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Slovo starostky
Vážení tená i,
V ervnovém ísle Zpravodaje se každoro n setkáváme s pozvánkami na mnoho akcí, spojených
s nastupujícím létem, zábavou, radovánkami pro d ti a dosp lé, jen si z široké nabídky dob e vybrat. Ve Vrbn
pod Prad dem pat í k nejv tší akci Vrbenské slavnosti, na které Vás všechny srde n zvu a doufám, že
v p ipraveném programu každý z Vás najde n co, co ho zaujme. V ervnu také nastává období netrp livého
o ekávání prázdnin, ale p edtím ješt bude možná výlet a poté p edávání vysv d ení. Pouze letošní maturanti
gymnázia již vysv d ení p evzali 29. 5. 2013 v ob adní síni radnice. Blahop eji jim dodate n , letos jsem se této
slavnostní události nemohla zú astnit. Všem p eji úsp šné vykro ení k dalším studiím a také, aby se do Vrbna
rádi vraceli, a až poznají sv t, tak n kte í t eba natrvalo.
U v domí toho, že se zde nežije lehce (i když v dnešní dob , kde se žije lehce?) - jsme v odlehlé lokalit , ne
dob e dostupné, s málo pracovními p íležitostmi nejen tady, ale i širokém okolí. ím menší lokalita, tím je
i obtížn jší spojit práv toho ur itého pracovníka s danou kvalifikací s pracovním místem, které pot ebuje
kvalifikaci odlišnou, než tam, kde je širší spektrum pracovních míst a k tomu v tší množina pracovník , tam se
snáze najde „spojení“ místa a pracovníka, které vyhovuje.
M sto i m stské organizace letos op t výrazným zp sobem využily možnost zam stnávání pracovník v rámci
ve ejn prosp šných prací. Snad je to už i vid t na ve ejných prostranstvích. Proti lo skému roku, kdy naprosto
demotivujícím zp sobem ministerstvo práce nastavilo povinnost 80 hodin práce zdarma m sí n i t m
evidovaných uchaze m o zam stnání, kte í žádnou podporu nepobírali, je letošní situace podstatn lepší.
M la jsem možnost na pozvání starosty obce Byst any a místostarosty pana Antonína Kamenského navštívit
tuto obec u p íležitosti slavnostního pietního aktu – 68. výro í ukon ení II. sv tové války, kdy byly položeny
v nce k místu posledního odpo inku 22 francouzských voják , jejichž ostatky jsou uloženy v rotund
byst anského h bitova. Byla to událost velmi d stojná a uv domila jsem si velký rozdíl ve vnímání a udržování
tradic. V ostatním jsme nalezli mnoho podobného – vid li jsme základní školu, mate skou školu, hasi skou
zbrojnici a domov pro seniory. Ve ejn prosp šné pracovníky mají také ve velkém po tu, jako u nás. Velký
rozdíl však je v kvalitní dostupnosti do Prahy, do Teplic, do Ústí n. L. a nakonec i do Dráž an. Je to ohromná
výhoda pro obyvatele Byst an, kte í do práce také ve velké mí e dojížd jí, jejich podmínky jsou však díky
dostupnosti výhodn jší a šance lepší.
Touto vzpomínkou se vrátím k prázdninám a dovoleným. Krajina severních ech je také velmi kouzelná,
naprosto jiná než naše Jeseníky – ur it stojí za návšt vu. A my m žeme tamní obyvatele pozvat k nám .
A ješt k prázdninám. Hodn jsme p emýšleli o tom, co m že radnice ud lat pro volný as d tí o prázdninách.
P ipravili jsme proto Vrbenské prázdniny 2013, ur it zde bude zajímavá nápl innosti a nejr zn jší aktivity
a podmínky jsou nastaveny tak, aby pokud možno nebyly žádné p ekážky k ú asti vrbenských d tí od 7 – 15
let. Jsem p esv d ena, že nejd ležit jší, když uvažujeme o budoucnosti, je to, jací budou budoucí ob ané m sta.
P i vítání ob ánk vždy oslovuji v prvé ad rodi e. Spole nost, školu a m sto nevyjímaje, však m že svou
trochou p isp t, aby d ti byly spokojeny, aktivní, inorodé a m li své m sto rády.
P eji krásný erven a p kné dlouhé dny.
Helena Kudelová
starostka
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Informace Rady m sta Vrbno pod Prad dem
V m síci kv tnu RM projednala následující záležitosti:
RM r o z h o d l a:
o uzav ení dodatku . 2 ke Smlouv o dílo ze dne 17. 7. 2009 o po ízení „Územního plánu Vrbno pod
Prad dem“ mezi spole nosti Urbanistické st edisko Ostrava s.r.o. se sídlem v Ostrav a M stem Vrbno
pod Prad dem,
o poskytnutí dotace ve výši 1.000K na zakoupení putovního poháru pro florbalovou ligu Air Force
Karlovice,
o vyhlášení zám ru na pronájem ásti pozemku p. . 973 v k.ú. Vrbno pod Prad dem o vým e 230 m2 za
ú elem zahrady.
RM o d s o u h l a s i l a:
návrh smlouvy mezi M stem Vrbno pod Prad dem a IMPULS – agenturou pro obchod, turistiku,
informace s.r.o.,
navržený postup projektanta pro vy ešení problému dodávky teplé vody na sídlišti Sv. Michala,
provedení technického zhodnocení tepelných izolací páte ního rozvodu a po ízení dochlazova e spalin
pro zefektivn ní výroby a dodávky tepla z kotelny na nám. Sv. Michala .p. 560 ve Vrbn pod Prad dem,
uzav ení podnájemní smlouvy k bytu . 5, Ve Svahu 426 mezi Marketou Janatovou a Bárou Doležalovou
na 1 rok,
stavbu rozší ení vedení NN na parcele . 1185/1 v k.ú. Vrbno pod Prad dem.
RM v z a l a n a v d o m í:
zprávu o hospoda ení v lesích M sta Vrbno pod Prad dem v roce 2012,
výro ní zprávu o provozu vodovodu a kanalizace m sta za rok 2012,
návrh na z ízení p ím stského letního tábora (Vrbenské prázdniny 2013),
informaci o vývoji p íjm – sdílených daní, rekapitulaci p íjm a výdaj a výsledky hospoda ení za
1-3/2013,
výro ní zprávu o innosti M Ú Vrbno pod Prad dem za rok 2012.
RM s c h v á l i l a:
po adník na byty pro rok 2013,
pronájem pozemku p. . 793/2 o vým e 910 m2 v k.ú. Mnichov pod Prad dem za ú elem zahrady,
za azení materiálu do programu Zastupitelstva m sta Vrbno pod Prad dem dne 16. 5. 2013.
Ing. Lasota Miloš, místostarosta

Zprávy z radnice
K cen tepla za rok 2012
Nastalo období vyú tování služeb za užívání bytu, pro mnoho majitel i nájemník byt byla p ekvapením
výše ástky za dodávku tepla i teplé vody. Jak m sto m že, i nem že ovlivnit kone nou cenu? Na zvýšení ceny
tepla m lo vliv n kolik faktor , které spole nost TEPLO VRBNO s.r.o. i m sto nemohlo a nem že ovlivnit. Od
1. ledna 2012 došlo ke zvýšení sazby DPH z 10 % na 14 %, což p i cen 563,9 K /GJ iní 22,56 K . V pr b hu
roku 2012 došlo také k nár stu cen plynu a elektrické energie. Oproti roku 2011 se náklady na energie zvýšily
o cca 600 tis K . Stálé náklady, mezi n ž pat í mzdy, nájem, opravy, služby apod., se poda ilo spole nosti
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TEPLO snížit o 460 tis. K . Je t eba si uv domit, že cenu za teplo netvo í pouze faktura od spole nosti
dodávající plyn, ale další náklady, jako jsou provád ní revizí, zajiš ování oprav, odb r el. energie na provoz
erpadel a úhrada dalších služeb s provozem kotelen souvisejících. Pro výpo et záloh na letošní rok byla cena
kalkulována - odhadována již v m síci listopadu roku 2012. P edpokládalo se další navýšení ceny za energie
a v tomto období také vláda zvažovala sjednocení DPH, což by znamenalo další navýšení ceny za služby.
Nakonec se DPH u t chto služeb navýšilo od 1. ledna 2013 pouze o 1 % - tedy ze 14 % na 15 %. Oproti
p edpoklad m v dob kalkulace ceny pro rok 2013, p ípadn v období uzavírání smluv, dává sou asný vývoj
výhled, že z placených záloh budou po vyú tování roku 2013 ve v tšin p ípad výsledkem p eplatky.
Koneckonc p i uzavírání smluv na jednotlivé roky je vždy na dodavateli a odb rateli, na jaké výši záloh se
dohodnou.
Ing. Iveta Pešatová, vedoucí majetkoprávního odboru M Ú Vrbno p. P.
Ukládání zeminy na úložišti u lomu v Mnichov
Rada m sta na svém 49. zasedání dala zelenou ukládání zeminy na úložišti u lomu v Mnichov . Zažádala o ni
paní Nad žda Klí ová a souhlasem radních tak otev ela možnost ukládání zeminy z výkop a p ípravných prací
na stavbách i pro jiné firmy. Ty dnes mohou za poplatek 50 K za tunu na úložišt p ivézt a složit zeminu, která
není kontaminována. Podle vyjád ení vedoucího odboru výstavby a životního prost edí M stského ú adu Vrbno
p. P. Ing. Vojt cha Virága bude moci m sto zeminu využívat pro své ú ely, do budoucna ji využít také
k rekultivaci bývalé skládky komunálního odpadu.
Zastupitelstvo rozhodlo o zm n ceny za vodné a sto né
Na posledním 15. zasedání Zastupitelstva m sta Vrbno p. P. byla jedním z bod programu zm na ceny
vodného a sto ného od 1. zá í 2013. Po delší a místy vzrušené diskusi zastupitelé hlasováním rozhodli o nové
cen za vodné ve výši 24,70 K v etn DPH a cen za sto né v téže výši. Uložili sou asn Rad m sta zadat
zpracování auditu na hospoda ení – náklady vodného a sto ného. Nepopulární opat ení p ichází poté, co m sto
jako provozovatel vodovod a kanalizací musí nov do kone ných cen pro odb ratele promítnout i odpisy
za ízení oproti p edchozímu postupu vytvá ení tzv.fondu obnovy s ne tak striktními pravidly jeho tvorby.
P vodn navrhovaná cena vodného a sto ného na b eznovém zastupitelstvu byla vyšší a zastupitelé ji odmítli.
Proto m stský ú ad musel znovu zhodnotit a zvážit do jaké míry a u kterých sítí a technologických za ízení je
únosné „papírov “ povýšit životnost vybraných ástí za ízení, a tím umožnit rozložit odpisy do více let tj. snížit
jejich dopad v kalkulaci navrhované ceny za vodné a sto né, která bude p ijatelná. Za posledních p t let se cena
vody ani sto ného, krom jednoho zvýšení v d sledku navýšení sazby DPH, ve Vrbn p. P. nezm nila.
M sto je dobrým hospodá em ve svých lesích
Výsledky hospoda ení v lesích v majetku m sta jsou také za rok 2012 velmi dobré. Porosty jsou zdravé, nejsou
napadeny šk dci, ani dlouhá zima nep inesla nad obvyklou míru škody v podob okus mladých strom lesní
zv í. Struktura m stských les je podobná jako u státních les . M sto ani v letošním roce nepo ítá s t žbou
d eva v maximální mí e, zachová tak „vstoje“ zhruba p t tisíc kubík d eva oproti pln ní parametr lesního
hospodá ského plánu platného na 10 let. Mimochodem v letošním roce se zahájí v m stských lesích práce na
novém LHP pro další období. D vod pro ponechání ásti plánovaných t žeb pro další období je ten, že se letos
t ží také ve 120-130letých porostech, které jsou zárukou dobré výt žnosti. V dalším období tomu tak nemusí být
a pak mohou být úspory zálohou pro p ípad pot eby posílení p íjmu rozpo tu m sta. Radní m sta na svém
49. zasedání probírali výsledky s odborným lesním hospodá em m stských les Ing. Václavem Hochmannem
a pod kovali mu za výborné výsledky.
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Vrbenští p ijali pozvánku od starosty Ribéracu
Poslední kv tnový týden odcestovala spole n s výpravou partnerského polského m sta Glogówku do
francouzského Ribéracu ty lenná delegace z Vrbna pod Prad dem vedená starostkou m sta Ing. Helenou
Kudelovou. Jihofrancouzské m ste ko Ribérac v kraji slune nic a vinohrad (na snímcích A. Kiedro ové) je už
dva roky partnerským m stem Glogówku a jeho p edstavitelé projevují zájem také o navázání partnerství
s Vrbnem pod Prad dem. P ed dv ma lety se Vrbno pod Prad dem ú astnilo výstavy fotografií o život obyvatel
ty evropských m st v m stské knihovn v Ribéracu, využilo p itom také sout žní snímky z prvního ro níku
naší fotosout že Vrbno mým objektivem. Rozvíjení partnerství má pevnou základnu v samotných obyvatelích
m st, protože ti jsou hostitelskými rodinami a umož ují novým p átel m poznat zp sob života v dané zemi,
m st i konkrétní rodin . Posilování partnerství a poznávání má podporu Evropské unie.
Mgr. Alena Kiedro ová, odbor vnit ních v cí M Ú Vrbno p. P.

ohlásit správci poplatku nejpozd ji do 15 dn ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
Formulá k ohlášení je dostupný na internetových stránkách m sta:
http://www.vrbnopp.cz/cs/archiv-odboru/informace-a-formulare-financniho-odboru/
- formulá prohlášení KO byt, chata, RD 2012. Vypln ný formulá je nutno odevzdat neprodlen správci
poplatku, tj. na finan ní odbor M Ú, 2. patro, íslo dve í 217. Formulá je k dispozici též v pat e vedle nást nky
s informacemi finan ního odboru. Kdo tak neu iní, vystavuje se riziku uložení po ádkové pokuty do 50 000
K za nepln ní povinnosti nepen žité povahy.
Martina Matušková, finan ní odbor M Ú
Vrbnem prob hnou p íznivci dogtrekkingu - b žci se svými psy na postroji
Ve dnech 6. až 9. ervna po ádá Centrum pro výcvik ps Alfa na Vrbensku 5. ro ník dogtrekkingového
závodu "Zde jsou lvi". Závodní tým tvo í vždy lov k a pes a mají za úkol v co nejkratším ase zdolat
stokilometrovou tra . Podle pravidel musí být pes neustále p ipnut speciálním postrojem k psovodovi, v p ípad
volného vypušt ní psa bude psovod diskvalifikován. Není t eba mít obavy z volného pohybu ps ve Vrbn pod
Prad dem ani jinde. Také p ípadné psí exkrementy si závodníci ihned uklidí. Trasa povede následovn : Suchá
Rudná - Karlova Studánka- Vrbno pod Prad dem - Karlovice - Staré Purkratice - Radim - Zátor - Nové
He minovy - Bruntál - Rudná pod Prad dem - Suchá Rudná. Závodníci startují postupn b hem celého dne,
nikde by tedy nem lo dojít k jejich kumulaci. Více informací k akci je možno najít na stránkách
www.canisterapie.net, ale také ve vyjád ení organizátorky akce Libuše Kotkové pro náš Zpravodaj:
„Dogtrekkingu se b žn v nuje jen ur itá skupina blázn (na rovinu, kdo jiný by šel dobrovoln sto kilometr za
dva dny ). Ale te jsme se rozhodli umožnit start komukoliv. Takže pro „normální“ lidi otev eme „p j ovnu
ps “ . Zú astnit se tedy m že kdokoliv - bu se psem, kterého má doma, nebo si m že p j it psa s veškerým
vybavením u nás. Tito za áte níci p jdou tra v délce 13 nebo 24 km. T ináctikilometrové trati se mohou
zú astnit i ko árky, bude pro n sjízdná. S lidmi p jde zkušený horský v dce a psovod, takže bezpe nost jak lidí,
tak ps , bude zajišt na. Start této skupinky bude v sobotu v 9 hod. Na sob lidé musí mít obuv i oble ení vhodné
na túru, s sebou nabitý mobil, pití a jídlo na celý den a propisku (povinné, k zapsání se na kontrolních bodech).
V p ípad , že n kdo tra nezvládne, zavolá na „záchranný telefon“ a za poplatek 100 K ho ihned odvezeme zp t
do cíle. Start i cíl bude u hotelu Paramon (Suchá Rudná).“
Mgr. Alena Kiedro ová, odbor vnit ních v cí M Ú Vrbno p. P.

