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PRÁZDNINOVÉ  ,,KVÍZOVÁNÍ“ 

Najd�te v p�esmy�kách názvy �ek: 

a) ILN                                             f) LAISV 
b) ZOKANMA                               g) RÉVASP 
c) NOIROKO                                 h) BETIAR 
d) ŽEMET                                      i)  RONH
e) ÝNR                                           j)  HÁV 

Nejvyšší hora �ech                        
Nejvyšší hora Moravy 
Na které ho�e sídlili �e�tí bohové? 
Až bude �eské zemi nejh��e, vyjedou rytí�i spící v ho�e 
Kde pramení �eka Vltava? 
Kde pramení �eka Labe? 
Slavným stavitelem �eských rybník� byl  -----  -----  -  ------ 

Dopl�te: 
P�ejdi ------ , �eku všech nad�jí 
Když se ten ---------  rybník nahání 
Na krásném modrém  ------ 
Na b�ehu �eky  -------  kvete rozrazil 
Temn� hu�í  -------  temn� hu�í do noci.
Tam u M�lníka, tam kde se stýká �eka  ----  s  ------- 

Vidím zemi zaslíbenou, mlékem a strdím oplývající… 
Na které ho�e byla tato slova pronesena 
Kdo je pronesl 

Dopl�te p�ísloví: 
Ve zdravém t�le ------  --- 
Jablko nepadá  ------  --  ------ 
Lež má  ------  ----Líná huba, holé  -------- 
Kdo pozd� chodí, ---  ----  ----- 
Jaký pán, takový  ---- 
Za dobrotu na  ------- 
Kdo se bojí, nesmí  --  lesa 
Zakázané ovoce  -------  ----- 
Kdo vybírá  ------- 
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       Zlomyslný sk�ítek Knihovní�ek popletl názvy film� a televizních po�ad�.  
       Napravíte to? 

    1)  Což takhle dát si brambora�ku 
    2)  Pivní Jirka 
    3)  No�ní�ek 
    4)  Holka s luxem 
    5)  Cen�á�ek 
    6)  Dálnice 
    7)  S pekelníky není sranda 
    8)  Poklad na �erné lagun�
    9)  A� žijí and�lé 

      10)  Žabov�esky 
      11)  Ela je hodná 
      12)  Miss se žlutou boulí na �ele 
      13)  Pozít�í bude tó�o, milá�ku…! 
      14)  Senza�ní léta pro ko�ku
      15)  �etnické operetky 

                                    P�ipravila Olga Hulínová, vedoucí p�j�ovny pro dosp�lé. 
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Tipy na prázdninové výlety 

Prohlídky Slezskoostravského hradu s lotrem Xaverem 
Yáchymem Zahozencem 
Máte rádi tajemno a �ešíte rádi hádanky? Pak se vypravte na 
Slezskoostravský hrad, kde vás v rámci projektu Otev�ete 13. 
komnatu �eká prohlídka s lotrem Xaverem Yáchymem 
Zahozencem, loupeživým rytí�em který se po celý život mstil 
za sv�j osud odloženého nemanželského dít�te.
Tel.: 721 262 690, www.slezskoostrravskyhrad.cz

Pohádkový sklep strašidel
Pohádkový sv�t plný strašidel najdete ve 150 let starých sklepních 
prostorách výstavišt� �erná louka v Ostrav�. Na ploše 150 m² se 
nachází 5 strašidelných komnat: pavou�í místnost, peklo, pirátský 
ostrov, sí� pr�myslových strašidel a pohádková �íše. 
Tel.: 596 167 432, www.slezskoostrravskyhrad.cz

Miniuni – Sv�t miniatur Ostrava
V centru Ostravy, vedle areálu Výstavišt� �erná louka, naleznete úpln�
jiný sv�t – minisv�t. M�ste�ko MINIUNI nadchne d�ti i dosp�lé. Kde 
jinde byste m�li jako na dlani 34 model� významných budov evropských 
m�st a 7 div� sv�ta.
Tel.: 596 119 900, www.svetminiatur.cz

Mo�ské akvárium Ostrava - World of Animals
Mo�ské akvárium, které nabízí stálou expozici mo�ské a sladkovodní 
fauny a  flory.  Seznámíte  se  s  obyvateli  oceánu, také s plazy z Afriky 
a opi�kami z Jižní Ameriky. Projdete se hlubinami sv�tových mo�í. 
Tel.: 596 167 424 nebo 737 286 032, www.akvarium-ostrava.cz

Historické po�ady na hrad� Sovinec
Nejrozsáhlejší moravský hradní komplex v Nízkém Jeseníku 
založili na za�. 14. stol. páni ze Sovince. Na hrad� jsou 
po�ádány kulturní akce, zejména vystoupení šermí�ských 
skupin, divadelních soubor� a hudebník�, jsou prezentována 
tradi�ní �emesla.
Tel.: 554 219 863 nebo 554 295 113, www.hradsovinec.cz

D�l Michal v Ostrav�-Michálkovicích 
Technicky a stavebn� autenticky dochovaný areál 
kamenouhelného dolu Michal najdete v Ostrav�, v m�stské 
�ásti Michálkovice, kde se uhlí za�alo dolovat v první 
polovin� 19. století. 
Tel.: 596 231 160 nebo 731 425 545, www.dul-michal.cz
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        Exkurze Dlouhé Strán�
                                         Návšt�va p�e�erpávací elektrárny Dlouhé Strán� se již n�kolik let drží v 
první    desítce   hitparády    nejnavšt�vovan�jších    turistických    cíl�    nejen    v   rámci   Jesenicka 
a Olomouckého kraje, ale i �eské republiky.
Šestiseda�ková  lanovka   Vás   b�hem   osmi   minut   p�iblíží 
k  okruhu  horní  nádrže.  Koutecký  areál  je  zárukou  zážitk�
s celosezonní p�j�ovnou inlinových bruslí, kol a kolob�žek pro 
aktivní  vyžití v horském prost�edí, galerií dobových fotografií 
a expozicí d�ev�ných soch v romantickém prost�edí 
Kouteckého lesa. Podrobné informace na telefonní lince 585 
283 282 nebo na www.dlouhe-strane.cz

Rysí skála v Jeseníkách s unikátní vyhlídkou 
Areál Kouty v letošní letní sezón� otev�el nau�nou stezku Rysí skála. Projekt 
stezky se opírá o p�íb�h zbloudilé rysice s mlá	aty, jež nalezne úkryt na 
vrcholu Medv�dí hory (1163 m n. m.). V této oblasti je vytvo�ena unikátní 
vyhlídka s p�íst�ešky na Rysí skále, snadno p�ístupná od horní stanice 
lanovky v Koutech. P�íb�h, v n�mž se objevují lesní sk�ítci, pohádkové 
bytosti  i  vládce  hor  Prad�d,  je  vypráv�n  komiksovou formou na tabulích 
u každého zastavení.  
Tel.: 602 322 244 nebo 585 283 282, www.kouty.cz

Zoologická zahrada Olomouc - Svatý Kope�ek
ZOO v sou�asnosti chová více než 1700 kus� zví�at ve 350 
druzích. Zoo nabízí možnost prohlídky vzácných druh� zví�at v 
p�ti pavilonech a mnoha dalších výb�zích a expozicích, okružní 
jízdu vlá�kem nebo 32 m vysokou vyhlídkovou v�ž, kterou žádná 
jiná zoo nemá. Do roku 2015 zde vznikne nové safari.  
Tel.: 585 151 601, www.zoo-olomouc.cz

Veteran muzeum a ZOO park – Rapotín 
Zem�d�lský    skanzen  „U   Havlí�k�"   Rapotín    se    buduje 
z  vyho�elé  a  opušt�n�  bývalé  zem�d�lské  usedlosti  výlu�n�
z nadšení jednotlivc�. Okolní plochy se p�etvá�í na lesopark - 
miniarboretum  s  voln� vypušt�nými zví�átky jako minisafari. 
V areálu se nachází i zábavní koutek pro d�ti, je možnost se 
nechat svézt na koni �i oslíkovi a turisté si mohou ve venkovním 
ohništi s posezením opéct tu svou 
turistickou specialitku.  

Tel.: 583 216 197 nebo 603 870 921, www.skanzen-rapotin.cz

Zlatorudné mlýny Zlaté Hory  
Replika     st�edov�kých     hornických   mlýn�   s  nau�nou   stezkou.  
V provozu jsou dva sruby se stoupou na drcení zlaté rudy se zlatorudným 
mlýnem. Nau�ná stezka Vás p�ivede i k místu, „kde voda te�e do kopce“.  
Tel.: 584 425 397, www.zlatehory.cz
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nakreslila Eliška Virágová 
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Vá�ení �tená�i Zpravodaje, 

S nadcházejícími prázdninami a dovolenými bych se je�t� ráda v�novala tématu turismu na Vrbensku. 

V minulém �ísle jste se mohli do�íst o dob�e se rozvíjejícím destina�ním managementu cestovního ruchu, který 

za podpory financí  z  Regionálního  opera�ního programu,  pod zá�titou Euroregionu Prad�d, dosahuje výsledk�, 

a hlavn� nastavuje la�ku, jaká je v jiných zemích obvyklá. O pot�eb� rozvoje CR jsme p�esv�d�eni nejen na 

Vrbensku. Jist� si v�ímáte, �e v�ude, kde stagnovaly nebo zmizely pr�myslové podniky a skon�ilo intenzivní 

obhospoda�ování p�dy, okrajových region� se to týká obzvlá�t�, tak se obyvatelé orientují na podnikání 

v ekonomice cestovního ruchu. Bohu�el se v na�em stát� snad ji� 20 let hovo�í o pot�eb� zákona o cestovním 

ruchu � ten v�ak stále z�stává �na obzoru�. Domnívám se v�ak, �e nastoupená cesta spolupráce v rámci dest. 

managmentu Jeseníky-východ, ukazuje správný sm�r. V�dy� i v jiných zemích, kde mají zákon o CR, ale hlavn�

mají zku�enosti a dlouhodobou historii zajímavých destinací, je základem spolupráce subjekt�. Ráda bych proto  

obrátila  Va�i  pozornost  k  tomuto  d�ní   a   v��ím,  �e v  n�m  mo�ná  najdete  inspirace  i  pro  vlastní  nápady 

a aktivity.  P�írodní  podmínky  zde  pro  rozvoj  turismu  máme  výjime�né,  úrove�  slu�eb,  zejména ubytovací 

a stravovací kapacity, se posouvají kup�edu. Roz�i�ují se nabídky pro vy�ití turist� a nejde jen o atraktivity typu 

bobová dráha a singl traily v obecním lese, které by v p�í�tím roce m�ly být uvedeny do provozu. Na�í vizitkou 

musí být i upravené, �isté m�sto, udr�ované komunikace a chodníky, fungující slu�by �ir�ího zázemí, jako jsou 

obchody, lékárny, cyklo a autoservisy, infoslu�by, nabídka kultury ve St�e�e i jinde � v�e s vyhovujícími 

provozními dobami.  

Ráda bych po�ádala obchodníky, podnikatele, poskytovatele slu�eb, ob�any o to, aby nám i v pr�b�hu sezóny 

neváhali  sd�lit  získané  informace  nebo  podn�ty,  které  mohou  mít  souvislost  se  spokojeností  náv�t�vník�

a turist�, kte�í m�sto nav�t�vují. Koneckonc�, z vlastní zku�enosti svých dovolených víme, o� lépe se cítíme tam, 

kde nám místní ob�an dob�e poradí, s úsm�vem uká�e cestu nebo upozorní na místní zajímavost, která stojí za 

zhlédnutí. 

V záv�ru bych obrátila Va�i pozornost je�t� k jedné d�le�ité v�ci. Stejn�, jako dal�í obce na území Místní 

ak�ní skupiny Hrubý Jeseník,  se také podílíme na p�íprav� strategie na tomto území pro období 2014-2020. Jde 

o to specifikovat  prioritní  pot�eby  území  m�sta  a  jeho obyvatel, ale také koordinovat je v návaznostech na 

priority a zám�ry okolních obcí a m�st. V uplynulých týdnech se zpracovávaly analýzy sou�asného stavu, 

zejména ze statistických dat a znalosti území. V dal�ích etapách práce prob�hnou zejména diskuse formou 

komunitního projednávání, aby se zapojila co nej�ir�í ve�ejnost do tvorby plánu dal�ího programovacího období. 

Bli��í informace najdete na webových stránkách m�sta p�íp. MAS. 

Vá�ení ob�ané, je�t� mi dovolte informovat o zm�nách v Zastupitelstvu M�sta Vrbna pod Prad�dem. Za pana 
Ing. Emila Pelu nastoupil jako 1. náhradník do zastupitelstva pan Ing. Marian Hvorecký a za paní Moniku 
�ev�íkovou, která rezignovala na sv�j mandát, nastoupila jako 2. náhradník paní Dagmar Demelová. Ráda bych 
na tomto míst� pod�kovala paní �ev�íkové za mnohaleté p�sobení v zastupitelstvu m�sta a ob�ma novým 
zastupitel�m chci pop�át, aby se jim v jejich práci da�ilo. 

Také  Vám, �tená��m,  p�eji,  ale nikoliv zdar v práci na prvním míst�, nýbr� alespo� v �ásti léta klid, pohodu 
a odpo�inek �

Ing. Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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V m�síci �ervnu se Rada m�sta se�la na svém 51. zasedání 13. 6., zabývala se p�ípravou 16. zasedání 
Zastupitelstva m�sta (27. 6.) a projednala tyto dal�í zále�itosti: 

Rada m�sta ve funkci Valné hromady spole�nosti TEPLO VRBNO s.r.o. vzala na v�domí zprávu auditora, 
schválila ú�etní záv�rku roku 2012, schválila rozd�lení hospodá�ského výsledku za rok 2012 a nerozd�leného 
zisku minulých let. Zabývala se rovn�� jmenováním nové dozor�í rady, technickým �e�ením pro zlep�ení 
dodávky teplé vody v lokalit� nám. Sv. Michala a uva�ované investici do úpravy teplovodu. 

Rada m�sta ve funkci Valné hromady spole�nosti TECHNICKÉ SLU�BY VRBNO s.r.o. vzala na 
v�domí výro�ní zprávu za rok 2012, schválila ú�etní záv�rku roku 2012 a schválila finan�ní plán na rok 2013. 

RM rozhodla: 
• projednala p�ehlednou zprávu o kácení strom� rostoucích mimo les a provád�ní náhradní výsadby za 

pokácené  stromy;  RM  ulo�ila  majetkoprávnímu  odboru  ve  spolupráci s odborným lesním hospodá�em 
a komisi �ivotního prost�edí vytipovat vhodné ve�ejné plochy, respektive pozemky vhodné k zalesn�ní, na 
které by m�la být soust�ed�na náhradní výsadba za pokácené d�eviny a rovn�� jaké typy d�evin v dané  
lokalit� zvolit 

• o uzav�ení dodatku k Dohod� o spolupráci uzav�ené mezi M�stem Vrbno p. P. a TJ SOKOL Vrbno pod 
Prad�dem 

• o uzav�ení smlouvy o z�ízení v�cného b�emene pro ulo�ení spla�kové kanalizace Mnichov-�elezná 
s Povodí Odry, s.p. na pozemcích v k.ú. Mnichov p. P. za úplatu 

• o vyhlá�ení zám�ru na pronájem pozemk�: 
 1.  p.�. 178,179 a 180/1 o vým��e 9087 m2 v k.ú. �elezná pod Prad�dem za ú�elem se�ení  trávy  
      a pasení skotu 
 2.  p.�. 466 �ást o vým��e 394 m2 v k.ú. Mnichov pod Prad�dem za ú�elem zahrady 

• o vyplacení odm�n �editel�m p�ísp�vkových organizací 

RM schválila: 
• výp�j�ku nebytových prostor v budov� radnice pro poskytování bezplatného finan�ního poradenství pro 

ob�any m�sta a okolí obecn� prosp��nou spole�ností HELP-IN Bruntál 
• pronájem �ásti pozemku p.�. 973 o vým��e 230 m2 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem za ú�elem zahrady 

RM souhlasila: 
• se stavbou d�ev�né zahradní chatky a plastové chatky na ná�adí na pronajatém pozemku p.�. 869 v k.ú. 

Vrbno p. P. 
• s konáním 4 turnus� d�tského letního tábora Campanula v lokalit� Beránkovy pily 
• s p�edlo�ením �ádosti o dotaci z rozpo�tu Moravskoslezského kraje na akci �Mén� známé atraktivity ve 

Vrbn�� 
• s opravou bytu na ulici Husova 248 na vlastní náklady nájemníka 
• s p�evodem práv a povinností k bytu na ulici Palackého 606 
• se  zahájením  výb�rového  �ízení  na dodavatele plastových oken v bytových domech na ulici Husova 493 

a 494, obesláním poptávky firmám; RM jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
• s vým�nou oken za plastová v bytu 1+1 na ulici Husova 248
• s úhradou pronájmu prostor ve St�edisku kultury a vzd�lávání pro informování ve�ejnosti spole�ností 

eCentre o mo�ném po�ádání aukce na dodávky energií 

RM nedala souhlas: 
• k umíst�ní informa�ní cedule o rozm�ru 80x80 cm s logem sklárny Jakub na pozemku p.�. 753/3 v k. ú. 

