ Jesenická
Bruntál, Gymnázia Krnov, TJ Krnov, ZŠ Rýmařov a TJ Osoblaha.
Za naši školu se na této úspěšné obhajobě podíleli tito žáci:

9. B J. Konfalová, V. Horáková, M. Franková, K. Remešová, sestry Svobodovy, T. Redlichová

a D. Mikula
9. A - A. Krestová
8. B - A. Klíčová, M. Hábová, N. Kosnovská, J. Jiroušková, T. Továrková, J. Koza, J. R. Richter

a P. Drtil
8. A - M. Smékalová, L. Bulava a M. Demel
Sezóna nám tímto skončila a všichni se těší, jak se i o prázdninách budou scházet na
volejbalových kurtech a těšit se ze hry. Drahuše Beranová

–
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Atleti ZŠ Vrbno v krajském kole.
Družstvo starších chlapců ZŠ Vrbno ve složení L. Bulava, P. Joanidis, D. Zelenka, P. Drtil
a S. Škodák se vítězstvím v okresním kole atletického čtyřboje družstev probojovalo do
krajského kola této soutěže, které se konalo 27. 5. 2016 na atletickém stadionu ve Frýdku -
Místku. Zde si chlapci poměřili své výkony s vítězi a družstvy z druhých míst dalších okresů
našeho kraje. Bohužel bez svého přeborníka okresu Daniela Mikuly, který byl zraněn.
V družstvech vybojovali 10. místo se ziskem 6 916 bodů.
V jednotlivcích se v TOP TEN umístil Lukáš Bulava (8. roč) na skvělém 3. místě mezi
„registrovanými“ atlety. V jednotlivých disciplínách se nejlépe umístili L. Bulava a P. Joanidis
na 2. a 4. místě ve skoku dalekém.

řejeme.
Miroslav Šajer

Blahop

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

Květen

den hodina hodnota

teplota max 23.5. 16:07 25,3 °C

min 17.5 3:31 0,8 °C

rychlost větru 4.5 14:18 3,6 m/s

náraz větru 4.5 15:42 11,6 m/s

srážky měsíční 72,8mm

za den 28.5 38,4 mm

za hodinu 28.5 16:00-17:00 9 mm

Červen do 23.

den hodina hodnota

teplota max 23.6 14:46 27,9 °C

min 7.6 3:31 4,3 °C

rychlost větru 17.6 4:35 4,0 m/s

náraz větru 17.6 6:08 11,2 m/s

srážky měsíční 58,4 mm

za den 2.6 16,2 mm

za hodinu 17.6 7:00-8:00 4,0 mm

Srážky

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

Květen [mm] 51,8 30,3 50,3 33,7 60,3 77,7 51,4 108,4 86,8 19,4 94,2 111,2 31,6 72,8
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Den dětí
Počasí se umoudřilo a letos sluníčko vylákalo na soutěžní odpoledne více než stovku dětí.
Jednotlivá stanoviště prověřila dovednosti a šikovnost dětí. Za splněné úkoly si děti
vybarvovaly housenku, kterou poté předložily ke kontrole na hlavním stanovišti. Za
vybarvenou housenku - splněné úkoly si pak vyzvedly balíček s odměnou. Paní Hradilové
z Farmy Karlovice, která zajistila dětem projížďky na koni, velice děkujeme.

Zprávy z vrbenské radniceZŠ a MŠ Karlovice informuje

Atletický čtyřboj I.stupně

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 proběhl na hřišti atletický čtyřboj žáků I. stupně. Soutěžilo se v běhu na
50 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a ve vytrvalostním běhu. Naši sportovci
byli rozděleni do 6 kategorií podle věku. Všichni bojovali a snažili se o nejlepší výkony. Všichni
dostali za svou snahu odměnu a vítězové si odnesli diplomy, medaile a věcné odměny.

Výsledky:
1. třída dívky: 1. Jelínková Tereza 2. Pijáková Ivona 3. Zemánková Kristýna
1. třída hoši: 1. Flora Jaroslav 2. Folta Radovan 3. Jehlář Eliáš
2.a 3. třída dívky: 1. Horská Nela 2. Pištolová Klaudie 3. Mikulášková Eliška
2.a 3. třída hoši: 1. Kočí Karel 2. Kořínek Pavel 3. Pištol Daniel
4. a 5. třída dívky: 1. Kočí Kateřina 2. Komžíková Kateřina 3. Škařupová Anna
4. a 5. třída hoši: 1. Holíček Vojtěch 2. Vikartovský Vojtěch 3. Procházka Bronislav

Všem gratulujeme!
Mgr. Martina Brachtlová

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš, Ph.D.
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Školní výlet „ Ovocentra“ na zámek Lešná

Dne 2. 6. 2013 se žáci 1. 4. ročníku ZŠ a MŠ Karlovice vydali na výlet na zámek Lešná

u Valašského Meziříčí. Téma výletu bylo „Království vitamínů“ a výlet doplňkem
k projektu“Ovoce do škol“, v rámci kterého děti dostávají zdarma ovoce a zeleninu.
Předpověď nevěštila nic dobrého, ale měli jsme velké štěstí a neukápla během programu ani
jedna dešťová kapka. Zámek byl krásně nově zrekonstruovaný a zámecká princezna měla

–

Vystoupení našich dívek na LEADERfestu
Ve čtvrtek 9. června vystoupila děvčata ze 6. až 9. třídy v Karlově Studánce na
LEADERfestu - tradičním setkání zástupců místních akčních skupin a stala se tak součástí

bohatého
kulturního
programu.
Jejich
vystoupení
sklidilo
zasloužený
ohlas. Se stejně
velkým
úspěchem své
vystoupení
zopakovala na
karlovických
dnech a školní

Nezbývá než se těšit zase za rok na další dětský den v Karlovicích.
áMgr. Martina Hradilov
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připravený hezký program, kde děti
plnily různé zajímavé úkoly. Děti
pracovaly i v přírodovědné učebně.
Tam si zahrály hru „O zdravých
potravinách“. Součástí výletu byla i
exkurze do provozovny, kde nám balí
zdravé svačinky. Děti u brány přivítal
obří Kubík, jahoda a jablko, provedly
d ě t i c h l a d í c í m i b ox y, kd e j e
uskladněné ovoce a zelenina,
poznávaly různé druhy ovoce i
zeleniny, dostaly čerstvý mošt, jahody
a pití na cestu. Výlet se podařil, což
můžete vidět na usměvavých tvářích
dětí na fotografiích. Romana Šimková

Kateřina Kočí

Natálie Vařáková

KAREL IV. projekt 4. a 5. třídy–

Moc se mi to líbilo, protože jsme se nemuseli učit. Také to bylo zábavné. Vyplňovali jsme různé
papíry třeba o Lucembursku, Karlových ženách a chrámu svatého Víta. Byli jsme rozděleni do
tří skupin a radili jsme se. Pak jsme ve výtvarce malovali Karlův portrét. Myslím, že se nám
povedly. Také jsme vyráběli plakáty, pár lidí z páté třídy a pár ze čtvrté třídy. Paní učitelka nám
vytiskla hodně obrázků a textů o Karlu IV. Naučili jsme se také hodně památek, které postavil
např. Karlův most, snad nejznámější chrám Sv. Víta, Karlovu univerzitu, Nové Město. O jeho
otci a matce jsme si také povídali. Bylo to naučné a hezké, moc se mi to líbilo.

Moc se mi to líbilo, bylo to moc fajn a jsem hrdá na to, že se nám to tak pěkně povedlo, teď je
to zrovna pověšené na nástěnce. Všichni se na to dívají a udivuje je to. Vyplňovali jsme různé
papíry a bavili se o jeho manželkách - Anna Falcká a jeho matka byla Eliška Přemyslovna.
A potom jak jsme to lepili tak jsme se nemuseli učit. Byl to náš nejlepší český král, který kdy
vládl. Dokázal postavit Prahu a v Praze postavil Karlovu univerzitu, Karlův most, Nové Město,
dostavěl chrám svatého Víta a v jiných zemích postavil třeba Monte Carlo a tak dále. Ten
projekt mě zaujal a bylo to prostě bezvadné.

Zprávy z vrbenské radniceMateřská škola Jesenická informuje

Spolupráce MŠ Jesenické s Domovem pro seniory ve Vrbně pod Pradědem Mnichově

vesele pokračuje. Děti navštěvují babičky a dědečky, s chutí pro ně vyrábí dárečky a těší se ze
společných setkání. Ani velcí kamarádi na naše děti nezapomínají.
1. června přišli do mateřské školy, aby všem popřáli k jejich svátku. Sladký dáreček, který jim
přinesli, přišel k chuti. Společně s rodiči jsme tento svátek oslavili 3. června na školní
zahradě. Počasí nám přálo, program byl bohatý a všichni se vesele bavili celé odpoledne. Na
různých stanovištích děti zdolávaly překážky a plnily různé úkoly. Všechny děti, které přišly,
dostaly zdarma krásně opečený, voňavý špekáček a sladkou zmrzlinu. S nejstaršími jsme se

–
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rozloučili tradičním pasováním na školáky, o které se postarala .
Pro všechny děti si připravila program plný her a soutěží.

paní H. Hradilové z farmy Karlovice, která umožnila dětem jízdu na koních v areálu mateřské
školy Jesenické. SDH z Vrbna pod pradědem - po jejich vzorné ukázce hasičského auta by se
většina chlapců ráda stala hasiči. Panu J. Šrámkovi a paní V. Gamovské za sladké odměny,
S. Holajové za křupavé pečivo z pekárny a také firmě Jantar, která darovala dětem špekáčky.
Svátek našich maminek jsme oslavili pěkným vystoupením dětí tentokrát ve Středisku
chytrých aktivit. Děti ze třídy KUŘÁTEK, BERUŠEK i BROUČKŮ si připravily samostatné pásmo
písní, básní, tanečků i humorných scének, kterými pobavily všechny přítomné. Malý dáreček
či přáníčko, vyrobené dětmi, každou maminku zahřál u srdíčka.
V rámci environmentální výchovy a ve spolupráci se základní školou se děti účastnily ukázky
dravců, která byla zaměřena na poznání a ochranu přírody. Sokolníci z lednického zámku
předvedli vzácné dravce v leteckých a loveckých akcích.
Polští kamarádi z MŠ v Glogówku nás pozvali do továrny „Danone“ v Bieruniu, kde se vyrábí
mléčné výrobky. Exkurze se dětem líbila. Byla nejen zajímavá, ale i zábavná. Kdy se vám
podaří namíchat si v opravdické továrně jogurt s příchutí dle vlastního výběru? Naše děti tu
možnost dostaly.
Závěr školního roku patřil výletu. Tentokrát odjely všechny děti, dokonce i ti nejmenší.
Navštívili jsme PRADĚDOVU GALERII v Jiříkově.