K platbám za komunální odpad
Nová zm na od 1. 1. 2013 pro fyzické osoby vlastnící byt, stavbu k individuální rekreaci nebo rodinný
d m na území Vrbna pod Prad dem a v jeho místních ástech
Finan ní odbor M stského ú adu Vrbno pod Prad dem upozor uje fyzické osoby vlastnící byt, stavbu
k individuální rekreaci nebo rodinný d m na území Vrbna p. P. a jeho místních ástech, že od 1. ledna 2013 se
zm nil okruh poplatník místního poplatku za komunální odpad. Každému, kdo je vlastníkem domu nebo
bytu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, vznikla dnem ú innosti dle OZV . 2/2012
o místním poplatku za komunální odpad, tj. od 1. ledna 2013, ohlašovací povinnost, kterou je poplatník povinen
6. strana

ZPRAVODAJ

8. strana

7. strana

ZPRAVODAJ

9. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

INFORMACE

Rada pro cestovní ruch p i Euroregionu Prad d
K VRBENSKÝM PRÁZDNINÁM 2013

ORGANIZA NÍ ÁD:
Vrbenské prázdniny 2013 jsou ur eny d tem ve v ku 7- 15 let ( od ukon ené první
t ídy).
Program probíhá v dob od 7:30 do 16:30 hod., pozd jší/d ív jší návraty budou
uvedeny v programu, pop . na n budete upozorn ni vedoucím tábora alespo den
p edem. Vedoucí p ebírají zodpov dnost za dít od chvíle jeho p evzetí ráno v 7:30 hod. v Základní škole . 3
(Bezru ova ul.).
CENA: 150,- K /DÍT /TÝDEN
Vypln nou p ihlášku na turnusy konané v ervenci 2013 je nutné odevzdat nejpozd ji do 28. 6. 2013, na
turnusy konané v srpnu 2013 nejpozd ji do 31. 7. 2013 na podateln M Ú Vrbno pod Prad dem. (I. patro,
dve e . 206).
V p ípad , že turnus nebude pln obsazen, je možné, aby se dít dostavilo v pond lí na základnu, tj. do
klubovny Základní školy . 3 (Zelená), p edložilo vypln nou p ihlášku a uhradilo poplatek k rukám
vedoucí tábora.
Úhrada ceny: v hotovosti k rukám vedoucí tábora oproti p íjmovému dokladu v den nástupu dít te na
turnus, nebo v pokladn M Ú Vrbno pod Prad dem. V p ípad platby v pokladn M Ú je t eba poplatek
uhradit nejpozd ji do pátku p ed za átkem turnusu, na který je dít p ihlášeno. Doklad o úhrad
p edložíte vedoucímu tábora v den nástupu.
Úhrada je vratná pouze v p ípad onemocn ní dít te, které musí být potvrzeno léka em.
CENA ZAHRNUJE stravu (snídan , ob dová sva ina), pitný režim
MÁ-LI VAŠE DÍT ZDRAVOTNÍ POTÍŽE, alergie nebo užívá-li léky, informujte o tom ihned p i nástupu
na tábor vedoucího
KAŽDÝ DEN SI D TI P INESOU S SEBOU:
* vhodnou sportovní obuv a od v, p ez vky, plášt nku, bat žek na ramena, plastovou lahev na pití
* ostatní dle programu ( plavky, tri ko na výtvarné innosti a pod. …)
* v horkých dnech nezapome te na pokrývku hlavy, slune ní brýle
Bude-li dít vyzvedávat n kdo jiný než rodi e, vyzna te to na p ihlášce, bez tohoto souhlasu dít jiné
osob nebude vydáno (platí i u vyzvedávajících nezletilých sourozenc !!!)
UPOZOR UJEME,
že za cennosti (šperky, mobilní telefony a další…) neneseme žádnou zodpov dnost, proto sami zvažte, zda
jsou pro d ti nutné.
D kujeme za Váš zájem.
V íme, že s námi Vaše d ti p íjemn stráví prázdninové
dny plné výlet , her, sout ží a zábavy.
Bližší informace podá:
Mgr. Soušková
vedoucí tábora (tel. 730 137 591),

Vážení ob ané,
cht l bych se s Vámi pod lit a mém tém rok a p lletém p sobení v Rad pro cestovní ruch p i Euroregionu
Prad d, jejímž jsem lenem. V této Rad mají zastoupení i m sta Krnov, Bruntál, Rýma ov a Vrbno pod
Prad dem. Tato Rada zahájila svou innost v srpnu 2011 a její první dokument, který schválila, byla
marketingová strategie turistické oblasti Jeseníky-východ (okres Bruntál). Tento základní dokument prakticky
stanovil cíle, kterými se Rada ve své innosti zabývá, tj. zastavit propad návšt vnosti a nastartovat její r st
s dopadem na zam stnanost. Cílovými skupinami turist jsou rodiny s d tmi, senio i a školní zájezdy. Domácími
cílovými trhy pak p edevším Praha, Ostravsko a Jižní Morava, zahrani ními trhy Polsko, N mecko, Slovensko
,Rusko, Pobaltí a Ukrajina.
V souvislosti s komplexností služeb a jejich kvalitou Rada schválila sm rnici . 3/2012 Euroregionu Prad d,
která mimo jiné stanovuje povinnost spolupracujících ubytovatel certifikovat svá ubytovací za ízení. Jedná se
o 1. takovýto po in v eské republice a ukazuje se, že to byl krok správným sm rem. Rada zárove schválila
p ípravu regionálních turistických produkt v etn produktových ad, které jsou distribuovány prost ednictvím
pr vodc Zima, Léto a Jaro a podzim. Pr vodkyní je animovaná postavi ka Viola, která potenciální návšt vníky
Jeseník láká k návšt v i na portálu Rodinné Jeseníky (www.jeseniky-rodina.cz) a dále na Facebooku
a Google+. Rada rovn ž schválila zprovozn ní unikátního Voucher systému Jeseníky, který motivuje domácí
i zahrani ní cestové kancelá e k prodeji pobyt v Jeseníkách svým klient m a nahrazuje drahé slevové systémy.
Systém se velmi osv d il a velmi pomáhá zvyšovat obsazenost l žek. Stojí za pozornost zd raznit, že za ínají
p evládat pobyty na týden p ed pobyty víkendovými. To se d je i díky pobytovým balí k m, kdy návšt vník
z tip na výlety zjiš uje, že nesta í víkend na to, aby všechny možností výlet zvládl. Je ale s podivem, že
provozovatelé ubytovacích za ízení na území našeho m sta se do tohoto systému nezapojili a nemají
zájem o zkvalitn ní svých služeb prost ednictvím certifikace. Zato nap íklad Horské hotely Vidly, Kop ivná i
Brans, a dnes již i Horské lázn Karlova Studánka, Voucher systém Jeseníky využívají. Stále u n kterých
provozovatel ubytovacích za ízení p evládá názor, že Rada je chce p ipravit o peníze, které souvisí s certifikací
a nevidí, že je tomu vlastn naopak, kdy certifikace p ináší zkvalitn ní jejich služeb a vlastn i peníze formou
zvýšené obsazenosti. S tím souvisí i prodej spolupráce s výrobci regionálních produkt , které se stávají
v poslední dob vyhledávaným artiklem návšt vník naší turistické oblasti. A tak je možno nap íklad koupit ov í
sýr z Domašova v Penzionu B la, Osoblažskou krajku z Liptán v informa ním centru v Krnov apod. Zde je
t eba pochválit výrobce regionálních produkt z našeho m sta, a to paní Strnadovou, provozující vitrážovou
manufakturu, a manžele Slavkovské, provozující Sklárnu Jakub. Prostor zde mohou, podle m , dostat
i výrobci produkt z medu, peka i, rybá i apod..
Nosnými programy Rady jsou Ak ní plány I., II. a III., navazují na provád cí dokumenty Rady (know how).
Jedná se zejména o tvorbu produkt cestovního ruchu, tiskoviny (pr vodci, mapy, brožury, informa n
propaga ní letáky apod.), e-marketing, podporu prodeje nabídky turistické oblasti prost ednictvím fam trip ,
press trip a propaga ních akcí, a také vlastní výzkumná innost.
Práv provád ní vlastního výzkumu dává p ehled o návšt vnosti, p íjmech z cestovního ruchu a celkovém
stavu cestovního ruchu v oblasti. Tento výzkum potvrdil nár st návšt vnosti a p íjm z cestovního ruchu
v turistické oblasti Jeseníky-východ. Zde je t eba p ipomenout velmi odbornou práci p. Ing. Michala Blaška
z Euroregionu Prad d, který manažersky a odborn pozvedl úrove podpory rozvoje cestovního ruchu v naší
turistické oblasti do profesionální podoby.
Rád bych p ipomenul, že v poslední dob Euroregion Prad d p ipravil n kolik dobrých informa n
propaga ních tiskovin, které mohou pomoci rodinám s d tmi a senior m p i p íprav výletu. Jedná se
o „Vrbensko v lét “ a „Bruntálsko v lét “. Tyto tiskoviny lze najít v Informa ním centru vedle pošty. Nemén
zajímavým produktem je turistická jízdenka Jeseníky, která vznikla na základ spole né aktivity Euroregionu
Prad d, Veolia Transport Morava a.s. a koordinátora KODIS. Jednodenní jízdenka autobusem za 100,- K na
osobu nebo za 250,- K pro skupinu max. 5 osob umož uje cestování po celém území Jeseník , tedy i Jeseník
západ (okres Jeseník a Šumperk).
Záv rem bych cht l íci, že lenství v Rad pro cestovní ruch mn pomáhá i v práci v komisi pro cestovní ruch
jako poradního orgánu rady m sta.
V ím, že se poda í v souvislosti z rozvojem aktivit pod Vysokou horou vytvo it prostor i pro podnikatelskou
sféru, která zde m že najít možnosti k podnikání.
Pavel Linek, zastupitel
11. strana

10. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ
profesionálních hasi , ukázky práce hasi (lezecké skupiny, vyprošt ní osob p i dopravní nehod , zásah na
požár pomocí výškové techniky aj.), a také innost mladých hasi . Svou práci p iblíží i Policie R a mnoho
dalšího. P ij te strávit sobotní odpoledne na záme ek Grohmann s hasi i, kte í Vám p iblíží svoji innost.
B hem dne budou také p ipraveny atrakce a zábava pro nejmenší ú astníky.

V centru zdarma poradí zdravotn postiženým ob an m a senior m
Centrum pro zdravotn postižené Moravskoslezského kraje, o.s., (CZP MSK) detašované pracovišt
Bruntál nabízí na svém pracovišti v budov M stského ú adu Vrbno pod Prad dem, Nádražní 389 (p ízemí)
bezplatné odborné sociální poradenství pro zdravotn postižené ob any a seniory.
Pokud centrum zdravotn postižení ob ané, senio i a jejich blízcí navštíví, odborný sociální pracovník jim
pom že p i hledání možností ešení jejich problém , zajistí podporu p i uplatn ní osob se zdravotním postižením
na trhu práce a v jiných zájmových a spole enských oblastech, poskytne poradenství v oblastech orientace
v sociálních systémech, právu, psychologii a oblasti vzd lávání. Ob an m se v poradn dostane poradenství
týkající se dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi, p ísp vku na pé i, informace týkající
se postupu p i uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální služby a také zde získají informace a rady p i výb ru
a možnostech získávání rehabilita ních a kompenza ních pom cek. Novinkou, které Centrum nabízí je i pomoc
v oblasti dluhové a spot ebitelské oblasti, hlavn v komunikaci s v iteli, sestavování rodinného rozpo tu, pomoc
se splátkovým kalendá em, poradenství v oblastí exekucí, insolven ního ízení.

Pohárová sout ž v požárním útoku byla pro hasi e z Vrbna úsp šná
Dne 18. 5. 2013 se v areálu bývalého koupališt klubu Mír konala tradi ní sout ž v požárním sportu. Jednalo
se o disciplínu požární útok v kategorii muži a ženy. Svoji ukázku nám p edvedli i mladí hasi i z Vrbna, kte í
oba požární útoky bez v tších komplikací dokon ili. Naši mladí hasi i se taktéž v disciplínách požárního sportu
utkali 11. 5. 2013 v Krnov v okresním kole hry Plamen, kde obsadili krásné 2. místo.
Do Vrbna pod Prad dem letos dorazilo celkem 36 družstev z okres Bruntál, Jeseník, Opava a Šumperk. Na
start se postavilo 27 družstev muž a 9 družstev žen. První kolo sout že v požárním útoku kategorie žen vyhrálo
družstvo z Rýžovišt s asem 23:362s. Naše vrbenské holky postavily dv družstva, p i emž dokon ily ob na
4. a 6. míst . V mužské kategorii sout ž vyhráli muži z Hn vošic (Opava) v ase 15:049s., na druhém míst se
umístilo domácí družstvo muž z Vrbna pod Prad dem s asem 15:439s. a t etí skon ilo mužstvo z Bílého
Potoka (Jeseník) v ase 15:586s.
Letos m li hasi i možnost nastoupit i do druhého kola, ve
kterém sout žili pouze dva ze sedmi závodník daných družstev
v nejrychleji provedeném „zadku“. Jednalo se o zm ení toho,
která dvojice nejrychleji dokáže nabrat vodu z požární nádrže,
p es stroj, kterým vyte e z hrdla a tím se zastaví asomíra.
V kategorii muž vyhrály op t Hn vošice s asem 7,7s., na
druhém míst se umístil Bílý Potok s asem 7,82s a t etí byla
dvojice Jan Urban a Josef Lazur z Vrbna pod Prad dem s asem
7,96s. V ženské kategorii vyhrály naše holky z Vrbna v ase
10,84s. ve složení Gabriela Lazurová a Toni ka Šenkárová.
P i zahajování sout že to chvílemi vypadalo, že nám po así p át nebude, ovšem sout žní den se nakonec
obešel bez v tších p íval dešt . Nezbývá než si p át, aby další ro níky byly podobn vyda ené jak z pohledu
po así, návšt vnosti, tak i umíst ní domácích družstev. Hlavn bychom rádi pod kovali našim sponzor m, bez
kterých by naše pohárovka nem la takovou prestiž a oblíbenost širokého okolí. Jsou to tito:
M sto Vrbno pod Prad dem, fa Klí – paní Klí ová, Trafika Zv d lík, TWI – pan Pravda, Husquarna
Manufactoring, Masna Bed ich Opatrný, Elektro Krupa, Prodejna a p j ovna ná adí - Petr Kopinec, René
Darmovzal, Autodílny Remeš, Plasty Urbánek, Hospoda Soptík – Kv toslav Zbo il, Lenka Ju íková, Sklárna
TOMI, EKOTERNIT - Urbaník CZ, Elektro Lindner, Pila Šev ík Bruntál, Jana Hošková, Irena Rybárová,
Kavárna u Dvo ák , Oilteam – p.Butora, Centrum STONE, Firma Pa ák, Miloš Demel, pan Hackenberg,
Rybá ství Žalák.
Ond ej Chalupa – velitel SDH

Bezplatné poradenství je poskytováno vždy druhé úterý v m síci od 12:30 do 14:30 hodin. Pracovníky lze
kontaktovat i telefonicky na mobil 774 993 215 nebo e-mailem: czp.bruntal@czp-msk.cz Více informací také na
www.czp-msk.cz.
Ing. Aleš Šupina, vedoucí Detašovaného pracovišt Bruntál

Z innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad dem

150
Hasi i z Vrbna pod Prad dem oslaví 140 let od svého založení
Dne 22. 6. 2013 prob hnou ve Vrbn pod Prad dem oslavy 140 let od založení hasi ského sboru. Ve 12:30
hod zahájíme oslavy spanilou jízdou hasi ských automobil , která projede i místní ásti našeho m sta.
Navazovat bude slavnostní pochod, který p jde od kruhového objezdu na záme ek Grohmann, kde budou
samotné oslavy probíhat. B hem tohoto dne bude k vid ní hasi ská technika jak dobrovolných, tak
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První hleda ka ve Vrbn pod Prad dem

Zam eno na alkohol
Vzhledem ke zvyšujícímu se po tu dopravních neho,d zp sobených idi i pod vlivem alkoholu, a policisty
zjišt né asté jízdy idi , ovlivn ných alkoholem i jinou návykovou látkou, vyhlásil územní odbor Bruntál
další dopravn bezpe nostní akci „Y“ k zajišt ní bezpe nosti a plynulosti silni ního provozu.
Akce se konala dne 3. 5. 2013 v dob od 15:00 do 17:00 hodin na Bruntálsku. Do dvouhodinové akce bylo
nasazeno p es dv desítky policist dopravní a po ádkové policie z Bruntálu, po ádkové policie z Krnova,
Rýma ova, M sta Albrechtic a v neposlední ad Vrbna pod Prad dem. Hlídky byly rozmíst ny do nebezpe ných
míst našeho okresu, kde nej ast ji dochází k dopravním nehodám pod vlivem alkoholu. Policisté kontrolovali
p edevším zákaz požívání alkoholických nápoj a jiných návykových látek idi i, v etn cyklist , dále osv tlení
motorových a jejich p ípojných vozidel a další obecn platná ustanovení zákona o silni ním provozu. Také
probíhaly kontroly, zam ené na pátrání po osobách, v cech, vozidlech a pachatelích trestné innosti.
Policisté zkontrolovali 500 vozidel, kdy p i pr jezdu kontrolovaným místem byla zastavována veškerá
projížd jící vozidla. Zjišt no bylo 6 dopravních p estupk . ty i p estupky byly vy ízeny na míst , další dva
oznámeny správnímu orgánu. Oznámené p estupky se týkaly jízdy pod vlivem alkoholu. Nejvyšší nam ená
hodnota alkoholu v dechu inila tém 0,8 promile. Výše uložených pokut dosahovala tém 2 tisíce korun. Jedna
pokuta byla uložena také cyklistovi ve výši 500 korun. V dopravn bezpe nostních akcích budeme i nadále
pokra ovat.
Nehody a jízda pod vlivem alkoholu
Policisté se nezastavili ani v sobotu a ned li, ukázalo se, že idi i mají stále spoustu odvahy jezdit pod vlivem
alkoholu. Jen v sobotu 4. 5. 2013 vyšet ovali jednu dopravní nehodu pod vlivem alkoholu a v ned li další, p i
které došlo i k lehkému zran ní. Také zjistili dva idi e, kte í porušili zákaz požívání alkoholických nápoj
p ed i b hem jízdy.
K dopravní nehod s lehkým zran ním idi e došlo dne 5. 5. 2013 krátce p ed devátou hodinou ranní i v obci
Vrbno pod Prad dem, ulice Husova. Zde 27letý idi vozidla Škoda Felicia p i jízd po p ímém úseku
pravd podobn nezvládl ízení, vjel za pravý okraj komunikace, kde narazil do pa ezu. Po nárazu se op t vrátil
na komunikaci a p evrátil se s vozidlem na st echu. idi utrp l lehká zran ní. Policisté provedli dechovou
zkoušku, p i které zjistili ovlivn ní alkoholem, dosahující tém 0,6 promile. Následn byl p evezen do
nemocnice v Bruntále. Škoda na vozidle iní okolo 10 tisíc korun.
vrchní asistent pprap. Pavla Welnová, Policie BRUNTÁL

Jeseníky v mobilu
Již 3 roky m žete na svých toulkách p írodou Jeseník narazit na cedulky s QR kódy, ze kterých si pomocí
chytrého mobilu p e tete zajímavosti o míst , kde se nacházíte.
V letech 2012–2013 Actaea – spole nost pro p írodu a krajinu v rámci projektu Jeseníky v mobilu dopl ovala
zastavení zejména na zajímavých místech v obcích v Jeseníkách a okolí. Do p ípravy zastavení byly zapojeny
d ti ze základních škol – ZŠ a MŠ Karlovice, Sportovní gymnázium Vrbno pod Prad dem, 5. ZŠ Krnov, ZŠ
Okružní Bruntál, ZŠ M sto Albrechtice, ZŠ And lská Hora. D ti se nau ily pracovat s mobilními telefony, íst
a vyhledávat informace, ale také zastavení ve svém m st a okolí aktivn tvo ily. Více než 360 d tí si vyzkoušelo
práci s mobilem i tvorbu zastavení. Díky této spolupráci vzniklo více než 70 nových zastavení s QR kódy.
Jak s QR kódy pracovat a získat informace se dozv dí také d ti z Ostravy, které p ijedou do Jeseník v ervnu.
Výukový program, který umožní dalším školám, aby s se systémem seznámily, bude k dispozici na webových
stránkách www.actaea.cz.