Vrbno p. P. s ohledem na bezpe�ný výjezd vozidel SDJH a dal�ích voz� z areálu na ul. Zlatohorskou 

RM vzala na v�domí: 
• informaci o napojení M�stského ú�adu Vrbno pod Prad�dem na informa�ní systém základních registr�
• pr�b��nou zprávu o �innosti �ídící skupiny komunitního plánování sociálních slu�eb ve Vrbn� p. P. 
• informaci o Státním integra�ním programu k mo�nému bydlení azylant� ve m�stech a obcích v roce 2013 

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

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 
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P�íklad krásného lidského konání
V Mnichov� � Horní vsi stojí nová kapli�ka, v blízkosti místa, kde stávala p�vodní Schnaubelova kaple. Je 

ú�asným p�íkladem krásného lidského konání, proto�e s nápadem p�i�li a pak v�e od vyhledání historických 
pramen� a� po poslední zatlu�ený h�ebík dotáhli ke zdaru chalupá�i spole�n� s místními a s podporou firem 
podnikajících ve m�st�. V sobotu 1. �ervna pak p�i�el den, kdy m�la být nová kapli�ka vonící smrkovým d�evem 
zasv�cena Pann� Marii. Kdo se sem vydal na 10. hodinu dopoledne, za�il ú�asnou pospolitost a mír v du�i, a� u� 
se hlásí k �ímskokatolické církvi, nebo alespo� k odkazu p�edchozích generací a památkám. Biskup ostravsko-
opavské diecéze p�i m�i svaté posv�til zvon, oltá� a kapli Nanebevzetí Panny Marie. St�ípky slavnostní atmosféry 
zachytila fotoobjektivem Dagmar Pode�vová, která sem vzala i svého malého syna.

   

Vrbenské slavnosti se vyda�ily na výbornou
Sobota 15. �ervna pat�ila ve m�st� tradi�ním Vrbenským slavnostem. I letos byly jednodenní a p�ilákaly na 

dva a p�l tisíce náv�t�vník� � rodiny s d�tmi, mláde�, single i seniory. Jak je z�ejmé z fotografií Jitky Musilové, 
v míst� vládla pohoda, program byl vskutku pestrý a ka�dý si na�el, co je jeho nátu�e a zájm�m blízké. �Máme 
p�íznivé  ohlasy  mnoha  náv�t�vník�, ú�inkujících um�lc� i trhovc�, kte�í na slavnostech zaji��ovali ob�erstvení 

a nabízeli dal�í zbo�í. Jeden z ob�an� mi �ekl, �e to byly nejlep�í slavnosti za poslední �ty�i roky, tak dob�e se 
pobavil. P�ipomínky byly k za�átku oh�ostroje, ale jakmile byl odpálen, vyvolal u� jen nad�ené reakce. Jsme 
rádi, �e se slavnosti vyda�ily, �e se lidé dob�e bavili a samoz�ejm� té�, �e po�así bylo ukázkové,� �ekla projektová 
mana�erka M�stského ú�adu Vrbno p. P. Ing. Pavla Müllerová. Na vystoupení dechového orchestru Bludov�nka 
se vypravila také po�etná skupina obyvatel mnichovského Domova pro seniory, rodi�e vrbenských �kolák� si 
nenechali ujít zda�ilá vystoupení svých d�tí. V odpolední �ásti programu vystoupila poppunková kapela On the 
Way, nave�er The Beatles Revival. Hlavní hv�zdou byla slovenská kapela z Ko�ic No Name, která od vstupu na 
pódium a� do posledního hitu dr�ela náladu divák� a mnohé roztan�ila a rozezpívala. Hodinový koncert uvád�l 

Zprávy z radnice 
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frontman kapely a zp�vák Igor Timko, a p�esto�e tahle hudební parta m�la po Vrbnu je�t� dva koncerty v na�em 
kraji, �lapala naplno. Ve�erní zábavu obstarali muzikanti kapely Acoustica a Mirabel. Ve velkokapacitním stanu 
mohli zájemci sledovat b�i�ní tance se skupinou Dambra, v pásmu pro d�ti se líbil Bo�ek Stavitel, malí i velcí si 
zblízka mohli prohlédnout závodní vozy Automotoklubu Vrbno nebo u�ít trochu adrenalinu v lunaparku �i na 
trampolín�. Leckte�í rádi vyu�ili také nabídku vyhlídkových let� vrtulníkem nad m�stem a místními �ástmi, 
p�timinutový let rozhodn� za to stál. Pohled na ten ná� kousek sv�ta je toti� ú�asný. Nezklamali ani trhovci, 
nabídka u stánk� byla pestrá, snad jen bezalkoholového piva pro stovky �idi�� mohlo být více �  

  

P�ím�stský tábor je�t� d�ti p�ijímá
Letní prázdniny u� za�aly a mnozí rodi�e je�t� up�es�ují program pro své d�ti, aby se nenudily a mohly strávit 

dny plné zábavy, her a dobrodru�ství. Máme tady nabídku tzv. p�ím�stského tábora - Vrbenské prázdniny 2013. 
Ty po�ádá pro �koláky od dokon�ené první t�ídy a� po v�k 15 let M�sto Vrbno pod Prad�dem ve spolupráci se 
St�ediskem chytrých aktivit ST�ECHA a Základní �kolou Vrbno pod Prad�dem. Jde o týdenní programy 
s nabídkou  aktivn�  stráveného  volného  �asu,  navíc  s  p�íznivou  cenou 150 korun na týden. Probíhat budou
od 8. �ervence do 30. srpna 2013. Pro p�ihlá�ky a dal�í informace se zastavte na podateln� m�stského ú�adu, 
kapacita míst v jednotlivých týdenních turnusech je omezena, ale je jich stále je�t� dost. D�ti budou za�azovány 
podle po�adí do�lých p�ihlá�ek.  

K novému jízdnímu �ádu na dráze
Krajský ú�ad Moravskoslezského kraje p�edlo�il m�st�m a obcím návrh jízdních �ád� drá�ní dopravy na 

období 2013/2014. Návrh drá�ní dopravy pro celý region a  pro regionální tra� Milotice nad Opavou - Vrbno pod 
Prad�dem  je  vyv��en  na internetových stránkách m�sta Vrbna p. P. A� do 4. �ervence lze podávat p�ipomínky 
k jízdním �ád�m, a to písemn� odboru dopravy a silni�ního hospodá�ství Krajského ú�adu MSK. Objednávka 
drá�ní dopravy ze strany Moravskoslezského kraje je v obdobném rozsahu jako nyní platný jízdní �ád a v p�ípad�
omezení,  pop�ípad�   zru�ení   p�ísp�vku  státu  na  financování  osobní  dopravy  po  �eleznici  by  mohlo  dojít 
k omezení spoj�.  

S turistickou jízdenkou Jeseníky
A�  do  posledního  dne  zá�í  m��ete  po  Jeseníkách cestovat na zajímavá místa výhodn� autobusem. Sta�í si 

u �idi�e libovolného autobusu spole�nosti Veolia Transport Morava zakoupit jednodenní oblastní jízdenku 
Jeseníky. Za tu jako jednotlivec zaplatíte stokorunu, skupinka a� p�ti osob bez rozdílu v�ku 250 korun. Od 
Krnova po Zátor, Dvorce, Ji�íkov, �umperk, Ostru�nou, Supíkovice, Zlaté Hory, t�eba a� po Jind�ichov se 
rozprostírá prostor, kde m��ete libovoln� cestovat s oblastní jízdenkou. Platí ve v�ech linkových spojích, 
cyklobusech, turistbusech i t�eba kyvadlových autobusech pendlujících mezi Hv�zdou a Ov�árnou a dostanete se 
s ní na horská sedla, k zajímavým hrad�m �i do lázní i t�eba k Slezské Hart�. Zavedení turistické oblastní 
jízdenky Jeseníky je spole�nou aktivitou Euroregionu Prad�d, Moravskoslezského kraje, Koordinátora ODIS, 
Koordinátora IDS Olomouckého kraje a dopravce Veolia Transport Morava. Více se dozvíte na stránkách 
www.kodis.cz  nebo  www.jeseniky-rodina.cz.  Cyklobusy  s  p�ív�sem  pro  p�epravu  kol vyjí�d�jí na své trasy 
o prázdninách jen ve víkendových dnech a ve dnech státních svátk�. Svezou vám va�e kola za jednorázový 
poplatek 15 korun. Cyklobusy jedou z Krnova p�es Bruntál, Malou Morávku na Ov�árnu, druhý z Olomouce p�es 
Rýma�ov, Malou Morávku, Ov�árnu do Karlovy Studánky, t�etí z �umperka do Malé Morávky a na Ov�árnu. 

Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí M�Ú Vrbno p. P. 
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Milí spoluob�ané mikroregionu Vrbensko, 
dovolím si vás informovat o n�kterých zajímavostech v Ludvíkov�, mezi které pat�í nap�íklad realizované 

zám�ry obce, propagace obce �i n�které spole�enské a jiné akce.   

Plán rozvoje obce Ludvíkov  v období 2011 � 2014 a jeho pln�ní 
Zastupitelstvo schválilo pro volební období 2011 � 2014  Plán rozvoje obce, jeho� realizace je podmín�na 

p�edev�ím získáním dotací (krajských, státních �i evropských) a schopností obce jednotlivé zám�ry dofinancovat 
z vlastních prost�edk�. Plán rozvoje se nám da�í realizovat dokonce v p�edstihu, já vás v�ak seznámím jen s t�mi 
realizovanými zám�ry, které mají �ir�í dopad. 

Ur�it� sem pat�í Nau�ná stezka na Zámecký vrch (obnova historického chodníku), kterou realizovala firma 
Franti�ek Lukovský � provád�ní staveb ze Sv�tlé Hory. 

Jedná se o okruh dlouhý 4,5 km, vedený jak po lesní cest� tak lesem, který se dá projít celý nebo jen po 
�ástech, podle fyzických mo�ností náv�t�vník�.  

Na okruhu je umíst�no 5 infopanel�: 
�.1 � u autokempu � Obec Ludvíkov, historie a památky
�.2 � na lesní cest� ��estková� - Fauna a flora  
�.3 � na sedýlku pod Zámeckým vrchem � Hrad Fürstenwalde
�.4 � na trase sm�rem na �eleznou � Vrbno a okolí
�.5 � u polesí � Historie �elezáren a horní �innost
U infopanelu �. 2 je autorem text� i kreseb Ing. Ota Bouzek, na tvorb� obsahu ostatních infopanel� pracoval 

kolektiv Ing. Jan Gemela, Ing. Emil Pela, Ing. Dana Selingerová. 
Infopanely pak graficky upravil a vyhotovil Ing. Jan Gemela z firmy DOMOVINA z Lichnova.    

Na tento zám�r navázala stavba Rozhledna na Zámeckém vrchu (vyhlídka).
Tento zám�r, a� se zdál z po�átku nenáro�ný, se postupem �asu ukázal komplikovaný z mnoha d�vod�. 

Hlavním d�vodem je samotná výjime�nost lokality. Jak asi víte, lokalita Zámecký vrch je chrán�ná z d�vodu 

Informace z Ludvíkova 

8. strana 

ZPRAVODAJ

nacházejících se poz�statk� z�íceniny hradu Fürstenwalde ze 13. století, který je jednou z na�ich kulturních 
památek, tak�e pravidla hry tak ponejvíc ur�oval Národní památkový ústav Ostrava a Archeologický ústav Brno.  

Dal�ím d�vodem je komplikovaný p�ístup na samotný vrchol bez jakékoliv cesty,  tak�e jen samotná doprava 
materiálu byla velmi náro�ná. 

Nejd�ív bylo památká�i vybráno místo stavby na úbo�í kousek pod vrcholem. Byl na�ízen archeologický 
pr�zkum, jeho� výsledkem bylo objevení vn�j�ího hradního zdiva a mno�ství nález� z kovu, keramiky a kostí. Za 
t�chto nových okolností se zalo�ení stavby stalo je�t� více komplikovan�j�í a mnohem nákladn�j�í, a to  jsme si 
z d�vodu ji� schválené dotace nemohli dovolit. Na samotný vrchol nás památká�i necht�li pustit, proto�e je zde 
p�ísný zákaz jakéhokoliv kopnutí do zem�. Co te�? Nakonec projektant p�i�el s dobrým nápadem stavbu 
p�ikotvit na d�ev�ný ro�t a ten nechat voln� polo�ený na terénu. Logicky se tak musely zm�nit technické 
parametry stavby, tak�e výsledným kompromisem není rozhledna v pravém slova smyslu, ale vytvo�ení 
vyhlídkového místa na samém vrcholu i s posezením, které p�ijde vhod po výstupu na vrchol, kde vám odm�nou 
bude výhled do okolí a je�t� cestou na�erpáte spoustu v�domostí z p�ti infopanel�. 

Díky výborné komunikaci a spolupráci s �editelem Národního památkového ústavu Ostrava Mgr. Michalem 
Zezulou, archeologem Pavlem Malíkem, investorským dozorem Ing. Emilem Pelou, projektantem Ing. Romanem 
Macoszkem, dodavatelem stavby p.Franti�kem Lukovským, p�edsedou p�edstavenstva PLZ, a.s. Ing. Miloslavem 
Komárkem,  Ph.D.,  vedoucím  Lesní  správy  Karlovice  Ing.  Zde�kem  Li�kou,  revírníkem Hubertem Brusem 
a dal�ími, se zám�r poda�il realizovat. 

Ke slavnostnímu otev�ení vyhlídky jsme plánovali na Zámecký vrch hromadný vý�lap, kde jsem cht�la v�em 
zú�astn�ným jménem zastupitelstva obce Ludvíkov a jménem v�ech budoucích náv�t�vník� pod�kovat. Av�ak 
ne�ekané úmrtí skv�lého �lov�ka Ing. Emila Pely, který se výrazn� podílel na úsp��né realizaci zám�ru, nás 
v�echny ochromilo, tak�e jsme tuto akci zatím odlo�ili. Vyhlídka je ji� i bez tohoto slavnostního aktu ve�ejnosti 
p�ístupná. 
                                                                   

Dal�ím významným realizovaným zám�rem pod názvem Restaurování varhan, obraz� a litinových k�í��
v kostele Nav�tívení Panny Marie v Ludvíkov� byla dokon�ena kompletní rekonstrukce na�eho kostela.

Práce provedl skv�lý tým - restauráto�i Akademická malí�ka Dominika Macha�ová a Ing. Martin Dvo�ák, oba 
z Prahy, technologii varhan restauroval Josef Friedl z Vrbna pod Prad�dem.   

Kostel  Nav�tívení  Panny  Marie  postavený  v  roce  1793 byl v letech 2009 a� 2012 postupn� rekonstruován 
a restaurován v celkové hodnot� 4 569 236,- K�, z toho 3 597 698,- K� byly  dotace a 971 538,-K� byly obecní 
finance.  

U této p�íle�itosti prob�hlo dvakrát slavnostní otev�ení kostela, poprvé po rozsáhlé rekonstrukci 23. �íjna 2010 
a  podruhé  27.  zá�í 2012, kdy se po m�i svaté konal varhanní koncert za ú�asti hudebního skladatele, varhaná�e 
a varhaníka Tomá�e Je�ábka z Brna. 

Varhany samotné jsou také kulturní památkou a vlastn� mají slavnou historii od po�átku. Kdy� byly vyrobeny 
v Krnov� tehdej�ím Jägensdorfu firmou Franz Rieger und Söhne v roce 1878 jako sedmý nástroj v po�adí, byly 
dovezeny do Vídn�, kde získaly na výstav� ocen�ní. Poté byly dovezeny zp�t a zakoupeny pro ná� kostel.  

P�ipomínám,  �e na obecním ú�ad� je k dostání bro�ura o kulturních památkách v obci, kterou jsme vydali 
u p�íle�itosti slavnostního otev�ení kostela po jeho rozsáhlé rekonstrukci. 

Jist� jste zaznamenali, �e Ludvíkov za�al stav�t historicky první chodník. U realizace tohoto zám�ru Chodník 
- I. etapa obzvlá�� platí, �e to byla investice pot�ebná a dob�e provedená, co� ocenili v�ichni ti, co se po 
zprovozn�né �ásti chodníku u� pro�li. Za perfektn� odvedenou práci d�kuji firm� Nad��da Klí�ová z Vrbna pod 
Prad�dem a investorskému dozoru Ing. Lubo�i Novákovi z Karlovy Studánky. 

T�ch chyb�jících pár desítek metr� mezi novým chodníkem a rozcestím �elezná je ji� na území Vrbna, proto 
realizaci tohoto propojení musí provést ji� Vrbno. 

K dal�ím realizovaným zám�r�m pak pat�í výstavba Vodojemu ��tola�, kterou provedla firma AQUA STOP 
v.o.s. z Bruntálu ve spolupráci s firmou Zemní práce René Darmovzal z Vrbna pod Prad�dem.

Nár�stem ubytovacích kapacit v posledních letech do�lo v odb�rových �pi�kách ke kolísavé dodávce pitné 
vody. Prameny jsou sice vydatné, ale vodojemy malé, tak bylo navr�eno a realizováno technické �e�ení zvý�it 
akumulaci vody v hlavním vodojemu ��tola� osazením dvou dal�ích nádr�í v�etn� nové technologie.  

