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Odešel �estný, pracovitý �lov�k, �len zastupitelstva m�sta Ing. Emil Pela 
Ve  v�ku  nedožitých  71  let  zem�el  náhle  v  ned�li 

14. dubna pan Ing. Emil Pela, �len Zastupitelstva M�sta 
Vrbna pod Prad�dem za volební stranu ODS a p�edseda 

finan�ního výboru. Odešel nesmírn� pracovitý �lov�k, 
který se t�šil d�v��e mnoha ob�an� našeho m�sta i svých 
koleg�  zastupitel� �i bývalých spolupracovník�, soused�
a p�átel. Nejvíce bude nepochybn� chyb�t manželce, 
syn�m a vnou�at�m.  

Ing. Emil Pela p�išel po ukon�ení studií v 60. letech do 

Vrbna pod Prad�dem na umíst�nku. Nastoupil do 
rozvíjejícího se plastiká�ského podniku Lisovny nových 
hmot, do konstrukce na úseku technického rozvoje. �adu 
let v odd�lení automatizace a mechanizace rozvíjel 
technologická za�ízení pro výrobu a montáž.  Z postu 
�lena týmu se postupn� vypracoval do �ídících funkcí. 

Pozd�ji p�sobil ve funkci �editele závodu na výrobu nití - 
dnešní Odetky, posléze pracoval op�t v plastiká�ském 
pr�myslu.  

Ani v d�chodovém v�ku neum�l ubrat z mnoha svých 
aktivit a zájm�, svou odbornost zúro�il nap�íklad jako 
soudní znalec. Aktivn� se zajímal o ve�ejné d�ní ve m�st�, 

v naší zemi i ve sv�t�. Rád sportoval, m�l rád tenis i lyže, 
spolupo�ádal nejr�zn�jší sportovní akce pro ve�ejnost. 
Zem�el zcela ne�ekan�. �est jeho památce!  

M�stský ú�ad Vrbno pod Prad�dem 

Vážení �tená�i Zpravodaje, 

V dubnovém �ísle jsem se podrobn�ji v�novala zám�ru výstavby nové hasi�ské zbrojnice pro vrbenskou 
jednotku SPO.  Tehdy jsem ješt� nev�d�la, že na b�eznovém zastupitelstvu nebude schválen návrh zahájit jednání 

o podmínkách koup� areálu Autoservis Kapitán. Z diskuse zastupitel� i ob�an� m�sta v této v�ci vyplynulo, že 
n�které problémové okruhy nebyly zcela vyjasn�ny, o n�kterých záležitostech bylo málo diskutováno. Je také 
pravda, že n�kdy byly položeny otázky, které nikdo nep�edpokládal. Rozhodli jsme se proto v rad� m�sta, že se 
znovu sejdeme 11.dubna na pracovní sch�zce zastupitel� m�sta, abychom se opakovan� vrátili k diskusi kolem 
hasi�ské zbrojnice, pokud možno zp�esnili podklady a podložili, jak vyplynulo, dosud ne zcela jasná fakta. 
V��ím, že se na této sch�zce vyjasnil zejména otazník kolem hladiny zátopové oblasti. Existuje zajímavá 

aplikace na webových stránkách MSK  
http://mapy.kr-moravskoslezsky.cz/tms/zpz_zaplav/index.php?client_type=map_resize 
kde je možno simulovat úrove� dvacetileté nebo stoleté vody a zjistit, jak významn� je zájmová oblast 

ohrožena. Z této mapy vyplývá, že prostor areálu autoservisu je mimo zátopu 100letou vodou, ale v�tší voda, 
jakou byla povode� 1997, ur�itým zp�sobem železni�ní násep p�esáhne. Bohužel p�i žádné �innosti nelze p�edem 
�init  opat�ení,  reagující na totáln� všechna rizika, vždy se musí uvažovat o rozsahu opat�ení p�im��ené rizik�m, 
a p�itom  nejde  vždy  jen  o  finan�ní  stránku v�ci. Op�tovn� se otev�ela také otázka výjezdu z areálu. P�i 
jednání s ostatními vlastníky nemovitostí v areálu byla prodiskutována jejich stanoviska a jednání bylo uzav�eno 
záv�ry, na  kterých  vlastn�  nebyl  a  není  rozpor,  jako  nap�.  pot�eba  vyvážení  sn�hu z komunikace p�i zimní 
údržb� a umíst�ní dopravní zna�ky zákaz stání v jednom sm�ru. P�ínosem spole�ného jednání byly informace 
spoluvlastník�  o  napojení  a  trasách  vedení  n�kterých  p�ípojek  elektro,  trativod�  deš�ových  vod  v  areálu, 
o kterých není k dispozici projektová dokumentace. 

Na zastupitelstvu se znovu otev�ela jako alternativa využití areálu Vrsanu pro hasi�skou stanici. Chci proto jen 
p�ipomenout,  že  p�i  zpracování  strategie  rozvoje  CR  v  rámci rozvoje mikroregionu byl ve�ejn� projednáván 
a p�ijat zám�r rozvoje sportovního a rekrea�ního za�ízení pod Vysokou horou. Za tímto ú�elem p�edchozí 

Slovo starostky 
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zastupitelstva na tomto cíli pracovala, a schválila 2. zm�nu územního plánu M�sta Vrbna pod Prad�dem a také 
p�ijala  rozhodnutí  za�lenit  brownfield  Vrsanu  jako pot�ebnou plochu k celému komplexu ur�enému pro sport 
a rekreaci. Základní myšlenkou k tomuto záv�ru bylo vytvo�it prostor pro pot�ebné zázemí zám�ru, zejména 
parkování a služby, jejichž pot�ebu �ešit na stávajících ve�ejných komunikacích a sousedících lokalitách by bylo 
naprosto nep�ijatelné. Rozvoj cestovního ruchu by nem�l znamenat omezování prostoru a kvality prost�edí pro 
obyvatele. Z uvedeného tedy vyplývá, že krom� rozporu s územním plánem by umíst�ním zbrojnice do t�chto 
míst docházelo ke k�ížení funkcí a provozních pot�eb mezi sportem a rekreací a technickou infrastrukturou. Za 
úvahu jist� stojí i fakt, že umíst�ní v centru je pro hasi�e strategicky mnohem výhodn�jší. Plýtvat pen�zi se nemá 
a nesmí, nicmén� v tuto chvíli by nem�la hypotetická úspora být prioritou rozhodování v porovnání s hodnotou 
optimáln� �ešit stavbu, která snad bude sloužit dalších t�eba 150 let.  

Ješt� se vrátím k pracovní sch�zce zastupitel� dne 11. 4. Bylo to mé poslední setkání s panem Ing. Emilem 
Pelou. Ješt� po skon�ení sch�zky jsme spolu vedli diskusi s tím, že po ned�li p�ijde na ú�ad, že ve st�edu 
pojedeme spole�n� na seminá�…… Už se nepotkáme. Op�t si uv�domuji, jak marginálními záležitostmi si n�kdy 
cht� �i necht� zat�žujeme mysl, srdce, život. Nemyslíme na to, o jak k�ehké hodnoty jde! 

Helena Kudelová  
starostka 

V m�síci dubnu RM projednala následující záležitosti: 

RM  r o z h o d l a: 
- o vyhlášení zám�r� na pronájem pozemk� p. �. 423 o vým��e 524 m2 a p.�.397/1 o vým��e 2914 m2, 
- o poskytnutí daru ve výši 12.000 K� Policii �R. 

RM  o d s o u h l a s i l a: 
- termíny zápis� do Mate�ské školy Ve Svahu ve dnech 23. - 24. 4. 2013 a do Mate�ské školy Jesenická ve 

dnech 24. - 25. 4. 2013, 
- umíst�ní a realizaci stavby „Novostavba Domova pro seniory se zdravotním postižením ve Vrbn� pod 

Prad�dem“ na �ástech pozemk� p. �. 430 zastav�ná plocha a p. �. 436 zahrada v k.ú. Vrbno pod 
Prad�dem, 

- konání závodu minikár. 

RM  v z a l a  n a  v � d o m í: 
- informaci  o  vývoji  p�íjm�  –  sdílených  daní,  rekapitulaci  p�íjm�  a  výdaj� a výsledek hospoda�ení za 

1 - 2. 2013, 
- informaci o p�íprav� Vrbenských slavností 2013, 
- informaci o vyplacení náhrady škody na zdraví, 
- protokol o výsledku kontroly obce Vrbno pod Prad�dem, provedené Hasi�ským záchranným sborem. 

RM  s c h v á l i l a: 
- uzav�ení  smlouvy  na  pronájem nebytových prostor M�stského ú�adu Vrbno pod Prad�dem na dobu od 

1. 4. 2013 do 31. 12. 2013 s Fondem ohrožených d�tí, o.s. Bruntál, ul. Dukelská 2, 
- p�ijetí ú�elové neinvesti�ní dotace z rozpo�tu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na zabezpe�ení 

akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasi�� v celkové výši 250.000 K�, 
- návrh rozpisu rozpo�tových zm�n �. 1/2013 v rámci Od-Pa do položek, 
- návrh Sm�rnice �. 4/2013 o stravování zam�stnanc�, 
- návrh Sm�rnice �. 5/2013 zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu M�sta Vrbno pod Prad�dem, 
- ceník pronájmu lavi�ek, stojan� na odpadkové pytle a prodejního stánku, 
- po�adník na byty v dom� s pe�ovatelskou službou, 
- pronájem �ásti nebytových prostor v objektu MŠ Jesenická za ú�elem ambulance d�tského léka�e. 
   

Ing. Lasota Miloš  
místostarosta 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 
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Starostka Frenštátu pod Radhošt�m pod�kovala Vrbenským
Na vrbenskou radnici p�išel d�kovaný dopis starostky M�sta Frenštátu pod Radhošt�m: „Vážená paní 

starostko, dovolte, abych Vám vyjád�ila srde�né pod�kování za projevený zájem, podporu, solidaritu, finan�ní 
nebo materiální dary, které jsme obdrželi v uplynulých dnech v souvislosti s výbuchem panelového domu a jeho 
tragickými následky. Ukázalo se, že nešt�stí p�esáhlo hranice našeho m�sta i regionu a vyvolalo obrovskou vlnu 
solidarity. Osobní i profesní podpora z mnoha míst republiky byla pro nás, pro m�sto i jeho ob�any, v této t�žké 
situaci velikou pomocí a bude cestou, umož�ující postiženým obyvatel�m Frenštátu pod Radhošt�m návrat do 
normálního  života.  D�kuji  ješt�  jednou  za  zájem  a  velkorysou  pomoc  Vám osobn� a Vaším prost�ednictvím 

i Vašim koleg�m, radním a zastupitel�m. V hluboké úct� Mgr. Zde�ka Leš�išinová, starostka M�sta Frenštát pod 
Radhošt�m, 17. 4. 2013“.       

Sekretariát starostky a místostarosty
P�ivítali jsme nové ob�ánky m�sta
V sobotu 30. b�ezna jsme na slavnostním ob�adu na m�stské radnici p�ivítali 17 nových ob�ánk� m�sta, a to: 

Mikuláše, Matyáše, Honzíka, Agátu, Maxe Roberta, Ani�ku, Jana, Josefa, Karolínu, Rebeku, Ond�eje, Vojt�cha, 
Natálii, Elizabethu, Janu, Elenu a Viktorii. Svými básni�kami a písn�mi všechny p�ítomné uvítaly d�ti ze ZŠ pod 
vedením paní Jany Sztukové. Poté starostka Ing. Helena Kudelová p�ivítala malé ob�ánky svým krátkým 
proslovem  a  pop�ála  všem  krásné  d�tství.  Rodi�e  se  podepsali do pam�tní knihy, obdrželi finan�ní 
hotovost s pam�tním listem a kyti�kou. V��íme, že tihle chlape�ci a d�v�átka budou milovat své m�sto a najdou 
tady perspektivy pro celý život. Jak jste již jist� zaznamenali, v dnešním vydání Zpravodaje na vnit�ní stran�
obálky p�inášíme první �ást fotografií š�astných rodin, druhou �ást fotografií na památku p�ineseme v �ervnovém 
vydání. 

Jitka Musilová, odbor vnit�ních v�cí MÚ Vrbno p. P. 

Foto: Jitka Musilová 

Zprávy z radnice 



6. strana 

ZPRAVODAJ

Podají pomocnou ruku rodinám ohroženým rozvodem
Od dubna 2013 rozší�ilo Asisten�ní, media�ní a terapeutické centrum (AMT centrum) v Bruntále svou 

p�sobnost ve Vrbn� pod Prad�dem. AMT centum poskytuje služby rodinám s d�tmi, které se nacházejí v období 
rozpadu rodiny (rozvodová, porozvodová �i rozchodová situace) �i v obdobné tíživé situaci, která narušuje 
vztahy  a  fungování  v  rodin�. Zam��uje se p�edevším na zlepšení celkové situace rodiny, podporu rodi�� i d�tí 
a na zmírn�ní nežádoucích dopad� rozvodové problematiky na d�ti. Poskytujeme pochopení a podporu všem 
�len�m  rodin,  jednáme  s  maximálním  ohledem  na  zájem  dít�te. Pro zájemce o službu bude každé první 
úterý v  m�síci koodinátorka  AMT  centra  k  dispozici  v prostorách M�stského ú�adu ve Vrbn� pod Prad�dem 
v p�ízemí, kancelá� �. 104, vždy od 9.00 do 14.00 hod. V m�síci kv�tnu m�žete centrum navštívit v úterý 7. 5. 
2013. Bližší informace na tel. 724 667 607. AMT centrum je z�ízeno p�i Fondu ohrožených d�tí, je nestátní 
neziskovou organizací.                                

Jitka Musilová, odbor vnit�ních v�cí MÚ Vrbno p. P. 
Vrbenské slavnosti se zm�nou
Vrbenské slavnosti, které se uskute�ní v sobotu 15. �ervna, budou s programovou zm�nou. V minulém �ísle 

Zpravodaje jsme avizovali vedle skv�lé slovenské kapely NO NAME další výbornou kapelu ze Slovenska 
PEHA. Ta ovšem ve Vrbn� vystoupení musela od�íci, podobn� jako koncerty v dalších m�stech. D�vodem je 
vážné onemocn�ní bubeníka. Projektová manažerka m�stského ú�adu Ing. Pavla Müllerová nyní jedná 
s um�leckými agenturami o náhradním programu. Ostatní �ást programu v areálu klubu Mír by m�la z�stat beze 
zm�ny, m�žete se t�šit na vystoupení Bludov�nky, bruntálské kapely On The Way. Zp�vem a tancem se 
p�edstaví d�ti z vrbenské základní školy, za d�tskými návšt�vníky slavností p�ijede Bo�ek Stavitel se svými 
kamarády. Kapela Mirabel zahraje v podve�er k tanci i poslechu, vyvrcholením dne se stane op�t skv�lý 
oh�ostroj. Moderátorem slavností bude Michal Krusberský z Hitrádia Orion. Vstupné na letošní slavnosti �iní 60 
korun, d�ti do deseti let mají vstup zdarma. 

Dlouhou zimu ve Vrbn� vyst�ídalo kone�n� jaro
Také z našeho m�sta už se odporou�ela zima, 

Technické služby Vrbno s.r.o. vymetly z ulic 
posypový št�rk a odvezly z ulic velkoobjemové 
kontejnery s hromadami odpad� z jarního úklidu 
v domácnostech, domech i sklepích. V kv�tnu ješt�
budou kontejnery umíst�ny v místních �ástech 
Mnichov, Železná, Vidly a Bílý Potok. Rozkvetly 
p�edzahrádky, zahrádky i remízky a s nimi také 
travnatá plocha okružní k�ižovatky. Stovky 
pestrých krokus� tentokrát odkvetly velmi brzy, 
smá�ené mnohahodinovými dešti. Nyní je postupn�
nahrazují další kvetoucí cibuloviny. Je p�íjemné 
dop�át si jarní procházku m�stem, nebo se vydat na 
výlety a využít p�itom oblastní turistickou jízdenku. 

