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Zprávy z radnic

Společně situaci zvládneme
Vážení občané,
ocitli jsme se v situaci, jakou nikdo z nás nezažil a nezná.
Důvodem je pandemie koronaviru a nutnost mimořádných opat-
ření k zamezení šíření nemoci COVID-19. Stát a následně samo-
správy den po dni a hodinu po hodině musely sledovat vývoj
a reagovat na aktuální situaci. Vláda České republiky vyhlásila
12. března stav nouze, o čtyři dny později pak karanténu na celou
zemi a též povinnost všech lidí zakrývat si nos a ústa, kdykoli
vyjdou ze svých domovů. Vláda uzavřela školy, státní hranici,
zavřela většinu obchodů i restaurace a další služby, knihovny,
kulturní střediska, sportoviště. Situaci nepochybně sledujete ve
sdělovacích prostředcích a snažíte se chovat odpovědně, ochrá-
nit své rodiny, sebe i jiné lidi.
Situace byla v průběhu března a patrně i nyní, na začátku dubna,
zůstává mimořádná. Rád bych Vás ale ubezpečil, že i v našem
městě jsme už nabídli pomoc a jsme připraveni pomoci všem,
kteří to potřebují. Jsou to zejména senioři nebo lidé se zdravot-
ním postižením. Ti, kteří nemají možnost zajistit si základní náku-
py či léky s pomocí své rodiny či sousedů, a navíc je strach z náka-
zy opravdu hodně znejistil, vykolejil. Právě starší lidé, kteří mnoh-
dy trpí chronickými nemocemi a oslabenou imunitou, patří do té
skupiny osob, které by koronavirus mohl ohrozit na zdraví. Proto
jsme tady pro všechny, kteří pomoc druhých opravdu potřebují.
Věřte, že nezůstanete bez pomoci, pomůžeme Vám lépe snášet
nastalou situaci. Stejně tak to vnímají mí kolegové stojící v čele
obcí Vrbenska.
V minulých dnech jsem se obrátil na veřejnost s žádostí o pomoc
s opatřením roušek i pro druhé. Ne každý má doma šicí stroj, ne
každý je tak šikovný, aby si tuto základní jednoduchou roušku na
zakrytí úst a nosu vyrobil. Jsem mile překvapen pozitivní reakcí
a děkuji všem, kteří výzvu přijali za svou! Jsou to třeba pracovnice
Technických služeb Vrbno a Domova pro seniory, které roušky
šijí, také některé kanceláře naší radnice se ze dne na den promě-
nily v jednoduché šicí dílny, ozvali se mi s nabídkami roušek také

lidé přes facebookové stránky, a to i ze sousedních obcí. Všem
velké díky! Začali jsme postupně takto ušité látkové roušky sou-
středit a rozvážet k těm, kteří se nám ozvali a o roušku požádali.
Lidé se rychle naučili chodit do lékárny či na nákup s rouškami
nebo alespoň šátky uvázanými přes ústa a nos a zvykli jsme si na
to. Postupně přicházely další nabídky pomoci. Obrátil se na mě

třeba provozovatel Penzionu U Hradilů Pavel Kosík s nabídkou
rozvozu obědů seniorům, a dokonce také dovozu potravin. Ještě
týž den se ozval provozovatel Restaurace Koliba Jan Zvědělík
s další nabídkou rozvozu obědů, následně Pizzerie Pomodoro. Ale
také třeba vrbenský zastupitel a dopravce Dušan Pechal, který
nabídl dovoz potravin a léků, i paní Karolína Čečilová z Centra
pro zdravotně postižené, která nabídla donášení nákupů, ačkoli
sama nevyužívá auto. Je to moc hezký příklad toho, jak se máme
umět chovat vůči druhým ve složité situaci.
Hlavně bych chtěl z celého srdce a velkým respektem poděkovat
všem zdravotníkům v terénu i nemocnicích, pracovníkům zá-
chranné služby, hygieny, lékáren, prodavačům, policistům, hasičům
a všem těm lidem, na které není tolik vidět, ale kteří pro nás všechny
zajišťují zatím bezvadné zásobování, výrobu potravin všeho druhu,
jejich prodej, ale také třeba pošťákům, řidičům autobusů i vlaků,
prostě všem mužům i ženám, kteří odvádějí neuvěřitelnou práci,
aby vše fungovalo i v tak nelehké době. Aby nám tekla voda z
kohoutků, abychom měli doma teplo i elektřinu.
Věřím, že zkoušku vyvolanou pandemií koronaviru zdoláme už

brzy, že se budeme moci všichni vrátit k našim aktivitám, ať pra-
covním, školním, zájmovým, že se náš život vrátí do obvyklých
kolejí. Budeme už ale poučeni, že musíme počítat s riziky nových
nemocí, že nemusíme na vše stačit. Zato nás nové výzvy přimějí
přemýšlet o žebříčku hodnot a prověří, jakými lidmi vlastně jsme.
Přeji nám všem, abychom tu nečekanou zkoušku zvládli co nej-
lépe a také co nejdříve. Abychom už brzy mohli odložit roušky
a usmát se jeden na druhého.

Petr Kopínec, starosta města

Patří jim neskonalý dík
Vážení spoluobčané,

S úctou Radka Chudová, starostka Karlovy Studánky

dovolte mi v této pro nás všechny nelehké době vyjádřit veliké
uznání a poděkování všem zdravotníkům, členům Integro-
vaného záchranného systému, obsluze v obchodech, na
poštách, řidičům autobusů a všem, kdo jakoukoli pomocí přispí-
vají ke zvládnutí nastalé situace v naší zemi.
Jsou to ti, kteří pomáhají druhým i za cenu vlastního zdraví.
Vážím si disciplinovanosti, s jakou přijímáme naší vládou

nastavená pravidla.
Každý svou zodpovědností, s jakou přistupuje k vyhlášeným
opatřením, se podílí na úspěšném zvládnutí nouzového stavu
v co nejkratší době. Je to pro nás všechny výjimečná situace.
Srdečně děkuji a přeji nám pevné zdraví, hodně trpělivosti
a brzký návrat do všedních dnů.

Vážení čtenáři, toto číslo Zpravodaje jsme chystali v čase, kdy se situace dynamicky vyvíjela den po dni. Přinášíme
základní informace,

Tisková příprava neumožnila zachytit vše až do 31. března a ne všechny informace musí být striktně přesné. Proto
můžete-li, sledujte internetové stránky města www.vrbnopp.cz, facebookové stránky města, nebo se registrujte
v naší službě Zajistíte si tak přijímání aktuálních informací, které můžete potřebovat.

Registrace nejlépe on-line přes www.vrbnopp.cz, kdo nemáte internet, požádejte o pomoc své děti, vnuky, souse-
dy, přátele. Můžete také psát na email zpravodaj@kiv-vrbno.cz a o registraci požádat.

kontakty, kam se obrátit, když to budete potřebovat.

Mobilní rozhlas.

(ak)
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Máte příznaky nemoci? Co dělat?
Byli jste v kontaktu s nemocným, nebo na sobě spatřujete pří-
znaky onemocnění způsobeného koronavirem? Máte teplotu
přes 38 stupňů Celsia? Máte suchý kašel? Špatně se vám dýchá?
Bolí vás svaly, kosti, klouby? Cítíte se vyčerpaně? Nebo se u vás
projevily bolesti břicha a nevolnost?

(kontakty níže).

·
Můžete kontaktovat také územní pracoviště Krajské hygie-
nické stanice Moravskoslezského kraje v Bruntále, na telefonu

v souvislosti s koronavirem:

. Volajícím pomůže: zorien-
tovat a najít správné informace, zprostředkovat kontakt na
organizace, které mohou pomoci v místě, propojit se s dob-
rovolníky, sestavit krizový plán, sdílet jejich obavy a hovořit o
tom, co je trápí)

Nejprve zavolejte svému
praktickému lékaři Linky zřízené v našem kraji
pro koronavirus:

595 138 118· 595 138 119 · 595 138 147

554 774 12

Nová informační linka 1212
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života
volejte linky 155 nebo 112
Vojenská linka psychologické pomoci -

Bezplatná Linka pro seniory na telefonním čísle 800 200
007 (v provozu od 8 do 20 hodin)

8

973 255 140, 973

255 141, 973 255 142

Informační linka ke koronaviru
l

l

l

l

Odběrová místa vzorků
na coronavirus

l

l

Ve Fakultní nemocnici Ostrava

V areálu krnovské nemocnice

V případě teplot nebo respirační infekce nevstupujte do
nemocnice

- mobilní odběrové místo
pro pacienty, kteří mají podezření, že se nakazili korona-
virovou infekcí. Funguje denně od 7 do 19 hod. Vyšetření
určeno pro pacienty, kterým to doporučí epidemiolog.
Nejdříve

– průjezd vozidel, stěry
bez vystupování z vozidla; k pacientům bez vlastního
vozidla vyjíždí speciální vůz.

a volejte na číslo 703 450 234, kde budete instru-
ováni o dalším postupu.

kontaktujte linku 595 138 nebo 595 138 119
nebo 595 138 147

.

Odběrové místo v nemocnici Krnov

K lékaři jedině po
telefonické domluvě

Praktičtí lékaři fungují v omezeném provozu a nyní jen pro pacienty
s chronickými nemocemi. Nemůže nikdo žádat například o vyšetře-
ní pro vystavení řidičského průkazu. Kdo nemusí nutně za léka-
řem, ať svou návštěvu odloží. Pro nutné případy - volejte
svému lékaři a dohodněte se na postupu. Lékaři vystavuji
e-recepty i e-neschopenky.
Podobně fungují také další ordinace odborných lékařů. Například
interní a diabetologická ordinace funguje v omezeném režimu, od
čtvrtka 19. března neprovádí ranní odběry krve. Pacienti si další
postup dohodnou přímo s dr. Húskovou na tel. 554 790 465,

- recepty na léky a inzulín lékařka pacientům posílá na
mobil, kdo nemá takovou možnost, může si pro tištěný recept dojít
pod okno ordinace a převzít jej tímto způsobem. ř

ů

uvedla MUDr. Eva Matelová. Ujišťuje všechny
pacienty, že nikdo nezůstane bez pomoci. Žádá také o trpělivost,
telefonátů je hodně a někteří lidé se jen obtížně dovolávají.

dětská lékařka MUDr. Hana Strouhalová - tel. 554 751 332
dětský lékař MUDr. Miroslav Schubert - tel. 554 753 023
praktický lékař MUDr. Otakar Kopřiva - tel. 554 751 605
praktická lékařka MUDr. Eva Matelová - tel. 554 752 091
praktická lékařka MUDr. Zuzana Martínková - tel. 554 751
931
zubní lékař MUDr. Tomáš Staněk - tel. 554 751 950 – jen akut-
ní případy
zubní lékař MUDr. Stanislav Koudelka - tel. 554 751 870
gynekologická ordinace MUDr. Petra Svobody - tel. 554 790
473
interní a diabetologické ordinace MUDr. Aleny Húskové - tel.
554 790 465, 554 790 466

554
790 466

Také p edání
poukázky na pom cky dohodnete telefonicky.
„Za lékaře všem doporučuji zůstat v čase vyhlášené karantény
doma, nenavštěvovat se se sousedy, neshlukovat se ve
skupinkách,"

Kontakt na lékaře ve městě:
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Krnovská nemocnice spustila
pandemický plán

Od pátku 20. 3. omezilo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
počet lůžek a ambulancí. Musí být připraveno přijímat pacien-
ty s nemocí covid-19.

Uzavřená oddělení:
Ortopedické a rehabilitační oddělení

Uzavřené ambulance:
Rehabilitační, logopedická, cévní, proktologická, ARO pře-
doperační, nutriční, mamologická, kožní. Ostatní oddělení
a ambulance pracují v omezeném režimu

předpis

své medikace na čísle 739 837 813

- pacienti, kde je nutná
hospitalizace, byli přeloženi na chirurgické oddělení. Plicní oddě-
lení - pacienti, kde je nutná hospitalizace, byli přeloženi na inter-
ní oddělení nemocnice.

-ošetřování akutních
pacientů a pacientů, kde by mohlo dojít ke zhoršení zdravotního
stavu z důvodu odložení léčby. Pacienti si mohou zařídit

lékařem telefonicky .

Pacienti s COVID-19 mají být převáženi na infekční oddělení
Slezské nemocnice v Opavě.

uvedl senátor a ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

–

„V případě, že bude tamní pracoviště přeplněno a pacienty nebu-
de přijímat ani FN v Ostravě, máme vyčleněny prostory, kam
tyto pacienty uložíme. V první fázi by šlo o rehabilitační oddělení.
V případě potřeby navýšení kapacity lůžek máme v záloze plicní
oddělení,“
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Linka pomoci pro občany
v povinné karanténě

Linka pomoci pro osoby, které
a kteří tuto povin-

nost mohou doložit nejlépe písemně - -
Městská policie Bruntál. Ta v rámci regionu Bruntálska kontaktu-
je zástupce radnic obcí a měst a zprostředkuje

. Karanténa je povinná pro všechny, kteří se
vrátili do země z některé z těchto zemí -

Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko,
Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie,
Dánsko, Francie, Velká Británie. Také u nemocných, kteří se léčí
doma. Úmyslné šíření koronaviru je trestným činem se sazbou až
12 let odnětí svobody.

Pokud potřebujete, můžete si nechat dovézt obědy, ale také
potraviny a léky pečovatelkami

(i lidé, kteří zatím pečovatelskou službu nevyu-
žili),

- Penzion U Hradilů (objednávky
přes telefon 602 560 763 nebo
rezervace@penzionuhradilu.cz),

- Restaurace Koliba, stačí zavolat na
tel. 777 556 940, je zde i prodej jídel z okénka,

- Pizzerie Pomodoro - od 12
do 22 hod, tel. 604 532 429,

nabízí také vrbenský
zastupitel a provozovatel minibusu Dušan Pechal - lze
domluvit na tel. 606 266 643,

zajistí pro místní osamělé seniory nákupy
potravin, léků a drogerie paní Karolína Čečilová, vedoucí
detašovaného pracoviště Centra pro zdravotně postižené
(nákup zajistí a doručí na základě tel. objednávky na čísle 733
482 746, a to v čase od 8:30 do 15:30. Není s autem, proto
může zajistit pouze oblast města a nákup do cca 10 kg.

- tel. 792 252 423

musí zůstat povinně doma
v karanténě, kam je poslali hygienici či lékaři

554 717 111 – nebo 156

nákup pouze
základních potravin

z HELP-IN - tel. 733 535 583,
554 751 046

dovoz obědů a potravin

rozvoz obědů seniorům

rozvoz jídla /i výdej z okénka/

pomoc s dovozem potravin a léků

dobrovolnická pomoc seniorům ve městě Vrbně - během
sobot a nedělí

Bez omezení fungují služby Senior taxi

ď

USA, Kanada, Austrálie,
Izrael, Malajsie, Portugalsko,

Pomoc seniorům a hendikepovaným:

Pomoc nabízejí v mnohých bytových domech také

sousedé, nesty te se o pomoc požádat.

l

l

l

l

l

l

l

l

Platí zákaz vstupu do nemocnic (s výjimkou rodičů k hospitalizovaným dětem), do všech zařízení poskytujících sociální služby
(např. domovy pro seniory, ústavy sociální péče, chráněné bydlení). Uzavřen je provoz stacionářů, terapeutických dílen apod.

Nárůst nemocných nakažených COVID-19 přiměl vládu ČR ke
zpřísnění opatření:

. Žádáme
občany, aby striktní zákaz volného pohybu respektovali.

Vláda také pro ochranu seniorů přijala opatření, že

Toto omezení se
nevztahuje na lékárny. Vyhrazený čas pro nákupy neznamená
zákaz starším spoluobčanům nakupovat v jiném čase, ale právě
ráno jim zajistí větší bezpečí. Obchody dodržují striktní podmín-
ky a dezinfikují prostory obchodů i nákupní koše.

ě
ř

od půlnoci na čtvrtek 19. března mohou lidé
vyjít už jen s rouškou, či jinou ochranou úst a nosu

v prodejnách
potravin a drogerie

výhradně senioři nad 65 let a lidé
s hendikepem nad 50 let s průkazem ZTP/P.

mohou nakupovat v ase od 8 do 10 hod

v prodejnách nad 500 m

Hruška Karlovice

Pekárna Karlovice

č
2

oznámila zm nu otevírací doby od 7 do 15
hod. má otev eno PO-PÁ 6-11 a 13.30-15
hod, SO-NE 7-10 hod.

Nákupy v ranním čase

Moje rouška chrání tebe,
ta tvá zase mě

Vrbenská radnice organizovala v březnu šití látkových roušek
a jejich rozdělování seniorům, přednostně lidem nad 65 let
věku. Nabídka stále platí, zájemci si o roušky mohou zažádat
písemně na adrese podatelna@vrbnopp.cz, nebo telefonicky
na 554 795 111 (104) v pondělí od 8 do 11 hod nebo středu od
13 do 16 hod.

nechoďte na radnici, budou vám doručeny až
domů.

Roušky udržujte čisté praním nejméně na 60 stupňů a zásadně
také přežehlením.

Pro roušky si
V minulých dnech se mnozí lidé nemohli v uvedených

hodinách na úřad dovolat, telefon jim hlásí vyzváněcí tón, ačkoli
je obsazen dříve volajícím občanem. Prosíme proto o strpení.
Jen za první den, kdy radnice zveřejnila nabídku roušek, si o ně
zažádalo na 300 občanů, pak počty dále raketově narůstaly. Do
šití roušek se pustily pracovnice TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO
s.r.o., roušky se šily v Domově pro seniory v Mnichově, ale také
přímo na radnici a pak v mnoha domácnostech ve městě i okolí.
Pokud i na začátku dubna trvá potřeba roušek pro občany
a můžete nabídnout svou pomoc při šití nebo nabídce látek,
tkalounů a gumek, kontaktujte radnici /nejlépe přes podatelnu/.
Děkujeme za pomoc!

Kdo nemá roušku či respirátor, může použít
k zakrytí nosu a úst šátek, doporučuje se několikeré přeložení
a mezi vrstvy látky vkládat nejlépe papírový kapesník, který lze
snadno měnit.

Kam s použitými kapesníky
Doporučuje se využívat jednorázové papírové kapesníky, nikoli
textilní. Po použití odhazujte do směsného odpadu,

Pak odhodit do směsného odpadu a pečlivě si umýt ruce.

v případě
nemoci je nejlépe spálit je v kamnech či krbech, nebo je zabalit
nadvakrát do uzavíratelných pytlů a ten vnější vystříkat dezin-
fekcí.

