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Vítání občánků - 5. 11. 2011
V sobotu 5. listopadu 2011 slavnostně přijala mezi vrbenské občany také ty nejmladší obyvatele Vrbna pod
Pradědem starostka Ing. Helena Kudelová. Celkem to bylo 23 dětí a 1 dítě z Ludvíkova:
Matyáš Alois Krýl, Dominik Žáček, Ema Pospíšilová, Matěj Janeček, Jakub Zvědělík, Valérie Gavlasová,
Adam Sedlář, Martin Fňukal, Michael Chadam, Terezie Míčková, Natalie Kostelníková, Maria Nelly Fučelová,
David Malý, Veronika Vašková, Nela Urbánková, Adéla Šenkárová, Ema Rácová, Tomáš Laštovka, Anna
Smetanová, Veronika Blažková, Vendula Kolářová, Michael Petr Frieb, Tina Bachuláková, Alexandra Benková.
Zahrát a zazpívat jim přišli kamarádi ze Základní školy ve Vrbně pod Pradědem s paní učitelkou Mgr. Janou
Sztukovou. Tento krásný okamžik si můžete připomenout také na fotografiích v tomto čísle Zpravodaje.
Další fotografie můžete shlédnout na internetových stránkách města.
Slavnostní akt se uskutečnil v obřadní síni místní radnice, kde vládla příjemná a klidná atmosféra.
Nejen nejmladším občánkům, ale i rodičům, babičkám, dědečkům, sourozencům, kamarádům a přátelům,
přejeme hlavně hodně zdravíčka, štěstí a radosti.
Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka

Slovo starostky
Vážení čtenáři,
toto číslo Zpravodaje vychází v období, kdy naprosto netradičně zažíváme dny a týdny bez dešťů, bez sněhu,
převážně prožíváme krásné slunné dny. Proč mne napadlo otevřít tohle téma? Jednak proto, že je dobře si zase
jednou uvědomit, že žijeme v nezvykle dobře založeném sídle. Nejsme zde, jako jinde, dlouhodobě sužováni
smogem, mlhou, vlhkým vzduchem, kde se nabalují prachové částice, alergeny, těžké kovy a jiné škodliviny
do vzduchu, který dýcháme. Zaznamenala jsem reakce lidí odjinud, kteří s překvapením konstatovali po příjezdu
na vrbensko, že po dlouhých týdnech vidí zase oblohu, hvězdy. Dalo by se říci, že můžeme být rádi za to,
co dýcháme. Škarohlíd namítne, že to je taky všechno, co tu mámeL. Realista možná zkonstatuje, že někdy i na
vrbensku je vzduch špatný, když se z některých komínů šíří zápach a kouř, který nesvědčí o spalování topiva,
patřícího do příslušného kotle. V posledních týdnech se horlivě diskutuje o opatřeních, která zamezí znečišťování
ovzduší. Možná se posílí pravomoci úředníků ke kontrole topenišť. To je taky cesta, ale je to řešení? Navíc lze
pochybovat o účinnosti. Někdy je nejvíce zplodin cítit v ovzduší vpodvečer, lidé se vrací domů, nejvíce se topí pak stejně není vidět, co jde z komína a hlavně ze kterého. Nejjednodušší a nejzodpovědnější postup by měl být
ten, že si každý uvědomí, čím sám přispívá k čistotě, nebo naopak, čím způsobuje znečištění. Věřte, že není nic
horšího, než vidět dítě lapající po vzduchu při zánětu průdušek a dalších komplikacích. Navíc řada negativních
důsledků vdechování škodlivin není zřejmá okamžitě. Dopad na zdraví se projeví třeba až po letech.
Vážení spoluobčané, apeluji proto na vás, věnujte pozornost tomu, jak a čím topíte. Neohrožujte zdraví své,
svých sousedů, našich dětí. Myslím, že všichni víme, že způsob vytápění je nejčastěji určen vynakládanými
náklady, proto saháme k levnějším druhům paliva. Zdá se mi však, že opatření pana ministra životního prostředí,
podporovat finančně výměnu kotlů je populistické, stejně nebudou vyměněny kotle všechny a možná ne vždy ty
nejnevhodnější. Možná by vyšla levněji podpora domácností v oblastech s horšími klimatickými podmínkami
(formou úlevy daňové, nebo jiným zvýhodněním), aby mohly být využívány ušlechtilejší druhy paliv v zájmu
ochrany zdraví (bruntálsko patří k oblastem MSK s nejvyššími riziky zdravotními) nebo ochrany přírody (hovoří
se stále o národním parku). Důvodů je zde více pro přijetí vhodného opatření.
Ještě krátce k vodě v úvodu. Ve Vrbně také pozorujeme, že vody je méně nejen v řekách, ale také na
prameništích. Neznamená to však, že bychom se museli obávat nedostatku vody z vodovodu. Při zhoršení situace
je možno zapojit čerpání vody z pramenišť u řeky přes úpravnu vody. Přesto je šetření na místě. Jak víte, vláda
předložila ke schválení daňové reformy, jejichž součástí je zvýšení DPH u vody v roce 2012 o 4 %, v dalších
letech o 7,5%. Řada vodárenských firem již výrazně zdražila ceny až o desítky procent. Město Vrbno v letošním
roce ke zdražení nepřistoupilo.
Vánoce jsou za dveřmi. Přeji vám všem v těchto svátečních dnech, a nejen během nich, klid, pohodu, štěstí
vám i vašim blízkým. A s ohledem na řádky výše uvedené přejme si všichni čistý vzduch a dobrou vodu – to
přece jsou živly, jedny z nejdůležitějších, pro život. O věci ostatní, které si přejete každý z vás jiné, nezbývá než
usilovat, snažit se a nevzdávat se. S přáním všeho dobrého
Ing. Helena Kudelová, starostka
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Informace z Rady města Vrbno pod Pradědem
Na posledních jednáních RM projednala následující záležitosti:
RM s c h v á l i l a:
návrh rozpisu rozpočtových změn č. 3 v rámci Od - Pa do položek,
přijetí přislíbených darů příspěvkovým organizacím Domov pro seniory a Střediska kultury a vzdělávání
dle soupisu,
schválila objednání prací, týkajících se provizorní opravy místní komunikace Ve Svahu u firmy Silnice
CZ Krnov, s nejnižší cenovou nabídkou,
přidělení bytů dle pořadníku Blaženě Šemberové, byt č. 104 o velikosti 1+1, Krejčího č.p. 487, Žanetě
Sigmundové, byt č . 7 o velikosti 2+1, nám. Sv. Michala č. p. 511 a Ingrid Macháčkové, byt č. 4
o velikosti 2+1, nám. Sv. Michala č. p. 511,
pronájem části nebytových prostor objektu č.p. 580 na pozemku p.č. 1321 v k.ú. Vrbno pod Pradědem
Technickým službám Vrbno s.r.o za účelem parkování vozidel,
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů na rok 2011,
přijetí dotace a uzavření Smlouvy o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci
„Splašková kanalizace Mnichov - Železná“,
návrh likvidačních komisí všech příspěvkových organizací na vyřazení a způsob likvidace poškozeného
a jinak nepotřebného majetku.
RM r o z h o d l a:
o uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení mezi Městem Vrbno pod Pradědem
a SMP Net s.r.o. Ostrava v rámci stavby místní komunikace Vrbno - spojka ulic Jesenická - Palackého,
o uzavření Smlouvy na realizaci služeb - zimní údržba místních komunikací mezi objednatelem Město
Vrbno pod Pradědem a zhotovitelem TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.,
o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Českou
republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady na akci Založení
městského lesoparku ve Vrbně pod Pradědem,
o použití čistého výtěžku z veřejné sbírky, konané ve dnech 20. 6. 2011 - 31. 10. 2011 na ochranu
kulturních památek města Vrbna pod Pradědem. Výtěžek sbírky činil 4305 Kč.
RM o d s o u h l a s i l a:
výměnu oken - demontáž stávajících oken, zhotovení a montáž nových plastových oken za finanční
spoluúčasti majitele. Žadatelé Dita Országová, byt č. 1 o velikosti 4+1, Husova č.p. 494 a Ludmila
Václavíková, byt č. 1 o velikosti 3+1, Sv. Michala 515,
odsouhlasila znovu udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na linkách
850863 Bruntál-Široká Niva-Karlova Studánka, 850824 Krnov-Heřmanovive-Vrbno pod Pradědem,
850861 Bruntál-Světlá Hora- Karlova Studánka autodopravci Folia Transport Morava a.s. a linky 940058
Valašské Meziříčí-Opava-Bruntál-Zlaté Hory-Jeseník autodopravci ČSAD Vsetín a.s.
provedení vánoční výzdoby TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o. dle návrhu,
bezplatný pronájem přístavby Městského úřadu Vrbno pod Pradědem pro schůzi místní organizace SON
v roce 2012.
RM v z a l a n a v ě d o m í:
informaci odboru výstavby a životního prostředí k postupu příprav projektů kanalizačních přípojek akce
Kanalizace Mnichov - Železná,
dopis Judr. Petra Havlíčka ve věci znovuobnovení kapličky v Mnichově,
informaci o vývoji příjmů - sdílených daní, rekapitulace příjmů a výdajů a výsledky hospodaření za leden
- září 2011,
znění poptávky k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové
dokumentace „Odvedení extravilánových vod z lokality určené pro výstavbu rodinných domků Pod
Bělidlem“,
výroční zprávu ZŠ Vrbno pod Pradědem, hodnotící zprávu MŠ Jesenická a vlastní hodnocení MŠ Ve
Svahu za školní rok 2010-2011.
RM j m e n o v a l a:
za zřizovatele do školské rady Základní školy ve Vrbně pod Pradědem Bc. Janu Markovou a Ing. Pavlu
Müllerovou.
Ing. Lasota Miloš, místostarosta
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Zprávy z radnice
Vypnutí analogového dokrývače ČT1 k 30. listopadu 2011
Dne 30. 11. 2011 byl vypnut analogový dokrývač ČT1 ve Vrbně pod Pradědem. Informoval o tom Tiskový
útvar České televize. V návaznosti na uvedené sdělení upozorňujeme občany na fakta, která město učinilo
a obdrželo v souvislosti s ukončením provozu dokrývače:
- k 30. 11. 2011 skončil řádný provoz analogového dokrývače ČT1 (26. kanál). Jeho signál NEBUDE
z technických důvodů označen piktogramem ani textovou lištou.
- Pokrytí zemským digitálním signálem České televize - multiplex I se všemi čtyřmi programy (ČT1, ČT2,
ČT4, ČT 24) zajišťuje vysílač velkého výkonu Jeseník - Praděd (36. kanál)
- ČT usiluje o výstavbu digitálního dokrývače ČT pro naše město v nejbližší možné době (umístění na nám.
Sv. Michala). O jeho spuštění nás bude ČT informovat.
- Příjem signálu v komplikovaných lokalitách umožňuje satelitní digitální vysílání kdekoliv v ČR. Bezplatné
vysílání všech čtyř programů ČT z družice Astra 3A a distribuce ČT HD z družice Astra 3B (pozice 23,5°
východně, platformy CS link a SkyLink). Z družice Astra 3A jsou dostupné i regionální mutace
zpravodajských pořadů ČT pro severní a jižní Moravu na ČT1.
- Více informací na stránkách internetového speciálu www.digict.cz v rubrikách Digitální satelitní vysílání
DVB-S a Příjem regionálního vysílání. Další informace k digitalizaci ČT naleznete na teletextu ČT od
strany 650. Horká linka digitalizace - pro programy ČT tel. 261 137 474 denně od 7:30 do 20:00 hod.
- TV Prima nevyužívá pro šíření analogového signálu vysílač Jeseník - Praděd. S provozem analogového
vysílače Vrbno pod Pradědem se počítá do února 2012. Následně se předpokládá ukončení provozu.
- FTV Prima s.r.o. (provozovatel televizního vysílání Prima, Prima Cool, Prima Love) v současné době
nepředpokládá výstavbu nového dokrývače.
- CET 21 spol. s r.o. (provozovatel televizního vysílání Nova a Nova Cinema) doposud nepodala žádné
vyjádření k výstavbě nového dokrývače.
- Nájemníci bytů ve vlastnictví města mají připraveny rozvody pro příjem satelitního vysílání, tak i rozvody
pro příjem pozemního digitálního signálu (je však nutno ověřit technikem, zda se v konkrétní lokalitě
digitální pozemní signál nachází)
Pokud nejste příjemcem POZEMNÍHO digitálního vysílání (doporučuji ověřit odborným technikem)
a chcete mít jistotu v příjmu jednotlivých multiplexů (Multiplex 1 - ČT1, ČT2, ČT4, ČT 24, Multiplex 2 - Nova,
Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Barrandov a Multiplex 3 - Prima Love), je potřeba si pořídit satelitní
přijímač, popř. si zajistit příjem uvedených programů jiným způsobem, např. kabelové vysílání, vysílání po
pevné lince.
Ing. Miroslav Adámek, tajemník MÚ Vrbno pod Pradědem
Připravujeme jubilejní městský ples
Málokdo by uhádl, že příští ples města a městských organizací bude v pořadí už patnáctý! A protože jsme dali
na vaše přání, která jste vyslovili
na posledním plese, vybrali jsme
nejčastěji volené téma. Jubilejní
15. ples se ponese ve stylu rocku
a rock ´n rollu, tedy opět stylově
a v dobovém rámci konce 50. let
až 70. let. Uskuteční se v klubu
Mír 20. ledna 2012 od 20 hodin
a vstupenky budou v prodeji už
v průběhu prosince. Mohou být
zajímavým dárkem pod vánočním
stromečkem, protože lednový ples
nabídne skvělou zábavu a velmi
zajímavé umělce. Těšte se!
Queen Revival
Princess Krnov