P i svých toulkách po Vrbn se budete moci dozv d t zase n co nového. Nevznikla však žádná nová kniha
nebo brožurka a nebudete pot ebovat ani mobilní telefon. Sta í vám tužka a papír. A co že to tedy vlastn je,
hleda ka? Je to zábava, kdy hledáte poklad, ale p itom najdete spoustu jiných poklad , nebo t eba perli ek
z minulosti a ješt se pobavíte. M žete vzít s sebou i d ti, aby vám pomohly luštit hádanky a dojít až na konec
trasy.
Trasa za íná v Penzionu U Hradil , je dlouhá n co p es t i kilometry a kon í… To už najd te sami. Text
hleda ky si m žete vyzvednout v Penzionu U Hradil , v informa ním centru Impuls nebo na Záme ku
Grohmann.
Doufáme, že se vám bude tato zábava líbit. Na další hleda ku se m žete t šit na Lesních slavnostech Lapk
z Drakova.
V pr b hu ervna budou spušt ny webové stránky o hleda kách neboli questech www.questing.cz, kde
najdete další hleda ky u nás. Zatím jsme na za átku, ale doufáme, že si tento zp sob hledání a poznávání najde
své p íznivce.
První hleda ku vytvo ili lenové Spolku P átelé Vrbensko ve spolupráci s ob anským sdružením Actaea –
spole nost pro p írodu a krajinu pod vedením lektorky Blaženy Huškové v rámci projektu „Questing“, který byl
podpo en z Revolvingového fondu Ministerstva životního prost edí a z programu Pro budoucnost Nadace OKD.
Metodu questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je
vlastníkem p íslušné obchodní známky.
Radujte se o sto šest - práv vznikl další quest.
Mgr. Kate ina Ko í, p edsedkyn o.s. Actaea - spole nost pro p írodu a krajinu

Interpreta ní plán Chrán né krajinné oblasti Jeseníky
V rámci projektu „Nové produkty udržitelného cestovního ruchu v Jeseníkách“ vzniká „Interpreta ní plán
Chrán né krajinné oblasti Jeseníky“.
Interpretace místního d dictví je innost, kterou se svým zp sobem zabývá mnoho organizací – muzea,
ob anská sdružení, informa ní centra, … V r zných souvislostech a r znými zp soby se snaží místním
obyvatel m i návšt vník m p iblížit hodnoty, které krajina Jeseník , jejich historie a kultura p edstavují,
a pomoci jim tak porozum t, pro je t eba tyto hodnoty chránit a jak se na tom oni sami mohou podílet.
Organizací, institucí i jednotlivc , kte í se zabývají aktivitami v oblasti interpretace, je mnoho, a podobn
pestrá je škála zp sob , jak to d lají (výstavy, publikace, programy pro školy, festivaly, koncerty, p ednášky,
exkurze…) i skupiny lidí, které tím oslovují (rodi e a d ti, studenti, u itelé, milovníci historie, výtvarného um ní,
hudby, místní obyvatelé i návšt vníci, sportovci…).
Nabízí se zde zajímavý prostor pro spolupráci, která by všem t mto subjekt m mohla p inést nové podn ty
a informace a dovést je s menším úsilím k (ješt ) lepším výsledk m. Vytvo ení tohoto prostoru a vzájemná
spolupráce p i ochran , popularizaci a interpretaci místního d dictví je jedním z hlavních cíl celého projektu.
Aktivity projektu už se rozb hly, v sou asné dob zpracováváme hlavní cíle plánu pé e. Uskute nily se
2 sch zky se Správou CHKO Jeseníky a jedna sch zka s odbornou ve ejností. Budou následovat další 2 sch zky
s odbornou a zainteresovanou ve ejností v pr b hu ervna. Na nich budou dopln ny a up esn ny cíle. V pr b hu
podzimu 2013 budeme s interpreta ním plánem seznamovat širší ve ejnost.
Interpreta ní plán zpracovává Actaea – spole nost pro p írodu a krajinu ve spolupráci se Správou CHKO
Jeseníky. Projekt je podpo en z Programu švýcarsko- eské spolupráce.
Více informací na jdete na webu www.actaea.cz.

Projektu „Jeseníky v mobilu“ byl podpo en z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

Blažena Hušková, Kate ina Ko í

Mgr. Kate ina Ko í, p edsedkyn o.s. Actaea - spole nost pro p írodu a krajinu
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Informace z gymnázia
Dv kolektivní prvenství na Bruntálském krosu
Ve st edu 24. dubna 2013 bojovali studenti naší školy ze všech pracoviš na Bruntálském krosu – závodu
základních a st edních škol po ádanému k výro í 800. let založení m sta Bruntálu.
Na tratích v parku o délce od dvou do ty ech kilometr reprezentovala naši školu tém
ty icítka student
v šesti kategoriích jednotlivc a dvou týmových sout žích ( základní školy + víceletá gymnázia a st ední školy).
Vít zství si ve svých kategoriích p ipsali: Barbora Šestáková, Jan N mec, Eva Plani ková a Jakub Šesták. Díky
velkému po tu výborných umíst ní dalších našich žák jsme v sou tu hodnocení škol ( bodovalo 20 nejlepších
v každé kategorii) získali prvenství jak v kategorii B (základní školy), tak i v kategorii C (st ední školy).

Juniorský maraton 2013
Družstvo student naší školy soupe ilo 15. dubna 2013 v Ostrav na jednom ze semifinálových kol
Juniorského maratonu 2013 o možnost ú asti na celorepublikovém finále, které se koná jako sou ást Pražského
mezinárodního maratonu. V konkurenci 11 škol Moravskoslezského kraje dokon ili naši reprezentanti závod
(10 student b želo štafetovým zp sobem vzdálenost 42 195 met ) na tvrtém míst ve výborném ase 2:48 hod.
I p es vyrovnané a kvalitní výkony jsme podlehli družstv m, složeným p evážn z atlet ostravských
a opavských oddíl . Sestavu našeho týmu pod názvem Piloti i jejich výkony dokládá tabulka:
4) 48 - Piloti - Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál 02:48:19
Start
Surname Name
Time
48 01
Thomas Patrik
15:52
48 02
Polcer Ji í
16:10
48 03
Haltof Ewa
18:51
48 04
Wantula Mateusz
17:47
48 05
Knápková Michala
18:09
48 06
Hamá ek Jaroslav
16:22
48 07
Plani ková Eva
18:43
48 08
Matuš Vojt ch
16:22
48 09
Ohnoutka Marek
15:42
48 10
Šesták Jakub
14:21
Kompletní výsledky semifinálového kola najdete tady:
http://www.runczech.com/file/edee/2013/04/pdf/moravskoslezsky-kraj-ostrava.pdf
Richard Klech
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Akce školy v m síci kv tnu
2. – 9. 5. 2013 – konala se státní ást maturitních zkoušek 2013
15. 5. 2013 – prob hla charitativní sbírka Kv tinkový den. Všem, kte í
p isp li d kujeme.
16. 5. 2013 – prob hlo focení t íd na konci školního roku
20. 5. – 23. 5. 2013 – v tomto týdnu se uskute nila ústní ást maturitních
zkoušek 2013
20. 5. 2013 - ZAYFERUS – dravci, p edstavení mnoha druh dravc na
fotbalovém h išti spole n se základní školou

29. 5. 2013 – sexta m la možnost se ú astnit jednání
u Okresního soudu v Bruntále. Od 16:00 hodin
prob hlo za ú asti starostky m sta paní Ing. Heleny
Kudelové slavnostní p edávání maturitních vysv d ení
v ob adní síni M Ú.

P ipravované akce na erven
3. 6. 2013 – Další ást seriálu historických besed, které
organizuje Historický ústav Slezské univerzity v Opav na
téma „Soužití ech a N mc “. Zveme i ostatní zájemce,
beseda za íná v 10:00 hodin.
6. 6. 2013 – výchovný koncert manžel Koc rkových. Bude
p edstavena hudba z doby kamenné, starov kých kultur,
z Afriky, z Jižní Ameriky a severní Evropy na replikách
hudebních nástroj .
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19. 6. 2013 – beseda s organizací ONKO NIKE. Je to sdružení pacientek po
prod laném nádorovém onemocn ní prsu a zajiš uje osv tu mezi mládeží.
21. 6. 2013 - beseda pro žáky nižšího gymnázia (sekundy
a tercie) a žáky vyššího gymnázia (sexta a septima) na téma
finan ní gramotnost
26. 6. 2013 – sportovní den pro všechny žáky školy –
pracoviš ve Vrbn pod Prad dem i Bruntálu
Zahrani ní exkurze do Vídn
Naše škola navázala spolupráci s Ústavem historických v d Slezské
univerzity v Opav a byla za azena mezi 7 partnerských škol (jedná se
o gymnázia v Brn , v Moravské T ebové, v Opav , Ostrav , Šternberku, ve Zlín
a ve Vrbn pod Prad dem). V tomto školním roce již prob hlo ve Vrbn pod
Prad dem n kolik historických besed s žáky ro ník vyššího gymnázia. Tím
došlo ke zpest ení výuky d jepisu, škola dostala zpracované materiály k
danému tématu a žáci získali další historické informace. Vrámci této
spolupráce jsme také dostali nabídku zahrani ní exkurze pro 5 žák školy
a pedagogický dozor. První exkurze bude realizována 10. – 14. 6. 2013 do
Vídn , kde žáci b hem p ti dn navštíví mnoho zajímavých míst tohoto m sta.

ZŠ informuje
Úsp ch volejbalist ZŠ Vrbno p. P. v krajské sout ži.
Kluci ze ZŠ ve Vrbn , jako
vít zové okresního kola, se zú astnili
29. 4. 2013 v Orlové krajského kola
ve volejbale. Mezi šesti družstvy
kraje odehráli d stojná a bojovná
utkání a obsadili po t ech prohrách
a dvou výhrách skv lé 4. místo.
Vezmeme-li v úvahu, že hráli proti
lo ským mistr m republiky (Nový
Ji ín), družstvu DHL Ostrava (hrající
ligovou sout ž ve své kategorii),
družstvu volej. oddílu Frýdlant (t ídy
ZŠ, zam ené na volejbal) a dalšími
družstvy s leny
volejbalových
oddíl (Opava, Ostrava), musíme
toto umíst ní náležit docenit.
Složení družstva: Hrubý J., Jarmar
V., Barton k L., Darmovzal Dom.,
Fabián M., Simon V., Franc L.,
Popek T.,
M. Šajer, u itel a trenér
Krajské kolo ve stolním tenisu 2013
Dne 9. 4. 2013 se uskute nilo v Opav krajské kolo chlapc i dívek ve stolním tenisu kat. IV. základních škol.
Okres Bruntál reprezentovala družstva chlapc i d v at ze ZŠ Vrbno p. P., která vyhrála okresní kolo.
V konkurenci ty družstev obsadila vrbenská d v ata ( Kopfová T. a Štochlová P. ) po tuhém boji 2. místo za ZŠ
Karviná. Mezi p ti chlapeckými družstvy se rozhodovalo o 2. až 5. míst v posledním kole, p ed kterým m la
ty i družstva stejný po et bod . Vrbenští chlapci (Hrubý J., Lichnovský R., Barton k L. a Jarmar V., který
nahradil nemocného Darmovzala D.) skon ili po t sné proh e 3 : 4 na zápasy na 5. míst , když na kone né druhé
místo chyb ly „pouhé 3 vít zné mí ky“.
M. Šajer, u itel

Mezinárodní sout ž na téma Slezské hrady a zámky.
Studentce kvinty, Karolín Rezníkové, se pod vedení Mgr.
M. Panského poda ilo usp t v konkurenci více než 120 prací z
eské republiky a Polska a postoupit do p tadvaceti lenného
finále mezinárodní d jepisné sout že na téma Slezské hrady.
Toto finále se bude konat 6. - 7. ervna na polském zámku
Jedlinka. Z eské republiky postoupilo pouze 6 student .
Hrátky s historií
Družstvo našeho gymnázia ve složení Koždo Michal
(sekunda), Zbo ilová Tereza (tercie), ermáková Viktorie
(kvarta) a Rezníková Karolína (kvinta) – jako lenka
organiza ního týmu, se 29. 4. 2013 zú astnilo tradi ních
Hrátek s historií na bruntálském zámku.
Sklidili jsme úsp ch p edevším za naší secvi enou
scénku na téma arod jnických proces (Míša jako
inkvizitor Jind ich Boblich z Edelstadtu, holky jako
arod jnice na Petrových kamenech), dále za stylové
ztvárn ní kostým a kreativní výtvarné schopnosti.
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Okresní florbalová liga - 5. kolo.
Dne 16. 4. 2013 se uskute nilo na ZŠ v And lské Ho e 5. kolo florbalové ligy okresu Bruntál za ú asti všech
osmi družstev. Vrbenské družstvo vstupovalo do turnaje v roli favorita (vít z všech p edchozích kol a lídr
sout že) a svou roli suverénn potvrdilo. Ve skupin postupn porazilo ZŠ M. Albrechtice, ZŠ Karlovice
i ambiciózní ZŠ Bruntál. V semifinále se Vrbe áci utkali s chlapci ze ZŠ Rýma ov, p es které postoupili do
finále. P ed finálovým zápasem s
družstvem Bruntálu panovaly u trenéra
obavy, protože p ed turnajem onemocn l
L. Barton k a v pr b hu turnaje další
výborný hrá Denis Darmovzal. Tíhu
utkání na sebe vzali ti nejzkušen jší,
J. Hrubý, V. Jarmar, Dominik Darmovzal
a na chvíli i P. Stolarik. Po inkasované
brance v úvodu utkání vyvinuli Vrbe áci
silný tlak a utkání oto ili. V brance
skv le zachytal P. Vojtek. V záv ru,
v duchu exhibice, p idali
ješt
pár
nádherných gól a p esv d iv zvít zili
5 : 1.
Složení družstva: P. Vojtek, J. Hrubý,
V.
Jarmar,
Dominik
a
Denis
Darmovzalovi, D. Vašina, P. Stolarik,
L. Franc, M. Ne esaný.
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XVI. Jarní koncert
Ve tvrtek 25. 4. prob hl již XVI. ro ník Jarního koncertu spojený s festivalem d tských p veckých sbor .
Tradi n jsme koncertovali v klubu Mír, kde jsme se stejn jako každý rok setkali s pochopením a vst ícností
majitel .
Letošní ro ník jsme zahájili netradi n vystoupením instrumentálního Souboru alternativní hudby Krnov.
Jejich koncertík byl p íjemným zpest ením. Naším hostem byl také sbor Písni ka z 1. ZŠ Bruntál, Jesenická,
a p edstavily se všechny domácí sbory: Sedmihlásek a samostatn i skupina šes ák , Modrásci a nejmenší
Malásek. V repertoáru sbor se objevily písn lidové, um lé, d tské i písn z pohádek a film .
O tom, že se koncert poda il, sv d í množství divák , kterých se letos sešlo více než loni, a naše sv ence
i hosty odm nili dlouhým potleskem.
Všechna vystoupení uvedla paní Jana
Sztuková a o kvalitu zvuku se postarali
Roman
ermák a Luboš
udovský
z eb i áku. D kujeme všem ú inkujícím,
t m, kte í se na akci podíleli organiza n
a hlavn publiku, které p išlo a povzbudilo
všechny vystupující.
L. Šajerová, D. Hošková

M. Šajer, u itel a trenér
Beseda s automobilovým závodníkem
V úterý 14. 5. se d ti ze školní družiny vypravily na návšt vu za automobilovým závodníkem Petrem Gutem.
Všechny byly moc zv davé, co je eká. Nejprve nám pan Petr ukázal, v jakém oble ení takový závodník jezdí,
a také d tem vysv tlil, jak musí být od v bezpe ný. Potom p išla na adu prohlídka závodního auta, to se d tem
moc líbilo. Nakonec nám byly ukázány ty kolky, a to také p i jízd . Moc d kujeme panu Gutovi za as, který
nám v noval a za zajímavé povídání. Pro d ti to byl opravdu nevšední zážitek.
Vychovatelky ŠD
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Vrbenští volejbaloví hoši ze ZŠ potrápili Poláky
Dne 11. 4. 2013 se uskute nil ve Zlatých Horách XV. ro ník volejbalového turnaje chlapc o „Zlaté trenky“.
Z 6. družstev nedorazili obhájci z polské Nisy, které nahradilo „B“ družstvo Glucholaz. Dále se zú astnila
družstva ZŠ Zlaté Hory, Osoblahy, Krnova a Vrbna. Naši hoši, kte í m li tento turnaj jako p ípravu p ed
krajským kolem AŠSK, postupn hráli s Osoblahou 2 : 0, Glucholazy 1 : 1, obsadili 1. místo ve skupin
a postoupili p ímo do semifinále. V semifinále porazili op t družstvo Osoblahy 2 : 0 a ve finále podlehli
Glucholaz m 1 : 2 na sety. Hoši podali bojovný a organizovaný výkon, za který si zaslouží pochvalu.
M. Šajer, u itel a trenér

Teploty za duben

°C
24,0
Ráno

20,0

Poledne

Ve er

16,0
12,0
8,0
4,0
0,0
-4,0

Datum
C

Pr m rné m sí ní teploty za duben 2000-2013

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0

12,0

11,0

10,8
8,3

8,2

9,0

8,8

10,3
8,4

7,0

8,9

8,9
7,9

5,1

4,0
2,0
0,0
P ehled teplot za m síc duben
V prvním grafu p inášíme p ehled pr m rných teplot za m síc duben. Druhý graf ukazuje p ehled pr m rných
teplot v dubnu za roky 2000 až 2013. V následujících tabulkách vám p inášíme n kolik údaj z naší
meteorologické stanice.