Ilustra ní foto: Vrbno pod Prad demč ě
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Foto: Martin Míček

Děti jsou doma s rodiči
Mimořádné opatření vlády, které v souvislosti s rizikem šíření
koronaviru uzavřelo od úterka 10. března 2020 základní, střední
a vysoké školy a zrušilo veškeré kulturní, společenské i sportovní
akce, zastihlo vrbenské školáky v čase běžících jarních prázdnin.
Školy zůstanou uzavřeny až do odvolání.
Mimořádné opatření se v čase uzavření většiny škol nedotklo
mateřských škol. Netrvalo ale dlouho a postupně se uzavíraly
i mateřské školy. Od 17. března jsou uzavřeny obě vrbenské
mateřské školy, včetně zahrad. Zavřena jsou Střediska volného
času pro děti a mládež, nefungují sportovní soutěže, zájmo-
vé kroužky apod.
Rodiče starající se doma o své děti ve věku až do 13 let stát zabez-
pečí ošetřovným, a to až do konce mimořádných opatření.
Příspěvek získávají také lidé starající se o osoby s hendikepem
a seniory vyžadující větší míru podpory.
O ě ř ř

ě

ZUŠ,

zápisech d tí do prvních t íd ZŠ, návrzích maturitních i p i-
jímacích zkoušek více v rubrice Školství a vzd lávání.

Doprava funguje v prázdninovém režimu
Doprava funguje od 18. března v prázdninovém režimu
a některé linky autobusů jsou v tzv. výluce. Zrušeny byly někte-
ré spoje a je pravděpodobné, že toto omezení platí i nyní na
začátku dubna a platit bude až do odvolání. Zrušené spoje:

zákaz
nástupu a vystupování předními dveřmi v autobusech

Cestující
nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozi-
dle.

853861 Bruntál – Vrbno pod Pradědem – Karlova Studánka:
spoje 5, 205, 212.
853862 Bruntál – Malá Morávka, Karlov – Karlova Studánka:
spoje 5, 24, 201, 202, 203, 204.
853864 Krnov – Malá Morávka, Karlov – Malá Morávka,
Ovčárna točna: všechny spoje.
853885 Karlova Studánka – Malá Morávka, Ovčárna: všech-
ny spoje.

Do autobusů a vlaků vstupujte jedině s rouškami, nebo šátkem
přes nos a ústa. Je to povinnost každého cestujícího! Platí

. Až do
odvolání se v linkových autobusech nesmí používat klimatizační
jednotky, musí být ale cestujícím umožněno otevřít okna.
Větrání vozidel se zabezpečuje v koncových stanicích.

Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve
vozidle označovat.

l

l

l

l

Musíte na úřad? Jak postupovat?
Nouzový stav a karanténa v zemi zasáhla většinu úřadů.
Městský úřad Vrbno pod Pradědem byl pro veřejnost uzamčen.
Zpřístupněn pro nutné případy byl od začátku omezení pouze
po telefonické domluvě v pondělí v čase 8 - 11 hod a středu
v čase 13-16 hodin. Pokladna městského úřadu byla uzavřena,
platby lze provádět pouze bankovním převodem.

zrušil Městský úřad Bruntál úřední hodi-
ny pro veřejnost až do odvolání.

telefonicky či
e-mailovou cestou

uzavřeny všechny objekty FINANČNÍHO ÚŘA-
DU pro Moravskoslezský kraj a jeho územních pracovišť,
přístup veřejnosti je umožněn pouze na podatelny územ-
ních pracovišť, v našem regionu tedy v Bruntále

nově stanoveny úřední hodiny podatelen na pondělí
a středu v době od 8.00 do 11.00 hodin.

Termín pro podávání daňových přiznání fyzických
a právnických osob byl posunut o tři měsíce.

Kontakt na územní pracoviště v Bruntále:

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Bruntál

Upozorňujeme, že až do odvolání byly zrušeny
všechny poradny konané na Městském úřadu Vrbno p. P. (dluho-
vá, sociální, psychologická i právní).
S okamžitou platností

Občané, kteří budou potře-
bovat bezodkladně řešit své záležitosti, musí

kontaktovat příslušné pracoviště městského
úřadu, kde spolu s kompetentní osobou mohou problém projed-
nat. V některých případech si mohou občané s dotyčným
zaměstnancem sjednat osobní schůzku.

V souvislosti s koronavirem a šířením nemoci COVID-19 byly od
16. 3. až do odvolání:

pro veřejnost

zrušeny avizované prodloužené úřední hodiny podatelen
a

uzavřeny všechny pokladny pro placení daní v hotovosti,
otevřena zatím zůstává pouze daňová pokladna na Územním
pracovišti Ostrava I, ul. Jurečkova 940/2, Ostrava 1 ve stejné
době jako podatelna.
zrušeny všechny plánované výjezdy zaměstnanců finanční-
ho úřadu do obcí za účelem přebírání daňových přiznání.

podatelna3205@fs.mfcr.cz, tel: 554 792 111
Také
přistupuje k mimořádným organizačním opatřením. Osobní
projednání bude možné zcela výjimečně a až po předchozím
objednání. Objednat se lze prostřednictvím objednávkového
systému na stránkách objednani.cssz.cz, kontaktního e-mailu:
posta.br@cssz.cz, telefonu: 554 782 111. Neobjednaným
klientům nebude vstup do budovy umožněn.
OSSZ vyzývá klienty, aby

komunikovali primárně elektronicky, telefonicky, případně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb;
zvážili, zda je nutné realizovat okamžitě podání, která nelze
učinit elektronicky;
realizovali platby primárně bezhotovostně.

Chod úřadu i města bude nadále zajišťován
Nezbytné schůzky si domluvte s úřední-

kem předem telefonicky: 554 795 111 nebo emailem: podatel-
na@vrbnopp.cz.

, pouze však bez
přítomnosti veřejnosti.

l

l

l

l

l

l

l
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Další opatření Potřebujete pomoc
s vyvenčením psa?

Pouze svoz
směsného odpaduV době vyhlášeného nouzového stavu

a karantény fungují kancelář, správa
hřbitova i smuteční síň v omezeném
režimu.

Pohřební
ústav Františka Krejčího - Bruntál

Připravila: Alena Kiedroňová

Objednavatelé pohřebních služeb se
mohou dle svého uvážení obracet na
kteroukoli pohřební společnost, nebo
našeho smluvního partnera -

(tel.
603 503 386, 603 851 599, e-mail: krejci-
pohrustav@seznam.cz).

V nutných případech se neváhejte obrátit
na koordinátora pohřebních činností ve
Vrbně p. P. Petra Čuje, tel. 731 658 558.

Starosta města Petr Kopínec dostal nabíd-
ku dobrovolnické pomoci s venčením
psů chovaných seniory: Nabízíme pomoc
s venčením pejsků seniorů, kteří mají
obavy o své zdraví a nechtějí opouštět
domov. Máme databázi dobrovolníků,
kteří se rozhodli v současné situaci nabíd-
nout svůj čas zdarma a rádi pomůžou.

Pokud by se Vám ozval pán nebo paní,
kteří by potřebovali pomoci, obraťte
se na nás: Eva Šteklová, Nadační fond PES
V NOUZI, tel. 775 566 136, email:
info@pesvnouzi.cz

Z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců
a občanů bude od 23. 3. 2020 do odvolání
zajišťován pouze svoz a likvidace směsné-
ho komunálního odpadu. Svoz tříděného
odpadu a pytlový svoz nebude do odvolá-
ní prováděn.

Je zastaven příjem všech objednávek.
V nejnutnějších případech budou svezeny
a likvidovány pouze kumulované odpadní
vody z jímek od občanů. Kontaktní
telefon: 777 216 335, kontaktní email:
dispecer@tsvrbno.cz.

Popřáli seniorům zdraví a štěstí
V přístavbě vrbenské radnice se v pátek
6. března konalo milé setkání s jubilanty
- občany, kteří od začátku roku až do
konce března slaví krásná jubilea 80
a více let. Nikdo nemohl tušit, že v dal-
ších dnech převrátí život všech šířící se
koronavirus a že se život ve městě jakoby
zastaví.

(ak)

Starosta Petr Kopínec a místostarostka
Iveta Pešatová popřáli všem jubilantům
hodně zdraví, štěstí a pohody v životě
a předali oslavencům dárek a ženám také
krásnou růži. V družné besedě jubilanti
vzpomínali na příhody z mládí, z práce,
rodiny, při výchově dětí či z vojny a na
jejich tvářích byla znát radost ze společ-
ného setkání a možnosti popovídat si.
Tuto krásnou akci organizačně připravuje
matrikářka Městského úřadu Jaroslava
Harazinová:

Pátečního setkání se starostou a mís-
tostarostkou se zúčastnili dámy a pánové:
Anežka Jakubicová z Mnichova, Miro-
slav Menšík z Železné, Milada Šturcová
z Vrbna, Sofia Antonovová z Vrbna,
Miroslav Zedek z Vrbna, Jaroslav Franek

z Vrbna, Zdeňka Rozmanitová z Vrbna,
která se dožívá krásných 96 let, Marta
Suchánková z Železné, Elfrieda Pohlová
z Mnichova, Danuše Foretová z Vrbna,
Jitka Čermáková z Železné, Božena Giva-
nidisová z Vrbna a Josef Švan z Vrbna.
Oslavencům přišli popřát také děvčata

a kluci z Mateřské školy Jesenická se svý-
mi učitelkami. Přednesli několik písniček,
básniček a také jeden tanec. Moc se líbili
a sklidili zasloužený potlesk, Za redakci
Zpravodaje blahopřejeme všem oslaven-
cům! Více fotografií najdete na barevné
straně obálky tohoto čísla.

"Ne všichni pozvaní mohli
přijít, některým to nedovolil zdravotní
stav. Za nimi tedy s přáním a dárkem poje-
deme."

Městský ples nadchl atmosférou
Poslední únorový den, v sobotu večer se
v Klubu Mír konal už 23. městský ples,
tentokrát v rytmu i stylu rock´n´rollu.

(ak)
Zájem o něj byl nevídaný a všechny účast-
níky dostaly do rytmu už první skladby

zahrané Rock and Roll Bandem Marcela
Woodmana. Kdo přišel, ten rozhodně
nelitoval! Pořádající Kulturní, informační
a vzdělávací centrum Vrbno a Město
Bruntál děkuje veřejnosti za účast i námě-
ty pro další ples a zejména všem sponzo-

rům akce a jejich dárky účastníkům plesu.
Jejich přehled přinášíme v rubrice
Kultura. Více fotografií najdete na barev-
né obálkové straně tohoto čísla a ve vět-
ším rozsahu také na internetových strán-
kách města.

Jaroslava Harazinová a Petr Kopínec



8. strana

Zprávy z radnic

Znovu se uzavře silnice na Červenohorské sedlo
Do začátku letní turistické sezóny má být
dokončena rozsáhlá rekonstrukce silnice
z Bělé pod Pradědem na Červenohorské
sedlo. Obcím a městům v regionu
Jeseníků to oznámil odbor dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřa-
du Olomouckého kraje.
Od 1. do 30. dubna si práce na vozovce
vyžádají úplnou uzavírku provozu s výjim-
kou pravidelných linek autobusové
dopravy, vozidel integrovaného záchran-
ného systému, dopravní obsluhy a vozidel
stavby. Od 1. do 5. května pak bude
v uvedeném úseku částečná uzavírka
z důvodu dokončovacích prací. Jedná se
o silnici první třídy č. 44, která je hlavní
spojnicí Jeseníku a Šumperka.
Vozidla do výšky 3,9 metru budou moci
využít objízdnou trasu ze Šumperka na
Hanušovice, Jindř ichov, Brannou,
Ostružnou, Ramzovou, Lipovou-lázně do
Jeseníku. Vozidla s výškou nad 3,9 metru
pojedou z Šumperka přes Rapotín,
Rýmařov, Malou Štáhli, Václavov, Bruntál,

Světlou Horu, Andělskou Horu a dál na
Vrbno pod Pradědem, Vidly do Bělé pod
Pradědem.

Stavbu „I/44 ČSH – sever“ provádí společ-
nost Kareta Bruntál. (ak)

Foto: Stanislav Juga

Dva dny před závodem bude ještě
organizátor závodů, Automotoklub
Vrbno v AČR, trať připravovat, proto ve
středu a čtvrtek 1. a 2. července v čase od
6 do 18 hodin musí motoristé počítat
s omezením rychlosti v celém úseku, jímž
budou projíždět. Stejné to bude v pondělí
6. července, kdy se budou ze silnice
odstraňovat bezpečnostní zábrany a další
prvky nutné pro bezpečný průběh závo-
du. V čase závodů projedou úplnou uza-
vírkou pouze linkové autobusy.
Ve dnech 3. až 5. července jsou stanoveny
objízdné trasy:

I. v délce 20 km po silnicích II/451,
III/4525 a III/4514 přes Světlou Horu,
Dětřichovice a Širokou Nivu;
II. v délce 33 km po silnicích II/451,
I/11, II/450 přes Světlou Horu, Širo-
kou Nivu, Nové Heřminovy, Bruntál
a Staré Město.

Zvláštní užívání silnice pro sportovní akci
povolil Městský úřad Bruntál, odbor
životního prostředí, silničního hospodář-
ství a zemědělství, se souhlasem Policie
ČR a Správy silnic Moravskoslezského
kraje. (ak)

l

l

Vrbenský vrch si vyžádá uzavírku
Příznivci rychlých kol se mají letos dočkat oblíbených závodů do vrchu, které se zkraje
července pojedou na státní silnici II/452 mezi Pustou Rudnou a rozcestím nad
Karlovicemi. Vrbenský vrch 2020 si vyžádá úplnou uzavírku silnice od rána 3. červen-
ce do pozdního večera 5. července. Tedy pokud to už situace dovolí.

(ak)

Nabídka bytové jednotky 492/3 i s for-
mulářem nabídkové ceny je zveřejněna
na úřední desce pod číslem 32/2020
a zájemci se mohou přihlásit až do 11.
května do 9 hod na podatelnu Městského
úřadu Vrbno p. P. Podle znaleckého
posudku je cena bytové jednotky

638.300 Kč, a to je současně i stanovená
minimální kupní cena. Kupec ještě musí
počítat s náklady spojené s prodejem.
Nabízený byt má rozlohu 64,5 metru,
neprošel rekonstrukcí, vytápěn je dálko-
vě. Není pronajat, a tedy je volný k nastě-
hování.

Do prodeje se dostává byt 3+1 na sídlišti Husova, který se před lety neprodal s ostatní-
mi bytovými jednotkami v objektu s číslem popisným 492 a bytová správa jej pronají-
mala.

Město nabízí byt na sídlišti

Nepřehlédněte

Jednání
zastupitelstva města

odloženo

Dočkalo se dalších pět
žadatelů

Zeleň i čištění města
zajistí

technické služby

Jednání zastupitelstva se ve Vrbně pod
Pradědem odkládá z původního termínu
25. března minimálně o měsíc. Důvodem
je vyhlášený nouzový stav a karanténa
v celé zemi.

ujistil tajemník MěÚ Miroslav Adámek.

Radní na svém jednání v únoru schválili
přidělení pěti nájemních bytů ve vlastnic-
tví města žadatelům podle platného
pořadníku.

Vrbenští radní rozhodli o uzavření
Smlouvy na realizaci služeb veřejná
zeleň - sečení zatravněných ploch a údrž-
ba dřevin a rovněž Smlouvy na realizaci
služeb čištění místních komunikací se
společností TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO,
s.r.o.

„Nový termín oznámíme veřejnosti včas,“

(ak)

(ak)

(ak)
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Město rozdělilo další dotace na letošní rok

Z programu I na podporu činnosti přidě-
lila:

Z programu II na podporu kulturních,
sportovních a společenských akcí přidě-
lila:

Z programu na podporu sportovních
aktivit přidělila:

Radní přidělili dotaci z rozpočtu města:

20.000 Kč základní organizaci České-
ho svazu chovatelů Vrbno p. P.
8.000 Kč DPS Sedmihlásek
30.000 Kč Pěveckému sboru města
Vrbna
35.000 Kč Mysliveckému spolku
Praděd
10.000 Kč Českému kynologickému
svazu Vrbno
15.000 Kč Vrbenskému klubíčku, z.s.

10.000 Kč Levicovému klubu žen
Vrbno pod Pradědem na společenské
akce
10.000 Kč Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska na soutěž Plamen
2020
10.000 Kč Spolku Osob zdravotně
postiženým Vrbno p. P. na pořádané
akce
20.000 Kč základní organizaci České-
ho svazu chovatelů Vrbno p. P. na
uspořádání Výstavy drobných zvířat
2020
25.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů
Vrbno p. P. na akci Hasiči s dětmi
35.000 Kč TJ Sokol Vrbno p. P., oddílu
skateboardu na Skate Jam
15.000 Kč spolku Everest Vrbno na
akci Rekordem proti rakovině
13.000 Kč Ludmile Knápkové na
Tradiční turnaj v elektronických šip-
kách

30.000 Kč Pěveckému sboru města
Vrbna na XXVI. Mezinárodní festival
pěveckých sborů
6.000 Kč Mysliveckému spolku
Praděd na Letní slunovrat
10.000 Kč Mysliveckému spolku
Praděd na Vrbenskou střelu – soutěž
O pohár starosty
7.000 Kč Základní škole Vrbno na 26.
školní akademii
1.000 Kč Základní škole Vrbno na
Řezbářskou soutěž
2.000 Kč Základní škole Vrbno na
Vánoční jarmark
10.000 Kč spolku Zvonek na
Mnichovské dny hudby a řemesel

10.000 Kč Vrbenskému klubíčku, z.s.
na Výpravu za poznáním 2020
15.000 Kč DPS Sedmihlásek na pořá-
dané koncerty

5.000 Kč žadateli Jiřímu Petrušovi
5.000 Kč žadateli Adamu Macháčovi
5.000 Kč žadateli Jakubovi Rektoříkovi
na Skate Music Festival

5.000 Kč společnosti EUROTOPIA.CZ,
o.p.s. na poskytování sociálně aktivi-
začních služeb pro rodiny s dětmi –
klienty z Vrbna p. P.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Rada města už v únoru a počátkem března stihla rozdělit další dotace spolkům a organizacím, které si požádaly o podporu činnosti
a také akcí na letošní rok. V tuto chvíli město rozdělilo prakticky větší část prostředků alokovaných pro programy I a II, jak je mohla
rozdělit rada města, o dalších žádostech mají rozhodnout zastupitelé města.