Martina Poláková,
odbor vnitř. věcí MÚ Vrbno p. P.
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Dárcům krve patří náš dík
Podobné zprávy dostáváme na radnici velmi rádi. Český červený kříž, oblastní spolek v Ostravě, udělil Zlatý
kříž za osmdesát bezpříspěvkových odběrů krve panu Bohumilu Hujovi, šestapadesátiletému občanu Vrbna pod
Pradědem. Ten vyznamenání převzal při slavnostním aktu na Magistrátu města Ostravy. Žijí mezi námi i další
mnohonásobní dárci krve, jsou to policisté, hasiči i další občané. Třeba zrovna váš soused, s kterým se potkáváte
při procházce se psem a ani netušíte, že se pravidelně vydává na odběrní místa hematologických oddělení, aby
pomohl někomu v ohrožení života a zdraví. Všem bez rozdílu patří uznání a náš velký dík!
Mgr. Alena Kiedroňová, Odbor vnitřních věcí MÚ Vrbno p. P.
Svatba s magickým datem
11. 11. 2011 - magické jedenáctkové datum - lákalo snoubence na mnoha místech republiky k zásadnímu
rozhodnutí - svatbě. Využili jej k uzavření sňatku také snoubenci Petr Kopilčák a Zuzana Gašparíková z Vrbna
pod Pradědem. Svatební obřad se konal v Karlově Studánce - v kapli Sv. Huberta, kde je přesně v 11 hod oddal
vrbenský místostarosta Ing. Miloš Lasota, a navzdory mrazivému počasí si ho jaksepatří užili. Přejeme jim hodně
štěstí a zdraví na společné cestě životem.
Mgr. Alena Kiedroňová, odbor vnitřních věcí MÚ Vrbno p. P.

Zasloužilý hasič
Podobné zprávy dostáváme na radnici velmi rádi. Sdružení hasičů ČMS, okresní sdružení hasičů Bruntál,
udělilo titul Zasloužilý hasič za celoživotní práci pro dobrovolnou požární ochranu nejvyšší vyznamenání
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska panu Karlu Friedrichovi. Ten vyznamenání převzal 3. listopadu 2011
v Centru hasičského hnutí v hasičském muzeu v zámku v Přibyslavi. Pan Karel Friedrich se dlouhá léta velkou
mírou podílí na výchově mladých hasičů. Patří mu uznání a náš velký dík!
Martina Poláková
Odbor vnitřních věcí MÚ Vrbno p. P.

Univerzita třetího věku

a

Středisko kultury a vzdělávání „Střecha“ ve Vrbně pod Pradědem otevírají V. cyklus studia

Informace k vyřízení osvědčení o státním občanství ČR
K vyřízení 1. občanského průkazu je nutno doložit osvědčení o státním občanství ČR, které se vyřizuje na
Městském úřadě ve Vrbně pod Pradědem, odbor vnitřních věcí - matrika.
K žádosti je nutno doložit následující doklady:
o
rodný list žadatele nebo nezletilého
o
rodný list matky a otce
o
oddací list
o
rozsudek o rozvodu (u rozvedených)
o
občanský průkaz zákonného zástupce
K vyřízení 1. cestovního pasu je také nutno vyřídit si osvědčení o státním občanství ČR a předložit doklady
jako u 1. OP + správní poplatek činí 100,- Kč.
Od 1. 1. 2012 povinnost předložit doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský
průkaz, bude vyžadována pouze v případě, vzniknou-li důvodně pochybnosti o tomto údaji.
Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka

Realizátor: Slezská univerzita v Opavě, Vzdělávací centrum v Krnově;
Partner: Město Vrbno pod Pradědem;
Místo konání: Středisko kultury a vzdělávání, Ve Svahu 578, 793 26 Vrbno pod Pradědem;
Výuka: čtvrtek, 2x za měsíc, 16:00 - 18:00 hod;
Termín realizace: leden 2012 – květen 2012
Lektorské zajištění: pedagogové Slezské univerzity v Opavě a další vybraní odborníci;
Podmínky přijetí:
dosažení věkové hranice minimálně 50 let;
Vyplnění přihlášky a zaslání na adresu: Středisko kultury a vzdělávání „Střecha“ Ve Svahu
578, 793 26 Vrbno pod Pradědem, popř. doručit přihlášku do „Střechy“ osobně paní Naděždě
Trzaskalikové.
zaplacení registračního poplatku ve výši Kč 500,- v den zahájení před 16:00 hod
Zahájení letního semestru:
dne 26. 1. 2012 v 16:00 hod ve Středisku kultury a vzdělávání
Přednášky letního semestru 2012:
26. 1. 2012 + 9. 2. 2012 + 23. 2. 2012 – Česká literatura. Obsah: dějiny české literatury 19. A 20. Století
8. 3. 2012 – Divadlo nebo Hudba
22. 3. + 5. 4. 2012 + 19. 4. 2012 – Životní prostředí. Obsah: monitorování životního prostředí, jeho ochrana
3. 5. 2012 - Psychologie stárnutí

6. strana

7. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

Centrum sociálních služeb

Hasiči radí - topná sezóna je tady

Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko
·
·
·

Psychologické poradenství - Mgr. Miroslav Piňos, privátní psycholog
Právní poradenství - JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou specializací
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 prosinec 2011:
Psychologická poradna středa 14. 12. 2011
Právní poradna středa 21. 12. 2011
Sociální poradna úterý 13. 12. 2011

-

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
(tel.: 554 795 130).
Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!
Ivana Remešová, DiS.

Jako každý rok je tady topná sezóna a s ní i nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně
udržovaných komínech. Že se nejedná o planou hrozbu, potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, kdy od komínů a topidel v roce 2008 vzniklo 102 požárů, v roce 2009 to bylo již 145
požárů a v roce 2010 132 požárů.
Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, protože i malé nečistoty v komíně
mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu
obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým. Nezapomínejte proto na pravidelné čistění komínů a vybírání
sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky - kominíky!
A co taková pravidelná údržba komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv obnáší? Dle nového Nařízení vlády
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které
nebylo účinnosti 1. ledna 2011, je povinností majitele nemovitosti zajistit čištění spalinové cesty, kontrolu
spalinové cesty, a to ve lhůtách stanovených následující tabulkou.

Tříkrálová sbírka 2012
Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2012 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost
se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání
a zároveň Vám nabídnou možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního
daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si
ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Anděla Jánová
Petr Kučerka
asistentkaTříkrálové sbírky pro Vrbno pod Pradědem
ředitel Charity Odry
Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2011
Ve Vrbně pod Pradědem se vybralo celkem 41.463 Kč. Charita Odry vybrala celkem 1 145.358 Kč. Částka,
která připadla na Charitu Odry, činila 744.482 Kč. Tyto prostředky z Tříkrálové sbírky byly použity na
zdravotnický materiál, na nákup a údržbu kompenzačních a zdravotních pomůcek pro půjčovnu Charity Odry, na
informační materiály o službách Charity Odry, na modernizaci a podporu provozu při zajišťování péče o seniory.
Zbylé peníze byly rozděleny dle předem stanoveného vzorce na humanitární pomoc, na činnost DCHOO
a Charity ČR.
Charita Odry podpořila v roce 2011 Římskokatolickou farnost Vrbno pod Pradědem za účelem opravy
farní klubovny a na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže ve Vrbně p. P., jak bylo dohodnuto.
V roce 2012 Charita Odry podpoří opravy farní klubovny pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ve
Vrbně p. P., dle stávající dohody.
Poznávací znaky Tříkrálové sbírky Charity Česká republika.
Vedoucí skupinky koledníků je starší 15 let a na viditelném místě bude mít průkazku. Pokladnička bude
zapečetěna. Zapečetění se uskuteční před Tříkrálovou sbírkou na místním obecním nebo městském úřadě
a rozpečetění a spočítání bude provedeno tamtéž.
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2012
65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou
a ošetřovatelskou službou Charity Odry, na zřízení a podporu domácí hospicové péče a na podporu provozu
skladu kompenzačních pomůcek především pro oblast severní Moravy a Slezska, 15% na projekty Diecézní
charity ostravsko-opavské, 10% na humanitární pomoc v zahraničí, 5% na podporu projektů Charity Česká
republika, 5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat: Charita Odry, Hranická 162/36, 742
35 Odry, tel. 556 731 947, e-mail: odry@caritas.cz, http:/www.odry.charita.cz
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Dále se provádí revize spalinové cesty odborně způsobilou osobou např. před uvedením spalinové cesty do
provozu, před výměnou nebo novou instalací nového spotřebiče (např. kotle), nebo hodláte-li změnit druh paliva.
O provedené revizi, kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu,
která je důležitá nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.
A co když dojde k požáru v komíně?
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nejdříve jej oznamte na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí
v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů
se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do
komína, nikdy však nejednejte riskantně.
Nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom majetek!!!
Ing. Antonín Ušela - HZS MSK ÚO Bruntál, oddělení prevence
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Poděkování za dokončení první etapy oprav kostela Sv. Archanděla Michaela

Nález munice
V Ludvíkově nalezl dne 2. 11. 2011, za pomoci hledačky na kov, 37letý muž munici. Nevěděl, jak s tím
naložit, a tak ji opět zahrnul hlínou. Následující den však vše přišel oznámit vrbenským policistům, kteří jeli
s oznamovatelem na místo nálezu do Ludvíkova. Zde prostor zajistili do příjezdu pyrotechnika. Ten zasypanou
munici odkryl a zjistil, že se jedná o tři ruční granáty italské výroby. Munici si převzal k likvidaci. Ke zranění
osob nedošlo.
I s lupem byl zadržen
Vrbenští policisté v těchto dnech sdělili podezření z přečinu krádeže 35letému místnímu muži. Ten měl dne
24. 9. 2011 přes rozbité okno vniknout do budovy bývalého podniku ve Vrbně pod Pradědem na ulici Jesenická.
Silou vytrhnout dveře do místnosti kabelovny a odřezat 17 elektrokabelů. Pak je rozřezal, odstranil vrchní část
izolace a uložil si je do přineseného batohu. Při svém odchodu z objektu byl však zadržen místními policisty.
Pro policisty muž není neznámým, již v letošním roce byl za majetkovou trestnou činnost soudem odsouzen.
Využil nepřítomnosti majitele chaty
Majitel rekreační chaty v obci Karlovice byl nemile překvapen. Při příjezdu zjistil, že v době jeho
nepřítomnosti, přibližně od 30. 9. 2011 do 4. 11. 2011, dosud neznámý pachatel vypáčil v suterénu dřevěná vrata
do dvou garáží, ze kterých odcizil úhlovou brusku, měděné kabely různých délek a měděné těleso
k transformátoru. Následně pokračoval a vnikl po vypáčení dveří i do přízemí samotné chaty, kde z obývacího
pokoje odcizil satelitní zařízení (bez paraboly). Výše celkové škody se jednáním pachatele vyšplhala k částce
14 tisíc Kč.