Duben
teplota

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš

ZŠ a MŠ Karlovice informují

Kv ten do 23.
max
min

den
26.4
8.4
13.4
16.4

rychlost v tru
náraz v tru
srážky
m sí ní
za den
19.4
za hodinu 19.4

hodina hodnota
13:33 24,2°C teplota
max
4:30
-8,4°C
min
8:22
4,5m/s rychlost v tru
8:57 11,2m/s náraz v tru
40,4mm srážky
m sí ní
18,4mm
za den
4,2mm
za
hodinu
6 :0 0-7:00

den
9.5
14.5
2.5
8.5

hodina
14:47
3:35
10:57
13:41

21.5
21.5

8:00-9:00

hodnota
23,5°C
1,5°C
4,0m/s
11,6m/s
73,8mm
18,4mm
7,0mm

Srážky
Duben [mm]

Besídka ke Dni matek
V úterý 14. 5. 2013 jsme
uspo ádali v mate ské škole besídku
ke Dni matek. Ob odd lení m ly pro
maminky p ipravené p edstavení. Na
programu byly básni ky, písni ky
a íkadla s tématikou jara a zví átek.
D ti si také pro maminky p ipravily
vlastnoru n
vyrobené dáre ky.
D kujeme všem rodi m a rodinným
p íslušník m za ú ast.
Za kolektiv MŠ L. Smékalová

2003 2004
11,1

4,3

2005 2006
25,2

2007 2008

50

2,2

33,7

2009 2010 2011 2012 2013
6,7

46,3

52

32,8

40,4

23. strana

22. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

Florbalový turnaj And lská Hora
V úterý 16. 4. se v And lské Ho e konalo páté - p edposlední kolo Okresní florbalové ligy žák . Na turnaj
jsme vyjeli s cílem udržet pr b žnou pátou p í ku v po adí a pokud možno atakovat tvrté M sto Albrechtice.
Bohužel nám št stí dvakrát nep álo. Nejd íve v tom, že nám kv li nemoci vypadli dva hrá i, z nichž jeden byl
náš nejlepší st elec a poté když se na míst losovaly základní skupiny turnaje a my jsme si vylosovali t žké
soupe e z Vrbna, Albrechtic a Bruntálu. V prvním zápase jsme nad Bruntálem vedli v polo ase 2:0 a vypadalo to
nad jn , ale síla protivníka se nakonec prokázala a podlehli jsme 2:3. S Vrbnem jsme pak prohráli jasn 3:0
a s Albrechticemi remizovali 1:1. O našem tvrtém míst v tabulce rozhodovalo horší skóre. Pak již následoval
pouze zápas o celkové p edposlední místo s Horním Benešovem, ve kterém jsme vyhráli 5:0.
Výsledek turnaje - 7. místo a dva body do ligové tabulky - byl pro nás tedy zklamáním. A to i proto, že naši
pronásledovatelé z Rýma ova dokázali využít lehké základní skupiny, získat tvrté místo v turnaji a bodov se
s námi srovnat na páté p í ce pr b žného po adí.
O to zajímav jší ale bude záv re ný turnaj na domácí p d !
Sestava: M. Strý ek (G), M. Mikulášek, L. Mohyla, N. Czasch, V. Blahuš, J. Knap
Ing. Jan Czasch
Mobilní planetárium
V rámci projektu Otev ít o i se tentokrát nevydáme spole n za kulturou do kina i divadla, ale zážitek p ijede
p ímo za námi. Naši žáci budou mít p íležitost shlédnout úžasné p edstavení – film P vod života, který nám
ukáže cestu vývojem naší planety. Tento film v délce 25 minut bude promítán p ímo na kopuli planetárního
stanu. Velký t esk, tajemství DNA, start raketoplánu, výlet na Mars i prav cí tvorové, to vše budeme mít
v ervnu na dosah v naší t locvi n .
Mgr. Martina Hradilová

P ipravujeme
3. 6. Focení t íd
18. 6. Exkurze Kofola Krnov – žáci 8. t ídy
21. 6. esko-polské sportování – atletický ty boj
28. 6. Slavnostní ukon ení školního roku 2012/2013

7. 6. Florbalový turnaj – okresní florbalová liga
19. 6. Mobilní planetárium
27. 6. Školní akademie

Recyklohraní
V rámci projektu Recyklohraní plníme zadané
úkoly a sbírame tak cenné body, které pozd ji
sm níme za pom cky do školy.
V tomto školním roce byl první úkol v nován
odpad m a obal m. Žáci vyhledávali na internetu
místa, kde se v naší republice nacházejí papírny,
zabývající se recyklací papíru nebo vytvá eli
nást nku s typy nádob na t íd ní odpadu.
V jednom z dalších úkol jsme se v novali
mobilním telefon m aneb každý ví, co d lat
s vysloužilým mobilním telefonem. Žáci získali
informace o správném likvidování mobilního
telefonu, žáci deváté t ídy dokonce použitý
mobilní telefon rozebrali na jednotlivé sou ástky
a zkoumali je.
Jedním z posledních úkol , v novanému Dni Zem , bylo vytvo it ekologickou vlajku. Žáci prvního a druhého
stupn vytvo ili vlajky, p ipomínající zp tný sb r použitého elektroza ízení a baterií s jarním nádechem.
Mgr. Emílie Smre ková
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Spole n za kulturou II. stupe
V rámci projektu Otev ít o i - „Spole n za kulturou“ se žáci II. stupn naší školy podívali do Slezského
divadla v Opav .
V této nádherné, p ed dvaceti lety zrekonstruované budov , jsme se podívali na básnicky upravený cyklus
s moderními prvky Staré pov sti eské od Aloise Jiráska, který zmodernizoval hostující režisér Vlastimil Peška.
Tém dvouhodinová hudební komedie, která slavila úsp chy na ad divadelních festival , je psána
s nadhledem, odleh ená dramatickou formou se zp vy. Autor se také zam il na sledování nejr zn jších nešvar
eské povahy, jejichž p vod m žeme najít již ve starov ku.
Myslím, že všichni odešli z návšt vy divadla spokojeni, plni nových dojm a zážitk . V ím, že v tšina d tí
do divadla op t ráda zavítá, t eba se svými rodi i...
Za všechny zú astn né Mgr. P. N mcová

Turnaj II. stupn v p ehazované
Ve tvrtek 9. 5. 2013
se konal v t locvi n
školy turnaj II. stupn
v p ehazované. Pod sítí
probíhaly
nelítostné
boje, ale vyhrát mohli
jen ti nejlepší. Hrálo se
systémem
každý
s
každým.
Velkým
p ekvapením
bylo
vít zství šesté t ídy nad
sedmou. Šes áci se
starších
spolužák
nezalekli a odnesli si
zaslouženou
výhru.
Osmáci
a
devá áci
skon ili v základní skupin se shodným po tem bod a ve vzájemném souboji remizovali. Rozhodovalo tedy
finálové utkání, kde se více da ilo osmák m a turnaj zasloužen vyhráli.
Kone né po adí: 1. 8.t ída, 2. 9.t ída, 3. 6. t ída a 4. 7. t ída
Mgr. Martina Brachtlová
Úsp chy ve výtvarné sout ži
Naše škola se v dubnu zú astnila sout že „ Nejkrásn jší kv tinový záhon naší školní zahrady“. Jaro p icházelo
velmi pomalu, proto jsme toto téma p ivítali. P ekvapilo nás, jací jsme úsp šní malí i, protože jsme obsadili
první místa a obdrželi hezké ceny, se kterými byli odm n ní žáci moc spokojeni.
1. místo:
Bronislav Procházka 2. t ída
2. místo:
Emma N mcová
3. t ída
Natálie Va áková
1. t ída
3. místo:
Anna Hradilová
3. t ída
Pavlína Holubcová
5. t ída
Cena poroty: Anna He mánková
2. t ída
Sout ž vyhlásila ZŠ a MŠ Stará Ves a jsme rádi, že jsme se sout že zú astnili .
Žáci ZŠ a MŠ Karlovice
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P íprava jídla
1. Smíchejte všechny p ísady
na t sto, dokud nevznikne
soudržná hmota. T sto dejte
na p l hodiny do lednice.
Troubu p edeh ejte na 170 °C,
plechy vyložte pe icím
papírem.
2. Z t sta odkrojte asi tvrtinu,
zbytek vra te do lednice, aby
z stalo studené
a nerozpoušt lo se.
3. Postupn odebírejte vždy
asi vrchovatou lžíci t sta,
ud lejte z n j vále ek a
stiskem vytvo te klouby; na
jeden zplošt ly konec položte
mandli. Takto vyrobte i
zbývající prsty. Pokud chcete,
m žete nožem vytvo it drobné
zá ezy jako vrásky na
kloubech. Pe te asi 20 minut,
nebo dokud prsty nezezlátnou.

Slet arod jnic
30. dubna došlo ve školní jídeln d tského domova ve Vrbn pod Prad dem k srazu n kolika arod jnic. Na
neo ekávanou návšt vu dorazila na svém motorovém košt ti arod jnice Kazim ra a p ekvapila tak svoje
kolegyn – arod jnici Ježik ži a Hadim ru. Došlo i k arod jnickému pohošt ní, kterým byl Ježibabí dech
(pe ená vep ová kýta, pln ná tvar žky, pórkem a slaninou). A samoz ejm nesm l chyb t ani utrejch z bylinek
a n co dobrého – useknuté prstíky nebo chu ovky s pavouky.
Uvidíme, co si na nás vymyslí p íští rok
a zda op t p iletí na svých koš atech.

4. Po vychladnutí pomocí
špejle nebo tenkého št te ku
vybarv te prsty podle libosti.
Nechte uschnout a uchovejte
v plastové krabici s víkem
Bc. Eva Kašáková

Recept na useknuté prsty
Ingredience
1 hrnek (220 ml) másla
1 hrnek mou kového cukru
1 vejce
1 lži ka vanilkového extraktu
2 a 2/3 hrnku hladké mouky
1 lži ka kyp icího prášku
1 lži ka soli
Na ozdobu
3/4 hrnku celých loupaných mandlí
ervené potraviná ské barvivo
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Nevíte co každý den doma va it?

Nestíháte?
Chcete doma ušet it as?
Chcete mít vyvážený jídelní ek?
Chcete se nechávat p ekvapit cizími kuchyn mi?
Chcete šet it as i v sobotu?
Necháváte se rádi p ekvapit pohádkovými bytostmi?

obdaroval kouzelnými amulety, které spolu s kouzelným za íkávadlem: „Hokus pokus pry ,“ chránily d ti p ed
zlými bytostmi.
Celý park jsme prošli, úkoly splnili, žádnému setkání se nebránili. N kte í, ti více bojácní, využili i tajemné
moci amuletu.
Spole nými silami se nám poda ilo nalézt poklad. Byla to všemi tolik st ežená Legenda o Hobitovi. P ivezli
jsme si ji jako trofej do naší MŠ p eloženou do eského jazyka.
No ekn te, kdo má to št stí, prožít dobrodružství s rytí i?
Helena Machetanzová, MŠ Jesenická

Pak Vás zveme v rámci dopl kové innosti na ob dy do školní jídelny d tského domova
ve Vrbn pod Prad dem. Kolektiv kucha ek pro vás p ipraví ob dy pro ve ejnost
v rámci zdravé výživy, s velkým množstvím ovoce a zeleniny.
Nechte se p ekvapit jídelní kem na ur ité téma,
výdejem s pohádkovými bytostmi.
T šíme se na Vás.
Bc. Eva Kašáková s kolektivem

Co se d lo ve školi ce v Karlov Studánce?
S prvními dny, kdy se za alo oteplovat, nastaly problémy s žábami, které se vydaly do místního rybní ku
a eky zrovna p es dosti frekventovanou silnici. Ve dvou dnech, díky panu Jurajdovi, školák m a panu u iteli
Pattermanovi, bylo posbíráno zhruba 80 l žab. A jarní akce pokra ují. 19. dubna jsme za vydatného lijáku
vynášeli Morénu a v týdnu od 25. dubna d ti, v rámci Dne Zem , sbíraly odpadky podél hlavního tahu Karlova
Studánka – Ludvíkov zastávka. Bylo nalezeno 11 pneumatik, 3 pytle plastových lahví a velké množství skla.
Dalším zajímavým dnem byl den „ arod jnický“. Vyluštit arod jnický rébus, vyrobit košt a prob hnout
s ním p ekážkovou dráhu tak, aby košt vydrželo pro další sout žící ve štafet , nebylo jen tak.
Poslední zda ilou akcí byla besídka pro maminky ke Dni matek. Díky Lázním mohla prob hnout v Hudební
hale v Karlov Studánce. Vystoupily zde malinké princezny a rytí i s ko mi z místní mate ské školy.
Následovalo recita ní pásmo, bubnování, sólový zp v a hra na flétnu d tí ze školy. Vyvrcholením p íjemného
dopoledne byla operka O šípkové R žence v podání celé školi ky.
P ejeme všem d tem spoustu sil k záv re ným test m a prov rkám, které je ješt ekají.
Akce najdete ve fotogalerii školy: http://www.zskarlovastudanka.cz/?q=node/14
Zpracovala Mgr. Ivana Ková iková

Cesta za pokladem
Na setkání s polskými kamarády z MŠ v Glogówku se naše d ti vždy t ší. Tentokrát nás pozvali, abychom
jim pomohli p i hledání pokladu.
Plni o ekávání jsme procházeli zámeckým parkem v Glogówku, kde se skrývaly strašidelné pohádkové
bytosti – piráti, rytí i, bílá paní i jiné, nám neznámé. Ti poklad bránili a jen tak ho vydat nehodlali. D ti musely
plnit nelehké úkoly, ale bát se jich nemusely. Na za átku cesty jsme se setkali s vládcem hor. Ten všechny
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Aktuality z MŠ Ve Svahu
Jaro se ukázalo kone n v plné síle, po así nám p álo a starší d ti vyrazily v úterý 14. kv tna na výlet, ale
pozor!, ne tak ledajaký: o tom, jak vyhnat pyšnou a marnivou princeznu a pomoci lásce hodné Ani ky a prince
Jana se d ti dozv d ly z divadelního p edstavení „0 arod jnici Xsíxsá e“, které shlédly na zámku v Hradci nad
Moravicí. D ti poznaly exteriéry i interiéry zámku, kde se seznámily s hodným drá kem Filemónem i ertíkem
Damiánem, kte í také p áli lásce Ani ky a prince Jana.
Jako každý rok i ten letošní jsme nezapomn li na naše maminky a p ipravili si vystoupení, které jsme
p edvedli na školní „AKADEMII“. Dne 16. kv tna jsme pozvali všechny maminky, tatínky, babi ky, d de ky
i další leny rodiny do kulturního st ediska „St echa“, a všem p ítomným jsme p ednesli, zatancovali i zazpívali
v programu plném básni ek, tane k a písni ek, abychom spole n oslavili „Den matek“.
A co nás ješt eká?
P ij te se všichni pobavit a zasout žit si na D tský den, který v nujeme zví átk m, tedy:
„Zví ecí karneval“. Jsou p ipraveny sout že, tane ky, táborák i písn s kytarou!
Na všechny se t šíme v úterý 4. ervna od 14. 30 hod. Pokud by po así nep álo, odkládá se akce na další den.
Kolektiv MŠ Ve Svahu

kliniky a rychle se rozší ila do západní Evropy i do zámo í. Ostravská ZOO poprvé pozvala na Noc sn d ti na
vozí cích i d ti s mentálním hendikepem i smyslovými vadami v roce 2007. Podobnou nabídku ur it p ipraví
i pro ve ejnost na as letních prázdnin, takže zkrátka nep ijdou ani ostatní zájemci o takový zážitek. Vrbenské
Klubí ko se do Ostravy letos znovu vypraví, loni to byl pro d ti skv lý zážitek s mnoha novými vjemy
a poznáním. Pokud se chcete do Ostravy vydat, m žete nás kontaktovat (tel. 554 752 079), nebo se do Ostravy
rozjet se svými d tmi sami. Jen hlídejte p edpov po así a rad ji si v den konání akce do ZOO zavolejte
a ujist te se, že Noc sn skute n prob hne (tel. 596 241 269). Loni byla akce pro déš p esunuta na jiný den.
A ješt jedna poznámka, krmení pro zví ata neberte, m žete je získat na míst , zato si p iberte pro sebe ve e i
i nápoj, stánky s ob erstvením už budou v ZOO zav eny. Alespo p ed rokem to tak bylo
Klubí ká i

Ze života senior
Jaro se kone n ukázalo v plné kráse. Tohle období roku mám opravdu ráda - ráno je brzy sv tlo, zp v ptá k
m provází celou cestu, na zastávce po ítám, kolikrát kuka ka ješt zakuká, omamná v n st emchy m vrací do
d tství. Všechno je krásn u esané. Každý cítí, že zelený koberec d lá lov ku opravdu dob e nejen na o i, ale
i na duši. A lov k urputný dobrovoln hrbí sv j h bet a lopotí se, aby mu zahrádka kvetla, rodila a byla co
nejhez í.
V Domov jsme dlouho p emýšleli, jak oslavit p elom dubna a kv tna, až se zrodil nápad vrátit naše klienty
do dob, které tak d v rn znají. Z tohoto d vodu jsme rozhodli uspo ádat recesistické oslavy 1. máje, které jsme
propojili s pálením arod jnic.