D�kuji ob�ma firmám za rychlou a dob�e provedenou realizaci, kdy p�i tak náro�né stavb� tém�� nikdo 
nezaznamenal sebemen�í problémy s dodávkou vody. 

Územní plán obce Ludvíkov navrhl zahu�t�ní stávající sít� zastávek o dal�í dv� Autobusové zastávky (kousek 
od Koliby a kousek od hosp�dky U Ji�ího). Místa byla vytipována tak, aby vzdálenosti jednotlivých zastávek 
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byly pokud mo�no rovnom�rné a aby jejich umíst�ní slou�ilo více cílovým skupinám � trvale bydlícím, 
rekreant�m, náv�t�vník�m obce, náv�t�vník�m hosp�dek �i kempu a v budoucnu i náv�t�vník�m dal�ích 
plánovaných za�ízení.

I zde odvedla dobrou práci firma Nad��da Klí�ová - zemní práce z Vrbna pod Prad�dem. 
Není pochyb, �e i zastávky jsou vizitkou obce. Proto jsme v posledních letech provedli generální opravy v�ech 

zastávek v�etn� vybavení mobiliá�em a infopanely a pr�b��n� se sna�íme o udr�ení po�ádku.  

Rekapitulace finan�ního pln�ní plánu 2011 � 2012: 
Celkové náklady na realizaci t�chto zám�r� v�etn� t�ch drobn�j�ích (po�ízení d�ev�né cyklistické dráhy 

pumptrack, odkanalizování obecního domu, prodlou�ení vodovodu atd.) �inily 9 139.457,-K�, z toho 6 566.439,- 
K� bylo z dotací a 2 573.018,- K� bylo z obecního rozpo�tu. 

Na�í prioritou je pokra�ování ve výstavb� chodníku. V sou�asné dob� máme zpracovaný projekt na stavbu 
Chodník - II. etapa a studii na záv�re�ný Chodník � III. etapa. Tyto projekty zpracoval �kone�n�� místní 
projektant dopravních staveb Ing. Jan Hvorecký z Vrbna pod Prad�dem. Musím �íct, �e po mnohých zklamáních 
s n�kterými projektanty �dopraváky�, byla spolupráce s ním balzámem na nervy. Práce byla odvedena kvalitn�, 
v�as a ke spokojenosti v�ech zú�astn�ných.  

Propaga�ní materiál obce
Kdy� se nám zatím nepoda�ilo získat dotaci na knihu o Ludvíkov�, nato�ili jsme prozatím alespo� o na�í obci 

DVD, co� je n�kolikanásobn� levn�j�í. Na jeho vzniku se podílel kameraman a re�isér Zden�k Kou�il � 
Videostudio SUA SPONTE Ostrava, texty napsal Ing. Ota Bouzek z Karlovy Studánky ve spolupráci s Ing. 
Emilem Pelou, namluvil profesionální herec Mgr. Miroslav Kudela a celým filmem provádí Ing. Jaroslav Mader 
z Vrbna pod Prad�dem. DVD je mo�no zakoupit na obecním ú�ad� za 90,-K�/kus. 

Z dal�ích propaga�ních materiál� to jsou nap�íklad moc p�kné malované mapy � Ludvíkov a Karlova 
Studánka a okolí, dále b��ka�ské mapy, velice p�kná bro�urka o Ludvíkovu, za kterou pat�í velké pod�kování 
Mgr. Kate�in� Ko�í z ob�anského sdru�ení ACTAEA  a v�em, kte�í jsou v bro�urce uvedeni. 

Spole�enské akce 
Z  t�ch tradi�ních akcí se i p�es úbytek d�tí dr�í tradice stav�ní májky a d�tský den, od roku 2006 po�ádáme 

2 x ro�n� posezení pro na�e spoluob�any ve v�ku cca 60 let a vý�e, v Kolib� - vinárn� se konal ji� �estý 
�Ludvíkovský  bál�,   od  roku  2010   ka�doro�n�  po�ádají  Mikulá�e  ve  spolupráci  s  obcí  man�elé  Marek 
a Kate�ina Gure�tí ve svém Penzionu U Ji�ího. 

V srpnu roku 2007 se poprvé konala v prostoru kolem Koliby venkovní letní slavnost �Dlouhá noc�, kde 
hlavním organizátorem je spolek P�átelé Vrbenska s obcí Ludvíkov. Akce se stala natolik známou a oblíbenou, 
�e ji� nemá smysl popisovat její pr�b�h. 

Pro svoji rostoucí oblibu se tak akce koná ji� ka�doro�n� a kdo t�eba po�ádal t�eba jen rodinnou oslavu ví, �e 
uspo�ádat takovou akci, aby se pobavily v�echny v�kové kategorie, je opravdu heroický výkon. A za ten pat�í 
velké pod�kování �spolku�, dále Euroregionu Prad�d, který akci spolufinancoval a samoz�ejm� také sponzor�m. 
            

Zajímavé události v obci   
Výstavy - po rekonstrukci obecního ú�adu v roce 2006 zde vznikla stálá muzejní expozitura. Abychom prostor 

o�ivili, �as od �asu po�ádáme výstavy, jako nap�íklad výstava O obci Ludvíkov, výstava Betlémy (ná� 
zrestaurovaný betlém je sou�ástí stálé expozice), výstava P�íroda (fotografie, kresby a kolá�e od Ing. Oty 
Bouzka a Martina �atky), výstava T��ba, ruda a litinové výrobky v Ludvíkov�, výstava Výro�í 20 let 
znovuosamostatn�ní obce (pr��ez historií Ludvíkova a� po sou�asnost). 

Nyní je mo�no u nás shlédnout malou výstavu �Jeseníky�, kde jsou vystaveny kresby Oty Bouzka a výstavu 
v�novanou pr�b�hu a výsledk�m archeologického pr�zkumu ze Zámeckého vrchu. 

Sport - ji� n�kolik let po�ádá v na�í obci ACS DRAK VRBNO s �editelkou závodu Alenou Mlyná�ovou 
terénní cyklistický závod pro dosp�lé a seriál cyklistických závod� pro d�ti a mláde�. 

Záv�r 
Tak jak ve Zpravodaji obce Ludvíkov tak i v tomto zpravodaji si dovolím mimo jiné pod�kovat v�em ob�an�m 

a chalupá��m mikroregionu Vrbensko, kte�í se chovají tak, �e jsou ohleduplní nejen k sob�, ale i ke svému okolí. 

Zpravodaj obce Ludvíkov je mo�né si p�e�íst na stránkách obce www.obecludvikov.cz  nebo zdarma získat na 
Obecním ú�ad� v Ludvíkov�. 

                                                                                Ing. Dana Selingerová, starostka Ludvíkova   



10. strana

ZPRAVODAJ

Den obce Karlovice a Festival i sout�� Karlovická kosa se vyda�ily. M��e za to samoz�ejm� také p�kné 
slune�né po�así, ale i spousta dobré muziky a skv�lých zá�itk�. 

Jako obvykle nám slavnostní program zahájily d�ti z Mate�ské �koly a Základní �koly Karlovice, které 
pot��ily nejen své rodi�e a prarodi�e svou �ikovností p�i zpívání anglických písni�ek i p�i tanci. Poté nás bavil 
klaun Kuk a teta Dita z Podbeskydské agentury pana Vít�zslava 	ernocha.  

Sout�� v kosení kosou byla zahájena tentokrát a� ve 12:30h. M�la velmi dobrou úrove� a úkol ur�it vít�ze byl 
pro odbornou porotu velkým o�í�kem. Celkem se zú�astnilo 10 sout��ících, z toho 4 �eny. V p�í�tím ro�níku se 
budeme sna�it sout�� o�ivit a p�ilákat na ní více ú�astník�. 

Také sout�� o �nejkarlovi�t�j�í� kolá� m�la úsp�ch. Výtvory peka�ek zhodnotila porota, ochutnat mohli i dal�í 
ú�astníci Dne obce Karlovice, kte�í p�i�li na ochutnávku v pravou chvíli a je�t� se na n� dostalo. 

Odpoledne se odvíjelo ve znamení lidové muziky, zahrála nám Mist�í�anka, Cimbálová muzika Stanislava 
Gabriela, Bezobrat�i a cimbálová muzika Réva. Ve�er uzav�ela hudební skupina �krpál. Lavice pod stany byly 
zapln�ny tém�� do posledního místa a ve�erní ochlazení vytáhlo poslucha�e k tanci. 

Bohatý doprovodný program pot��il d�ti i jejich rodi�e. P�ipraveny byly hry pro d�ti a malování na obli�ej 
s Mate�ským centrem Kominí�ek, lesohrátky s L	R, minijarmark, skákací hrady, program Sboru dobrovolných 
hasi�� Vrbno pod Prad�dem a Karlovice, vzduchovková st�elnice Mysliveckého sdru�ení Karlovice, projí��ky 
na koních s Helenou Hradilovou. Mohli jsme op�t shlédnout ú�asná stará auta a motorky Klubu historických 
vozidel Bruntál. 

Dopoledním programem nás provázel ná� lidový vyprav�� Honza Grochol, odpoledne skv�le moderoval Petr 
Ko�a�. Za zaji�t�ní hladkého pr�b�hu celého dne d�kujeme spoust� dal�ích organizátor�, v�ech, kte�í pomáhali 
s p�ípravou areálu, jeho údr�bou a úklidem, s prodejem vstupného a tomboly, s organizací tomboly a sout��í. 
Fotografovi d�kujeme za p�kné fotky, které si m��ete prohlédnout na szránkách obce www.karlovice.eu. Bez 
nich v�ech by to ne�lo. U� nyní v�echny srde�n� zveme na dal�í ro�ník Karlovické kosy v sobotu 14. 6. 2014. 

Projekt byl spolufinancován z rozpo�tu Moravskoslezského kraje. 
Kate�ina Ko�í 

V Karlovicích na Den obce vládla pohoda 
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Od leto�ního léta mají d�ti v Karlovicích, ale i jejich náv�t�vníci, novou zábavu i pou�ení, která se skrývá pod 
názvem Na�e obec jako p�írodní u�ebna � arboretum a hotel pro v�ely Karlovice.  

Pro�  arboretum?  Je  to a� k neví�e, ale p�ímo v centru obce najdete kolem 60 r�zných druh� d�evin � strom�
a ke��. Jsou tu na�e domácí d�eviny, ale i ty exoti�t�j�í, které byly vysázeny v dobách rozvoje láze�ství. A jak je 
v�echny poznat?  Te� u� to bude jednoduché, u strom� i ke�� jsou umíst�ny tabulky, kde se do�tete jejich název, 
i ten latinský, a také, kde se p�vodn� vyskytovaly. Dal�í informace jsou pro zvídavé nachystány na webových 
stránkách a p�e�íst si je m��ete i pomocí mobilu. To umo�ní QR kódy na tabulkách. Informace o stromech 
p�edp�ipravily d�ti z na�í �koly. 

Pro� hotel pro v�ely a obydlí pro �meláky? Samotá�ské v�ely i �meláci jsou zajímaví, ale málokdy je uvidíte. 
Kdy� budou bydlet p�ímo vedle �koly, budou se na n� d�ti moci podívat. P�ipravili jsme pro n� p�kné klátové úly 
a d�ev�ný �hotel�. 

Krom� toho byly vysázeny u t�locvi�ny nové stromky a ke�e, které zp�íjemnily tento prostor, a na stromech 
v parku najdete p�i dobrém pozorování budky pro netopýry.  

K poznávání budou slou�it d�tem i u�itel�m p�ipravené webové stránky www.karlovice-priroda.estranky.cz, 
které budou je�t� v pr�b�hu léta dopln�ny. 

Projekt byl podpo�en z Revolvingového fondu Ministerstva �ivotního prost�edí. 
Kate�ina Ko�í 

Um�t �íst a psát pat�í mezi základy gramotnosti, které se v�t�inou v�ichni nau�íme ve �kole a v rodin�. 
Postupn� je d�le�ité tyto dovednosti rozvíjet a zde m��e sehrát d�le�itou roli také knihovna, která si klade za cíl 
pomáhat rozvíjet �tená�ské dovednosti d�tí, nebo� ty jsou nezbytné k tomu, aby d�ti jednou v �ivot� dosáhly 
svých  cíl�  a  za�adily  se  do  spole�nosti.   Proto  také  dlouhodob�  spolupracujeme s p�ed�kolními za�ízeními 
a  v�emi  typy  �kol.   Nejen  zábavnou a hravou formou u�íme d�ti porozum�t psanému textu, um�t ho pou�ívat 
a p�emý�let o n�m, zapojit svou p�edstavivost a fantazii. P�ipravované besedy vycházejí z po�adavk� �koly, 
dopl�ují výuku, p�iná�í nové informace. 

V práv� uplynulém �kolním roce realizovala M�stská knihovna Vrbno ní�e uvedené akce. 
Na zahájení �kolního roku p�ipravily knihovnice pro prv�á�ky drobné dáre�ky. A ji� v zá�í m�ly d�ti ni��ího 

stupn� Z� (3. - 5. t�ídy) mo�nost besedovat se spisovatelkou Petrou Braunovou, která �áky seznámila nejen 
s nov� vydanou knihou �Tramvaj plná stra�idel�, ale povídala si s d�tmi také o vztazích mezi kamarády. Akce se 
uskute�nila v rámci celoro�ního projektu knihovny �Nejsme sloni v porcelánu�, který byl spolufinancovaný 
Ministerstvem kultury 	R. V�echny besedy se spisovateli po�ádala knihovna ve St�e�e, nebo� její prostory jsou 
nedosta�ující. 

V �Týdnu knihoven�, který ka�doro�n� p�ipadá na za�átek �íjna, se konalo v knihovn� �Pasování na �tená�e�, 
tentokrát v  �Království písmenek a dobrých mrav��. �Zkou�ku� ze �tení slo�ili v knihovn� hravou formou �áci 
2. t�íd pod dohledem strá�ky� písmenek a krále Abece�áka, který je pasoval na �tená�e.  D�ti obdr�ely Pasovací 
dekret, �tená�ský deník, sladkou odm�nu a dodate�n� je�t� profesionální fotografii z aktu pasování. P�ihlá�ku �na 
zkou�ku� zdarma vyu�ilo 13 d�tí.  

Pro �áky 1. a 2. t�.  Z� v Karlov� Studánce jsme p�ipravili informativní besedu �Poprvé v knihovn��, pro �áky 
3. a� 5.t�íd  �Pov�sti na�eho regionu�. 

P�ed Vánocemi p�i�ly d�ti 2. B, 4. B a 6. B do knihovny na knihovnické lekce, kterými podporujeme zlep�ení 
�tená�ské gramotnosti. Na záv�r lo�ského roku byla naplánována dal�í beseda se spisovatelkou Petrou 
Braunovou, tentokrát pro d�ti �estých t�íd a gymnázia na téma �fenomén facebook�. Z d�vodu nemoci se akce 
uskute�nila a� v únoru 2013.  

V první polovin� roku 2013 knihovna p�ipravila pro �áky �kol tyto dal�í besedy: �	arujeme s pohádkou� (2.A, 
2.B), �Knihovnická lekce a význam �tení� (1.A, 1.B),�Eduard �torch a jeho Lovci mamut�� (4.A, 4.B,), 
�Orientace v knihovn� a význam �tení� (3.A, 3.B), �Sci-fi a fantasy literatura pro mláde�� (6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 
8.B, 9.A, 9.B, gymnázium- sekunda, tercie a kvarta), �Pov�sti Vrbna a okolí� (5.A, 5.B).   

Na�e obec jako p�írodní u�ebna - arboretum a hotel pro v�ely Karlovice 

M�stská knihovna Vrbno a �koly v roce 2012/2013 
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B�ezen - M�síc  �tená��  vyu�ily  mate�ské �koly k náv�t�v� knihovny, aby se seznámily se �Sv�tem pohádek 
a ilustracemi Heleny Zmatlíkové�. Rovn�� d�ti speciální �koly a d�tského domova nav�tívily knihovnu práv�
v tomto období, aby si �osv��ily� prost�edí knihovny a �irokou nabídku knih. 

U� v  �íjnu jsme vyhlásili dal�í ro�ník tradi�ní sout��e Celá t�ída �te ur�enou pro �áky 2. � 5. t�íd. 
Vyhodnocení  prob�hlo v kv�tnu a krte�ka, maskota sout��e, tentokrát získala 2. B; 62,5% d�tí ze t�ídy je 
p�ihlá�ených do knihovny a také si vedou �tená�ské deníky. Sou�asn� jsme vyhodnotili 5 nejlep�ích �tená��:  
Karolína Mi�íková, Patricie Kittlerová, Klára V�jtková, Petr Svoboda, Eli�ka Tom�íková a Adam Langer. Za 
nejv�t�í po�et náv�t�v v knihovn� byla ocen�na Magdalena Hájková a Valerie Czaschová.     

Nad rámec spolupráce se �kolami uspo�ádala knihovna �Podzimní ve�er v knihovn�� tentokrát s lampionovým 
pr�vodem, akci �Noc s Andersenem aneb Najdi sk�ítka Knihovní�ka�. Velikono�ní tvo�ení, sm�nárnu karti�ek, 
zábavná odpoledne plná her a zábavy a dal�í. 