Všem čtenářům přejeme krásné léto plné sluníčka a odpočinku.
á Š Jesenická

agentura Divadélko malé BO
Akce byla spolufinancována

městem Vrbnem pod Pradědem.
Také bychom rádi poděkovali všem sponzorům za pomoc při organizaci dětského dne:

Děkujeme Spolku přátel školy při MŠ Jesenické za jejich celoroční pomoc při organizaci akcí
pro MŠ i veřejnost.

Helena Machetanzov a kolektiv M



25. strana

Žijí mezi námi

Zprávy z vrbenské radniceŽijí mezi námi

Své město má v srdci i v duši
Karel

Michalus
„Jsem vrbenský patriot,“

„Jsem rád, že jsem začal včas a dělám to zejména proto, že se to jinak
poztrácí. Staří lidé nás opouštějí a jejich potomci mnohdy nemají ponětí o tom, jaké historické
vzácnosti se jim válejí někde na půdě nebo ve sklepě,“

„Původně to byl takový kulturně historický spolek, který chtěl propagovat město.
Postupně se ale rozrůstal až přesáhl hranice regionu. Dnes máme celkem 60 členů a to i třeba
z Ostravy a Prahy a taky mnoho příznivců,“

Cítím se Vrbeňákem, mám město v srdci i v duši. Jsem přesvědčený o tom, že žiji v jednom
z nejkrásnějších míst v Jeseníkách. Moc bych si přál, abychom se vrátili tam kde jsme už byli.
Do dob, kdy mělo Vrbno velkou váhu. Už asi nikdy nebudeme nejprůmyslovějším městem,
jako kdysi, ale mohli bychom se stát významným turistickým centrem”

říká sám o sobě
. Toto vyjádření je vskutku výstižné.

Pan Karel se ve Vrbně v roce 1946 narodil
a prožil zde celý svůj život. Absolvoval tady
základní školu, vyučil se nástrojářem a posléze
vystudoval v v Opavě dálkově průmyslovku.
Pracoval v nástrojárně Lisoven nových hmot,
kde začínal od píky a postupně se stal vrchním
mistrem. Je ženatý, má syna a dceru a tři vnučky
a jednoho vnuka.
Karel Michalus je člověkem mnoha zájmů
a širokého rozhledu. Už v mládí jej zaujala
historie, numismatika, heraldika a další
pomocné historické vědy. Je členem Heraldické společnosti při Slezském muzeu v Opavě
a vlastní zřejmě nejrozsáhlejší sbírku dokumentů a historických předmětů týkajících se Vrbna
pod Pradědem.

vysvětlil Karel Michalus.
V roce 1998 vydal tento vrbenský patriot knihu, která se týkala katastrofálních povodní v roce
1997. Její důsledky ostatně město pociťuje dodnes. V roce 2011 se mu podařilo dát
dohromady tým, který zpracoval knihu k 400. výročí založení města. Obě publikace sklidily
chválu kritiků a vysloužily si i poděkování původních vrbenských rodáků, kteří teď žijí
v Německu.
Za jeden z vrcholů své činnosti pokládá Karel Michalus založení Spolku přátelé Vrbenska
v roce 2003.

doplnil Karel Michalus. Mezi členy spolku je
mnoho studentů, kteří zde získávají nové poznatky ke svému studiu, ale také důchodci,
kterým práce ve spolku naplňuje volný čas. Spolek každoročně pořádá devět akcí, na jejichž
pořádání se podílejí desítky dobrovolníků. Některé z nich, zejména Lesní slavnost Lapků
z Drakova, jsou známé v celé České republice.
Panu Karlovi nejsou lhostejné ani věci veřejné. Stal se proto zastupitelem a členem Rady
města Vrbna pod Pradědem. Městská rada a městské zastupitelstvo před několika dny jeho
celoživotní práci ve prospěch Vrbna pod Pradědem ocenilo a udělilo mu čestný titul
Osobnost města.

, dodal Karel Michalus
na závěr. Ladislav Olejníček

„



26. strana

Listárna

Zprávy z vrbenské radniceVánoce na Zámečku GrohmannZprávy z vrbenské radniceListárna

Zprávy z vrbenské radniceFarnost Svatého Michaela archanděla

Zdravím všechny čtenáře Vrbenského Zpravodaje. Chtěl bych touto cestou opět poděkovat
všem občanům našeho města, kteří se letos zapojili do celostátní soutěže Máme vybráno.
V tomto hlasování se umístila veřejná sbírka pro opravu vrbenského kostela Sv. Michaela na
3. místě. Letos se soutěžilo již mezi 172 sbírkami z celé republiky. Více informací na
www.vrbnopp.cz www.mamevybrano.cz. Snad to lze bez nadsázky považovat za milé
povzbuzení a známku toho, že osud odkazu předků nám není lhostejný.
Také bych rád poděkoval všem, kteří se zapojili do letošní Noci kostelů, která proběhla
souběžně se začátkem letošních Vrbenských slavností.
A zároveň vás všechny zvu na III. Benefiční koncert na obnovu a záchranu chrámu
Sv. Michaela. Tento koncert pořádá římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem spolu se
Sborem města Vrbna pod Pradědem. Uskuteční se 23. 9. 2016 a účinkovat budou: houslový
virtuóz Pavel Šporcl, žákovský orchestr ARCHI IUVENTI ZUŠ z Ostavy Poruby, Pěvecký sbor
města Vrbna pod Pradědem. Bližší informace budou na plakátech.
A na závěr bych chtěl všem popřát klidné prožití prázdnin a dovolených ať už budete kdekoliv.

Horák M., farář od Svatého Michaela archanděla.

Poznáváme své okolí.
Chatu nad Vidly pod vrcholem Mrazového vrchu většina z nás nejspíš nikdy
nenavštívila. Za mých mladých let byla chata mezi lidmi nazývána Mamulova

chata. Pan (tehdy soudruh) Mamula byl tajemník krajského výboru tehdejší jediné vládnoucí
strany.
Nejjednodušší přístup k chatě je z hlavní silnice mezi Vidly a Videlským sedlem. Zhruba jeden
kilometr pod sedlem odbočuje v ostré levotočivé zatáčce doprava lesní cesta. Nevýhodou je,
že se na pokraji cesty nedá parkovat. Nejbližší možné parkování je na Videlském sedle.
Opotřebená cesta, místy se zbytky starého asfaltu, je mezi pracovníky lesů známá jako
Bařinská cesta. Je lemovaná střídavě smíšeným vysokým lesem a střídavě jednodruhovým
mladším smrkovým porostem. Tři kilometry od hlavní silnice se uprostřed lesa, v nadmořské
výšce 870 m nachází prostorná louka, kde najdete kromě dvou chat ještě další dřevěné
stavbičky, sloužící jako zázemí pro chaty. Chaty dnes nesou název stará a nová Bařinská chata.
Nová zjevně už tak úplně nová není. Právě tento objekt nejspíš pamatuje dýchánky
tehdejších moci pánů, z čehož se dá dovodit, že od jejího postavení uplynuly možná až čtyři
desítky roků. Na louce před chatami stojí odpočívadlo, takže ani jako zvědaví turisté
nepřijdete zkrátka. Máte se kde usadit a vychutnat si atmosféru příjemného okolí chat.
S procházkou nemusíte skončit právě tady, u chaty. O pár desítek metrů dál přitéká shora
bystrý bezejmenný potůček. Kříž v jeho sousedství vydává svědectví o smutném lidském
osudu z roku 1997. Po kilometru chůze za chatami narazíte na most přes známý Skalní potok.
Potok určitě neopustíte, aniž byste sestoupali do bezprostřední blízkosti jeho koryta a v jeho
křišťálové vodě smočili alespoň konečky svých prstů.
Pokud jste se sem vydali na kole a jste vybaveni dobrými brzdami, můžete se pustit po cestě
Chatu nad Vidly pod vrcholem Mrazového vrchu většina z nás nejspíš nikdy nenavštívila.
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Pokud jste se sem vydali na kole a jste vybaveni dobrými brzdami, můžete se pustit po cestě
po proudu Skalního potoka. Že je tu pořádný sešup a brzdy si přijdou na své, jsem kdysi zažila
na vlastní kůži. Také pěší polykači kilometrů si mohou vytvořit svůj vlastní okruh, ale my,
pomalejší a skromnější, se od Skalního potoka vrátíme zpět do místa parkování. Když zvolíte
správné počasí, určitě si výlet jak se patří užijete. Helena Rusková

4. 7. Letní počítačový kurz pro dospělé, 13:00–14:30, Střecha
7. 7. Letní počítačový kurz pro děti, 9:00–10:30, Střecha
9. 7. , 11:00, skatepark Železná
11. 7. Letní počítačový kurz pro dospělé, 13:00–14:30, Střecha
14. 7. Letní počítačový kurz pro děti, 9:00–10:30, Střecha
18. 7. Letní počítačový kurz pro dospělé, 13:00–14:30, Střecha
21. 7. Letní počítačový kurz pro děti, 9:00–10:30, Střecha
21. 7. – časovka na 5 km, 17:00 od hájenky Železná
23. – 24. 7. Lesní slavnost Lapků z Drakova, oba dny od 10:00, Drakov
24. 7. , 13:30, Drakov
23. 7. z Ostravy, 17:00, Art galerie Penzionu U

řeky Karlovice. Výstava potrvá do 23. 9. 2016
24. 7. - 24. ročník silničního závodu, 9:00 od autocampu Dolina
25. 7. Letní počítačový kurz pro dospělé, 13:00–14:30, Střecha
28. 7. Letní počítačový kurz pro děti, 9:00–10:30, Střecha
31. 7. , MS Praděd a Střelecký klub, 9:00, Myslivecká střelnice Mnichov
27. 8. spojený s ukázkami lidových a uměleckých řemesel, od 9:00,

Mnichov u kapličky
28. 8. , MS Praděd a Střelecký klub, 9:00, Myslivecká střelnice Mnichov
30. 8. – závod se společným startem, 17:00 od Benzinek
20. 8. , od 14:00, areál Koliby
do 31. 8. , Střecha
Stálá výstava obrazů výtvarnice , Střecha

Naďa Trzaskaliková, Střecha Vrbno p. P.