Klubí ko informuje
Tlumo íme pozvánku na Noc sn v ZOO Ostrava
Vrbenské Klubí ko znovu dostalo pozvánku na Noc sn v Zoologické zahrad v Ostrav . A protože chceme
informovat o této báje né akci také další rodiny vychovávající d ti vyžadující více pé e, ale i dospívající chlapce
a d v ata i dosp lé, p idáváme n kolik základních informací. Akce Noc sn se uskute ní za p íznivého po así
ve st edu 5. ervna od 19 hodin v ZOO Ostrava, je ur ena d tem s hendikepem i dosp lým – d ti i rodi e
a další pr vodci mají vstup zdarma. Pro všechny je p ipravena je ada zastavení u dotykových stolk , kde si
zájemci mohou zblízka prohlédnout nap íklad paroží, vycpaná zví ata, ale také zví átka živá. Loni to byli
nap íklad hadi a želvy, d ti si mohly v ohrádce pohrát s k zlaty, dostaly se také do mnohých pavilón . Byl to
skv lý zážitek vid t zoologickou zahradu a její obyvatele v jiném než denním ase, tedy nave er, když se n která
zví ata ukládají k spánku a jiná jsou naopak nej ilejší. V lo ském roce mohly d ti nap íklad krmit mrkví velkou
slonici a sáhnout si na její chobot. Akce se zrodila v roce 1996 v ZOO Rotterdam pro d ti z tamní onkologické
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Z Domova
tedy vyrazil
podivný
pr vod - v ele krá ela svaza ka spolu
s pionýry hrd nesoucími transparent,
nechyb l ani p íslušník SNB v dobové
uniform
mávající
standartou
i
alegorický v z, za nímž s úsm vem
krá eli i se vezli obyvatelé našeho
Domova s klasickými mávátky a balónky
v rukou. Pr vodem se proplétal houf
arod jnic, které si na své vizáži daly
mimo ádn záležet. Nezasv cený divák
by mohl zd šením vyk iknout: ,,Mámo,
a je to zase tady!" Omyl, byla to recese
a všichni se dob e bavili. Pr vod za
hlaholu
pochodové
hudby
a nezapomenutelných hesel dorazil na
zahradu Domova. Po zazn ní státní
hymny k nám promluvila svaza ka.
Vyzdvihla naše pracovní úsilí, ovšem
nezapomn la ani na kritiku nedostatku
finan ních prost edk na sociální služby.
Záv rem proslovu, který byl ukon en
Internacionálou, pak p ivítala delegaci
z NDR, reprezentovanou houfem arod jnic. N kte í to zvládli, ale jiní se smáli nahlas, ímž rušili posvátnost
chvíle. Káravý zrak p íslušníka SNB je ani trochu nenapravil.
Sou ástí oslavy byla rovn ž zábavná sout ž, dopln ná módní p ehlídkou soudružek arod jnic z NDR. Porota
z ad obyvatel jednotlivé modely piln hodnotila. Pravdou je, že se n které lenky podivné delegace snažily
ovlivnit porotu tancem, paná kujícím pejskem, jiné i košt tem, nicmén p estože byli naši obyvatelé v i t mto
trik m imunní, všechny odm nili nadšeným potleskem. Jelikož je však palivo v dnešní dob drahé, soudružky si
nezalétaly. P ítomné osazenstvo tak bylo ochuzeno o kaskadérskou formaci jejich letky. Povídá se, že zmizely na
Petrových kamenech…
Abychom však dodrželi všechny tradice, které k tomuto ro nímu období pat í, nemohli jsme na záv r našich
oslav zapomenout na pálení Morény. Rozd lali jsme tedy ohe , vhodili do jeho plamen p ipravenou Morénu
a definitivn tak zažehnali zimu a p ivítali jaro. Záv rem si všichni p ítomní pochutnali na prvních letošních
špeká cích.
V pond lí 13. kv tna jsme pop áli
všem maminkám, které slaví
každoro n
sv j svátek druhou
kv tnovou ned li. P kné vystoupení
si pro naše obyvatele p ipravily d ti
z místního d tského domova, které
babi ky obdarovaly vyrobenými
p ání ky.
Pracovnice
Domova
p ichystaly d tem na oplátku n kolik
sout ží. D ti byly velmi šikovné
a sout že je zaujaly. Spole né
odpoledne ub hlo velmi rychle - než
jsme se nadáli, byl as na ve e i. Ve
spolupráci s d tmi z d tského
domova budeme i nadále pokra ovat.
Milena Reissner, pracovnice Dps
Vrbno
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Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v ervnu p ipravuje

Egypt, Exodus a velké ml ení
KDY: tvrtek 6. ervna 2013
KDO: Petr Grunt

Starov ký Egypt. Bezmála t i tisíce let trvající vysp lá kultura,
vyzna ující se dlouhodobou v d í rolí v oblasti St edomo í
a P edního východu. Oblast bohaté zem d lské produkce kolem
eky Nilu. Propracovaný systém náboženského života se silným
d razem na posmrtný život a s tím související typicky egyptské
léka ství. Politické, totalitn -imperiální uspo ádání státu s v d í
rolí král – faraon , jejichž vojenské a státnické úsp chy
opakovan
op vují hieroglyfická zobrazení na zdech
chrám … Úžasné archeologické nálezy, z nichž z ejm
nejznám jší hrobka faraona Tutanchamona. Takto je „image“ starov kého Egypta známa lov ku
21. století.
Možná, že je zde p íliš mnoho superlativ najednou… Jak dalece jsou historické záznamy
v rohodné? Jak p esn a poctiv zaznamenávali tehdejší „historikové“ pravou podobu událostí…?
Zkusme na tyto otázky spole n hledat odpov di v našem historicko – dobrodružném
pátrání, zam eném na tajemnou a historií zamlženou událost…

Co lov k, to televize
KDY: tvrtek 20. ervna 2013
KDO: Mgr. Libor Voto ek

Televize, po íta e, mobilní telefony, internet - neexistuje snad
jediný lov k, který by neznal nebo nevlastnil alespo jeden z
t chto vynález . Mnohem ast ji však ony vlastní nás a stejn tak
mnohem ast ji programuje televizor nebo po íta nás místo my
jeho. Sledování TV možná zkracuje dobu pot ebnou k nabytí
ur itých poznatk , a také umož uje "cestovat" na vzdálená místa
naší planety b hem n kolika okamžik . Problém je ale v tom, že
aniž si to asto uv domujeme - neumíme a ani nechceme
navazovat reálné vztahy s reálnými lidmi. Pokud toužíte rozum t
základním princip m fungování lidského mozku, TV a internetu, potom si tuto p ednášku rozhodn
nenechte ujít. Odkryjeme 4 základní a velmi závažné d vody pro odstran ní (zrušení) televizní
"komunikace", ekneme si, co je to syndrom mediálního dít te, odhalíme ú elovou manipulaci v TV
zpravodajství a vysv tlíme si také, co je to tzv. "výroba souhlasu". Jste srde n zváni.
T šíme se na vaši ú ast.
Na záv r obou p ednášek bude jako obvykle p ipravena ochutnávka zdravých pokrm
s recepty na jejich p ípravu.

spolu

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.
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Listárna
Zú astnil jsem 16. kv tna zasedání zastupitelstva m sta a byl jsem velice zklamán
kulturou tohoto jednání. Chápu v cnou diskuzi k témat m které trápí naše m ste ko, ale
nedovedu pochopil nadávky a vulgarismy našich spoluob an již jen p i nesouhlasném
vyjád ení zastupitel natož tak p i hlasování. Nejsmutn jší na tom bylo, že se toho všeho
zú astnil místní fará , který všemu naslouchal a nechal vše bez povšimnutí. Já vím jemu šlo o to získat peníze od
m sta na opravu kostela, s ímž souhlasím, je to i památka m sta. P esto by m l práv kn z lidi stmelovat a ne
ne in sledovat. Máme se všichni ješt dost co u it.
Ob an Jaroslav Pospíšil
Reakce na lánek pana J. Pospíšila
Dostal jsem možnost zareagovat na lánek p. J. Pospíšila, za což p edem d kuji
redak ní rad Zpravodaje.
Za prvé bych rád vyjád il souhlas s tím, že všichni se máme co u it a že nadávky
a vulgarismy nepat í ani na jednání zastupitelstva ani jinam do života slušného lov ka.
Za druhé bych se rád vyjád il k atmosfé e mimo ádného zastupitelstva. Byla místy velmi "napjatá" a snad
proto ne každý dokázal uhlídat své emoce v p ijatelných mezích. Ale domnívám se, že to je d sledek setkání
dvou, t eba i velmi odlišných názor , s tím že se musí hledat kompromis.
A za t etí. Podle lánku p. Pospíšila usuzuji, že byl sám ú asten tohoto jednání a mohl sám povstat a tvá í tvá
t m dosp lým spoluob an m, kte í reagovali podle jeho názoru nep im en , vyjád it sv j nesouhlas...
Ovšem ze své osobní zkušenosti dob e vím, že to není v bec snadné. A vyžaduje to opravdu odvahu
a vytrvalost. To bych cht l pop át všem, kterým jde o dobrou v c. Hezký den.
M. Horák, fará
Pod kování
D kuji mladým muž m, panu Kopetkovi a Roš anskému za nález a vrácení ztracené
pen ženky s osobními doklady a kreditní kartou.
Mgr. Evžen Trzaskalik

Tip na výlet – Již jste navštívili všechny jesenické sopky?
Mén známou jesenickou sopkou je Venušina sopka. Zatímco krásn tvarovaný
a majestátn vyhlížející Velký Roudný m žeme zahlédnout z mnoha míst a vždy na n m se
zalíbením spo inou naše o i, Venušina sopka se skromn ukrývá za okolními lesy a místo vznešeného vzhledu se
pyšní vznešeným názvem. Uvid t ji m žete z Uhlí ského vrchu, odkud se za ní m žete pustit po žluté turistické
zna ce. Jinou možnost nabízí modrá, po které je z Bruntálu k vrcholu kolem 6 km. Ob spole n vytvá ejí
turistický okruh, takže se není t eba vracet stejnou cestou.
Pokud se chcete vydat jen na
krátkou procházku, potom se
nejkratší p ístup nabízí z obce
Mezina. Z hlavní silnice ve sm ru
od Bruntálu na Leskovec odbo íte
vpravo do obce a projedete až na
její konec. Pár desítek metr zp t
najdete rozcestník Pod Venušinou
sopkou. Stojí tady asi 240 let stará
památná Lípa u Kohout , která je
rodovým stromem. Odtud se
dostanete na sopku polní cestou,
odbo kou z mod e zna ené p ší
turistické trasy. Cesta je lemovaná
Vrchol Venušiny sopky
rozsáhlými pastvinami, za krásn
zvln nou krajinou se otevírá nemén krásný
pohled na Velký a Malý Roudný. Jedinou
vadou na kráse 800 metr dlouhé odbo ky
jsou stopy po kravi kách, které si vaše
ratolesti mohou odnést na své obuvi. Pro
krásné okolí tento nedostatek jist rádi
odpustíte.
Vrchol sopky tvo í rezavé strusky a sope ný
písek. Po té, co vrcholek d kladn
Pohled na Velký a Malý Roudný
prozkoumáte, m žete využít pohostinnosti
místních, kte í tu vybudovali p íjemné
od Venušiny sopky
posezení. Po ítá se tu také s cyklisty, o emž
sv d í stojan na bicykly.
Venušina sopka nabízí další zajímavost.
Lávový proud
Projedete nebo projdete obcí zp t na hlavní
silnici a vydáte se vpravo, kde p ed mostem
znovu odbo íte doprava na starou silnici, která
kdysi vedla do již zaniklé obce Karlovec. Autem
dál nem žete, je tady zákaz vjezdu. Tabuli
s názvem Lávový proud ur it nep ehlédnete. Po
té, co si p e tete informace o zdejší p írodní
památce, vydáte se k ní úzkou asfaltkou,
šplhající pár krok za rozcestím kolem domk
prudce do kopce. Op t se mnoho nenachodíte,
vzdálenost památky od rozcestí je zhruba 400
metr . Na krásn varhanovit tvarované st n
edi ového lomu s vyrostlinami drahého kamene
olovínu budete moci o i nechat. Až se té krásy
dostate n nabažíte, pokud budete mít št stí
a nebude již obsazeno jinými návšt vníky, i tady
vás vybídne k odpo inku stole ek s lavi kami. Za krásného po así se tu dají strávit dlouhé minuty plné klidu
a pohody, završené dobrým pocitem z p íjemn prožitého dne.
Helena Rusková
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Kulturní, sportovní a vzd lávací kalendá Vrbenska na erven
Zahájení láze ské sezóny od 10:00 hod p ed Libuší Karlova Studánka
Angli tina pro mírn pokro ilé – Call. metoda, 17:00-18:30, St echa
Angli tina pro mírn pokro ilé, 17:00-18:30, St echa
Cvi ení chi-kung, 17:30-18:45, St echa
Karneval zví átek, po ádá MŠ Ve Svahu, 14:30 hod, zahrada MŠ
Zkouška P veckého sboru, 17:30, St echa
Po íta ový kurz – úprava digitální fotografie, 16:00-17:30, St echa
P ednáška Centrum Život a zdraví na téma „Egypt, Exodus a velké ml ení“, p ednáší Petr Grunt,
18:00, St echa
7. 6. Divadlo – Don Quijote de la Archa od 19:30 hod Libuše velká jídelna, Karlova Studánka
8. 6. Memoriál Jany Dragounové, po ádá ASPV Vrbno, od 14:00 hod, Sokolovna
8. 6. St elba pro ve ejnost, po ádá MS Prad d a St elecký klub, 9:00 hod. Myslivecká st elnice
9. 6. Autobusový zájezd do Dinoparku Ostrava, po ádá St echa
10. 6. Angli tina pro mírn pokro ilé – Call. metoda, 17:00-18:30. St echa
10. 6. Angli tina pro mírn pokro ilé, 17:00-18:30, St echa
10. 6. Cvi ení chi-kung, 17:30-18:45, St echa
10. - 12. 6. Talentové zkoušky k p ijetí žák do hudebního a výtvarného oboru, od 13:00 do 17:00 hod,
ZUŠ Vrbno
11. 6. Zkouška P vecké sboru, 17:30, St echa
11. 6. Šikovné ru i ky, 17:00, St echa
14. 6. LKŽ – sch ze, 17:00, St echa
14. 6. P ednáška MUDr. Radim Uzel od 19:30 hod Libuše velká jídelna, Karlova Studánka
15. 6. Vrbenské slavnosti, areál koupališt Vrbno
15. 6. Výšlap Šerák – ervenohorské sedlo – Ov árna, po ádá Klubu vrbenských turist
17. 6. Cvi ení chi-kung, 17:30-18:45, St echa
17. 6. Angli tina pro mírn pokro ilé – Call. metoda, 17:00-18:30, St echa
17. 6. Angli tina pro mírn pokro ilé, 17:00-18:30, St echa
18. 6. „Letní koncert“, po ádá P vecký sbor m sta Vrbna –18:00, St echa
20. 6. P ednáška Centrum Život a Zdraví na téma „Co lov k, to televize“, p ednáší Mgr. Libor Voto ek,
18:00, St echa
do 21. 6.Výtvarná výstava žák ZUŠ Vrbno
22. 6. Letní slunovrat, po ádá MS Prad d, od 9:00 hod, Myslivecká st elnice Mnichov
22. 6. Oslavy 140 let od založení hasi ského sboru ve Vrbn , zahájení ve12:30 hod spanilou jízdou
hasi ských automobil m stem
22. 6. SKATE JAM, 13:00 hod, skatepark Vrbno
22. 6. 1. mezinárodní festival p veckých sbor , po ádají Horské lázn K. Studánka, 10:00 hod, Hudební hala
Karlova Studánka
24. 6. Cvi ení chi-kung, 17:30-18:45, St echa
24. 6. Angli tina pro mírn pokro ilé – Call. metoda, 17:00-18:30, St echa
24. 6. Angli tina pro mírn pokro ilé, 17:00-18:30, St echa
25. 6. Šikovné ru i ky, 17:00, St echa
26. 6. P ednáška na téma“V jednoduchosti je krása“, p ednáší Zdenka Hrázská, 18:00 hod, St echa
27. 6. Zasedání zastupitelstva m sta Vrbna, 16:00, St echa
28. 6. Hudba v d ev zakletá – Bena Havl od 19.30 hod Libuše velká jídelna Karlova Studánka
29. 6. Výšlap Ramzová – Paprsek – Pet íkov – Ramzová, po ádá Klubu vrbenských turist
29. 6. Volejbalový turnaj, od 8:00 hod, antukové kurty u Sokolovny
29. 6. Promenádní koncert Bojnické kapely od 14:00 hod p ed Libuší Karlova Studánka
1. 7. Vernisáž výstavy fotografií Pavla Mately, 17:00 hod St echa. Výstava potrvá do 30. 8. 2013.
do 10. 8.Galerie na radnici, „P átelé z Krnova“ - výstava fotografií.
Tane ní ve ery v Kavárn Libuše v Karlov Studánce – každou sobotu v 19:00 hod.
Aktuální kalendá cyklistických akcí najdete na www.acsvrbno.estranky.cz
1. 6.
3. 6.
3. 6.
3. 6.
4. 6.
4. 6.
6. 6.
6. 6.