Po Jeseníkách cestujte výhodn� v autobusech
V Jeseníkách bude od 1. kv�tna až do 30. zá�í 

autodopravce Veolia Transport Morava nabízet 
cestujícím cenov� dostupné cestování s využitím 
jednodenní turistické oblastní jízdenky Jeseníky. 
Jednotlivec si m�že v pracovních dnech i dnech 
pracovního klidu zakoupit jízdenku za stokorunu, 
skupina cestujících v po�tu až p�ti osob bez ohledu 
na v�k spole�nou jízdenku za 250 korun- 
Libovolnými spoji – b�žnými linkovými autobusy, 
cyklobusy, turistbusy �i kyvadlovými spoji mezi 
Ov�árnou a Hv�zdou – pak m�že cestovat do 
vybraných atraktivních míst turistické oblasti. 
Jízdenku zakoupí u �idi�e každého autobusu. „Tato 
novinka p�ipravovaná pro letní turistickou sezónu 
je ur�ena všem, kte�í p�esednou ze svých 
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automobil� do autobus�. Jejím smyslem je podpora turistiky a používání prost�edk� ve�ejné dopravy na horách,“ 
vysv�tlil Miloš Hnilica, generální �editel Veolia Transport Morava. Zavedení turistické oblastní jízdenky 
Jeseníky je spole�nou aktivitou Euroregionu Prad�d, Moravskoslezského kraje, Koordinátora ODIS, 
Koordinátora IDS Olomouckého kraje a dopravce VTM. Oblastní jízdenka Jeseníky bude platit na všech linkách 
dopravce VTM, a to na území vymezeném zónami ODIS (Moravskoslezský kraj) �. 90, 100, 101, 102, 103 ,106, 
107, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 135, 230 a zónami 
IDSOK (Olomoucký kraj) �. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 27, 30, 31, 32, 40, 110, 100, 120. Celkem se jedná o 26 zón na 
území Moravskoslezského kraje a 14 zón na území Olomouckého kraje. Pro p�edstavu, zóna platnosti jednodenní 
turistické oblastní jízdenky Jeseníky je dána hranicí Dvorce, Ji�íkov, Šumperk, Ostružná, Supíkovice, Zlaté Hory, 
Jind�ichov, Krnov �i Zátor (více informací na internetových stránkách www.kodis.cz ), zahrnuje tedy i oblast 
Slezské Harty.     

Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí MÚ Vrbno p. P. 

Upozorn�ní na splatnost a výši poplatk� ze ps� a komunálního odpadu.
Finan�ní odbor M�sta Vrbno pod Prad�dem upozor�uje všechny ob�any m�sta, kte�í ješt� neuhradili místní 

poplatky, aby tak neprodlen� u�inili.   
Pro všechny poplatníky poplatku ze ps�:
sazba  poplatku  ze  ps�  z�stala  stejná  jako  v  roce  2012  a  poplatek byl již splatný u �ástek do 200,- K�

do 15. 2. 2013, je-li výše poplatku v�tší jak 201,- K�, je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, v termínech 
do 15.2.2013 a do 15.8.2013. 

Pro všechny poplatníky poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, 
využívání a odstra�ování komunálních odpad�:

od 1. 1. 2013 došlo ke zm�nám v poplatkové povinnosti.
Okruh poplatník� se rozší�il:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, se rozši�uje o fyzickou osobu, které byl podle zákona 

upravujícího pobyt cizinc� na území �eské republiky povolen trvalý pobyt nebo p�echodný pobyt na dobu 
delší než 90 dn�, která podle zákona upravujícího pobyt cizinc� na území �eské republiky pobývá na 
území  �eské republiky p�echodn� po dobu delší 3 m�síc�, které byla ud�lena mezinárodní ochrana podle 
zákona upravujícího azyl nebo do�asná ochrana podle zákona upravujícího do�asnou ochranu cizinc�

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur�enou k individuální rekreaci se rozši�uje o fyzickou osobu, 
která má ve vlastnictví byt nebo rodinný d�m, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavb� ur�ené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spole�n� a nerozdíln�. 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozd�ji do 15ti dn� ode dne, 
kdy mu povinnost výše uvedené poplatky vznikla. P�íslušné formulá�e jsou k dispozici na finan�ním odboru 
m�sta.  

Sazba poplatku pro poplatníka:
Od  1. 1. 2013  �iní  sazba  poplatku,  tak  jako  v lo�ském roce,  490,- K�, poplatek byl splatný jednorázov�

do 30. 4. 2013 nebo ve dvou stejných splátkách splatných k 30. 4. a 30. 9. p�íslušného kalendá�ního roku. 
Byla zavedena spole�ná odpov�dnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku.

Zm�ny platné od 1. 1. 2013 jsou uvedeny v Obecn� závazné vyhlášce �. 2/2012 schválené Zastupitelstvem 
M�sta Vrbno pod Prad�dem dne 13. 12. 2012, kterou se m�ní Obecn� závazná vyhláška �. 2/2011 O místním 
poplatku za provoz systému shromaž	ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních
odpad� . Obecn� závazná vyhláška je k dispozici na internetových stránkách m�sta Vrbna pod Prad�dem 
www.vrbnopp.cz ( sekce – m�stský ú�ad ). 

Žádáme a vyzýváme všechny poplatníky výše uvedených poplatk�, aby poplatky zaplatili v�as a ve 
správné výši.   

Nebudou- li zaplaceny místní poplatky poplatníkem v�as a ve správné výši, m�že správce poplatku 
dlužné �ástky postoupit k vymáhání exekucí.  .   

Dále žádáme nové poplatníky, p�edevším vlastníky byt� a rodinných dom�, ve kterých není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a cizince, kte�í spl�ují zákonné podmínky poplatníka, ke spln�ní 
ohlašovací povinnosti dle Obecn� závazné vyhlášky �. 2/2012.

Ne�ekejte, prosím, na složenky,  v roce 2013 nebudou rozesílány poštovní poukázky pro úhradu poplatku 
ze ps� a poplatku za provoz systému shromaž	ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování 
komunálních odpad�. 
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Místní poplatky mohou poplatníci zaplatit: 
bezhotovostním p�evodem na bankovní ú�et M�sta Vrbna pod Prad�dem  �. 1720771/0100, variabilní symbol 

je �íslo poplatníka z evidence M�Ú nebo platbou v hotovosti v pokladn� M�stského ú�adu Vrbno pod 
Prad�dem, Nádražní 389 (p�ízemí), která je otev�ena v  

pond�lí a ve st�edu  od   8:00 – 11:15 hod. a od  12:30 – 16:30 hod. (bez manipula�ních poplatk�) 

P�i platb� bezhotovostním p�evodem je nutné uvád�t správné �íslo variabilního symbolu pro 
identifikaci poplatníka.  

Martina Matušková, Finan�ní odbor, správa místních poplatk�, tel: 554 795 118, 
e-mail:martina.matuskova@vrbnopp.cz
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Ing. Dana Selingerová, starostka obce Ludvíkov 

Vážení ob�ané, dovolte vzpomenout Ing. Emila Pelu trochu jinak, než se oficieln� �iní p�i 
posledním lou�ení.  

Cht�l bych Emilovi naposledy pod�kovat a p�ipomenout n�co z jeho bohaté osobní �innosti pro 
nás pro všechny. Zaslouží velký dík za mnohé dny, kdy jsme spolu vymýšleli, up�es�ovali a nakonec 
realizovali nejr�zn�jší kulturní a sportovní akce. Nelze zapomenout spoustu hodin, kdy jsme ze 
všeho pot�ebného t�ídili, skenovali, vybírali, vyhazovali a zase vraceli, �asu, které Emil prosed�l 
v archivech, aby p�ivážel d�ležité a nezbytné informace. Z nich jsme �erpali nap�íklad p�i psaní 
knihy „Ludvíkov“ �ekající na dokon�ení a na vydání. Stejn� tak se historická fakta hodila do 
skláda�ky „Pr�vodce – Ludvíkov“ i zpravování p�íjemného DVD „Ludvíkov, malebná obec pod 
Prad�dem“. Spolu jsme d�lali výstavy i besedy k historii dolování a zpracovávání rud v oblasti 
Ludvíkova v minulých stoletích. Ing. Emil Pela se velkým dílem zasloužil o rozhlednu na 
Zámeckém vrchu i o to, že moje kresby pták� a zv��e jsou na pouta�i tamtéž. Byl to znalec nejen ve 
v�ci odborných odhad�, ale hodn� v�d�l o historii blízkého okolí. Byl velmi platných 
spolupracovníkem OÚ Ludvíkov a zastupitelem M�sta Vrbno pod Prad�dem. Avšak p�edevším to 
byl skv�lý �lov�k a kamarád.  

D�kuji mu touto cestou i za dlouholeté sportovní p�átelství. Mnoho let jsem s ním a s dalšími 
„starými pány“ hrál basketbal ve Vrbn� pod Prad�dem. Spolu jsme vydali brožuru o vrbenské 
košíkové, pomáhal nám s družstvem žák�, které  po šesti létech poctivého tréninku získalo titul 
vícemistra SM kraje.  

Snad se mnou bude v�tšina lidí, kte�í si tyhle �ádky p�e�tou, souhlasit, když psaní zakon�ím:  

��������	
�������������������������
Ing. Ota Bouzek, Karlova Studánka    

Obec Ludvíkov naposledy d�kuje Ing. Emilu Pelovi 

Osobní vzpomínka a pod�kování 
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V��ím, že v t�chto neum�lých �ádcích se mi alespo�  trošku  poda�í  vyjád�it  nar�stající  pocit 
p�evážné  v�tšiny  našich  studáneckých  ob�an�.  Ale  než se dostanu k jádru,  chci  jejich  jménem  
i svým poblahop�át naší paní starostce Radce Chudové  k jejímu významnému životnímu výro�í, a to 
ke kulatým narozeninám. Z vrozeného taktu  k ženám nebudu �íkat kolikátým, ale je to krásné  
výro�í, které je opravdu  takovým nenápadným mezníkem v život� každého z nás, nebo� v n�kolika 
sv�tových  jazycích  pro  tuto  �íslovku  je  zvláštní  odlišné  vyjád�ení.  Nám všem  milá, usm�vavá 
a lidsky nesmírn� up�ímná  Radko, my všichni  Ti  p�ejeme  hodn� zdraví, osobního i  rodinného  
št�stí,  radosti  ze  svých  d�tí,  aspo�  trochu  pocitu  pohody a vyrovnanosti a d�v�ry, a  hodn�
pocitu napln�nosti z dobra,  které kolem Tebe všude vyza�uje. My všichni to cítíme a moc si toho 
vážíme.  D�v�ru, kterou jsme v Tebe vložili i po opakovaných volbách v naší obci, napl�uješ  tak,  
jak pramení z Tvých ko�en� a Tvého vztahu k naší obci, porozum�ním, citem a pílí v práci pro nás, 
pro blaho a zvelebení  naší  Studánky v této hodn� nep�íznivé  dob�. 

Tak, jak p�ichází jaro, kdy pupeny za�ínají praskat a rozvinou se v nádherné  kv�ty,  tak i Ty jsi  
se b�hem  více jak jednoho roku  ukázala jako ten pravý �lov�k na svém míst�. Velmi rychle se u�íš 
a p�ijímáš názory, podn�ty  a  cítíš pot�eby,  nasloucháš  a  dovedeš  o  všem p�emýšlet a pak to 
p�em�níš  v realitu. To je dar  nejen pro nás. Po po�áte�ních malých kr��cích jsi se i Ty  projevila 
jako svébytná  osobnost, což jsme vid�li zejména  z  Tvého  brilantního  a  p�ehledného vedení 
posledního ve�ejného zasedání. Jen tak dál, máš naši plnou podporu a tomu betonov� v��. Díky a na 
zdraví.  

                                                                                                                       Za studánecké JDv.                                 

Up�ímn� a s úctou 
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Sbor dobrovolných hasi�� Vrbno pod Prad�dem vás zve na 22. ro�ník sout�že 

,,O putovní pohár starostky Vrbna pod Prad�dem” 
sout�ž za�azena do t�etího ro�níku sout�ží Hasi�ské ligy - PRAD�D
Datum konání:  sobota 18. 5. 2013
Místo konání:  areál restaurace Mír (bývalé koupališt�)  
Po�ad sout�že:  10:00-10:45 hod. - prezentace družstev 
    10:45 hod. - porada velitel�
                      11:00 hod. - zahájení sout�že 

Tradi�ní sout�ž po�ádaná sborem m�sta v požárních útocích družstev 
muž� i žen. B�hem dne p�edvedena ukázka požárního útoku mladých 
hasi��. 
P�ij�te podpo�it sout�žící družstva, pobavit se a také ob�erstvit! 

Ond�ej Chalupa – velitel jednotky SDH 

Foto: Nikola Ju�íková  
          a archiv SDH Vrbno 

Jaro nám již za�íná, sluní�ko se i u nás na severu Moravy pomali�ku probouzí a za�íná oh�ívat celou p�írodu 
po  dlouhém  zimním  období.  Hasi�i  z  okresu  Bruntál  pro  vás  p�ipravili  n�kolik  dobrých rad a upozorn�ní 
v souvislosti s vypalováním, pálením porost� a klestí.  

V jarních m�sících hasi�i vyjížd�jí �ast�ji, než kdy jindy, k požár�m trávy, lesních porost� nebo k dohašování 
špatn� zabezpe�ených ohniš�. Podle zákona �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
(dále i "zákon o požární ochran�") nesmí fyzická osoba provád�t plošné vypalování porost�. I p�esto je u nás toto 
vypalování stále oblíbené. Jarní úklid se majitel�m zahrad ale nemusí vždy vyplatit. Ten, kdo se totiž rozhodne 
vy�istit svou zahradu ohn�m, m�že zaplatit i n�kolikatisícovou pokutu. P�i plošném vypalování porost� se 
fyzická osoba dopouští p�estupku podle zákona o požární ochran�, za který mu hrozí pokuta až do výše 
25.000,- K�.  

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 

Jaro je tady a hasi�i op�t varují p�ed plošným vypalováním porost�

150
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Fyzické osoby mohou provád�t kontrolované spalování ho�lavých látek, nap�. mohou pálit shrabanou trávu na 
hromad�,  která  bude  ohrani�ená  proti  p�ípadnému  rozší�ení,  samoz�ejm� nebude umíst�na pod stromy nebo 
v blízkosti jiných ho�lavých látek a u tohoto spalování budou osoby p�ítomny. Na fyzické osoby se nevztahuje 
ohlašovací povinnost pro pálení na územn� p�íslušný hasi�ský záchranný sbor kraje. M�li bychom se však 
seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které zp�sob pálení na volném prostranství mnohdy zakazují, nebo 
alespo� upravují. Pálení odpad� na volném prostranství navíc není jediný zp�sob, jak se zbavit biologického 
odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sb�rných dvorech. 

Hasi�i upozor�ují na VÍTR! P�i pálení ho�lavých látek je velkým nep�ítelem vítr, který b�hem okamžiku 
m�že z nevinných plamínk� vytvo�it rozsáhlý požár. V minulém roce se o tom p�esv�d�ilo hned n�kolik osob, 
které podcenily nebezpe�ný vítr, a pot�ebovali pomoc hasi�� a dokonce i rychlé zdravotní pomoci.  

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, spole�nosti) také nesmí dle zákona o požární ochran�
provád�t plošné vypalovaní porost�. P�i spalování ho�lavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, se 
z�etelem na rozsah této �innosti, stanovit opat�ení proti vzniku a ší�ení požáru. Spalování ho�lavých látek na 
volném prostranství v�etn� navrhovaných opat�ení jsou povinny p�edem oznámit územn� p�íslušnému 
hasi�skému záchrannému sboru kraje, který m�že stanovit další podmínky pro tuto �innost, pop�ípad� m�že 
takovou �innost zakázat.  

Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob pro území okresu Bruntál
doporu�ujeme využít internetové zaregistrování na webové adrese www.hzsmsk.cz, kde na pravé stran�
naleznete odkaz „pálení klestí“.  Pro p�ihlášení a vypln�ní údaj� o pálení je pot�eba jednoduché registrace.  

Další možností ohlášení pálení je formou emailu: od@hzsmsk.cz, kde je pot�eba uvést: 
• datum a �as (od kdy do kdy bude pálení probíhat), 
• uvést p�esnou lokalitu pálení (nejlépe uvést GPS sou�adnice), 
• jméno a mobilní telefonní �íslo na osobu, která bude u pálení p�ítomna a tím i zodpov�dná. 

UPOZORN�NÍ 
N�kte�í ob�ané a firmy si pro hlášení pálení pletou tís�ové telefonní �íslo 150 �i 112. D�razn�

upozor�ujeme, že tato �ísla jsou ur�ena pro tís�ová volání v p�ípad�, že se n�kdo ocitne v tísni a pot�ebuje 
rychlou pomoc, nikoliv pro ohlášení pálení. 

   Pokud právnické osoby a podnikající fyzické osoby vypalují porosty nebo neoznámí spalování ho�lavých 
látek na volném prostranství, p�ípadn� nestanoví opat�ení proti vzniku a ší�ení požáru dopouští se správního 
deliktu dle zákona požární ochran�, za který hrozí sankce až do výše 500. 000 K�. Nem�li bychom zapomenout 
na skute�nost, že p�i pálení odpadu nebo dalších ho�lavých látek musí být vždy postupováno v souladu s dalšími 
zákony, nap�. zákonem o ovzduší, 
zákonem o lesích, zákonem o 
odpadech nebo s vyhláškami 
obcí, kde jsou uvedeny nap�. další 
podmínky o pálení.  