Plochu často využívají řidiči těžkých
nákladních vozidel včetně souprav dřeva-
řů svážejících kmeny kůrovcových stromů
a ničí vjezdy. Městský úřad proto požádal
o stanovení místní úpravy provozu na

veřejné účelové komunikaci na parcele
č. 556/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, kdy
u obou vjezdů mají být instalovány
dopravní značky zákaz vjezdu nákladních
vozidel a dodatkové tabule „Mimo záso-

bování“ a „Mimo vozidel s povolením
MěÚ Vrbno p. P."
Připomínky či námitky lze podávat správ-
nímu úřadu do 16. dubna. (ak)

Nákladní vozy už sem brzy nevjedou
Asfaltová plocha na Jesenické pod mateřskou školou a zdravotním centrem už se brzy zavře nákladním vozidlům. Město nedávno
pozemek získalo do vlastnictví a využít jej chce pro parkování osobních vozidel i autobusů a dopravní obsluhu ordinací a školky.

Veřejná zakázka malého rozsahu "WI-
FI4EU pro město Vrbno pod Pradědem"
na dodávku, montáž a zprovoznění
veřejných přístupových bodů Wi-Fi a do-
dávku služeb elektronických komunikací

je ukončena. Rada města rozhodla o uzav-
ření smlouvy o dílo se společností
MX-NET Telekomunikace s.r.o. se sídlem
v Bruntále. (ak)

Krátce

Veřejně přístupné body Wi-Fi snad už brzy Na boj s kůrovcem
Město Vrbno p. P. podalo žádost o poskyt-
nutí finančního příspěvku Ministerstva země-
dělství ČR na zmírnění dopadu kůrovcové
kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do
31. 12. 2018 ve výši 789.857 Kč. (ak)

Zprávy z radnic
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Školství a vzdělávání

Lavice osiřely, ale žáci a studenti se zase vrátí

Vlastně zatím nikdo neví, kdy se do lavic českých škol a posluchá-
ren znovu vrátí žáci a studenti. Jak a zda vůbec letos proběhnou
maturity. Zda základní školy stihnou s dětmi probrat alespoň to
základní penzum každého z předmětů. Ministerstvo navrhuje, že
maturity proběhnou tři týdny a přijímací zkoušky dva týdny po
znovuotevření škol, pokud se tak stane do 1. června. Na přelomu
června a července snad mají následovat také přijímací zkoušky
na fakulty vysokých škol...
V tomto čase kantoři hledají možnosti, jak na dálku zadat dětem
učivo, aby se čas celostátní karantény využil smysluplně a děvča-
ta a kluci se učili alespoň doma. To předpokládá v případě

malých dětí dohled a nápomoc rodičů, jenže mnozí z nich ten tlak
nedokážou ustát.
Na facebookových stránkách se objevily výzvy učitelů mířené

opět k učitelům. S jednoduchou výzvou: neblázněme. Nic se
nestane, když ne vše stihneme s dětmi probrat. Tak to prostě
uděláme v dalším školním roce.
Ono fakt není reálné, aby se rodiče věnovali své práci, s dětmi se
stihli učit mnoho hodin denně a ještě zvládli uvařit oběd, uklidit,
vyprat, nakoupit, natož zabavit děti v ostatním čase, když nefun-
gují kroužky, když jsou zavřena sportoviště i venkovní hřiště...
Řada omezení a nouzový stav jednou skončí a školy ožijí vším tím
halasem všedního, běžného školního dne, smíchem dětí. Děti se
potkají s kamarády, dočkají svých oblíbených volnočasových
aktivit, hodin muzicírování v „zuškách“, tréninků ve sportovních
oddílech, školních výprav…Buďme trpěliví a optimističtí. Snad se
dočkáme už brzy. (ak)

Ilustrační foto: Stanislav Juga

Máte doma budoucího prvňáčka? Jak k zápisu?

Rodiče vyplní žádost a podepsanou ji doručí do školy jedním
z následujících způsobů:

1. Datovou schránkou na ID schránku školy -
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem –

e-mailová adresa školy – skola@zsvrbno.cz
3. Podepsanou žádost zašle poštou na adresu školy
4. Podepsanou žádost doručí osobně do školy – předá na

vrátnici (v krajním případě ji vhodí do schránky školy)

Pokud bude rodič žádat o odklad, vyplní žádost o odklad povinné
školní docházky a dodá společně se žádostí o přijetí. K tomu
potřebuje doporučení příslušné poradny a dětského lékaře.
Vzhledem k tomu, že poradny jsou nyní mimo provoz, dodají tato
doporučení dodatečně, až to dovolí situace. Veškeré informace

budou zveřejněny i na stránkách školy.

– pokud
někdo nemá počítač nebo internet a na stránky školy se nemůže
dostat, může si úkoly vyzvednout ve škole na vrátnici.

k6vmuba
Ještě informace o zadaných úkolech na webu školy

Zdeněk Bártek, ředitel ZŠ Vrbno pod Pradědem

Zápis žáků do 1. třídy se uskuteční bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole v termínu od 20. do 27. dubna 2020. Na stránkách školy
bude zveřejněna žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek a také případně žádost o odklad.
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V Karlovicích je postup obdobný

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci, která nastala,
jsme nuceni udělat pouze formální zápis žáků do I. třídy.
Zápis musí být dokončen do 30. dubna.

Jakmile
budou školy opět otevřeny, nachystáme pro Vás i Vaše děti slav-
nostní prohlídku školy.
Formulář k vyplnění naleznete na www.zskarlovice.cz. Přihlášku
je možné doručit jedním z následujících způsobů:

Zaslat vyplněný dokument bez elektronického podpisu
prostým emailem na reditel@zskarlovice.cz nebo na
zastupce@zskarlovice.cz. Dokumenty vytiskneme a bu-
deme Vás telefonicky kontaktovat. Dokud nebudou
dokumenty z Vaší strany podepsané, dítě nebude ve škole
zapsané.
Zaslat do datové schránky školy (xu7rie5).
Zaslat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
na reditel@zskarlovice.cz nebo na
zastupce@zskarlovice.cz.
Zaslat poštou.
Osobním podáním v kanceláři školy - nutné předem se
telefonicky domluvit na telefonu 554725888 nebo
608 761 561.

Předem děkuji za Vaši vstřícnost a spolupráci.

Paní učitelko mohla by jste prosím jeden den neza-
dat úkol? Protože nestíhám a jsem z toho úplně mimo.

Žákyně Základní a mateřské školy Karlovice Julie Good zúčastnila
okresního kola Olympiády v německém jazyce, která se konala
ve SVČ v Krnově. Julie soutěžila v kategorii nejmladších žáků
určené pro sedmé a osmé třídy. Znalosti němčiny byly testovány
v rámci konverzace, porozumění textu a popisu obrázku. V sou-
těži se Julie umístila na krásném druhém místě a předstihla tak
žáky z Rýmařova i Krnova, přičemž k prvnímu místu jí chyběl
pouze jediný bod. K úspěchu Julii gratulujeme a držíme palce,
aby příští rok byla minimálně stejně úspěšná, jako tentokrát.

Prosím, neodkládejte
zaslání dokumentů až na druhou polovinu dubna.

Rostislav Němec, ředitel ZŠ a MŠ Karlovice

Rostislav Němec

Předmět: prozba
Tělo zprávy:

Jiří Šebele

1.

2.
3.

4.
5.

Poděkování kantorů rodičům
Vážení rodiče, máte můj upřímný obdiv, že v době uzavření škol a
vypjaté atmosféry naleznete v sobě ještě sílu se po zaměstnání
starat o vzdělávání svých dětí. Věřte, že i pro učitele je velice
obtížné každodenně chystat výuku, poskytovat Vám zpětnou
vazbu, telefonovat či hledat další zdroje online vzdělávání.
Nyní se všichni učíme „za pochodu“. Některé dny svítí sluníčko
a jindy je hodně zamračeno. Příkladem je přiložený mail malého
nešťastníka, který poslal již třetí den uzavření Vaší-naší školy.
Nebojte se. I tuto prosbu jsme, ale pouze na jeden den, oslyšeli.

Julie obsadila krásné druhé místo

J

Městem prošel rozjařený
masopustní průvod

V úterý 25. února prošel Vrbnem pod Pradědem masopustní
průvod masek. Tradiční akci připravila Mateřská škola Ve Svahu,
která letos slaví 40 let svého založení. Pozvala k účasti také děti
odjinud, ať z druhé MŠ Jesenická, dětského domova, základní
školy i širokou veřejnost. Před radnicí průvod přivítala a předala
mu právo tropit po celý den ve městě taškařice místostarostka
Iveta Pešatová. Ta stihla také taneček s medvědem a spolu s dal-
šími zástupci radnice obdarovat děvčátka a kluky v maskách
sladkostmi. (ak)
Foto: Vrbno pod Pradědem
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O maličké děti se společně starají učitelka a chůva
Kdekterá maminka maličkých dětí, když se potřebuje vrátit do
zaměstnání, stojí před těžkým rozhodováním co dál. Rády by
zůstaly s dětmi doma co nejdéle, ale ne vždy je to možné. Dříve
fungovaly třeba jesle, nebo s péčí o batolata pomohli prarodi-
če. Dnes je jedním z řešení mateřská škola, kam lze zapsat už
dvouleté děti.

(ak)

Jaké zkušenosti se začleněním maličkých dětí mají v Mateřské
škole Ve Svahu, jsem si povídala s její ředitelkou Magdalenou
Novákovou. V současnosti je tady zapsáno 82 dětí, z nich je šest-
náct právě v třídě pro nejmenší. Jsou tady děti ve věku od dvou
do tří let a spolu vytvořily takovou partu kamarádů, kteří spolu
dělají vše. Jedí, myjí si ruce, hrají, odpočívají. Jsou na první
pohled spokojené, hodně šikovné, vnímavé a leccos už umí.

uvedla ředitel-
ka. Dříve bývalo ve třídách mateřinky většinou 24 dětí, nyní
vychází počet tak kolem 20 až 22 dětí, snížený počet bývá právě u
malých dětí a také ve třídách s integrovanými dětmi. To je opti-
mální pro samotné děti i pro učitelky. V dětských skupinách vlád-
ne pohoda a je tu dostatečný prostor věnovat se předškolákům
co nejlépe, s ohledem na osobnost každého děvčátka nebo
chlapce.
Mnohé mateřské školy využily dotační program MŠMT " Šablony
pro školy" na financování chůvy, která bývá učitelce velkou
pomocí. Zdejší chůvou je Lenka Brücknerová, která splňuje kvali-
fikační předpoklady, učitelkou ve třídě je Soňa Tomečková. Obě
jsou milé a nedají dětem tesknit za maminkou nebo taťkou.

uvedla paní Magdalena.
Maličké děti v mateřince získávají to, co doma nemívají. Tedy
skupinku vrstevníků-kamarádů, společně strávený čas a společ-
né hry i zážitky.

usmívá se ředitelka a její
slova potvrzuje smích dětí v herně, když je chci vyfotit.
Většina maminek těchto malásků bývá v práci. Aby mohly být
v klidu, že je o jejich dítko dobře postaráno, nabízí jim mateřská
škola adaptační program, než své dítě svěří do péče chůvy a uči-
telky. Mohou s dětmi odpoledne docházet do třídy a trávit tady
určitý čas. Podívají se, jak to v mateřince chodí, v jakém prostředí
jejich dítě bude pobývat, zjistí, jak se mu tady líbí. Děti si při adap-
taci zvykají na učitelku, pohrají si s ní, okoukají se s dospělý-
mi i jinými dětmi.

potvrzuje ředitelka.
Zápis dětí by měl proběhnout v květnu, pokud to podmínky
v zemi dovolí.

dodala
Magdalena Nováková.

Doporučujeme rodičům sledovat
internetové stránky mateřinky
https://msvesvahu.estranky.cz. Tento
článek jsme připravovali v čase před
vyhlášením nouzového stavu a karanté-
ny, nebyl ale důvod jej v tomto čísle nevy-
dat.

„Máme maličké děti v naší školce už třetím rokem. Není to tedy
novinka. A protože je v našem městě dětí méně než ve městech,
kde místa v mateřinkách chybí, mohu rodičům nabídnout tu
nejlepší péči, bezpečné prostředí, přizpůsobené věkovým potře-
bám nejen vybavením, hračkami, ale i režimem"

„Naše učitelky si dělají kurzy pro práci s menšími dětmi, je to

přece jen jiná práce než s dětmi většími. Maličké děti se
musí adaptovat na nové podmínky. Zatím byly celý čas zpravidla
s maminkou, nyní přicházejí k dalším dětem a maminku uvidí
znovu až za několik hodin. Musí už být taky alespoň částečně

šikovné v hygieně, sebeobsluze, třeba že se samy alespoň pokusí
obléknout punčocháčky, umí pít z hrníčku a hlavně umí požádat
o pomoc,“

„Je radost tyto maličké děti pozorovat, jak je těší,
že mají svou ´partu´a mohou si spolu hrát. Třeba na obchůdek,
domácnost, učí se spolu uklidit hračky,“

Je jasné, že každé dítě je jiné, že různě uvykají na nový řád.
Někdo sem první týden přichází s naprostým nadšením, ani se po
mamince nebo tátovi neohlédne, ale pak se mu třeba po několika
dnech nechce. Nebo tu přicházejí děti, které jsou hodně tesklivé,
maminka jim přece jen chybí. Tady je nejlépe, když mohou rodiče
se začleněním dítěte ještě chvilku počkat. Nebo uvykají dítě změ-
ně ´tréninkem´u babičky, kdy se pobyt tady postupně prodlužuje.
Každý měsíc věku je u dětí znát,“

„Na zápis by se měly vydat i maminky těch dětí,
které počítají s nástupem dítěte do naší
školky třeba až na jaře. Je důležité, aby
bylo dítě zařazeno do stavu. Ideální počet
tady je tak šestnáct, ono se jich tady ale
ani tolik nesejde. Maličké děti prostě
bývají častěji nemocné, takže v oddělení
občas chybí. Důležité je, aby rodiče měli
pro zápis dětí doporučení pediatra, a také
každé dítě musí být očkované,“

„

Zábavné odpoledne se povedlo

Děvčata a kluci si zahráli různé hry, utkali se v turnajích ve stol-
ním fotbálku, stolním tenisu a v šipkách. Večer pak paní kuchař-
ka upekla dětem bramborové placky, na kterých si všichni moc
pochutnali. Prožili jsme společně krásný den plný zábavy a smí-
chu.

Nouzový stav a karanténa vystavily dočasně stopku všem dalším
akcím i zájmovým kroužkům, které se chystaly v rámci projektu
na březen, duben... O dalších akcích bude tým organizátorů
veřejnost informovat.

Miroslava Chybíková

Na turistické základně Střediska volného času Bruntál v Železné proběhla 21. února další z akcí připravených v rámci projektu
„Vím, kam mám jít“ – zábavné odpoledne.

Foto: Vrbno pod Pradědem
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Jak cenná je každá kapka krve

Na naše starší členy nezapomínáme při jejich životním jubileu.
Předáváme jim blahopřání, které je spojeno s osobní návštěvou.
V minulém roce jsme jich stihli jedenáct.
Spolupracujeme již dlouhodobě s Vrbenským klubíčkem.
Přispíváme dětem se speciálními potřebami finančně na
„Dětský den“ a na „Mikulášskou nadílku“, na nákup sladkostí.
Sbíráme také pro děti vršky z PET lahví. Zapojili jsme se taktéž do
akce „Den dětí“, kterou uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve
Vrbně ve spolupráci s městem. Naši členové na akci předváděli
ukázky první pomoci při úrazech, na figuríně Anduly ukázky
srdeční masáže a resuscitace. Děti o ukázky projevily velký zájem
a stejně tak dospělí. Na akci hasičů naše místní skupina ČČK také
finančně přispěla.
V dubnu jsme připravili „Předvelikonoční besídku“ pro obyvate-
le Domova pro seniory ve Vrbně – Mnichově. Naše členky
usmažily pro všechny koblížky, k pohodě jim zahráli a zazpívali
naši členové ze skupiny Řebřiňák. Zazpívali velikonoční písničky
a písničky na přání. Akce byla jak pro nás, tak pro obyvatele DPS
nezapomenutelná.
V listopadu se členky výboru MS ČČK zúčastnily v Bruntále slav-
nostního setkání dárců krve a pomohly oblastnímu spolku
při prezentaci. Akci spoluorganizovala také transfúzní stanice
z Bruntálu. Slavnostního předání stříbrných a zlatých medailí
prof. MUDr. Jana Jánského a zlatého kříže 3. stupně se zúčastnilo
190 dárců z regionu. Z našeho města to byli čtyři dárci:

stříbrnou medaili obdržela za 20 odběrů Maria-Nelly
Fučelová Rozmanitová,

zlatou medaili obdrželi za 40 odběrů dva dárci, Zdeňka
Doleželová a Jan Cico,
zlatý kříž 3. třídy převzal za 80 odběrů krve Zdeněk Petruš.
éna oceněných dárců krve zveřejňujeme s jejich souhlasem/

Dárci krve dávají šanci a naději nemocným a zraněným – darují
vzácnou tekutinu neznámému člověku. Je to nové poznání, jak
cenný je život a jak cenná je každá kapka krve.
Závěr roku jsme spojili s předáním adventních kalendářů všem
našim členům, při osobní návštěvě s novoročním přáním.
Místní skupina ČČK ve Vrbně bvla založena v roce 1948 a pracuje
dodnes. Dříve to bývala silná organizace s velkým počtem členů.
Dnes je nás 44 členů, z toho patnáct pracuje ve výboru. I s tímto
počtem se ale dá udělat kus zasloužené práce pro společnost.

/Jm

Jana Hacurová, předsedkyně MS ČČK

l

l

l

Vloni, kdy se vzpomínalo 100. výročí založení Českého červeného kříže v naší republice, i naše místní skupina ČČK si krásné výročí
připomněla. Všem našim členům se dostalo za jejich dlouholetou práci malé sladké odměny – čokolády.

Technické služby omezily některé činnosti

Provoz a správa TS Vrbno – odpadové hospodářství, údržba
komunikací atd.:

Kontaktní telefony: 554 751 601 v pracovní dny 6 – 14 hod, 777
216 335

Provoz recyklačního dvora

Kontaktní telefon: 554 752 126 v pracovní dny 6 – 14 hod

Provoz vodovodů a kanalizací

Kontaktní telefon: 603 807 817, 603 807 819 – pouze havárie

Odečty vodoměrů

31. 3. 2020

554 751 601

Miroslav Pella, jednatel TS Vrbno

Základní provoz a správa na ul. Jesenická jsou pro veřejnost uza-
vřeny, uzavřena je pokladna.
Je omezen výkon činností a služeb, při kterých dochází k přímé-
mu styku s veřejností.