Na a Trzaskaliková, ST ECHA Vrbno
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Lázn Karlova Studánka
Kulturní program na erven
1. 6. – Zahájení láze ské sezóny od 10:00 hod p ed Libuší
7. 6. – Divadlo – Don Quijote de la Archa od 19:30 hod Libuše velká jídelna
14. 6. – P ednáška MUDr. Radim Uzel od 19:30 hod Libuše velká jídelna
22. 6. – Festival p veckých sbor od 10:00 hod Hudební hala
28. 6. – Hudba v d ev zakletá – Bena Havl od 19:30 hod Libuše velká jídelna
29. 6. – Promenádní koncert Bojnické kapely od 14:00 hod p ed Libuší
Tane ní ve ery v Kavárn Libuše – každou sobotu v 19:00 hod.
Procházka po Karlov Studánce
Každý pátek v 14.30 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 16:30 hod. od 16:00 hod. modlitba r žence
v ned li v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba r žence.
INFORMACE – jsou dostupné také na internetu www.k.studanka.cz
Barbora Doleželová – referent volno asových aktivit

Akce ve Zlatých Horách
1. 6. 2013 v 13:00 hod. D tský den (pohádkový les)
V areálu Hornického skanzenu u Zlatých Hor. Po ádá MKZ Zlaté Hory.
4. 6. 2013 v 17:00 hod. Vernisáž výstavy obraz Bena Drápala „Nalezená cesta“
V Galerii SNOP M stského muzea. Vernisáž prob hne za hudebního doprovodu. Výstava potrvá do 28. 6. 2013.
5. 6. 2013 v 17:00 hod. K ížek - cyklistický závod
Start: k ižovatka nad Zlatými Horami (ZH - Mikulovice - Rejvíz). asovka do vrchu - Goldtour Zlaté Hory.
Po ádá SKM.
8. 6. 2013 10:00 - 22:00 hod. Bowlingový turnaj
V Bar Clubu 27 Hotelu Prad d Thamm. Startovné 150 K . Rezervace do 6. 6. 2013 na tel.: 584 543 724.
15. 6. 2013 Benefi ní koncert na P. M. Pomocné
Pro záchranu nemovité kulturní památky kostela sv. Jana K titele. Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zl. Hor.
15. 6. 2013 od 15:00 hod. 10. Výro í hotýlku U Pekina
Hotýlek U Pekina v Dolním Údolí. Od 19:00 hod. ve erní zábava. Hraje skupina F-16.
15. 6. 2013 v 19:30 hod. ecký ve er
V zahradní restauraci Hotelu Minerál. Vstupné 50,- K . ecké speciality zdarma.
18. 6. 2013 v 16:00 hod. II. Ro ník aukce um lc ze základní školy
V Multifunk ním volno asovém centru – kin .
19. 6. 2013 v 17:00 hod. Zlatí ka - cyklistický závod
Start: za skládkou odpad ve ZH. Po ádá SKM.
21. 6. 2013 - 23. 6. 2013 Oslavy 750 let Obce Mikulovice
Bohatý kulturní program.
22. 6. 2013 v 16:00 hod. Pou v Horním Údolí
V kostele sv. Jana K titele v Horním Údolí.
23. 6. 2013 v 15:00 hod. Letní koncert
Tan í a hraje Cimbálová muzika Rochus a Folklorní soubor Valášek. Sál Sanatoria Edel.
30. 6. 2013 v 15:30 hod. Varhanní koncert v Ond ejovicích
V kostele sv. Martina v Ond ejovicích. Po ádá farnost Ond ejovice a farnost Zlaté Hory.
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Zahrada Flemmichovy vily
pátek 21. ervna – 18:00 – 21:30 hodin
WAGON . vystoupení krnovské country kapely. Prodej ob erstvení. Vstupné: 20 K

7.
8.
14.
15.
21.
22.
28.
29.

ervna 2013 ve 20:00 hod.
ervna 2013 v 15:00 hod.
ervna 2013 ve 20:00 hod.
ervna 2013 v 17:30 hod.
ervna 2013 ve 20:00 hod.
ervna 2013 v 15:00 hod.
ervna 2013 ve 20:00 hod.
ervna 2013 v 17:30 hod.

Velká svatba. Vstupné 89,- K , p ístupný od 15 let, eské titulky.
Croodsovi. Vstupné 80,- K , mládeži p ístupný, eský dabing.
Rychle a zb sile 6. Vstupné 100,- K , p ístupný od 12 let, eské titulky.
Nazareth: Nekone ný rockový mejdan. Vstupné 80,- K , ml. p íst., . titulky.
Rozkoš v oblacích. Vstupné 90,- K , p ístupný od 15 let, eské titulky.
Království lesních strážc . Vstupné 90,- K , mládeži p ístupný, eský dabing.
Pa ba na t etí. Vstupné 90,- K , p ístupný od 15 let, eské titulky.
Star Trek: Do Temnoty. Vstupné 115,- K , p ístupný od 12 let, eské titulky.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
pond lí 1. ervence v 19:00 hodin
Gabriela Demeterová - - barokní housle
a Collegium Gabriely Demeterové
Program: Heinrich Ignatz Franz Biber, Marin Marais, Antonio Vivaldi, Giuseppe Tartini.
Vstupné: 150 K / p ed koncertem 200 K
www.klasternihudebnislavnosti.cz

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, M stské informa ní centrum Zlaté Hory
tel./fax: 584 425 39, e-mail: mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz

Akce v Bruntále
sobota 8. 6.
Cyklozávod Cross Boar Slezská Harta 2013. Starostové Mikroregionu Slezská Harta po ádají v sobotu
8. ervna 2013 již 4. ro ník cyklozávodu Slezská Harta Cross Boar.
21. – 23. 6. 2013
Dny m sta Bruntálu - t ídenní slavnosti u p íležitosti 800 let m sta Bruntálu
pátek 21. 6.
V parku dopravní h išt pro d ti, na Kobylím rybníku projíž ky na lodích, na nám stí hrají a zpívají d ti ze ZŠ
a MŠ, kapely K2, Eagleheart, Turbo, ve erní b hání Bruntálem.
sobota 22. 6.
M stská dechová hudba a mažoretky, m stská garda a c.k. d lost elci Bruntál, Studio písn a tance Opole, k est
knihy pov stí o Bruntále, tane ní soubor Stonožka, v zámku aktivity pro d ti, na nám stí odpoledne Jindra
Holubec, BUTY, Michal Šeps s kapelou, Gabriela Gun íková s kapelou, Rock n roll band Marcela Woodmanna,
no ní diskotéka.
ned le 23. 6.
Dopoledne ukázky hasi , policie, folklórní soubor tanc Opole, v zámku pohádka souboru Magnet,
Cimrmanova hra Vyšet ování t ídní knihy v podání ochotník ze Sv tlé Hory, koncert sbor v kostele na
Uhlí ském vrchu, odpoledne koncert Jumping Drums, kapely Mascotte, The Pant a na záv r Kryštof.

ASPV informuje...
dob letních prázdnin necvi íme v t locvi n , ale stejn jako loni budeme cvi it v p ípad p íznivého po así
( lehounký teplý deštík nám nevadí ) na TENISOVÝCH KURTECH, a to každou st edu od 18.00 –
20.00 hod. Vstupné je 35 K / za jednu hodinu, 50 K / za dv hodiny. Pro d ti platí polovi ní ceny. Na toto
cvi ení nem žete uplatnit permanentky. A také nerozlišujeme leny i ne leny ASPV.
Aktuální informace o cvi ení m žete shlédnout na www.facebook.com - na stránce Zumbaaaaaa.
v sobotu 18. 5. 2013 prob hlo cvi ení s názvem „Tanec v máji, kila v háji“. viz foto. Kdo nezaváhal
a p išel mezi nás, v bec nelitoval. Kila šla opravdu dol
První hodinu jsme si vyzkoušeli tane ní
choreografii s vedoucí a choreografkou skv lé známé streetové skupiny MOVE2YOU - Petrou echovou
z Rýma ova. (získali adu ocen ní za choreografie, titul vícemistra Evropy a sv ta a plno zlatých medailí na
nepostupových sout žích z Moravy).
Druhou hodinu jsme propotili další tri ka s Bohunkou Sýkorovou – lektorkou zumby a aerobiku, která nás
vno ila to tane ních rytm zumby.
.
Holky, d kujeme za super sobotní tane ní odpoledne nabité energií a dobrou náladou!
v sobotu 8. ervna 2013 od 14:00 hod. prob hne další vzpomínkové cvi ení

„Memoriál Jany Dragounové“.
Jako každý rok uctíme památku skv lé cvi itelky a naší kamarádky pohybem, a opravdu se máte na co t šit,
nap . na zumbu, na posilování, na kick box a další styly cvi ení.
Cvi it se bude v p lhodinových blocích s p estávkami. T šte se i na tombolu. Ob erstvení zajišt no. Vstupné
bude dobrovolné. Bližší informace na plakátech.
Jitka Musilová

Kultura v Krnov
M stské divadlo Krnov
úterý 11. ervna v 19:00 hodin
Franz Wittenbrink: Sekretá ky z Ostrožné - hudební revue o život sekretá ek a ú ednic v jedné smyšlené
kancelá i na ulici Ostrožná v Opav . Mimo ádn úsp šné p edstavení Slezského divadla Opava. Vstupné: 160 a
140 K (d ti a studenti sleva 50 %)
pátek 21. ervna v 17:00 hodin
Krnov plný tance - tane ní soubory Flash, Taxmen, New age, Poupata, Orientální tance, M-Dancers, Dance
Element Company, Lichpop Dance, Calipso Dance a Theplaki
Vstupné: 70 K dosp lí, 40 K d ti
Koncertní sí Sv. Ducha
ned le 2. ervna v 15:00 hodin
P átelské zastavení s písní - p átelský koncert po ádá Ženský p vecký sbor Krnov pod vedením Jany
Hlaviznové. Hosté: P vecké sdružení Kop ivnice a Ženský p vecký sbor Píse z Oder

ZVE VŠECHNY MILOVNÍKY P ÍRODY NA VÝŠLAP
KDY:
KAM:

15. 6. 2013
Šerák – .zn. Keprník – ervená hora – ervenohorské sedlo – Výrovka – Malý Jezerník – Jezerník –
Švýcárna – Ov árna (21km)
SRAZ: 7:00 u klubu LNH
P ihlášky do 13. 6. 2013 p ijímá Kopil ák Štefan mob. 732 248 236
Cena dopravy lenové 50K ., ostatní 80K .
KDY:
29. 6. 2013
KAM:
Ramzová – .zn. Paprsek – žl.zn. Malé Vrbno – m.zn. Pet íkov – Ramzová (18km)
SRAZ: 8:00 u klubu LNH
P ihlášky do 26. 6. 2013 p ijímá Kopil ák Štefan mob. 732 248 236
Cena dopravy lenové 40K ., ostatní 80K .
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Za finan ní podporu d kujeme M stu Vrbno pod Prad dem a našim stálým sponzor m, p edevším Sklárn
Mates a Sklá ské huti Tomi.
Vážení p átelé, obyvatelé Vrbenska a okolí,
Myslivecké sdružení PRAD D Vrbno pod Prad dem po ádá v letošním roce pro p íznivce myslivosti
i širokou ve ejnost st elecké a spole enské akce, na které si Vás dovolujeme co nejsrde n ji pozvat.
Rozpis jednotlivých akcí pro rok 2013 je v níže uvedené tabulce.
V íme, že si najdete as ke st eleckému sportu, rádi Vás na naší st elnici uvítáme.
St elecké akce, tréninková st elba a další akce pro ve ejnost na st elnici MS PRAD D - 2013
Datum

St elecká akce

Ve ejný st elecký závod – Kulový ty boj Kostka K.ml. 723178970; Jank A. 736251242;
malorážkou, lovecké kolo redukované
Bureš V. 606721514, Zaoral J. 775666446

8. 6. 2013

Trénink – kulová a broková st elnice

15. 6. 2013 OMS Bruntál – st elby adept
22. 6. 2013 Myslivecký den – Letní slunovrat

Bureš V. 606721514, Zaoral J. 775666446

20. 7. 2013 Trénink – kulová a broková st elnice

Bureš V. 606721514, udovský E. 602854020

10. 8. 2013 Trénink – kulová a broková st elnice

Bureš V. 606721514, udovský E. 602854020

7. 9. 2013

Myslivecké sdružení Prad d Vrbno pod Prad dem

Výsledky hlavní sout že:
K4 M

1. Pánek Martin starší
všichni z Jeseníku
2. Pánek Martin mladší
3. ing. eha Martin

Další sout ží bylo Lovecké kolo redukované:
1. ing. Jurdi Jan
2. ing. eha Martin
3. Pagát Marek

Rýma ov
Jeseník
Bruntál

Pro d ti a mládež jsme zorganizovali st elbu ze vzduchovky na r zné druhy ter .. Nejúsp šn jší byli
sourozenci Hana a Filip ehovi z Jeseníku na 1. míst , Kleistner Josef z Dív ího Hradu na 2. míst a Klí Ivo na
3. míst .
Všichni jmenovaní obdrželi hodnotné ceny a krásné diplomy z dílny pana Jaroslava Orlíka, vít z hlavní
sout že K4M navíc získal možnost odst elu trofejového srnce. Všem vít z m blahop ejeme.
Akce se vyda ila díky ob tavé práce všech len Mysliveckého sdružení Prad d a náš dík pat í také t m, kte í
nám pomohli a nejsou našimi leny - paní Renát Juráškové, pán m Milanu Mohelníkovi a Martinu Juráškovi
ml. z Krasova, Tomáši eškovi z Bruntálu a dále Han Jank , ing. Jan Zaoralové, Ann Markové, Radku
Fabiánovi z Vrbna pod Prad dem.
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Bureš V. 606721514, Hradil V.st. 608457186
Okresní st elecká komise OMS Bruntál
Jank A. 736251242
Kostka K.ml. 723178970; Jank A. 736251242;
Bureš V. 606721514, Zaoral J. 775666446

29. 6. 2013 Trénink – kulová a broková st elnice

24. 8. 2013

V sobotu 18.5.2013 jsme uspo ádali tradi ní st eleckou sout ž „Kulový ty boj
malorážkou“(K4M) na st elnici našeho sdružení v Mnichov . Sout ží se zú astnilo
mnoho p íznivc st eleckého sportu
a myslivosti z širokého okolí okresu Bruntál a z Vrbna pod prad dem. Po así se
b hem dne stále zlepšovalo, nálada sout žících i divák rovn ž, organizace klapala
jako vždy bezvadn . P kn prožitý den umoc ovala výborná kuchyn i s netradi ními
pochoutkami v podob kolá k , i jahodových knedlík .

Zajiš uje (telefon)

18. 5. 2013

14. 9. 2013

Okresní p ebor Okresní st elecká komise OMS Bruntál
Kostka K.ml. 723178970; Jank A.736241242
Okresní st elecká komise OMS Bruntál
OMS Bruntál – st elby adept
Jank A. 736251242
Memoriál L. Ju ici v myslivecké st elb

Ve ejný st elecký závod
54. ro ník Ceny Prad du

Kostka K.ml. 723178970; Jank A. 736251242;
Bureš V. 606721514; Zaoral J. 775666446

21. 9. 2013 Trénink – kulová a broková st elnice

Bureš V. 606721514, Hradil V. st. 608457186

5. 10. 2013 Trénink – kulová a broková st elnice

Bureš V. 606721514, Zaoral J. 775666446

Podmínky:
•
Tréninkové st elby se konají vždy ve stanovený termín (sobota) v dob od 9:00 do 12:00 hodin.
•
V každém tréninkovém termínu je na st elnici p ítomen st elecký instruktor MS Prad d
•
P i st elb z vlastních zbraní je t eba se prokázat zbrojním pr kazem a pr kazem zbran
•
Pro skupiny i jednotlivce, nevlastnící zbrojní pr kazy, lze umožnit st elbu z malorážky, flobertky,
vzduchovky za dohledu st eleckého instruktora (náboje je možno zakoupit na st elnici)
•
Kulové a brokové náboje si zajiš uje st elec
Tréninková st elba na kulové st elnici – ceník (mimo leny MS a St eleckého klubu Vrbno p. P.:
(kulovnice, malorážka, pistole, revolver)
Po vzájemné dohod po 12:00 hodin pokra ování st eleb
St elba ze zbran MS - malorážka (v etn ter e)
- revolver FLOBERT (v . ter e) 8 ran
- brokovnice skeet
Lovecké kolo úplné (20 asfaltových ter )

100,-K
100,-K
50,-K
30,-K
30,-K
100,-K

/osoba
/osoba/hod.
/10 ran (v .náboj )
/8 ran (v .náboj )
/položka
/položka
Mgr. Jan Zaoral
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Skate Jam 2013
P i p íležitosti oslavy mezinárodního dne skateboardingu se bude konat další ro ník SKATE JAM 2013, který
organizuje místní parta za podpory m sta Vrbna pod Prad dem, PICNIC SKATE SHOP a dalších sponzor . Jam
je p edevším pro kamarády v rámci podpory a rozvoje skateboardingu v malém m st na plechových p ekážkách
s dvacetiletou historií. Pro jezdce bude p ipraveno ob erstvení ve form grill&beers free. Cílem závod není
rozhodnout kdo je na skateboardu nejlepší, ale upozornit na skateboarding jako takový a samoz ejm p isp t ke
snaze vybudování nového skateparku, jelikož je nyn jší skatepark v havarijním stavu. P ije te místní podpo it
svou ú astí na erstvém vzduchu v podh í Jeseník .
Zden k Rybár

St elecký klub Vrbno pod Prad dem informuje
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Kynologové na závod v poslušnosti a obran psovoda
V sobotu 18. 5. 2013 jsme se zú astnili závodu, po ádaného Základní kynologickou organizací v ermné ve
Slezsku. Marcela Zabloudilová a Jana Skácelová v kategorii ZZO (poslušnost), Jaroslav Seitz a Ta ána
Schmidtová v kategorii ZVV1 (poslušnost a obrana). Všichni se se závodem state n poprali. N mecký ov ák
Franc Ta ány Schmidtové získal 83 bod ze 100! P i p edposledním cviku obrany - zadržení, se však op el do
figuranta takovou silou, že jej figurant neustál a spadl na zem. V poslední disciplín byl pro nedokon ení cviku
bohužel diskvalifikován. S po tem bod m l vysoké šance na výborné umíst ní. Marcela Zabloudilová se
zú astnila závod poprvé se svým n meckým ov ákem a umístila se na 5. míst v kategorii ZZO (poslušnost).
Jaroslav Seitz se svým rotvajlerem Kašmírem získali krásné 2. místo v kategorii ZVV1 (poslušnost + obrana)
a Jana Skácelová vybojovala se svým n meckým ov ákem v kategorii ZZO p í ku nejvyšší – 1. místo!!!
Všem pat í velká gratulace a dík za reprezentaci naší organizace a m sta.