M�jme na pam�ti možné 
nebezpe�í a v�as mu 
p�edcházejme.  

  

Ing. Antonín Ušela – odd�lení 
prevence HZS MSK ÚO Bruntál 

foto: archív HZS MSK ÚO 
Bruntál 

Požár po pálení – Janov – b�ezen 2012 
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prob�hne ve dnech od  20.  do  25. kv�tna 2013 

20. 5. 2013  -  pond�lí  23. 5. 2013 - �tvrtek 
Vrbno - Odetka  15:45 – 16:00 h Karlovice - Slezský D�m (IRIS) 16:00 - 16:55 h
Vrbno -  m�stský ú�ad  16:05 – 16:30 h  Karlovice - obecní ú�ad  17:00 - 17:50 h
Vrbno - technické služby 16:35 – 17:00 h  Karlovice - Zadní Ves „Pod Lipou“ 18:00 - 18:30 h  

21. 5. 2013  -  úterý  24. 5. 2013  -  pátek 
Železná - autobusová zastávka 16:00 – 16:45 h  Široká Niva - Poche� - aut.zastávka 15:30 - 15:40 h 
Mnichov - „u Rákosí“  16:50 – 17:20 h  Široká Niva - nákupní st�edisko 15:45 - 16:40 h
Mnichov - (bývalý obecní ú�ad)  17:30 – 17:50 h  Široká Niva - obchod p. Hanela 16:45 - 17:15 h 
Mnichov - (Urbanovi �.p. 56) 17:55 – 18:00 h  Skrbovice - vlaková zastávka 17:20 - 17:40 h
Mnichov - to�na autobus� 18:05 – 18:15 h 

22. 5. 2013 -  st�eda 
Ludvíkov - „sudárna“ 16:00 - 16:30 h 
Ludvíkov - obchod 16:40 - 17:10 h
Ludvíkov - „Stonožka“  17:15 - 17:35 h 
Karlova Studánka - obecní ú�ad 17:45 - 18:00 h 

Cena vakcinace za 1 zví�e proti vzteklin� �iní 100,-K�

Pokud byste m�li zájem o o�kování zví�ete kombinovanou vakcínou, která je proti vzteklin�, psince, 
parvoviroze, leptospiroze, hepatitid� - její cena bude 300,- K�. 

K provád�nému zákroku si p�ineste platné o�kovací pr�kazy! 

Vystavení nového o�kovacího pr�kazu: oby�ejný 10,- K�, o�kovací pr�kaz mezinárodní 30,- K�. 

O�kování bude provád�t MVDr. Vojen Sadílek 

Upozor�ujeme ob�any, že psi musí být na vodítku a p�ípadn� opat�eni i náhubkem. 

Z bezpe�nostních d�vod� není vhodné, aby psy a ko�ky k o�kování p�ivedly d�ti! 

O�kování ps� a ko�ek 
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Páte�ní  ve�er  dne  5. 4. 2013  byl   napjat�   o�ekáván   22   d�tmi,   které   se   p�ihlásily   na   tradi�ní   „Noc 
s Andersenem“ s podtitulem „Najdi sk�ítka Knihovní�ka“.  

Naše  knihovna  se tentokrát nezm�nila v les �áholec, v mraveništ� nebo v království pohádek, jak tomu bylo 
v minulosti, ale z�stala knihovnou a zm�nila se jen doba, ve které jsme se všichni ocitli. Pouze tento ve�er jsme 
si s d�tmi p�ipomn�li, jak fungovala knihovna v minulém století, kdy u nás ve Vrbn� byla založena. V té dob�, 
knihovnicím nepomáhaly v práci po�íta�e, ale sk�ítci knihovní�ci, budova knihovny nebyla vytáp�na plynem, ale 
uhlím a ob�asný výpadek elekt�iny také nebyl vzácností a na pomoc nastoupily lucerny a svítilny. To vše jsme se 
snažily d�tem p�iblížit a d�ti m�ly spoustu úkol� a musely pomáhat knihovnicím i s jejich prací.  

D�ti se pomocí obrázkových karti�ek rozlosovaly do t�í družstev, které si pojmenovaly a hned se daly do 
sout�žení.  

Odd�lení pro dosp�lé �tená�e se pro tento ve�er zm�nilo na p�j�ovnu „U moudré sovy“ a d�ti zde m�ly za úkol 
pomáhat knihovnici najít v�ci, které tam nastražil sk�ítek Naschvální�ek a které nepat�í mezi knihy. Dalším 
úkolem bylo vylosovat si 7 písmen a ke každému písmenku �íct 10 slov a jejich význam, což nebylo tak 
jednoduché, jak to na první pohled vypadá.  

Odd�lení pro d�ti a mládež se prom�nilo na „Království sk�ítka Knihovní�ka“ a v první �ad� musely d�ti 
vypátrat sk�ítka, po �ástech schovaného do n�kterých knih, potom mu pomoct p�est�hovat a rozt�ídit hromadu 
vrácených   knih   a   nakonec   najít 
a rozšifrovat heslo, které bylo 
napsáno neviditelným písmem a po 
jednotlivých     písmenech      skryté 
v n�kolika v�cech, které m�ly d�ti 
najít. Tady došlo k ne�ekanému 
výpadku elekt�iny a celá p�j�ovna se 
zahalila do tmy a d�ti musely použít 
svítilny, aby se zorientovaly a mohly 
heslo najít.  

Další odd�lení dopl�kové �etby se 
zm�nilo na „St�elnici sk�ítka 
Knihovní�ka“ a d�ti tentokrát 
sout�žily v házení mí�kem do 
malých otvor� a sout�ží je provázel 
sám sk�ítek Knihovní�ek. Dalším 
úkolem bylo opravit názvy 

pohádkových postavi�ek a pohádek, 
které nám op�t sk�ítek 
Naschvální�ek  popletl. Nakonec z 
15 správných názv� d�ti sepsaly 
pohádkový p�íb�h a tím vznikly t�i 
opravdu originální d�tské práce!  

Po ukon�ení sout�ží, kdy 
knihovnice po�ítaly body 
jednotlivým družstv�m, všichni 
nakreslili svou p�edstavu sk�ítka 
Knihovní�ka a napsali, jak se jim 
ve�er líbil. Dále prob�hlo vyhlášení 
výsledk� a rozd�lení odm�n a nikdo 
neodcházel s prázdnou.  

V��íme, že d�ti spole�en� prožily 
hezký ve�er, který je obohatil o nové 
poznatky a neopakovatelné 
ZÁŽITKY.  

Moc s Andersenem 2013 aneb Najdi sk�ítka Knihovní�ka 
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Více fotografií na http://mek.skav-vrbnopp.cz 
 V�ra Klí�ová, vedoucí d�tského odd�lení 

„Studenti �tou a píší noviny“
Jako každý rok se naše škola zapojila do projektu MF Dnes „Studenti �tou a píší noviny”. 

Tradi�n� po 6 týdn� (od 8. dubna do 17. kv�tna) budou do školy doru�ovány výtisky MF Dnes, se kterými 
budou žáci spolu s u�iteli na jednotlivých hodinách pracovat, vyhledávat informace, debatovat o aktuálních 
tématech atd. 

Stejn� jako v jiných letech i letos budou mít žáci možnost zpracovat novinový �lánek na 3 témata vyhlášená 
redakcí MF Dnes. P�isp�t svým �lánkem však mohou i u�itelé, p�ípadn� rodi�e. S nejlepšími pracemi se �tená�i 
budou op�t setkávat na stránkách MF Dnes. 

Výsledky sout�ží ve t�etím �tvrtletí školního roku
Žáci  se  celoro�n�  ú�astní  r�zných  naukových  a  sportovních  sout�ží,  p�i  kterých reprezentují sebe, školu 

a m�sto Vrbno pod Prad�dem. Pro ilustraci vybíráme aspo� n�které. 
1. Dva žáci byli vyhlášeni mezi nejlepšími sportovci okresu Bruntál. Byla to 

Ewa Haltof (MTBO, LOB) a Antonín Lant (cyklistika).
2. Žáci tercie a kvarty op�t bojovali v televizní sout�ži Bludišt�. Tentokrát velice 

t�sn� družstvo nepostoupilo do dalšího kola.  
3. Žák oktávy, Radek Fabian, byl za svou zaslanou práci ocen�n Knihovnou 

Václava Havla.  
4. Do krajského kola v olympiád� v n�meckém jazyce postoupil Vojen Sadílek. 

Ve své kategorii byl nejmladší a do republikového kola se letos neprobojoval. 
5. V okresním kole biologické olympiády žáci v kategorii „C“ obsadili 3. místo a v kategorii „D“  

4. – 5. místo. 
6. V sout�ži Matematický klokan žáci naší školy v kategorii benjamínk� obsadili následující místa  

1., 3., 4., 7., 8., 9., 10. Žáci za�azeni do kategorii kadet� - 1., 3., 9. místo a v kategorii junior -  
1., 4., 5. 7.- 9. místo.  

7. V matematické sout�ži Pythagoriáda žáci vrbenské sekundy obsadili 2.-.4. místo a žáci tercie  
2. – 3. místo.  

8. V okresní ekologické sout�ži 2013 obsadili žáci školy 1. místo. 

Informace z gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 
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Empatie a aktivní naslouchání
Pravideln� se vzd�lávají i pedagogi�tí pracovníci naší školy. Posledním vzd�láváním celé sborovny je na téma 

„Empatie a aktivní naslouchání“, jehož hlavním cílem je zefektivn�ní pedagogické komunikace u�itel�
prost�ednictvím rozvoje jejich empatických dovedností. Toto školení je vedeno odbornými pracovníky 
Masarykovy univerzity v Brn� a Karlovy univerzity v Praze a je rozd�leno do 4 �ástí. 

1. Každý pedagog si nahraje na diktafon libovolných p�t svých hodin.  
2. Analýzu nahrávky bude provád�t Karlova univerzita na základ� tzv. Flandersova pozorovacího 

systému. Zjistí se pouze frekvence výskytu ur�itých projev� u�itele (nap�. zda klade žák�m otázky, 
vysv�tluje, akceptuje žákovy myšlenky a city, dává pokyny).  

3. Workshop zajiš�uje ho Katedra OV, PdF MU Brno.  
4. Vypln�ní dotazníku p�ed a po workshopu.

Bezprost�ední p�ínos pro u�itele

Díky praktickým cvi�ením jsou posilovány a rozvíjeny sociální kompetence u�itele a dochází k jeho 
profesnímu i osobnostnímu r�stu. Posilování empatie u�itele je v souladu s koncepcí kvality u�itele v rámci 
Organizace pro hospodá�skou spolupráci a rozvoj (OECD). Rovn�ž koresponduje s modelem profesního 
standardu u�itele, který vychází z Delorsovy koncepce tzv. �ty� pilí�� vzd�lávání (u�it se poznávat, u�it se jednat, 
u�it se žít mezi lidmi, u�it se být). Empatie je pak sou�ástí osobní kompetence, která je spole�ná pro všechny 
u�itele a pedagogické pracovníky, jelikož souvisí s osobnostními kvalitami u�itel�. 

Následný p�ínos pro žáky

U�itelem projevená empatie ve školní výuce vytvá�í pozitivní atmosféru a t�ídní klima. Krom� toho aktivity 
použité na kurzu a následn� realizované u�itelem ve výuce p�ispívají k rozvoji klí�ových kompetencí žák�
v souladu s RVP G. Konkrétn� se jedná o klí�ovou kompetenci ob�anskou – respektuje r�znorodost hodnot, 
názor�,  postoj�  a  schopností  ostatních  lidí;  komunikativní  –  vyjad�uje  se  v   mluvených   projevech   jasn�
a srozumiteln�, je citlivý k mí�e zkušeností a znalostí a k možným pocit�m partner� v komunikaci, rozumí 
sd�lením a správn� je interpretuje, v nejasných nebo sporných situacích pomáhá dosáhnout porozum�ní; sociální 
a personální – p�ispívá k vytvá�ení a udržování hodnotných mezilidských vztah� založených na vzájemné úct�, 
toleranci a empatii. 

Sjezda�ské ohlédnutí 2013
Ro�ní  tréninkový  a  závodní  cyklus  2012/13  tréninkové  skupiny alpských disciplín student� Všeobecného 

a sportovního gymnázia Bruntál – pracovišt� Vrbno pod Prad�dem skon�il 17. týdnem. Sportovní p�ípravu 
sjezda�� absolvovalo 7 závodník�. Její sou�ástí bylo jedno vodácké soust�ed�ní na Lužnici, 3 soust�ed�ní na 
rakouském ledovci Stubai a 8 krátkodobých kondi�ních soust�ed�ní v domácím prost�edí. P�íprava v p�ípravném 
a p�edzávodním období probíhala podle plánu s využitím sportovního, regenera�ního a materiálního vybavení 
pracovišt� Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem.

V  kategorii   žactva  Eliška  Virágová    (98  –  kvarta  –  TC Prad�d)   absolvovala  11  start�   na   územních 
a republikových závodech. Neda�ilo se jí ve slalomech a pouze ve dvou závodech v ob�ím slalomu se p�iblížila 
lo�ské výkonnosti. Nikol Zapletalová (99 – sekunda – TC Prad�d Malá Morávka) startovala pouze ve t�ech 
závodech s nevýrazným výkonnostním zlepšením. Svoji první závodní sezónu má za sebou Mateusz Wantula (98 
– kvarta – SKG Vrbno). Doplatil na minimum závodních zkušeností a z 9 start� dokon�il pouze 2 ob�í slalomy. 
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V juniorské kategorii startovali na mezinárodních závodech FIS 4 závodníci. V pr�b�hu sezóny do skupiny 
p�estoupil David Bolek (94 – septima – VSK Technika Brno). Ze 12 start� jich dokon�il 6 a výrazné bodové 
zlepšení zaznamenal až v záv�ru sezóny na posledním ob�áku na Štrbském Plese na Slovensku. Zlepšení 
výkonnosti zaznamenala Natty Rosa (96 – sexta – SKG Vrbno). Z 11 start� jich dokon�ila 6 a jednou zapsala 
svoje první body do �eského poháru. Martina Hlavatá (93 – septima – TJ Klínovec) pro zdravotní problémy 
startovala pouze ve 3 závodech až v záv�ru sezóny. Úsp�šn� zahájila sezónu Petra Houserová (93 – oktáva – TC 
Prad�d  Malá Morávka). Absolvovala 10 závod� a od za�átku pravideln� dojížd�la ve slalomu v první patnáctce 
a bodovala  v  �eském  poháru,  když  v  polovin�  sezóny  byla  v pr�b�žném po�adí na 9. míst�. Pád v tréninku 
a p�etržený k�ížový vaz její sezónu p�ed�asn� ukon�il. 

Za dosažené výsledky pat�í pod�kování provozovatel�m SKI AREÁLU Myšák, Sport Centrum Figura a Ski 
Aréna pod Vysokou horou Vrbno p. P , ve kterých našli závodníci optimální organiza�ní i technické podmínky 
pro p�ípravu na sn�hu. 

Ing. Jitka Krätschmerová

Výsledky b�žc� na lyžích
Zimní sezóna b�žc� na lyžích 2012-2013 už je minulostí, proto je mn� p�ipadne vhodné zrekapitulovat 

výsledky a reprezentaci b�žc� vrbenského Sportovního klubu. Kvalitní výsledky v sezón� p�edvedli tito 
závodníci: 

Marek Ohnoutka –  starší   dorostenec:  2.  místo  Krajský  závod  Nová  Ves,  4.  místo  Mistrovství   Moravy 
a Slezska v Jeseníku, 3. místo Šruba��v memoriál na Pustevnách, 2. místo Krajský p�ebor Moravskoslezského 
kraje v Rýma�ov�. 

Patrik Thomas – junior: 2. místo Krajský p�ebor Moravskoslezského kraje v Rýma�ov�, absolutní vít�z 
Jesenické „70“ v závodu na 40km. 

Michala Knápková – juniorka:  2. místo Krajský závod Nová Ves, 2. místo Mistrovství Moravy a Slezska 
v Jeseníku, 2.místo Krajský p�ebor Moravskoslezského kraje v Rýma�ov�, vít�zka  Šruba�ova memoriálu na 
Pustevnách. 

Martina Onderková – juniorka: 1. místo Krajský závod Nová Ves, 3. místo Mistrovství Moravy a Slezska 
v Jeseníku, 3. místo Krajský p�ebor Moravskoslezského kraje v Rýma�ov�. 