Provoz recyklačního dvora je pro veřejnost uzavřen, pozastavuje
se výkup druhotných surovin. Pro občany budou před budovou
recyklačního dvora umístěny velkoobjemové kontejnery na bio
odpad a odpad komunální směsný.

Provoz úpravny vody a čistírny odpadních vod je pro veřejnost
uzavřen. Kromě běžných činností spojených se zajištěním dodáv-
ky pitné vody a čištěním odpadních vod budou prováděny pouze
činnosti spojené s případnými haváriemi.

Je pozastaven běžný způsob provádění odečtů vodného/stočné-
ho, kdy nebudou chodit pracovníci TS osobně odečítat vodomě-
ry. Odečty vodoměrů mohou nahlásit občané a firmy ke dni

následovně:
na telefonní číslo 554 751 601 v pracovní dny 6 – 14 hod
na e-mailovou adresu odecet.vodomeru@seznam.cz
SMS a hlasová schránka 774 216 307

V případě, že občan či firma stav vodoměru nenahlásí, budou
pro fakturaci prvního čtvrtletí 2020 použity průměry za předcho-
zí období a na reklamace nebude brán zřetel. V případě, že
nebude možno vypočítat průměr, bude fakturace provedena až
v následujícím období (k 30. 6. 2020).

Žádáme občany, aby respektovali tato opatření a pro komunikaci
využívali telekomunikačních prostředků (telefony a e-maily jsou
uvedeny na našich www stránkách tsvrbno.cz v sekci "kontakty")
nebo poštovních služeb. Všechny případné dotazy odpovíme na
tel. . Děkujeme za pochopení.

l

l

l

Od pondělí 16. března 2020 společnost dočasně omezila své činnosti pouze na odvoz a likvidaci odpadů, provozování vodovodů
a kanalizací, a to pouze na základě již uzavřených smluvních vztahů. Dále budou probíhat činnosti pouze na odstraňování havárií,
kalamitních stavů či jiných stavů ohrožujících zdraví nebo životy občanů.
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Pro bezpečí a pohodu našich seniorů i zaměstnanců
Domov pro seniory Vrbno, p. o. musel v uplynulých dnech v souladu s rozhodnutím Vlády ČR přistoupit k ZÁKAZU
NÁVŠTĚV. Toto opatření jsme přijali v důsledku aktuální epidemiologické situace ke coronaviru COVID-19. Později se
zákaz návštěv rozšířil na úplný zákaz vstupu cizích osob do budovy DPS. Naši senioři v důsledku nařízení vlády ČR
nemohou v těchto dnech ani opustit zařízení.

Kromě těchto zákazů jsme přijali i tato další opatření:
Informovali jsme naše zaměstnance o rizicích přenosu
infekčního onemocnění, o řešení situací, kdy se necítí dobře
a pozorují na sobě příznaky jakýchkoliv respiračních one-
mocnění. Chceme veřejnost ujistit o tom, že všichni naši
zaměstnanci jsou si vědomi svých povinností i zodpovědnos-
tí, které mají k lidem, o které pečují.
Všichni zaměstnanci nosí při kontaktu se seniory roušky, aby
chránili jejich zdraví.
Mluvíme se seniory o možných rizicích, v případě zájmu
poskytujeme aktuální informace, v případě potřeby zpro-
středkujeme alespoň telefonické kontakty s rodinami.
Zavedli jsme zvýšená hygienická opatření, která se týkají
úklidu a desinfekcí společných prostor, dbáme na zvýšenou
osobní hygienu zaměstnanců i našich seniorů, používáme
účinné desinfekce.
V oblasti zajištění účinných ochranných pomůcek spolupra-
cujeme s Krajským úřadem MSK. Máme omezený počet
ústních roušek, ale používáme je. Pečlivě sledujeme mož-
nost dalších objednávek, závozy dostupných ochranných
pomůcek fungují.
Odvoláváme dlouho plánovaná odborná vyšetření seniorů,
pokud lékař rozhodne, že nejsou nezbytně nutná. Jsme stále
v úzkém spojení s lékaři z Vrbna pod Pradědem.
Pravidelně kontrolujeme zdravotní stav našich seniorů i za-
městnanců. Seniorům i pracovníkům pravidelně 2x denně
měříme teplotu, pracovníci jsou povinni hlásit zaměstnava-
teli jakékoliv podezření na styk s osobami s možnou nákazou.
Odvolali jsme všechny kulturní akce v zařízení, snažíme se
minimalizovat počet seniorů na jednom místě, věnujeme se

pouze individuální aktivizaci, stravu seniorům podáváme na
pokojích.
Uvědomujeme si, jak důležitý je kontakt našich seniorů
a jejich rodinami, a proto nabízíme, že nezbytně nutné věci
pro své blízké mohou zanechat v recepci, která je v provozu
od 9 do 16 hodin, rádi je seniorům předáme. U předávaných
věcí je třeba pamatovat na to, že virus se přenáší významně i
kontakty s infikovaným povrchem, takže musíme provést
řádnou dezinfekci povrchů i rukou.
Máme vypracovaný podrobný krizový plán pro případ, že se
nákaza projeví u některého z našich zaměstnanců, či senio-
rů. Krizový plán zahrnuje i scénáře případně nařízené karan-
tény jak celého města, tak celého DPS. Naši zaměstnanci
jsou na všechny tyto možnosti připraveni. Budeme schopni
zajistit poskytování sociální služby a postarat se o všechny
naše seniory i v nouzových situacích.

Všechna tato opatření platí do odvolání. Další případná opatření
budeme přijímat v souvislostech s rozhodnutími Vlády ČR a dal-
ších nadřízených organizací.

Zároveň informujeme také o možnosti využití telefonických
kontaktů na vedoucí zdravotního úseku (tel.: ), která
vám ráda podá veškeré aktuální informace týkající se zajištění
zdravotní péče, případně zdravotního stavu konkrétního senio-
ra. V případě potřeby se můžete obrátit také na naše sociální
pracovníky (tel.: , nebo ), kteří vám rádi
zprostředkují telefonický kontakt s vašimi blízkými.

Děkujeme všem rodinným příslušníkům a všem známým
našich seniorů za to, že respektují všechna přijatá opatření
a pomáhají nám chránit zdraví svých nejbližších.

797 972 725

739 717 437 739 012 493

Kristina Strouhalová, ředitelka DPS

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Ilustrační foto
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Z policejního deníku
Příchod jara přinesl i vážné dopravní nehody
K vážné dopravní nehodě, při které vyhasl jeden lidský život,
došlo 12. března v podvečer na silnici I/11 mezi Opavou
a Bruntálem ve směru od obce Vlaštovičky v osadě Zadky,
místní části Neplachovic.
Vozidlo Volvo S60, které řídil 63letý řidič z Prostějovska, na pří-
mém úseku silnice z dosud přesně nezjištěných příčin vyjelo
vpravo mimo vozovku do silničního příkopu. Po čelním nárazu do
stromu byl vůz nadzvednut do vzduchu a levým bokem narazil
do druhého stromu. Automobil tak zůstal ve vzduchu obmotán
a zaklíněn kolem kmene stromu. Řidič zůstal v troskách auta,
bohužel jeho mnohočetná poranění byla neslučitelná s životem.
Policisté dál vyšetřují okolnosti nehody, například byla nařízena
soudní pitva zemřelého kvůli případnému zjištění alkoholu. Ško-
da byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun. Foto: Policie ČR

Audi A4 řízené 39letým mužem z Rýmařova se dostalo při projíždění pravotočivé zatáčky na silnici mezi Starou Vsí a hranicí okresu
Bruntál, pokrytou rozbředlou tenkou vrstvou sněhu, do smyku. Přejelo do levé části vozovky a zde se střetlo s protijedoucím
vozem Toyota Raw 4, které řídil 38letý muž z Bruntálska.

Dostal smyk na rozbředlém sněhu

Při střetu vozů utrpěl těžší zranění tříletý chlapec, který seděl
v dětské autosedačce na zadním sedadle Toyoty a musel být
letecky transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě. Sem byl
přepraven se zraněním také řidič Toyoty. Zranění lehčího charak-

teru utrpěl také řidič vozu Audi a jeho 9letý spolucestující, ty
sanitka převezla k ošetření do krnovské nemocnice. Orientační
dechová zkouška vyzněla u obou účastníků dopravní nehody
negativně a celková škoda na vozidlech dosáhla 130 tisíc korun.

Z policejní svodky

Vyšší trestní sazby
Za spáchání určitých trestných činů v době nouzového stavu, který
byl vyhlášen v důsledku události vážně ohrožující život nebo zdraví
lidí, stanoví zákon vyšší trestní sazby. Je potřeba si uvědomit škodli-
vost předmětných trestných jednání, neboť právě v této době je
potřeba směřovat veškeré lidské zdroje k odstranění extrémně škod-
livého stavu. Policisté tak řeší v těchto dnech, nad rámec standard-
ních úkolů, rovněž úkoly další, specifické. Obecně je nutné ve zvýšené
míře vyžadovat, aby k páchání trestné činnosti nedocházelo.

Z hlediska skutkových podstat s vyšší trestní sazbou se jedná napří-
klad o krádeže (včetně krádeží vloupáním), podvody, šíření poplašné
zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci a další. Moravskoslezští policis-
té i nadále tento zákonný institut užívají, přičemž medializaci vnímá-
me jako jeden z mnoha dalších preventivních opatření souvisejících
s aktuálním děním.

Chodkyni srazil na přechodu

Nepozornost skončila nehodou

Ukradl auto ze zahrady

Převrátil auto do příkopu

Vnikl do těžebního stroje v lese

Před devátou hodinou ranní 7. března řídil 72letý muž z Bruntálska
osobní motorové vozidlo Fiat Punto po ulici Jesenické ve Vrbně pod
Pradědem, přičemž při jízdě do centra města zřejmě přehlédl na
přechodu pro chodce 49letou ženu a narazil do ní. Ta po střetu
upadla na vozovku a způsobila si zranění lehčího charakteru s nutnos-
tí lékařského vyšetření a ošetření v bruntálské nemocnici. Ke zranění
žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a orientační dechové zkouš-
ky u obou účastníků kolizní situaci v dopravě vyzněly negativně.

Sedmadvacetiletá řidička z Vrbna pod Pradědem způsobila dopravní
nehodu 10. března na silnici mezi Kunovem a Novými Heřminovy.
Patrně se plně nevěnovala řízení a vozem BMW v prostoru křižovatky
zezadu narazila do vozu Seat Cordoba, jehož 37letý řidič z Bruntálska
dával přednost vozidlům jedoucím po hlavní silnici. Kolize si nevyžá-
dala zranění žádného z účastníků nehody, orientační dechová

zkouška vyzněla u obou řidičů negativně, ale hmotná škoda byla
vyčíslena na 150 tisíc korun.

Dne 14. března doposud neznámý pachatel neoprávněně vstoupil na
zahradu jednoho z rodinných domů v obci Bílčice - Májůvka, nasedl
do nezajištěného osobního motorového vozidla tovární značky VW
Polo Classic . Klíči v zapalování vůz nastartoval a odejel neznámo kam.
V automobilu se kromě povinné výbavy nacházely doklady k vozu,
lovecký nůž, dýka, myslivecké oblečení, dalekohled, nářadí, sada gola
klíčů a dětský podsedák, čímž poškozenému 64letému muži z Krnova
vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 62 tisíc
korun.

Půl hodiny po půlnoci 19. března řídil 56letý muž ukrajinské národ-
nosti nákladní motorové vozidlo tovární značky Volvo s přívěsem
značky Krone ve směru od obce Nové Heřmínovy na obec Zátor, část
Loučky. Při vyhýbání se s protijedoucím nákladním automobilem
najel na nezpevněnou část pravé krajnice a jeho přívěs sjel a převrátil
se do silničního náspu. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedo-
šlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče negativně a celková
hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na 551 tisíc korun.

Od dvacáté hodiny večerní 18. března do sedmé hodiny ranní
19. března doposud neznámý pachatel spáchal v lesním porostu na
katastru obce Lomnice, část Tylov přečin krádeže tím, že po vypáčení
visacího zámku vnikl do kovového boxu zde odstaveného lesního
těžebního stroje Ponsee Ergo. Odcizil odtud různé pracovní nářadí.
Dále po vypáčení víčka palivové nádrže odčerpal a odcizil z tohoto
pracovního harvestoru 350 litrů motorové nafty, čímž poškozené
právnické osobě z Bruntálska vznikla celková hmotná škoda na majet-
ku ve výši přes 20 tisíc korun.
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Perné pondělí vrbenských hasičů

Ve dvou dnech 23. a 24. února vyjížděla technika
hasičů k většímu počtu zásahů. hlavně na odstranění
popadaných stromů na příjezdových komunikacích
vedoucích do našeho města. Nejvíce jich spadlo na
trase mezi Vrbnem p. P. a Pustou Rudnou. V serpenti-
nách dokonce jeden strom spadl na osobní vozidlo,

ale naštěstí nedošlo ke zranění osob. Úsek této silnice byl v noč-
ních hodinách zcela uzavřen, jelikož zasahující hasiči by byli ve
velkém větru vystaveni velkému riziku. V ranních hodinách jsme
překážky přes silnici odstranili a komunikaci znovu zprovoznili.
Perné pondělí zažili hasiči z Vrbna pod Pradědem dne
16. března, jelikož zasahovali celkem u čtyř výjezdů. Na silnici ve
směru na Heřmanovice jsme museli odstranit hned tři stromy
ležící přes komunikaci.

Dále byla jednotka poslána k hašení požáru lesa do Města
Albrechtic, místní část Burkvíz, kde hořelo dvacet hektarů ploch.
Jednotka za pomoci termokamery k vyhledávání ohnisek požáru
v terénu zvládla hasební práce a na místo dopravila a k hašení
použila celkem 24 tisíc litrů vody. Chvíli po odjezdu jednotky
k požáru bylo druhé vozidlo staženo k zásahu na silnici ve směru
na Širokou Nivu, kde byl na vozovce spadlý strom. Poslední
výjezd ten den byl vyhlášen před půl desátou večer, když vzplál
komín rodinného domu v Karlovicích. Po příjezdu na místo hasiči
odstavili kotel, vyčistili saze z komínového tělesa a spalinovou
cestu zkontrolovali termokamerou.
Po návratu na základnu hasiči vozy ve večerních hodinách
dotankovali, umyli a připravili k výjezdu k dalším událostem.

Ondřej Chalupa, velitel JSDH, Foto: archiv JSDH

Spolek děkuje za podporu

Hodnotili jsme naši činnost za rok 2019, poslechli jsme si živou
hudbu manželů Kalábových, pochutnali si na pozdním obědě,
který pro nás zhotovily kuchařky závodní jídelny pod vedením
paní Jiřiny Benkové.
Děkujeme paní Benkové za zapůjčení prostor jídelny.
Velké poděkování patří i dalším sponzorům: IPG s.r.o. Ing. Petr
Gross, Potraviny pana Šrámka, Zemní práce Naděžda Klíčová,
firmě Kamenský Stavby a konstrukce, Antény a sat. technika pan

Fitz, Hodinářství paní Milena Kotásková, Lékárna Magnus paní
Mgr. Klapuchová, Papír-hračky pan Vondra, Plasty pan Urbánek,
Sklářská huť TOMI pan Roman Míček, Elektro-železářství pan
Petr Lindner, Elektro pan Jiří Krupa, Potraviny pan Michal Čapka,
stánek pan Pavel Gamovský, Textil paní Dagmar Gráfová,
Drogerie-barvy laky paní Pořízková, Zahradnictví paní Šárka
Urbánková, Zdravá výživa Trend paní Dagmar Dlužanská a Řeznic-
tví pan Bedřich Opatrný. Výbor spolku

Dne 3. března se uskutečnila výroční členská schůze našeho spolku Osoby zdravotně postižené v závodní jídelně závodu
Husqvarna. Na schůzi bylo přítomno 105 našich členů a šest hostů.

Jednotku Sboru dobrovolných hasičů z Vrbna pod Pradědem v minulých dnech poslaly do terénu znovu spadlé stromy přes silnice,
ale také požáry.
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Všechno zlé je v životě k něčemu dobré
Ještě nedávno jsme si vesele telefonovali. Bezstarostně chatovali
a v poklidu psali všední maily. Jen abychom nemuseli ztrácet čas.
Dnes je vše jinak. Pohotový mobil, internet nebo rozvětvené soci-
ální sítě nám usnadňují být spolu. Často nám v době nařízené
karantény a omezeného pohybu umožňují jediný možný osobní
kontakt. Slyšet se a vidět se aspoň na dálku! Pomáhá to.
Povzbuzuje. Zahání stres a dotěrnou samotu, v níž uvázli zejmé-
na naši starší a osamělí spoluobčané.
Mladí vše prožívají možná s větším klidem a nadhledem.
Většinou je zaměstnávají pracovní povinnosti a zvýšená péče
o děti, které ztratily cestu do školy. Současná vážná situace nás
všechny uzamkla do rodinných příbytků. Zdánlivě to není špatné.
Jenže, bude záležet, jak dlouho nouzový stav potrvá. Hrozí, aby-
chom se neuzavřeli do stísněné ponorky zahlcené sílícími obava-
mi a sžírající nejistotou. Pořád je to ale lepší než ohrožovat druhé
a následně i sebe. Nekázní a neuvážeností.
Všechno zlé je v životě k něčemu dobré. Najednou máme k sobě

i přes větší vzdálenost mnohem blíž. Citlivěji vnímáme nejenom
své starosti a drobné krůpěje radosti a štěstí. I v této podivné
době se rodí šťastným rodičům vytoužené děti. S příchodem pří-
jemného jara rozkvétá včera trochu unavená láska a sílí naše
přátelství. Prohlubuje se dříve opomíjená potřeba blízké vzájem-
nosti a hřejivé důvěry.
Boj s koronavirem je boj s odepřenou volností a strachem, který
nás odevšad svírá. Je to především boj o zodpovědnost a kázeň.
Ale taky o obrovskou statečnost a vytrvalost všech, kteří neúnav-
ně pracují „v první linii“. Kteří vstřícně, bez ohledu na své zdraví,
pomáhají nám ostatním, kteří se halíme do roušek bezpečí domo-
va. Musí nepřetržitě fungovat základní zdravotní péče.
Zásobování potravinami. Veřejný pořádek a další nezbytné služ-
by.
Ze všeho nejdůležitější je ale naše společná naděje a víra, že vše
se zase v dobré a zdravé obrátí. Zákeřná nákaza postupně odezní
a do našich domovů se zvolna navrátí klid a obrovská úleva. Ale
taky nemarné poučení. Že člověk není a nikdy nemůže být pánem
světa. Ani přírody. Že právě ona vytvořila dokonalý řád, který by
člověk neměl svou pýchou a nadřazeností ohrožovat a narušo-
vat. Do našich životů se musejí navrátit obyčejná lidská pokora,
opomíjená skromnost a vzájemná slušnost. Úcta k tradicím
a moudrosti našich dávných předků. Nastávající prozření nás
bohatě odmění a poctivě připraví na další nečekané zkoušky.