Wheel Jam – otevřený závod na kolech BMX a MTB

TRITUR

Drakovský plaváček
Vernisáž výstavy obrazů Taťány Rekové

Železný drak

Tréninkové střelby
2. hudební festival

Tréninkové střelby
Na Lyru
Dlouhá noc
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Vrbno

Mileny Reissner

Zprávy z vrbenské radniceKulturní, sportovní a vzdělávací kalendář na leden 2016
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Autobusová přeprava „Lesní slavnost Lapků z Drakova“
sobota 23. 7. 2016 a neděle 24. 7. 2016

:  Spolek Přátelé Vrbenska, Minibus Dušan Pechal

Vrbno sklárna TOMI – Mnichov – Josefský hamr

Sobota:
Neděle:

Josefský hamr - Mnichov – Vrbno pod Pradědem

Sobota:
Neděle:

Přeprava malým autobusem je určena především pro seniory a rodiny s malými dětmi.
Prosím dejte jim přednost. Není v našich silách lépe přepravu zajistit.

Black & White
Pavel Šerák
Květoslav Svozil

aut na Drakově bude umožněno u lesa na louce na označeném parkovišti cca
800m před Drakovem. Přeprava z parkoviště na Drakov a zpět je zajištěna výletním vláčkem.

Celodenní parkovné je . Jízdné vláčkem: /dospělá osoba a /děti

Stanoviště minibusu ve Vrbně pod Pradědem je u Sklárny TOMI
Minibus pro 17 osob, jízdné je 10,-Kč, děti zdarma

09:00 – 16:00 hod ……………. interval 30 min.
09:00 – 16:00 hod ……………. interval 30 min.

09:15 – 20:15 hod ……………. interval 30 min.
09:15 – 17:15 hod ……………. interval 30 min

Můžete využít také TAXI službu z Vrbna:
792 252 423
739 934 611
606 586 265

Parkování

30,-Kč 20,-Kč 10,-Kč

10,-Kč vhoďte do kasičky

Odjezdy na Drakov

Odjezdy z Drakova

Přepravu zajišťuje
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Zprávy z vrbenské radniceTaneční kurz pro nejmenší

Tanečky a písničky pro kluky a holčičky, tak zněla upoutávka pro děti, které se chtěly přihlásit
do tanečního kurzu. Cílem bylo děti naučit společenským tancům a etiketě chování formou
zábavných prvků.
Přihlásila se spousta dětí, užili jsme si spoustu legrace, stala se z nás super parta a jsem ráda,
že se scházíme i po skončení kurzu. A můžu prozradit, že taneční kurz bude mít pokračování.
Tento kurz probíhal v období březen až květen a byl slavnostně ukončen tzv. „Závěrečnou
prodlouženou“, která se konala v úterý 31. 05. 2016.
Atmosféra byla úžasná, přišli rodiče, prarodiče, rodinní příslušníci, sourozenci.
Ráda bych tím tímto poděkovala především tanečníkům: Viktória Sedláková, Tereza Locku,
Charlotte Gocieková, Hana Křenková, Adéla Kopecká, Emma Remešová, Karolína
Gašparíková, Julie Jägermannová, Gabriela Václavková, Petr Podešva, Roman Gabriel Číhalík,
Josef Lazur, Matyáš Rybár, Petr Galáš, rodičům, maminkám za přípravu bohatého pohoštění,
MŠ Jesenické za jejich podporu, kolektivu Střechy za prostory a přípravu, květince Rézi za
překrásné kytičky pro maminky, p. Veronice Gamovské za spoustu sladkostí pro děti.
Taneční kurz se konal poprvé a myslím, že se velmi dobře vydařil. Fotečky a videa můžete
shlédnout na stránkách spolku .
Děkuji moc a závěrem jako předseda Spolku přátel školy bych chtěla poděkovat za spolupráci
s MŠ Jesenickou za celý školní rok a dětem, které už od 1. září nastupují do školy, přeji
úspěšné vykročení do školních lavic.

Bc. Dagmar Podešvová, předseda Spolku přátel školy

www.sps.estranky.cz
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Zprávy z vrbenské radniceAkce v blízkém okolí

Prázdninové akce ve Zlatých Horách

Prázdninové akce v Bruntále

13. 7. 2016 17:00 - - cyklistický závod, MTB XC - Goldtour Zlaté Hory. Start:
Zlatokopecké sruby u Zlatých Hor, pořádá SKM Zlaté Hory

23. 7. 2016 - - Turistický pochod, vzpomínka na zemřelé
kamarády, délka pochodu 15 km po neznačených cestách z Ondřejovic
na Javornou, sraz u kostela v Ondřejovicích v 9:00 hod.

31. 7. 2016 14:00 - - cyklistický závod, cyklistický závod seriálu –
MTB Mistrovství Olomouckého kraje. Start: odbočka na Petrovice,
silnice 457, pořádá SKM Zlaté Hory

3. 8. 2016 17:00 - - cyklistický závod - Časovka do vrchu - Goldtour Zlaté Hory.
Start: křižovatka na Petrovy boudy, pořádá SKM Zlaté Hory

13. 8. 2016 - - Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, pořádá
Duchovní správa poutního místa P. M. P. (tel.: 584 425 916)

13. 8. 2016 - - soutěž
hasičů, hasičská louka ve Zlatých Horách, pořádá SDH Zlaté Hory

14. 8. 2016 - , pořádá Spolek Bernard
17. 8. 2016 17:00 - - cyklistický závod - dětská časovka jako náhrada

za "kopce". Start: za skládkou odpadů ve ZH, pořádá SKM Zlaté Hory
26. 8. 2016 - - sraz na náměstí v proluce, pořádá Spolek aktivních

Zlatohoráků
6. 8. 2016 - 14. 8. 2016 - - řezbářský plenér - areál Sanatoria Edel
19. 8. 2016 - 21. 8. 2016 - - Zlatokopecký skanzen -

Ondřejovice. Pořádá Město Zlaté Hory - Městská kulturní
zařízení (tel.: 584 425 397, mob.: 725 132 713).

1. 2. 7. -

30. 7. -
26. 8. - - letní kino

26. 27. 8. O pohár Mikroregionu Slezská Harta , pořádá Marina Slezská

Harta, spol. s r.o.

do 17. 7. - výstava fotografií

28. 7. 4. 9. - haptická putovní výstava

27. 8. -

do 28. 8. - výstava

,

XC MLÝNKY

Bohoslužba na Javorné

Zlatohorská časovka

Petráky

Hlavní pouť

Pohárová soutěž o putovní pohár starosty a místostarosty města

VI. Procesí okolo vrchu sv. Rocha
Časovka na smeťáku

Stezka odvahy

Zlatá hoblina
Mistrovství ČR a SR v rýžování zlata

náměstí Míru

Dny pohody

Jazzový festival
Rozloučení s létem

Slezská Harta

závody dračích lodí

Muzeum v Bruntále - Zámek Bruntál

Martin Chylík

Tajemství hlíny

Hradozámecká noc

Hasiči tradice a současnost

Stálé expozice: Řemeslo má zlaté dno Příroda Bruntálska

–

–

–

– –

– –
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Hrad Sovinec

Jindřich Štreit

Lubomír Dostál

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

Kosárna Karlovice

Fajne léto 2016

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

Wellness centrum Bruntál

kostel Sv. Martina

Klášterní hudební slavnosti 2016

Flemmichova vila

Pohledy na Krnov

Svět dětství -

do 31. 7. fotografie

6. 8. 2. 10. obrazy a sochy

Stálé expozice:

30. 7.

Stálé expozice:

Každoročně je v provozu od června do srpna.

pondělí 4. 7. 20:00 - - W. A. Mozart: Requiem
Poznaňský chlapecký sbor (Polsko). Festivalový orchestr KHS – Pavel
Trojan – dirigent. Vstupné: 270 Kč

- do 10. 7. – výstava historických fotografií a pohlednic

- do 14. 8. Výstava panenek a stavebnice LEGO ze soukromých sbírek.