Na  záv�r lyža�ské sezóny prob�hlo 13.dubna  každoro�ní zakon�ení na Prad�du, kde se sešli závodníci nejen 
z  jesenické  oblasti  na  tradi�ním  Memoriálu  Št�pána  Jašky  ve skoku na b�žkách, aby  se p�edevším pobavili 
a rozlou�ili se zimní sezónou.  

Radek Pe�áz – trenér skupiny b�žc� na lyžích  
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9. ro�ník regionální recita�ní sout�že D�ti a poezie
V úterý 26. b�ezna 2013 se ve St�eše utkali již podeváté recitáto�i ze �ty� škol našeho regionu, ze škol, které se 

této akce ú�astní pravideln� a rády. 
Po rozlosování, porozhlédnutí se po St�eše a p�ivítání se jako první premiérov� p�edvedli prvá�ci. Byla na nich 

patrna  tréma  a  úleva  po  dorecitování.  N�kte�í  druháci a t�e�áci nastoupili na jevišt� bez v�tších obav, mnozí 
z nich s tímto prost�edím již m�li zkušenosti. 

Následovala p�estávka, p�i které  porota hodnotila jednotlivé výkony, d�ti posva�ily, prohlédly si výstavu. 
Recitace �tvr�ák� a pá�ák� byla �asov� mírn� delší, d�ti prezentovaly náro�n�jší texty. 
Letos op�t m�la porota nelehkou úlohu p�i rozhodování.  P�tice �len� poroty ocenila a nominovala do 

krajského  kola do Ostravy v 0. kategorii (1.ro�ník)  Jana Tepan� (B�idli�ná), Dominika Smékala (B�idli�ná), 
Kate�inu Ko�í (Karlovice) a Nikol Kertészovou (Vrbno pod Prad�dem), v 1.kategorii (2. a 3. ro�ník) Adama 
Kappela (B�idli�ná), Vendulu Matušovou (Karlovice), Ond�eje Hrn�í�e (B�idli�ná) a Emmu N�mcovou 

(Karlovice),   ve   2. kategorii 
(4. a 5. ro�ník)   Jakuba Matulu 
(Rýma�ov), Barboru 
Lašt�vkovou  (Rýma�ov), 
Karolínu Mi�íkovou (Vrbno 
pod Prad�dem) a Annu 
Provazovou (Karlovice). 

Výherci obdrželi diplom, 
v�cné odm�ny, všichni sladké 
ob�erstvení, za odm�nu 
�okoládku a malou pozornost. 
Nejd�ležit�jší ovšem bylo to, že 
jsme prožili p�íjemné dopoledne 
spojené s navazováním nových 
kontakt� a získáváním nových 
cenných zkušeností.  

Všem    ocen�ným    gratuluji 
a p�eji hodn� št�stí v krajském 
kole. 

Mgr. Jana Sztuková  

Mladí volejbalisté ZŠ 
Vrbno v kraji na 
zkušenou.

Dne 21. 3. 2013 prob�hl 
ve Frýdku – Místku krajský 
p�ebor mladších žák� ZŠ 
v MINIvolejbalu za ú�asti 
dvou našich družstev, která 
postoupila z  okresního 
kola. V konkurenci  šesti 
družstev z kraje se našim 
již tolik neda�ilo a obsadili  
5. a 6. místo. P�esto si 
zaslouží pochvalu za 
vzornou reprezentaci školy 
i m�sta Vrbna.  

Šajer M., u�itel a trenér 

ZŠ informuje 
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Modrásci v Orlové
Každým rokem se naše školní p�vecké sbory ú�astní krajské p�vecké sout�že v Orlové. Ani letos tomu nebylo 

jinak. V tomto roce naši školu reprezentovali nejmenší "Modrásci". I p�esto, že byli opravdu nejmladšími 
zp�váky, jako již po n�kolikáté, obhájili krásné "st�íbrné pásmo". Po celou dobu se naše d�ti chovaly 
reprezentativn� nejen na pódiu p�i vystoupení, ale také b�hem celého zájezdu. Radostné bylo nejen umíst�ní, ale 
samoz�ejm� rovn�ž sladká odm�na. 

Za "Modrásky" dirigentka Danuše Hošková 

Okresní p�ebory v šachu
V sobotu 23. 3. 2013 se završila sezona mladých šachist� okresním p�eborem v Krnov�.  
Po potvrzení své dominance na okrese v sout�žích družstev, které se konaly v prosinci a v lednu a po obsazení 

st�edu tabulky v rámci kraje, prokázali naši žáci své kvality i v konkurenci 44 hrá�� okresu rozd�lených do t�í 
kategorií. 

Do Krnova odjelo osm hrá�� a ziskem bylo jedno první a dv� druhá místa. Ostatní se umístili v první polovin�
ve svých skupinách.  

Nejlépe si vedli již ost�ílení matado�i Tomáš Popek, Karolína Remešová, Pavel Drtil a Vilém Simon. V sout�ži 
se ale neztratili ani Adam �ehá�ek a Jan �ížek, kte�í se poprvé odhodlali zm��it své síly v tak silné konkurenci. 

Ti nejlepší žáci tvo�í i základ družstva v okresním p�eboru dosp�lých. Po mnoha letech se práv� tomuto 
družstvu poda�ilo získat i titul p�eborníka okresu v kategorii dosp�lých, když v záv�re�ných dvou kolech 

dokázali porazit silné družstvo 
Rýma�ova a v záv�re�ném 
p�ímém souboji o titul 
remizovat s obhájci 
z Moravského Berouna. Práv�  
hoši v t�chto zápasech družstvo 
podrželi, když získali 4,5 bodu 
ze 6 možných. 

Toto je jen malinkatý výtah 
z �innosti šachist�. Podrobnosti 
i s fotodokumentací lze najít na 
stránkách ZŠ Vrbno pod 
Prad�dem www.zsvrbno.cz . 

Ivan Hába 
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Sout�ž  v  n�meckém  jazyce – úst�ední kolo – Praha 
Žákyn� 8. A t�ídy Danisová Tanja se po úsp�šném okresním (1.místo) a krajském kole (1.místo) Olympiády 

v n�meckém jazyce zú�astnila dne 2.4. ÚST�EDNÍHO KOLA V N
MECKÉM JAZYCE, které se konalo 
v Praze – Goethe Institutu. Na této celorepublikové sout�ži obsadila Tanja p�kné 13.místo. 

Všechny sout�že p�edcházela d�kladná p�íprava, která vedla k p�kným výsledk�m. Tanji p�ejeme další 
úsp�chy v jazykových sout�žích. 

                                                                              Drlíková J. 

Starší žáci ZŠ Vrbno op�t okresními p�eborníky ve volejbalu.
Dne 5. 4. 2013 se konal v Krnov� okresní p�ebor ve volejbalu starších žák�.  Vrbe�áci jeli obhajovat titul 

z lo�ského roku. Šest družstev hrálo ve dvou skupinách po t�ech. Vít�zové skupin postupovali p�ímo do 
semifinále a družstva  ze 2. a  3. míst šli k�ížným zp�sobem do boj� o semifinále. Vrbe�áci ve skupin� postupn�
porazili  2: 0  na sety jak ZŠ Osoblahu, tak favorizované družstvo ZŠ Krnov, Janá�kova ul. V semifinále stejným 

výsledkem a s p�evahou porazili domácí 
družstvo ZŠ Krnov, Žižkova ul. a ve finále 
se  znovu st�etli s „Janá�kovci“. Ti kladli 
o n�co v�tší odpor, než ve skupin�.  Naši 
chlapci  však hráli pozorn�, organizovan�
a soupe�e op�t porazili 2: 0 na sety.  
Vyhráli celý turnaj bez ztráty jediného 
setu a zasloužen�, jako p�eborníci okresu, 
postoupili do krajského kola. Všem 
chlapc�m je pot�eba pod�kovat za velmi 
dobré vystupování a úsp�šnou 
reprezentaci školy i vrbenského volejbalu. 

Šajer M., u�itel a trenér 

Turnaj dvojic v šachu
V sobotu 30. 3. 2013 se konal již sedmý ro�ník turnaje dvojic, turnaje, který nemá obdoby na celém sv�t�.  
Dvojice jsou totiž tvo�eny vždy jedním dít�tem a jedním dosp�lým. Cílem turnaje je p�ivést ke spole�né 

�innosti r�zné generace.   
I p�es velikono�ní svátky na turnaj p�ijelo dvacet dva dvojic a nejp�íjemn�jší je to, že šestnáct dvojic tvo�ily 

rodinné  páry.  A  tak  nastupoval  nejen  otec  se synem nebo dcerou, ale také d�da s vnukem, strýc se synovcem 
a dokonce i maminka se synem. 
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V  tomto  turnaji  není  d�ležité,  kdo  vyhrál,  protože  vyhrál i všichni  a  každý si vedle drobné ceny odnášel 
i p�íjemný pocit sounáležitosti a ú�asti na prosp�šné akci.  

K p�íjemnému pr�b�hu p�isp�li hlavní sponzor Husqvarna Manufacturing CZ, která p�isp�la cenami pro 
každého ú�astníka a zelenina „Ilias“, která zase svými zeleninovými cenami pot�šila ty rodinné p�íslušnice, které 
se doma staraly o jinou než duševní potravu.    

Veškeré tabulky i pat�i�nou fotodokumentaci si m�že každý prohlédnout na stránkách ZŠ Vrbno pod 
Prad�dem www.zsvrbno.cz.  

    Ivan Hába 

X. ro�ník florbalového turnaje „O Velikono�ní vají�ko“ – 2013
Dne 27. 3. 2013 se uskute�nil na ZŠ ve Vrbn� p. P. tradi�ní Velikono�ní turnaj ve florbalu, tentokrát mladších 

žák�. Tohoto turnaje se zú�astnila družstva ze ZŠ Karlovice, ZŠ And�lské Hory, ZŠ Vrbno A (7.ro�.) a ZŠ 
Vrbno B (5. a 6.ro�). 
Hrálo se systémem 
„každý s každým“ 2 x 7 
minut. Vrbenská 
družstva p�ehrála   své   
soupe�e  a  pod�lila   se 
o první dv� místa. 
P�ekvapením bylo pro 
vrbenské sedmáky, že 
celkem výrazn�             
prohráli s  mladšími 
spolužáky. A tak 
celkovým vít�zem se 
stalo družstvo Vrbna B  
složené  ze   šes�ák� a 
pá�ák�. Blahop�eji.
  

 Šajer M. 

Volejbalový turnaj dívek
25. 3. 2013 se konal tradi�ní „Velikono�ní volejbalový turnaj dívek“. Zú�astnilo se 36 d�v�at se svými 

vedoucími. Tento turnaj bývá 
p�ípravou na okresní kolo ve 
volejbalu. 

Letos se našim dívkám 
nepoda�ilo obhájit prvenství. 
Zalekly se bruntálských z 1. 
ZŠ.      Bojovnost      nechybí 
a doufejme, že p�íšt� bude líp.  

Výsledky a ú�astníci – viz 
tabulka na www.zsvrbno.cz.  

D. Beranová 
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P�ehled teplot za m�síc b�ezen
V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc b�ezen. Druhý graf ukazuje p�ehled 

pr�m�rných teplot v b�eznu za roky 2000 až 2013. V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj� z naší 
meteorologické stanice. 

  

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

Duben do 23.
den hodina hodnota

teplota max 18.4 14:14 21,7°C
min 0.1 4:30 -8,4°C

rychlost v�tru 13.4 8:22 4,5m/s
náraz v�tru 16.4 8:57 11,2m/s
srážky m�sí�ní 40,4mm

za den 19.4 18,4mm
za hodinu 19.4 6:00-7:00 4,2mm

B�ezen
den hodina hodnota

teplota max 6.3 13:50 10,1°C
min 24.3 4:49 -18,5°C

rychlost v�tru 19.3 15:49 5,4m/s
náraz v�tru 5.3 7:26 15,2m/s
srážky m�sí�ní 18,2mm

za den 20.3 10,8mm
za hodinu 20.3 9:00-10:00 2,4mm

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

B�ezen [mm] 11,8 28,5 9,3 19,2 34 28,9 52,9 8,5 28,8 23,2 18,2
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Maškarní bál 2013
Sobota 23. 3. 2013 byla vyhrazena karnevalovému dovád�ní. T�locvi�na základní školy se od 15 hodin plnila 

nejr�zn�jšími bytostmi, p�icházeli princezny, víly, rytí�i, hasi�i, spidermani, kovbojové, �arod�jnice, Pipi 
pun�ochaté, b�išní tane�nice a mnozí další, dokonce k nám zavítal i Avatar!! 

Letošní ro�ník d�tského karnevalu byl sou�ástí projektu „Otev�ít o�i“ CZ.1.07/1.2.25/01.0020. V pr�b�hu 
celého karnevalu byla možnost shlédnout výstavu výtvarných prací žák� ZŠ Karlovice s jarní a velikono�ní 
tématikou. Tombolu jsme letos vym�nili za novou aktivitu. Všichni p�ítomní si mohli vlastnoru�n� namalovat 
sádrový  odlitek  nejr�zn�jších  velikostí  a  tvar�.  V  prostorách  kuchy�ky  bylo  p�ipraveno  ob�erstvení  spolu 
s jarním jarmarkem, obojí pod patronací MC Kominí�ek. 

V samotném programu nesm�lo chyb�t vyhlášení nejlepších masek. Není tajemstvím, že odm��ujeme všechny 
p�ítomné namaskované, zamaskované d�ti i dosp�lé, nebo� z takového množství p�ekrásných a nápaditých masek 
nelze vybrat jen jednu nebo t�i nejlepší, dle názoru organiza�ního týmu jsou prost� nejlepší všechny.  

P�ed zahájením sout�ží, které si p�ipravili naši nejstarší žáci, jsme shlédli vystoupení d�v�átek z tane�ního 
kroužku ZŠ Karlovice a vystoupení hosta – berušky Kristýnky, která nás ohromila tane�ním �íslem na melodii 
písni�ky Sluní�ko, sluní�ko.  

Pomalu se blížil záv�r. Bylo nad slunce jasné, že všichni p�ítomní, kte�í se našeho karnevalu zú�ast�ují 
pravideln�, s nap�tím o�ekávali, zda se i letos strhne novinová bitva. Nápad maminek z MC Kominí�ek, které 
tuto "hru" vymyslely, jsme op�t nemohli vynechat. A tak za zvuk� �ádn� hlasitých diskotékových hit� se vy�ádili 
jak d�ti tak i dosp�lí. 

Na záv�r bychom cht�li za celý realiza�ní tým pod�kovat všem p�ítomným za ú�ast a podporu a budeme se 
t�šit na další skv�lou akci. 

Mgr. Martina Hradilová 

Základní škola a Mate�ská škola Karlovice informují 
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Okresní a krajské kolo v recitaci
Dne 26. b�ezna 2013 prob�hlo okresní kolo recita�ní sout�že ve Vrbn� pod Prad�dem. Zú�astnili se ho vybraní 

žáci naší školy – p�evážn� vít�zové školního kola recita�ní sout�že, které prob�hlo minulý týden. Žáci naši školu 
reprezentovali úsp�šn�. V 0. kategorii se na t�etím míst� umístila Kate�ina Ko�í a ve 2. kategorii získala druhé 
místo Vendula Matušová. Tyto žákyn� a ješt� dv� další porotou vybrané  – Emma N�mcová a Anna Provazová 
postoupily do krajského kola, které se konalo 16. dubna v Ostrav�. 

Neo�ekávaná onemocn�ní zp�sobila, že na sout�ž odjela pouze Vendula Matušová a Emma N�mcová, ob�
z t�etí t�ídy.  P�es vysokou konkurenci naše žákyn� svým p�ednesem básní od Daniely Fischerové porotu zaujaly 
a odvezly si krásné ú�astnické listy. 

Za vynikající reprezentaci školy d�kujeme. 
Mgr. Vladislala Zombkovská 

Okresní kolo biologické olympiády kategorie D
Ve st�edu 10. dubna se v SV� Mé	a v Krnov� konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie D, v n�mž 

naši školu reprezentovali Karel Schindler z šesté a Daniel Jelínek ze sedmé t�ídy. Tématem letošního roku byl 
rybník a organismy žijící v n�m a v jeho okolí. Sout�ž byla rozd�lena na t�i �ásti: test teoretických znalostí, 
mikroskopování �as a poznávání hub, rostlin a živo�ich�. Pro oba ú�astníky to bylo poprvé, kdy se probojovali 
do okresního kola této sout�že. P�esto se dokázali vypo�ádat s náro�nými úkoly výrazn� p�esahujícími b�žné 
u�ivo základní školy a získali mnoho nových v�domostí a zkušeností. Karel Schindler se umístil na 14. míst�, 
Daniel Jelínek na 17. míst�.   