Foto: autor
Stanislav Juga

K ranní kávě Opravy silnice by mohly začít
v květnu, pokud

to ovšem situace dovolí
Oprava silnice II/451 na průtahu městem, na ulici Nádražní,
byla vloni rozdělena do dvou dílčích etap. Po první části s polo-
žením horní nanovrstvy se druhá část chystala na letošní jaro.
Nikdo teď neví, kdy cestáři budou moci nastoupit.

(ak)

S opravou průtahu města v úseku až po okružní křižovatku také
souvisí další nutné práce. Správce inženýrských sítí chtěl s inves-
ticí cestářů a též města, které plánovalo opravit chodník a parko-
vací stání na Nádražní, koordinovat také potřebné opravy tras
skrytých pod asfaltem a kanalizačních krytů. V čase, kdy jsme
o rizicích koronaviru ani netušili, jsme oslovili Jaroslava Kalu,
vedoucího bruntálského střediska Správy silnic Moravsko-
slezského kraje a zjišťovali, kdy se má Vrbno připravit na rekon-
strukci páteřní komunikace.

uvedl začátkem března Jaroslav Kala. Práce měly
předběžně začít už od 4. května a skončit 6. června. Po dobu
rekonstrukce má být doprava přes město vedena po místních
komunikacích, bližší podmínky pro silniční uzávěry si bude vyři-
zovat dodavatel stavby.
O vývoji budeme veřejnost informovat na internetových strán-
kách města.

„Druhý úsek Nádražní má opravit stejná firma, Silnice Morava,
a to opět i s využitím nanotechnologie. Práce byly vloni přeruše-
ny z důvodů klimatických podmínek. Protože nejde o novou akci,
nebude se vypisovat nové výběrové řízení. Máme snahu, aby se
stavba rozjela co nejdříve, ke spokojenosti všech motoristů i obča-
nů města,“

Jak se vám (ne)líbí?

Tak si vážíme přírody...?
Když jsem zkraje března šla na procházku po břehu Opavy
v Karlovicích, vyděsil mě pohled na říční splav. V místě, kde se
v létě tak rádi ráchají děti i dospělí, vodní buben masíroval desít-
ky plastových lahví, stahoval je pod říční práh a znovu vyplivoval
na hladinu. Zas a znova… Dovedete si představit, jaká lidská čuňa-
ta dokážou takto, bez uzardění odhazovat vlastní odpadky a ničit
náš svět? I život ve vzdálených oceánech… (ak)

Foto: Alena Kiedroňová
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Listárna
Neuvěřitelná obětavost všech
Nedávno jsem jako pacientka po operaci páteře
byla přijata na oddělení ošetřovatelské péče ve

Městě Albrechticích. Vzhledem k tomu, co jsem o tomto
pochmurném zařízení předtím slyšela, jsem se pobytu obáva-
la. Jenže nebylo zbytí, jsem vdova a děti nemohly péči o mně
zastat, protože pracují. Jaké ale bylo mé překvapení, když jsem
na albrechtické oddělení nastoupila? Setkala jsem se s velkou,
překvapující ochotou veškerého zdravotnického personálu.
K zotavení jsem potřebovala pevnou matraci, a ta na mé
posteli nebyla. A tak sestra matraci ochotně podložila vším
vhodným, co měla k dispozici. Pokoj byl dvoulůžkový, ale s WC
na chodbě. Byla jsem ovšem ráda, že mám kde být, než si syn
nebo dcera vyřídí péči o mě. Následující den mě přeložili na
pokoj s pěti lůžky, zato s koupelnou s WC. I když se spolubydlí-
cími jsme si zrovna moc nesedly, byla jsem spokojená. O to víc,
když se mi třetí den pobytu na čele objevily strupy. Primář
MUDr. František Kubíček rozpoznal pásový opar a okamžitě mi
nasadil antivirotika a vitaminy řady B. Být doma v péči dětí,
měly by velký problém, co se mnou, jak mě dopravit k lékaři,
když sedět jsem měla zakázáno.

Albrechtické oddělení ošetřovatelské péče funguje ve staré
budově, v prostorách podle mého soudu docela smutně vyma-
lovaných, ale má ošetřující personál se srdcem na dlani. S lás-
kou a s velkým zaujetím se tady starají o lidi, kteří jejich péči
tolik potřebují. Nemají to nijak lehké, všímala jsem si, co vše
musí zvládat a přitom poslouchat mnohdy nerudné řeči,
komandování pacientů skryté “prosbou” a vlastně nechutí se
uzdravit, když si nedali říct.
Setkala jsem se sice i s familiárním jednáním, oslovováním
pacientek “babi” či “zlatíčko”, což se každému nemusí zamlou-
vat, nebo třeba s nedostatkem chleba (více bývalo rohlíků).
Zato s chutnou stravou, která bohatě stačí, a s ochotou, kdyko-
li jsem o něco požádala. O radu, o zalití hrníčku kávy či krajíček
chleba namísto bílého pečiva.
Všem těmto lidem bych přála odpovídající platy, které by vyvá-
žily náročné vypětí během každé služby, nebo bolavá záda
z věčného zvedání pacientů, přebalování a krmení. Celému
kolektivu pod vedením primáře Kubíčka a s vrchní sestrou
přeji, aby se jim dostávalo náležitého uznání jejich povolání,
aby práce jim byla radostí a ne dřinou. Děkuji Vám za péči!

S úctou A.D.

Poděkování zaměstnancům domova
v této nelehké době, kterou si nikdo z nás nedo-
kázal představit ani v nejhorších snech, si dovolu-

ji vyseknout velkou poklonu a poděkování svým zaměstnan-
cům. Vychovatelé, kteří slouží v současné době prakticky neu-
stále, vykonávají velmi obtížnou práci, zabezpečují prakticky
provoz 24/7. Stejně tak je tomu u vedení organizace, provozní-
ho personálu, administrativy, úklidu, kuchyně, bezpečnost-
ních pracovníků, prádelny apod. I my jsme v první linii, zabez-

pečujeme chod organizace, péči o svěřené děti, které musí
zůstávat v objektu, ale zároveň se musíme postarat o své vlast-
ní rodiny.
Toto vypětí je pro nás velmi těžké, pracujeme na 150 %. Věřím,
že tuto nelehkou dobu s týmem lidí zvládneme! Jsem na svůj
tým velmi pyšný a věřím, že dokážeme toto těžké období pře-
konat. Když vidím odhodlání svého týmu, jsem o tom pevně
přesvědčen! Děkuji všem!

Jan Vavřík, ředitel dětského domova

Řešení křížovky ze str. 27

Foto: Stanislav Juga

Platnost nejen v čase mimořádných situací…

Díky za pomoc
Chci poděkovat městu za doručenou roušku. Šicí
stroj jsem dala dceři (ta je až v Bohumíně) a tak

jsem z nedostatku roušky byla docela špatná. Nyní mi další

doručil i syn, tak mám po starosti a v klidu prožívám tuto dobu.
Srdečné díky.

Alena Divišová
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„S bolševikem se nediskutuje“
K nedožitým 75. narozeninám legendárního bouřliváka Henryho
Když jsem u příležitosti loňského 30. výročí konce komunistické
totality vedl rozhovory s pamětníky a účastníky protirežimního
odboje spojenými s naším regionem, vždy jsme se dostali ke jmé-
nu člověka, který se stal doslova ikonickým příkladem toho, že ne
všichni obyvatelé Jesenicka se podřídili rudé knutě, že ne všechny
semlela šeď normalizace.

S pověstí rebela

Jinakost se netolerovala

Založil vrbenský Klub Mickey Mouse

Volnost přišla až roku 1989

Matěj Matela, Vlastivědné muzeum Jesenicka

Tou osobou je Jindřich Hořelica, kterému však nikdo – snad kromě
vyšetřujících orgánů – neřekl jinak než Henry. Svérázný naturel,
neúnavný hledač zlata a svobody, celoživotní buřič a dodnes jeden
z neodmyslitelných atributů Zlatohorska by 20. dubna oslavil
75. narozeniny.
Na stránkách tohoto periodika se občas objeví zápis ze schůze
Levicového klubu žen. Je tedy, myslím, více než na místě, když zde
zazní vzpomínka na někoho, kdo soudruhy soustavně posílal do
míst, jejichž přesné označení zde nelze publikovat.

Henry se narodil doslova za posledních výstřelů války ve valašském
Novém Hrozenkově. Do Zlatých Hor přišel v šesti letech spolu s mat-
kou a dvěma bratry. Prakticky okamžitě si u místních vybudoval
pověst rebela. Utíkal ze školy i z domu, jen aby alespoň na chvíli zažil
kýžený pocit svobody. Útočiště nalézal v okolních lesích či opuště-
ných domech. K převýchově, jak sám s úsměvem vzpomínal, nepo-
mohly ani časté pobyty v nápravných zařízeních, ani rákoska. Podle
školní kroniky byl malý Hořelica pro šťastný život v socialismu jedno-
značně ztracen…
Po základní škole nastoupil na hornické učiliště v Příbrami. Odtud se
vrátil jako vyučený důlní elektrikář a nastoupil ke zlatohorským
Rudným dolům. Tehdy začal aktivně sbírat minerály, především ale
zlato. Podobně jako desítky tisíc chlapů, kteří v 19. století opus-
tili své domovy a vypravili se na daleký Yukon, i dobrodruh Henry
propadl kouzlu nejvzácnějšího kovu, který pomocí metod americ-
kých zlatokopů neúnavně hledal po okolních kopcích. Jeho svobo-
domyslná povaha a provokující image se však záhy staly trnem v oku
státním orgánům.

Henry se jasně řadí k tzv. „hospodskému“ disentu. Jednalo se hlavně
o amatérské hudebníky, studenty, trampy, nezávislé umělce – jed-
noduše lidi, jež se nenechali zaškatulkovat do úzkých mantinelů,
které režim uplatňoval na veškeré sféry každodennosti. Svůj postoj
vůči straně a vládě vyjadřovali provokujícím stylem oblékání (nosili
roztrhané džíny, nášivky se západní tématikou), nezřídka dlouhými
vlasy či vousy a často až anarchistickým životním stylem. Sdružovali
se v hospodách, často i na odlehlejších místech (horské chaty,
čundrácké osady aj.). Soudruzi tyto osoby označovali jako
„protisocialistické živly“, u většinové společnosti, tzv. mlčící většiny,
která jakékoliv projevy jinakosti nemínila tolerovat, si pak vysloužili
přízvisko „chuligáni“ či „máničky“. Přestože se v Jeseníkách a pod-
hůří objevil i disent křesťanský či intelektuální (hlavně ve větších
městech), tento typ undergroundového odporu vyznačujícího se
radikálními postoji a tvrdou neústupností zde jasně převládal.

Silně negativním vztahem k československému zřízení a jeho před-
stavitelům se Henry skutečně netajil. Roku 1963 založil ve Vrbně
známý trampský Klub Mickey Mouse (KMM). Vzhledem k charakte-
ru členské základny začalo být toto sdružení velmi brzy monitorová-
no Státní bezpečností. Rok nato se Henry pro znevažování režimu
poprvé ocitl v jáchymovských dolech. Tehdejší tisk uvádí:

Zanedlouho po propuštění už ale Henry seděl znovu, tentokrát za
napadení veřejného činitele a nedovolené ozbrojování, roku 1970 si
pobyt za mřížemi zopakoval. Celkem mu komunistické kriminály
vzaly šest let života. Z každého pobytu si odnesl nové tetování
a silnější odpor vůči systému upírajícímu základní lidské svobody.

Vytoužené volnosti se Henry dočkal až roku 1989. U města Zlaté
Hory si o tři léta později vymohl dvě místnosti v suterénu dnešního
městského muzea na náměstí Svobody, kde začal shromažďovat své
poklady. Každému ochotně podal zasvěcený výklad a za pomoci
zlatokopecké pánve a oprýskaného kýblu s vodou a pískem ukrývají-
cím zlatinky předváděl ohromeným turistům techniku rýžování
zlata. Děti byly nadšené, dospělým se pak mírně podlamovala kole-
na z Henryho pověstné jantarovice. Jedním z jeho učedníků se
roku 1995 stal i Václav Havel, kterému vůbec nevadilo, že mu Henry,
očividně prezidentova krevní skupina, nechtěně ošplíchal boty
špinavou vodou.
Tento samorost, v němž se pojila originalita s celoživotní odvahou
a zásadami, odešel do „věčných rýžovišť“ 25. května 2012.
Pokud byste se chtěli podělit o své vzpomínky na Henryho, napište
na matejmatela@seznam.cz.

„Vyšetřovatel KSMV v Ostravě vznesl obvinění z trestného činu pobu-

řování, kterého se Jindřich Hořelica měl dopustit tím, že v průběhu
roku 1964 na schůzkách členů tak zvaného Klubu „Mikimaus” (…)
prohlašoval, že v ČSSR není žádná svoboda, ale teror, a že skutečná
svoboda je na západě, dále hrubě se vyjadřoval o příslušnících
KSČ a VB a při tom uváděl, že se orgánům VB pomstí a vypravoval
anekdoty a zesměšňoval představitele SSSR a presidenta ČSSR.“

Foto: Martin Matela
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Postupujeme podle pravidla ověřeného generacemi lesáků
Vážení a milí občané města Vrbna a okolí, k napsání tohoto článku nás vedly dva důvody. Prvním z nich je 5. výročí existence naší
Lesní správy Vrbno pod Pradědem se sídlem ve Vidlích a tím druhým je současná situace v lesnictví, která velmi často zavdává
příčinu k různým dohadům a otázkám o míře zavinění současného nepříznivého stavu části lesních porostů, a hlavně obavy
o budoucnost stavu lesa.

Kdo jsme
Biskupské lesy (dále jen BL) pečují o lesní majetek Biskupství
ostravsko - opavského (dále jen BOO). Sídlo mají v Ostravě

v budově BOO.
BL byly založeny 1. 7. 2014 jako odbor BOO
BL hospodaří na 25 000 ha lesa hlavně v Beskydech a Je-
seníkách
BL vlastní certifikát FSC i PEFC (pro lesní porosty i obchodní
řetězec dříví).
BL aktivně spolupracují s Agenturou ochrany přírody a kraji-
ny (dále jen AOPK) tzn. CHKO Beskydy a CHKO Jeseníky
BL v místech působení spolupracují s vedením obcí a měst
a podílejí se na celospolečenském dění
BL aktivně spolupracují s lesnickými školami v ČR a výzkum-
nými lesnickými institucemi
V oblasti Vrbna pod Pradědem zajišťuje hospodaření a péči
o les od roku 2015

Zaměstnáno 16 THP, smlouvy o dílo na práce v lese uza-
vřeny cca se 100 subjekty převážně z regionu
Doposud opraveno 5 budov, 6 loveckých chat a cca 100
km odvozních cest
Akce Lapkové z Drakova v Biskupských lesích se pořádá
v lesním majetku BOO, BL jsou spolupořadatelem
Na území LS Vrbno pod Pradědem jsou dvě přírodní
rezervace (Suchý vrch a Skalní potok), jedna evropsky
významná lokalita (EVL) a první až třetí zóna CHKO
(chráněná krajinná oblast) Jeseníky

Rok 2019 v číslech:

vytěženo cca 80 000 m dříví z toho 98 % těžby

nahodilé
zalesněno cca 500 000 kusů sazenic celkem v 7
druzích dřevin (z toho 95 % listnáčů)
realizovány 4 akce v rámci lesnické pedagogiky na
ZŠ a mateřských školách ve Vrbně pod Pradědem
a Karlově Studánce
50 % výroby obchodních sortimentů dříví proběh-
lo v centrálním manipulačně-expedičním skladu
ve Vrbně

Článek dokončujeme v době, kdy všichni máme dalšího společ-
ného nepřítele - koronavirus, takže priority všedního dne se nám
všem změnily. Věříme, že tuto situaci naše společnost v dohled-
né době úspěšně zvládne. To je však možné jen díky společné
disciplinovanosti, vzájemné důvěře v opatření obecné povahy ze
strany státu, a hlavně jejich respektování. A tady nacházíme
paralelu i se současným stavem v lesnictví a konkrétně v lesích
kolem Vrbna pod Pradědem ve vlastnictví BOO – my, lesníci BL,
hospodaříme dle platné lesnické legislativy, hájíme zájmy vlast-
níka a chráníme celospolečenské i hospodářské funkce nám
svěřeného soukromého lesního majetku.
Hospodaření u BL stojí na třech pilířích – ekonomickém, ekolo-
gickém a sociálním. Ctíme a vítáme všechny, kterým leží na srdci
stav lesa a kteří mají zájem se podílet na zachování cenných slo-
žek lesních ekosystémů i na soukromém lesním majetku. Z toho-

Lesní správa Vrbno pod Pradědem se
sídlem ve Vidlích:

Hospodaření stojí na třech pilířích
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Lesní správa Vrbno pod Pradědem sídlí ve Vidlích
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to důvodu nacházíme stabilního partnera při hospodaření
v našich lesích, které jsou pod nějakým výše vyjmenovaným
stupněm ochrany přírody, v CHKO Jeseníky.