– –

– – –

–

Město Albrechtice

Kam o prázdninách v Krnově

Městské koupaliště

Otevírací doba

Pondělí: 10:00 - 21:00

Úterý: 07:00 - 21:00 Svátky: dle aktuálního dne

Středa: 07:00 - 21:00

Čtvrtek: 07:00 - 21:00 Sobota: 07:00 - 21:00

Pátek: 07:00 - 21:00 Neděle: 07:00 - 21:00
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Cvilínská rozhledna se nachází na stejnojmenném kopci, nad
městem Krnovem. Na Cvilíně, který má dva vrcholy jsou ještě další
dvě zajímavé turistické atrakce, které jistě stojí za zhlédnutí.
Temeno Předního Cvilínského kopce, poblíž rozhledny, zdobí
monumentální stavba barokního poutního kostela sv. Kříže
a Sedmibolestné Panny Marie, na vzdálenějším Zadním
Cvilínském kopci se nalézají zříceniny hradu Cvilína. Rozhledna
nabízí krásný pohled na Krnov a okolí.

Rozhledna Cvilín

Rozhledna Hanse Kudlicha Úvalno

Nad vesničkou Úvalno se ve výšce 400 m n.m. nachází rozhledna
Hanse Kudlicha. Rozhledna byla vybudována v roce 1913
a znovuotevřena byla po generální rekonstrukci 1. 10. 2000.
V přízemí je mauzoleum úvalenského rodáka Hanse Kudlicha,
poslance říšského parlamentu, který bojoval za zrušení roboty.

Rozhledna na Ježníku

Ježník se těší znamenité pověsti jako letovisko a výletní
místo. Je možno je doporučit všem, kteří vyhledávají
odpočinek v klidném prostředí. Na severu Ježníku se zvedá
558 m vysoký vrch Vyhlídka s dřevěnou rozhlednou.
Z rozhledny je výhled do širokého okolí. Východním směrem
je zajímavý pohled na město Krnov, cvilínskou rozhlednu
i zříceninu Šelenburk (Cvilín), za pěkného počasí můžete
jihovýchodně zahlédnout i Beskydy s Lysou horou. Na západ

se rozkládá pohoří Jeseníků s nejvyšším vrcholem Pradědem. Severozápadně se rozprostírají
Město Albrechtice a severně uvidíte Linhartovy, Chomýž a část Polska.

Zprávy z vrbenské radniceKnihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v červenci a srpnu

,,Zvyk číst si je jediný, který není škodlivý. Přetrvá i když jiné radosti pominou. Bude tu vždy, aby
vás podpořil, i když ostatní možnosti zaniknou… Zpříjemní váš čas do konce života.“

/Antony rollopeT /

… z populárně-naučné literatury

Válka před válkou: krvavý podzim 1938 v Čechách a na Moravě.

40 dní pěšky do Jeruzaléma: o pouti bez cukrové vaty

Tajemný hrad Karlštejn.

1.: MOTL, S.: Praha: Rybka
Publishers, 2015.

2.: ZIBURA, L.: . Brno: BizBooks,
2015.

3.: NOVÁK, J.A.: Frýdek-Místek: Alpress, 2016.
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4.: BÍLEK, J.: Praha: Víkend, 2016.
5.: KUNDRA, O.: Brno: Bizboks
2016.

1.: MAWER, S.: Zlín: Kniha Zlín, 2016.

2.: FOJTOVÁ, V.: Brno: Moba, 2014.

3.: VAUGHAN, S.: Praha: Mladá fronta, 2015.

4.: KESSLER, L.: . Praha: Baronet, 2015.

5.: MORTON, K.: . Praha: Ikar, 2015.

6.: SHALMANI, A.: . Praha: Garamond, 2016.

Vzestupy a pády Karla IV.
Putinovi agenti: jak ruští špioni kradou naše tajemství. ,

…z beletrie

Provazochodkyně.

Čas havranů.

Láska s chutí makronky.

Turecká hra

Šepot vzdálených chvil

Chomejní, Sade a já

Zatímco spojenecké jednotky na jaře roku 1945 utahují smyčku kolem Berlína, vynořuje se
z trosek a rozvalin Německa na scénu tohoto románu osamělá postava. Je to Marian Sutrová,
se kterou její britští velitelé ztratili kontakt na podzim 1943, kdy v Paříži padla do rukou
gestapa. Nyní je jednou z mála přeživších agentek Velitelství zvláštních operací. Statečně

čelila zatčení, brutálním výslechům i hrůzám koncentračního tábora Ravensbrück, ale jakou
cenu za to musela zaplatit? Vrací se do Anglie, kterou sotva poznává, učí se žít v poválečném
světě, kterému nerozumí, a hledá nějaký záchytný bod s jehož pomocí by mohla začít budovat
svůj nový život.

Na pozadí historických událostí pobělohorské doby, v níž se Valaši, v zemi snad už jako jediní,
urputně bránili nadvládě Habsburků a násilné rekatolizaci, v čase tajných evangelických
bohoslužeb, jejich potlačování i následných krutých trestů, se odvíjí příběh evangelického
kazatele Martina Suly a Verunky, dcery zchudlého svobodníka Jury Sívka.

Jedna pekařská soutěž, pět životních osudů…VEZMĚTE pět docela cizích lidí, které spojuje jen
jejich vášeň k pečení. PŘIDEJTE populární kuchařskou soutěž a vypracujte tuhé těsto.
OHŘEJTE na správný stupeň napětí. OZDOBTE sladkobolným životním příběhem ženy, která je
všechny inspirovala. UZOBÁVEJTE tajně po malých kouscích, nebo spořádejte na posezení.
VYCHUTNEJTE si vytříbenou kombinaci lehkých a silných chutí, lahodných situací a zápletek,
z nichž se vám budou zaručeně ještě dlouho sbíhat sliny.

Na jaře roku 1922 se turecký vojevůdce Mustafa Kemal Paša rozhodne definitivně vyhnat
z Turecka řeckou armádu, která před dvěma roky obsadila historická řecká území. Jeho plán
ale zahrnuje i masakr řecké menšiny, jenž by nevyhnutelně vedl k děsivým následkům. Velká
Británie má v neklidné poválečné době dost jiných starostí, než aby na výbušném Balkáně

otevřeně zasáhla, proto se jako už mnohokrát předtím uchýlí ke zorganizování tajné operace.

Edie Burchillová si s matkou nikdy nebyly moc blízké. Když však matka jednoho dne dostane
nečekaný, padesát let opožděný dopis se zpáteční adresou zámku Milderhurst v Kentu,
vydává se Edie do vznosného, leč už značně chátrajícího sídla, kde žijí neprovdané sestry
Blytheovy. S nimi a s jejich stárnoucím otcem zde před padesáti lety během druhé světové
války Editina matka strávila po evakuaci z Londýna část dětství.

V Teheránu osmdesátých let se mladá Abnousse bouří proti nošení šátku. Provokuje ve škole
a odmítá se podvolovat nesmyslné zlovůli ,,vousáčů“ a ,,vran“ přísných strážců morálky,
kterých jsou po íránské revoluci plné ulice. Aby se vyhnula nátlaku a šikaně, odchází rodina do
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Paříže, kde však Abnousse zjišťuje, že ani tam není svoboda přesně to o čem snila. Její
vzpoura nekončí a dál vede svůj boj za rovnoprávnost ženského těla.

Keňa na počátku 20. století… Bílé dítě uprostřed černé Afriky. Malá divoška lovící
s domorodým kmenem. To je Beryl, kterou matka v útlém dětství opustila a zanechala ji
samotnou s otcem na koňské farmě. Jeho nekonvenční výchova učinila z Beryl odvážnou
mladou ženu. Život jí ukáže svou horší tvář, krach rodinné farmy, jeden katastrofální vztah za
druhým… Beryl hledá své místo na zemi. Jenomže ono vůbec není na zemi. Je v oblacích.
V kabině letadla. Učí se ovládat stroj. Být nejlepší. Přeletět Atlantik. Doletět až ke slunci.
Zlomit osud.

Pohodlně se usaď a nech své oblíbené princezny, aby tě vtáhly do kouzelného světa, kde je
možné všechno a kde i ty nejpodivuhodnější příběhy mají dobrý konec. Čeká tě osm pohádek
o Růžence, Sněhurce, Locice, Ariel, Jasmíně, Belle, Meridě a Popelce.

Za starých časů se žilo líp. Nebo ne? Tohle je otázka, kterou si Greg Heffley klade, když se jeho
město rozhodne dobrovolně odpojit od elektřiny. Moderní společnost má přece své výhody
a Greg není stvořený pro staromódní život. Přijde na to jak to celé zvládnout? Nebo je život jak
ze staré školy pro kluka, jako je Greg, fakt už moc velké sousto?

Elvis Riboldi je hodný kluk, který by mouše neublížil. Proto v knize ani jedna moucha nepřijde
k úrazu. Ničení se omezí na: jeden celý dům, několik stovek aut, 8 operačních systémů

a školních počítačů, 82 motorek, 16 oken, 12 pastelek, 5 vajíček, 1 luxusní hodinky, 1 dopravní
značku a různé další věci jako narozeninový dort, budíky a brýle. Jestli si myslíš, že přeháníme,
neznáš Elvise.

7.: McLAINOVÁ, P.: Praha: Metafora, 2016.

1.: . Praha: Egmont Publishing, 2016.

2.: KINNEY, J.: . . Praha: CooBoo, 2016.

10.díl Deníku malého poseroutky.

3.: BIDARI, B.: . Praha: Mladá fronta, 2014.

Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé

Létala jsem za sluncem.