Více o naší innosti na stránkách www.zkovrbnopodpradedem.webnode.cz a nebo na Facebooku.
David Valach, P edseda ZKO Vrbno pod Prad dem

Vrbenský Drá ek v polovin
Více než polovinu závod mají za sebou ú astníci letošního ro níku cyklistického seriálu Vrbenský drá ek.
Seriál po ádá ACS Drak Vrbno a je ur en pro všechny d ti od nejmenších až po starší žáky. První závod se konal

McDonald Cup 2013
Dne 15. 5. 2013 se chlapci naši základní školy zú astnili okresního kola McDonald Cupu kategorie A (1. – 3.
t ída) v Krnov . Turnaje se
zú astnilo 6
základních
škol – 2
z Krnova,
Jind ichov, Osoblaha, Vrbno
p. P. a Rýma ov. Po zápasech
ve skupinách a semifinále
celý
turnaj
dosp l
k o ekávanému finále, ve
kterém se naši kluci utkali
s Rýma ovem. Náš soupe
byl lepším týmem a po
zásluze celý turnaj vyhrál.
Celkov jsme tedy skon ili
na krásném 2. míst . Roman
Marek z 1. B byl vyhlášen
nejlepším st elcem celého
turnaje se 7 brankami. Všem
kluk m d kujeme za vzornou
reprezentaci naši školy.
Roman Marek
48. strana

v první polovin dubna v Mnichov . Druhý dubnový závod prob hl za velmi chladného po así na h išti
u Jamajky. V závod zvít zil Filip Škopec (ACS Drak Vrbno), který v kov pat í do kategorie starších žák . Za
ním se o další místa poprali p edžáci. Nejsiln jší byl opavský bikrosa Karel Naiser (Bike One), na druhém míst
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dojel Tomáš Bambušek (Mnichov) a na t etím David Fiálek (ACS Drak Vrbno). Velice vyrovnaný souboj svedla
nejlepší z d v at. Z tohoto souboje tentokrát nejlépe vyšla Eliška Tomášková (Vrbno) p ed Magdalenou
Mí kovou (ACS Drak Vrbno) a Zuzanou Švanovou (Vrbno). Sv j závod absolvovali i nejmladší závodníci,
zvít zila Marie Bambušková (Mnichov), druhá dojela Anna Fiálková (Vrbno) a t etí Václav Naiser (Bike One
Opava).
T etí závod seriálu byl uspo ádán v ludvíkovském autokempu
Dolina. O prvenství v kategorii žák se tentokrát poprali závodníci
z ACS Drak Vrbno a po n kolika rozjíž kách a finále se v cíli dle
bodových zisk se adili v po adí: Vojt ch Kmínek, Adam Hlávka,
Jakubové Šíbl a Rohá ek a za nimi nejlepší z d v at Nela Ha áková
(všichni ACS Drak Vrbno). Velký boj o vít zství svedli v kategorii
p edžák jak chlapci, tak i d v ata. O po adí rozhodlo až finále. V n m
zvít zil Karel Naiser (Bike One) p ed Martinem Adámkem (Vrbno),
mezi dívkami pak zvít zila s t sným rozdílem Magdalena Mí ková
(ACS Drak Vrbno) p ed Kate inou ížkovou (Mnichov) a Marií
Fiálkovou (Vrbno). Mezi nejmladšími op t kralovala Marie
Bambušková (Mnichov) p ed Václavem Naiserem Bike One Opava)
a Radkem Šíblem (Malá Morávka).
Zatím poslední závod seriálu prob hl v krásném prost edí
u karlovického Penzionu U eky. Na start se postavilo dvacet adept
cyklistiky. Závod se op t konal systémem rozjížd k a finále.
V kategorii starších žák zvít zil Vojt ch Kmínek, který tímto
vít zstvím upevnil vedení v pr b žném po adí. Druhé místo
s náskokem uhájil Adam Hlávka, t etí pak dojel Filip Škopec, na
tvrtém míst pak nejlepší dívka Nela Ha áková (všichni ACS Drak
Vrbno).
První
vít zství
v kategorii
p edžák
v letošní sezón vybojoval
Tomáš Bambušek (Mnichov)
p ed Davidem Fiálkem (ACS
Drak
Vrbno) a Jakubem
Tomáškem (Vrbno). Mez
dívkami zvít zila Marie
Fiálková p ed Zuzanou
Švanovou
(ob
Vrbno)
a
Magdalenou
Mí kovou
(ACS
Drak
Vrbno). Mezi nejmladšími
zvít zila Marie Bambušová
(Mnichov) p ed Radkem
Šíblem (Malá Morávka)
a Annou Fiálkovou (Vrbno).
Po ty ech závodech v pr b žném po adí vede Vojt ch Kmínek p ed Filipem Škopcem a Adamem Hlávkou,
mezi p edžáky pak vede Tomáš Bambušek p ed Magdalenou Mí kovou a Karlem Naiserem. V kategorii
nemladších má nejvíce bod Marie Bambušková, na dalších místech jsou Anna Fiálková a Radek Šíbl. Po t chto
odjetých závodech následuje v kalendá i seriálu trnáctidenní pauza, kdy budou starší žáci bojovat o umíst ní na
Krajském mistrovství, které se zárove jede jako nomina ní závod na Olympijské hry mládeže a na p elomu
kv tna a ervna se kvarteto žák zú astní Malého závodu míru – mezinárodního etapového závodu, který se koná
ve východo eském Lanškroun . Seriál Vrbenský drá ek bude pokra ovat 8. ervna v cyklistickém areálu
v Karlov , p edposlední závod se uskute ní 15. ervna na h išti u Základní školy v Karlov Studánce a finále
celého seriálu prob hne v sobotu 22. ervna v cykloareálu erná Opava v Mnichov .
Stále probíhají i tréninky Drá k , které se konají každou st edu od 16 hod. v cykloareálu erná Opava
v Mnichov a každý pátek od 14:30 hod. v Sokolovn .
Alena Mlyná ová, acsvrbno.estranky.cz

Trivallis Cup
Odloženým závodem v biatlonu pokra oval v dubnu seriál Trivallis cup. Kv li nep íznivým podmínkám pro
po ádání biatlonových závod se již po tvrté tento závod konal v t locvi n gymnázia. Závod se skládal ze
st elby z laserové zbran a p ekážkového b hu. P ekvapivou vít zkou se díky p esné, rychlé st elb a dobrému
b hu stala Klára Škopcová (ACS Drak Vrbno) p ed Antonínem Lantem (Forman Cycling) a Vojt chem Matušem
(SK Vrbno). Za nimi se se adily další dívky - Eva Plani ková (BikeSport Mohelnice) a Natty Rosa (SK Vrbno)
následovaná nejlepší dívkou do deseti let Thaisou Otipkovou (SK Vrbno). Mezi mladíky do 15ti let zvít zil
Mateusz Wantula (SK Vrbno) p ed Št pánem Petrušem a Vojt chem Kmínkem (oba ACS Drak Vrbno).
Nejlepším veteránem byl Pavel Pytela p ed Miloslavem Mlyná em (oba ACS Drak Vrbno).
Na za átku kv tna prob hl sedmý závod Trivallis
cupu. Ani pro po ádání klání v atletice nebylo donedávna
v našem m st vhodné sportovišt . Jinak je tomu ale
nyní, kdy byl u Základní školy ve Vrbn vybudován by
malý, ale vyhovující areál. Atletického trojboje se
zú astnilo 27 sportovc od ty do šedesáti ty let.
Trojboj se skládal z b hu na 60 metr , skoku dalekého
a hodu medicinbalem. Vít zem závodu se stal Marek
Ohnoutka p ed Vojt chem Matušem (oba SK Vrbno)
a nejlepším veteránem Pavlem Pytelou(ACS Drak
Vrbno). Mezi dívkami zvít zila Eliška Sýkorová p ed
Nelou Ha ákovou a Klárou Škopcovou (všechny ACS
Drak Vrbno).
V pr b žném po adí po sedmi závodech vede Antonín
Lant (Forman Cycling) p ed Pavlem Pytelou (ACS Drak
Vrbno) a Vojt chem Matušem (SK Vrbno). Nejlepší
dívkou je Klára Škopcová p ed Eliškou Sýkorovou (ob
ACS Drak Vrbno) a Martinou Onderkovou (SK Vrbno).
Mezi mladíky do 15ti let vede Jakub Rohá ek p ed
Št pánem Petrušem (oba ACS Drak Vrbno) a Mat jem
Pta níkem (Orlík Orlová). Dalším závodem Trivalis cupu
byl po uzáv rce Zpravodaje tradi ní duatlon, který se
konal 21. kv tna v Mnihov . V ervnu pak prob hnou
poslední dva závody seriálu – závod v orienta ním b hu
a finálový závod v silni ní cyklistice.
Alena Mlyná ová
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Reklama

Zajímavosti z historie jesenických hor

Krom toho, že si sportovci utužují svoje vlastní zdraví, slouží stále více jako reklamní objekty. Mnozí
dokonce od nejmladšího v ku. Zatímco rodi e odvádí do státní kasy mnohdy neuv itelné množství pen z
/p edevším za PHM a DPH za materiál a oble ení/ tak naši zastupitelé na všech úrovních mají vždy ástky
ur ené na sport na posledních ádcích rozpo tu a v tšinou tam je to, co „zbude“. Dokonce se za tyto desetiny
procent rozpo t nechají vychvalovat v tisku a požadují ješt , aby se sportovci zmi ovali o ú adech a jejich
zam stnancích jako o sponzorech sportu. Sportovní organizace / STV a pod/ v posledních letech zašantro ily
miliardy za problematické výstavby objekt , které slouží sportu jen výjime n /Sazka aréna/. Ponižující je
i využívání pen z prosázených gamblery k výchov sportující mládeže. A tak už i nejmladší d ti slouží jako
reklamní objekty podnikatel m, protože to z stává poslední možností, jak sehnat peníze na jejich výchovu.
A tak ve Vidnav za t etím Jakubem Rohá kem vidíme logo „sponzora“ Olomoucký kraj, také je tam již
zrušená STV a ješt i region Jeseník. Samotný Jakub Rohá ek dostává prost ednictvím ACS Vrbno asi tak
7-9% z pen z odvedených státu jeho rodi i a zastupiteli M sta Vrbna posléze vrácených jako dotace na innost.

První lavinové nešt stí na Jeseníkách. P vodn jsem cht l hned psát o lavin ve Velkém kotli, ale našel jsem
n jaké záznamy o první lavin , která spadla už v roce 1952 ve Velkém kotli.
Nap ed n co o lavinách a pro v bec vznikají. Tady na Jeseníkách máme p t míst, kde prakticky padají laviny
každou zimní sezonu. Jsou to Velký kotel, Malý kotel, Mezikotlí Jelení žleb, Sviní žleb, žlaby ervené hory nad
HS, žlaby pod Šerákem sm rem k B lé, a také oblast Kralického Sn žníku. Nejv tší podíl na vzniku lavina má
po así, velká vrstva napadaného sn hu b hem 24 hodin, naváté p evisy nad údolím, p i velkých mrazech, kdy
v ur itých vrstvách vzniká dutinová jinovatka, p i podmá ení celého laviništ , hlavn na ja e, a taky mechanicky
narušení celistvosti lyža em, chodcem a nebo taky tlakovou vlnou.
První záznam o lavin ve Velkém kotli z roku 1952. Závodníci Sokolského závodu, který byl v Karlov , se
pot ebovali dostat nejkratší cestou zpátky do Šumperka a Sudkova. Rozhodli se dostat p es hlavní h eben, sjet
dol do Kout a pokra ovat vlakem do Šumperka. Vydali se na lyžích po sjezdovce ve Velkém kotli, sjezdovka
je ješt te znatelná, a stoupali sm rem vzh ru. Bylo jich celkem sedm – R. Šimek, M. Winter, A. Bank, A.
Kašpar, M. Krobot a ješt dva, kte í byli ze Sudkova u Šumperka. Jediný Winter m l obavy z laviny, a proto si
odepjal lyže. Celá skupina skute n o ízla nep íliš velkou lavinu, která je smetla zpátky dol . Nejlépe absolvoval
cestu v laviništi práv Winter. Kašpar byl jediný, kterého lavina nestrhla. Dopadlo to dob e, v laviništi z staly
dva páry lyží, jedna samostatná a jeden pár holí. Všichni byli tak trochu šokováni, museli se vrátit do Karlova,
Morávky a vlakem se vrátit do Šumperka. Myslím, že tyto zápisky byly Vaška Myšáka, 1. ná elníka HS.
Dozv d l se to až v roce 1958. Já sám pocity v lavin neznám, nezažil jsem, jenom jsem s kamarády hledal svoje
v ci na lyžování, když se utrhla desková lavina asi tak 20 centimetr vysoká, a ty naše v ci jsme potom hledali
v okruhu asi 50 metr .
První tragédie se stala v únoru 1953. Poru ík Hradil se svým t ináctiletým synem se vydali vlakem z Bruntálu
do Malé Morávky a potom pokra ovali po modré zna ce Karlovem sm rem na Petrovy kameny. Na Ov árnu už
nedojeli. To bylo 1. února a 2. února v 18 hodin byla vyrozum na Horská záchranná služba, která provedla
pátrání po zmizelých. Pátrání provedla hlídka Karlov, Karlova Studánka, Lou ná a Domašov. T etího února byla
objevena ve Velkém kotli spadlá lavina. Po nálezu jedné hole panem Kup ou lesákem, p edtím pracoval jako
voják na Prad du, za alo hledání v lavin . Pátého února byla nalezena jedna lyže. Ve vyproš ovacích pracích se
pokra uje, ale k rozsáhlosti laviny a vysoké vrstvy sn hu je malá pravd podobnost nalezení p ed roztáním sn hu.

To Klára Škopcová na t etím míst v Karlovicích má za sebou na
banneru již jen reklamy r zných podnikatel a podnik .
Na eském poháru silni ní cyklistiky se sešla Ká a Mlyná ová
z ACS Vrbno propagující Bit Power, Husqvarnu, Kalaše,
Schusku, a KmínRoh, se svým strýcem Zde kem Mlyná em, na
kterém je vid t také jakási výrazná reklama. Ten se na svém
oble ení za svoji kariéru nanosil nep edstavitelné množství
reklam. Bez reklamy na svém oble ení nevyjíždí ani turisté,

jejichž innost není sponzorována nikým, co ale mají d lat, když dnes se již oble ení bez reklam ani nikde
nevyskytuje a mnohokrát jezdí v tom, co se závodník po odježd ní „odpadne“. Prakticky je ale nemožné tuto
situaci zastupitel m sportovc vysv tlit. Kdo by to také d lal?
acsvrbno. estranky.cz
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To byla oficiální zpráva o lavinovém nešt stí v roce 1953 ve Velkém kotli. Zárove se vydal zákaz vstupu do
všech míst, kde hrozí pád laviny. Lavina ve Velkém kotli byla tak veliká a mohutná, že vyb hla z doliny do
protisvahu a vrátila se zpátky dol . Ješt po t iceti letech tam byl znatelný ostr vek lesa, který lavina ob hla,
a který nebyl zni en. V sou asné dob jsou všechna lavinová místa ozna ena žlutými výstražnými tabulemi se
zákazem vstupu.
Další lavinové nešt stí se stalo 21. b ezna 1987 zase ve Velkém kotli. Ve 14:30 oznámil na stanici HS
Ov árna L. Lipovský, že ve Velkém kotli ve 13:30 spadla lavina a smetla dva lidi. Jednalo se o muže a ženu na
b žkách. Po oznámení okamžit vyjela záchranná skupina 8 len HS, vybavená sondami, lopatami
a záchranným materiálem. Byl také vyhlášen poplach pro okrsky Prad d a Karlov. Hned poté taky pro všechny
okrsky Jeseník . P ed p íjezdem len HS z Karlova, asi 10 minut po pádu, byl turisty vyprošt n zasypaný muž
a za doprovodu se dostal do Karlova a potom do rýma ovské nemocnice. Utrp l jenom n jaké drobné zran ní.
Druhou ob se poda ilo nalézt v 16:20 sondováním v hloubce asi 2,5 metru. P i ohledání bylo zjišt no, že ješt
dýchá a je v bezv domí. Byla uložena do hliníkové fólie a dvou svozných dek, zárove spole n s jedním lenem
HS a za pomoci skútru transportována k sanitnímu vozu do Karlova. I když byla poskytnuta veškerá pomoc,
zachrán nou se nepoda ilo udržet p i život . Zem ela v bruntálské nemocnici na podchlazení. M la 28 let. Oba
dva i ostatní turisté nedodržovali zákaz pohybu v lavinovém terénu i p es vyhlášení lavinového nebezpe í.
Parametry laviny – odtrh 45 cm, ší e 250 m, délka 450 m. Nahrnutá halda byla asi 20-50 metr široká, 250 m
dlouhá a výška nahrnutého sn hu byla 2,5-3 metry. Objem laviny byl asi 30 000 m3 .
A ješt jedna zmínka o lavin , která byla stržena kurzem vysokoškolák v míst , kde se nikdy nic takového
nestalo. B hem výuky pohybu na b žkách v neupraveném terénu v prostoru Kan ího žlebu, je to v prostoru
naproti Kurzovní chaty žleby Velkého d da, Sviní žleb a Kan í žleb. Dají se ty žleby projít nap í po takzvaném
vegeta ním chodníku. V tomto prostoru jsou dva lovecké chodníky nad sebou a ten horní je vegeta ní, to
znamená, že nad ním jsou už jenom traviny. V tomto prostoru v zim byla stržena lavina skupinou osob.
Odtrhová hrana byla 70 cm, délka 250 m, ší ka70 metr . Bylo zasypáno n kolik osob, kterým však pomohli
ostatní vyhrabáním ze sn hu. Našt stí nedošlo k žádným ob tem.
Zpracoval Emil Kothánek

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn v ervnu
,,Spole nost bez knih je jako spole nost bez krve.“ /Václav Malý, biskup/
… z populárn -nau né literatury
1.: AHLFEN, H. von : Bitva o Slezsko 1944-1945. Praha: Naše vojsko, 2013.
2.: ŠIMÁNEK, L.: Z Nového Zélandu p es Havaj do Austrálie. Rtyn v Podkrkonoší: Action-Press, 2012.
3.: BAUER, J.: Dramatické st ídání na Hrad . Praha: Petrklí , 2013.
4.: DAVID, P.: 50 výlet do historie. Praha: Ikar, 2012.
5.: PIKORA, V.:
Distribuce, 2012.