�kolní rok 2012/2013 práv� skon�il; p�ed d�tmi jsou dva m�síce prázdnin, �as leno�ení, her a sportování, 
cestování,  ale  také  t�eba  p�íle�itost  zajít  do  knihovny, seznámit se s novými knihami, pobavit se s kamarády 
a zapojit se do prázdninových aktivit (aktuáln� na www.skav-vrbnopp.cz). 

                       za M�K Hana Jank�

PRÁZDNINOVÁ P�J�OVNÍ DOBA
Odd�lení pro dosp�lé:          Odd�lení pro d�ti a mláde�:
Po: 8:00 � 12:00           10:00 � 12:00 
Út: 8:00 � 12:00, 13:00 � 16:00         10:00 � 12:00, 13:00 �15:00 
St:         zav�eno           zav�eno 
	t: 8:00 � 12:00, 13:00 � 17:00         10:00 � 12:00, 13:00 �15:00 
Pá: 8:00 � 12:00, 13:00 � 16:00         10:00 � 12:00, 13:00 �15:00 

Internet: Provozní doba internetu je po dobu otev�ení odd�lení pro dosp�lé. 
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Harmonogram p�edná�ek 3. cyklu Univerzity volného �asu zá�í - prosinec 2013:

19.   9. -   Krajina Jeseník� v prom�nách �asu  
               P�edná�í Ing. Ta�ána Schmidtová, Správa CHKO Jeseníky 

  3. 10. -   Jak si dob�e vybrat �erstvé ovoce, zeleninu a brambory 
              P�edná�í Ing. Jana Buchvaldková, Státní zem�d�lská a potraviná�ská inspekce Olomouc 

17. 10. -  Víno - historie, charakteristika a senzorické hodnocení. 
               P�edná�í Bc. Igor K�i�ánek, Dis, Státní zem�d�lská a potraviná�ská inspekce Olomouc 

31. 10. -  Sladký sv�t �okolády  
               P�edná�í Bc. Marta Rozprýmová, Státní zem�d�lská a potraviná�ská inspekce Olomouc 

14. 11. -  Hudební skladatelé � jubilanti roku 2013 
               P�edná�í Mgr. Leo� Sekanina, �editel Z� Bruntál  

28. 11. -  Hudba Adventu a Vánoc  
               P�edná�í Mgr. Leo� Sekanina, �editel Z� Bruntál  

  5. 12.  -  Slavnostní záv�r - kulturní program a p�edání osv�d�ení za 3. cyklus UV	
                 

Na�a Trzaskaliková, organiza�ní pracovník UV	
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Vá�ení spoluob�ané,  
ji� jste sly�eli o mo�nosti sní�ení náklad� na energie prost�ednictvím elektronické aukce? Nyní  máte mo�nost 

se této aukce zú�astnit i vy. 
Pokud máte zájem se do spole�né e-aukce zapojit, sta�í jen pár krok�. 

� V e-Aukci je mo�no sní�it náklady na plyn a elekt�inu pro domácnosti i pro podnikatele. Zájemci  
o slu�bu nic neplatí. 

� P�ij�te na kontaktní místo, kde podepí�ete smlouvu s firmou eCentre a p�edáte pot�ebné doklady. 
� eCentre sesbírá podklady od v�ech zájemc� a sdru�í poptávku do e-Auk�ní sín�
� Poté osloví �iroké portfolio dodavatel� a vyzve je k ú�asti v e-Aukci. 
� V internetové Auk�ní síni jsou porovnávány nabídky dodavatel� a zaji�t�na férová sout��. 
� Poskytovatel slu�by porovná Va�e stávající ceny s cenou vze�lou z e-Aukce. 
� Bude-li cena z e-Aukce ni��í ne� Va�e stávající cena, eCentre zajistí podpis smlouvy mezi Vámi  

a vít�zným dodavatelem. Máte tak zaji�t�n 100% servis. 
� Bude-li cena z aukce vy��í ne� Va�e stávající cena, z�stává v platnosti Va�e p�vodní ni��í cena. 

Harmonogram projektu 
22. 7. 2013 - zahájení sb�ru podklad�  
12. 8. 2013 - ukon�ení sb�ru podklad�
30. 9. 2013 - orienta�ní termín aukce 
30. 10.-15. 11. 2013 � orienta�ní termín p�edávání smluv s vít�zným dodavatelem 

Kontaktní místo 
Salonek St�ediska kultury a vzd�lávání ST�ECHA, Ve svahu 578 Vrbno pod Prad�dem od 14 do 17 hodin.  
(Ka�dé pond�lí od 22. 7. do 12. 8. 2013) 
Je nutné:   

� P�inést kopii smlouvy s dodavatelem v�etn� dodatk� a v�eobecných obchodních podmínek. 
� Kopii posledního celoro�ního vyú�tování energií. 
� Znát spojovací �íslo SIPO nebo �íslo bankovního ú�tu pro stanovení zp�sobu plateb. 

V p�ípad� jakýchkoliv dotaz� kontaktujte zástupce spole�nosti eCentre: 
Eva Hol�apková,     tel.:    603 168 976, 733 612 653, mail:  eva.holcapkova@seznam.cz 

�

Vá�ení p�átelé, 
rádi bychom prost�ednictvím Va�eho listu informovali ob�any Va�eho m�sta, �e u� rok si mohou naladit 

jedine�ný televizní program regionalnitelevize.cz, který se specializuje na regionální zpravodajství z 
moravských, �eských a slezských region� a jejich propagaci v cestovním ruchu. Jedná se o unikátní projekt 
propojující a propagující �eské regiony mezi sebou, dávající prostor v�em m�st�m a obcím v 	R. V programu 
nechybí ani regionální dokumenty �i tipy na výlety.  Jak nás ob�ané naladí?  

1. Na satelitu Astra 23,5°východn�, na frekvenci 12 168 MHz, polarizace vertikální, Symbol rate 27 500, FEC  
    3/4. Program není kódován a je mo�né jej sledovat i bez karty Skylink �i Cs link.  

2. V kabelových sítích v�. UPC a v sítích IPTV (tam, kde nemají ná� program za�azen, jej rádi na základ�  
     podn�t� zákazník� za�adí, nebo� je zdarma) 

3. Jako jedinou �eskou televizi nás m��ete sledovat i na platform� YouTube live 
Ing. Eva Stejskalová, v.r. 

�editelka Regionální televize CZ s.r.o. 
www.regionalnitelevize.cz 

Víte, jak sní�it náklady na energii? 
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Maturity 2013
Maturity 2013 za�aly 2. 5. 2013 spole�nou �ástí, to znamená didaktickými testy a písemnými pracemi 

z �eského jazyka, cizího jazyka a z matematiky. Ústní �ást s profilová �ást maturit se konala od 20. 5. do 23. 5. 
2013. K maturit� letos �lo 29 �ák� oktávy denního studia, jedna �ákyn� si z lo�ského roku opravovala profilovou 
maturitu z chemie a jeden �ák ve�erního studia si opravil profilovou zkou�ku z anglického jazyka. Krom�
jednoho �áka v�ichni maturitní zkou�ku slo�ili.  

Podrobné výsledky najdete v p�ehledech. 

STATISTIKA � jarní termín MZ 2013 
1/      hodnocení výsledk� celé státní �ásti (DT, PP, ústní �ást)  maturitních p�edm�t�

p�edm�t Jedni�ky 
(1) 

Dvojky 
(2) 

Trojky
(3) 

�ty�ky
(4) 

P�tky
(5)  

Celkem 
maturovalo 

Pr�m�r 

�J 5 13 8 2 0 28 2,25 
AJ 9 5 5 0 0 19 1,79 
NJ 0 0 2 1 0 3 3,33 
RJ 0 1 0 0 0 1 2,00 
M 0 1 4 0 0 5 2,8 

Celkový pr�m�r u maturit ze státní �ásti je 2,43  

2/       hodnocení výsledk� z profilových maturitních p�edm�t�

p�edm�t Jedni�ky 
(1) 

Dvojky 
(2) 

Trojky
(3) 

�ty�ky
(4) 

P�tky
(5)  

Celkem 
maturovalo 

Pr�m�r 

AJ profilová 5 0 0 0 0 5 1,00 
OSZ * 5 7 2 2 0 16 2,06 

Z 4 3 1 3 0 11 2,27 
D 5 0 1 1 0 7 1,71 

BIO 5 2 1 0 1 9 1,89 
M  profilová 0 0 1 0 0 1 3,00 

CH 4 1 1 0 0 6 1,50 
TSP ** 0 1 0 1 1 3 3,67 

* OSZ - ob�ansko spole�enskov�dní základ   ** TSP - teorie sportovní p�ípravy 
Celkový pr�m�r u maturit z profilových p�edm�t� je 2,13 

Celkový pr�m�r maturit 2013 je 2,28 s následujícím hodnocením. 

Celkové hodnocení 
Prosp�li s vyznamenáním    ����.    9 
Prosp�li                                 ����.  19 
Neprosp�li                            ����..    1 

Maturitní vysv�d�ení bylo �ák�m p�edáno v ob�adní síni M�stského ú�adu ve Vrbn� pod Prad�dem od pana 
�editele Mgr. Petra Melichara, pana místostarosty Ing. Milo�e Lasoty a t�ídní u�itelky Mgr. Lucie Popovi�ové. 
Ve slo�ce ka�dý také na�el Europass � charakteristiku vystudovaného oboru v �eském a anglickém jazyce, který 
mohou po�ít p�i nástupu do práce, na prázdninové brigády nebo na vysoké �kole. N�kte�í �áci byli také ocen�ni 
finan�n� za vzornou reprezentaci �koly b�hem svého studia. 

Celý pedagogický sbor p�eje v�em maturant�m do �ivota jen to nejlep�í a spln�ní v�ech svých p�ání. P�i 
cest� do Vrbna nezapomínejte také nav�tívit místo svých st�edo�kolských studií. 

Informace z gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 
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Projekt NEJLEP�Í  STUDENT
Na�e �kola se zapojila do výzvy projektu �Nejlep�í student�. Garantem tohoto projektu je firma 

MICRORISC s.r.o.  Je  to  organizace  s obrovským inova�ním potenciálem a chce ukázat student�m st�edních 
a vy��ích odborných �kol, �e stojí za to být dobrým studentem. Proto byla v roce 2011 vyhlá�ena tato sout�� 
jenom v okrese Ji�ín a je postupn� roz�i�ována. 

Prob�hly  ji�  dva  úsp��né ro�níky sout��e, která ve�ejnosti p�edstavila spoustu zajímavých, mnohostranných 
a vyzrálých mladých osobností. Druhý ro�ník byl zam��en na Královéhradecký kraj a blízké Mladoboleslavsko. 
Od roku 2013 je sout�� otev�ená �kolám a student�m celé �eské republiky. 

T�i Nejlep�í studenti budou ocen�ni 5 000 K� a navíc získají 10 000 K� pro svou �kolu, dal�í odm�ny jsou 
udíleny partnery projektu. Sout�� je pravideln� otev�ena na ja�e. Výsledky jsou vyhla�ovány na konci �kolního 
roku. 

Díky podobným projekt�m, nap�. i celosv�tové odborné sout��i o nejlep�í aplikaci pro vlastní bezdrátovou 
technologii IQRF, MICRORISC �asto navazuje spolupráci s kvalitními mladými lidmi. 

Uka�me v�em, �e stojí za to být dobrým studentem ... 

MICRORISC s. r. o. je �eská firma s více ne� dvacetiletou tradicí, specializovaná na výzkum, vývoj, 
distribuci  a  export  moderních  elektronických  komponent  a  modul�.  Pat�í  mezi  p�ední technologické firmy 
a  mírou  invence,  vyjád�enou  nap�íklad  po�tem  �eských,  evropských  a US patent�, se �adí k nejúsp��n�j�ím 
v oboru. Vlastní výzkum a vývoj je zam��en p�edev�ím na bezdrátovou komunikaci.  

Pravidla sout��e
Ceny: pro nejlep�ího studenta 5 000,- K� a pro �kolu studenta 10 000,- K�
Letos budou ocen�ni celkem t�i studenti a jejich �koly. 
Termíny: zahájení sout��e 1. 4. 2013 a ukon�ení sout��e 31. 5. 2013 
Vyhlá�ení a p�edání odm�ny prob�hne v �ervnu 2013. 
Region sout��e: 	eská republika 

Kritéria: 1. studijní výsledky (1 � 5 bod�) 
 2. mimo�kolní aktivity jako olympiády, naukové sout��e, zapojení do projekt�, organizací, stá�í 

      apod. ( 1 - 10 bod�) 
 3. výjime�nost (1 � 10 bod�) 
 4. vlastní text studenta na téma "Pro� stojí za to být dobrým studentem" v rozsahu cca 250 slov  
     (1 � 10 bod�) 
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V p�ípad� nerozhodného výsledku rozhodne vlastní prezentace, obhajoba aktivit studenta (1 � 15 bod�). 

P�ihlá�ení do sout��e: 1. Registrace �koly, 2. Nominace student�

Sout�� je ur�ena student�m st�edních �kol 	R a jejich �kolám (SO�, SOU, konzervato�e, gymnázia). 
V p�ípad� víceletých gymnázií se mohou sout��e zú�astnit pouze �áci vy��ího gymnázia. 
Návrhy na nominaci mohou podávat �editelé a u�itelé �kol, jedna �kola m��e p�ihlásit maximáln� 2 studenty. 
Do sout��e mohou být studenti nominováni opakovan�, pokud ji� nebyli ocen�ni v p�edchozím ro�níku.  

Zaslané práce do této sout��e:

Eli�ka Sýkorová - kvinta 
Pro� stojí za to být dobrým studentem? 

Úsp�ch � co vlastn� pro nás toto slovo znamená, to si ka�dý vyty�uje sám. Je to pocit osobního vít�zství, který 
by cht�l za�ít snad ka�dý �lov�k, proto�e práv� úsp�ch je pro nás znamení, �e cíl je na dosah, a �e jdeme 
správnou cestou. Startem se rozumí po�áte�ní bod, za kterým se rýsuje cesta d�iny. Tato cesta skýtá nep�eberné 
mno�ství podob. M��e být krátká, klikatá nebo kopcovitá, jako se jeví cyklist�m, kte�í za úsp�chem ujedou 
desítky namáhavých kilometr�. Cesta d�iny je nevyzpytatelná. Její podobou m��e být také logický matematický 
p�íklad, u kterého se student �ádn� zapotí, aby se mohl stát alespo� úsp��ným �e�itelem. Nejslad�í je v�ak úsp�ch, 
který byl ú�astníkem naprosto neo�ekáván, ten má tvá� novope�eného milioná�e, jen� práv� vsadil poslední 
nad�ji do sportky, aby se vyhnul stále se prohlubující finan�ní krizi nap�íklad své rodiny, a vyhrál.  

Jenom�e takové �t�stí mít ka�dý nemusí, a proto pat�í práv� finance k hlavním d�vod�m, pro� být dobrým 
studentem.  

Podle tvrzení psychologa Maslowa pat�í fyziologické pot�eby mezi ty prvotní, které musíme uspokojit, 
abychom se mohli zabývat t�mi vy��ími. A práv� k jejich uspokojení pot�ebujeme nesporn� zejména finance. 
Funguje zde také opa�ný efekt, kdy jsou peníze to, co je pot�eba, abychom mohli studovat.  

Otázka zní: Pro� studovat? Jak je známo, �kola je základem �ivota a u�ení celo�ivotní proces. Pokud tedy 
budeme  dobrými  studenty,  proplujeme  �ivotem  snadn�ji.  Je  opravdu  d�le�ité,  aby  byl  �lov�k   sv�taznalý 
a  nepromarnil  �ivot  nev�domostí, která tak �asto zp�sobuje nep�íjemnosti a problémy. S dostatkem v�domostí 
a inteligence p�ichází dobrá pracovní nabídka. Mým snem je být díky v�domostem p�ínosem pro budoucnost své 
vlasti.  

Co je tedy dal�í hnací silou, která m� popohání k úsp��nému studování? Odpov�dí je hrdost rodi��, dobrý 
pocit z úsp�chu, ale hlavn� v�domí, �e práv� z nev�domosti se �lov�k dopou�tí chyb, které nejdou napravit. 
Tudí� dostatek v�le vzd�lávat se je klí�em k výrazn� lep�í budoucnosti. 

Veronika Suková - kvinta 
"Pro� stojí za to být dobrým studentem" 

Pro�  stojí  za  to  být  dobrým  studentem?  Dalo  by  se  zajisté  �íct, �e odpov�� na tuto otázku je zcela jasná 
a jednoduchá. Ka�dý chceme v budoucnu najít co nejlep�í uplatn�ní v zam�stnání v oboru, který nás bude bavit. 
V produktivním období na�eho �ivota strávíme v práci p�ibli�n� jednu t�etinu dne. Trávit takovou spoustu �asu 
prací, která by nás nebavila, je nejen ubíjející, ale snad nikdo si to ani nezaslou�í. Být dobrým studentem opravdu 
stojí za to, u� tedy jen z praktického hlediska. Dobrý student je p�inejmen�ím sv�domitý, cílev�domý a d�sledný. 
Toto jsou ty nejlep�í vlastnosti, kterým se b�hem �kolních let m��eme nau�it a které nám v budoucnosti budou 
jen k u�itku. 