… pro děti a mládež

Nejmilejší pohádky o princeznách

Deník malého poseroutky Staré dobré časy

Já, Elvis



40. strana

Sport

Zprávy z vrbenské radniceVýsledky Kopřivné a pozvánka na bmx Wheel Jam Vrbno pod Pradědem

První červnový víkend proběhl ve Ski Areálu Kopřivná již druhý ročník Kopřivná Bike
Festivalu. Jednalo se o víkend nabitý cyklistikou. Probíhaly závody ve sjezdech, testování kol
od světových značek a v neposlední řadě byl na programu Big Air Bag Best Trick. Šlo
o provedení nejlepšího triku s dopadem do velkého vzduchového vaku. Tohoto závodu se
zúčastnili dva bikeři z Vrbna pod Pradědem, kteří obsadili po krátkém tréninku přední příčky.
Atmosféra zde byla opravdu skvělá, sešlo se zde neskutečný počet bikerů a diváků. Ski Areál
v Malé Morávce v létě opravdu žije a musíme pochválit především nadšenost lidí, kteří
pracují na skvělém zázemí lyžařského areálu v letním období. Organizátoři nezapomněli ani
na nejmenší účastníky, pro které byl připraven dětský bike koutek. Děti závodily na vyhrazené
dřevěné dráze pod dozorem zkušených jezdců. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem kteří
se podíleli na super sportovním víkendu na kopci.
Kluci z Vrbna p. P. vás srdečně zvou na BMX a MTB závody s názvem Wheel Jam, která
proběhnou 9. července ve skateparku ve Vrbně pod Pradědem.

Výsledková listina Big Air Bag Best Tricku Kopřivná:

Zdeněk Rybár TJ Sokol Vrbno pod Pradědem,z.s., Oddíl netradičních sportů Skateboard

1. Martin Barák – Bruntál
2. Ladislav Bohm – Vrbno pod Pradědem
3. Zdeněk Fňukal - Vrbno pod Pradědem

– –
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Zprávy z vrbenské radniceÚspěšní sportovci z Karlovy Studánky

Dne 3. 6. 2016 byly ve Strážnici předány poháry a diplomy za dosažené výsledky sjezdařské
soutěže Moravia Silesian Masters SKICUP 2015/2016.

Z naší obce Karlova Studánka dosáhly v celé plejádě závodníků skvělých výsledků tři ženy:
V kategorii C (všechny zúčastněné ženy bez rozdílu
věku - soutěží se od 30ti let) získala celkové II. místo

, nedávná trojnásobná
mistryně světa.

V jednotlivých věkových třídách se umístily:

C4, na II. místě.
C6, získala I. místo.
C8,

(kategorie od 65-69 let).

Alena Bouzková si ještě domů dovezla křišťálový
globus za III. místo v soutěži světového poháru
Masters 2016 a za vzornou reprezentaci kraje i na
mezinárodní úrovni také krásné skleněné
a částečně broušené srdce.

Všem oceněným sportovkyním blahopřejeme.
Bc. Radka Chudová, starostka obce

Ing. Alena Bouzková

Hana Obelczová
Iva Tejnská
Alena Bouzková vybojovala též I. místo



43. strana

Sport

Zprávy z vrbenské radniceJarní bilancování ACS Vrbno

Po ukončení cyklistické přípravy začíná od dubna do června hlavní cyklistická sezóna. Také
naši závodníci chtěli ukázat, jak se na svoje soupeře připravili. Zúčastnili jsme se závodů na
celé severní Moravě a přilehlém okolí, kde jsme dokázali 41x zvítězit a zajistit si 80 druhých
a třetích míst. Nejpilnější v tomto směru byli Majda Míčková a Martin Adámek. Velmi aktivní
byl ale celý tým mladších žáků, který ovládá soutěže v polských Glucholazech a dokázal
vyhrát čtyři kategorie na
Školní lize v Krnově.
Z krajského mistrovství
v Petřvaldě si mladí dovezli
jednu stř íbrnou a dvě
bronzové medaile. Tolik
k naší hlavní náplni.

ým veteránů závodí v rámci
Moravského i Slezského
p o h á r u , kd e p o d vo u
vítězstvích dosáhli Jana
Vyčítalová a Lubomír Petruš
a dalších pódiových umístění
dosáhli Hana Bučíková
a Vlastik Mlynář. Společně
s mládeží tak ACS Vrbno
obsazuje druhé místo
v cyklistické soutěži
Jesenický Šnek, kde závodí
kolem 40 týmů nejen
z jesenické oblasti.

ýznamná je i naše pořadatelská činnost. Ceny Trispolu, pořádané v Karlovicích se zúčastnilo
207 cyklistů a pro nás potěšující je fakt, že vyhrál bývalý student SG Vrbno Václav Prejda.
Dalším významným závodem bylo kritérium „O Černého mnicha“, pořádané na dráze BMX
v Mnichově. Tam zvítězil opět náš odchovanec Vojtěch Kmínek, když porazil jednoho ze
spurtérů rakouské ligy Josefa Tomka. Těsně po uzávěrce se jede JAMAJKA-Prix, zde se
výsledky dozvíte až po prázdninách, nebo na internetu. Během první poloviny roku jsme
uspořádali 12 závodů cyklistické soutěže Tritur /112 účastníků/, sedm akcí všestrannostní
soutěže Trivallis /72 účastníků/ a v oblasti Mikroregionu Vrbno 7 závodů Vrbenského dráčku
pro mládež do 14 let /41 dětí/.

ěhem prázdnin se budeme připravovat na začátek cyklokrosové sezóny, která je pro nás
vždy o něco úspěšnější, než ta silniční. Je připraveno takřka deset závodů Oderského poháru,
kde jsme hlavními organizátory a pořádáme závod „Černá Opava“ v prostoru dráhy BMX.
Plánujeme také účast na závodech Českého poháru, které se pojedou na Moravě a ve
východních Čechách.

acsvrbno. estranky.cz

T

V

B
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Zprávy z vrbenské radniceBadmintonový turnaj

Badmintonového turnaje, který se konal 28. května 2016 v tělocvičně ZŠ Vrbno pod
Pradědem se zúčastnilo 10 dvojic. Hrálo se od 12:00 do 19:00 hodin, a protože ten den bylo
horko a dusno, byl turnaj ještě náročnější.

1. Alojz Oršulík, Rudolf Lanc
2. Michal Liška, Miroslav Beránek ml.
3. Marcela Žaláková, Miroslav Beránek st.
4. Kamila Zahrádková, Lucie Darmovzalová
5. Matin Butora, Karel Bulava

Za všechny účastníky badmintonového turnaje chci poděkovat Městu Vrbnu za finanční
podporu. Dále chci poděkovat vedení ZŠ Vrbno za pomoc a zázemí a hospůdce U Rybníčku
Karlovice za výborný catering.

Organizátor akce Michal Liška

Turnaje se zúčastnili:

Výherci:

6. Kateřína Šnajdrová, Jaroslav Janča
7. Petr Obrusník, Jiří Toman
8. René Fabián, Milada Gamovská
9. Rostislav Skoták, Tomáš Faluši

10. Jaroslav Samek, Krystína Butorová

1. Rostislav Skoták, Tomáš Faluši,
2. Michal Liška, Miroslav Beránek ml.,
3. Marcela Žaláková, Miroslav Beránek st.
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Zprávy z vrbenské radniceRybářské závody dětí Zlatá udice“ ve Vrbně p. P. dne 4. 6. 2016„

Dne 4. 6. 2016 se uskutečnily rybářské závody dětí „Zlatá udice“ pořádané naší místní
organizací ve Vrbně pod Pradědem.
Těchto rybářských závodů se zúčastnily děti místních organizací Jeseník, Zlaté Hory, Bruntál
a Vrbno pod Pradědem.
Závody letos probíhaly pouze v areálu „Biocentra“ na rybnících a to díky mírně zvýšené
hladině vody v řece s ohledem na bezpečnost dětí. Lovilo se dvoukolově, kdy v prvním kole se
chytalo na horním rybníku Biocentra a ve druhém kole na prostředním rybníku Biocentra.
Děti změřily své síly a technické dovednosti v rybolovné technice, poznávání živočichů
a rostlin žijících v blízkosti vodních toků a také v přesnosti hodu na cíl (terč Arenberg).
V blízkosti každého závodníka se pohyboval rozhodčí, který zapisoval úlovky a mnohdy
pomohl i cennou radou.

Pstruzi vysazení pro tento účel do rybníků se zpočátku nástrahám mladých rybářů moc
nebránili, avšak s přibývajícím časem bylo třeba rybu přelstít a zapojit všechen talent, um
a improvizaci.
Vítězem těchto rybářských závodů se nakonec stal ze Zlatých Hor před
svým kamarádem , rovněž ze Zlatých Hor a na krásném třetím místě se
umístil člen místní rybářské organizace Vrbno p. P. . Všichni závodníci si odnesli
drobné ceny a na nejvýše umístěné pak čekaly krásné poháry, udice, navijáky a další
rybářské a upomínkové předměty.
Počasí se vydařilo, organizace závodů byla skvělá a to především díky vedoucí dětského
rybářského kroužku paní Tkačíkové a dále obětavým maminkám a pomocníkům, kteří
napekli a nachystali různé dobroty pro závodníky.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, rozhodčím a dobrovolníkům
a především pak Městu Vrbno p. P., které na tuto akci poskytlo dotaci.

Matěj Procházka
Michalem Romsym

Vojta Fňukal
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Doufám, že všechny děti se skvěle bavily a vzpomínky na vydařené závody jim zůstanou
dlouho v paměti.

Za ČRS MO Vrbno p. P. T. Rybář–

Zprávy z vrbenské radniceFotbalový oddíl při  TJ Sokol Vrbno p. Prad. z.s. ukončil soutěžní ročník 2015-2016

Dovolte mi, abych tímto krátce shrnul dnes již ukončenou sezónu 2015 – 2016, fotbalového
oddílu při TJ Sokol Vrbno pod Pradědem z. s.

Fotbalový oddíl zahájil činnost „fotbalové školičky“ pro ročníky 2008, 2009, 2010. Tréninky
jsou pod vedením p. Buršíka a p. Kováře každou středu od 17.30 – 18.30 hod. na fotbalovém
hřišti. Tímto zveme malé fotbalisty, aby se i se svými rodiči zapojili do činnosti naší „fotbalové
školičky“.