Nahá pravda, aneb, Co nám ne ekli o našich pen zích a budoucnosti. Praha: NF

…z beletrie
1.: O´MELVENY, R.: Kniha šílenství a lé by. Praha: Argo, 2012.
Strhující historický román z renesan ních Benátek p edstavuje neobvyklou hrdinku: mladou léka ku Gabriellu
Mondiniovou, jež svou profesi vykonává za podpory svého otce-léka e a k nelibosti svých mužských koleg . Pak
se ale její otec vydá na cesty po Evrop , po ase od n j p estanou docházet dopisy a Gabriella se jej vypraví
hledat. Na své dobrodružné pouti prochází soudobou Evropou a St edomo ím, od Itálie p es N mecko i Skotsko
až po Maroko, jako vodítka ji slouží jen záhadné otcovy dopisy…
2.: JONASSON, J.: Stoletý sta ík , který vylezl z okna a zmizel. Mladá Boleslav: Panteon, 2012.
Allan Karlsson má narozeniny. Je mu sto let. Vlastn d vod k oslav . Starosta i místní tisk se p ipravují na
velkolepou oslavu, stoletý sta ík má však docela jiné plány, jednoduše zmizí – a brzy je celé Švédsko kv li jeho
út ku vzh ru nohama. Jenže s podobnými v cmi už má Allan své zkušenosti – v mládí koneckonc uvád l do
zmatku celý sv t. Autor ve svém románu vypráví o jednom veselém út ku a také o šíleném životním p íb hu
svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal o politiku, ale p esto byl vždy n jak zapleten do velkých
historických událostí 20. století.

3.: CHILD, L.: T etí brána. Praha: BB art, 2013.
Jižn za hranicí Egypta má být v zatopené hrobce poh ben král Namer, sjednotitel Horního a Dolního Egypta.
Hrobka je op edena adou tajemství. Chrání ji kletba, hrozící nejstrašn jšími následky tomu, kdo v hrobce projde
,,t etí bránou“ za níž má být uložen nejv tší faraón v poklad…Práv tuto hrobku se vydávají hledat doktor Rush
, záhadolog Logan a lovec poklad Porter Stone.
4.: TAYLOR, P.: Doktore, bacha na ženský! Voznice: Leda, 2012.
Další humorné p íb hy léka e a jeho asistenta z irského venkova. Do sv ta stárnoucího osam lého léka e
zasáhne jeho bývalá studentská láska. Dokáže se rozhodnout pro velkou životní zm nu?
5.: POLÁCH, A.: Brat i ze Solun : pohnuté životní osudy moravských v rozv st Cyrila a Metod je. Praha:
Rybka Publishers, 2013.
Cyril a Metod j, slovanští v rozv stové, kte í práv p ed 1150 lety p inesli k es anství na Moravu. Jak málo
o nich víme! A co vlastn víme o dob , ve které žili? Ve vzpomínkách obou brat í p ed námi vyvstává dávno
zasutý sv t Byzantské íše v dobách jejího rozkv tu, odhaluje se jemné p edivo vztah mezi Konstantinopolí
a ímem, mocenské zápasy podbarvené náboženskými rozdíly, které zásadním zp sobem ovliv ovaly d jiny
Evropy v devátém století, i spletité cesty, jimiž se ší ilo k es anství na sever a východ Evropy.
6.: MAY, P.: Skála. Brno: Host, 2013.
Skotský ostrov Lewis je krásné, ale drsné odlehlé místo bez strom , bi ované v try a pokryté v esovišti. Topí se
tam rašelinou a mluví galsky. A snad jen strach lidí z Boha je tam siln jší než starost o živobytí. Pod zást rkou
víry však p ežívají staré pohanské hodnoty a prap vodní touha po krvi a pomst . Na ostrov p ijíždí nedávnou
ztrátou syna poznamenaný policejní detektiv Fin Macleod, jenž se má podílet na vyšet ování brutální vraždy,
spáchané podle stejného scéná e jako vražda, jíž se zabývá v Edinburghu. Fin prožil na ostrov Lewis d tství,
takže vyšet ování je pro n ho zárove cestou dom a do minulosti.
7.: LÁZNI KOVÁ, P.: V zajetí pikového krále. Praha: Eroika, 2012.
Osu románu tvo í napínavý a dobrodružný p íb h devatenáctileté Kate iny, která žije stejnými problémy jako
v tšina jejich vrstevník : maturitou, vztahy v rodin , láskou a plány do budoucna. Zárove jí však není lhostejný
osud kamarádky, která se dostala do t žké životní situace, a je ochotná kv li ní podstoupit i velké osobní riziko.
Kniha je vnímavou sondou na téma ,,sou asná eská mládež a drogy“. Neodsuzuje, nezatracuje a vlastn ani
nestraší. Spíš jen ukazuje, co se m že stát a jak je kdo schopen i ochoten se k této v ci postavit.
… pro mládež
1.: ROŽNOVSKÁ, L.: Škola pohádkového kouzlení. Praha: Grada, 2013.
I pohádkové bytosti mají d ti a vnou ata. Ježibaba z Perníkové chaloupky se stará o Medovníka a Marlenku,
dcera líného Honzy se jmenuje Honzi ka Peciválová, vodníci Hastrmánkovi mají šikovnou dceru Vodomilu,
rodi e hejkalovi jsou pyšní na svého kluka Tónina Halekala, do loupežnického rodu pat í Davajsem Všechnober
a Karolína áryrádová je dcerou pana kouzelníka a u itele áryráda. Práv do jeho školy všechny pohádkové
d ti chodí, aby poznaly kouzelnická tajemství. Žádný u ený však z nebe nespadl, malí kouzelni tí u ové svoje
áry máry n kdy p kn popletou.
2.: BREZINA, T.: Maska se zá ícíma o ima. Praha: Albatros, 2013.
Nebezpe í íhá na každém kroku! P i pátrání po cenné masce, kterou užívali sta í Aztékové k hr zným rituál m,
se ty ka ocitne v nejhlubší mexické džungli. V patách jsou jim nebezpe né šelmy a všeho schopní zlo inci…
3.: RIORDAN, R.: Bohové Olympu. Znamení Athény. Praha: Fragment, 2013.
Chystá se velké setkání eckých a ímských poloboh . Posádka z Tábora polokrevných vyráží po mo i na
bitevním korábu Argo do Tábora Jupiter. Jejich plány však narušují proroctví sedmi, které se za íná napl ovat.
Skupina hrdin se proto musí vydat do rodišt antických boh , krajiny Mare Nostrum. Poda í se jim nalézt
tajemná znamení bohyn Athény, která jim v boji proti zlu pomohou? Gaia, síla mocn jší než všichni bohové, se
dál probouzí a ohrožuje budoucnost civilizace. as ubíhá a posádka Arga se musí vydat do boje za záchranu
lidstva…
Olga Hulínová, vedoucí p j ovny pro dosp lé
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Poslední pod kování paní Ev Vackové
V úterý 21. 5. 2013 se ve ejnost, a p edevším P vecký sbor m sta Vrbna, rozlou ila se svojí zakladatelkou
a dlouholetou dirigentkou, paní Evou Vackovou.
P ed dvaa ty iceti lety, p i p íležitosti oslav Dne u itel , dostala za úkol, tehdy paní u itelka Vacková, sestavit
program k oslavám. S n kolika kolegy tedy nacvi ila t i sborové skladby, které m ly obrovský úsp ch a tak
vznikl P vecký sbor vrbenských u itel a paní Vacková se stala jeho první dirigentkou.
Byla to paní dirigentka p ísná, pod jejím vedením se sbor dostal na p ední místo mezi eskými sbory a dosáhl
i významných úsp ch v zahrani í. Zárove to ale byla p ív tivá a milá kamarádka s velkým srdcem, se
smyslem pro humor, která sbor i p es zna ný v kový rozdíl mezi leny perfektn stmelila a vytvo ila skv lou
partu lidí, kterou jí nejeden sbormistr závid l.
Jako dirigentka sboru p sobila paní Vacková dlouhých t icet let, a když se v roce 2001 rozhodla být babi kou
na plný úvazek a odešla k dce i do Lucemburska, p edala žezlo svému nástupci Mgr. Leoši Sekaninovi.

Uzav ená manželství
29. 04. 2013

Michal P íhoda (Ludvíkov) a Lucie Kotková (Praha)

04. 05. 2013

Jan Malár (Kop ivnice) a Tereza Rybarová (Bruntál)

18. 05. 2013

Ji í Cabadaj (Ostrava) a Kate ina Sovadinová (Úvalno)
Bc. Dagmar Podešvová, matriká ka

Blahop ejeme k narození
Matyáš Si g m und

Vrbno pod Prad dem

Dominika St ol ár o vá

Vrbno pod Prad dem

Vendula M at uš ko vá

Vrbno pod Prad dem

Mat j

Vrbno pod Prad dem

er no t a

Dana Tománková, odbor vnit ních v cí M Ú

P estože již n kolik let sbor nedirigovala, stále byla jeho neodd litelnou sou ástí, dobrou poradkyní
i pozornou poslucha kou, vždy když m la p íležitost, navšt vovala naše vystoupení a nikdy nešet ila slovy
chvály, kterými nás velmi motivovala a povzbuzovala.
To, jaké um lecké úrovn sbor dosáhl, je p edevším zásluha paní Vackové, která svým nadšením a ob tavostí
„nakazila“ všechny zp váky a p im la je k nejvyšším výkon m.
Dnes m žeme, s velikou lítostí jen symbolicky, za všechno, co pro p vecký
sbor ud lala, ze srdce pod kovat. Chceme se do budoucna snažit pracovat tak,
aby to, co paní Vacková pomohla vybudovat, neztratilo smysl a d lalo est
jejímu jménu.
Za PSMV Remešová Marie

Rozlou ili jsme se
Marie Kup áko v á

Vrbno pod Prad dem

Stanislav Lu ží k

Vrbno pod Prad dem
Dana Tománková, odbor vnit ních v cí M Ú

Blahop ejeme
Dne 5. ervna 2013 se dožívá krásných 80 let

paní Ji ina Kalivodová
z Vrbna pod Prad dem.
„Rozdáváš radost, úsm v i dobré rady, umíš se ostatním trefit do nálady.
K Tvému jubileu chceme Ti p át, a št stí a láska T provází napo ád“.
Vše nejlepší do dalších let Ti p ejí
dcera a syn s rodinami, vnou ata a pravnou ata.

„P ibývají Ti vrásky na ele? Je zas t žší vstát z postele?
Ob as Ti srdce buší? Zachovej klid, vždy Tob ty vrásky sluší...“
Dne 24. ervna 2013 se dožívá krásných 89 let

paní Marie Svobodová
z Vrbna pod Prad dem.
Všechno nejlepší, pevné zdraví, optimismus a pohodu do dalších let
Ti p eje syn Bed ich s rodinou.
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Vzpomínáme
Dne17. ervna 2013 oslaví kulaté narozeniny
... je v celém sv t jediná a kolik, že Ti bylo let,
když ekl jsi jí naposled, že ji máš rád, že ji máš rád...
Dne 15. kv tna 2013 by se dožila 80 let

paní Ingeborg Jochimová
z Vrbna pod Prad dem – Mnichova.
„Co Ti m žem dneska p át? Vždy Ty už máš šedesát.
P ejeme Ti hodn zdraví, život a T stále baví.
Léka m se vyhýbej, v p írod radši pobývej.
Když budeš naší rady dbát, dožiješ se dalších šedesát.
To vše a mnohem více Ti k Tvým narozeninám p eje
sestra So a s celou rodinou.

„Posíláme v blahop ání spoustu malých kyti ek,
každá z nich a p inese Ti jedno z našich p ání ek.
Mají v sob št stí, zdraví, radost, klid a hodn lásky,
a máš vždycky mladé srdce, hodn p átel a žádné vrásky“.
Dne 3. ervence oslaví své krásné kulaté narozeniny

paní Žofie Šajerová – Gra áková.
S láskou a vd ností vzpomínají Bohunka a Miroslav s rodinami.

„M la jsi ráda život a lidi kolem sebe, a my všichni jsme milovali Tebe.
Jen vzpomínky z staly na roky š astné, jsou v srdcích ukryté, hluboké, krásné...
Tak, jak Ti z o í zá ila láska a dobrota, tak nám chybíš do konce života“.
„Nikdy nezapomeneme“.
Dne 3. ervna 2013 by se dožila 72 let naše milovaná maminka,
babi ka a prababi ka

paní Zde ka Otipková
paní Anna Stiborová
z Vrbna pod Prad dem.
Všechno nejlepší k narozeninám Ti ze srdce p eje To a a Jarkem,
Iveta se Standou, Martin s Kv tou, Monika s Pavlem
a vnou átka Míša, Ver a, Ka ka, Tomik, Terinka,
Martinka, Adélka a Honzí ek.

z Vrbna pod Prad dem
a dne 30. íjna 2013 vzpomeneme 18 let od jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Zde ka s manželem Brunem
a vnu kou Natty, vnu ka Zde ka s pravnu kou Thaisinkou,
syn Petr s vnu kou Pe kou
a syn Vladimír s Alenou a malým Lukáškem.

„Odešels drahý, bez sl vka rozlou ení,
tak náhle, t žko k uv ení.
Jen ješt pohled zpátky s tím trpce n mým rtem,
a kdož m m li rádi, všem dík a sbohem všem.
Ut ete slzy a op t se sm jte,
tak si to p eji a v dobrém vzpomínejte“.
Dne 8. ervna 2013 vzpomeneme 1. smutné výro í úmrtí

V ervnu 2013 oslaví 45 let spole ného života manželé

Alena a Old ich Vráželovi
z Vrbna pod Prad dem – Mnichova.
Zárove oba v ervnu oslaví své narozeniny.
D kujeme rodi m za lásku a pé i, kterou nám stále v nují,
a p ejeme jim do dalších let všechno nejlepší,
hodn zdraví, spokojenosti a optimismu.
Dcera Vla ka s p ítelem Ivanem.

pana Martina Jur agy
z Vrbna pod Prad dem.
S láskou vzpomíná Tvá Boženka Hanzlí ková a její rodina a kamarádi.
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„Kdo znal, vzpomíná, kdo m l rád, nezapomíná“.
Dne 22. ervna 2013 vzpomeneme 20. smutné výro í úmrtí

„Když ekneš maminka, za život d kuješ,
i když již zem ela, stále ji miluješ“.
Dne 23. kv tna 2013 jsme vzpomn li 5. smutné výro í úmrtí

pana Jaroslava Lukaštíka
z Vrbna pod Prad dem.

paní Ilony Horváthové

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

z Vrbna pod Prad dem.

„Maminky neumírají, maminky jen usínají,
aby se probouzely v srdcích svých d tí“.
Dne 27. ervna 2013 by se dožila 85 let

„ as utíká a nevrátí, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál“.
Dne 5. ervna 2013 vzpomeneme 15. výro í úmrtí

paní Ingeborg Fu ková.

paní Jany Fojt

S úctou a láskou vzpomínají d ti s rodinami.

z Vrbna pod Prad dem.
Kdo jste ji znali, v nujte ji, prosím, tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná syn František s rodinou.

„ as mírní bolest, ale nedá zapomenout“.
Dne 7. ervna 2013 vzpomeneme 12. smutné výro í úmrtí

Inzerce
Prodám družstevní byt 3+1 – 68 m2 na Myslivecké ulici, Vrbno pod Prad dem.
Kuchy v etn vestav ných spot ebi , nová chodba s vestav nými sk ín mi, zasklený
balkón – 3 m2. D m je po celkové revitalizaci – zateplení, plastová okna, rozvody, vchody,
schránky, eurovýtah. Cena dohodou. Tel 737 654 475 nebo 777 726 583.

paní Heleny Frolové
z Vrbna pod Prad dem – Mnichova.
S láskou stále vzpomíná celá rodina.

!

„ as utíká a nevrátí, co vzal,
jen láska a vzpomínky v srdcích z stávají dál“.
Dne 14. ervna 2013 vzpomeneme 1. smutné výro í, co nás navždy opustil

pan Alexander Fico
z Ludvíkova.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn, dcery
a sestra s rodinami, vnou ata a pravnou ata.
Kdo jste ho m li rádi, vzpome te s námi.
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Prodejna KNIHKUPECTVÍ - Olga Hulínová, Nové doby 112, Vrbno pod Prad dem
(vchod z druhé strany budovy Zelenina Ilja), vás zve k nákupu v rámci ervnových slev.
Knihy do roku vydání 2011 sleva 30%, rok vydání 2012 sleva 20%.
Využijte p íležitosti nakoupit knihy za vysv d ení, na prázdniny a dovolenou.
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