V letošním roce jsme ukončili první etapu oprav interiéru farního kostela Svatého Archanděla Michaela
ve Vrbně pod Pradědem. Opravy začaly vlastně už v roce 2010 přípravnými pracemi na obnovu a restaurování
nástěnných maleb a stropních fresek. Bylo zapotřebí nejprve nové sanační omítky v presbytáři a celé lodi kostela.
Tyto práce prováděla firma Klíč. Když začala firma Coritar z Bruntálu přívážet jednu sadu lešení za druhou a pod
vedením p. Krále se postupně začínal zaplňovat prostor presbytáře ocelovými trubkami a podlážkami, tak jsem si
uvědomoval, jak velký ten náš kostel vlastně je.
Samotné obnovy stropních i nástěnných maleb se ujali profesionální restarurátoři, společně s B. Valchářovou
z Opavy. Výsledek jejich práce, ale také práce truhlářské firmy Menzel, která se podepsala nejen pod nové boční
dveře, ale také nová oblouková okna, si můžete sami prohlédnout. Rozdíl mezi starou a obnovenou částí je o to
působivější, že v této části je nově instalované osvětlení firmou Hradil z Bruntálu. Do obnovy elektroinstalace se
také zapojila firma p. Falušiho a s drobnými zednickými pracemi operativně pomáhali p. Zedek a p. Rafaj.
Všem bych chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat. Také bych chtěl poděkovat všem těm „bezejmenným“,
kteří pomáhali s úklidem a vším ostatním, co s takovou akcí souvisí.
Zároveň bych rád poděkoval těm, kteří jakkoliv podpořili tuto obnovu kostela finančně. Především patří dík
Zastupitelstvu města Vrbna pod Pradědem v čele s paní starostkou, že se vstřícně postavili k tomuto záměru.
Díky pomoci z obce jsme mohli tyto práce uskutečnit. Je to sice jen začátek, první krok a nevím jak se bude dařit
dále, ale udělal se kus práce, který tady bude, jak doufám, dlouho vidět. A protože, jak jsem zjistil během těchto
prací, nejsem zdaleka sám, komu není budoucnost kostela Svatého Michaela a tím i budoucnost města lhostejná mám naději v další pokračování.
Děkuji a všem přeji pokojný adventní čas. Čas přípravy na vánoční svátky - oslavu Kristova narození.
Miroslav Horák, farář římskokatolické farnosti Vrbno p. Pradědem.

Krádež se jim nezdařila
Na základě oznámení vyjela dne 9. 11. 2011 okolo 14 hodiny policejní hlídka do areálu firmy na ulici
Jesenická ve Vrbně pod Pradědem. Na místě byli zadrženi tři podezřelí, kteří byli umístěni do policejních cel.
Dne 10. 11. 2011 bylo mužům ve věku 27, 33 a 32let z Krnovska sděleno podezření z přečinu krádeže ve formě
spolupachatelství a ve stádiu pokusu. Tito se měli snažit v danou dobu po vzájemné domluvě z uvedené firmy
z jedné z budov v areálu demontovat hnací hřídel, osazenou dvěma řemenicemi, která je součástí katrové pily,
o hmotnosti 500 kg a hodnotě okolo 25 tisíc Kč. Hřídel včetně příslušenství po demontáži chtěli následně
odevzdat do sběrny druhotných surovin, přičemž byli při tomto jednání přistiženi hlídkou a zadrženi.
Lístků na fotbalové utkání se nedočkal
Neustále se setkáváme s podvodným prodejem zboží, nabízených na různých inzertních internetových
portálech. Zajímavé nabídky občany lákají, ať již cenou či jinými výhodami, ale v některých případech zaplatí
předem finanční obnos, ale neobdrží zboží. Na urgence prodejce nereaguje a ani peníze už jim nevrátí.
Dne 15. 11. 2011 nám oznámil 60letý muž, že si na jednom internetovém portále vyhledal ke konci letošního
září inzerát, kde prodejce nabízel lístky na fotbalové utkání Plzeň - Barcelona a to tři lístky za celkovou částku
7 tisíc Kč. Po telefonickém kontaktu se s prodejcem domluvil na finančním obnosu 6 tisíc Kč + 50 Kč poštovné.
Platbu mu zaslal předem na účet, ale lístky neobdržel. Ani na urgence ohledně vrácení peněz prodejce
nereagoval.
V souvislosti s tímto případem upozorňujeme, aby občané nakupovali zboží pouze u ověřených prodejců
a pokud si ho nevyzvednou osobně, tak si ho nechali zaslat nejlépe na dobírku a ihned po obdržení
zkontrolovali.
Cyklista se lekl a havaroval
Těžkým zraněním skončila havárie cyklisty ve Vrbně pod Pradědem na ulici Zlatohorské v pondělí
21. 11. 2011 v 08:25 hodin. 60letý muž jel na jízdním kole s elektromotorem a lekl se vozidla, které jelo
z protisměru a odbočovalo vlevo na místo, ležící mimo silnici. Cyklista nezvládl řízení a spadl na vozovku.
Ke střetu s automobilem nedošlo. Ovlivnění alkoholem vyloučila negativní dechová zkouška. Při pádu muž
utrpěl těžká zranění, pro která musel být následně letecky transportován do nemocnice v Ostravě.
komisař por. Bc. Tušková Pavla
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Městská knihovna Vrbno informuje

Informace ze Sportovního gymnázia ve Vrbně pod Pradědem

30. 11. 2011 byl v knihovně ukončen projekt, nazvaný „Výročí slavných“. Tento celoroční projekt byl také
mimo jiné věnovaný 100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka, a právě jeho dílo a postavy z knih jsme
v knihovně využili jako stěžejní motiv některých akcí.
Začali jsme v dubnu akcí „Noc s Andersenem“ aneb „Setkání v lese Řáholci“.
V říjnu byla připravena výstavka knih Václava Čtvrtka, při níž byly pořádány besedy o životě a díle
spisovatele. Besed se uskutečnilo 7 a celkem se zúčastnilo 140 dětí z mateřských škol a 1. a 2. tříd základní
školy. Děti z MŠ Jesenická přinesly k „výročí“ vlastnoručně vyrobený papírový dort, který mimochodem vypadá
jak opravdový - jen se zakousnout, a který byl až do konce součástí výstavky.
5. října 2011 byli v MěK „Pasováni na čtenáře“ žáci 2. tříd ZŠ. I tato akce se nesla v duchu Václava Čtvrtka,
uskutečnila se opět „v lese Řáholci“, ve který se pro tento den knihovna proměnila. Děti pasoval na čtenáře
„Hajný Robátko“ a na čtení a regulérnost soutěží dohlížely „Víla Amálka,“, Vodník Česílko“ a „Víla z lesa
Řáholce.“ Pasováno bylo 22 žáků 2. A třídní učitelky Mgr. Lenky Redlichové a 21. žáků 2. B třídní učitelky
Mgr. Ivany Odstrčilové. Všichni složili zkoušku čtení - text byl vybrán z knihy „Rumcajs“, již zmiňovaného
autora - a obdrželi „Pasovací dekret“, knihu a sladkou odměnu.
Další akcí v rámci projektu byly 2 besedy s Janem Vodňanským „Řekněme NE závislostem“.
Uskutečnily se ve Střeše a celkem se zúčastnilo 110 žáků 7., 8. a 9. tříd ZŠ a Gymnázia.
Tento projekt byl spolufinancován MK ČR.
Za MěK Marie Remešová

Akce v listopadu
11. 11. 2011 soutěž Bruntál - piškvorky
14. 11. 2011 testování Stonožka - kvarta
15. 11. 2011 Trivallis - 3. závod přespolní běh
16. 11. 2011 pedagogická rada a třídní schůzky od 16:00 hod
16. - 17. 11. 2011 exkurze do Prahy - tercie, kvarta, kvinta
23. 11. 2011 Světová škola - Střecha
23. 11. 2011 divadlo Bruntál - septima, oktáva
30. 11. 2011 divadlo Ostrava - sexta, septima
Příprava sjezdařů na SG Vrbno vrcholí
V polovině listopadu ukončili členové tréninkové skupiny alpských disciplín na Sportovním gymnáziu Vrbno
pod Pradědem třemi soustředěními na ledovci Stubai v Rakousku přípravné období svého ročního tréninkového
cyklu.
Roční tréninkový cyklus byl zahájen funkčním vyšetřením v Centru diagnostiky lidského pohybu Ostravské
univerzity.
Pobytu na sněhu předcházela kondiční příprava, která mimo jiné obsahovala vodácké soustředění na Sázavě
a krátkodobé kondiční bloky.
Technická příprava na sněhu byla zaměřena na rozježdění a speciální cvičení. Poslední soustředění bylo
zaměřeno na nácvik techniky obřího slalomu.
Závodní sezónu zahájí junioři v polovině prosince startem na závodě FIS Světového poháru Arnolda Lunna
ve Špindlerově Mlýně, žáci pojedou na republikový závod na Špičák na Šumavu.

M. Hlavatá
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ilustraci slouží dioramatické výjevy, znázorňující život v pravěku. Studenti se dozvěděli například, že naše území
bylo velmi podobné stepi. Jak musel pračlověk migrovat z různých biotopů do jiných, vše kvůli potravě. Aktuální
poznatky z výzkumu evoluce člověka a počátků jeho kultury, doplněné navíc představením chování a života
člověku nejbližších tvorů - primátů.
Přírodovědná část expozice byla zaměřena na strukturu a fungování ekosystémů, druhy charakteristické pro
určité biotopy, toto obecné pojetí však vychází z hlavních typů krajiny, které se nacházejí na našem dnešním
území. S regionální tématikou více souvisely geologické a paleontologické exponáty v úvodu expozice, kde byl
umístěn také přehled vývoje flóry a fauny v jednotlivých geologických obdobích. Dioramata s dermoplastickými
preparáty ptáků a savců, k tomu doplněna dřevěnými sochami pralidí, znázorňujícími biotopy kulturní stepi
a lesa. Ke každému typu biotopu zde byl textový a obrazový materiál a další autentické ukázky přírodnin.
Studenti během celé exkurze vyplňovali předem připravené úkoly na vytýčený program.
Odborný výklad prezentoval aktuální poznatky z archeologických, antropologických i genetických výzkumů.
Na závěr je třeba říci, že exkurze obsahovala i prohlídku vernisáže obrazů pana Zdeňka Buriana, který patřil
k elitě mezi výtvarníky a ilustrátory. Z velkého množství Burianových děl, obsahujících jak pohledy do života
pravěkých lidí a předvěkých předchůdců člověka, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před
milióny let, bylo v muzeu k vidění přes 50 olejů.
Mgr. David Čech

P. Houserová
Anthropos MZM Brno, 2. listopad 2011
Exkurze v rámci projektu EVVO monitorování ekosystémů
Sekunda, Kvarta
Program:
· Genetika ve vývoji
člověka
· Primáti naše rodina
· Příběh lidského rodu
· Paleolitické technologie
Další z řady exkurzí v rámci
projektu proběhla 2. listopadu do
moravského
zemského
muzea
v Brně, pavilon Anthropos. Pojem
ekosystém byl tentokrát vysvětlen na
ukázce vývoje člověka a jeho
obývání určitého biotopu, proč tomu
tak bylo, co ho k tomu vedlo,
výhody a nevýhody. Proces osídlení
biotopů je dokumentován pomocí
hmotných pramenů, archeologických
památek, a to v úzké souvislosti s životním prostředím člověka v jednotlivých etapách jeho vývoje. K názorné
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Vrbno stojí nohama pevně NaZemi
Jak nejlépe se poprat s vysvětlením, co je to ethical consumption? Tato otázka nás trápila hodně dlouho. My,
učitelé a studenti na Sportovním gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem, jsme potřebovali nejprve sami zjistit, co se
pod tímto názvem přesně skrývá, abychom se mohli zapojit do plánování akce na toto téma. Samozřejmě, že
každý z nás měl jakousi představu, co tento termín znamená, ale potřebovali jsem se nějak sjednotit, a proto jsme
si k nám do školy pozvali organizaci NaZemi.
Věděli jsme, že organizace NaZemi poskytuje vzdělávání studentů, a velice nás zaujal jejich vzdělávací
program Svět v nákupním košíku. Nejprve jsme si objednali jejich manuál Svět v nákupním košíku, z kterého
jsme si vyzkoušeli jeden program, a to Hořká chuť čokolády. Poté jsme se rozhodli, že si pozveme k nám do
Vrbna i pracovníky společnosti NaZemi, aby nám oni
pomohli odpovědět na otázky typu: Do jakých zemí
se dostanou jedny džíny, než se objeví na pultech
v obchodech? Jak nás ovlivňuje reklama? Jak se asi
cítí pracovníci v továrnách na výrobu džín?...
Pracovníci NaZemi k nám do Vrbna přijeli
a připravili si program pro dvě třídy - sextu a septimu
a také pro nás, skupinku Světové školy. Měli
připravený program Šaty dělají člověka...A kdo dělá
šaty? a Coca-Colonizace. Velice přínosné pro nás
bylo, že jsme neseděli v lavicích a neposlouchali
nějakou přednášku, ale že jsme hráli různé hry a sami
si odpověděli na všechny otázky, které nás zajímaly.
Lektoři měli připravený zajímavý a bohatý program,
který nadchl nás všechny. Dozvěděli jsme se, kde se
vyrobilo naše oblečení, které jsme měli zrovna na
sobě, zahráli si na pracovníky továren... Velice se
nám líbily aktivity, které jsme s pracovníky NaZemi
dělali, a proto jsme se rozhodli, že podobné
použijeme i my na naší akci - Supermarket svět
aneb Den bez nakupování. S organizací NaZemi
jsme se také domluvili, že nám zapůjčí interaktivní
výstavu Supermarket SVĚT, která u nás ve Vrbně pod
Pradědem byla od 23. listopadu (v tento den
mimochodem také proběhla naše mezinárodní akce,
o které Vás budeme informovat v dalším čísle) až do
30. listopadu.
Mgr. M. Benedikovičová
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Informace ze Sportovního klubu při Gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem
Upravované LBT + mapa
Zima je za dveřmi, a proto přicházíme s informacemi o tradičně upravovaných lyžařských běžeckých tratí
v okolí Vrbna pod Pradědem, o které se stará oddíl běžeckého lyžování. Stejně jako v minulých letech jsme na
úpravu LBT získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, kterou lze využít pouze na přípravu LBT před
zimou (to znamená mulčování), pohonné hmoty a informativní tabule. Dále Sportovní klub společně
s upravovateli lyžařských běžeckých tras v okolí Suché Rudné a s panem Konečným podal projekt v rámci MAS
Hrubý Jeseník na koupi úzké sněžné rolby na úpravu LBT. Tento projekt nám také prošel, takže se všichni
milovníci běžeckého lyžování mohou těšit na významnou změnu.
Mapa upravovaných tratí: (trati možno detailně prohlédnout na www.skvrbno.cz nebo www.sgvrbno.cz)