Mgr. Zbyn�k Hoták 
P�ipravujeme: 
- 16. 5. Zápis do mate�ské školy 
- 23. – 24. 5. 2013 Exkurzi do Prahy 
- 31.5. 2013 Olympiáda pro d�ti z I. stupn�
- 31.5. 2013 oslavu Dne d�tí 

Výuka podnikání
V m�sících b�eznu a dubnu jsme se se žáky 2.stupn� zú�astnili projektu Ostravské univerzity v Ostrav�

„Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žák� základních škol“. 
Do hodin rodinné výchovy jsme za�lenili aktuální témata finan�ní gramotnosti – peníze, domácí rozpo�et, 

spo�ení. Žáci jsou tak do života vybaveni d�ležitými a praktickými znalostmi – dokáží si stanovit osobní rozpo�et 
�i se rozhodnout, který produkt spo�ení je pro n� ideální. 

Navíc každý žák získal osv�d�ení o absolvování výuky podnikání. 
 Mgr.  Bc. E. Smre�ková, Mgr. P. N�mcová
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Výlet vlakem
Dne  11. 4. 2013 jsme s d�tmi 

z MŠ jeli na výlet do Vrbna. 
Týdenní téma: „DOPRAVA“ nás 
inspirovalo k tomu,abychom jeli 
vlakem. Pro n�které d�ti byl 
zážitek jízdy vlakem 
nezapomenutelný,  jelikož to 
byla jejich premiéra. Ve Vrbn�
jsme se šli podívat na kruhový 
objezd a vysv�tlili jsme si, jak 
funguje. Cestou zpátky do MŠ 
jsme  si rozdali sladkou odm�nu 
a koukali jsme na okolní krajinu. 
D�tem se výlet velice líbil a t�ší 
se na další podobné akce. 

u�itelky MŠ 

V pátek 22. 3. 2013 prob�hlo Mistrovství malot�ídních škol okresu Bruntál v ob�ím slalomu ve SKI  Areálu  
KOP�IVNÁ.  Zú�astnily  se  tyto  školi�ky:  Dolní Moravice, Razová, Malá Morávka a Karlova Studánka. 
Celkem 37 závodník� bylo rozd�leno do dvou kategorií. 

Z   Karlovy  Studánky    p�ijelo   18   závodník�,  bohužel   nám 
3 závodníci minuli cíl.�

                        Kategorie 1. a 2 t�ída  
  

D�ti z Karlovy Studánky první����

Umíst�ní Jméno T�ída 
1. Ondra Zv�d�lík 2. 
5. Radim Chovan�ák 1. 
6. Mat�j Dohnálek 2. 
12. Adam Dostál 2. 
14 Ka�ka Mlyná�ová 2. 
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 Kategorie 3.,4. a 5 ro�ník 

Touto   cestou   d�kujeme   všem   rodi��m i p�átel�m školy, 
kte�í nám pomáhali p�i trénincích i p�i závodu. Za profesionální 
vedení trénink� moc d�kujeme paní Bouzkové a velké dík pat�í 
i panu Sedlá�ovi, který nám umožnil bezplatné užívání SKI 
Areálu. 

Všem d�tem p�ejeme mnoho dalších sportovních úsp�ch�.����

Mgr. Ivana Ková�iková, ZŠ a MŠ Karlova Studánka 

Umíst�ní Jméno T�ída 
1. Rá	a Pe�áz 3. 
2. Vojta Pe�áz 3. 
6. Tomáš Šmach 3. 
7. Prokop Patterman 3. 
8. Nina Reichlová 5. 
9. Honza Putner 3. 
10. Filip Korhel 4. 
11. Vilém Zahrádka 5. 
14. Barborka Urbánková 4. 
18. Ka�ka Hridžak 3. 
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Kone�n� se ukázalo sluní�ko... Nádhern� zá�ivé dny nás lákají ven do nesm�le p�ešlapujícího jara. Také se 
vám zdá, že se lidé s jeho p�íchodem více usmívají? A to je dob�e, protože dobrá nálada p�ízniv� ovliv�uje nejen 
lidské zdraví, ale i vztahy mezi lidmi. Mnozí naši obyvatelé si již užívali první jarní vycházky a posezení na naší 
zahrad�. Sluní�ko jejich tvá�e rozjasní a  vždy na nich vyloudí úsm�v. 

K jaru pat�í již od 
nepam�ti oslavy 
velikono�ních svátk�, proto 
jsme se v našem Domov�
snažili o vytvo�ení dobré 
nálady p�i setkání na naší 
Velikono�ní kavárni�ce. 
Ohlášená hudba sice 
nemohla p�ijet, ale my jsme 
dokázali skv�le bavit i bez 
ní. Sami jsme nakonec byli 
až p�ekvapeni, jak nám to 
šlo. Sout�žní a zábavné hry 
se st�ídaly jedna za druhou a 
zbyl i �as na tanec a veselou 
pomlázku. Do programu se s 
nadšením zapojili i hosté, 
kte�í mezi nás p�išli. Vtipné 
odpov�di sout�žících nás 
up�ímn� rozesmály. Víte 
sami, že p�ijímat 
naservírovanou zábavu není 
tak t�žké, ale bavit sami sebe je opravdu úsp�ch. A já myslím, že se nám to povedlo. 

 Již tradi�n� jsme spole�n� navštívili velikono�ní sout�žní výstavku ve St�eše, která se nám velmi líbila, op�t 
jsme zdrav� va�ili s paní Gruntovou a v Klubu p�átelství si s panem Gruntem povídali, zpívali a promítali.  

S jarem jsme mezi námi p�ivítali i n�kolik nových obyvatel. Moc bychom si p�áli, abychom jim pomohli 
svými službami zmírnit negativní projevy stá�í a naplnili jejich p�edstavy o  plnohodnotném a p�íjemn� prožitém 
podzimu života...  

Vzhledem k tomu, že se tento p�ísp�vek, jak již sám název napovídá, týká života senior�, dovolte mi záv�rem 
ocitovat jednu úvahu o život� autorky Malamaja: 

Sp�chající sv�t 

Ob�as se pozastavím  v tomto stále n�kam sp�chajícím sv�t� a �íkám si, že nikdy nechci být stará. Prochází 
kolem nás mnoho babi�ek, d�de�k�, po jednom i v párech, zmožení životem, p�esto plní energie, šediví, ale p�esto 
svým zp�sobem barevní. Usmíváme se na n�. Ale �asto si již neuv�domujeme, že byli také mladí, m�li své první 
lásky, rozchody a bolesti. Velice dob�e si pamatuji, jak jsem necht�la ve školce po ob�d� spát a jak moc jsem si 
p�ála už chodit do školy. Pak jsem si zase p�ála být vždy o t�ídu výš, pozd�ji st�edoškolákem a na st�ední 
vysokoškolákem.  

Te� si ob�as postesknu, že si  nem�žu po ob�d� pospat, t�šila jsem se na své první zam�stnání, na manžela, na 
d�ti. Když toho všeho dosáhnu, za�nu pomalu tloustnout, mít špatnou náladu a podobn�... Ohlédnu se za sebe, na 
chvíli se zastavím, �eknu si, jak rychle to uteklo a za �ím jsem se to v�bec hnala?  

Chce se mi zp�t. Prožít znovu svou první lásku, mít �erstvou ob�anku, dosáhnout dosp�losti, ale p�ed tím vším 
se znovu prát o panenku ve školce a poprvé zasednout do školní lavice. Ale zp�t už to nejde a tak znovu 
pospíchám ke stá�í. Vlasy mi šednou, slábnu, avšak jsem to stále já a už pro m� platí, že mládí žije z nad�jí, stá�í 
ze vzpomínek. Te� vím, že není kam sp�chat. 

A tak d�kujme za dar života, hledejme inspiraci, neztrácejme elán, p�ijímejme povzbuzení, abychom každý den 
prožili naplno. 

   P�eji vám hezké jaro! 
Milena Reissner, pracovnice Domova pro seniory Vrbno 

Ze života senior�
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Civiliza�ní nemoci  
KDY: �tvrtek 9. kv�tna 2013 
KDO: MUDr. Nad�žda Mi�udová

Zveme Vás na setkání s paní primá�kou interního odd�lení krnovské 
nemocnice. Dozvíme se více o civiliza�ních nemocech, jako je ischemická 
choroba srde�ní, hypertenze a diabetes mellitus. Rozebereme také téma: p�ání 
pacienta X p�ání léka�e.

V záv�ru p�ednášky bude �asový prostor, kdy se m�žete se zdravotními 
dotazy obrátit p�ímo na paní Doktorku. 

Jak se vyráb�jí moderní potraviny? 
KDY: �tvrtek 23. kv�tna 2013 
KDO: Mgr. Libor Voto�ek  

Mnozí  lidé p�emýšlejí o tom, které potraviny jsou pro jejich zdraví vhodné   
a které nikoliv. Jiné zajímá hlavn� cena potravin. Málokdo se však zamýšlí nad 
tím, jakým zp�sobem se dnes potraviny produkují a zpracovávají a jak se 
likvidují ty, které se nestihly prodat v termínu minimální trvanlivosti. O našem 
zdraví a naší budoucnosti se totiž rozhoduje už na poli a ješt� d�íve v 
kancelá�ích lidí, kte�í bydlí tisíce kilometr� odtud a jejichž vztah k nám a k naší 
zemi je velmi diskutabilní. Pokud chcete získat tu správnou motivaci pro 
pozitivní zm�ny ve svém život�, potom si tuto p�ednášku rozhodn� nenechte 
ujít. Uslyšíte p�íb�h moderního �lov�ka, který zapomn�l na své ko�eny, na svou 
skute�nou  identitu,  poslání  a  hodnotu,  �lov�ka,  který p�estal bojovat se zlem 
a za�al bojovat s p�írodou a s druhými lidmi. 

T�šíme se na vaši ú�ast.  

Na záv�r obou p�ednášek bude jako obvykle p�ipravena ochutnávka zdravých pokrm�
 spolu s recepty na jejich p�ípravu. 

Uvedené p�ednášky o. s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se konají ve St�edisku chytrých aktivit 
ST	ECHA, Vrbno pod Prad�dem. Za�átek p�ednášek je v 18 hod. Vstup volný. 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v kv�tnu 2013 p�ipravuje 
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Jak již bylo zmín�no v minulém Zpravodaji, D�tský domov Vrbno pod Prad�dem po�ádal ve spolupráci 
s M�stem Bruntál akci s názvem Nejmilejší koncert. Letos se p�ihlásilo celkem 13 domov� Moravskoslezského 
kraje a sout�žních vystoupení bylo celkem 22. Díky kvalitní p�íprav� d�tí a trp�livosti vychovatel� jsme mohli 
mít zastoupení ve dvou kategoriích a v obou jsme zvít�zili. A stejn� jako v lo�ském roce, i letos jsme  postoupili 
do celostátního kola, tentokrát na Karlštejn a do Prahy. Nejmilejší koncert se prost� povedl, a to nejen díky 
našemu úsp�chu, ale také proto, že se všichni p�ítomni ú�inkující i diváci cítili dob�e. Za možnost všechny 
pohostit a obdarovat d�kujeme všem sponzor�m, bez kterých by to nešlo. 

Sponzo�i: 

ZO KOVO Husgvarna Manufacturing CZ s.r.o., se sídlem ve Vrbn� pod Prad�dem. Firma Husgvarna 
Manufacturing CZ s.r.o,. ODETKA, a.s., Vrbno pod Prad�dem. HAVLÍK OPAL s.r.o., Bruntál. TIPSPORT 
BAR, Bruntál. ŠEV�ÍK JI�Í, Bruntál. JAROMÍR KOLOMÝ, �eznictví, s.r.o., Staré M�sto. MANŽELÉ 
ADAMCOVI, Razová. EVEREST - mražené potraviny, s.r.o., Jeseník. JIND�ICH KU�ERA, Zlaté Hory. 
FIRMA PaP, Vrbno pod Prad�dem. ASPEC, spol. s.r.o., Krnov – Cvilín. Ji�í �ížek, BELLAMA spol. s r.o., 
Hol�ovice. ORIFLAME Bruntál - Leona a Pavel Ivánkovi. ZAHRADNICTVÍ A KV
TINÁ�STVÍ Šárka 
Urbánková, Vrbno pod Prad�dem. 

D�kujeme! D�ti a zam�stnanci DD Vrbno p. P. 

Nejmilejší koncert d�tských domov�
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Historie Cesty �esko-n�meckého porozum�ní a novodobé kaple na úpatí �ervené 
hory.  

Na    úpatí    �ervené   hory    p�ipomíná     zde     stojící    mohylka     slavnou     bitvu 
u Guntramovic a Domašova nad Byst�icí, ve které v posledních �ervnových dnech roku 1758 porazila rakouská 
vojska pod vedením generála Laudona pruský zásobovací oddíl, sp�chající na pomoc pruskému králi Fridrichu 
II., který obléhal Olomouc. Na míst� mohylky je jeden ze �ty� hromadných hrob� oné bitvy. 

Na tomto symbolickém míst� byla 
v roce 1999 položena první deska 
Cesty �esko-n�meckého porozum�ní. 
Na symbolickou evropskou cestu jsou 
každoro�n� koncem �ervna kladeny 
nové žulové desky o rozm�ru 40 x 40 
cm. Na jejich líci je vyryto vyjád�ení 
nového ú�astníka nebo pouze jeho 
jméno, �i vzkaz do budoucnosti. Na 
n�kterých deskách m�žeme najít také 
citaci biblických verš�. Ú�astníci 
cesty jsou nejen z �eska a N�mecka, 
ale i Rakouska, Polska, Slovenska, 
Portugalska, Francie a USA. 
Dvoustým jubilejním ú�astníkem 
byla rodina pocházející z Nového 
Zélandu. Od roku 2003 jsou sou�ástí 
�ervnového prodlužování Cesty 
Evropské polní mše, sloužené 
vojenskými kuráty evropských zemí 
k uct�ní památky padlých na všech bojištích Evropy v minulých staletích.  

U zrodu této krásné a uznávané tradice stál dnes 88 letý dr. Walter Kotrba, pražský rodák, jehož rodina má 
ko�eny v severních a západních �echách.  

Walter Kotrba vystudoval gymnasium v Praze, po válce byl však i s rodinou odsunut do N�mecka. 
V Erlangenu vystudoval medicínu, oženil se, postavil zde d�m a celý život zde žil a pracoval jako hygienik. 

V roce 1990 p�ijel na návšt�vu do rodného m�sta, 
navštívil  také  K�akov,  odkud  pocházela  jeho  matka, 
a v  témže roce založil Kruh  �esko-n�meckého 
porozum�ní.  V roce 1995 vystoupil v �eském 
parlamentu s obsáhlým projevem, vyzývajícím k hledání 
toho, co naše národy spojuje. V roce 2004 se stal se 
svojí manželkou p�ímým ú�astníkem Cesty �esko-
n�meckého porozum�ní.  

V roce 2010 p�išel Walter Kotrba s myšlenkou 
postavit na Cest� �esko-n�meckého porozum�ní kapli, 
která bude sou�ástí tohoto symbolu evropské spolupráce 
obou našich národ�. Sám v�noval na výstavbu kaple 
zna�nou �ástku. 

Investorem kaple se stalo ob�anské sdružení 
Vlastenecký poutník. Projekt kaple pochází z dílny 
opavského architekta Jana Kolá�e. Patronát nad 
výstavbou p�evzal Rotary Club Opava. Na stavbu byl 
použit ho�ický pískovec z lomu v Ostrom��i, kde se 
kámen stále ješt� ve vynikající kvalit� t�ží již od roku 
1620.  

Listárna 

Cesta �esko n�meckého porozum�ní s kaplí 

Symbol porozum�ní v kapli 
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Interiér kaple zdobí barevn� glazurovaný reliéf, vyjad�ující symbol porozum�ní, od akademické socha�ky Jany 
Chráskové z Opavy.  Druhou výzdobou kaple je zvláštní k�íž, vyrobený jako maturitní práce Václava Šustka, 
studenta soukromé St�ední um�lecké školy v Ostrav� v oboru um�lecký ková�. Inspiraci student našel ve 
známém „mikul�ickém k�ížku“, který p�edstavuje ojedin�lý st�edoevropský nález z 9. století.   

Milým zjišt�ním je, že t�i vitrážová okna kaple jsou dílem Ivety Strnadové z našeho m�sta – Vrbna pod 
Prad�dem.  

Dalším významným prvkem v kapli je zvon, pocházející ze zvona�ské dílny paní Marie Dytrychové z Brodku 
u P�erova.  