Mladší přípravka ukončila svoji soutěž na pěkném 4. místě, kdy nad naše síly byly pouze týmy
z Bruntálu a Krnova, s nimiž se bohužel vzhledem k jejich základnám a podmínkám
nemůžeme rovnat. Tímto bych chtěl poděkovat zejména těmto našim nejmladším nadějím:

á, Š. Tomčík, J. Mirga, Š. Bílý, A. Pavlíček, A. Kopecký, M. Krupa, M. Šmach,
M. Krupa, K. Florová, R. Šíla, V. Zvědělík. Dále bych chtěl poděkovat p. V. Tomčíkovi staršímu,
za velkou pomoc s dětmi. Trenér mladší přípravky Jindřich Pavlíček.

Starší přípravka se v okresní soutěži umístila ve své skupině na 2. místě, a tímto bych rád
tlumočil poděkování trenéra M. Tomáška těmto nadějným fotbalistům. R. Markovi,
L. Buršíkovi, J. Černatovičovi, C. Galářovi, V. Hlávkovi, K. Mirgovi, P. Bugyimu, M. Řeháčkovi,
J. Šmachovi , J. Tomáškovi a J. Kociánovi, za svědomitý a zodpovědný přístup v celé fotbalové
sezóně.

Naši mladší a starší žáci pod vedením trenérů R. Zapletala, D. Pechala a K. Bulavy, po
nevydařené podzimní části na jaře zabrali a předváděli velmi dobré výkony, což dokazuje

K. Vondrov
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jejich umístění v krajských soutěžích mladších a starších žáků Moravskoslezského kraje. Tato
kategorie měla i velkou podporu rodičů, zejména při domácích zápasech. Mladší žáci se
umístili na 6. místě a starší žáci na celkovém 7. místě. Ještě jednou díky kluci.

V soutěžním ročníku 2015 – 2016, jsme v kategorii dorostu měly spojený tým s dorostenci FK
Avízo M. Albrechtice, kde naší dorostenci hráli krajský přebor Moravskoslezského kraje.
Mladší dorost skončil v krajském přeboru na krásném 5. místě a starší dorost na 12. místě.
Celý tento projekt byl náročný jak finančně, tak i po organizační a trenérské stránce, za což
bych chtěl poděkovat zejména p. Ing. P. Koždoňovi. Dále pak i hráčům, kteří v přeboru
reprezentovali vrbenský fotbal.

A na závěr sportovní části mého příspěvku se budu věnovat našim mužům. Po angažování
nového trenéra v loňském roce tým v letních měsících roku 2015 zahájil letní přípravu a tato
byla znát zejména v prvním utkáních. Bohužel trenér mužů odešel za „lepšími podmínkami“
do jiného klubu a naši muži zůstali bez trenéra. Mužstvo se ctí dohrálo soutěžní ročník na
pěkném 5. místě. Děkuji tímto p. Klimešovi a Odstrčilovi a samozřejmě i ostatním hráčům za
jejich přístup i výkony.

Co nás ve fotbale nejvíc mrzí je zejména nezájem některých rodičů o domácí utkání jejich
ratolestí. Je smutné, když ve Vrbně hraje například v kategoriích přípravek Krnov nebo
Bruntál, tak s těmito k nám přijede spousta rodičů. Vrbenští kluci hrají doma, s malou
podporou rodičů, dědečků, atd. Dále je velkým problémem menší zájem dětí o fotbal, ale
myslím, že i o sport obecně. Dle mého názoru zde mají i vrbenští radní a zastupitelé možnost
s tímto stavem něco udělat. Stačí se jen podívat do Bruntálu na ulici Dolní. Mají zde pěkně
vyřešené hřiště pro děti a myslím si, že bez velkých finančních nákladů. Dále stav tribuny na
fotbalovém hřišti, která je takřka v havarijním stavu a je asi jen v okrajovém zájmu města.
Chápu, že sport není vše, ale kultura také ne ! Podle mého názoru je ve Vrbně p. P. velký
nepoměr v podpoře sportu a kultury obecně. Nemluvě o našich kabinách, na které se bylo
v roce 2015 vedení města podívat a tím vše skončilo…

Dovolte mi na závěr poděkovat těm, kdo nám zachovali přízeň, těm kdo nám pomáhají,
abychom vše co je nutné kolem fotbalu zvládli a zároveň požádal ty, kteří chtějí něco udělat
zejména pro naše děti, aby se k nám přidali, buď jako pořadatelé nebo trenéři.
Nepotřebujeme neadresnou kritiku, ale podporu a pomoc.

Za fotbalový oddíl   Bc. Jindřich Pavlíček
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Zprávy z vrbenské radnice

Zprávy z vrbenské radnice

Uzavřená manželství

Blahopřejeme k narození

Aleš Vrbno pod Pradědem
Zuzana Vrbno pod Pradědem

Holub
Václavková

Michaela Chytilová, MěÚ – referentka odboru vnitřních věcí evidence obyvatel

04. 06. 2016 Josef a Vendula (oba z Vrbna p. P.)
Michal (Bruntál) a Barbora (Karlovice)

18. 06. 2016 Petr (Dívčí Hrad) a Pavla (Hošťálkovy)
Radek (Hlásnice) a Zuzana (Dlouhá Loučka)

Friedl Bártková
Vrážel Šilerová

Volný Miková
Kreuziger Horáčková

Zpracovala: Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka MěÚ Vrbno pod Pradědem

Zprávy z vrbenské radniceBlahopřejeme k narozeninám

„80 není málo, prožít je snad za to stálo.
Rozdáváš radost, úsměv i dobré rady, umíš se ostatním trefit do nálady.

Šťastný úsměv na tváři, ať Tě denně provází.
Do stovky chybí Ti ještě kus, tak to tu s námi vydržet zkus“.

Dne 16. července 2016 oslaví své krásné kulatiny

Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti
manžel František, dcery Dana a Jarmila,

vnučky Lea a Zlata, vnuk Vladan s partnerkou Jitkou a pravnuk Jirka.

paní Jarmila Kaňová
z Vrbna pod Pradědem.

„Život to vzal zase zkrátka, už je tady pětaosmdesátka.
budiž pravdou dávné rčení, stár, že člověk nikdy není.

Cítí-li se v duši mlád, žije si na světě rád“.
Dne 15. srpna 2016 oslaví krásné narozeniny

Všechno nejlepší do dalších let Ti přejí manželka Anežka,
dcery Jarmila a Miluše s rodinami, syn Ivan s rodinou

a všechna vnoučata a pravnoučata.

pan Metoděj Zabloudil
z Vrbna pod Pradědem.
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Zprávy z vrbenské radniceRozloučili jsme se

Zdeněk Vrbno pod Pradědem
František Vrbno pod Pradědem
Miloslav Vrbno pod Pradědem
Marie Vrbno pod Pradědem
Alena Vrbno pod Pradědem
Jaroslav Vrbno pod Pradědem
Albin Vrbno pod Pradědem - Mnichov
Jiří Vrbno pod Pradědem
Jan Vrbno pod Pradědem
Jan Vrbno pod Pradědem - Mnichov

H r u b ý
Z u b a l í k

M e r t a
B u r d o v á
Z u b a l í k o v á

N o v o t n ý
P e t r u š

M i č u n e k
Z l á m a l
H r a d i l

Michaela Chytilová, MěÚ – referentka odboru vnitřních věcí evidence obyvatel

Vážení přátelé,
ráda bych touto cestou poděkovala všem,

kteří se přišli rozloučit s mým milovaným synem

Děkuji mojí velké rodině, přátelům, spolužákům
i sportovnímu klubu tenistů za krásné květinové dary

a spoustu srdečných kondolencí.
Jsem všem vděčná, maminka Anna Mičunková

Jiřím Mičunkem.

„Přestalo tlouci srdce Tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene,
bolestí znaveno přestalo bít, nebylo léku, jímž mohlo by žít“.

Oznamujeme všem přátelům a známým,
že nás po dlouhé těžké nemoci opustil

Zarmoucená rodina

pan Miloslav Merta
z Vrbna pod Pradědem.

Zprávy z vrbenské radniceVzpomínáme

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

Dne 3. července 2016 by se dožil 83 let

S láskou vzpomínají manželka Hana a děti s rodinami.

pan Anton Pavlusík
z Vrbna pod Pradědem.
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„Čas utíká a nevrací, co vzal. Jen láska a vzpomínky v srdcích zůstávají“.
Dne 1. července 2016 vzpomeneme 15. smutné výročí úmrtí

naší maminky, babičky a prababičky

a zároveň 15. července 2016 vzpomeneme jejích nedožitých 90 let.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Marta a Drahomíra s rodinami.

paní Marty Horákové
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova

“Nechtěl odejít, chtěl s námi být, nebylo však léku, aby mohl žít.
Jak tiše žil, tak tiše odešel, skromný ve svém životě,

tichý ve svých bolestech“.
Dne 2. července 2016 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí

S láskou vzpomínají manželka, synové a dcery s rodinami.

pana Antonína Vrby
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

„Bůh ví, proč srdce Tvé přestalo bít, vždyť mělo ještě pro koho žít“.
Dne 2. července 2016 vzpomeneme 25. smutné výročí úmrtí

Stále vzpomíná celá rodina.

pana Emila Schindlera
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

„Čas běží svým tempem a nezná smilování.
Proto zastavme se na chvíli s malou vzpomínkou“.

Dne 23. července 2016 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí

S láskou vzpomíná celá rodina.

pana Heinze Frankeho
z Vrbna pod Pradědem – Železné.
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„Těžko se s Vámi loučilo, těžko je bez Vás žít.
Láska však smrtí nekončí,

v srdcích Vás navždy budeme mít“.

Dne 11. července 2016 vzpomeneme
9. výročí úmrtí našeho milovaného

tatínka a dědečka

a 17. července 2016 vzpomeneme
19. výročí úmrtí naší milované maminky a babičky

Také jsme vzpomněli nedožité narozeniny našich rodičů.