Studiem b��n� strávíme a� osmnáct let �ivota. Je nesmírn� d�le�ité myslet na budoucnost a stále se pomalu 
p�ibli�ovat na�im �ivotním cíl�m, nesmíme v�ak zapomenout, �e �ijeme jen jednou. Soust�edit se stále jen na to, 
co bude, �asem jist� p�inese dobré výsledky. Ob�as je ale dobré soust�edit se na sou�asnost. �kola je naprosto 
ú�asná v tom, �e nám u�itelé dávají p�íle�itost seznámit se s mnoha r�znými obory, zajímavostmi, fakty, a ka�dý 
má tedy mo�nost najít si to, co ho baví a p�iná�í mu pot��ení. Negativní p�ístup brání student�m v poznání 
nových v�cí, uchopení nových informací, z�stávají tak stát na jednom míst� a sami se ochuzují o p�íle�itost 
seznámit se s n��ím novým a mo�ná i lépe poznat sami sebe. 

Sv�t a v�e kolem n�j je místem s nekone�nými mo�nostmi a v�t�ina z nás byla obda�ena mo�ností se 
vzd�lávat. Je smutné, �e n�kte�í studenti z mého okolí berou �kolu jen jako nutné zlo. Je p�itom nesmírn� hloupé 
jen plýtvat �asem a nevyu�ít p�íle�itost, kterou jsme byli obdarováni. 
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Mezinárodní historická sout��
Karolín�    Rezníkové    se      poda�ilo v  

Polsku na zámku Jedlinka postoupit do 2. 
kola finále mezinárodní d�jepisné sout��e 
na téma Slezské hrady a zámky. Celkov�
obsadila krásné 6. - 10. místo. Sout��e se 
celkem zú�astnilo 650 ú�astník�. 

Historická exkurze ve Vídni
Ve dnech 10. - 14. 6. 2013 se p�t 

student� na�eho gymnázia zú�astnilo 
historické exkurze ve Vídni po�ádané 
Slezskou univerzitou Opava a p�idalo se tak 
spolu s paní u�itelkou Maderovou k dal�ím 
�esti zú�astn�ným gymnáziím a dv�ma 
zástupkyním Ústavu historických v�d FPF 
SU. Za �ty�i a p�l dne jsme nav�tívili 
p�tadvacet muzeí, výstav �i pam�tihodností, 
jako nap�íklad naprosto ojedin�lý 
archeologický park Carnuntum 
s vykopávkami a rekonstrukcemi staveb 
z dob �ímské �í�e, stovky let starý Hofburg 
v�etn� císa�ské jezdecké �koly nebo 
architektonický unikát Hundertwasserhaus. 
Do programu se nám ve�la i zoologická 
zahrada v Schönbrunnu, tak�e jsme m�li 
mo�nost zahlédnout vzácnou pandu �i 
koalu. Nádherné m�sto plné krásných 
barokních staveb nás i po náro�ných dnech 
lákalo na ve�erní procházky v jeho 
malebných uli�kách.  

V�em  se  nám  tento  výlet  s  velmi 
nabitým programem líbil a jsme za n�j vd��ni na�emu gymnáziu a p�edev�ím Slezské univerzit� a organizátorce 
paní PhDr. Karle Vym�talové. 

Karolína Rezníková, Lucie Treimerová, Michal Kop�a,  
Vojen Sadílek, Vojta Matu� a Mgr. Kristina Maderová. 
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Divadelní p�edstavení pro mate�ské �koly  
�áci kvarty v hodinách dramatické výchovy nacvi�ili s Mgr. R. Klechem divadelní p�edstavení pohádky 

Princezna na hrá�ku. Pohádku ve �tvrtek 20. 6. 2013 p�edvedli ve ST�E�E d�tem vrbenských mate�ských �kol. 
Kulisy k pohádce a své kostýmy si �áci navrhli a vyrobili také sami v hodinách výtvarné výchovy a �áste�n�
doma.  

V��íme, �e se p�edstavení d�tem líbilo a bylo p�ed prázdninami milým zpest�ením. 

HURÁ NA PRÁZDNINY
V�em �ák� a pracovník�m �koly p�eji poklidné dny volna, plné pohody a sluní�ka. 

�kolní rok 2013 / 2014 za�íná v pond�lí 2. 9. 2013 v 9:00 hodin. 
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Sedmihlásek a Zuzanky na Vrbenských slavnostech
Tane�ní a p�veckou sezónu ukon�ily Zuzanky a Sedmihlásek v sobotu 15. 6. 2013 na Vrbenských slavnostech. 

Vystoupení  obou  skupin,  kterými  byly  slavnosti  zahájeny,  se  d�tem poda�ilo. P�ejeme jim p�kné prázdniny 
a v p�í�tím �kolním roce mnoho úsp�ch� tane�ních, p�veckých a také �kolních. 

L. �ajerová 

Z� informuje 
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P�ehled teplot za m�síc kv�ten
V prvním grafu p�iná�íme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc kv�ten. Druhý graf ukazuje p�ehled 

pr�m�rných teplot v kv�tnu za roky 2000 a� 2013. V následujících tabulkách vám p�iná�íme n�kolik údaj� z na�í 
meteorologické stanice. 

za Z� Vrbno p. P Mgr. Pavel Reme� 

Kv�ten
den hodina hodnota

teplota max 9.5 14:47 23,5°C
min 14.5 3:35 1,5°C

rychlost v�tru 2.5 10:57 4,0m/s
náraz v�tru 8.5 13:41 11,6m/s
srá�ky m�sí�ní 94,2mm

za den 21.5 18,4mm
za hodinu 21.5 8:00-9:00 7,0mm

Srá�ky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kv�ten [mm] 51,8 30,3 50,3 33,7 60,3 77,7 51,4 108,4 86,8 19,4 94,2

�erven do 23.
den hodina hodnota

teplota max 18.6 13:36 33,4°C
min 1.6 0:20 6,4°C

rychlost v�tru 18.6 15:24 4,5m/s
náraz v�tru 18.6 15:17 12,5m/s
srá�ky m�sí�ní 102mm

za den 10.6 31,0mm
za hodinu 10.6 11:00-12:00 23,0mm

5,0

8,0

11,0

14,0

17,0

20,0

23,0°C

Datum

Teploty za kv�ten
Ráno Poledne Ve�er

15,4

14,6 14,6

15,4
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12,0
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�C

Rok

Pr�m�rné m�sí�ní  teploty za kv�ten 2000-2013            
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Florbalový turnaj I. stupn�
V pátek 17. kv�tna 2013 jsme se zú�astnili florbalového turnaje pro 1.stupe� základních �kol v Bruntále. Na�í 

�kolu reprezentovali chlapci z 3. � 5. t�ídy (Václav Navara, Luká� Folta, Rudolf  Polho�, Vojt�ch Suk, Ale� 
P�g�im,  Vít  Matu�ú,  Jakub Butora a David Krystýnek). Turnaje se zú�astnilo 7 �kol a ka�dé dru�stvo odehrálo 
6 zápas�. Na�í mladí sportovci bojovali se zápalem, a i kdy� se nakonec mezi prvními t�emi neumístili, 
p�edvedenou  hrou  ur�it�  nezklamali.     V  silné  konkurenci bruntálských �kol se na�í malí sportovci neztratili 
a získali nové cenné zku�enosti.  

Ing. Jaroslava Schefflerová 
Hasi�i v M�
Ve �tvrtek 6. 6. 2013 �ekalo 

na d�ti z M� p�ekvapení. Za 
d�tmi p�ijeli �lenové 
hasi�ského sboru z Vrbna pod 
Prad�dem. Ukázali d�tem 
vybavení auta a výstroj, které 
ke své práci pot�ebují. P�ilbu si 
d�ti mohly i vyzkou�et. 

Po prohlídce auta jsme si 
zahráli na hasi�e a vyst�ídali 
jsme se v "ha�ení ohn�". T�i 
d�ti m�ly dokonce mo�nost 
svést se v hasi�ském 
aut�. Setkání s opravdovými 
hasi�i bylo pro d�ti, a zvlá��
pro chlapce, velmi p�ita�livé. 
Na základ� nových zá�itk�
rozvinuli chlapci po p�íchodu 
do M� hru "Na hasi�e". 
	len�m hasi�ského sboru d�kujeme a t��íme se na dal�í spolupráci.               u�itelky M� 

Olympiáda I. stupn�
Ve   �tvrtek    13.  6.   jsme  

v rámci projektu Otev�ít 
o�i, uspo�ádali sportovní 
Olympiádu pro d�ti 1.- 5. t�íd 
v atletických disciplínách. D�ti 
byly rozd�leny do 6 dru�stev 
podle  v�ku   a   �ekaly   na   n�
4 disciplíny - b�h na 50m, hod 
kriketovým mí�kem, skok do 
dálky a b�h na 400m. 

 O ka�dé dru�stvo se starali 
po   dobu   závod� spolu�áci 
z 9. t�ídy. D�ti m�ly k dispozici 
v pr�b�hu celého dopoledne hry 
na víceú�elovém h�i�ti. Mohly 
si vyzkou�et obratnost na 
p�eká�kové dráze, �ikovnost p�i 
slalomu s florbalovou hokejkou 
nebo si zahrát oblíbenou 
nekone�nou vybíjenou. 

V�echny d�ti p�edvedly skv�lé výkony a na nejlep�í z nich �ekaly opravdové medaile, diplomy a v�cné ceny. 
 V�ichni sout��ící si odnesli ú�astnický list a sladkou odm�nu. 

Z� a M� Karlovice informuje 
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Celkové po�adí
Dívky 1.t�ída:  1. Ko�í Kate�ina,  2. Kom�íková Kate�ina,  3. Va�áková Natálie 
Ho�i 1. t�ída:  1. Lan�i Jan,  2. Sk�ivánek Jan,  3. Cepek Matyá� 
Dívky 2. a 3.t�ída:  1. Otipková Thaisa,  2. N�mcová  Emma,  3. �ka�upová Anna 
Ho�i 2. a 3. t�ída:  1. Holí�ek Vojt�ch,  2. Mohyla Ond�ej,  3. Návara Václav 
Dívky 4. a 5.t�ída:  1. Strý�ková Klára,  2. Provazová Anna,  3. 	ernotová Sheila 
Ho�i 4. a 5. t�ída:  1. Krystýnek David,  2. Polho� Rudolf,  3. P�g�ím Ale� 

Ing. Jaroslava Schefflerová 

Evropské srdce 2013
V kv�tnu jsme si my, devá�áci, spole�n� s n�kterými �áky osmého ro�níku vyzkou�eli základní kolo 

internetové v�domostní soute�e EVROPSKÉ SRDCE. Sout�� je ur�ena pro �áky 2. stupn�, je zam��ena na 
p�írodov�dné obory a probíhá ka�dé jaro u� od roku 2009. 

Pracovali jsme ve t�í�lenných týmech, v úvodu jsme vyplnili vstupní formulá�, a pak jsme se pustili do 
vypl�ování on-line test�, v nich� jsme vybírali ze t�í odpov�dí jednu správnou. Celkový �as na vypracování byl 
60 minut. N�které otázky byly velmi náro�né, tak�e jsme si správnou odpov�� n�kdy museli tipnout, ale hodn�
otázek bylo z oblastí, které jsme znali ze �kolní výuky. 

 Testování se nám líbilo, s na�imi výsledky a umíst�ním jsme spokojeni, i kdy� jsme nepostoupili do 
celorepublikového kola. Pokud bude p�íle�itost, rádi bychom se op�t p�í�tí rok této nebo podobné sout��e 
zú�astnili. 

Za v�echny zú�astn�né napsali Filip Lan�i (9.r) a Mgr. Pavlína N�mcová 
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Náv�t�va Prahy
V rámci projektu � Otev�ít o�i� nav�tívili �áci na�í �koly ve dnech 23. � 24. kv�tna 2013 Prahu.  Odjí�d�li 

jsme  ve  �tvrtek  v  ranních  hodinách  z  Karlovic, v Olomouci p�estoupili na nový, moderní  vlak LEO express 
a kolem dvanácté hodiny jsme vystupovali na Hlavním nádra�í v Praze. Tam za�al ná� dvoudenní maratón, 
v jeho� rámci jsme i nav�tívili: Vy�ehrad, Slavín, divadla ABC a národn� technické muzeum  

Ing. Jaroslava Schefflerová  
P�ání na prázdniny
V�em  d�tem,  zam�stnanc�m  �koly  a  �kolky, rodi��m a p�átel�m �koly p�eji pohodové, slune�né prázdniny 

a p�íjemnou dovolenou. 
D�tem p�eji mnoho krásných zá�itk� p�i zaslou�eném odpo�inku. Rodi��m musím, krom� p�ání, hlavn�

pod�kovat za výbornou spolupráci. V�dy� st�edem ve�kerého na�eho sna�ení jsou Va�e-na�e d�ti, kterým 
chceme poskytnout p�íjemné a podn�tné prost�edí, které je p�ipraví na slo�itosti b��ného �ivota. Samoz�ejm�
d�kuji v�em zam�stnanc�m �koly za kvalitní celoro�ní práci.  

Záv�rem jen mohu vyjád�it víru, �e se 2. zá�í 2013 v 8:30 zase v�ichni sejdeme spokojení a odpo�atí. 
Mgr. Rostislav N�mec  

Skládáme si sv�t
Pod tímto názvem za�neme od 1. 7. 2013 realizovat v Základní �kole a Mate�ské �kole Karlovice ji� druhý 

velký projekt, podpo�ený z OP Vzd�lávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Po�áte�ní vzd�lávání. 
Na realizaci projektu (CZ.1.07/1.1.24/02.0021) jsme získali dotaci ve vý�i 2.086.032,22 K�. Ukon�ení projektu 
je naplánováno na 31. 8. 2014. 

Hlavním cílem na�eho projektu je rozvoj manuální zru�nosti �ák� cestou praktických �inností, za�len�ných do 
v�ech p�edm�t�, vyu�ovaných na 1. i 2. stupni základní �koly.  

V  �ir�ích souvislostech o�ekáváme zvý�ení zájmu �ák� o vzd�lávání, p�iblí�ení �kolní práce reálnému �ivotu 
a lep�í orientaci �ák� v uplatn�ní se na trhu práce. Na�e u�itele pro�kolíme tak, aby moderní vyu�ovací pom�cky 
za�adili do své výuky jako její nezbytnou sou�ást. V��íme, �e se nám i díky realizovaným projekt�m da�í budovat 
moderní a p�ita�livou �kolu. Dal�í informace o projektu a o �kole najdete na www.zskarlovice.cz. 

PaedDr. Michaela Hradilová, v�cný mana�er projekt 

   

V  pond�lí  10. �ervna k nám p�ijeli kamarádi 
z polské  M� z  Glogówku. P�ipravovaný 
turistický výlet do blízkého Mnichova jsme 
spojili s prohlídkou místní sklárny �JAKUB�.
M�li  jsme  �t�stí a vid�li sklá�ské mistry p�ímo 
v  akci. V   mate�ské   �kole   seznamujeme  d�ti 
s   r�znými  profesemi, ale skute�nou   ukázku   
s    odborným   výkladem i prohlídkou 
vyráb�ného skla d�ti je�t� nevid�ly. Cht�li 
bychom touto cestou pod�kovat man�el�m 
Slavkovským za p�kný zá�itek i p�íjemné chvíle 
strávené v malé sklárni�ce. 

Záv�r �kolního roku v M� Jesenická se op�t vyda�il 
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 �Sláva nazdar výletu � nezmokli jsme, u� jsme tu��, tuhle písni�ku jsme si s chutí zazpívali po návratu 
z výletu ze ZOO v Olomouci. Zví�ata z nás m�la asi radost, proto�e v�t�inu  jsme poznali i správn� pojmenovali. 
Aby ne, v�dy� v M� si o nich povídáme, teoreticky víme jak vypadají, jak se pohybují, kde �ijí, ale n�kte�í se 
s nimi setkali poprvé. Vraceli jsme se unaveni, 
ale spokojeni. Druhý den d�ti malovaly 
exotická zví�ata a m�li jste vid�t, jak se jim 
výkresy povedly. 

  Den d�tí se oby�ejn� slaví 1. �ervna, ale 
kdy�   vám   po�así   nep�eje,   m��e  se  slavit 
i 14. �ervna. 

Kdo p�i�el v tento den do parku �D�tský 
sv�t� p�i M� Jesenická, mohl slavit s námi. 
D�ti tan�ily, zpívaly, dovád�ly. V�echny 
pobavilo zdolávání lanové dráhy s p�eká�kami. 
Odm�nou byl balí�ek plný p�ekvapení. 
Nechyb�la ani sout�� �Kdo nehraje, 
nevyhraje� s mnoha kouzelnými cenami, za 
které d�kujeme sponzor�m i rodi��m, kte�í 
nám i letos pomohli a d�tem p�isp�li.  

  D�ti, které nás v zá�í opustí a odejdou do 
Z� jsme pasovali na �koláky. V�echny musely prokázat ur�ité znalosti a dovednosti a titul ��kolák� si zaslou�it. 
Cht�li bychom pod�kovat v�em, kte�í nám pomohli zahradní slavnost pro d�ti zorganizovat. Nezbývá n�� dodat: 
�Kolá�e byly skv�lé a d�ti je�t� víc!� 

Celý kolektiv M� Jesenická p�eje v�em  mnoho slunných dní, krásné prázdniny i hezkou dovolenou a budeme 
se na vás t��it v novém �kolním roce. 