Halloween
Krvavá Mary, její dcera Laura, Pavoučí královna, Smrťák, Lesní muž, Kostlivec, Duch, Vlkodlak a další
strašidla navštívila děti z 1. a 2. ročníku na svátek Halloween dne 31. 10. 2011. Poděkování patří Leonce
Gesierichové, která měla průvodní slovo a kvíz pro žáky. Pochvalu má dramatická skupina 3. ročníku za
zvládnutí textů a za masky.
Zpracovala I. Bártková
Halloween na 2. stupni
Dne 31. 10. 2011, v den oslav svátku Halloween, se všichni žáci ze 7. B převlékli do kostýmů duchů,
čarodějnic a různých jiných strašidel a vydali se strašit a obdarovávat sladkostmi své mladší i starší spolužáky.
Jana Zaoralová

ZŠ informuje
Mezinárodní Grand Prix v šachu - Zlaté Hory
Dne 29. 10. 2011 se konalo Mezinárodní Grand Prix v šachu ve Zlatých Horách. Jednalo se o první z pěti
turnajů. Naši žáci se neztratili, když Tomáš Popek ve své kategorii obsadil 5. místo a Karolína Remešová mezi
dívkami místo třetí.
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Úspěchy mladých stolních tenistek a tenistů ze ZŠ Vrbno.
Krajské kolo ve stolním tenise, do kterého postoupilo z okresního kola jak družstvo chlapců tak dívek, se
konalo dne 2. 11. 2011 v Palkovicích (F-M) v tamním moderním sportovním centru. V kategorii chlapců, kde
startovalo 7 družstev (4xSŠ a 3xZŠ) se našim chlapcům (Hrubý J., Darmovzal D., Vaško D) již tolik nedařilo, do
semifinále nepostoupili a umístili se na 5. - 7. místě. V kategorii děvčat (Kopfová T., Štochlová P.), kde
startovala 4 družstva (1 x gymn. a 3 x ZŠ) se našim děvčatům dařilo o poznání lépe. Všechna utkání vyhrála
a zaslouženě postoupila do republikového finále, které se bude hrát v Holicích (HK) ve dnech 14. a 15. listopadu.
Za přípravu děvčat patří dík trenérům oddílu stolního tenisu ve Vrbně.
V republikovém finále 14. - 15. 11. 2011 v Holici z třinácti dívčích družstev vybojovala naše děvčata ve
složení Tereza Kopfová, Tereza Pantlíková a Petra Štochlová 5. místo. Terezka Kopfová přidala absolutní
vítězství v turnaji jednotlivkyň. Blahopřejeme
děvčatům i trenérům.
Miroslav Šajer - učitel ZŠ

XI. Taneční party 11. - 13. 11. 2011
Ve druhém listopadovém víkendu byla tělocvična základní školy opět plná
tanečníků ve stylu country.
Sešlo se zde šest dětských souborů a jeden Square Danc. Club dospělých Ostravy.
Jinak přijeli malí Hazardi z Ostravy, Želvy z Želatovic, Barunky z Krnova, Gremlínci
Ostravy- Poruby, taneční soubor z Jeseníku. Samozřejmě nechyběly Zuzanky z Vrbna
a celkem 65 dětí i dospělých zde strávilo velice plodný a náročný víkend.
Náročný hlavně fyzicky, protože zkuste celé hodiny tančit a ještě k tomu se
seznamovat, zkrátka není to jednoduché.
Zkušenosti a poznatky si zde vyměňovali také dospělí a myslíme, že atmosféra zde byla i letos velice
přátelská.
Jinak tančení ve stylu country se učily úplně nové děti i pokročilí a zkušení tanečníci, takže jsme přistoupili
ke schématu 3+1 - tři tanečky jednoduché a jeden složitější. Tančili jsme tedy nejen figury velice jednoduché, ale
i složitější choreografie. A večer pro nás Míra (prezident Asociace dětských country souborů) připravil i lahůdky
pro pokročilé.
Je jenom škoda, že si lidé z Vrbna, kteří mají rádi country, nechají tak zkušeného callera ujít, přestože akce je
otevřená a Míra se například nedávno vrátil z Ruska, vyučuje po celé Evropě a mnoho zkušeností má i z USA.
A konec konců v country tancích z Ameriky jsou uplatněny taneční prvky všech evropských přistěhovalců
a najdeme zde tedy občas i prvky českých lidových tanců.
Mgr. Jana Kudlíková, Mgr. Ivana Odstrčilová
vedoucí souboru Zuzankyy

Supermarket svět aneb den bez
nakupování
23. 11. jsme se aktivně zúčastnili
interaktivní výstavy s výstižným názvem:
Chcete znát příběh věcí, které kupujete?
A protože jsme chtěli, tak jsme pozorně
naslouchali zprávy ze světa, procházeli
stanoviště: bavlna, mobil, kakao, reklama
a na závěr jsme si své získané vědomosti
ověřili v testu. Příjemná byla i odměna,
která čekala na vylosované výherce.
Všem studentům a profesorům Gymnázia ve Vrbně p. P., kteří se na náročné přípravě, organizaci a realizaci
podíleli, srdečně děkujeme. Rádi se opět zúčastníme dalších zajímavých, přínosných, skvěle připravených
a organizačně zvládnutých akcí.
Žáci 8. r. + tř. uč.
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš

Přehled teplot za měsíc říjen
V prvním grafu přinášíme přehled průměrných teplot za měsíc říjen. Druhý graf ukazuje přehled průměrných
teplot v říjnu za roky 2000 až 2011. V následujících tabulkách vám přinášíme několik údajů z naší
meteorologické stanice.

Říjen
teplota

Listopad do 22.
max
min

den
3.10
17.10
11.10
12.10

rychlost větru
náraz větru
srážky
měsíční
za den
7.10
za hodinu 7.10

hodina
12:22
5:06
16:20
5:01

hodnota
24,1°C
-4,2°C
4,5m/s
11,2m/s
37,8mm
12,4mm
1:00-2:00 3,0mm

teplota

max
min

den
1.11
11.11
3.11
3.11

rychlost větru
náraz větru
srážky
měsíční
za den
3.11
za hodinu 3.11

hodina
10:48
23:09
8:24
9:18

hodnota
14,9°C
-6,3°C
4,0m/s
12,5m/s
1,4 mm
0,2mm
8:00-9:00 0,2mm

Srážky
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Srážky v říjnu [mm]
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49,6

28,9

4,1

12,2

47,7

13,7

44,4

9,6

37,8

Pátrání po zmizelých skřítcích...
Vzpomínáte si, jak děti MŠ VE SVAHU prosily v minulém čísle o pomoc při pátrání po zmizelých skřítcích?
Velmi nás překvapilo, kolik „pátračů“ se do hledání zapojilo a jak je hledání nadchlo. Navíc ještě navrhovali
jakou formou bychom mohli ty skřítky vrátit do MŠ (třeba s lampiony) a jak se akce líbila.
Všichni pátrači (kterých mimochodem bylo 47, včetně sourozenců) našli všech 21 skřítků s přesným jménem
i místem nalezení a proto zaslouží odměnu za své úsilí. Proto vás prosíme, přijďte si ji vyzvednout přímo
do MŠ J.
Za zmínku také stojí, že hned v 1.den vyhlášení pátrání přišla v podvečerních hodinách první úplná odpověď
od sourozenců Žihových (Majdy, Kačky a Kuby) . Také je třeba poděkovat rodičům za doprovod a sepsání
výsledků pátrání, protože malí pátrači ještě neumějí psátJ . Jmenný seznam všech pátračů bude vyvěšen
v budově MŠ VE SVAHU na nástěnkách, kde bude k nahlédnutí všem.
Ještě jednou vám děkujeme za pomoc a těšíme se na další spolupráci J.
M. Burešová a kolektiv MŠ
A kde se darebové schovávali?
1. Střapoš - Propos - počítače 2. Špalíček - Husova 335 ( u paní Liby) 3. Emanuel - Elektro Lindner
4. Světluška - prodejna vajec
5. Amálka - Spořitelna
6. Vendelín - zelenina
7. Famfulín - trafika Zvědělík 8. Camfourek - Hruška (p.Šrámek)
9. Pafulín - Myslivecká (Kotáskovi)
10. Kacafírek - lékárna Magnus 11. Střapeček - MŠ Ve Svahu
12. Šiškoun - Optika
13. Kvákala - nádraží
14. Fifinka - Bezručova 81, p.Gamová 15. Rozcuchánek - Knihovna
16. Zeleninožrout - ZŠ III.
17. Culíkatá mušlička - oděvy Monika 18. Metlička Šišková - drogérie Teta
19. Joki žabka - Info altánek
20. Hugo vousatý - ZŠ družina
21. Budulínek - sklárna Tomi
21. strana
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Co se dělo ve školičce v Karlově Studánce?
Křest učebnice „ MŮJ DOMOV - MOJE ŠKOLA“ v Karlově Studánce
Dlouhodobý projekt „Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál“ sdružující 7 malotřídních škol
okresu Bruntál (ZŠ a MŠ Dětřichov nad Bystřicí, ZŠ Malá Morávka, ZŠ a MŠ Karlova Studánka, ZŠ a MŠ Slezské
Rudoltice, ZŠ a MŠ Rázová, ZŠ a MŠ Dolní Moravice, ZŠ a MŠ Hošťálkovy) financován z prostředků ESF
a státního rozpočtu ČR byl prezentován jednotlivými školami dne 23. a 24. září 2011 v Bruntále. Slavnostní
vernisáž za přítomnosti vedení škol a členů týmů započala pozdravy přítomných starostů obcí a pokračoval křtem
jednotlivých učebnic.
A jak proběhl křest učebnice v Karlově Studánce?
… To jednoho říjnového dne do naší školičky přiletěl mimozemský návštěvník Tim……… Byl velice
rozpačitý, protože vůbec nevěděl, v jaké obci se ocitl. Neznal pohoří, která míjel, přemýšlel o názvu nejvyšší
hory, nad kterou letěl - málem se o věžičku zachytil. J Chtěl vědět vše o škole, jak a kde se děti učí, kde a jak
sportují, kde odpočívají. Byl seznámen s okolím, o rostlinách i dřevinách a zvířatech, která v blízkosti žijí.
Zajímal se také o to, jak se děti do školy dopravují, jak pečují o své zdraví. Otázek bylo nespočet a děti
odpovídaly s velikou chutí. Dokonce se jeho vesmírným talířem po škole i proletěly. Po vyčerpávajícím letu se
hned občerstvily…………….
Křtu učebnice „Můj domov - moje škola“ se zúčastnil i starosta obce Karlova Studánka pan Reichl, bývalí
žáci 5. ročníku a rodiče některých žáků.
Děkujeme celému realizačnímu týmu, který se podílel na tvorbě učebnice, paní kuchařce, která připravila pro
děti sladkou dobrotu, lékárně Magnus z Vrbna pod Pradědem, která darovala dětem vitamíny s obrázky
Marťánků.