I my máme ve svém majetku lesní porosty, ve kterých jsou v prů-
běhu roku ohniska kůrovcem napadených stromů. Naše odbor-
ná činnost v boji proti tomuto stavu vychází z jednoduchého
základního lesnického pravidla ověřeného generacemi lesníků

před námi: důležitá je rychlost a správná doba těžebního zásahu
a asanace kůrovcového dříví. Napadené stromy aktivně vyhle-
dáváme, označujeme, zadáme k těžbě a dalšímu zpracování bez
zbytečné prodlevy. Odstranit napadené stromy v takové chvíli
a za takový časový úsek, aby nedošlo k dalšímu šíření kůrovce.
Napadené dříví rychle odvézt mimo les. Z tohoto důvodu jsme
i přesto, že je to pro nás nákladnější, zvolili proces výroby
obchodních sortimentů v manipulačně-expedičním skladu
mimo les. Dnes je tato praxe v rámci ČR zcela výjimečná. Mohli
bychom napadené dříví zpracovávat výhradně v lese, pokud
bychom brali ohled čistě na ekonomické hledisko. Při této pro-

vozní variantě ovšem komplikuje situaci čas v letním období je

vývoj kůrovce rychlý a napadeny jsou velké objemy dříví. Potom
by musela přijít ke slovu i chemická asanace, která je taktéž povo-
lena. Z hlediska ekologického chemické asanaci prioritu nedává-
me. BL dbají na rovnováhu hospodářské i celospolečenské funk-
ce svěřeného lesa, a proto řešíme situaci právě takto. Vytěžené
plochy obnovujeme jednak zalesněním, ale zároveň využíváme
a pracujeme s produkční silou samotného lesa. Přirozeně se
obnovující smrk i ostatní druhy dřevin nám poskytují východisko
úspěšné obnovy lesních porostů. Zpočátku při zběžném pohledu
na holinu okem laika malé stromky nevidíte, ale v pohledu lesní-
ka již jsou.
Jelikož se téměř celé námi spravované území nachází v CHKO
Jeseníky, je naší povinností vlastníka pečovat o toto území podle
příslušného plánu péče. Plán péče i celá zonace území probíhala
v dobách minulých, my jsme ji zdědili se všemi klady a zápory.
Zařazení kulturních, smrkových monokultur do druhých zón
ochrany se v současné situaci nejeví jako správné. Z toho důvodu

probíhá mezi vlastníky lesů a Agenturou ochranou přírody
a krajiny téměř každodenní komunikace. Výsledkem komunika-
ce je nastavení takové formy přístupů, které by měly postupnou
přeměnu (její formu a čas) smrkových monokultur v době kůrov-
cové kalamity rozptýlit do co nejdelšího období.

Nežijeme v modelu normálního lesnického hospodaření, ale
v ČR a střední Evropě „hasíme kůrovcový požár“. I když je che-
mická asanace povolena na základě platné výjimky, tak ji
Biskupské lesy využívají ve zcela nezbytném rozsahu.
Některá zásadní rozhodnutí, kterými se lesníci ve spolupráci
s Agenturou ochrany přírody a krajiny snaží zajistit co nejšetrněj-
ší, nejefektivnější a nejrychlejší vypořádání se s gradací kůrovce
v okolních lesích, jsou napadána ze stran veřejnosti. Chápeme,
že starost o chráněná území je jejich prioritou. Tento zájem
máme společný. Ale my, lesníci BL, jsme zodpovědní za trvale
udržitelný stav nám svěřeného lesa. Chceme les udržet ve stavu,

aby plnil všechny svoje funkce ekologickou, ekonomickou i so-

ciální. Chceme vám všem umožnit i v budoucnu přístup do zdra-
vého lesa, chceme poskytovat možnost výdělku našim dodava-
telům prací, chceme vlastníkovi zaručit ekonomickou stabilitu
lesního majetku.

Máme zodpovědnost a nemůžeme si ji nechat vzít. Máme
odborné vzdělání, známe historii lesnictví a ctíme ji. Řada z nás
pochází z vícegeneračních lesnických rodin, paměť lesnická se
neztrácí. Kalamity patří k lesu, jde jen o to, jak se je podaří zvlá-
dat. Náš současný boj s kůrovcem dává smysl a není v žádném
případě na čase některé území na majetku BOO obětovat kůrov-
ci ve prospěch území jiného i přesto, že např. v přírodní rezervaci
Suchý vrch, právem chráněný prvek reliktní bor na suti devon-
ského křemence a kamenná moře, není ohrožen.
Děkujeme vám všem ve Vrbně pod Pradědem a okolí za trpěli-
vost, se kterou snášíte všechny negativní jevy, které se zpracová-
ním kalamitního dříví souvisejí a mají dopad i na vás. Přejme si
společně, abychom všechny kalamity v dohledné době úspěšně

zvládli.

Biskupské lesy a kůrovec

Aby les plnil své funkce

Paměť lesnická se neztrácí

Biskupské lesy

–

–

Bez ohledu na nepříznivé počasí lesníci pokračují v těžbě stro-
mů na jesenických kopcích a jako memento na některých mís-
tech zůstávají rozsáhlé holiny. Kůrovec se výrazně podepisuje
na lesích nejen v Jeseníkách, ale i na mnoha dalších místech
České republiky.
Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká již několik let, odborníci
jsou toho názoru, že se jedná o nejhorší situaci v historii českého
lesnictví. Jde o aktuální stav, který byl zjištěn i na základě druži-
cových snímků. Vlastníci lesů se snaží stromy s kůrovcem likvido-
vat. Když je nechají stát moc dlouho, nemůže z nich být ani dříví,
které by se dalo využít na palivové účely. V roce 2019 stát navýšil
dotace na zalesňování z 630 milionů na 1,15 miliardy českých
korun.

V Česku žije přibližně 120 různých druhů kůrovců. Na současné
gradaci kůrovců se majoritně podílejí lýkožrout smrkový, lýko-
žrout severský a lýkožrout menší. Zmíněné druhy přednostně

obsazují smrk ztepilý. V případě jejich přemnožení, to platí
zejména pro lýkožrouta smrkového, může být napadena a usmr-
cena borovice lesní, modřín opadavý, borovice kleč, napadení

bylo zaznamenáno dokonce na douglasce tisolisté.
K aktuálnímu stavu kůrovcové kalamity na území Chráněné
oblasti Jeseníky (CHKOJ) se vyjádřil lesník Miroslav Havira ze
Správy CHKOJ:

Kůrovců je až 120 druhů

„Aktuálně je kůrovcem výrazněji zasaženo přibliž-
ně 15 % území CHKOJ, co se týče holin (odlesněných ploch), ty
tvoří cca 3 % lesů. Dnes je nejvíce zasažená východní, severový-
chodní a severní část území CHKOJ, tj. oblast Vrbna pod

Otisk kůrovce je na lesích Jeseníků stále výraznější

Ilustrační foto: Stanislav Juga
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Pradědem, Rejvízu a lesy v okolí Mikulovic. Vznikají odlesněné
plochy v řádu jednotek, výjimečně desítek hektarů. Je velice
obtížné předpovědět další scénář vývoje gradace a především
její průběh na území CHKOJ. Podmínky zatím nasvědčují tomu, že
gradace kůrovce bude postupovat z východu západním směrem.
Členitější terén a četná údolí, inverzní polohy mohou postup
gradace významně ovlivnit. Nejdůležitějším faktorem je počasí,
které má na gradaci kůrovců zásadní vliv. Možných scénářů je
proto celá řada.“

„Dnešní kalamitou postižené porosty
jsou převážně ekologicky labilní lesy se zjednodušenou prostoro-
vou strukturou a unifikovanou druhovou skladbou ve prospěch
smrku ztepilého. Je nezbytné si uvědomit, že se jedná o porosty,
které jsou dědictvím minulých generací lesníků, ti měli v dané
době určité znalosti a pravděpodobně netušili, jaké důsledky
budou další generace sklízet. Nehledě na to, že klimatické pod-
mínky při zakládání dnešních 100 let starých porostů byly pro

pěstování smrku o něco příznivější teplotou i srážkami. Není

možné vybrat jediný příčinný faktor nebo někoho z dnešní situa-
ce jednoznačně obvinit. Kumulací všech uvedených proměnných
a dalších, o kterých ani netušíme, dochází k tomu, čeho jsme
svědky v současné době. Když to shrnu, nejzásadnější je skuteč-
nost, že smrk ztepilý dnes tvoří souvislé porosty na velkých plo-
chách, často na místech, kde by bez přičinění člověka jinak
nerostl, nebo pouze v omezeném množství. Tyto porosty jsou
v současnosti značně oslabené a pro kůrovce tak velice atraktiv-
ní. Žádné konspirační teorie v tom proto nehledejme,“

„Kůrovcem
napadené stromy jsou nejčastěji pokácené a z lesa odvezené. To
ovšem platí pro běžný hospodářský les. Mezi další způsoby likvi-
dace kůrovce patří postřik kůry k tomu určenými chemickými
prostředky – biocidy. V lesním hospodářství se aplikuje přípravek
Vaztak Les. V rezervacích je využívána celá škála těchto způsobů

asanace kůrovce, od pokácení s následným odvětvením a odkor-
něním (oloupáním kůry), výjimečně také využití biocidů, dále
odkornění stromů v celých délkách s ponecháním větví, někdy
také odkornění napadených stromů tzv. „nastojato“ horolezci,
tedy bez pokácení. Tento postup je uplatňován pouze v některých
cennějších lokalitách, smyslem je zachovat dochovanou struktu-
ru lesa. V rezervacích dřevní hmota zůstává, neodváží se.“

„V současné době jsou na asanaci
kůrovcového dříví k dispozici přípravky na bázi syntetických pyre-
throidů s účinnou látkou cypermethrin. Způsob účinku přípravku
na kůrovce je kontaktní do jeho zaschnutí na povrchu kmene, což

trvá v řádu několika hodin, následně funguje jako požerový – pro
jeho funkčnost musí kůrovec ošetřenou kůru pozřít. Toxicita ode-
znívá přibližně během pěti týdnů. Při aplikaci je třeba samozřej-
mě dbát všech předpisů a vyhodnotit situaci na místě, aby riziko
nebezpečí pro okolí bylo co nejmenší. Nejefektivnější způsob
asanace kůrovcem napadených stromů je jejich včasný odvoz
z lesa, který je upřednostňován. Pokud však někdy odvoz nelze
z kapacitních či jiných důvodů učinit včas, nezbývá než využít
postřik napadených kmenů insekticidy na určeném místě, aby
kůrovec z těchto stromů nevylétal a nenapadal další stromy.
Dodávám, že použití biocidů obecně, tedy včetně insekticidů

určených pro hubení kůrovce, je na území rezervací a 1. a 2. zóny
CHKO činností zákonem o ochraně přírody a krajiny zakázanou.
V odůvodněných případech lze z tohoto zákazu vydat na omeze-
nou dobu výjimku,“

foto: autorka

Zdravý strom se zpravidla ochrání

Počasí je v souboji zásadní

Ne vše se z lesa odveze

Biocidy brání vylétnutí brouků

Znovu o omezeních

Andrea Martínková

Kůrovec může napadnout živý strom vykazující jakýkoliv zdra-
votní stav. V zásadě platí, že zdravý vitální strom s dostatečným
zásobením vodou se obyčejně ubrání tak, že brouka zavrtávající-
ho se pod kůru zalije pryskyřicí. Na zdolání takového stromu je
logicky potřeba větší množství brouků. Proto i za normálních
podmínek, kdy je dostatek srážek a populace brouka není nijak
vysoká, si kůrovec primárně vybírá a obsazuje stromy fyziologic-
ky oslabené, chřadnoucí, čerstvě polámané například větrem
nebo sněhem, dále stromy čerstvě pokácené. Proč by se namá-
hal s vitálními jedinci, když oslabené stromy jsou takzvaně mno-
hem snadnější kořistí. Nicméně dnes jsme v situaci, kdy takové
oslabené stromy rostou na plochách mnoha stovek hektarů.
Klimatické extrémy vyvrcholily v roce 2015, ten byl na území
prakticky celé republiky mimořádný svým srážkovým deficitem
a extrémně vysokými teplotami. Toto výrazné oslabení celých
porostů způsobilo, že kůrovec nemusí hledat cílový oslabený
strom nijak daleko. A navíc na zdolání takového stromu postačí
podstatně méně brouků. Vyšší srážkové úhrny – optimálně roz-
ložené co nejrovnoměrněji v čase – mohou do jisté míry zvýšit
obranyschopnost a vitalitu stromů. V chladnějším počasí záro-
veň probíhá vývoj kůrovců pomaleji. Několik takových let po
sobě může pravděpodobně gradaci výrazně zbrzdit.

Počasí je v boji s kůrovcem zásadním faktorem. Někdy se setká-
váme s názorem, že kůrovcová kalamita byla vyvolaná záměrně,
aby se zvýšila těžba smrků.

pokračuje
Miroslav Havira.

Lesník dále vysvětluje způsoby likvidace kůrovce:

Veřejnost znepokojuje užívání biocidů z důvodu, že dochází
k ohrožení okolní přírody.

doplnil Miroslav Havira.

Výjimka značně omezující zásahy v rezervaci proti kůrovci
(z původních 23 % bezzásahového území v rezervaci došlo k navý-
šení na 92 % rezervace v bezzásahovém režimu), byla
Ministerstvem životního prostředí ČR zrušená, nyní je tedy i díky
odvolání neziskových organizací opět možno různými způsoby
(včetně kácení a použití biocidů), zasahovat na velkém území
rejvízské rezervace na základě opět platné výjimky z roku 2015.
V současnosti správní řízení prochází procesem nového jednání,
během něhož je zapotřebí situaci opět posoudit a vydat nové
rozhodnutí o výjimce pro zásahy proti kůrovci. Správa CHKO
Jeseníky počátkem března vydala nové rozhodnutí, kterým dále
omezuje zasahování proti kůrovci na území rezervace pro rok
2020.
Stav kůrovcové kalamity mohou zájemci sledovat na Kůrov-
cové mapě www.kurovcovamapa.cz či na Kůrovcovém infu
www.kurovcoveinfo.cz.

–
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Na Máslový pahorek po žluté
Na další část albrechtického okruhu mě nalákal Máslový paho-
rek. Nenápadná vyvýšenina, jejíž název ani někteří místní
neznají. Inu, ženská zvědavost.

Lavičkami se na okruhu nešetří

Proč právě Máslový?

Daňky jsme nezahlédli

Helena Rusková,

Vycházíme od albrechtické drůbežárny. Vede tudy žlutá turistic-
ká značka. Městský okruh se na ni napojuje o něco výš. Přichází
zleva od hrobky rodu Keil von Eichenthurn. Cesta je silně kame-
nitá a možná již neslouží svému účelu. Souběžně, na samém
okraji sousedního pole, je do hladka vyježděná cesta nová. Šlape
se po ní báječně.

V místě, kde se žlutá odklání, se nachází vyhlídka. Stejně jako ta
na Hraničním vrchu je i ona opatřena panoramatickou mapou.
K názvům hor z okolí Albrechtic přidáváme horu Kobylou.
Lavičkami se na okruhu nešetří. Jen pár kroků od vyhlídky a může-
te se zasnít ve stínu dvou košatých vrb. Pouštíme se dolů, pěši-
nou přes louku, na jejímž konci se rýsují Nové Rudíkovy. Tady se
podle ročního období můžete kochat lučními květy do sytosti.
Nás tu, na rozhraní léta a podzimu, vítala žlutá barva škardy
a vratiče.

Máslový pahorek na samém okraji Nových Rudíkov, v těsném
sousedství jednoho ze stavení, bychom snadno přehlédli, kdyby
ho neprozradila ochranná červenobílá tyč trigonometrického
bodu. Tohle místo s nadmořskou výškou pouhých 421 metrů, mi
neunikne. Žel, není tady posečeno. Z pahorku se nabízí výhled
směrem na Albrechtice i Rudíkovy. Pod ním, na začátku vesnice,
se nachází turistické rozcestí stejného názvu. Zkrátka rozcestí
Máslový pahorek. Stojí tu zděná kaplička z roku 1838 a nechybí
informační tabule. Shrnuje historii obou částí obce i obou kapli-
ček. Ta druhá, ve Starých Rudíkovech, je z roku 1804.
U kapličky, za plotem, spokojeně odpočívá pár koní. Obě části
obce od sebe odděluje hlavní silnice a železniční trať.

Dostávám bláznivý nápad a vymýšlím pro zdejší obyvatele anke-
tu, do které se rychle nechává vtáhnout i manžel. Naše otázka
zní: „Nevíte, proč se pahorek na okraji obce nazývá Máslový
pahorek?“ Nesetkala jsem se s žádnou negativní reakcí, spíše
naopak. Mnohé jsem otázkou pobavila.
Našel se jeden vtipálek, který přes to nebo právě proto, že měl
mírně „pod čepicí“, vysypal z rukávu rovnou dvě vtipná, avšak
nepublikovatelná vysvětlení. Nakonec jsme zvedli náladu už tak
dobře naladěné skupině občanů před místní prodejnou. Myslím,
že dnes už všichni, i ti, co nevěděli, vědí, že pahorek na okraji

obce má tajuplný název. Je zkrátka Máslový. Na anketní otázku
jsem si nakonec odpověděla sama. Nejspíš tu někdejší hospodá-
ři pásli kravičky a doma pak stloukali lahodné rudíkovské máslo.

Přes Staré Rudíkovy míříme k Dančí farmě. Tam dnešní vycházku
ukončíme a stejnou cestou se vrátíme zpět. Zatím, co beznaděj-
ně pátráme po dančí zvěři, odkudsi se vynoří sám majitel farmy.
Sympatický, veselý, ochotný pan Machala, (jméno uvádím se
souhlasem jeho nositele), zodpověděl všechny naše všetečné
otázky. Na farmě chová 70 daňků a na to, jak by je turisté mohli
zblízka uvidět, neexistuje žádná rada. Nacházejí se na rozlehlém
pozemku v nejrůznějších místech podle denní i roční doby, poča-
sí i své momentální nálady. No, a kdybychom přece jen měli štěs-
tí a daňci se objevili dole u ohrady, není radno na ně namířit foto-
aparát. Prostě utečou. Když fotit, pak hodně nenápadně.
Samička daňka se nazývá daněla, což zní podobně jako jméno
naší vnučky, a mláďátko má krásný název daňče. Na pozemku
v sousedství výběhu se pěstují vánoční stromky. Vzrostlejší koša-
té koruny boroviček jim tvoří tak zvanou mrazovou clonu.
Majitel farmy prozradil mnoho i o sobě a svých plánech a asi by
bylo stále o čem povídat, leč byl čas odejít. Letěly mi hlavou čet-
né zkušenosti s lidmi, co mají co do činění s lesem a přírodou.
Jsou to prostě „srdcaři“.
Než překročíme silnici a trať, nakoukneme do zánovního moto-
restu Pančava. Naše polední svačinka zůstává na dně batohu.
Příjemné prostředí, příjemná obsluha a o zájem strávníků tady
nejspíš nemají nouzi. Proč nese motorest název po jedné z krko-
nošských řek s nádherným 140 m vysokým vodopádem, mi
zůstalo záhadou.

foto autorka
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Vrbenská skupina Opět vydává své první album
Hudební kapela Opět zpívá na Jesenicku již osm let. Její první nadechnutí se konalo v roce 2012 v místním podniku Panorama. Ze
začátku to byla Náhoda, její pojmenování vzniklo tak, že členové se „náhodou“ potkali. Po nějaké době osud členy kapely od sebe
rozdělil a časem se k sobě „opět“ vrátili, takže název se obměnil na skupinu Opět.