                                                                               Helena Machetanzová, M� Jesenická                                                                     

Máme tady konec �kolního roku a my jej chceme zhodnotit tentokrát trochu jinak. Akce, které se za celý 
uplynulý �kolní rok uskute�nily m��ete vid�t na na�ich stránkách www.msvesvahu.estranky.cz, ale my Vás 
chceme seznámit s n��ím, co není tolik vid�t, ale p�esto je to d�le�ité pro nás v�echny i pro budoucnost. 

Jedním z na�ich cíl� bylo nau�it d�ti kladnému postoji a lásce k rostlinám, zví�at�m a p�írod�, která nás 
obklopuje, u�it se prost�ednictvím �ivo�i�né a rostlinné p�írody podporovat a rozvíjet citové vztahy mezi d�tmi 
r�zného v�ku, pot�ebu sounále�itosti a pomoci mezi �ivými bytostmi. 

Nová zahrada v na�í mate�ské �kole neslou�í pouze ke hraní, ale také k enviromentálnímu vzd�lávání, kde se 
d�ti formou pro�itkového u�ení seznamují nejen s prací na zahrad�, ale také s pé�í o ni. Bohatství p�írodního 
materiálu, kterého máme na zahrad� dostatek doká�í  d�ti v�estrann� vyu�ít. Staví r�zné úkryty a  p�íbytky pro 
brou�ky na zimu, budují ohrádky, sestavují r�zné obrazce, p�írodní materiály  vyu�ívají i v na�í malé �emeslné 
dílni�ce,   kde   si  p�ijdou  na  své  nejen  kluci,  ale  i  hol�i�ky.  Nezapomínáme  ani  na  voln�  �ijící   zví�átka, 

M� Ve Svahu 
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v podzimním  období  podnikáme výpravy do p�írody na sb�r ka�tan�, ale d�ti nosí i ka�tany, které si samy 
nasbíraly s rodi�i nebo babi�kou a d�de�kem na procházce. A op�t za�ínají pracovat nejen d�tské ru�i�ky, ale 
také my�lení a fantazie, co p�kného a zajímavého z ka�tan� vyrobíme nebo postavíme, ne� si na nich zví�átka 
v lese pochutnají.  S p�íchodem zimy si v ka�dé t�íd� nachystáme  krmítko, do kterého celou zimu sypeme 
ptá�k�m  dobroty.  Z  nasbíraných �i�ek vyrábíme váno�ní dekorace  nebo  obalené v hmot�  z tuku a zrní slou�í 
v zim� jako potrava pro ptá�ky. D�ti tak mají mo�nost pozorovat ptá�ky z bezprost�ední blízkosti a uv�domovat 
si tak svoji roli v p�írod�.  

 Na podzim lo�ského roku jsme na zahrad� zasadili jabl��ku, kterou 
nám v�novalo m�sto.  Jabl��ka p�e�kala dlouhou a tuhou zimu a na 
ja�e nás obdarovala bohat� obsypanými kv�ty, a aby jí nebylo  smutno, 
po�ídili jsme jí kamaráda � ke�í�ek �erného rybízu, který nám pomohl 
zasadit  p�i  spole�ném  jarním  úklidu zahrady jeden �ikovný tatínek. 
S p�íchodem jara jsme si na zahrad� zalo�ili kompost, a op�t  
pomáhaly pilné d�tské ru�i�ky s jeho slo�ením. Máme radost z toho, 
�e  d�ti projevují zájem  nejen o zasazenou jabl��ku, ale o ka�dý 
spole�ný �in vykonaný na �kolní zahrad� ( spole�ný jarní úklid, 
zasazený ke�ík, záhonek   s    vlastnoru�n�    p�edp�stovanými    
slune�nicemi,    pé�e o ptá�ky�). 

 Na�e �kola se zapojila do projektu Zelená �kola a umo��uje tak 
d�tem i dosp�lým t�ídit nejen základní slo�ky odpadu  jako  je  papír,  
plast  a  sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace 
vyslou�ilých elektroza�ízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální 
místo zp�tného odb�ru je p�edpokladem pro podporu uv�dom�lého 
chování a je základem pro vytvo�ení ekologického cít�ní u d�tí.  

Vyslou�ilé drobné elektrospot�ebi�e také z domácností a baterie 
mohou náv�t�vníci �koly jednodu�e odkládat do sb�rného boxu v M�. 

Druhým rokem  jsme zapojeni do sout��e Plasto�rout, d�ti  celý rok 
nosí do �kolky plastové vr�ky z PET lahví, které na konci sout��e 

p�edáme  k  dal�ímu  zpracování,  d�íve  ne�  ale  opustí  na�i  �kolku,  stihneme s d�tmi vr�ky vyu�ívat i p�i 
hrách a vzd�lávacích �innostech. Procvi�ujeme barvi�ky, po�ty, skládáme obrázky... Letos se nám poda�ilo 
nasbírat 100 kg vr�k�. 

To, �e papír do ko�e nepat�í ví u� ka�dé malé dít�, ale i ze starého papíru, od�ezk� fólií, kousk� látek, r�zných 
���rek a prýmk� ... a podobného �odpadu�  umíme vyrobit spoustu zajímavých výrobk�. A ví to i na�i rodi�e, 
kte�í nás tímto netradi�ním výtvarným materiálem zásobují a my jim tímto je�t� jednou d�kujeme! 

A nakonec - co u� opravdu nepot�ebujeme zaneseme do toho správného kontejneru a tak se alespo� malým 
dílem p�i�iníme o ochranu na�í krásné p�írody. 

                                                                                             Za kolektiv M�  V. Bru�tíková 
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Pozvání k táboráku 

Osadní výbor zve spoluob�any a chata�e Mnichova na 
posezení u táborového ohn�, které se uskute�ní na h�i�ti 
v Mnichov� v sobotu dne 24. 8. 2013 v 15:00 hod. 

K hojné ú�asti zve osadní výbor Mnichov. 

V sobotu dne 8. 6. 2013 se uskute�nil za krásného slunného po�así na h�i�ti v Mnichov� �D�tský den�. Na 
h�i�ti  probíhaly  r�zné  sout��e  a  hry  pro  d�ti  a  velkým  zpest�ením  bylo  �rejd�ní  d�tí�  v  nast�íkané  p�n�
a následnému sprchování d�tí hasi�skou proudnicí.  Záv�r akce byl ukon�en �ivou hudbou a oh�ostrojem.     

Organiza�ní tým d�tského dne tímto d�kuje v�em sponzor�m za finan�ní a v�cné dary do d�tských sout��í, 
Sboru dobrovolných hasi�� Vrbno pod Prad�dem a dal�ím ostatním spolupracovník�m, kte�í se podíleli na 
p�íprav� a pr�b�hu akce.    

Za organiza�ní tým:  Libor Urban 

	lenky LK� ve Vrbn� pod Prad�dem se se�ly 14. �ervna na �lenské sch�zi, na které projednaly akce na 
nejbli��í období. Ihned po zahájení sch�ze jsme vzpomenuly nedo�itých 85. narozenin here�ky Ji�iny �vorcové, 
po které nese ná� klub jméno.  

P�edsedkyn� Marková pak informovala �lenky, �e se ru�í republikové t�ídenní setkání LK� z d�vodu povodní, 
které postihly i n�které delegátky. Zárove� p�ednesla návrh výboru, abychom provedly finan�ní sbírku pro 
posti�ené ob�any povodní. 	lenky s návrhem souhlasily. Uvedla, �e MO KS	M d�lá rovn�� sbírku a mohly 
bychom z obou sbírek poslat finan�ní prost�edky do vybrané, posti�ené obce.  

Pod�kování 

Z �lenské sch�ze LK� 
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V dal�ím bod� byl projednán zájezd na setkání LK� Olomouckého kraje, které se konalo 29. 6. 
v Bohuslavicích, kam jelo 6 �lenek + dva �idi�i osobních aut, a to s. Koruna a Fotopulos.  

Dal�í zájezd, a to autobusový pro 50 osob (z Ov�árny) bude na SLAVNOST 	ESKOSLOVENSKÉ 
VZÁJEMNOSTI, která se bude konat 24. 8. ve Frýdlantu nad Ostravicí. K dopln�ní autobusu p�ibereme po cest�
v Bruntále a Krnov� dal�í �leny z �ad KS	M.  

Tento m�síc 19. 7. se uskute�ní ve 
spolupráci s KS�M ve St�e�e od 17:00 
ve�ejná beseda s poslankyní Parlamentu 
�R   Kate�inou   Kone�nou,  která  bude 
o prázdninách p�sobit v DT v �elezné. Po 
skon�ení besedy ji p�edáme pro d�ti krabici 
domácích zákusk�.  

V diskuzi informovala p�edsedkyn�
Marková, �e byla spolu s paní Grimmovou 
a jednou sociální pracovnicí z DS Mnichov 
na vyhodnocení I. ro�níku sout��e 
�DOBRÁ DU�E� v Praze. Do této sout��e 
byla p�ihlá�ena i na�e skupina 
dobrovolnice, která provádí pravidelné 
náv�t�vy v DS Mnichov a úzké spolupráce 
s DS. Akce byla velmi p�kná v�etn�
kulturního programu i ob�erstvení. 
Vyhodnoceno bylo p�t jednotlivc� a jeden 
kolektiv finan�ními odm�nami.  

Dále v �lenské sch�zi informovala paní Strnadová �leny o konání I. KONGRESU �EN 15. 6. v Praze 
v Národním dom�, o který je obrovský zájem a hlavním tématem bude �Postavení �en na trhu práce�. Seznámila 
�leny s celým programem této akce, které se zú�astnily i zástupkyn� LK�.  

Dále se zmínila i o pietní vzpomínce v Lidicích k 71. výro�í vyhlazení Lidic. Do Lidic je ka�dým rokem 
vypraven v Praze autobus pro �leny LK�, které zastupuje RR LK�.  

Na záv�r p�edsedkyn� informovala �leny o p�í�tí �lenské sch�zi, která se bude konat 20. zá�í a jednání 
ukon�ila.  

Za LK� Strnadová L.  
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Léto - �as odpo�inku 
Ná� Domov se koncem lo�ského roku p�ihlásil do 1. ro�níku projektu DOBRÁ DU�E zam��eného na podporu 

dobrovolník� - senior�, kte�í se rozhodnou pomáhat stejn� starým lidem. K ú�asti na tomto projektu nás vedla 
p�edev�ím snaha ocenit dobrovolníky z Klubu levicových �en z Vrbna za to, �e pravideln� ka�dou druhou ned�li 
docházejí za na�imi klienty. O ocen�ní Dobrá du�e soupe�ilo více ne� padesát p�ihlá�ených. Odborná komise 
hodnotila zejména zapojení dobrovolníka, dlouhodobost a celkové nad�ení k pomoci.   

Dne 28. 5. 2013 se konalo v Praze slavnostní vyhlá�ení 
výsledk�, kterého se zú�astnily zástupkyn� dobrovolnic paní 
Marková s paní Grimmovou a paní Stefanakisová za Domov. 
Ocen�no bylo 5 dobrovolník� jednotlivc� a jedna instituce. 
Domov pro seniory Vrbno získal CERTIFIKÁT DOBRÉ 
DU�E za podporu dobrovolnické pomoci. Akci moderovali 
patroni projektu Ale� Cibulka a Vladimír Hron, který vystoupil 
i jako zp�vák. Ú�ast na této hezké akci byla na�í malou 
odm�nou  a  pod�kováním  zmín�ným  dobrovolnicím  za   �as 
a zájem, který v�nují klient�m Domova pro seniory Vrbno.          

Vzhledem ke skladb� na�ich obyvatel, kte�í pot�ebují stále 
v�t�í rozsah pé�e, je plánování kulturních program� a zábavy 
velmi náro�né, o to více, �e na�í prioritou je snaha o maximální 
zapojení ka�dého z nich do t�chto �inností. Z tohoto d�vodu 
jsme se rozhodli uspo�ádat ka�doro�ní náv�t�vu Vrbenských 
slavností, která m�la u na�ich obyvatel i letos veliký úsp�ch.  
Zájemc� se p�ihlásilo opravdu hodn�, a proto bylo nezbytné, 
aby zam�stnanci p�i�li do práce i v den volna, aby mohli 
imobilním klient�m poskytnout pot�ebnou osobní asistenci.  

Pro v�echny z nás to byl skute�n� sváte�ní den. Prohlédli 
jsme si stánky s nejr�zn�j�ím zbo�ím, pochutnali si na 
dobrotkách, kterých bylo opravdu hodn�, utratili spoustu pen�z 

� zkrátka v�e, jak má být. Krásným zá�itkem byl i poslech dechové hudby Bludov�nka. Pro v�echny to bylo 
nezapomenutelné odpoledne, umocn�né krásným po�asím. K pohod� klient� p�isp�l i velmi ochotný �idi�
autobusu, který pomohl personálu Domova s p�epravou vozí�k� do autobusu a z autobusu. 

O prázdninách jist� za�ijeme spoustu dal�ích zajímavých akcí, o n�� se s vámi rádi pod�líme. Dovolte, 
abychom i vám, �tená��m Zpravodaje, pop�áli pohodové letní dny zalité sluncem, obohacené skv�lými zá�itky. 

Bc. Andrea Stefanakisová a Milena Reissner  
zam�stnankyn� DPS Vrbno 

Ze �ivota senior�
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Pod�kování pedagogickému sboru SG Vrbno
Rád  bych  vyu�il  této  mo�nosti,  abych  vyjád�il  n�kolik  slov  dík�  v�em sou�asným 

a minulým �len�m profesorského sboru sportovního gymnázia Vrbno pod Prad�dem nejen 
jménem svým, ale i jménem dal�ích osmadvaceti student� t�ídy oktávy 2012/13. Rádi bychom vám, na�im 
vyu�ujícím, pod�kovali za hodiny usilovné práce a vysv�tlování probírané i neprobírané látky, za objas�ování 
stavu sou�asné spole�nosti a za p�sobení na nás � va�e studenty. D�kujeme vám za va�e znalosti a zku�enosti, 
kterými jste nás vyzbrojili do �ivota, a za bezmeznou d�v�ru v na�e znalosti a schopnosti, ve které jste �astokráte 
v��ili víc, ne� my. 

Rovn��  vám  d�kujeme,  �e  jste  dali �anci student�m dokázat, �e i sou�asná nastupující generace nestojí jen 
o hodiny  trávené  na  Facebooku  nebo  v  restaura�ních  za�ízeních  hospodského  typu,  ale  �e  má  zájem d�lat 
i  n�jakou  smyslupln�j�í  �innost,  zam��enou  na   ostatní   studenty   a   spoluob�any.   P�i   r�zných   
projektech a sout��ích, které jste nám umo�nili po�ádat, jsme si mohli vyzkou�et schopnost kolektivní spolupráce 
a organiza�ní schopnosti, v�etn� improvizace.  

Neocenitelné jsou i va�e snahy o roz�í�ení na�ich obzor� p�i exkurzích a �kolních výletech do okresního �i 
krajského m�sta, nebo do jiných kon�in na�í republiky i Evropy.  V��íme, �e tyto p�íle�itosti ocení i mlad�í 
ro�níky a vyvarují se v�ech mo�ných i nemo�ných exces�. 

D�kujeme  za  mo�nost  studovat  v  atmosfé�e,  napln�né p�átelskými mezilidskými vztahy mezi vyu�ujícími 
a studenty, a doufáme, �e si v srdcích ponesete mno�ství krásných a p�íjemných vzpomínek na nás, stejn� jako si 
je poneseme my na vás. P�ejeme vám do dal�ích let mnoho student�, kte�í vám budou lep�ími poslucha�i, ne� 
jsme byli my, a v��íme v dlouhou budoucnost st�edního �kolství ve Vrbn� pod Prad�dem, zastoupenou 
sportovním gymnáziem.  

Za maturanty/absolventy - Radek Fabian 

Vá�ení p�íznivci kapli�ky v Mnichov�
Dne 1. �ervna 2013 jsme m�li mo�nost spole�n� pro�ít slavnostní ceremoniál �ehnání 

kaple Nanebevzetí Panny Marie v Mnichov�. P�i m�i svaté, která probíhala pod �irým nebem, otec biskup 
Franti�ek Václav Lobkowicz po�ehnal sou�asn� i nový zvon a oltá�. Dnes ji� onen nev�ední pro�itek m��eme 
za�adit do historie, ale sou�asn� je t�eba 
�íci, �e to v�e co tomu p�edcházelo, m�lo 
sv�j smysl.  

Velká ú�ast p�íznivc� a podporovatel�
nám ukázala, �e je pot�ebné uskute��ovat 
své sny a p�ání a uvád�t je v �ivot. 

Samotná výstavba p�inesla i dal�í 
pozitiva, lidé za�ali mít k sob� n�jak blí�, 
navázaly se nová p�átelství, kapli�ka nás 
dala dohromady. Dnes ji� kapli�ka �ije 
sv�j vlastní �ivot a v brzké budoucnosti 
prob�hne v kapli první k�est d�tí na�ich 
p�átel. Stává se tak spole�enským a 
kulturním místem v obci, místem kde 
vzniká tradice. 