Kaple    byla  slavnostn�    otev�ena   a   vysv�cena 25. �ervna 2011. Stojí na pozemku m�sta Budišova nad 
Budišovkou, které je jejím vlastníkem a správcem Cesty �esko-n�meckého porozum�ní.  

Dlužno dodat, že stavba byla financována ze spousty v�tších �i menších dar�, a� už ve form� finan�ní nebo 
poskytnutím slevy na materiál, event. provedením práce zdarma. Jména všech dárc� se dají najít na seznamu 
uvnit� kaple. Stát se ú�astníkem Cesty �esko-n�meckého porozum�ní (položit vlastní vzkaz s nápisem na žulové 
desce) m�že kdokoliv. Najdou se zde i jména ú�astník� z našeho m�sta.  

Interiér kaple lze vid�t pouze po p�edchozí 
dohod� na adrese antonin.janalik@seznam.cz. 

Výlet na �ervenou horu, vhodný i pro školní 
kolektivy,  je  nejen nezapomenutelným zážitkem 
a osv�žením  z  procházky   krásnou   p�írodou,   
ale i obohacením o nové poznání a uv�dom�ním 
si jiných, než materiálních hodnot.  

Helena Rusková 
Zdroj:  Internetový nezávislý �asopis �AS, 

Petr Andrle   
  

  2. 5. Univerzita volného �asu, 16:00–18:00 hod, St�echa 
  2. 5. PC kurz – Úprava digitální fotografie, 16:00–17:30 hod, St�echa 
  4. 5. vernisáž výstavy „Na cest� spolu“ – obrazy, grafika, kresby, dárky – Lenka, Jan a Ani�ka Klofá�ovi, 
 17:00 hod, Art galerie Penzionu U �eky Karlovice  
  6. 5. Cvi�ení „�chi-kung“,  17:30–18:45 hod, St�echa 
  6. 5. PC kurz pro za�áte�níky, 15:30–17:00 hod, St�echa 
  6. 5.  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, 17:00–18:30 hod, St�echa 
  6. 5. Kurz angli�tina pro mírn� pokro�ilé – Callanova metoda, 17:00–18:30 hod, St�echa 
  9. 5.  P�ednáška Centra život a zdraví na téma Civiliza�ní nemoci – p�ednáší MUDr. Nad�žda 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� na kv�ten 2013 

Vitrážové okno I. Strnadové 
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 Mi�udová, 18:00 hod, St�echa 
10. 5.  Evropský kabaret od 19.30hod Libuše velká jídelna, Karlova Studánka
do 10. 5.  výstava fotografií „FotKI“ fotoklubu Ivan�ice, St�echa 
11. 5. 10. spole�ný výstup na Prad�d – po�ádá MO �SSD Vrbno  
11. 5. Výšlap klubu vrbenských turist� Vidnava – Vápenná (20 km) 
12. 5.  Žehnání lé�ebných pramen� od 9:00 hod Slavnostní mše svatá od 10.00 hod Žehnání pramen�
 v Pitném pavilonu, Karlova Studánka 
13. 5. Cvi�ení „�chi-kung“,  17:30–18:45 hod, St�echa 
13. 5. PC kurz pro za�áte�níky, 15:30–17:00 hod, St�echa 
13. 5. Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, 17:00–18:30 hod, St�echa 
13. 5.  Kurz angli�tina pro mírn� pokro�ilé – Callannova metoda, 17:00–18:30 hod, St�echa 
14. 5. Zkouška P�veckého sboru, 17:30 hod, St�echa 
14. 5. Vernisáž výstavy prací ZUŠ Vrbno p. P., 16:00 hod, St�echa 
14. 5. Šikovné ru�i�ky, 17:00 hod, St�echa 
16. 5. Jarní koncert sbore�ku Ko
ata – po�ádá MŠ Ve Svahu, 14:30–15:30 hod, St�echa 
16. 5. Univerzita volného �asu – záv�re�ný výlet, 8:00 hod, St�echa  
16. 5. PC kurz – Úprava digitální fotografie, 16:00–17:30 hod, St�echa 
18. 5. „O putovní pohár starostky Vrbna“, po�ádá Sbor dobrovolných hasi�� Vrbno od 10:00 hod,  
 areál Míru 
18. 5.  Májová pohoda – cvi�ení po�ádá ASPV Vrbno, od 14:00 hod, T�locvi�na ZŠ Sokolovna Vrbno 
18. 5.  Výšlap klubu vrbenských turist� Žulová - Ramzová (20 km) 
20. 5. Cvi�ení „�chi-kung“,  17:30–18:45 hod, St�echa 
20. 5. Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, 17:00–18:30 hod, St�echa 
20. 5. Kurz angli�tina pro mírn� pokro�ilé – Callannova metoda, 17:00–18:30 hod, St�echa 
21. 5. Sch�ze OSBD, 16:00–18:00 hod, St�echa 
22. 5. P�ednáška „My sami jsme tv�rci svého št�stí“ – p�ednáší Zdenka Hrázská, 18:00 – 20:00 hod, 
 St�echa 
23. 5. autobusový zájezd do Slezského divadla v Opav� na hudební p�edstavení „Sekretá�ky z Ostrožné“, 
 odjezd v 16:00 hod od M�Ú, po�ádá St�echa   
23. 5. P�ednáška Centra Život a Zdraví na téma Jak se vyráb�jí moderní potraviny, p�ednáší  
 Mgr. Libor Voto�ek, 18:00 hod, St�echa 
24. 5. Tane�ní zábava Levicového klubu žen, 17:00 hod, St�echa 
25. 5.  slavnostní otev�ení nau�né stezky Rejvíz, 10:30 hod u Penzionu Rejvíz 
25. 5.  D�tský den, po�ádá MO �SSD, 13:00 hod, areál Penzionu pod Prad�dem a zahrada za pekárnou 
27. 5. Cvi�ení „�chi-kung“,  17:30–18:45 hod, St�echa 
27. 5. Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, 17:00–18:30 hod, St�echa 
27. 5. Kurz angli�tina pro mírn� pokro�ilé – Callanova metoda, 17:00–18:30 hod, St�echa 
28. 5. Zkouška P�veckého sboru, 17:30 hod, St�echa 
28. 5. Educocentrum „Pracovní právo“, 8:00–11:00 hod, St�echa 

28. 5. Šikovné ru�i�ky, 17:00 hod, St�echa 
31. 5. Sch�ze KS�M, 16:30 hod, St�echa 
31. 5. Divadlo Kytice od 19:30hod Libuše velká jídelna, Karlova Studánka
  1. 6.    Den d�tí „Klauni z Balónkova“, po�ádá Spolek P�átelé Vrbenska, 14:00 – 18:00 hod,  
             Záme�ek Grohmann   
  1. 6.  místní kolo „Zlaté udice“, po�ádá �eský rybá�ský svaz, 7:00 hod, u Rybá�ské chaty    
  1. 6.  Výšlap klubu vrbenských turist� Nad Horním Údolím - Vrbno (20 km) 
  9. 6. autobusový zájezd pro d�ti a jejich rodi�e do Dinoparku Ostrava, 8:25 hod od MŠ            
 Jesenická, 8:30 hod od St�echy, po�ádá St�echa 

Na	a Trzaskaliková, ST�ECHA Vrbno p. P.  
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Sekretá�ky z Ostrožné
Od zá�í lo�ského roku uvádí Opavské divadlo novou hudební revue o sekretá�kách z jedné 

kancelá�e na Ostrožné ulici. P�edlohou je dílo n�meckého autora Franze Wittenbrinka Sekretá�ky, 
které m�ly sv�tovou premiéru v Deutsches Schauspielhaus v Hamburku v roce 1995. Vznikl tak 
fenomén (60 vyprodaných repríz za dva roky a nato�ení televizní verze), který brzy p�ekro�il hranice 
nejen Hamburku, ale i N�mecka. 

V �esku byly uvedené dv� verze v divadle Kolowat pod názvem �eské sekretá�ky a v brn�nském 
Národním divadle zase Moravské sekretá�ky. Slezské divadlo inscenaci uvede s názvem Sekretá�ky 
z Ostrožné. Pro opavský soubor ji upravil a režíruje šéf �inohry Roman Groszmann jako „podnikový 
muzikál" na scén�, kterou sám navrhl. 

D�v�aty z kancelá�e budou Hana Va�ková (Klára), Ivana Lebedová (Dáša), Kamila Srubková 
(So�a), Sabina Muchová (Iveta), Šárka Vykydalová (Veronika) a hostující Ludmila Št�drá (vedoucí 
Marie). Jedinou mužskou roli ztvární Martin Valouch jako Tonda. 

Ú�inkující na jevišti doplní živá kapela. Kostýmy navrhla Tatiana Masníková a hudební 
spolupráce se ujal Richard Mlyná�. 

Dnes �ty�iašedesátiletý n�mecký skladatel, klavírista, libretista, producent a režisér Franz 
Wittenbrink zahájil dvou hudební kariéru v osmdesátých letech minulého století jako dirigent, 
hudební režisér a autor scénické hudby v Mannheimu. V devadesátých letech byl hudebním 
�editelem divadla v Hamburku. Oživil tradi�ní n�mecký žánr, v p�ekladu ozna�ený jako pís�ový 
ve�er, kterému vtiskl vlastní režii. Jeho postavy nejenom zpívají, ale svými hudebními výstupy 
p�edávají divák�m své pocity a názory. Podobný styl byl ve Slezském divadle do jisté míry k vid�ní 
p�i inscenaci Jeptišek. 
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Kulturní  programy  kv�ten
10. 5. – Evropský kabaret od 19:30hod Libuše velká jídelna 
12. 5. – Žehnání lé�ebných pramen� od 9:00 hod Slavnostní mše svatá 
             od 10:00 hod Žehnání pramen� v Pitném pavilonu 
31. 5. – Divadlo Kytice od 19:30hod Libuše velká jídelna 

Zábavn� vzd�lávací program – každý �tvrtek v 19:00 hod. 
Tane�ní ve�ery v Kavárn� Libuše –  každou sobotu  v 19:00 hod. 

Procházka  po  Karlov�  Studánce
Každý pátek v 15:00 hod, sraz p�ed Libuší. Povídání o míst�, historii i o okolí. Provází Barbora 
Doleželová – referent volno�asových aktivit. V p�ípad� nep�íznivého po�así se uskute�ní virtuální 
vycházka ve velké jídeln� na Libuši. 

Bohoslužby - Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
Pond�lí až sobota v 17:00 hod. od 16:30 hod. modlitba r�žence 
v ned�li v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba r�žence 

Solná jeskyn�
Pond�lí – pátek      15:30 – 20:00 hod.  
Sobota                    14:00 – 20:00 hod. 
Ned�le                   14:00 – 18:30 hod. 
��

Bazénový komplex v Letních lázních
tel. 554 798 820 - bez objednávek 
denn�        10.00 – 21.30 hod 

Informace – jsou dostupné také na internetu www.k.studanka.cz 

�����������	
	�������	�	�	�������������������������
�

Lázn� Karlova Studánka 
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1. 5. 2013 v 17:00 hod. Pekinova šestka - cyklistický závod  
Start - Dolní údolí - Hotýlek U Pekina. Rovinatá �asovka - Goldtour Zlaté Hory. Po�ádá SKM ZH. 
7. 5. 2013 v 17:00 hod. Vernisáž výstavy výtvarných prací žák� ZUŠ F. Schuberta  
V Galerii SNOP M�stského muzea. 
11. 5. 2013 Putování za krásami Zlatohorska  
Turistický pochod. Start 7:00 – 10:00 hod. od Hasi�ské zbrojnice v Ond�ejovicích. Po�ádá K�T Ond�ejovice. 
12. 5. 2013 Diecézní pou
 rodin  
Poutní místo Panny Marie Pomocné. Ve 12:30 hod. pou� po k�ížové cest�. Od 15:00 hod. mše svatá. 
12. 5. 2013 Ukon�ení okresní hry Plamen. Hasi�ská louka ve Zlatých Horách. Mladí hasi�i. 
14. 5. 2013 Pou
 kn�ží. Poutní místo Panny Marie Pomocné. 
15. 5. 2013 v 17:00 hod. Pekinova šestka naopak - cyklistický závod. Start: k�ižovatka nad Zlatými Horami 
(ZH - Mikulovice - Rejvíz). Rovinatá �asovka - Goldtour Zlaté Hory. Po�ádá SKM ZH. 
21. 5. 2013 ve 14:00 hod. P�ednáška v rámci sv�tové bezpe�nosti na ve�ejných komunikacích 
Multifunk�ní volno�asové centrum – kino. Po�ádá Svaz t�lesn� postižených, o.s. místní organizace. 
25. 5. 2013 Odemykání Mechového jezírka na Rejvízu 
Tradi�ní zahájení turistické sezony. U Penzionu Orlík na Rejvízu. Bohatý kulturní program. 
30. 5. 2013 - 2. 6. 2013 3 dny orienta�ního b�hu na Zlatohorsku. Mezinárodní závody žeb�í�ku B - Moravy a 
Slezska za ú�astí polských závodník�. V bývalém vojenském prostoru u Mikulovic a láze�ském parku Glucholaz  

3. 5. 2013 ve 20:00 hod. Pád Bílého domu - Vstupné 90,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky.  
4. 5. 2013 v 17:30 hod. P�íb�h mého syna - Vstupné 90,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky.  
10. 5. 2013 ve 20:00 hod. Zlomené m�sto - Vstupné 100,- K�, mládeži p�ístupný, �eské titulky.  
11. 5. 2013 v 15:00 hod. Mocný vládce Oz - Vstupné 80,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing i titulky.  
17. 5. 2013 ve 20:00 hod. Bez doteku - Vstupné 80,- K�, p�ístupný od 15 let, v p�vodním zn�ní. 
18. 5. 2013 v 17:30 hod. Lesní duch - Vstupné 80,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky.  
24. 5. 2013 ve 20:00 hod. Scary Movie 5 - Vstupné 90,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky. 
25. 5. 2013 v 15:00 hod. Zambezia - Vstupné 80,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing. 
31. 5. 2013 ve 20:00 hod. �tvrtá mocnost - Vstupné 90,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky.  

Více o kulturních, sportovních a spole�enských akcích na www.zlatehory.cz – kulturní kalendá� akcí. 
Zájemc�m nabízíme zasílání kulturních akcí e-mailem. 

Aneta Albertová, MIC Zlaté Hory 
tel./fax: 584 425 397 

e-mail: mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz

sobota 4. 5. 2013 16. ro�ník Memoriálu Petra Hábla „Okolo Harty“  - cyklistický a p�ší výlet, KZSB, start  
v areálu firmy FIDES od 8 -10 hod. 
pond�lí 6. 5. 2013 Majáles - zú�astní se místní školy SV� Bruntál, pr�vod m�stem zakon�ený na nám�stí Míru 

M�stské divadlo 
pátek 10. 5. 2013 v 19:00 hod Laco Deczi – trumpetista, skladatel, kapelník zahraje s kapelou. Vstupné 170,-  
a 190,- K�. 
st�eda 15. 5. 2013 v 19:00 hod N�kdo to rád v kin� – rozverná komedie – tane�ní a herecko-pantomimická 
revue. Vstupné 230,- K� a balkon 210,- K�.  

nám�stí Míru 
sobota 4. 5. 2013 Vítání jara - sraz motorká�� a rockové muziky, m�sto Bruntál a m�sto Opole (Polsko)   
pond�lí 6. 5. 2013 Slet �arod�jnic – �as bude up�esn�n na letácích 

Kulturní a sportovní akce ve Zlatých Horách 

Kulturní a sportovní akce v Bruntále 
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M�stské divadlo Krnov 
pátek 3. kv�tna v 19:00 hodin Jan a František Nedv�dovi - „Souhv�zdí jisker“ 
koncert plný nesmrtelných hit� v podání legend �eské folkové a trampské scény 
Vstupné: 350, 260 a 230 K�
sobota 11. kv�tna v 19:00 hodin Swingobraní - tradi�ní koncert skupiny BigBand Krnov 
úterý 14. kv�tna v 19:00 hodin Jean Luck Lemoinea: láska a páre�ky - francouzská komedie 
Hrají: K. Jane�ková, J. Révai, J. Škvrna, K. Zima a E. �ekan 
Vstupné: 250 a 230 K� (d�ti a studenti sleva 50 %)
sobota 18. kv�tna v 17:00 hodin Krnovské sluné�ko - p�ehlídka scénického a výrazového tance tane�ních 
soubor� Naboso ZUŠ Krnov a Taxmen 

st�eda 29. kv�tna v 19:00 hodin Všechnoparti�ka - zábavný po�ad Karla Šípa a jeho hosta Josefa Aloise 
Náhlovského

Koncertní sí� Sv. Ducha 
pond�lí 6. kv�tna v 19:00 hodin Philippe Portejoie – saxofon, Frédérique Lagarde - klavír (Francie) 
koncert jednoho z nejlepších saxofonist� ve sv�t�. 