Šestičlenný soubor je patřičně pyšný na svou tvorbu. Jejich
hudební styl ovlivňuje pop, rock a punk, najdeme v něm prvky
punku i prvky rytmiky na bicí. Mixují cover verze spolu s vlastními
skladbami. Frontmankou kapely je Yveta Krůželová, zpívá, hraje na
doprovodnou kytaru a skládá texty. Lubomír Čudovský je kapelní-
kem, bubeníkem a zároveň sponzorem skupiny. Dominika
Bečáková zpívá vokály. Jaroslav Krůžela působí jako kytarista, tex-
tař a zpěvák. Vít Matuš zpívá a hraje na sólokytaru. Ondřej Kubíček
je baskytarista a vokalista. Zvuk ladí a rozeznívá Václav Patočka.
Nedílnou součástí skupiny je osvětlovač Emil Hiesel, jenž během
koncertů dává kapele tu správnou záři, vytváří světelné efekty
a pěknou podívanou.

V době svého vzniku muzikanti formovali repertoár a hledali žánr,
jenž by je spojoval. Rozhodli se nepředělávat písničky ostatních,
ale věnovat se vlastní tvorbě. Zaměřují se na to, aby jejich hudba
byla pro publikum čitelná a sdělila přesně to, co přes ní chtějí vyjá-
dřit. Jednu píseň skládají v průměru 2-3 dny. Všichni jsou hudební
samouci, Yveta chodila do hudebního kroužku s výukou kytary.

prozradila zpěvačka. Yveta ráda poslouchá z čes-
kých kapel například Mandrage, Mirai a z těch zahraničních
třeba Florence the Machine, Imagine Dragons a Prodigy.
Bubeník a zároveň editor zvuku Lubomír Čudovský to nejdříve
zkoušel jako zvukař pro vrbenskou kapelu Řebřiňák:

Při profesi
zvukaře si „čichl“ k bicím, což ho nadchlo. Do kapely Náhoda se
dostal tak, že ho jednoho dne oslovila Yveta s jejím
bratrem Jaroslavem, s tím, že shánějí bubeníka.

dodal bubeník kapely.
Mezi nejznámější písničky skupiny Náhoda patří: A tak
díky lásko, A ty jsi, Strašidlo Povidlo, Na 100 let,
Balerina a Proč.
Na Vrbensku kapela Opět nemá konkurenci, naopak se
snaží spolupracovat s regionálními skupinami, jako je
například Řebřiňák.

prohlásila zpěvačka kapely.

řekl bubeník kapely.

prozradil jeden z fanoušků Jiří Ryška.
Kapela Opět v poslední době nazpívala písničky: Kráčím,
Sexappeal, Řidič tiráků, Prokletá, Vánoční zvoneček. Mezi nejbližší
cíle skupiny patří účast na Vrbenských a Bruntálských slavnostech.
V současné době dokončují video s názvem Kebab. Napsat tuto
píseň napadlo frontmanku kapely při návštěvách místního kebab
podniku.

sdělila zpěvačka. Dodává, že nyní už nejí maso, jí
pouze ryby, je tzv. pesciatariánkou.

zakončila frontmanka kapely.
foto: autorka

S vlastní tvorbou

S vizí písničky přichází Yveta

Vystoupit tak na vrbenských slavnostech

„Učila mne výborná vrbenská učitelka Vlasta Výskalová. Ráda na ni
vzpomínám,“

„Zvukař musí
mít jasnou představu o tom, jak by měl daný nástroj znít a mít pat-
řičnou znalost vybavení. Je to vlastně takový zvukový inženýr. Já
zvuk různě mixuji v hudebním studiu a přibližně osmdesát procent
dodávám zpěvákům a diskutujeme o něm. Nedržíme se žádného
vzoru, od A do Z děláme muziku tak, jak ji chceme my.“.

„Já
jsem už tehdy hrál na bicí, tím jsem se léčil z deprese,
hodně mi to pomáhalo. Všichni tři jsme si spolu sedli.
Žánrem i názorem na hudbu,“

„V dnešní době je těžké prorazit,
protože každý řeší jen peníze. Pokud je máš, tak jsi vítěz.
Znám spoustu zpěváků, kteří by bez pomoci svých boha-

tých rodičů nebyli slavní. Dříve dostalo šanci spoustu zpěváků, kteří
používali elektronickou hudbu a playbacky, hráli převzatou hudbu
a stali se z nich celebrity. My nabízíme živou hudbu, živý zpěv, svě-
telnou show, vlastní tvorbu, ale stále je to málo. Peníze jsou dnes
opravdu stěžejní,“

„Songy vznikají v krátké době. Yveta dojde s nějakou vizí, má
dopředu vymyšlený text i doprovodnou kytaru. Všichni, co hrajeme
na hudební nástroj, si k této vizi složíme pasáže, a já pak dodatečně

utvářím doprovod bubnů k hudebním nástrojům tak, aby to všech-
no ladilo. Hudbou sdělujeme naše pocity a vyjadřujeme emoce,
hudba ukrývá útržky našich životních příběhů, jsme díky ní rodina.
Písničky jsou pro nás vlastně prostředek, jak zpracovat nelehké
bytí na tomto světě. Když se dnes podíváte na lidi, žijí v chaosu
a různém křiváctví, bez lásky a upřímnosti. Ženou se za nejrůzněj-
ším pozlátkem a ve finále zjistí, že jim život utekl pod rukama.
Muzice dáváme vše a také od ní maximum získáváme. Lidé se dnes
bojí poslouchat to, co neznají, co není osvědčené a hrané v rádiích.
V Evropě jsme hodně konzervativní, nacpou nám v rádiu něco, co
máme poslouchat a co takzvaně frčí,“ pokračoval Lubomír Čudov-
ský. „Já rád poslouchám nové české interprety, kteří ještě nejsou
známí. Inspirují mne. Mám rád i Phila Collinse, navštívil jsem jeho
koncert a byl to pro mne obrovský zážitek,“

„Na prvním koncertu kapely Opět jsme s kamarády byli
18. 10. 2015. Od té doby patříme mezi jejich velké fanoušky.
Chodíme na každou jejich akci, jsou super. Pokaždé překvapí novou
písní. Například má oblíbená píseň je Kebab a přítelkyně miluje
píseň Zombie. Už se moc těšíme na CD, abychom je mohli poslou-
chat i doma,“

„Milovala jsem toto jídlo a rozhodla jsem se napsat
o něm písničku,“

„Název našeho prvního alba
ještě nevíme, máme pouze nástřel – šest demopísniček. Odmalička
hraji na kytaru a zpívám, nedokážu si představit, že bych oněměla
anebo přišla o ruce. Hudba pro mne znamená to, co rodina.
Nedokážu bez ní žít,“

Andrea Martínková,
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Čarodějky v kuchyni, čili Komedie s hlubším podtextem

Čtyři herci připravili divákům zážitek, který hned tak z paměti
nevymizí. I v kontextu doby, když hned následující den začala
česká vláda stavět bariéru nekontrolovanému šíření koronaviru
v zemi a přijímat jedno opatření za druhým. V krátké chvíli se
zavřela všechna divadla, koncertní sály, kina, kulturní domy,
knihovny a další střediska zábavy, ale také vzdělávání, školy,
obchody...
V hlavních rolích komedie „Čarodějky v kuchyni“, kterou napsala
kanadská autorka Caroline Smith, se představily úžasné herečky
Sandra Pogodová a Michaela Dolinová. Odzbrojujícím způso-
bem jim sekundovali dva mužští hráči – Ladislav Ondrej a Milan
Duchek. Místy až taškařice vyvolávající salvy smíchu diváků, ale i
samotných herců, to je jeden z dojmů z představení, které poba-
vilo i povzbudilo. Sledovali jsme třaskavé dialogy dvou zralých
žen, které se dlouhé roky nenávidí a nyní mají spolu zápolit
v televizní kuchařské show, navíc vysílané živě.
A jak už to ženy mezi sebou mívají, zápolily spolu nejen s hrncem
a vařečkou v ruce, ale také břitkým jazykem a drápky. Svedly boj
o šatnu televizních účinkujících, o nejlepší oblečení před kame-
rou, došlo i na pěstní souboj a ničení účesů i kostýmů… a pak
střih: po reklamní pauze znovu vstup do živého vysílání a vmžiku
proměna obou dračic v příjemné, empatické kuchařinky, které
se culí do kamer a sbírají body u diváků. Ovšem ani komedie
nemusí postrádat hlubší linku příběhu. Tou je tady syn, kterého
na svět přivedla jedna, ale vychovala druhá z žen. A Stephen je
pro obě středobodem světa, stejně jako přiznání jedné druhé,
jak jim vlastně schází jejich dřívější letité a pevné přátelství…
Věřme, že se už brzy budeme moci při podobném představení
společně pobavit a od srdce zasmát. Alena Kiedroňová

Foto: Vrbno pod Pradědem

Hodně dobré zábavy, legrace, absurdních situací i nadsázky na pódiu, tak vypadalo divadelní představení Čarodějky v kuchyni,
které přivezla do Vrbna pod Pradědem v pondělí 9. března MDAgentura. Hrálo se v červeném sále Střechy.

Děkujeme všem sponzorům městského plesu
ATELIÉR DHP s.r.o. Ing. Hlupý, ATELIÉR DHP s.r.o. Ing. Macoszek,
Automyčka a instalatérství - Martin Pleva, Beauty Studio Romana
Juránková, Bit Power s.r.o., Biskupské lesy, Black and white Taxi,
Boutique Kamila, Centrum Stone, Centrum Stone – restaurace,
Cukrárna Alfredo - Vondrová Helena, Cykloservis Petr Chreňo Dětský
domov Vrbno pod Pradědem, Dialog Café, Drogerie René
Darmovzal, Drogerie - Barvy laky Božena Pořízková, Elektro - železář-
ství Lindner Elektro Petr Krupa, Elpas Vrbno, s.r.o., Euroregion
Praděd - česká část, EZCONTROL, Fikyno, z.s, Franková Šárka, Garis -
Pavel Gamovský, Hastík Jiří, Husqvarna Manufacturing CZ, s.r.o., Ing.
Petr Gross s.r.o., Iveta Strnadová – vitráže, Jelínek Trading spol. s r.o.,
Jezdecké centrum Město Albrechtice, Kavárna Panorama, Klíčová
Naděžda, Knihkupectví Olga Hulínová, Koblása Luděk, Komerční
banka, Kosmetický salon Tereza Zahrádková, Kulturní, informační
a vzdělávací centrum Vrbno, p.o., Krahulec International Logistic,
s.r.o., Lékárna Magnus, MADER lesnická firma s.r.o., Masážní salon
Ladislava Lančiová, M&M Reality, MEPAC Cz, s.r.o. pobočka Vrbno p.

P., Město Vrbno pod Pradědem, Milena Kotásková - Hodinářství TIKY
TAKY, Monika Opatrná, Natur House - Zdeňka Kováčová, NeVinný
bar, Odetka a.s., PAŇÁK PLASTY s.r.o., Papír - hračky - Vondra Zdeněk,
Papír - hračky Milan Jelínek, Penzion U Hradilů, Penzion Pod
Pradědem - Sabina Holajová, Penzion U Jiřího Ludvíkov, Pizzerie
a Penzion Pomodoro, Pizzerie Stavros, Plasty Ivo Urbánek, Potraviny
Jiří Šrámek, Potraviny u Čapků, Pradědský lesní závod, a.s., Propos.eu
Ing. Petr Obrusník, PROZK s.r.o., Ridex s.r.o., Rychlé občerstvení -
Alena Baštrnáková, Röfe - Zdeněk Rohel Řeznictví Bedřich Opatrný,
Sbor dobrovolných hasičů Vrbno, Sítě CZ - Vlastimil Tydlačka, Sklárna
Jakub, Sklářsrká huť TOMI, Ski Aréna Karlov, Spolek Přátelé Vrbenska,
Stolařství Vosáhlo - Ther – Vondra, Pavel Šenkár - vyklízení nemovi-
tostí, TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Tipsport bar - Jaroslav Kindl,
Toi Toi, VEGALL Pharma s.r.o., Violka - Jan Palyza, Vodo topo - Martin
Pleva, Vrbenské Klubíčko, Zahradnictví a květinářství Šárka
Urbánková, Zdravá výživa TREND Dagmar Dlužanská.

Všem sponzorům děkujeme!

Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno upozorňuje veřejnost, že
S umělci a agenturami dojednáváme vhodné náhradní termíny pro každou z akcí a snažíme se je soustředit od září dále, abyste o nic
nepřišli. Kdo má zájem o vrácení vstupenek, může se ozvat Milanu Fišrovi na email kultura@kiv-vrbno.cz a dohodnout si termín.
V čase redakční uzávěrky tohoto čísla jsme pracovali za zamčenými dveřmi a schůzky dojednávali na telefonu 554 295 195. Bližší
informace najdete na webových i facebookových stránkách Střechy. Pro velký zájem o vystoupení Izera se bude měnit kromě termí-
nu také místo. Namísto Střechy to bude sál Klubu Mír. Sledujte náš Zpravodaj nebo internetové stránky.

prve zakoupené vstupenky na akce zůstávají v platnosti.

(ak)

Nepřehlédněte
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Vizitky na diváky ještě chvíli počkají
Zajímavou podívanou přináší výstava
Vizitky, kterou se ve Střeše chtěl co nej-
širší veřejnosti představit Jan Sagalinec.
Malé úhledné kartičky s jmény i kontak-
ty na čelní politiky, umělce, sportovce,
vědce a další osobnosti často nesou i au-
togramy jmenovaných, mnohé doprová-
zí osobní dopisy.
Navíc leckteré sběratelské úlovky jsou
spojeny s pořízením společné fotografie
sběratele a dárce při osobních setkáních.
Málokdo by si troufal odhadnout, kolik
vizitek Jan Sagalinec stihl od roku 1990
soustředit, natož výši poštovného, které
musel vynaložit, když psal třeba do USA,
Izraele, Albánie, Ruska, na Nový Zéland,
do Libanonu... Nejprve si vizitky ukládal
do krabiček, pak do alb, krabic, šanonů.
Dnes jich má nevídaných zhruba sto tisíc
ze 190 zemí světa.
Vernisáž výstavy 11. března se bohužel
mohla stát současně i dernisáží - slavnost-
ním ukončením akce. I prostory Střechy
se musely z hodiny na hodinu uzavřít
veřejnosti, aby se bránilo možnému šíření
koronaviru. Výstava tady stále je, akorát
zatím za uzamčenými dveřmi. Původně se
plánovalo, že potrvá do 30. dubna.

uvedl Milan
Fišr, pracovník Kulturního, informačního
a vzdělávacího centra Vrbno.

Mezi osobnostmi nechybí jména prezi-
dentů, třeba George Bushe, Vladimira
Putina, Gustáva Husáka či Václava Havla
a dalších, premiérů zemí, princezen, sená-
torů (třeba Johna Mc Caina či Arnolda
Schwarzeneggra), velvyslanců, sportov-
ců, umělců, novinářů, moderátorů či
krásek s korunkou MISS, najdete tady
vizitku Billa Gatese a dalších velikánů

světových firem…

řekl Jan Sagalinec. I proto ale je výstava
svým způsobem velmi jedinečná.

„Pokud to situace dovolí a pan Sagalinec
bude souhlasit, mohli bychom veřejnosti
nabídnout prohlídku až do 12. května, než

tady začne nová výstava,“

Sběratelství mě baví od dětství a já sbíral
kdeco. Nápad sbírat vizitky ale patřil
k nejlepším, poznávám spoustu zajíma-
vých lidí, osobností z nejrůznějších oblastí
lidské činnosti, vzdálených zemí. Vím
bohužel jen o třech dalších sběratelích
vizitek v naší zemi, takže třeba výměna
zajímavých kousků není zrovna reálná,“

„

(ak)

Pro dlouhé chvíle:

Jan Sagalinec s Milanem Fišrem
při slavnostní vernisáži.

Jedna z vzácných fotografií z osobního

setkání s žokejem Josefem Váňou.

(Autor: Karel Břečka)
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Představujeme se novým logem
V souvislosti s novým názvem příspěvkové organizace jsme si
nechali zpracovat i nové logo.

Střecha

Knihovna

Turistické informační centrum

Pavla Müllerová, ředitelka

Návrhu a zpracování se ujal vrbenský grafik Dušan Zapalač.
Logotyp jako celek zobrazuje jednotlivé činnosti, kterými se
organizace zabývá – kultura, informace, vzdělávání (knihovna).
Stále se pracuje na nových webových stránkách, které bychom
chtěli spustit také co nejdříve. Od dubna však již začneme použí-
vat nové e-mailové adresy:

info@kiv-vrbno.cz
Pavla Müllerová - mullerovapavla@kiv-vrbno.cz
Jakub Rybár – rybarjakub@kiv-vrbno.cz
Milan Fišr – kultura@kiv-vrbno.cz
Alena Kiedroňová – zpravodaj@kiv-vrbno.cz

detske@kiv-vrbno.cz
dospele@kiv-vrbno.cz
Helena Rybárová - rybarovahelena@kiv-vrbno.cz

tic@kiv-vrbno.cz
Kateřina Hanáková - hanakovakaterina@kiv-vrbno.cz

Telefon: 554 751 585

Česká televize spustila program pro seniory
Česká televize spustila v pondělí 23. března 2020 od 9 hod nový
program ČT3, který má být zaměřen zejména na seniory. Je to
zčásti reakce na vyhlášený nouzový stav v zemi a snaha dopřát
starším lidem program, který jim přinese užitečné informace, ale
také třeba jejich oblíbené pořady z archívu ČT. Jak naladit příjem
nového programu?

pokud má divák přijímač Skylink Ready (má dnes již většina):
Najde ČT3 automaticky v seznamu programů na předvolbě

44 (po novém zapnutí). Kdo nemá, naladí ručně v MENU -
Pozor! NEDÁVAT AUTOMAT, nemusel by pak hrát žádný pro-
gram.

pokud máte provozovatele DIGI TV (nový název TELLY): obje-
ví v seznamu programu automaticky na předvolbě ...3...
PŘÍPADNĚ zvolte MENU a tovární nastavení /místo Česko
a dál už Vás povede přijímač.