Záv�rem se musím dotknout i 
vybavenosti kaple, musím se zmínit o výrazném sponzorském po�inu pana Ing. Petra �krbela z Opavy, majitele 
firmy Varhany Krnov, která zhotovila p�ekrásné lavice. Dal�ím výrazným p�ísp�vkem k obohacení kaple je 
samotný oltá�, který zhotovil a sponzorsky se na n�m podílel pan Ji�í Vacek z Vrbna pod Prad�dem.  

D�kuji touto cestou i v�em dárc�m, kte�í na�e sna�ení v pr�b�hu roku podporovali a v��íme, �e s Vámi 
m��eme po�ítat i nadále. 

D�kujeme kone�n� i panu fará�i Horákovi, který se významn� zaslou�il o vlastní realizaci celé slavnostní 
události. 

D�kujeme rovn�� m�stu Vrbno pod Prad�dem, zejména paní starostce Ing. Helen� Kudelové, za výraznou 
podporu a zájem, který po celou dobu na�ím zám�r�m v�novala. 

JUDr. Petr Havlí�ek 

Listárna 

33. strana

ZPRAVODAJ

Reakce na �lánek Zprávy z radnice �k cen� tepla za rok 2012�.    
Byl jsem p�ímým ú�astníkem jednání posledního ve�ejného zastupitelstva (kv�ten 2012). 

Jeden z ob�an� vznesl dotaz sm�rem k zastupitel�m a vedení m�sta, co je p�í�inou, �e ve 
Vrbn�  pod  Prad�dem  máme  nejvy��í  cenu  dodávaného tepla v rámci okresu Bruntál, ale i mimo tento region 
a jednu z nejvy��ích v rámci 	R?  Odpov�� byla zkrácen� �e�eno � �o ni�em�.   

A nyní k �lánku, je� se zabývá stejným problémem a byl publikován ve ZPRAVODAJI �. 6/2013.  
Pisatelka � vedoucí majetkoprávního odboru v rámci �lánku pokládá otázku �jak m�sto m��e �i nem��e 

ovlivnit kone�nou cenu�, ale odpov�� jsem nena�el. P�itom je to práv� a jenom vedení m�sta, které m��e 
kone�nou cenu pro spot�ebitele ovlivnit. Dále pisatelka uvádí, �ím je tvo�ena celková cena, tedy mj. DPH, nájem, 
opravy, slu�by, mzdy, energetické vstupy, revize apod. Myslím si, �e tyto skute�nosti jsou p�evá�n� v�em velmi 
dob�e známé a tyto nákladové polo�ky má ve své cen� zakalkulovány ka�dý podnikatelský subjekt, který 
prodává spot�ebitel�m teplo nebo jinou komoditu. P�esto levn�ji. Kde je tedy problém? Já jej znám a na jednání 
zastupitelstva jsem jej ve�ejn� sd�lil. Zájem sní�it cenu a uleh�it tak mnohým ob�an�m zde v�ak není. Je velice 
p�kné ozna�it jako problém ur�itou osobu nebo skupinu osob, ale to nic ne�e�í, ob�ané pouze za�nou na tyto 
jedince nadávat a tím to kon�í, alespo� prozatím.  

Záv�r �lánku zní: �koneckonc� p�i uzavírání smluv na jednotlivé roky je v�dy na dodavateli a odb�rateli, na 
jaké vý�i záloh se dohodnou. Zde se nemohu ne� zasmát (nebo zaplakat). Vý�e záloh p�ece v�bec nic ne�e�í, jen 
to je o tom, zda mám p�eplatek nebo nedoplatek za danou topnou sezónu. Jako odb�ratel tepla se mohu 
pova�ovat i já, ale �ádnou smlouvu s dodavatelem nesjednávám, stejn� tak dal�í ob�ané, kte�í jsou odkázáni na 
dodávky od fy. Teplo Vrbno p. Pr.  

Nechci v �ádném p�ípad� hanit vedení spole�nosti Teplo Vrbno nebo jejich zam�stnance. Teplo v bytech 
máme, teplou vodu takté�. V�echna �est jejich práci, kterou ka�dodenn� odvád�jí. 

Ve Vrbn� pod Prad�dem je �ivot t��ký ve v�ech sm�rech, není dostatek pracovních p�íle�itostí, drsné klima, 
nízké nebo �ádné výd�lky �� ale dost na�íkání, v�e se dá �e�it, jenom chtít a p�emý�let. 

Pokud bude pokra�ovat trend takovým zp�sobem jako doposud, potom nás v�echny ob�any m�sta Vrbna pod 
Prad�dem �ekají jen a jen hor�í �asy. Domy v osobním a dru�stevním vlastnictví si budou postupn� instalovat 
vlastní kotelny a ob�ané bydlící v m�stských bytech, závislí na dodávkách tepla od sou�asného dodavatele, 
budou mít vy��í a vy��í platby, a� na jejich pokrytí nebude posta�ovat ani celá m�sí�ní mzda nebo d�chod. 
Takový  stav  si  snad  nikdo  nep�eje? A co se bude d�lat se stávajícími objekty kotelen? Jsou to ú�elové stavby 
a asi t��ko se bude hledat nový zp�sob jejich vyu�ití /uhelny snad pro gará�ové stání/, ale co dál? Zhor�í se 
�ivotní prost�edí s nár�stem po�tu nových kotelen, obyvatelstvo se více zadlu�í. To bude jediný a kone�ný efekt. 
M�stu v�ak p�ibudou také nové starosti, opu�t�ných objekt� bude p�ibývat a zárove� porostou náklady na jejich 
údr�bu. Kone�ný ekonomický efekt � �ervená �ísla/velké mínus. 

Tak bych mohl pokra�ovat do nekone�na, ale to nechci. V minulosti jsem mj. i já p�ednesl návrhy na zlep�ení 
finan�ní situace rozpo�tu m�sta a jeho organizací, ale bohu�el nic se nezm�nilo, není ani zájem n�co zm�nit, 

snad tento stav nebude trvat v��n�.       Bc. Miroslav Dole�el 

Reakce k dopisu pana Bc. Miroslava Dole�ela  na téma cena za teplo 
K vý�e uvedenému textu by bylo mo�no pokra�ovat rozsáhlou polemikou. Nap�. jak 

chápat otázku záloh ve vztahu k p�edb��né cen�, navrhované ve smlouvách, kdy skute�n� má odb�ratel tepla 
právo s dodavatelem jednat, ptát se t�eba, pro� je p�edb��ná cena tepla vy��í, m��e tuto cenu rozporovat na 
základ� svého pohledu na to, jak se budou vyvíjet ceny vstup� apod. Jestli odb�ratelé jednají se svými 
nájemníky? To je na zvyklostech a dohodách vlastník� dom� a nájemník�. Není t�eba se nad tímto usmívat (nebo 
plakat)! Vedení spole�nosti TEPLO je ve stejné nejisté pozici p�i stanovení ceny na p�í�tí rok. Obzvlá�t� pr�b�h 
zimy a objem vyrobeného tepla významn� ovliv�ují kone�nou cenu. Cenu tepla, prosím, také srovnávejte se 
srovnatelnými zdroji, se stejnými podmínkami; je velmi zjednodu�ující a je nefér hovo�it o jedné z nejvy��ích 
cen v 	R. Bohu�el zde nemáme teplárnu s takovým výkonem, jako mají t�eba v Krnov�. 

A stav�t vedení do pozice, �e m��e s cenou tepla n�co d�lat? Ano, v tuto chvíli by t�eba mohlo zastupitelstvo 
rozhodnout o tom, �e bude �ásti ob�an� m�sta (tedy kup�. nájemník�m byt� v majetku m�sta) dne�ní, správn�
kalkulovanou, výslednou cenu dotovat. Tak dnes m�sto z rozpo�tu výrazn� dotuje nakládání s odpady � je to 
dotace, ze které ov�em mají výhodu v�ichni ob�ané m�sta. Dotace tepla by rozhodn� spravedlivá nebyla.  

Mo�ná je�t� poznámku na záv�r: dnes se m��e zdát výhodné pou�t�t se do lokálních kotelen, ty ov�em 
nep�edstavují jednorázové a definitivní investice, i v malých kotelnách je nutno obnovovat technologie. Tak jak 
to ostatn� musí �init nap�íklad majitelé rodinných domk�, které nejsou p�ipojeny na centrální teplovody�? 

Ing. Helena Kudelová 
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Tip na prázdninový výlet na Hanou
Malebná  obec  	echy  pod   Kosí�em   (1055   obyvatel)   le�í   mezi   m�sty   Olomouc 

a Prost�jov. 
Stejný dotaz, jako já, týkající se názvu obce, polo�il údajn� starostovi dávno p�ede mnou tehdej�í president 

Václav  Klaus. �Podle  jedné  z  pov�stí  se  zde  v  dob�  Velké Moravy usídlil kmen 	ech��, odpovídá starosta 
a p�idává, �e Velký Kosí� má zase název podle nástroje s podobným zak�ivením, jako srp, kterým se kdysi 
ob�ínalo obilí. Podle wikipedie je kosí� vinohradnický n�� a m��eme ho najít ve znaku �ady jihomoravských 
obcí.  

Obec 	echy pod Kosí�em le�í na severozápadním svahu Velkého Kosí�e, rozlehlého plochého zalesn�ného 
území, jeho� tvar má skute�n� podobné zak�ivení jako zmi�ovaný nástroj. 

Jeho nejvy��ím bodem, a nejvy��ím bodem Hané v�bec, je vrchol stejnojmenného názvu, s nadmo�skou 
vý�kou 442 metr�, který je s nadsázkou nazýván hanáckým Mont Blancem.    

V centru obce se nachází Multifunk�ní budova pro kulturu a sport, svým posláním p�ipomínající na�e 
st�edisko ST�ECHA.  P�vodn� tady, v centru obce, stávala sokolovna. Po zbo�ení sokolovny, v�etn� sousedního 
objektu,  vznikl   za   p�isp�ní   fondu  EU  podle  projektu  arch.  Jana P�ikryla  z  Prost�jova  d�stojný   kulturní 
a sportovní stánek. Je tu obrovská sportovní hala, klubovna hasi�� a sál, v n�m� kruhová, zven�í zrcadlová okna, 
zajímavým zp�sobem opticky zv�t�ují prostor. Protilehlou st�nu sálu zdobí kopie Mánesových obraz�, malované 
Mánesovým obdivovatelem, panem Franti�kem Gra�kem z Olomouce. 

V letech 1849 � 1870 Josef Mánes v obci pobýval, pou�íval altán v zámeckém parku jako letní atelier a ten po 
n�m  dodnes nese název Mánes�v pavilon. S Josefem Mánesem, který výtvarn� zpracoval portréty lidí na zámku 
i �ivot prostých lidí v podzám�í, se v obci m��eme setkat na ka�dém kroku. Je po n�m pojmenována také stezka, 
vedoucí p�írodním parkem Velký Kosí� a sm��ující p�es vrchol do lázní Slatinice. Mánesovo jméno nese i zdej�í 
penzion, vyzdobený, jak jinak, kopiemi Mánesových obraz�, pocházejícími od stejného autora, jako ty 
v informa�ním centru. 

Jen pár krok� od informa�ního centra, na opa�né stran� nám�stí, sousedí spolu dv� významná muzea. Muzeum 
hasi�ské a soukromé Muzeum ko�ár�. Lákaly nás p�edev�ím ko�áry. Ko�áry p�vodní i restaurované, ko�áry 
pou�ívané k r�zným p�íle�itostem, v�etn� smute�ních, videoukázka z akce Josefkol, spousta ko�árových lamp, to 
v�e umocn�né poutavým výkladem majitele muzea pana Václava Obra, skýtá nezapomenutelný zá�itek. 

Na jednom ze smute�ních ko�ár� upozor�uje pr�vodce na zajímavý emblém. Skládá se ze t�í znak� � k�í�, 
kotva a srdce, které lze p�elo�it jako víra, nad�je a láska. Jsou to záv�re�ná slova 13. kapitoly prvního dopisu 
apo�tola Pavla ke Korintským (Bible kralická podle posledního vydání kralického z roku 1613), která je 
nazývána kapitolou lásky. Tato slova nechal zalít majitel muzea do betonu p�ed vstupem a jist� p�ivedou ka�dého 
náv�t�vníka k zamy�lení.  

Za názvem JOSEFKOL se skrývá velká místní slavnost. Je to mezinárodní sraz mistr� �emesla 
kolá�ského a ko�árnického, p�ehlídka um�ní jízdy mistr� ko�ských sp�e�ení v historických ko�árech 
v zámeckém parku. Ve dnech 20. a 21. �ervence se bude konat ji� po �esté. Sjí�dí se sem nejen náv�t�vníci 
z nejr�zn�j�ích kout� republiky, ale také náv�t�vníci z nejr�zn�j�ích kout� sv�ta. Ka�doro�n� p�ijí�dí i hrab�nka 
Beatrix z Vídn�, vnu�ka z rodu majitel� zdej�ího zámku, starého portugalského rodu Silva-Tarouc�, který zámek 
koupil v roce 1768. Zámek pro�el stavebními zm�nami a� po dne�ní empírovou podobu. V sou�asné dob� je 
nov� opravená zámecká budova stále je�t� v rekonstrukci. Dominantou obce je ve�ejnosti p�ístupný krásný 
p�írodn� krajiná�ský park.  

Krom� budovy zámku, Mánesova pavilonu a krásného pseudogotického skleníku, tu na malé vyvý�en� stojí 
p�kná gotizující v��, která v�ak, díky vandal�m, není p�ístupná.   

Procházka zámeckým parkem je neskute�n� osv��ující, dají se tu, jak se �íká, dobít baterky.  Park zajímav�
dopl�ují dva rybníky a spousta krásných d�evin.  V dob�, kdy se v�tve je�t� nesta�ily obalit listím, ukázaly 
stromy roztodivné tvary svých kmen� a korun a podnítily na�i fantazii. Na tlusté v�tvi nad rybníkem, 
s nádhernou smute�ní vrbou na pozadí, jsme si p�edstavili vodníka a na chvíli se zasn�n� vrátili do dob svých 
d�tských st�eví�k�. O�i p�echázejí p�i pohledu na n�kolik druh� borovic r�zných tvar� i barevných odstín� �i na 
majestátn� vyhlí�ející smrk ztepilý v samém srdci zámeckého parku.  

Proti zámeckému parku se ty�í kostel sv. Jana K�titele z roku 1794 s památkov� chrán�nými sochami sv. Petra 
a Pavla. Milovník�m církevních památek jist� neujdou ani dv� malé zachovalé kapli�ky. Na dolním konci 
b�lostná kapli�ka sv. Josefa, horní �ást nám�stí uzavírá nep�ehlédnutelná, nov� opravená barevná kapli�ka sv. 
Floriána. 

Rozsáhlým p�írodním parkem a p�es vrchol Velkého Kosí�e vede nau�ná stezka.  
Na vrcholu fini�uje stavba nové rozhledny, d�ev�né konstrukce ve tvaru komolého ku�ele, posazeného na 
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nízkém kamenném soklu. Vyhlídková plo�ina bude zakon�ena lehkou prstencovitou st�í�kou. Z této nové 
rozhledny by se náv�t�vníci m�li rozhlí�et d�ív, ne� vypuknou �kolní prázdniny, tak se nechme p�ekvapit.  

K rozhledn� stoupá od rozcestníku u zadní brány zámeckého parku 2 km dlouhá �lut� zna�ená turistická trasa, 
vedoucí p�evá�n� listnatým lesem (p�evý�ení p�ibli�n� 170 metr�). 

A� u� se rozhodnete pro náv�t�vu hasi�ského �i ko�árnického muzea, zámeckého parku, slavnosti Josefkol �i 
pro vý�lap na rozhlednu, ur�it� nebudete litovat.  