St�edisko volného �asu Mé�a 
ned�le 236. kv�tna v 15:30 hod Vodníkova Hani�ka – loutková pohádka. Hraje Loutká�ský soubor Krnová�ek. 
Vstupné: 30,- K�.  

Turistické informa�ní centrum 
úterý 14. kv�tna v 15:30 hod 
�tvrtek 23. kv�tna v 16:00 hod  Májové prohlídky – Prohlídky historických a kulturních památek m�sta 
s pr�vodci v kostýmech., Sraz p�ed Turistickým informa�ním centrem. Prohlídky jsou zdarma! 

Kultura v Krnov�
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Zve všechny milovníky p�írody na výšlapy 

KDY: 11. 5. 2013 
KAM: Vidnava – z.zn. Smolný(Venušiny misky) – �ervená Voda – Hradisko �.zn. pod Sokolím – m.zn. Žulový               
            vrch – Vápenná(20km) 
SRAZ: 6:30 u klubu LNH 
P�íhlášky do 4. 4. 2013 p�ijímá Kopil�ák Štefan mob. 732 248 236 
Cena dopravy �lenové 50K�, ostatní 80K�. 

KDY: 18. 5. 2013 
KAM: Žulová – m.zn. pod Vodopády – z.zn. Nýznerovské vodopády – Smrk    Ramzová (20km) 
SRAZ: 8:00 u klubu LNH 
P�ihlášky do 18. 4. 2013 p�ijímá Kopil�ák Štefan mob. 732 248 236 
Cena dopravy �lenové 50K�, ostatní 80K�. 

KDY: 1. 6. 2013 
KAM: nad Horním Údolím – Kobrštejn – Orlík – Medv�dí vrch – Vrbno p. p.   (20km) 
SRAZ: 8:00 u klubu LNH 
P�ihlášky do 30. 5. 2013 p�ijímá Kopil�ák Štefan mob. 732 248 236 

�eský rybá�ský svaz, místní organizace  Vrbno pod Prad�dem
po�ádá na po�est 20. výro�í založení  místní organizace �eského 

rybá�ského svazu, Vrbno pod Prad�dem 

místní kolo Zlaté udice 
1. �ervna 2013 ( sobota ) na �ece Opava 

u Rybá�ské chaty ( za Sklárnou ) 

Podmínky ú�asti na závod�: závodu se m�že zú�astnit každé dít� – �len �RS , které v tomto roce dovrší max. 
15 let.

Pro závod Zlatá udice je pot�eba absolvování test�, poznávání vodních živo�ich� a rostlin, jakož i rybolovu 
p�ívla�í nebo na um�lou mušku. 

�asový harmonogram:    7:00 - sraz závodník�, registrace 
     9:00 - 10:00  I. �ást závodu 
   10:30 - 11:30 II. �ást závodu 
   11:30 - 12:30 ob�d 
   12:30 - 13:30 teoretická �ást 
   13:30 - 14:30 vyhlášení výsledk�
Co si vzít na závody? 

1. dobrou náladu 
2. v�ci pro samotný rybolov 

                                          Výbor MO �RS Vrbno pod Prad�dem 

Rybá�i zvou 
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Bez práce nejsou kolá�e
aneb „ranní ptá�e, dál doská�e“. Možná se Vám, stejn� jako mn�, vybaví teta Kate�ina ze Saturnina a vyvolá 

Vám úsm�v na tvá�i. Tato p�ísloví m� ihned napadla, když jsem p�emýšlela nad tím, jak jinak zamotivovat lidi, 
aby p�estali držet naprosto nesmyslné diety a za�ali cvi�it. Jestliže totiž chcete skute�n� trvale zhubnout, bez 
práce to nejde.  Prací myslím p�irozený pohyb �i jiný sport a zdravou stravu. Žádná dieta bez pohybu Vám 
nezaru�í trvalý výsledek, a pokud ano, musí být šitá skute�n� na míru Vašim pot�ebám a i ta vyžaduje 
dlouhodobý p�ístup. Asi není ani pot�eba zd�raz�ovat, jaká pozitiva pravidelný pohyb a strava mají. Ale víte 
nap�íklad, že léky na vysoký krevní tlak jsou ve v�tšin� p�ípad� zbyte�né? Že sta�í omezit s�l, pravideln� se 
hýbat a upravit váhu a v�tšin� lidem se tlak p�irozen� upraví.  Že braní lék� �eší následek, nikoli p�í�inu a má 
vedlejší ú�inky? My lidé jsme navyklí na jednoduchá �ešení, ale je nutné si uv�domit, že jednoduchá se nerovná 
vždy správná. Ano, n�kdy není zbytí a léky jsou nutné, nicmén� každý z nás by m�l p�evzít za své zdraví 
odpov�dnost.  A tak je to se vším. Proto pokud chcete skute�n� shodit nadbyte�né kilogramy �i zpevnit, 
ne�ekejte, že se tak stane za týden. Neexistuje zdravá tabletka, po které bychom my lidé byli štíhlí a zdraví. Ráda 
bych takovou tabletu vymyslela, myslím, že bych byla miliardá�ka �. Zaho	te tedy nereálná o�ekávání, p�ij	te 
k nám do našeho kolektivu a zacvi�te si s námi, rádi Vás p�ivítáme. Na požádání zm��íme i podíl tuku a svalové 
hmoty. Zkrátka „bez práce nejsou kolá�e“ �. 

Michaela Bártová 

ASPV informuje... 
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 I když po�así v p�lce dubna lákalo spíše na lyže než na kolo a i když bylo nutné pomocí techniky odstranit 
sníh  z cyklistické dráhy v Mnichov�, byl v sobotu 13. dubna odstartován 2. ro�ník cyklistického seriálu pro d�ti 
a mládež VRBENSKÝ DRÁ�EK. Více než dvacet d�tí se pustilo do souboje o první body do celkového po�adí 
seriálu,  kterého  se  v  lo�ském  prvním  ro�níku  zú�astnilo  tak�ka  80  d�tí  jak  z  Vrbna  a  okolních  obcí, tak 
i z Opavy, Šternberka, Bruntálu �i polských Glucholaz. 

První disciplínou byla �asovka na jedno kolo (450 metr�). Nejrychlejšího �asu dosáhl Jakub Rohá�ek, 
z mladších pak Martin Adámek. Podle �as� z této �asovky byli závodníci rozd�leni do p�tic a následovalo 
n�kolik rozjížd�k r�zné délky, ve kterých získávali body nutné k postupu do finále, které se jelo vylu�ovací 
metodou. V tomto finále se do úniku pustila dvojice Vojt�ch Kmínek a Adam Hlávka. Své první vít�zství 
v záv�ru vybojoval Vojt�ch Kmínek p�ed zmi�ovaným Adamem Hlávkou. Na t�etím míst� do cíle dorazil Jakub 
Rohá�ek. Za ním dojeli nejlepší z mladších žák� Jakub Šíbl a Nela Ha�áková (všichni ACS Drak Vrbno). Velký 
souboj se odehrál i v siln� obsazené kategorii p�edžák�. Ve finále nakonec zvít�zila Kate�ina �ížková (Mnichov) 
p�ed opavským Karlem Naiserem (Bike One) a Martinem Adámkem (Vrbno). V kategorii za�áte�ník� zvít�zila 
Marie Bambušková (Mnichov) p�ed Radkem Šíblem (Malá Morávka) a Annou Fiálkovou (Vrbno). 

Druhý závod Vrbenského drá�ku prob�hl po uzáv�rce Zpravodaje – 28. dubna ve Vrbn� na h�išti u Jamajky. 
V kv�tnu se uskute�ní dva závody seriálu – 5. kv�tna v Ludvíkov� a 18. kv�tna v Karlovicích. Ceny pro 
závodníky jsou po�ízeny jak z grantu M�sta Vrbna, tak díky sponzorství firem BikeOne a Nestlé.   

        Alena Mlyná�ová,  acsvrbno.estranky.cz
        

Vrbenský Drá�ek odstartován 
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Jaro, které se letos výrazn� opozdilo, se u cyklist� projevilo menším po�tem najetých kilometr�, hodn� �asu 
strávili v t�locvi�n�, nebo na trenažeru. Na sout�žích, po�ádaných ACS Vrbno se to však nijak zvláš�
neprojevilo. Tritur za�al v�as, i když kolem silnice bylo ješt� p�l metru sn�hu. Podle termínu se také rozjel 
Vrbenský Drá�ek. Jen žáci se rozjeli na �eský pohár s týdenním zpožd�ním. Ale i kdyby bylo p�kn�, na cestu do 
Plzn� bychom peníze nem�li. Tak za�ali svoji sezónu až v Brn�. Jakub Rohá�ek na 20.míst�, Vojta Kmínek byl 
dvacátý šestý a Adam Hlávka na 30.míst�. To je hodn� dobrý rozjezd. O týden pozd�ji se v Kyjov� p�ehodili, 
Vojta Kmínek byl na 20.míst� a Jakub Rohá�ek dojel dvacátýdevátý. Adam Hlávka nebodoval. Slibné výsledky 
má i Jakub Šíbl v kategorii mladších žák�, která ale není vypsána jako �eský pohár. Do kategorie žen postoupila 
Klára Škopcová, ješt� ale nesta�í našim nejlepším. 
Svoje první závody v �eském poháru také absolvovala 
Nela Ha�áková a postupn� se zlepšuje. T�sn� p�ed 
uzáv�rkou se ješt� jelo silni�ní kritérium v Kyjov�, kde 
Jakub Rohá�ek obsadil 15.místo, t�sn� sledován 
Adamem Hlávkou na míst� šestnáctém. Jakub Šíbl op�t 
dojel jako šestý. Stále se lepšící Nela Ha�áková byla 
klasifikována jako devátá. Klára Škopcová, Št�pán 
Petruš a Vojt�ch Kmínek rychlý závod nedokon�ili. 
První letošní stupn� vít�z� pro tým ACS Vrbno si 
v náborovém závod� vychutnala Kate�ina Mlyná�ová 
za t�etí místo.  

První závod Vrbenského Drá�ku, na který p�ijelo 
málo „cizích“ závodník�, protože moc nev��ili tomu, 
že se poda�í z dráhy odstranit sníh, ovládli místní. 
Vyhrál    Vojta   Kmínek    p�ed    Adamem    Hlávkou 
a Jakubem Rohá�kem. V Trituru máme odjety dv�
�asovky, které vyhrál Tonda Lant, lo�ský �asovká�ský 
medailista z Místrovství �R. Tady nemá konkurenta, 
hodn� se ale zlepšují žáci, v�tšinou tak o minutu oproti 
lo�sku. Spurty Vyhrál student Václav Prejda z Ostravy.

Velmi razantn� jsme zahájili turistické akce, 
po�ádané pod názvem 20x20. Znamená to, že v zá�í se 
chceme pokusit o dojetí 400km vzdálenosti za 24 
hodin. Jezdili jsme p�evážn� do Polska, kde jsou 

rovinat�jší terény a také o trochu 
tepleji. Na �ty�ech akcích jsme 
dokázali p�ekonat 150km vzdálenost. 
K turistice p�istupujeme sportovním 
zp�sobem, vždy se nám ale poda�í 
zhlédnout n�jaké p�írodní zajímavosti. 
Kopcovité etapy nás �ekají až v kv�tnu 
a  �ervnu,  kdy  se   chceme   zú�astnit 
i n�kterých maraton�. 

V dob� uzáv�rky jsme po�ádali 
závod Slezského poháru „O Cenu 
Trispolu“, chystáme závod „Jamajka-
Prix“, pojede se také 21.ro�ník 
Železného Draka a na podzim jsme 
po�adatelé jednoho ze závod� �eského 
poháru masters s názvem „�erná 
Opava“. Vrbenské žáky fotil Lubomír 
Tome�ek.  

acsvrbno. estranky.cz 

Opožd�né jaro 
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2. letecké nešt�stí na jesenických horách.
Dne 27. února 1950 asi o p�l osmé ráno havarovalo v prostoru Vysoké Hole nárazem na h�eben ve výšce 1440 

m dopravní letadlo Dakota �SA typu Souhlas DC3–47A.15.DK pod registrací OK–WDY. Bylo to p�i 
pravidelném letu z Ostravy do Prahy. Letoun byl vyroben v roce 1944. Letadlo havarovalo  v husté mlze 

Zajímavosti z historie jesenických hor 
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a ledovém mrholení p�i silném v�tru o síle 90 km/hod za teploty -8 stup��. Byla vysoká sn�hová p�ikrývka. 
Možná,  že  to  byl  taky  jeden  z  d�vod�,  že  nebylo  tolik  ob�tí.  Krom�  �ty��lenné posádky bylo na palub�
27 pasažér�, a p�esto bylo letadlo nárazem úpln� zni�eno, utržena ob� k�ídla a trup se p�evrátil p�i nárazu 
podvozkem nahoru, zahynulo pouze p�t lidí. T�i �lenové posádky a dva cestující. Jeden pilot a n�kolik cestujících 
bylo zran�no vážn�. Cestující byli v�tšinou d�lni�tí �editelé podnik�, kte�í po ukon�ení školení let�li do Prahy na 
oficiální  návšt�vu. Je to asi jeden z d�vod�, pro� je o této katastrof� z této doby, tak málo údaj�. Letadlo z�ejm�
pozdním varováním o po�así, p�echod studené fronty z Vyso�iny byl daleko rychlejší než se  p�edpokládalo. 
Let�lo asi ve výšce 1350 m a díky silnému v�tru zm�nilo kurz a dostalo se na hlavní h�eben Jeseník�.  

Byla to první veliká akce Horské služby po jejím založení v roce 1948 pod vedením V. Myšáka, který se stal 
prvním ná�elníkem. Tyto získané informace jsou z protokol�, a také z ústního podání Vaška Myšáka a lesák�
z Karlova, kte�í se zú�astnili záchranných prací. Letadlo havarovalo 7:32 hod. Asi v 8:30 hod �len HZS, d�ív�jší 
názve Horské služby, hajný Vývoda z Karlova, který byl zvyklý chodit do svého revíru za každého po�así se 
vydal toho dne v nov� napadaném sn�hu na lyžích na obhlídku. Potkal dva muže v polobotkách a v saku a jeden 
m�l pod okem p�kný monokl. Dal se s ním do �e�i a jeden z nich vykládal, že spadli s letadlem. Dlouho trvalo, 
než p�esv�d�ili hajného, že nejdou ze žádného flámu, a že doopravdy spadli s letadlem. Nev�d�li ani, ve které 
�ásti republiky se nacházejí, tak jim hajný ukázal cestu k nejbližšímu obydlí a sám sjel na lyžích do Karlova 
telefonem vyhlásit poplach. Na Barborku, kde byl Vašek Myšák vedoucí , došla do zpráva o havárii letadla asi 
v 9:15. Za pomocí výsadkové jednotky, která byla v té dob� na kurzu na chat� Ov�árna bylo letadlo nalezeno pod 
vrcholem Vysoké Hole asi kep�m 11 hodiny. V té dob� také už došli záchraná�i z Karlova. Po poskytnutí první 
pomoci všem zran�ným byly všechny osoby v t�žkých podmínkách (spousty nového sn�hu), dopraveny na chatu 
Ov�árnu. Byla tam z�ízena provizorní ošet�ovna, a také p�ijeli t�i léka�i na lyžích, pravd�podobn� z Karlovy 
Studánky. Svoz všech havarovaných z Vysoké Hole byl ukon�en ve 13 hodin. Díky v�asnému zásahu všech 
zú�astn�ných zachránc� bylo zachrán�no n�kolik lidí, takže nikdo ze zachrán�ných již nezem�el. Ješt� té noci 
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byli  i  mrtví  z  místa  p�evezeni do h�bitovní márnice v Bruntále. Na Ov�árnu byla p�evezena všechna zavazadla 
a doklady postižených.  

S použitím záznam� a vypráv�ní  Vaška Myšáka 1. ná�elníka HS na Jeseníkách, také Mirka Vašuta, vedoucího 
okrsku Prad�d, a také informací z Okresního archívu v Bruntále sepsal Ladislav Mrkvi�ka.  