Stanici ČT3 naladí jen ti z Vás, kteří už máte T2BOX pro nové
vysílání: stačí dát proladit K26 s ČT programy. Případně dejte
nově naladit. Menu/ladění.

Případně se obraťte na Karla Fitze telefonicky 737 580 009 (pon-
dělky až pátky mezi 15. a 17. hodinou). Než zavoláte, poznačte si
přesný název Vašeho přístroje, SAT typ model přístroje. Návod
po krocích, čeho se držet, a naopak vyvarovat při pokusu naladit
ČT3, najdete také na stránkách společnosti www.ekf.cz.

Změny ve vysílání na SAT a pozemní DVB T:
U SATELITŮ:

POZEMNÍ VYSÍLÁNÍ:

(ak)

l

l

l

Velikonoce jako oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista
jsou největším křesťanským svátkem v roce. Jen
letos, zdá se, ještě více semknou rodiny. Tady u nás
i v Evropě. Bohoslužby budou vysílány televizí či roz-
hlasem, nebude prostor pro lidové zvyky s pomláz-
kou a dalšími tradicemi spojenými s vítáním jara, se
scházením se širší rodiny, sousedů a přátel. I tak se
ale mnohé příbytky šňoří do svátečního a v domác-
nostech už zakrátko zavoní pečení beránci, děti se
pustí s rodiči do výroby kraslic.
Podívejte, takové ohromné velikonoční vejce vysoké
čtyři metry před časem vyrostlo v Bludově na Šum-
persku. Asi byste neuhádli, kolik nabarvených kraslic
sem lidé uvázali a své vejce dostali až do České knihy
rekordů v Pelhřimově. Bylo jich přesně 44.858!
Krásná lidská sounáležitost! Troška píle a pak
ohromná radost ze společného díla. Pestro-
barevného, veselého, plného naděje. Ne náhodou
právě vejce symbolizuje nový život. Novou naději
časů příštích.

Prožijte klidné Velikonoce. Redakce
Foto: Stanislav Juga

Přejeme klidné Velikonoce
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Blahopřejeme k narození
Kryštof Vojtěch
Katarina Martin
Matěj

J a š k o v s k ý P o s p í š i l
S e i f e r t o v á Ř e h a

Š e n k á r
Zpracovala Dana Tománková, odbor vnitřních věcí MěÚ

Vzpomínáme

Jsou v životě chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří.

Dne 7. dubna 2020 vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás navždy opustila

a 31. ledna uběhly 4 roky, kdy nás opustil

S láskou a úctou vzpomíná dcera Alena s přítelem a vnuci Jiří, Oldřich a Michael.

paní

pan , oba z Vrbna pod Pradědem.

Alena Vráželová

Oldřich Vrážel

Rozloučili jsme se

Stanislav Dušan
Božena Anna
Erika Petr
Ryška Jiří

O r s á g C h l á d e k
I D o l e ž e l o v á

V o n d r o v á K r á t k ý
O l d ř i c h K o m á r e k

Zpracovala

l h á k o v á

Dana Tománková, odbor vnitřních věcí MěÚ

Karlova Studánka – u vodopádu Vrbka Pírková

Karlova Studánka – Hudební hala Lakomý Kolářová

David a Veronika (Brno-Břeclav)

Petr a Hana (Andělská Hora)

Zpracovala: Jaroslava Harazinová, matrikářka MěÚ Vrbno pod Pradědem

Uzavřená manželství

Jak krásné by bylo k narozeninám Ti blahopřát,
jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat…

Dne 12. dubna 2020 vzpomeneme
3. smutné výročí, kdy nás navždy opustil

a zároveň 28. dubna vzpomeneme
jeho nedožitých 79 let.

S láskou stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou.

pan

z Vrbna pod Pradědem

Miloslav Váňa

A za vše, za vše dík. Za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl…

Dne 27. dubna 2020 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí našeho milovaného

S láskou vzpomíná manželka Františka,
synové Milan, Ladislav a Pavel s rodinami,

vnoučata Milánek, Elenka, Eliška a Simonka.

pana

z Vrbna pod Pradědem.

Alexandra Sakaly

Čas běží svým tempem a nezná slitování.
Proto zastavme se na chvíli s malou

vzpomínkou.
Dne 24. dubna 2020 to bude 5 let,

co nám navždy odešla naše milovaná

Stále vzpomínáme.

paní roz.

Hropková
z Vrbna pod Pradědem.

Danuše Benešová,

To, že čas rány hojí, je jen zdání.
V srdcích zůstává bolest a vzpomínání.

Dne 1. dubna 2020 vzpomeneme
43. výročí úmrtí

S láskou vzpomínají dcery
a syn s rodinami.

pana

z Vrbna pod Pradědem.

Josefa Bartoníka
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Když řekneš maminka, za život děkuješ, i když už zemřela, stále ji
miluješ.

Dne 13. dubna 2020 vzpomeneme
1. výročí, kdy nás navždy opustila naše

maminka, babička a prababička

Dne 1. května by se dožila 90 let.
S láskou vzpomínáme.

Dcera Liba a Draha s rodinou,
snacha Jana s rodinou

a vnoučata a pravnoučata.

paní

z Vrbna pod Pradědem

Libuše Petrová-
Burkartová

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel,
ten žije v našich srdcích dál.

Dne 13. dubna 2020 vzpomeneme
nedožité 80. narozeniny

a 22. května uplyne 12 dlouhých let,
co od nás navždy odešla.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

paní Vladimíry Štefkové

Zemře-li maminka, sluníčko zajde. V srdcích nám zavane podivný
chlad, vždyť v celém světě sotva se najde,

kdo by jak maminka uměl mít rád…

Dne 14. dubna 2020 vzpomeneme
24. smutné výročí úmrtí naší milované

maminky, manželky, babičky, tety a švagrové

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

paní

z Vrbna pod Pradědem.

Drahomíry Kárníkové

Tvůj krásný úsměv se proměnil v žal, jen vzpomínky nám zůstaly
a roky běží dál,

naše věčná vzpomínka doletí až do nebe,
Ty víš, že naše srdíčka bijí jen pro Tebe.

Dne 12. dubna 2020 vzpomeneme
8. smutné výročí úmrtí

S láskou vzpomíná manželka Anna
s celou rodinou.

pana

z Vrbna pod Pradědem.

Ladislava Olaha

Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik bolesti, žalu a smutku zůstalo v srdcích těch nejbližších…

Dne 29. března 2020 jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí

a 17. dubna vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí

S láskou vzpomíná syn s rodinou.

pana

paní ,

obou z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

Huga Machetanze

Helgy Machetanzové

Těžko se s Vámi loučilo, těžko je bez Vás žít. Láska však smrtí nekončí, v srdcích Vás stále budeme mít.

Dne 4. března 2020 jsme vzpomněli 1. smutné výročí úmrtí

a 2. května vzpomeneme 11. smutné výročí úmrtí

S láskou a úctou vzomínají dcera Zdeňka a syn Miroslav s rodinami.

paní

pana ,

obou z Vrbna pod Pradědem.

Zdenky Doleželové

Miroslava Doležela

Kdy vyjde další číslo Zpravodaje
Uzávěrka květnového vydání Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska je 20. dubna. Číslo 5/2020 vyjde v pondělí 4. května.
Příspěvky můžete doručit na emailovou adresu zpravodaj@kiv-vrbno.cz, poslat poštou na adresu KIV Ve Svahu 13, 793
26 Vrbno p. P., nebo doručit osobně do redakce ve Střeše.
Čtenáři si mohou svůj měsíčník koupit ve Střeše, v pokladně vrbenské radnice, ve stánku Garis u obchodního centra
Albert, Prodejně Garis na Jesenické, v prodejně Papír hračky pana Vondry na Nádražní, prodejně novin a tabáku na tržni-
ci na Nové doby, prodejnách potravin na Husově ulici, v Mnichově a Potraviny p. Šrámka, na čerpací stanici Oil Team
a Knihkupectví paní Hulínové. Občané obcí Vrbenska si mohou doručení výtisků dojednat na obecních úřadech. (red)
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Jel se přebor základních škol v lyžování a snowboardingu

Celá akce by se neobešla bez podpory náměstka primátora
Moravskoslezského kraje pana Jana Krkošky. Přihlášeno bylo
7 základních škol a 2 víceletá gymnázia. Na start se postavilo
103 závodníků ve dvanácti kategoriích. Počasí se vydařilo, závod
proběhl hladce a hlavně bez úrazů.
Všichni závodníci byli odměněni drobnými cenami a první tři

v každé kategorii obdrželi medaile, diplomy a také hodnotné
ceny. Naši žáci se v závodním poli neztratili. Na nejvyšší umístně-
ní dosáhl Radim Chovančák v kategorii snowboard hoši 8. a 9.
třída. Všem našim závodníkům děkujeme za reprezenaci školy
a jsme rádi, že zkušenosti získané na lyžařském kurzu dobře zúro-
čili. Martina Brachtlová

Pátek 28. února 2020 byl ve znamení Přeboru základních škol okresu Bruntál v lyžování a snowboardingu, který pořádala Základní
a mateřské škola Karlovice ve spolupráci s Tréninkovým centrem Praděd a Ski areálem Myšák v Karlově pod Pradědem.

Sportoviště jsou v čase nouzového stavu a karantény uzavřena,
ale člověk potřebuje aspoň krátkou procházku. Zvláště, je-li
venku hezky, nebo prostě musíte ven se psem a setřást stres.
Leckterý pejskař už tak objevil kouzlo canicrossu.

(ak)

Canicross se provozuje ve volné přírodě a jeho obliba roste.
Zvláště u těch majitelů psů, kteří sami rádi pravidelně běhají
nebo milují dlouhé procházky. A mají-li navíc psa, který potřebu-
je zaměstnat, vydat ze sebe energii, psa, který miluje zápřah, je
právě běh na úvazku s čtyřnohým chlupáčem to pravé. Pes je
spojen pružným lanem s amortizérem na pasový úvazek běžce.
Ten je ve dvojici vůdcem.

Předpokládá to ovšem, že pes už zvládá základní cviky posluš-
nosti a povely umožňující po trase korigovat směr doleva, dopra-
va nebo též zastavení. Musí se s běžcem sehrát, protože první
společné výpravy občas přinášejí krkolomné a také humorné
chvilky. Ostatně, vyzkoušejte to, tedy pokud doma nemáte gau-
čového psa, nebo psího společníka-seniora, pro kterého by spo-
lečné mnohakilometrové výpravy už byly nad jeho síly.

Canicross už má i své mistrovství světa.
Foto: Alena Kiedroňová

Pohyb i relax dopřává canicross
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Lyžařská sezóna skončila i Vrbenským
Také našim nadějným mladým lyžařským talentům už skončila sezóna. Tréninky a závody se v posledních týdnech jely podle sně-
hových podmínek. Závody se ve větší míře uskutečnily na sjezdovkách v Karlově pod Pradědem.

Přinášíme výsledky Thaisy Otipkové. Dne 28. února se jel přebor
základních škol okresu Bruntál ve sjezdovém lyžování a snowbo-
ardingu ve Skiareálu Myšák v Karlově p. P. Závod pořádala ZŠ

Karlovice ve spolupráci s TC Praděd a Skiareálem Myšák.
Přihlášeno bylo sedm základních škol a dvě víceletá gymnázia,
na start se postavilo 103 závodníků. Thaisa se ve své kategorii
umístila na 2. místě.
Dne 1. března se uskutečnil Jesenický pohár MTX Cup Skiareál
Kopřivná v Malé Morávce. Jel se obří slalom, pořadatelem byl TC

Praděd. Thaisa se ve své kategorii U14 umístila rovněž na pěk-
ném 2. místě.
Ukončení závodní sezony našich sjezdařů ovlivnily nejen sněho-
vé podmínky, ale i koronavirus v Evropě. Od poloviny března
zůstali v domácí karanténě leckteří sportovci. Přes nenadálé
okolnosti byla závodní sezona Thaisy pod vedením trenéra Petra
Housera úspěšná. Našim sportovcům přejeme hodně dalších
úspěchů.

Oddíl alpských disciplín SK Vrbno pod Pradědem

Zimní výbavu nahrazují kola

Někdo rád zdolává dlouhé trasy po silnici a nevynechá snad ani
den, kdy by nešlápl do pedálů. Jiní si raději vyhlédnou některé
z vyhlášených cyklotras a vyrazí do přírody, nebo naopak mají
rádi adrenalin a sjezdy obtížných trailů. Hitem posledních let
jsou elektrokola a též elektrokoloběžky. Jeseníky nabízejí každé-
mu to, co si žádá.
Mezi nejvyhledávanější traily patří už několik let Rychlebské
stezky (naše ilustrační foto), ale stále populárnější jsou také tratě
nad Vrbnem na Vysoké hoře. Tři traily s různým stupněm obtíž-
nosti minulý rok omezovala kůrovcová těžba. Zatím tady bohužel

nefunguje služba vyvezení kol i jezdců na kopec a jen málokomu
se chce stoupat nahoru po svých, natož opakovaně, aby si
vyzkoušel každou z tras. Když už se ale jezdci na Vysokou horu
vydají, nemohou si traily vynachválit. A též úžasnou vyhlídku na
všechny světové strany. (ak)

S dubnem přišel čas schovat zimní výbavu a připravit kola na jarní projížďky. Na cyklistice je krásné, jak rozmanité zážitky jezdcům
dopřává a jak dokáže učarovat dětem i dospělým.
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Předškoláci zvládli lyžařský kurz
V týdnu od 24. do 28. února jsme pro děti z karlovické školky
připravili lyžařský kurz ve Ski areálu Annaberg v Andělské Hoře.
Kurzu se zúčastnili předškoláci Vašík Havel, Béďa Vyroubal,
Barunka Pojarová a z pětiletých dětí Terezka Lazurová, Toník
Kováčik, Dominik Černota a Maty Zemančík. S dětmi letos jezdila

učitelka Terezka Brachtlová, která byla i druhým instruktorem.
Počasí sice nebylo moc příznivé, ale lyžařský kurz jsme úspěšně

zvládli. Děti byly moc spokojené a jejich snažení bylo odměněno
diplomy, dobrotou a hlavně medailemi od Matýskovy maminky
paní Vajíkové, které moc děkujeme. Irena Czaschová

Díky za vzornou reprezentaci
Na začátku letošního roku se konala Zimní olympiáda dětí a mládeže. Jsem hrdá na to, že dva úspěšní sportovci - Radek a Vojta
Peňázovi, kteří se umístili ve své kategorii na prvních místech, jsou občany naší krásné Karlovy Studánky.

Radek se vrátil domů se dvěma tituly Mistra ČR a Vojta s bronzo-
vou a stříbrnou medailí. Tímto se nominovali na Mistrovství
Evropy dorostu ve dnech 22. - 27.února 2020 ve švédském
Umea, kde se umístili na krásném 6. místě.
Vojto a Ráďo, jste skvělí sportovci a naši obec reprezentujete na

té nejvyšší úrovni!
Děkujeme! Jsme na vás moc hrdí! Děkujeme také vašim rodičům
a prarodičům, že vás maximálně podporují, a přejeme ještě hod-
ně sportovních, studijních i osobních úspěchů!

Radka Chudová, starostka obce
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Vrbenští odehráli turnaj v badmintonu v Karlovicích

Děti

Dospělí

Organizátoři

Za ABS Vrbno Lenka Jaklová

Celkem se do turnaje přihlásilo 8 dětí. Zajímavé je, že se mezi
nimi nenašel jediný chlapec a zápasy bylo proto dopoledne ryze
dívčí. Všechny účastnice přijely z Vrbna. V nejmladší kategorii do
10 let nenašla přemožitelku závodnice Terezka Míčková (ABS
Vrbno), která byla zároveň i nejmladší účastnicí turnaje. V kate-
gorii děvčat do 16 let suverénně zvítězila Majda Míčková
(ABS Vrbno) následována svými týmovými kolegyněmi Klárkou
a Anetkou Fotopulosovými. Z domácího oddílu (ABS Vrbno) se
ještě zúčastnily a poctivě bojovaly Kačka a Majda Žihovy a Kája
Galčanová.
Aby toho neměla děvčata málo, byly pro ně ještě nakonec při-
chystány soutěže ve střelbě míčku do dálky a také ve střelbě

míčku na koš (čili soutěž na přesnost). Děvčata si to užila a dou-
fáme, že se zúčastní turnaje i v příštím roce.

Po dětech se do soubojů pustili muži a ženy. Zde již byla účast
větší, a to 10 hráčů, respektive hráček. Soutěžící přijeli nejen
z Vrbna, ale také z Bruntálu, Ostravy, Žulové a přišli si zahrát
i místní sportovci z Karlovic.
Ženy ovládly badmintonistky z ABS Vrbno, a to na prvním místě

Majda Míčková a na místě druhém Lenka Jaklová. Třetí místo
vybojovala Jana Pattermanová z Karlovic.
Mezi muži kraloval ostravský závodník René Kubínek. Druhé
místo vybojoval Petr Fišr z Vrbna a na místě třetím se umístil
David Vojtek z Bruntálu. O přední pozice v turnaji sváděli soubo-
je i naši badmintonisti. Standa Lichnovský bral za své snažení
čtvrté místo a Pavel Žiha místo šesté.

Nesmíme zapomenout jmenovat ještě organizátory, bez kterých
by se turnaj neuskutečnil. Byli to Zuzka Míčková, která zajišťova-
la prezentaci závodníků a v průběhu turnaje se starala o bufet
a dodávala tak závodníkům potřebnou energii a tekutiny, dále
Lucka Žihová, která se podílela na počítání výsledků a na organi-
zaci zápasů, Standa Lichnovský a Pavel Žiha, kteří měřili a lajno-
vali hřiště. Nelze nejmenovat také ředitele závodu Romana
Míčka, který turnaj inicioval, zaštítil a dovedl do zdárného konce.
Náš premiérový turnaj hodnotíme jako povedený a v příštím
roce jen budeme doufat v trošku větší účast mládeže, především
u chlapců.

V neděli 23. 2. 2020 uspořádal Amatérský badmintonový spolek Vrbno svůj první badmintonový turnaj. Jelikož Vrbno pod
Pradědem nedisponuje dostatečnými prostory, proběhl turnaj v tělocvičně Základní školy v Karlovicích. Na třech kurtech se tam
utkalo 27 závodnic a závodníků.