S velkou úctou a láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

pana Pavla Strnadela

paní Věry Strnadelové
oba z Vrbna pod Pradědem.

„Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik smutku zůstává v srdcích těch nejbližších“.
Dne 8. července 2016 vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí

Současně 16. července budeme vzpomínat jeho nedožitých 70 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina,

syn René s rodinou, syn Jindřich s přítelkyní  a sourozenci.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

pana Jindřicha Darmovzala
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

„Když řekneš maminka, za život děkuješ,
i když již zemřela, stále ji miluješ“.

Dne 17. července 2016 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí milované

S láskou vzpomíná syn s rodinou.

paní Margarety Novotné.
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„Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout“.
V měsíci červnu a červenci jsme vzpomněli smutné výročí úmrtí našich rodičů

Vzpomínají dcery Dagmar, Alena a syn Jaroslav s rodinami.

„Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi“.

pana Jaroslava Lukaštíka a paní Marie Lukaštíkové
oba z Vrbna pod Pradědem.

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

Dne 18. července 2016 to bude 20 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek

S láskou vzpomínají dcery Petra, Monika, Miloslava a Kristýna.

pan Milan Licov
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

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

Dne 18. července 2016 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí

S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou.

pana Zdeňka Hlávky
z Vrbna pod Pradědem – Železné.
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„Světlo jedné duše uhaslo, však její teplo hřeje naše srdce dál.
Odešel člověk, jehož jsme milovali, v našich vzpomínkách však bude žít dál“.

Dne 14. srpna 2016 uplyne 11 let
od úmrtí našeho tatínka, strýce a dědečka

Dne 10. října 2016 by se dožil 85 let.
S láskou vzpomínají dcery Magda a Růža s rodinami a Šárka.

pana Alfréda Klíčníka
z Vrbna pod Pradědem.

„Měla jsi ráda život a lidi kolem sebe, a my všichni jsme milovali Tebe.
Jen vzpomínky zůstaly na roky šťastné,
jsou v srdcích ukryté, hluboké, krásné...

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

Dne 1. srpna 2016 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí naší drahé

S láskou vzpomíná manžel Rudolf, syn Jan,
vnuk Honzík a ostatní rodina.

paní Boženy Kolesárové
z Karlovic.

„Smutná je vzpomínka na den narození,
vzpomínka na toho, kdo už s námi není“.
Dne 22. července 2016 by se dožila 75 let

Za tichou vzpomínku děkují a s láskou
a úctou vzpomínají dcery Lenka a Jana s rodinami.

paní Jana Nováková
z Vrbna pod Pradědem.

„Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí“.

Dne 10. srpna 2016 vzpomeneme nedožité 57. narozeniny

S láskou vzpomíná maminka a sestra s rodinou.

pana Josefa Slivky
z Vrbna pod Pradědem.
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„Jak krásné by bylo k narozeninám Ti blahopřát,
jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat“.

Dne 23. srpna 2016 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí

S láskou vzpomínají dcery Hana a Alžběta s rodinami.

paní Alžběty Michalčíkové
z Vrbna pod Pradědem – Železné.

„Přišlo to tak náhle, nečekaně a naděje na život už není,
zůstalo prázdné místo v domě a pár nevyslovených slov.

Cítíme velký smutek a žal.
Najednou není nic tak, jak by si člověk přál“.

Dne 23. srpna 2016 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí

Vzpomíná manželka Jaroslava, syn Tomáš a dcera Jaroslava s rodinami.

pana Karla Dvořáka
z Vrbna pod Pradědem.

„Rád jsi pro nás žil, tak rád jsi pro nás pracoval,
zlý osud nám Tebe náhle vzal.

A co my za lásku Tvou Ti můžeme dát?
Jen hrst krásných květů na hrob a v slzách vzpomínat“.

Dne 15. srpna 2016 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí

S láskou a úctou vzpomínají dcery Jiřina a Miluše a syn Luděk s rodinami.

pana Františka Plíška
z Vrbna pod Pradědem.

„Když řekneš maminka, za život děkuješ,
i když již zemřela, stále ji miluješ“.

Dne 19. srpna 2016 vzpomeneme 18. smutné výročí úmrtí

S láskou vzpomíná dcera Emilie s rodinou.

paní Anny Relovské
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.
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CESTOU NECESTOU S PRÁZDNINOVÝM KVÍZEM aneb touláme se Českou republikou: 

 
Co se skrývá v přesmyčkách? 
JEYD 

ŘOHE 

ATAVO 

CEOLIR 

ZEARJI 

 

OVICEPA 

EBOURNAK 

ANIS 

ČEBAV 

ŽNILECU 

 

ŠTĚDEJ 

CHÝPEL 

PŘÍ 

ŠŤAHODR 

ŽAKNĚS 

 

PŘÍCNA 

ČÁKŠPI 

ŠÁREK 

ALÝŽ 

YSLÁ OHAR 

Do kroku si zazpíváme: 
Okolo ------ v malé zahrádce  
Kdyby byl ------- co jsou ------- 
Na hradě ----- světla už nehoří 
Když se ten --------- rybník nahání 
Okolo ------ cestička 
Ej od ------- vietor věje 
Když jsem já šel tou --------- branou  
Proč bychom se báli na --------- skály 
Na břehu ------- stojí -------- vesnička má milená 
---- je zlatá loď, za děvčaty z ---- choď 
--------- hodiny smutně bijú 
Mě láká velice pochod  -----  ------zakoupím si střevíce a hbitě vyrazím 

 
A komu to nestačí, ať se vydá za hranice… 
Přejdi ------, řeku všech nadějí  
Na krásném modrém ------  
Teskně hučí -------, teskně hučí do noci 
Žluté růže z ------ 
Byla to krása, když já do --  ----, do těch ulic dřevěnejch zase jsem vjel 
Já Miss ------ zvolit měl… 
V -------- v přístavu, kde noc vládne tmou, loučil se tam námořník se svou dívenkou… 
O tom se zdává k ránu všem dětem z ----- 
M----------  jenom z knížek znám, tak jak Mark Twain o ní psal 
Smůla se na mě lepí ze zvyku a všichni jsou už v ------ 
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Přiřaďte k sobě správně: 
EIFFELOVA VĚŽ                       ISLAND                               
CHEOPSOVA PYRAMIDA                         IRSKO  
KOLOSEUM        MAĎARSKO 
ERMITÁŽ                                    SLOVENSKO 
KILIMANDŽÁRO                                        FRANCIE 
GERLACHOVSKÝ ŠTÍT                               USA 
BALATON                                                   ČÍNA 
JERUZALÉM                                               AUSTRÁLIE 
GRAND CANYON                                      EGYPT  
TERAKOTOVÁ ARMÁDA                          ITÁLIE 
ALICE SPRINGS                                          IZRAEL 
HEKLA                                                         RUSKO 
WATERFORD                                             TANZANIE 

 

V označených políčkách najdete tajenku: 
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Skřítkové 
Píšu o trenkových a ponožkových skřítcích. Nosí dlouhé červené čepice, které vhodně 
doplňují jejich sněhobílé, taktéž dlouhé, vousy. Nedorostli – měří většinou tak okolo půl 
metru. 
Ovšem jsou velmi tišší a čistotní. Existují už od 17. století. Časem se na ně zapomnělo, 
ale z ničeho nic se opět objevili ve 20. století, těsně před 2. světovou válkou. Přesnější 
záznamy o jejich výskytu a činnosti se ztratily. 
Takže… Stalo se vám už někdy, že jste z pračky vytáhli méně ponožek a trenek než kolik 
jste tam vložili? Ano? Tak to zapříčinili oni – ti tajemní skřítkové. Kdysi totiž chodili sami 
krást pradlenám uvedené svršky, ale dnes je to pro ně jednodušší. Vlastní všechny závody 
na výrobu praček. Jimi vyráběné pračky prádlo teleportují přímo k nim do doupěte – 
nalézá se někde v Krkonoších. 
Co napsat závěrem? Ve svém něžném denním životě používají magii a magichemii. Víc se 
mi o nich nepodařilo zjistit. Vše ostatní si domyslete, záleží jen na Vaší vlastní fantazii… 

      
Matěj Demel 8. B ZŠ Vrbno p. P. 

 
 
 
 
 

   

Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA zve na  
 

vvvýýýssstttaaavvvuuu   vvvýýýtttvvvaaarrrnnnýýýccchhh   ppprrraaacccííí      
žáků 6. - 9. tříd Základní školy Vrbno pod Pradědem    

 

 
 

   

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava potrvá do 31. srpna 2016 
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Něco končí, něco začíná… 
       Letošní rok jsme začali s pocitem, že každý náš společný den je ten poslední, který 
jsme tu prožili. Někteří jsme spolu strávili čas už ve školce, někteří jsme se začali poznávat 
až příchodem do  první třídy.  Čas  postupně  plynul,  my  jsme  rostli  a  s časem přicházely 
i změny. Někdo se v průběhu let odstěhoval a někdo nový opět přišel. Každý z nás se těšil, 
až vyrosteme a budeme nejstarší na této škole. Už jako prvňáčci jsme měli respekt 
z devátého ročníku, a proto jsme si vysnívali, jak jednou k nám budou vzhlížet mladší 
ročníky. Na prvním stupni jsme se naučili hlavně číst, psát a počítat a také nám přibývaly 
nové povinnosti – přece jsme byli velkými žáky. Utvářeli jsme si skupinky a vzájemná 
přátelská pouta, zkoušeli jsme provokovat učitele, a taky se hádali. Tohle nám vydrželo 
dodnes. Jakmile přišel příchod na druhý stupeň, plno věcí se změnilo a další čtyři roky jsme  
měli jinou třídní učitelku. 
       Druhý stupeň pro nás „malé“ šesťáky znamenal   těžký začátek  v  začlenění mezi starší, 
ale  postupem  času  jsme  se  sžili  s  prostředím,  s jinými  učiteli  a jejich způsobem učení. 
Každá   pohádka,  film,  či  příběh  jednou  končí  a  naše  dny  jsou   tu  spočítané.  Už  brzy 
opustíme  stěny  této  školy, která  nás  vychovala,  a  necháme  tu   mnoho  vzpomínek na 
dětství. Tím ukončíme důležitou část našeho života. Už nás 1. září nečeká společné setkání 
ve starých dobrých lavicích, ale každý z nás vyletíme z hnízda, začneme si psát nový příběh, 
vydáme  se  svou  vlastní  cestou  životem,  která  nebude  mnohdy lehká. Bude nám občas 
nabízet  slepé  uličky  nebo  také  zkratky.  Nejeden  z  nás  si dokola přehrává, jaké to bude 
vstoupit  do  neznáma  a  představujeme  si  různé  závěry,  plné  očekávání. Budeme sedět 
v nové třídě s úplně cizími lidmi, uslyšíme zvonění na osmou hodinu ranní a uvědomíme si, 
že něco nového právě začíná a něco končí. 
       Závěrem bych chtěla  poděkovat  za  obrovskou  trpělivost  a práci s námi všemi našim 
třídním  učitelkám  9. A  a  9. B,  paní  učitelce   Žembové  a  Remešové,  ostatním učitelům 
i vedení školy. Děkujeme. 