Co se dál dělo ve školičce?
Pravidelně každým rokem se pořádá oblíbená akce nejen pro děti ale i pro rodiče - Lampionový průvod se
stezkou odvahy. Pohádka O houbičkách v podání manželů Pattermanových, večerní procházka Karlovou
Studánkou, napínavé dobrodružství při stezce odvahy s rozsvícenými lampióny, opékaní špekáčků a ohřívání
u ohně letos přilákalo spoustu dětí s rodiči z širokého okolí. Ani chladné počasí nikomu nezkazilo dobrou náladu.

Další akcí, která se uskutečnila v rámci turistického kroužku ve školní družině, byla: Indiánské léto. Samy
fotografie vypovídají o spokojenosti dětí a úspěšnosti celé akce.
Jak víme, orientační běh je sport
založený na schopnosti orientace
v terénu
s mapou
a
buzolou
s kontrolními stanovišti, která musí
účastníci nalézt v určeném pořadí.
Takový závod, pořádaný Sportovním
gymnáziem ve Vrbně pod Pradědem,
absolvovali
žáci
ZŠ
v rámci
turistického kroužku i děvčátka z MŠ
s nádherným
umístěním. (Foto
i výsledkovou listinu zveřejní SG

Vrbno).
Dne 10. listopadu děti
z turistického kroužku využily
nádherné počasí inverzního
charakteru a vydaly se na
Praděd.
Na
Hvězdu
po
„lázeňské“ to vyběhly a pak si
už jen užívaly sluníčka.
Obou akcí se zúčastnil spolu
s dětmi i pan učitel Patterman.
(foto P. Patterman)
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Výlet do vánočního Londýna
Základní škola a Mateřská škola za své priority považuje kvalitní jazykové vzdělání. V rámci dosažení
co nejlepších výsledů zaměstnanci školy uspořádali, ve spolupráci se Student Agency, pětidenní výlet našich
žáků do vánočního Londýna. Program akce je velmi pestrý, obsahuje jak prohlídky nejvýznamnějších míst
britské metropole, tak návštěvy kulturních památek a muzeí. Na rozvoj našich dětí bude mít, jsem o tom hluboce
přesvědčena, velký význam ubytování v hostitelských rodinách. Žáci budou muset konverzovat v cizím jazyce
a velmi zblízka poznají život britské rodiny. Věřím, že výlet bude pro děti velikým zážitkem a těším se, že za rok
navštívíme další evropskou metropoli.
Ing. Jaroslava Schefflerová
Artifex 2011
V úterý 8. 11. 2011 se žáci naší školy zúčastnili veletrhu řemesel a zaměstnanosti v Bruntále. Na veletrhu se
nabízely střední školy okresu Bruntál, Opava, Olomouc a dokonce i školy z Polska se svými obory. Žáci si prošli
stánky jednotlivých škol, informovali se o možnostech studia a měli možnost shlédnout i názorné ukázky z praxe.
Nyní je už jen na nich, pro jaký obor se rozhodnou.
Ing. Jaroslava Schefflerová

Ivana Kováčiková, ZŠ Karlova Studánka

Informace ze Základní školy a Mateřské školy Karlovice

Drobky ze školní družiny
Ve školní družině se opět dlabalo. Krásné velké do oranžova dozrálé dýně
byly lákadlem pro žáky, kteří si s velkou chutí vydlabali semínka pro zdobení
a z dýní si udělali podzimní dýňová strašidla. Šlo jim to náramně, jen
s přepravou a umístěním do vchodu naší školy byly trochu potíže.
Žáci výtvarného kroužku a školní družiny rozvíjejí svoji fantazii. Vytvořili
z krabic pejsky, kočičky, žirafy, autíčka a také mimozemšťany. Učili se
recyklovat materiál a zároveň si dělali radost krabicovými zvířátky.
Všechny naše příznivce zveme na výstavu ve vestibulu, kde se můžete
potěšit pohledem na naše výrobky.
Bc. Růžena Urbanová

Uspávání broučků
...sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou,
na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou.
„Jděte honem všichni spát, musím podzim přivítat“…
Přesto, že se venku ještě předvádí podzim v
plném rozpuku - pestře zbarvenými stromy, které
se
blýskají
listím do daleka, šimrajícími
pavučinkami babího léta i sluníčkem, vysílajícím
poslední paprsky tepla - nás neoklame. Dobře
víme, že se neomylně blíží čas, kdy listí opadá,
prvními mrazíky popraskají pavučinky a našim
údolím se začnou válet chladné mlhy… Nejvyšší
čas,
aby matka příroda načechrala peřinky,
zkontrolovala zásoby a ty, kteří mají přečkat zimu
laskavým
zimním spánkem,
popohnala do
pelíšků a postýlek.
A aby se do pelíšků dostali i ti nejmenší broučci, berušky, broučínci, pavoučci či kukly motýlů, uspořádala
naše škola - jako každý rok - „Uspávání broučků“, které proběhlo 8. listopadu. Průvod broučků všeho druhu
(které si doma i ve školách děti vyrobily), ale také maminek, tatínků, babiček, dědečků a ostatních přátel, se za
záře lampionů, lucerniček, barevných tykadel a jiných svítidel vydal Karlovicemi k mateřské škole.
Za podmanivých tónů dětských písniček se všichni sešli na zahradě u osvětleného stromu, pod kterým už
„čekaly“ - zatím prázdné - postýlky. Děti naposledy broučkům zatančily a zazpívaly, aby je nakonec uložily
k zimnímu spánku. Ještě jednu ukolébavku a dobrou noc…
Chtěli bychom touto cestou poděkovat nejen všem úžasným broučkům, ale také všem příznivcům této akce.
Vždyť se nás letos sešlo na tři sta. Tak příjemnou zimu a příští rok na shledanou.
Sylva Bučková
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Domov pro seniory Vrbno informuje
Vánoce už přešlapují za dveřmi, ovšem letos Martin na bílém koni nepřijel. Nás na horách sice provází
sluncem prozářený podzim, ale sotva přejedeme kopec nad Andělskou Horou, projeví se charakteristickými
mlhami inverzní ráz počasí. Někteří opozdilci se spěchem uklízejí zahrádky a připravují je k zimnímu spánku.
Nám v Domově toto období přináší jiné radosti. Chystáme se na výstavu dekorací, kterou každoročně pořádá
kulturní středisko Střecha ve Vrbně p. Prad. Je opravdu těžké přicházet stále s něčím novým, ale zaměstnanci
Dps jsou vynalézaví a dokáží s klienty připravit vždy něco originálního. Však se přijďte na výstavu podívat…
V Domově pro seniory Vrbno se snažíme poskytovat svým klientům kvalitní služby, k čemuž samozřejmě
patří vyvážená péče o tělo i duši. V rámci kulturních aktivit jsme proto 14. listopadu uspořádali v jídelně našeho
Domova zábavný podvečer, jehož hostem byl hudební soubor Taliánka. Důvěrně známé dechovky, které nám
hudebníci zazpívali, zpříjemnili podvečer všech přítomných - někteří jen poslouchali, jiní si s chutí zazpívali, ti
nejodvážnější si i zatancovali.
V poslední době si klienti velmi oblíbili návštěvy sobotních divadelních pohádek ve Střeše. Rádi je na tato
představení doprovázíme a oni se radují nejen z pohádky, ale i z výborné horké čokolády, na níž si vždy
pochutnají.
Rádi bychom rovněž informovali širokou veřejnost, že jsme navázali úzkou spolupráci s Levicovým klubem
žen z Vrbna p. Prad., které nás začaly pravidelně navštěvovat jedenkrát za čtrnáct dní. V rámci dobrovolnické
činnosti, kterou pro Domov vykonávají, poskytují našim klientům sociální, přátelskou a morální pomoc
a podporu - vždy s našimi klienty stráví příjemné nedělní odpoledne, uvaří si s nimi kávu nebo čaj, některé
přinesou domácí moučník, na němž si naši klienti vždy pochutnají, vzpomínají na časy dávno minulé, povídají si
o každodenních starostech i radostech. Tato činnost, kterou ženy provádějí ve svém volném čase bez nároku na
odměnu, si zaslouží naše poděkování a obdiv.
Jak již bylo v úvodu zmíněno, přichází jedno z nejkrásnějších období roku. V tento čas vzpomínáme na své
blízké i známé, na všechny, kteří se nesmazatelně zapsali do našich životů. Jelikož mnoho našich klientů pochází
z Vrbna p. Prad., kde dříve bydleli či pracovali, zveme vás co nejsrdečněji mezi nás, abyste se přišli podívat, jak
se jim daří. Vždyť právě nadcházejí předvánoční doba je jako stvořená k návštěvám a společným setkáním.
Přejeme vám všem krásné Vánoce a mnoho zdraví a osobního štěstí v roce 2012.
Milena Reissner, pracovnice Dps Vrbno

SON upozorňuje občany
Dne 7. prosince 2011 v 15:00 hodin se koná v přístavbě MěÚ ve Vrbně pod Pradědem členská schůze místní
organizace SON. Program:
Seznámení s novou vyhláškou o bydlení a službách, které poskytují organizace
Přijímání nových členů do místní organizace SON Vrbno pod Pradědem. Členský příspěvek činí
100,- Kč/rok.
Beseda s místopředsedou SON ČR Janem Vozárikem
Této schůze se mohou zúčastnit všichni občané, kteří mají o tuto problematiku zájem. Týká se občanů jak
v nájemních bytech, tak v bytech v soukromém vlastnictví.
Všichni členové i ostatní účastníci budou seznámeni se všemi novými zákony a vyhláškami spojenými
s bydlením.
Přítomen bude místopředseda Sdružení nájemníků ČR (SON) pan Vozárik, který zodpoví Vaše dotazy.
Těšíme se na Vaši účast!
Za MO SON Eduard Peřich - předseda
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Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás připravuje
Název přednášky: Co

miluje náš mozek?

KDY: čtvrtek 8. prosince 2011
KDO: Ferdinand JANEK - poradce zdravého životního stylu
V přednášce se např. dozvíme, jak správně nakrmit náš mozek, proč stoupá počet
onemocnění Alzheimerovou chorobou, jak zdravě zvýšit výkon mozku a co vše působí
na snížení duševních schopností.

Také nedaleko mého rodiště, v blízkosti známého jihočeského lázeňského města Bechyně, u obce Nemějice, se
nachází hora Tábor. Na tuto horu vede turistické značení. Spíš než o skutečnou horu, jde jen o malé návrší
s výškovým rozdílem proti vesnici pouhých padesát metrů. Vrcholek je udržovaný a každoročně se tu v den
výročí upálení mistra Jana Husa konají oslavy. „Letošní výročí propršelo a místní strávili svátek v hospodě“,
prozradil starosta obce. Historie názvu jihočeské hory Tábor je na rozdíl od té naší známá. V r. 1419 se tu konala
pouť, čítající 40 000 poutníků. Radikální křídlo husitů, kteří se nazývali táborité, podnikalo poutě na hory a vrch
u Nemějic, kde se jedna z poutí konala, nazvali Táborem.

Těšíme se na vaši účast.
Na závěr přednášky bude jako obvykle připravena ochutnávka zdravých pokrmů spolu
s recepty na jejich přípravu.
Uvedená přednáška o. s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se koná ve Středisku
chytrých aktivit STŘECHA, Vrbno pod Pradědem. Začátek přednášky je v 18 hod.
Vstup volný.

Listárna
Víte, že se v našem regionu nachází hora, která nese biblický název Tábor?
Najdeme ji v pohoří Nízkého Jeseníku po levé straně hlavní silnice, jako poslední
vrchol před obcí Široká Niva.
Hora s nadmořskou výškou 647 metrů má pěkný, pravidelný kupovitý tvar. Je
obklopená pastvinami, obehnanými elektrickými ohradníky. Za ohradníkem je i stromová alej, vedoucí od hlavní
silnice k úpatí hory. V lese se dá najít cesta, šplhající ve směru k vrcholu, ale do nejvyššího místa hory nevede.
Vrcholová část je zarostlá ostružiním a nacházejí se tu ojedinělé vzrostlé smrky, modříny a břízy.
Biblické názvy používali husité, a proto lze předpokládat husitskou minulost názvu této hory. Doložit tuto
domněnku historicky se mi ale nepodařilo.

Rozcestník na jihočeské hoře Tábor
Původní biblická hora Tábor se nachází
nedaleko městečka Nazaret, ve státě
Izrael, ve kterém prožil své dětství, mládí
i dospělý věk před svým ukřižováním
Ježíš Kristus. Hora vystupuje 562 metrů
nad Středozemní moře, je pravidelného
kuželovitého tvaru a kdysi bývala kulticky
významným
místem.
Podle tradice
z 2. století po Kristu byla pokládána za
místo proměnění Páně. Na památku této
události na ní byly postaveny svatyně
a chrámy.
(Zdroj Biblický slovník 1956, Adolf
Novotný).