Mé vzpomínky jsou jenom na trup havarovaného letadla, které leželo ješt� dlouho v prostorách Vysoké Hole, 
myslím  tak  rok  1958, kdy jsem tam jako kluk procházel. K�eslo z letadla dlouho sloužilo v koteln� na Ov�árn�
a  p�íjemn� se v n�m sed�lo. Znal jsem taky jednoho pána, který se svým synem šel se sán�mi p�šky až k letadlu 
a cht�l si dovézt kousek linolea, které bylo velice vzácné a u nás se ješt� ned�lalo. Jednu dobu jsem jezdil d�lat 
p�ednášky o Horské služb� a nebezpe�í na horách do Karlovic na zotavovnu ROH Slezan. Po jedné takové 
p�ednášce, kde jsem také mluvil o této havárii letadla, ke mne p�išel takový postarší pán, p�edstavil se mi a �ekl, 
já jsem let�l s tou Dakotou. Samoz�ejm� jsem si nechal vykládat ty jeho zážitky.  

Na Jeseníkách bylo potom ješt� n�kolik leteckých havárií sportovních i vojenských letadel, ale tahle akce byla 
1. akcí založené Horské služby Jeseníky.  

Zpracoval Emil Kothánek  

,,Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý p�i �tení p�emýšlí – ví, že ji m�že �íst jen jednou.“ 
/Jean Paul/ 

… z populárn�-nau�né literatury 

1.:  FAJKOŠ, D.:  Kapitoly z historie Moravy a Slezska.  Haví�ov: Javor Morava, 2012. 

2.:  HVÍŽALA, K.:  Knížecí rozhovory s Karlem Schwarzenbergem (1990-2012).  Praha: Portál, 2012. 

3.:  MÁRA, J.:  To snad není možný.  P�erov: Ji�í Mára, 2012. 

4.:  BYRNE, R.:  Kouzlo.  Praha: Ikar, 2013. 

5.:  HORA-HO�EJŠ, P.:  Toulky  �eskou minulostí. Díl 13.  Praha: Via Facti, 2012. 

…z beletrie 

1.:  WHYTE, J.:  Zpívající me�.  Ostrava: Domino, 2011. 
Je všeobecn� známo, co praví legenda: Artuš vnese spravedlnost do zem�, jíž d�íve vládla krutost a hrubá síla, 

jeho otec Uther povznese království z ubohých trosek padlého �ímského impéria a me� Excalibur je vytažen 

z kamene nejslavn�jším králem Anglie. Jack Whyte vypráví to, na� legenda zapomn�la: o letech plných násilí a 

vášn�, z nichž se zrodil velkolepý národ. Zatímco se nad Británií pozvolna snáší st�edov�k, v nov� zbudované 

Kolonii vzniká ze sm�sice �ímské d�stojnosti a keltské velikosti m�sto, jež se má v daleké budoucnosti proslavit 

pod jménem Kamelot… 

2.:  COELHO, P.:  Rukopis nalezený v Akkonu.  Praha: Argo, 2012. 
Nejnov�jší kniha brazilského spisovatele Paula Coelha je dalším dílem, v n�mž se fikce prodchnutá univerzálními 

hodnotami prolíná se skute�nými historickými událostmi. V p�edve�er útoku k�ižák� na Jeruzalém svolává místní 

�ecký u�enec  zvaný Kopt obyvatele m�sta. Nehodlá jim dávat rady jak se bránit proti nep�íteli, nechce 

vychvalovat jen jedno náboženství ani položit základy náboženství novému. Pod�lí se s nimi o to nejlepší, co 

v život� vyslechl a �emu ho nau�ila vlastní zkušenost. Ješt� po tisíci letech si odpov�di �eckého filozofa 

uchovávají svou platnost. Jejich význam je dnes možná v�tší než kdykoliv p�edtím. 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v kv�tnu 
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3.:  LUKJAN
NKO, S.:  Konkurenti.  Praha: Triton, 2013. 
Velkom�stským životem jemn� znavený moskevský t�icátník Valentin alias Katran, profesí noviná�, si jednoho 

ve�era všimne zvláštního inzerátu za�ínajícího slovy: Hledáme piloty orbitálních bombardér�, kosmických 

stíha�ek a vesmírných lodí technické podpory…Podnapilý Valentin téže noci navštíví  personální agenturu 

Hv�zdná hodina a nechá se z legrace naverbovat do vesmírné armády. Život se mu radikáln� zm�ní, žije rázem 

životy dva. Který ale je ten skute�ný? A pro� by vlastn� lidé m�li pilotovat orbitální bombardéry? Kdo na n��em 

takovém m�že mít zájem? KGB, Ameri�ani nebo snad mimozemš�ani?  

 4.:  IVAN�ÁKOVÁ, I.:  Velké holky neplá�ou.  Praha: Motto, 2013. 
 Autorka odmali�ka toužila stát se modelkou a tomu pod�ídila vše. Nakonec se jí poda�ilo proniknout do téhle 

branže, ale cesta vzh�ru byla pomalá a trnitá. A tak vd��n� p�ijala nabídku majitele jednoho londýnského butiku, 

aby se stala tvá�í jeho nové módní kolekce. Fotografování probíhalo v Argentin�. T�sn� p�ed odletem ji jeden 

z fotografových asistent� požádal, aby s sebou vzala dárek pro majitele butiku, který ji najal. Souhlasila a bez 

p�emýšlení hodila balí�ek do kufru. Netušila, že v balí�ku je kokain, který ji dostane na dlouhé m�síce do 

francouzského v�zení… 

5.:  CHISHUGI, L.:  Dlouhá cesta z ráje: p�ežila jsem rwandskou genocidu.  Praha: Ikar, 2012. 
Autobiografický p�íb�h trnité cesty n�kdejší rwandské modelky je strhující, i když �asto hodn� syrové �tení. D�j 

se vrací ke genocid�, která v roce 1994 zcela rozvrátila zemi a zanechala za sebou statisíce mrtvých. Ihned 

v prologu je �tená� vystaven drsné scén�, když je Leah se svým p�lro�ním synem, jeho ch�vou a strýcem na út�ku 

zastavena vraždícími Hutuy, kte�í jí p�ímo p�ed o�ima umlátí strýce k smrti, ji samotnou vážn� zraní a nechají 
ležet na hromad� mrtvých t�l. Leah se vydává na strastiplnou cestu, netuší, co se stalo s milovaným mužem, 

rodi�i ani sourozenci, a nem�že nikomu v��it. Prchá s malým synem nejprve do Zairu a potom p�es Tanzanii, 

Ke�u, Zambii, Malawi až do Jihoafrické republiky. A na každém kroku �íhá smrt. 

6.:  GROSSMAN, D.:  Žena prchá p�ed zprávou.  Praha:  Mladá fronta, 2013. 
Ora, jejíž syn se ú�astní velké vojenské operace, prchá z domova, aby se nemu�ila �ekáním na zlou zprávu, 

protože je p�esv�d�ená, že musí nevyhnuteln� p�ijít. Rozhodne se, že zprávu odmítne tak, jako se odmítá vojenská 

služba, cítí, že jedin� tímto zp�sobem by snad mohla odvrátit katastrofu a zachránit svého syna Ofera.  Tém��

m�síc putuje Ora p�šky nap�í� Izraelem a d�lá to jediné, co dokáže, aby syna ochránila a dodala mu sílu: 

vypráví o n�m, rozplétá jeho i sv�j životní p�íb�h a vynáší na sv�tlo hluboko zasutá tajemství… 

7.:  LYNDON, R.:  Cesta sn�žných pták�.  Praha: Knižní klub, 2012. 
Velkolepý román se odehrává v 11.století a provází �tená�e tém�� celým tehdejším sv�tem. Ne všichni, kte�í se 

vydali na tu neuv��itelnou cestu, se vrátí. Bude to ten, jehož žene pomsta? Nebo jiný, pro n�hož je to pokání? 

Koho osud zastaví: dobrodruha, nebo u�ence? Cesta za vzácnými sokoly z Anglie na vzdálený Island i do 

Grónska a p�es pustiny ruských stepí do Konstantinopole se m�ní v boj o p�ežití. 

… pro d�ti a mládež 

1.:  NEOMILLNEROVÁ, P.:  Amélie a tma.   Praha: Albatros, 2012. 
Amélii je 12 let. Má �erné vlasy, nosí �erné šaty, dokonce i kolo má �erné. S mámou žijí v zapomenutém dom�, 

kde se p�ed 122 lety zastavil �as. Bojí se poznat sv�t venku, bojí se, aby to pak nebolelo. Jenže nuda je horší než 

bolest a necítí nic, to je ze všeho nejhorší. Markéta je pro Amélii nad�jí, že její dny nebudou jeden jako druhý. 

Jsou to nejlepší  kamarádky, i když každá je tak trochu z jiného sv�ta… 
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2.:  NESBO, J.:  Doktor Proktor a konec sv�ta. Možná...  Brno: Jota, 2013. 
Už jste to slyšeli? Že konec sv�ta je na spadnutí? A že budeme patrn� �elit ohromné invazi z vesmíru? Nebyl by to 

ale doktor Proktor a jeho spoluhrdinové Líza a Bulík, aby si s tím nev�d�li rady. Za pomoci Proktorových 

supervynález� se vydají zachránit sv�t. 

3.:  PRRIESTLEY, CH.:  P�íšerné  p�íb�hy z temného tunelu.  Praha: Argo, 2012. 
Ve t�etí knize P�íšerných p�íb�h� se �tená� op�t do�ká pon�kud zlov�stného vyprav��e, jehož historky berou 

dech. Ne nadarmo upozor�uje obálka britského vydání ,,Varování pro mladší �tená�e: Toto je vážn� strašidelná 

kniha!“ 
                                                                                          Olga Hulínová, vedoucí p�j�ovny pro dosp�lé                                                 
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29. 03. 2013 Michal Kos a Hana �ížková (oba z Ludvíkova) 

30. 03. 2013 Michal Král (Jedovnice) a Sabina P�ikrylová (Blansko) 

06. 04. 2013 Tomáš Frank a Alena Donnertová (oba z Olomouce) 

20. 04. 2013 Rostislav Swieto� (Ostrava) + Marta Zbo�ilová (Vrbno p. P.) 

Bc. Dagmar Podešvová, matriká�ka 

Aneta   Sr o s tl í ko vá    Vrbno pod Prad�dem  
Josefína   To ndr o vá    Vrbno pod Prad�dem   

Matyáš   Ryš ka    Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  
Melissa   B e rg ero vá   Vrbno pod Prad�dem  
Jind�iška   Mar t í nko vá  Vrbno pod Prad�dem – Železná  

Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

Miroslav   No vák    Vrbno pod Prad�dem  
Radomila   Val í �ko vá  Vrbno pod Prad�dem  

Radek   Tr ní k    Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  
Antonín   J o c hi m   Vrbno pod Prad�dem  
Vratislav   St r nade l     Vrbno pod Prad�dem  

Ing. Emil  P el a   Vrbno pod Prad�dem  
Helena   B el ko vá    Vrbno pod Prad�dem  

  Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

Uzav�ená manželství 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 
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Blahop�ejeme 

Naše milá Jani, p�ijmi od nás blahop�ání, 
k T vým dvakrát dvacet p�t, a� se kolem Tebe to�í sv�t. 

Cítíš-li se v duši mladá, žij si na sv�t� ráda. 
Dne 23. kv�tna 2013 oslaví krásné kulatiny 

paní Jana Ku�ítková 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší k narozeninám i do další padesátky  
Ti p�ejí tvoje kamarádky 

 Haní, Foty, Terez a holky z Mate�ské školy Ve Svahu. 

H�ejivé slune�ní paprsky, léto každý den, 
doživotní zásobu zmrzky, život jako sen. 
Lehce spln�ná p�ání, zdraví jako z oceli, 

úsp�chy bez namáhání, a� jsi po�ád veselý. 
9. kv�tna 2013 oslaví své krásné 80. narozeniny 

pan Josef Hackenberg 
z Vrbna pod Prad�dem 

Srde�né blahop�ání, mnoho št�stí, pevné zdraví,  
radost v srdci a stále dobrou náladu  

Ti do dalších let p�ejí manželka Vlasta,  
synové Pepa a Petr s rodinami  

a dcera Jitka s rodinou.  
Všechna pravnou�ata posílají velikánskou pusu.

„Všechno, co jen život Ti m�že dát, chceme i my v tento dnešní den Ti p�át. 
K Tvým šedesátinám gratulujeme, ke všemu nejlepšímu srde�n� blahop�ejeme. 

Abys vždy zdráv a veselý byl a ješt� mnoho jubileí oslavil. 
A� v srdci Tvém kvete zlatý kv�t, vše nejlepší Ti p�ejem aspo� do sta let“. 

Dne 27. kv�tna 2013 oslaví kulaté narozeniny 

pan Miroslav �atloš 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Vše nejlepší p�eje manželka Helena, dcery Helena a Pavlína  
a vnou�ata Veronika, Daniel a Radim.  
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Rozlou�ili jsme se 

Dne 1. kv�tna 2013 oslaví 70. narozeniny 

pan Petr Mandžuno 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší, hodn� zdraví, pohody a životní síly do dalších let Ti p�eje  
manželka Marie, d�ti s rodinami a vnou�ata. 

„Lži�ku hrdost, kotlík úsp�chu,  
jezírko pen�z, mo�e št�stí,  

oceán zdraví a celý vesmír lásky 

p�eje Jan� k narozeninám kamarádka Eva. 

„Je-li Ti šedesát let, znovu se Ti otevírá sv�t. 
Vždy� šedesát, to žádné stá�í není, jen mládí ve zkušenost se m�ní“. 

Dne 17. kv�tna 2013 oslaví své krásné 60. narozeniny 

pan Rudolf �urák 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší k Tvým narozeninám Ti p�ejí manželka Marie a syn Tomáš,  
sestra Erika s rodinou, Vladimír, Bed�iška a Zdena s rodinami  

a kamarádi Zdena a Honza Gajdošovi.  

D�kujeme za projevy soustrasti a kv�tinové dary všem p�íbuzným,  
p�átel�m, známým, starostce m�sta Vrbna p. P., starostce obce Ludvíkova  

a všem, kte�í se p�išli naposledy rozlou�it s naším drahým zesnulým 

panem Ing. Emilem Pelou 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Zarmoucená rodina 
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Vzpomínáme 

„Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dve�e vzpomínek jsi nechal doko�án. 
D�kujeme za to, �ím jsi nám byl, za každý den, jenž jsi pro nás žil“. 

Dne 9. kv�tna 2013 si p�ipomeneme 8. smutné výro�í kdy nás opustil 

pan Ji�í Maršal 
z Vrbna pod Prad�dem 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Jarmila,  
dcery Leonka a Zlatka s rodinami a rodiny Ka�ova a Grygova. 

Dne 20. kv�tna 2013 by se dožila 57 let 

paní Zde�ka Horáková  
z Vrbna pod Prad�dem 

"Jak krásné by bylo Ti blahop�át, 
m�žeme jen ho�ící svíci a hezkou kytici na hrob Ti dát, 

chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat". 
Stále s láskou vzpomíná celá rodina. 

„Kdo v srdci žije – neumírá“. 
Dne 12. kv�tna 2013 vzpomeneme nedožitých 72 let 

pana Josefa Volka 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Vzpomíná manželka a d�ti. 

„Kdo m�l, ten nezapomn�l, kdo cht�l, ten vzpomn�l“. 
Pietní vzpomínka na kamaráda 

pana Jardu Kopeckého, 
který by 7. 4. 2013 oslavil narozeniny 

a také 9. 5. 2013 to budou 3 roky od jeho úmrtí. 
Za všechny vzpomíná družka Anna Hudáková 

a kamarádka Arnošta Andrýsková. 
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„Jen svíci ho�ící a hezkou kytici Ti na hrob m�žeme dát,  
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat“. 

Dne 26. kv�tna 2013 vzpomeneme 7. smutné výro�í úmrtí 

paní Olgy Petrušové 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

S láskou vzpomíná celá rodina. 

„To, že �as rány hojí, je jen zdání, 
v srdci z�stává bolest a vzpomínání“. 
Dne 22. kv�tna 2013 vzpomeneme  

5. smutné výro�í úmrtí milovaného �lov�ka 

paní Vladimíry Štefkové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 

„Kdybyste n�kdy radu pot�ebovali, jen s láskou na mne vzpome�te, 
budu žít s Vámi i nadále a budu bdít nad každým vaším krokem, 

p�ijdu vám pomoci, aniž byste v�d�li“. 
Dne 12. kv�tna 2013 uctíme tichou vzpomínkou nedožité 72. narozeniny 

paní Mgr. Hani�ky Sehnálkové, 
rozené Feikové. 

Za tichou vzpomínku d�kujeme. S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.  

Dne 24 kv�tna 2013 by se dožila 84 let  
a zárove� jsme v únoru vzpomn�li 20. výro�í úmrtí 

paní Edity Theimerové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Vzpomínají syn Ji�í s rodinou,  
syn Josef a dcera Edita s rodinou.   
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Inzerce 
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