                                                                                             Zuzana  Sakalová, 9. A ZŠ Vrbno p. P.  
 
Co je pro mě důležité a co není 
       Co je pro mě důležité a co ne? Jaké mám 
hodnoty? Co je to vlastně hodnota? Pro někoho 
nepodstatná věc, pro jiného může být priorita. Jde 
vlastně o vyjádření postoje k dané věci či situaci… 
       Nejčastěji skloňovanou hodnotou jsou peníze. 
To dává vzhledem k dnešní době docela smysl. Ale 
opravdu si peníze zaslouží tolik pozornosti, kolik jim 
věnujeme? Lidé dělají práci, která je nebaví, aby měli co jíst, kde bydlet… A pak jsou tu 
tací,  kterým  nestačí  životní  minimum,  a  tak   budují   kariéry   na   úkor   rodiny,   přátel 
a osobního života. Celé je to postavené na lidské hamižnosti. Žít jenom prací, to musí být 
nenaplněný život. Myslím si, že každý člověk potřebuje jednou za čas projevit trochu péče, 
zájmu, lásky…  Ano,  láska  je  pro  mě  nesmírně  důležitá.  Ať už se jedná o lásku k něčemu  
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nebo někomu, jde o to, že nás naplňuje.  Já  například  miluju svoji  rodinu  a  své  
kamarády.   V  mém   případě   je   rodina skupina  lidí,  se kterými  sdílím domácnost. Mají 
své chyby,  to  ostatně každý, ale jsou tu se mnou v každé mé životní etapě. Když se raduju, 
radují se se mnou,  pokud  pláču,  jsou tu pro mě, aby mi otřeli slzy a pomohli vstát. Jsem si 
vědoma  toho,  že  ne  každý  má  tak  idylický  vztah  k  rodině  jako  já, a o to víc si ji vážím. 
Podobně  to  mám  i  s  přátelstvím.  Někdy sama  sobě  závidím,  jak skvělé lidi kolem sebe 
mám  a  doufám,  že  jsem  aspoň z části  taková  jako  oni.  V neposlední  řadě  tady  je 
zdraví.  Zdraví  je  hodně  podstatné.  Vídávám  děti, které jsou postižené a nejsou schopny 
prožívat svůj  život  naplno.  Tito lidé nemůžou dělat ani ty nejběžnější maličkosti, které my 
považujeme  za  samozřejmost.  Zdraví  je pomíjivé, nikdy nevíme, co se může stát, a proto 
bychom si měli života užívat co nejvíce. 
       Není  žádná  výše  zmíněná  hodnota,  bez  které  bych  se obešla. Měla by tu být jakási 
harmonie  všeho.  I  přesto  jsem si žebříček vytvořila. Dolní příčku obsadily peníze, protože 
se bez nich obejdu daleko snadněji než bez rodiny, přátelství, lásky a zdraví.  
   

Julie Konfalová, 9. B ZŠ Vrbno p. P.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J. Konfalová, 9. B - ZŠ Vrbno p. Prad. A. Palyzová, 7. A - ZŠ Vrbno p. Prad. 
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TTiippyy  nnaa  pprráázzddnniinnoovvéé  vvýýlleettyy  
Hrad Sovinec 
2. 7.   –   3. 7. 2016 – Sovinecký šperk – šperky, historická hudba a šerm 
9. 7.   – 10. 7. 2016 – Záhada prokleté truhly – festival práva útrpného 
16. 7. – 17. 7. 2016 – Na příkaz císaře – gotický rytířský turnaj 
23. 7. – 24. 7. 2016 – Hradní bestie – šermíři, mušketýři a děsivá hradní bestie 
30. 7. – 31. 7. 2016 – Za čest krále – Sovinec v temné době třicetileté války 
6. 8.   –    7. 8. 2016 – Past na medvěda – lesnické slavnosti 
13. 8. – 14. 8. 2016 – Hodokvas rytíře Kobylky – historickořemeslný jarmark 
20. 8. – 21. 8. 2016 – Přízrak z temné věže – gotická bitva 
27. 8. 2016 – Hradozámecká noc 
27. 8. – 28. 8. 2016 – Sokolnické lovy – sokolníci na hradě 

 

Africké muzeum, Holčovice  
Pan Čížek si v roce 2013 splnil svůj dávný sen. Vybudoval 
africké muzeum. V muzeu můžeme vidět různé druhy 
vycpaných zvířat ve své zvířecí velikosti, které vypadají 
jako živé a v návštěvnících vzbuzují velký respekt. Mezi 
nejvyhledávanější a nejobdivovanější kousky patří žirafa. 
Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč. 

 

Eldorádo Hynčice 
Prohlédněte si sochy pohádkových postav a 
prehistorických zvířat pana Františka Jaicha, které zde 
začal tvořit už v roce 1957. Vstupné je dobrovolné. 

 
Rozhledna na Skalce, Holčovice 
Rozhledna je kopií zaniklé 
dřevěné rozhledny na vrchu Smrk v Jizerských horách. Zde se 
nachází od roku 2013. Z výšky 17,5 metrů můžete obdivovat 
Jeseníky, Beskydy nebo Nízké Tatry. Rozhledna je volně přístupná. 
Vstup zdarma. 
 
Rozhledna Zlatý Chlum, Česká Ves 
Při návštěvě Jeseníků navštivte také 

nedaleký vrchol Zlatý Chlum s kamennou, 26 metrů vysokou 
rozhlednou, která byla zpřístupněna v roce 1899. Z věže se 
vám naskytne úchvatný výhled na Otmuchovské jezero v 
Polsku. Jižní výhled zachycuje celé pásmo Hrubého Jeseníku od Pradědu až k Šeráku. Za 
příznivého   počasí   je    západním   směrem    viditelná     skupina     Kralického    Sněžníku 
a severozápadním Rychlebské hory. 
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Stezka v oblacích, Dolní Morava 
Na  úpatí  hory  Slamník  v  nadmořské  výšce 1116 metrů 
vyrostla unikátní rozhledna. Dřevěná a kovová 
konstrukce vás zavede do výšky 55 metrů. Po dřevěné 
rampě se na vrchol rozhledny dostane pohodlně vozíčkář 
i rodina  s kočárkem. Stezka nabízí nádherný výhled do 
okolí.  Kromě toho se z informačních tabulí dozvíte i něco 
o  nejbližším   okolí   Dolní   Moravy   a  mracích.   Vstupné:  dospělí  190,- Kč,  děti 120,- Kč. 

 
Losinské pralinky, Velké Losiny  
Cukrárna, kavárna, čajovna - Velké Losiny.  
Ruční výroba kvalitních pralinek a čokolády.  
V sezóně vyrábíme  a  prodáváme  vlastní  zmrzlinu  
z kvalitních surovin a každé ráno pečeme čerstvé 
Velkolosinské koláče s různými náplněmi. 

 
TERMÁLY Losiny, Velké Losiny 
Unikátní termální park, jediný svého druhu v České republice.  
Využívá přírodní léčivé zdroje z lázní Velké Losiny a jejich uzdravující 
sílu. Vyzkoušejte termální bazény a vodní atrakce, nechte své tělo 
hýčkat při profesionálních masážích, dopřejte své imunitě pobyt ve 
čtyřech typech saun.  

Balneopark, Lázně Jeseník 
V lesoparku severně nad areálem   Lázní   Jeseník   
byl   vybudován     areál s vodními procedurami 
(studená pramenitá voda), který nese název 
Balneopark. Čekají zde na Vás Priessnitzovy 
procedury: přírodní lázně horních   a    dolních    
končetin,   koupel    nohou s akupresurou, lavička, 
střiky, sprcha. 

 
Pradědova galerie U Halouzků, Jiříkov 
Na osmi hektarech se rozkládá galerie, ve které 
shlédnete 450 vyřezaných plastik zvířat a hlavně 
betlém  v  životní  velikosti,  který  již  čítá  236  soch 
a  váží    20 tun.  Nechybí   zde   ani  slon  či velbloud 
v  životní velikosti. Sochy uvidíte umístěné převážně 
v krytých prostorách a v zahradách jsou také kromě 
soch umístěny atrakce pro děti, jako jsou houpačky, prolézačky a kolotoče. Dominantou 
celé galerie je socha vládce jesenických hor - Děd Praděd, který se tyčí do výše 10,4 metrů 
a váží okolo 15 tun. Vstupné: dospělí 60,- Kč, děti 40,- Kč, senioři 50,- Kč. 
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Správná řešení: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