Hora Tábor u Široké Nivy
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Vrcholek jihočeské hory Tábor

Helena Rusková
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S vánočními svátky
se v minulosti pojila celá řada tradic, zvyků a pověr. Mnoho z nich je již téměř
zapomenuto, ale některé přežily a staly se neodmyslitelnou součástí našich Vánoc.
Vánoční stromeček - nazdobený stromek se stal jedním
z hlavních symbolů vánočních svátků, a tak možná leckoho překvapí,
že tento zvyk je poměrně mladý. Dřív se nad štědrovečerní stůl dávaly
jen zelené větvičky, které měly symbolizovat návrat jara.
Tradice zdobení stromku pochází z Německa - jedna z prvních zpráv
o ní je v brémské kronice z roku 1570. Katolická církev považovala
zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk. V Česku má vánoční
stromek poměrně krátkou historii - poprvé jej postavil pro své přátele
v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich
na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal prosazovat jen
pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských
měšťanských rodinách. Na vesnici pronikaly stromky ještě pomaleji až do první světové války bývala v mnoha domácnostech pouze
ozdobená smrková nebo jedlová větev.
Jmelí - zatímco zdobení vánočního stromku je tradice relativně mladá, zvyk rozvěšovat
o Vánocích jmelí má kořeny mnohem starší. Už keltští druidové mu přičítali léčivé a kouzelné
vlastnosti. A v dalších obdobích pak bylo považováno za rostlinu pomáhající proti bleskům, nemoci
a čarodějné moci. Jmelí platí také za
rostlinu lásky. Políbíte-li se s
milovanou osobou pod jmelím,
přinese to vaší lásce štěstí a plodnost.

Tradice slavení Silvestra
má dosah až do roku 335, kdy 31. 12. zemřel papež Silvestr I. Od té doby se pořádají silvestrovské
oslavy. Tento papež byl kdysi pro svou křesťanskou víru pronásledován. Za Konstantina
Velikého však došlo k obratu a křesťanství bylo uznáno. Svatý Silvestr tehdy prý vyléčil
Konstantina z malomocenství. V průběhu svého života se snažil o co největší rozšíření křesťanské
víry mezi lidi, a proto byl nakonec blahořečen. Kdysi se tento svátek nespojoval s žádnými zvyky
ani oslavami, ale dnes je tomu jinak. Silvestr se slaví po celém světě, pouze se mu v každé zemi
jinak říká, a také jej doprovází i trochu jiné tradice.

Někdo je žíznivý po
penězích,
někdo po lásce,
někdo po slávě,
a někdo po Silvestru!

Zvyky u štědrovečerní večeře připravil se o jeden talíř navíc, pro
náhodného hosta. Pod talíř se schoval
zlatý penízek nebo šupinky z kapra,
aby se nás držely peníze. Od
slavnostní večeře se nesmělo vstát,
ani kdyby někdo bušil na dveře,
protože ten, kdo vstane, do roka
zemře.
Zlaté prasátko
Zlaté
prasátko
vzniklo
jako
motivační prvek dětí, aby se vydržely
postit až do štědrovečerní večeře. Celý den být o hladu je obzvlášť pro děti náročné, a tak se začalo
říkat, že ten, kdo to vydrží, tak s první hvězdou na nebi uvidí i zlaté prasátko. Prasátko je také
vánočním symbolem, který představuje synonymum pro štěstí. To, jestli tomu tak doopravdy je, se
musíte přesvědčit sami, třeba o těch letošních Vánocích.
Krájení jablka - po modlitbě a snězeném oplatku nastalo hodování, někde v jejich průběhu,
u některých na počátku a u jiných spíše až ke konci, dojde na krájení jablíčka. Tato klasická
a známá česká tradice věštila, zda daného čeká za rok život anebo smrt. Život znamená nález
pěticípé hvězdičky ve středu a smrt křížek. Této věštby se nemusíte bát. Stačí, když si vezmete
zdravé a velké jablko a rozříznete jej pěkně ve středu kolmo ke stopce.
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Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář akcí Vrbenska - prosinec 2011
1. 12. - Kurz angličtiny pro začátečníky - Callanova m., 15:00 - 16:30, Střecha
1. 12. - Univerzita třetího věku - přednáší Mgr. Renata Zechová - 16:00 hod - Střecha
2. 12. - PMVia - motivační program pro nezaměstnané - 8:00 hod - Střecha
4. 12. - Mikulášský jarmark - fotbalové hřiště v Karlovicích
5. 12. - 20. 12. - Předvánoční jarmark knih - Městská knihovna
5. 12. - Kurz angličtiny pro mírně pokročilé - Callanova m., 17:00 - 18:30, Střecha
5. 12. - Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, 17:00 - 18:30, Střecha
5. 12. - Počítačový kurz pro začátečníky, 16:30 - 18:00, Střecha
5. 12. - Ozvěny vážné hudby na téma „Výročí slavných“ - Ferenc Liszt a další - 17:00 hod
- Střecha
6. 12. - Vánoční rolnička - pěvecká soutěž - pořádá ZŠ Vrbno - 8:00 hod - Střecha
6. 12. - zkouška Pěveckého sboru - 17:30 hod - Střecha
7. 12. - kurz Papírový pedig - 9:00 hod - Střecha
7. 12. - Počítačový kurz pro mírně pokročilé, 16:00 - 17:30, Střecha
8. 12. - Kurz angličtiny pro začátečníky - Callanova m., 15:00 - 16:30, Střecha
8. 12. - Univerzita třetího věku - přednáší Mgr. Yvona Buriová - 16:00 hod - Střecha
8. 12. - přednáška Centra život a zdraví na téma Co miluje náš mozek? - přednáší Ferdinand
Janek, poradce zdravého životního stylu - 18:00 hod - Střecha
9. 12. - schůze MO KSČM - 16:30 hod - Střecha
10. 12. - Mikulášská nadílka a čertovské rojení - pořádá Spolek Přátelé Vrbenska
od 9:00 hod - Mír Vrbno
11. 12. - „Adventní kalendář“ koncert v podání Musica Dolce Vita - mezzosoprán, flétna, harfa
- 15:00 hod - Střecha
12. 12. - zahájení výstavy E. Vyšnyiové a N. Chudové „Módní fotografie“ - 10:00 hod - Galerie
na schodech - Sportovní gymnázium Vrbno. Výstava potrvá do 27. 1. 2012
12. 12. - Kurz angličtiny pro mírně pokročilé - Callanova m., 17:00 - 18:30, Střecha
12. 12. - Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, 17:00 - 18:30, Střecha
12. 12. - Počítačový kurz pro začátečníky, 16:30 - 18:00, Střecha
12. 12. - Zahájení Unikátní putovní výstavy Bible včera, dnes a zítra a Grafické reprodukce
jednoho z nejvýznamnějších světových malířů Rembrandta - 15:30 hod - Střecha.
Výstava potrvá do 29. 12. 2011
12. 12. - Beseda s občany a křest knihy - pořádá Spolek Přátelé Vrbenska - 16:30 hod - Střecha
13. 12. - Šikovné ručičky - 17:00 hod - Střecha
13. 12. - zkouška Pěveckého sboru - 17:30 hod - Střecha
14. 12. - Vánoční koncert Sedmihlásku - 16:00 hod - Střecha
14. 12. - Počítačový kurz pro mírně pokročilé, 16:00 - 17:30, Střecha
15. 12. - Kurz angličtiny pro začátečníky - Callanova m., 15:00 - 16:30, Střecha
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„Tak co?“ ptá se otec rodiny
před zahájením silvestrovských
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z vlastních zdrojů?“
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15. 12. - zasedání Zastupitelstva města Vrbna p. p. - 16:00 hod - Střecha
16. 12. - Šachový turnaj družstev - okresní finále škol - 9:00 hod - Střecha
17. 12. - Vánoční pohádka pro děti a jejich rodiče v podání Divadýlka MRAK Havlíčkův Brod
- 15:00 hod - Střecha
18. 12. - Čaj o páté - pořádá LKŽ Vrbno - 16:00 hod - Střecha
19. 12. - Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, 17:00 - 18:30, Střecha
19. 12. - Kurz angličtiny pro mírně pokročilé - Callanova m., 17:00 - 18:30, Střecha
19. 12. - Počítačový kurz pro začátečníky, 16:30 - 18:00, Střecha
21. 12. - Vánoční jarmark od 14:30 hod - jídelna ZŠ Vrbno p. P.
21. 12. - Počítačový kurz pro mírně pokročilé, 16:00 - 17:30, Střecha
22. 12. - Kurz angličtiny pro začátečníky - Callanova m., 15:00 - 16:30, Střecha
26. 12. - Vrbenský flek - turnaj v mariáši - 9:00 hod - Centrum Stone Vrbno
27. 12. - Vánoční koncert Pěveckého sboru města Vrbna a hostů - 17:00 hod - kostel
Sv. Michaela ve Vrbně
28. 12. - Vánoční turnaj v šachu - od 8:30 hod v kavárně U Dvořáků
31. 12. - Silvestrovský sjezd na pekáči - 13:30 hod - sjezdovka Vrbno
do 9. 12. - výstava „Ptačí svět“ - koláže vystavuje Ing. Ota Bouzek z Karlovy Studánky
a fotografie Martin Žatka z Bruntálu - Střecha
do 6. 1. 2012 - Výstava vánočních ozdob a dekorací - Střecha
do 13. 1. 2012 - výstava výtvarnice Lucia Staňkové z Hradce Králové - Art Galerie Penzionu
u řeky Karlovice.
prosinec - únor - výstava fotografií Petra Kuníka „Bazilika Božího Hrobu“ - Galerie na radnici

Naďa Trzaskaliková
Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA Vrbno p. P .

Výbor Místní skupiny Českého červeného kříže
ve Vrbně pod Pradědem přeje všem svým členům
příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2012.
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Vrbno pod Pradědem - Galerie na radnici
prosinec 2011 – únor 2012
Bazilika Božího Hrobu – fotografie
Petr Kuník

Vrbno pod Pradědem – Galerie na schodech – Sportovní gymnázium
12. 12. 2011 (vernisáž v 10.00 hod) – 27. 1. 2012
Módní fotografie
Ester Vyšnyiová – Nela Chudová
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Kultura ve Zlatých Horách
11. 12. 2011 v 15:00 hod. - Vánoční koncert Valášku - V sále Sanatoria Edel. Valášek
a cimbálová muzika Rochus a hosté:
17. 12. 2011 v 8:30 hod. - 8. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise - Ondřejovice
17. 12. 2011 v 17:00 hod. - Vánoční koncert - kostel Nanebevzetí Panny Marie Zlaté Hory
18. 12. 2011 od 10:00 hod. - Vánoční jarmark - Od 10:00 hod. u Městského informačního centra.
21. 12. 2011 v 17:00 hod. - Adventní koncert - V sále ZUŠ F. Schuberta.
1. 1. 2012 - Novoroční výstup na Biskupskou Kupu
1. 1. 2012 v 10:00 hod. - První rána 2012 – Tradiční soutěž pro veřejnost - střelnice Na Podlesí.
Více na www.zlatehory.cz – kulturní kalendář akcí.
Aneta Albertová, Městské informační centrum, Zlaté Hory,
tel./fax: 584 425 397

Kultura v Bruntále
Městské divadlo, tel. 554 712 765
2. 12. - 19. hod - W. Shakespeare: Marná lásky snaha – Klicperovo divadla Hradec Králové
3. 12. - Včelí medvídci – ván oční pohádka s Mikuláškou nadílkou.
10. 12. - Bruntálský advent – koncert pěveckých sborů
13. 12. - Fatální bratři – divadelní komedie v režii Antonína Procházky
18. 12. - 15 hod - Vánoční pohádka – vystoupí Pohádková babička.
Rozsvícení stromu a Vánoce na náměstí
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru v Bruntále se letos uskutečnilo v pátek 25. listopadu
v 17.00 hodin. Další adventní akce na náměstí Míru se uskuteční ve středu 14. a také ve čtvrtek 15. prosince,
v oba dny od 13.00 hodin bohatý program. V pátek 23. prosince od 17.00 hodin se pak na náměstí koná tradiční
Běh o vánočního kapra pro mládež, který pořádá TJ Olympia Bruntál.

Kultura v Krnově
Hlavní náměstí
středa 7. - neděle 11. 12. - Vánoční jarmark
Městské divadlo, Mikulášská 21
sobota 3. prosince v 15:00 hodin - Ferda mravenec - muzikál. Hraje: Těšín. divadlo.
sobota 17. prosince v 17:00 hodin - Vánoční koncert dechového orchestru mladých při ZUŠ Krnov
středa 21. prosince v 19:00 hodin - České jesličky - Hraje Slezské divadlo Opava.
Středisko volného času Méďa, Dobrovského 16
neděle 18. prosince v 15.30 hodin - Čerti na hradě - pohádka. Hraje: KRNOVÁČEK
Koncertzní síň sv. ducha, ul. Svatého Ducha
úterý 6. prosince v 18:00 hodin - Mikulášská besídka ZUŠ Krnov
pondělí 12. prosince v 19:00 hodin - Musica Dolce Vita - harfa, flétna, mezzosoprán.
středa 14. prosince v 18:00 hodin - Benefiční koncert Církevní ZŠ a MŠ Krnov
neděle 18. prosince v 15:00 a 18:00 hodin - Krnovská cimbálová muzika
úterý 20. prosince v 17:00 hodin - Vánoční koncert Ars Voce
středa 28. prosince v 19:00 hodin - Vánoční varhanní koncert P. Rajnohy
Flemichova vila, Hlubčická 20
sobota 17. prosince - 9:00 - 16:00 hodin - Vánoce v muzeu - vstupné: 20 Kč
neděle 18. prosince - od 16:00 hodin - Vánoční prozpěvování koledníků ze ZUŠ Krnov
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Dva vítězové
Pět běžců a třináct cyklistů se v úterý 15. listopadu zúčastnilo závodu v přespolním běhu, který byl zařazen do
seriálu Trivallis cup. Jen osmnáct sportovců se nezaleklo mrazivého počasí a v půlminutových intervalech se
vydali na tříkilometrovou trať nad Vrsanem.

obě startovali
start li a ve stejném
tejném rozestupu
tupu do
d cíle
íle do
ili Marek Ohnoutka a Vašek Žabíček. Jejich
Půl minut
minuty po sobě
dorazili
čas byl 11:17, pouhých čtrnáct sekund zaostal třetí Patrik Thomas. Nedaleko za nimi doběhl nejlepší mladík
Vojta Mattuš v čase 11:48, který za sebou nechal prvního z cyklistů- solidně běžícího Tondu Lanta. Nejlepším
veteránem byl trenér biatlonistů Čenda Nakládal, druhý doběhl Miloslav Mlynář. Těsně pod čtrnáct minut se
dostala nejlepší žena Michala Knápková, druhou ženou byla Klára Škopcová, třetí pak na zkrácené trati Alena
Mlynářová. Vynikající výkon podal teprve 11tiletý Jakub Roháček, který utekl dalšímu z primánů Adamu
Hlávkovi o celou minutu. Jedinou závodnicí do deseti let byla Kateřina Mlynářová, ta se i v tomto chladném
počasí poprala s kilometrovou tratí.
Po třech závodech letošního
ročníku seriálu Trivallis cup bylo
spočteno průběžné pořadí. Do čela
se vyhoupl loňský vítěz Vašek
Žabíček, na paty mu šlape Tonda
Lant. Uvidíme, jak se poperou se
zimními disciplínami. Za nimi už
pěkně
seřadila
vrbenská
cyklistická mládež v pořadí Jiří
Petruš, Matěj Ptáčník, Klára
Škopcová, Kateřina Mlynářová
a Štěpán Petruš. To jsou zatím
všichni, kteří se zúčastnili všech tří
závodů, s jedním výpadkem jsou
zatím všichni veteráni v pořadí
Pavel Pytela, Čenda Nakládal
a Milan Škopec. Mezi ženami vede
s náskokem jednoho závodu
Klárka Škopcová před Martinou
Onderkovou a Míšou Knápkovou.
V prosinci
bude
seriál
pokračovat závodem v biatlonu, po novém roce budou následovat závody v běžeckém a sjezdovém lyžování,
termíny závodů budou upřesněny s ohledem na sněhové podmínky.
Za SG Vrbno Alena Mlynářová
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Cyklokrosová sezóna vrcholí
Skvělých výsledků dosahuje v letošní sezóně
absolvent vrbenského gymnázia Lubomír Petruš, který
letos dokázal již dvakrát vystoupat na stupně vítězů
v závodě českého poháru. Nejprve se mu to podařilo
v říjnu v Hlinsku, kde obsadil 2. místo, v polovině
listopadu pak dojel na 3. místě v Holých Vrších. Dva
závody před koncem celého seriálu figuruje na 3. místě
celkového pořadí elitní kategorie.
Dva závody do konce českého poháru zbývají
i závodníkům mládežnických kategorií. Ti v druhé půlce
listopadu absolvovali hned tři závody českého poháru.
Nejlepšího výsledku zde dosáhl cyklokrosový nováček
Rosťa Brokeš, který na závodech v Holých Vrších dojel
mezi juniory dvanáctý, dobře si vedl i v Kutné Hoře,
kde dojel šestnáctý, v Lounech si připsal 12 bodů za
19. místo. V celkovém pořadí českého poháru je zatím
na 25. místě. V kategorii kadetů startoval Jiří Petruš,
jeho výkony se začínají stabilizovat, pravidelně dojíždí
na českých pohárech kolem 15. místa, v celkovém
pořadí je na 21. místě. Nejlepšího výsledku však dosáhl
na začátku listopadu na krajském mistrovství v
cyklokrosu, kde se mu podařilo zvítězit a získat tak titul
Krajského mistra. Na českém poháru v Kutné Hoře
startovala i kadetka Klára Škopcová- v celorepublikové
konkur i obsadila 88. místo.
íst
Výk
konkurenci
Výkony
svých svěřenců korunovali i trenéři cyklistů
na Sportovním gymnáziu, když na
Mistrovství republiky masters v Kutné Hoře
oba získali tituly Mistrů České republiky ve
svých kategoriích.
Jen několik závodů schází do konce
cyklokrosové sezóny. Na konci listopadu to
jsou závody Oderského poháru v Ostravě
a Bohumíně, první prosincový víkend
budeme závodit v polském Gosciencině
a potom už bude vše směřovat k Mistrovství
České republiky mládeže, které se koná
10. prosince v Kolíně, a k finále Oderského
poháru, které se koná na konci prosince ve
Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Za SG Vrbno Alena Mlynářová

Tritur 2011
23. ročník
Celoroční cyklistická soutěž letos měla 34 akcí a po několika letech se opět podařilo dosáhnout přes osm set
startů – 822. Alespoň jednou se zúčastnilo 178 cyklistů, pravidelné bylo dojíždění cyklistického týmu Ktukol
Glucholazy na časovky, dosti často zde byli i zlatohorští z SKM, oddychový čas si vybírali jeseničtí, kteří se
objevovali jen sporadicky. Pro studenty SG Vrbno je úterní závod samozřejmostí, získávají tak bohaté
zkušenosti, které upotřebí na významnějších závodech. V rámci Trituru ještě probíhají podsoutěže časovkářské,
vrchařské, cyklokrosové a letos zvláště spurtérská, kterou jsme mohli absolvovat na cyklistické dráze Černá
Opava. Uspořádali jsme také silniční závody Okolo Drakova, Cenu Trispolu, Jamajka-Prix, Okolo Příčné
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a Mistrovství Vrbna. Zvláštním závodem je Železný drak, který
měl již 18. ročník a pravidelně je v Trituru i běžkařský závod
Bejkův memoriál, běžecký závod Okolo Zlaté Opavy a Duatlon
Sněženka. Cyklisté jsou tak prověřeni po všech stránkách a zvítězit
může jen všestranný závodník s pravidelnou účastí na všech
akcích.
To se letos podařilo Vlastikovi Mlynářovi, který se rozhodl, že
opraví pět let starý rekord Lubomíra Petruše a to se mu také
podařilo. Výkonnost uplatnil na mistrovství ČR masters a dovezl si
vítězný trikot Mistra ČR. To samé se podařilo i Aleně Mlynářové.
Jiří Petruš je prozatím „jen“ krajským mistrem. V první desítce
jsou i čeští juniorští reprezentanti Petr Hampl /KC Hlinsko/, Tanas
Markos /Sparta Praha/ a Antonín Lant /CPV Krnov/. Je tam také
trojice starších pánů – Lubomír Petruš, Pavel Pytela a Miloslav
Mlynář. Trojici nejlepších dam tvoří Klára Škopcová s Alenou
a Kateřinou Mlynářovou.
Pro nás nejzajímavější jsou ale mladíci, od kterých budeme
očekávat příští dobré výsledky. Nejaktivnějšími byli bratři Jirka
a Štěpán Petrušovi, Jakub Roháček, Matěj Ptáčník, Adam Hlávka a na poslední chvíli se k nim připojil
i Rostislav Brokeš, který už ale v příštím roce bude mezi „dospěláky“. Na 31. místě je nadějný český
reprezentant Matouš Hynek z Jeseníku, už v takovém věku několikanásobný mistr ČR. Nejlepšími „Zlatohoráky“
jsou Veronika Pěčonková a Matyáš Strupek.
Soutěž významně podporuje firma ZEMNÍ PRÁCE DARMOVZAL, dalšími sponzory jsou TRISPOL,
JAMAJKA, INSTAL-TOP, GARIS, SNĚŽENKA, a letos i Město Vrbno p. Pr. prostřednictvím grantů pro
sport a kulturu.

byli rodiče prarodiče, či jiní příbuzní. A tak jsme mohli spatřit nejen děti, maminky, tatínky, babičky a dědečky
při plnění mnohdy poněkud nezvyklých sportovních disciplín jako pinkání s míčkem na pálce, skákání přes
švihadlo, hod míčem do basketbalového koše, běh s míčkem na pálce, hod s míčkem na terč (jako terč úspěšně
posloužil proklad na vajíčka), trefování pingpongovým míčkem pálkou do lavoru na stole nebo předávání míčku
z pálky na pálku (dítě s rodičem).
Do soutěží se zapojilo celkem
13 rodinných dvojic a zde bych si dovolil
jmenovat dvě nejmladší účastnice Adélku
Fišrovou a Elišku Martínkovou, neboť obě
děvčata se teprve chystají oslavit své druhé
narozeniny. Je zřejmé, že v tomto věku by
některé disciplíny měly být téměř nad jejich
síly, ale díky obětavosti rodičů se podařilo
i těmto nejmenším úspěšně absolvovat
všechny disciplíny. Velmi originální řešení
jsme mohli vidět třeba u švihadla, kdy
tatínek s dítětem v náručí přeskakoval
švihadlo, roztáčené dvěma asistentkami.
Ale protože při této akci šlo více
o pobavení, než o získávání bodů, byly tyto
výkony na závěr oceněny u všech účastníků
zlatou medailí a dalšími drobnými dárky.
Jak už jsem zmínil, všechny děti obdržely zlaté medaile, což znamená, že všichni zvítězili a proto nebudu uvádět
pořadí, ani jmenovat tři nejlepší, ale dovolím si zde uvést zúčastněné děti v abecedním pořadí: Martin Adámek,
Adélka Fišrová, Tereza Kopfová, Tomáš Kudela, Jan Marek, Eliška Martínková, Tereza Procházková, Petr
Slavík, Kristýna Slavíková, Pavel Svoboda, Benjamin Zelenka, Daniel Zelenka a Adam Žák.
Závěrečné poděkování patří nejen všem účastníkům akce, ale rovněž i Městu Vrbnu, které svým grantem akci
finančně podpořilo a rozhodně také paní starostce, která se aktivně zapojila jako soutěžící! Rovněž chci
poděkovat členům oddílu stolního tenisu, kteří pomohli vše zorganizovat a zúčastnili se jako rozhodčí
u jednotlivých disciplín.
Ota Slavík

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v prosinci

Kompletní údaje o Trituru 2011 jsou na stránkách: www.acsvrbno.estranky.cz

Hledáme talenty pro Vrbno
Takto poněkud netradičně se jmenovala akce, kterou v říjnu uspořádal vrbenský oddíl stolního tenisu v rámci
oslav 400. výročí našeho města. A netradiční byl i její průběh. Nešlo o běžný turnaj ve stolním tenise, tak jako
tomu bylo např. v létě při akci „Vrbno žije pingpongem“, ale spíše o dopoledne naplněné soutěžemi v různých
disciplínách, které se stolním tenisem mnohdy ani nesouvisely. Soutěže byly určené především pro děti z prvního
stupně základní školy, a aby v tom děti nezůstaly samotné, soutěží se zúčastnili i jejich dospělí partneři, ať už to

,,Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí – ví, že ji může číst jen jednou.“
/Jean Paul/
… z populárně-naučné literatury
1.: KOSATÍK, P.: České okamžiky. Praha: Torst, 2011.
2.: VONDRUŠKA, V.: Život ve staletích: lexikon historie. 14. století. Brno: Moba, 2011.
3.: ŠEVČÍK, D.: Domácí násilí. Praha: Portál, 2011.
4.: SACHER, R.: Simona Monyová: život a smrt. Praha: Brána, 2011.
5.: KOŠŤÁLOVÁ, M.: Hana Hegerová: originální a svá. Praha: Petrklíč, 2011.
… pro děti a mládež
1.: BERNFELS, A.: Kouzelné pastelky. Škola kreslení pro malé umělce. Frýdek-Místek: Alpress, 2011.
2.: CLARKE, P.: Automobily: od dřevěných kol k superrychlým autům. Praha: Junior, 2008.
…z beletrie
1.: TSIOLKAS, CH.: Facka. Brno: Host, 2011.
Co si myslíte o fyzickém trestání dětí? Všechno se vyvíjí skvěle. Maso voní, přátelé žertují, teplota už klesla pod
úroveň drásavých veder. Piknik jak má být. Do té doby, dokud Harry nevlepí facku tříletému dítěti svých
známých, které vyděsilo jeho syna. Zábava zamrzne. Harryho vyšetřuje policie a čeká ho soud. Zdánlivě banální
událost započne nečekanou spirálu sporů, které se točí kolem našich představ o rodině a výchově dětí. Facka je
dráždivým příběhem o věrnosti, touze po štěstí a o mnohých podobách pravdy.
2.: GEDA, F.: V moři jsou krokodýli. Praha: Ikar, 2011.
Když šestiletému Enájatovi zastřelí otce, už nic není jako dřív. V Afghánistánu vládne tálibánský režim, který
tyranizuje obyčejné lidi a nikdo si není jistý životem. Po několika letech hrozeb a ukrývání se matka nakonec
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rozhodne – vezme synka a jede s ním do Pákistánu, aby mu zajistila alespoň nějakou budoucnost. Po třech dnech
se chlapec probudí v pokoji úplně sám. Matka je pryč a jemu nezbývá než vyjít ven do nepřátelského světa. Je mu
deset let a vydává se bojovat o holý život.
3.: GRISHAM, J.: Přiznání. Praha: Knižní klub, 2011.
Devět let čeká Donté Drummm v cele smrti na popravu: ačkoli nic nespáchal, byl tento mladík tmavé pleti, kdysi
místní fotbalová hvězda, obviněn a odsouzen za znásilnění a brutální vraždu bělošské dívky. Devět let bojuje
Dontého právník o zvrácení rozsudku. Když už se zdá, že vykonání trestu nic nepřekazí, přizná se v jiném městě
luteránskému knězi skutečný vrah k činu, za který má být Donté popraven. Začíná boj s časem a především
s policejní a soudní mašinérií – ta však už dávno neslouží spravedlnosti, ale mnohem více osobním a kariérním
ambicím politiků a policistů: pokud někdo jejich postavení ohrozí, neváhají ho obětovat – i kdyby šlo o život
nevinného člověka.
4.: RUDIŠ, J.: Alois Nebel. Praha: Labyrint, 2011.
V hlavní roli vystupuje Alois Nebel. Narozen ve znamení Vah 1948 ve Frývaldově, dříve Freiwaldau, nyní
Jeseník. Celý život u dráhy, stejně jako jeho příbuzní. Sbírá jízdní řády, pije pivo, kouří a občas vidí v mlze to, co
jiní nevidí. Naposledy pracoval jako výpravčí v Bílém Potoce. Pak mu vlaky, projíždějící stanicí napříč celým
stoletím, zatemnily mysl…Podle tohoto komiksu vznikl celovečerní film.
5.: VIEWEGH, M.: Mafie v Praze. Brno: Druhé město, 2011.
Léto v metropoli tentokrát na okurkovou sezonu rozhodně nevypadá: na Praze 11 kdosi tajně sleduje, a dokonce
fyzicky napadá opoziční politiky a občanské aktivisty, krásnou makléřku Dianu z finanční skupiny Patria vydírá
ruská mafie a ministr vnitra Stanislav Langross z ochrany svědků předčasně propustí někdejšího lobbistu Darka
Balíka, který na neznámém místě ukrývá kompromitující materiály na mnoho českých politiků (zvláště pleš
náměstka ministra obrany Šestáka se leskne potem víc než jindy). Novináři MF DNES tudíž náhle nevědí, o čem
mají psát dřív…
6.: FRAGOS, M.: Tygře, tygře. Brno: Jota, 2011.
Malá Margaux se jednoho dne seznámí na plovárně s Peterem Curranem. Je jí sedm let, jemu jednapadesát.
Peter dívenku i její matku pozve na návštěvu. Margaux je okouzlena světem exotických domácích mazlíčků, her a
hraček a také nádhernou zahradou. Její duševně nemocnou matku péče o dcerku vyčerpává a je ráda, že Peter
zahrnuje děvčátko pozorností a vytváří mu pohádkový svět. Postupem času pro sebe Peter uzurpuje roli
Margauxina kamaráda, otce i milence. Přitažlivý muž dívku zcela ovládne. Citlivé dítě s bujnou fantazií se
promění v uzavřenou mladou ženu uvažující o sebevraždě.
7.: ČERNÁ, J.: Kateřina: elixír lásky Rudolfa II. Frýdek-Místek: Alpress, 2011.
Vrchní antikvář císaře Rudolfa II. Jakub Strada uspořádá pro svou dceru Kateřinu okázalou oslavu patnáctých
narozenin. Říká se, že Stradův dům je plný uměleckých skvostů, proto se zvědavý císař rozhodne oslavu navštívit.
Půvabná Kateřina a její nevinnost i krása mu učarují a vytrhnou ho ze smutku, kterým tak často trpí. Ale
Kateřina touží získat od císaře víc než jen jeho občasné návštěvy…
Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé

„Žít šťastně, to znamená neztrácet humor,
dělat každodenní maličkosti s láskou
a těšit se i z malých, náhodných radostí...“
Dne 22. prosince 2011 oslaví krásné 85. narozeniny
naše milá maminka, babička a prababička

paní Marie Vrtková
z Vrbna pod Pradědem.
Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přejí syn Václav a dcera Alena s rodinami.

„Je-li Ti 50 let, znovu se Ti otevírá svět.
Vždyť padesát, to žádné stáří není, jen mládí ve zkušenost se mění“.
Dne 23. prosince 2011 oslaví 50. narozeniny

pan Václav Strnadel
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.
Všechno nejlepší Ti k Tvému kulatému jubileu ze srdce přeje
manželka Jarmila s dětmi a vnučkou Verunkou.

Rozloučili jsme se

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit

s Ing. Rudolfem Červenkou.
Děkujeme za projevy soustrasti i květinové dary.
Zarmoucená rodina

Blahopřejeme k narození
Alexandra B e n ko v á

Blahopřejeme

Vrbno pod Pradědem

Tomáš H r o me k

Vrbno pod Pradědem

Vojtěch V a l e n t a

Vrbno pod Pradědem
Dana Tománková

Rozloučili jsme se
Marie A n d r ý s ko v á

Vrbno pod Pradědem
Dana Tománková

Uzavřená manželství
29. 10. 2011

Michal Vedral (Vrbno p. P.) + Pavlína Šichová (Karlovice)

11. 11. 2011

Petr Kopilčák + Zuzana Gašparíková (oba z Vrbna p. P.)
Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka
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Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary všem příbuzným, přátelům,
známým a všem, kteří se přišli rozloučit s naším drahým synem

Petrem Tomčíkem.
Zarmoucení rodiče
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Vzpomínáme
Dne 1. ledna 2012 tomu bude 20 let, kdy nás navždy opustil

pan Marek Harušinec

„Ta rána v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí“.
Dne 2. prosince 2011 vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí

paní Josefy Krištoforiové
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

z Vrbna pod Pradědem – Železná.
Kdo byl milován, nezemřel.
Kdo jste ho znali, prosím, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají synové a dcery s rodinami.

„Neplačte, že jsme odešli, ten klid nám přejte
a v srdcích milou vzpomínku nám navždy zachovejte“.
Dne 17. a 22. listopadu 2011 jsme vzpomněli
11. smutné výročí,
kdy nám náhle a navždy odešli drazí rodiče

Vanda a Miroslav Čatlošovi
z Vrbna pod Pradědem.
Vzpomínají syn Miroslav, snacha Helena,
vnučky Helena, Pavlína
a pravnoučata Veronika a Daniel.
i.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel a děti s rodinami.

„Přestalo tlouci srdce Tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene,
bolestí znaveno přestalo bít, nebylo léku, jímž mohlo by žít“.
Dne 3. prosince 2011 vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustila

paní Marie Chytilová
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.
u.
S láskou a úctou vzpomínají manžel a synové Lubomír a Miroslav s rodinou.
.

„Odešel od všeho, co měl rád a nestačil nikomu sbohem dát“.
Dne 4. prosince 2011 vzpomeneme 9. smutné výročí úmrtí
Dne 11. listopadu 2011 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí naší sestry, švagrové, tety a kamarádky

pana Petra Obrusníka

paní Hedviky Skyvové
z Vrbna pod Pradědem.

z Vrbna pod Pradědem.
Děkujeme za tichou vzpomínku. Manželka, dcera a syn s rodinou.

Vzpome s námi všichni, kteří jste ji také znali jako vynikající cukrářku.
krářku.
Vzpomeňte

„Ta rána v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí“.
Dne 1. prosince 2011 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí

pana Jaroslava Horského
z Vrbna pod Pradědem.
S láskou vzpomínají děti Robert, Petra, Bára a Karolína a bratři s rodinami.

„Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak rád jsi měl práci, život i nás.
Co my za lásku Tvou Ti můžeme dát,
hrst krásných květů a tiše vzpomínat“.
Dne 6. prosince 2011 vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček

pan Jozef Sakala
z Karlovic
S láskou a úctou vzpomíná manželka Mirka a děti s rodinami.
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„Tvůj krásný úsměv se proměnil v žal,
jen vzpomínky nám zůstaly a kroky běží dál,
naše věčná vzpomínka doletí až do nebe,
Ty víš, že naše srdíčka bijí jen pro Tebe“.
Dne 8. prosince 2011 vzpomeneme 6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil

pan Jan Zvědělík

„Jen svíci hořící a krásnou kytici na hrob Ti můžeme dát,
na lásku a krásná léta s Tebou vzpomínat“.
Dne 18. prosince 2011 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí

paní Antonie Kopincové

z Vrbna pod Pradědem.

z Vrbna pod Pradědem.

S láskou vzpomíná manželka a děti.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

„Měl jsem vás rád, chtělo se mi žít,
přišla však nemoc zlá a já musel odejít“.
Dne 10. prosince 2011 vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nám navždy odešel manžel, tatínek a dědeček

„Tvůj hlas i úsměv vítr vzal. Zdá se to být jako dnes,
v uších zní za bolestivá slova, žes odešel a nevrátíš se zpět“.
V sobotu 24. prosince 2011 uplyne smutný rok, kdy se slzami v očích
vzpomeneme 1. výročí úmrtí našeho milovaného tatínka a dědečka

pan Jiří Vondra

pana Drahoslava Fleischmanna

z Vrbna pod Pradědem.

z Vrbna pod Pradědem.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, synové Luděk, Jiří a Kamil
a dcera Monika s rodinami.

Rovněž jsme 10. listopadu 2011 vzpomněli jeho nedožité 62. narozeniny.
S láskou vzpomíná dcera Věra se synem Jakubem a přítelkyně Bohumila.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

„Když řekneš maminka, za život děkuješ,
i když již zemřela, stále ji miluješ“.
Dne 13. prosince 2011 vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí

Dne 25. prosince 2011 vzpomeneme 8. výročí úmrtí

pana Ing. Josefa Svobody

paní Věry Škrabolové

z Vrbna pod Pradědem.

z Vrbna pod Pradědem.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn Petr a dcera Eva s rodinami.

„Odešla jsi, jak osud si přál, v naších srdcích však žiješ dál.
Zůstáváš v naší mysli celý čas, jako bys jen odešla a měla se vrátit zas“.
Dne 18. prosince 2011 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí
naší maminky, babičky a tchýně

paní Karly Peštové
z Vrbna pod Pradědem.

Dne 30. prosince 2011 vzpomeneme nedožité 60. narozeniny

pana Jiřího Šeráka
z Vrbna pod Pradědem.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje sestra s rodinou

S úctou vzpomíná Lubomír a Karel s rodinami
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Inzerce
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