Helena Rusková 

  1. 7.  Vernisá� výstavy fotografií Pavla Mately a jeho 4 pra�ských host�, 17:00, St�echa. Výstava potrvá 
 do 30. 8. 2013 
  1. 7. � 30. 8. � Výstava k 10. výro�í trvání Spolku P�átelé Vrbenska a trvalá prodejní ukázka vzork�  
 lesního skla sklárny Jakub,  St�echa 
  3. 7. P�edná�ka o bylinkách, 16:00-19:00, St�echa 
  5.7.   Ha�lerovy písni�ky � Karel �edivý od 19:30 hod. Libu�e velká jídelna, K. Studánka  
  8. 7. Letní PC kurz � dosp�lí, 13:00-14:30, St�echa 
10. 7. Letní PC kurz � d�ti, 9:00-10:30, St�echa 
12. 7.  Divadlo Slune�nice Brno od 19:30 hod. Libu�e velká jídelna Karlova Studánka 
13. a 14. 7. � Lesní slavnost Lapk� z Drakova a Drakovský plavá�ek, po�ádá Spolek P�átelé Vrbenska a dal�í 
         od 10:00 hod oba dny, Drakov a okolí  
13. 7.  Vernisá� výstavy výtvarníka z Ostravy Jaroslava Vilíma �Barevná fantazie�, 17:00 hod, Art Galerie 
 Penzionu u �eky Karlovice. Výstava potrvá do 6. 9. 2013. 
15. 7. Letní PC kurz � dosp�lí, 13:00-14:30, St�echa 
17. 7. Letní PC kurz � d�ti, 9:00-10:30, St�echa 
19. 7.  Ve�ejná beseda s poslankyní Parlamentu �R Kate�inou Kone�nou, po�ádá MO KS	M a LK� 
 Vrbno � 17:00 hod, St�echa 
19.7.  Klubový ve�er �Vzpomínkové hovory H� - Richard Pogoda od 19:30 Kavárna Libu�e K. Studánka 
22. 7. Letní PC kurz � dosp�lí, 13:00-14:30, St�echa 
24. 7. Letní PC kurz � d�ti, 9:00-10:30, St�echa 
27. 7.  Letní kulturní slavnosti v Karlov� Studánce 
  2. 8.  Divadlo - Kapsa And�lská Hora od 19:30 hod. Hudební hala Karlova Studánka 
  9. 8.  Ve�er klavírní vrcholové hudby � David Jun od 19:30 hod. Libu�e velká jídelna, Karlova Studánka 
16. 8.  Divadlo � Pradivadlo Rýma�ov  od 19:30 hod. Hudební hala Karlova Studánka 
17. 8.  Rytí�ské hry aneb Dlouhá noc, po�ádá Spolek P�átelé Vrbenska, od 9:00 hod, areál Koliby Ludvíkov 
23. 8.  Orientální tance od 19:30 hod Hudební hala Karlova Studánka 
30. 8.  �ena � Nejen jedna báse� aneb �ivot není náhoda od 19.30 hod. Libu�e velká jídelna K.Studánka 
31. 8. Vrbenský Cup - mezinárodní fotbalový turnaj v 8:30hod a Vrbenské babí léto od 14:00hod, po�ádá TJ 
 Sokol Vrbno p. Pr., h�i�t� TJ Sokol 

Na�a Trzaskaliková, St�edisko kultury a vzd�lávání ST�ECHA 

Kalendá� akcí Vrbenska na �ervenec a srpen 

Muzeum ko�ár� v centru obce 

Rozestav�ná rozhledna na Velkém Kosí�i 
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Výstava Pavel Matela a hosté 
Antonín Jirát, Magda Andresová, Veronika Da�helová, Tomá� Hr�za 

St�edisko kultury a vzd�lávání - St�echa Ve Svahu 578/13, Vrbno pod Prad�dem 
2.7.-30.8.2013, vernisá� 1.7. v 17:00, otev�eno Po-Pát 8-15:00, So 10-12:00 a 14-16:00 
Bli��í informace: Pavel Matela, tel.: 00420 603863524, e-mail: pvm@pavelmatela.com 

PAVEL MATELA 
Pavel Matela je profesionální fotograf a lektor fotografie. Ve své um�lecké tvorb� i teoretickém výzkumu se 
zabývá mo�nostmi a reflexí fotografie jako výtvarného média. P�esto�e pracuje p�edev�ím s fotografií, tak 
vyu�ívá i mo�nosti pohyblivého obrazu, instalace, plastiky nebo performancí. Studoval na ITF Slezské univerzity 
v Opav�, FUD UJEP v Ústí nad Labem, FA University of Derby. Krom� výtvarného um�ní realizoval i dva 
hudební projekty a p�ipravuje vydání sbírky básní. 

Vystavené fotografie 
ze souboru Reunion of Strangers (Znovushledání neznámých) 
ze souboru Because it never ends (Proto�e to nikdy nekon�í) 

Reunion of Strangers 
Tento projekt vznikl ve vybraných anglických m�stech jako záv�re�ná diplomová práce na Fakult� um�ní a 
designu UJEP v Ústí nad Labem a Faculty of Arts, Design and Technology University of Derby (UK) v roce 
2006. Doposud byl vystaven na t�chto výstavách: 

1. Free Range 2007 Art & Design Degree Shows, London 
2. Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem: diplomové práce 
3. Kogart Gallery Budapest: Fresh Europe 
4. Gallery of Collegium Hungaricum Vienna: The Best of Fresh Europe Budapest 

- Národní galerie v Praze: Obraz, Komunikace, Styl, Funkce, Koncept 
- Leica Gallery Prague: Frame 2008 

Popis projektu: 
�Reunion of strangers� (Znovushledání neznámých) ozna�uje skupinové portréty vzájemn� si cizích lidí, 
zachycených momentkou v jenom dni a na jednom míst�, ve shodné reálné situaci. Autor pozoruje po dobu 2-5 
hodin náhodné chodce na ulici, je� fotografií zachycuje a technikou digitální montá�e skládá ve skupiny, vytvá�í 
jejich iluzorní skupinová spojení. Jsou to ov�em um�le vytvá�ená spojení, lidí, je� se vzájemn� nikdy nepotkali, 
ale z vlastního popudu a neznámého d�vodu se protnuli s jinými lidmi v pr�se�íku pohybu ve stejném prost�edí a 
�asoprostoru. Tato setkání jsou snad z principu reflexe i humorná, ale nepostrádají ani prvek psychologické, 
filosofické, sociologické, �i antropologické re�er�e. Z jejich základu lze pak odvodit i jednotlivé stínové 
fotografické portréty, u nich� si klademe otázku autenti�nosti a identity.                         Vlasta 	ihákova-Noshiro 

Because it never ends 
Tato kolekce fotografií-autoportrét� byla vytvo�ena speciáln� pro Vida Gallery v Austrálii a vystavení ve Vrbn�
pod Prad�dem je sou�asn� jedinou prezentací tohoto projektu v Evrop�.  

ANTONÍN JIRÁT 
Post-konceptuální díla Antonína Jiráta vyvád�jí náhodného diváka z míry díky zasazení v�cí v�ední reality do 
nové neokoukané roviny. Tímto mírným vychýlením z ka�dodennosti, u Jiráta docíleného zapojením princip�
kinetismu v p�ípad� jeho ready-made, je divák lehce sm��ován ze zab�hlých schémat vnímání reality a zp�tn�
usazen do nového vid�ní, které je typické pro sou�asné projevy vizuálního um�ní. Studoval na FUD UJEP v Ústí 
nad Labem v Ateliéru Interaktivních médií a vystavuje od roku 2008 v 	R i zahrani�í. 

MAGDA ANDRESOVÁ 
Magda Andresová absolvovala PedFUK v Praze, obor výtvarná výchova-biologie. V pr�b�hu studia se 
specializovala na kni�ní design a ilustraci, na co� se zam��ila i v postgraduálním studiu. Profesn� se v�nuje 
zejména ilustracím pro d�ti, didaktické a odborné biologické ilustraci. Ve volné tvorb� zpracovává témata jako 
jsou meze vnímání, symboly ve vizuální komunikaci a jejich subjektivizace, prolínání kulturní a biologické 
pam�ti v �lov�ku. 
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VERONIKA DA�HELOVÁ 
Veronika   Da�helová   se  vyjad�uje   nej�ast�ji   fotografii,   ale  sou�asn�  se  pohybuje  i  v  oblasti   videoartu 
a performativního um�ní. Ironie, experiment a subjektivní výpov�� jsou typické polohy jejího p�ístupu k tvorb�. 
Studovala fotografii na FUD UJEP v Ústí nad Labem a Faculty of Arts University of Derby. Krom� autorské 
tvorby p�ipravila n�kolik výstav jako kurátor a pracuje jako produk�ní pro Fotograf Gallery a Fotograf Festival. 

TOMÁ� HR�ZA 
Tomá� Hr�za je absolventem ateliéru fotografie Pavla Ba�ky na FUD UJEP v Ústí nad Labem. P�sobí v �asopisu 
Fotograf a provozuje projekt ArtMap. Hlavním motivem jeho volné tvorby je cestování, putování a turismus ve 
vztahu k p�írod�. V t�chto fenoménech nachází zástupný model pro hledání situace �lov�ka v sou�asném sv�t�. 
Paraleln� s p�ipomínkou krajiná�ství a romantismu 19. století se do Hr�zových fotografií vkrádají i odleh�ující 
prvky v duchu �eského ak�ního um�ní 70. let. 
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Informace Spolku P�átelé Vrbenska 

1. Hledáme n�koho, kdo by pomohl nebo p�ímo zaji��oval slu�bu �Hlídání kol� za poplatek, na 
Lesní slavnosti Lapk� z Drakova ve dnech 13. � 14. 7. 2013. Tuto slu�bu podpo�íme �ástkou 
500.-K� / den a pom��eme s p�ípravou technického zázemí (místo, ozna�ení). Zájemci se 
mohou hlásit na tel. 605 300 606. 

2. Informace k autobusové (minibus) doprav� na leto�ní akci Lesní slavnost Lapk� z Drakova. 
Zaji�t�ní této finan�n� náro�né slu�by je stále t���í. Letos s ohledem na ni��í finan�ní 
mo�nosti, nebude jezdit autobus mezi Vrbnem a Zlatými Horami. Zase naopak sna�íme se 
lépe  zajistit p�epravu minibusem z Vrbna p�ímo na Drakov a zp�t.  

Tuto dopravu zaji��ujeme p�edev�ím pro ty, kte�í se na Drakov jinak nedostanou. 
Zohledn�te proto tento ná� zám�r, který sm��ujeme zejména na seniory a matky s d�tmi. Dejte 
jim p�ednost. 

Odjezdy budou z parkovi�t� u klubu Mír (koupali�t�). Musíme upozornit, �e v dob�
za�azení této informace a p�edání redak�ní rad�, nemáme je�t� uzav�eny pot�ebné dohody 
s dopravcem, který je v Chorvatsku. P�esto p�edpokládáme, �e k dohod� dojde a následn�
ihned zve�ejníme rozpis odjezd� minibusu z Vrbna a Drakova na obvyklých místech (Masna 
Opatrný, Auto Reme� atd.). Dr�te nám palce, a� to vyjde. 

3. Spolek P�átelé Vrbenska vydal k svému 10. výro�í zalo�ení spolku a desetileté �innosti p�kné 
prezenta�ní PEXESO s fotografiemi z na�ich akcí. Vydáno bylo pouze 500 ks a malou �ást 
(cca 100 ks) nabízíme ve�ejnosti a jiným zájemc�m za cenu 30.-K� / kus. PEXESO m��ete 
zakoupit v Informa�ním centru IMPULS u Po�ty nebo u paní Trzaskalikové.    

Karel Michalus, Spolek P�átelé Vrbenska 

Autobusová p�eprava minibusem 
na Lesní slavnost Lapk� z Drakova v sobotu 13. 7. 2013

(zaji��uje Spolek P�átelé Vrbenska) 

Odjezdy z Vrbna  Odjezdy z Drakova  
 - parkovi�t� u koupali�t�  - do Vrbna

 09:30    Vrbno pod Prad�dem � Drakov 10:00    Drakov � Vrbno pod Prad�dem 

 10:30    Vrbno pod Prad�dem � Drakov 11:00    Drakov � Vrbno pod Prad�dem 

 11:30    Vrbno pod Prad�dem � Drakov 12:00    Drakov � Vrbno pod Prad�dem 

 12:30     Vrbno pod Prad�dem � Drakov 15:00    Drakov � Vrbno pod Prad�dem 

 15:30     Vrbno pod Prad�dem � Drakov 16:00    Drakov � Vrbno pod Prad�dem 

 16:30     Vrbno pod Prad�dem � Drakov 17:00    Drakov � Vrbno pod Prad�dem 

 17:30     Vrbno pod Prad�dem � Drakov 18:00    Drakov � Vrbno pod Prad�dem 

P�eprava je ZDARMA 
P�ípadné zm�ny budou dopln�ny a vyv��eny. 
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Hledej zlatý poklad Lapk� z Drakova
Razítkovací hra je ur�ena d�tem a mláde�i do 15 let. 

Chce� se s námi dnes pobavit?  
Vandrovní kní�ku Lapk� z Drakova si u pokladny za 5.- K� m��e� zakoupit, a pak na cestu hbit� vyrazit.  
Nezapome� si do ní razítko a vstupní vízum dát, pak po celém okolí Drakova putovat.  
Na konci cesty bude� mít kní�ku plnou pam�tních razítek a tu si m��e� ponechat.  
Bude�-li pozorný a dob�e hledat, m��e� k nim ukryté razítko Lesní bylinka p�idat. 
Já, lesní lapka, budu ti napovídat. 

Chce�-li odzná�ek Lapk� z Drakova mít, p�t zastavení musí� nav�tívit a razítko si zde zaslou�it, 
a razítko PAMÁTNÉHO BUKU p�ipojit, zde m��e� i zlatý poklad objevit. 

Zastavení jsou shodná s �íslovanou trasou mapky Lesní slavnosti Lapk� z Drakova,  
abych to nikdo nespletl a nemusel za�ínat znovu. 

1. zastavení Památný buk
Vítej, p�íteli, vstupuje� do ráje les� a luk, vítá t� letitý �Památný buk�. V dávné dob� kousek opodál, klapot 
starého Josefského hamru se ozýval. Tajemní lesní sk�ítkové si zde hrají, vida, támhle Zlatou ku�elnu mají. 
Zahraj si s nimi také chvili�ku a rozkutálej zlatou kouli�ku. Potom s rybá�i na malou t�pytku, vylov si v lesní t�ni 
svou zlatou rybku. A ví�, jak správným lesním hostem být? Zkus na lesní stezce si s lesníky L	R své znalosti 
osv��it. N�co p�kného od Kominí�ku na tvá� si nakreslit nechej a pak razítko PAMÁTNÉHO BUKU hledej. 
Snad  sk�ítkové,  rybá�i  nebo  lesníci  ho  mají,  do  Vandrovní kní�ky Ti ho rádi dají. Za zábavou dále se ubírej 
a poklad Lapk� z Drakova hledej. 

2. zastavení Osada Drakov
Vysoký les cestu lemuje, pta�í sbor p�kn� prozp�vuje. Vandrovníku milý, v�� nebo ne, ale zde mezi stromy 
osada  Drakov  je.  A  co te�, neví� kam jít? Neboj se, budu ti radit. Toto krásné �lesní nám�stí� atrakce, sout��e 
a hry ti nabízí. Sout��e lesní pedagogiky se s lesníky zú�astni, do taje p�írody u CHKO Jeseníky nahlédni, pak 
stanovi�t� �ádu svatého Huberta nep�ehlédni. Zru�ní �emeslníci, malí�i, �ezbá�i, ková�i, �, p�ímo zde krásná 
díla vytvá�í. Kdy� je koupí�, neprohloupí�! Chce�-li n�co více na památku z akce dne�ní, na to jsou tu prodejci 
jarmare�ní.  M��e�  se  na  koních  povozit,  �ty�rohé  ove�ky  pohladit,  od  v�stce  do  budoucnosti  nahlédnout 
a muzikanty od rána do ve�era poslechnout. V�ude se potulují lapkové a zábavní kejklí�i, a tamhle na louce mají 
své le�ení rytí�i. Hle, dole na louce se historický koloto� s d�tmi to�í. Jak v dávných dobách �elezo se tavilo, 
uvidí� zase na louce horní. Tam tavba �eleza v replice st�edov�ké hut� se chystá, �e v sobotu uvidí� tento 
experiment jen na Drakov� je v�c jistá. N�co se d�je, co to bylo, �e by ti v b�i�e zakru�elo? Tak netrap dál 
schránku svou, tv�j zrak a �ich t� k ob�erstvení dovedou. Slané, sladké, r�zné maso grilované, cukroví� Jen si 
vybrat, to se ví. 	ím to zapije� je na tob�, v�ude kolem pivo a nealko se �epuje. A na záv�r si ka�dý rád jde 
Královskou  �okoládu  a  o�í�ky  objednat.  A  �e  ti  v  kapse  je�t�  mince ch�estí, m��e� si koupit losy do �Hry 
o �t�stí�. Okam�itou výhru pak odnese� si dom� rád. Máme vstupné dobrovolné - vý�e je jen na tob�. Pokud se 
rozhodne�, pokladnu zde lehce nalezne�. Te� p�ipomínám, razítko VEVERKA t� u lesník� L	R s.p. s Lesní 
pedagogikou �eká. Chce�-li i dal�í otisk razítka �	ádu Sv. Huberta� ve Vandrovní kní�ce mít, tak se po�ádn�
rozhlédni a na spodní louku k d�ev�nému odpo�ívadlu musí� jít. Tam, kde jsou lidé, co se o p�írodu rádi 
postarají, tak razítko Lesní bylinka do kní�ky ti dají. Hudci hrají do kroku, hurá, vandruj dál ke Slu�ímu potoku. 
Na cest� pak pozor dávej na lapky, cyklisty a také tudy ko�ská dro�ka s náv�t�vníky projí�dí. 

3. zastavení Vodník a �arod�jnice Arastela
Jdi kousek sm�rem k Rejvízu a dost, je p�ed tebou malý most. Slu�í potok pod ním ti�e plyne jenom tak, vodní 
kolo zase nahlas �klapy, klap�. Vodník d�tem lehou�ké úkoly zadává a odm�nou pak mlsy a mo�ské mu�li�ky 
rozdává. Kdy� jej p�kn� poprosí�, razítko VODNÍKA obdr�í�. U� jsi n�kdy v lese strom zasadil?  
S pomocí lesník� to zvládne� za pár chvil. Na �títek datum a své jméno napí�e� a za odm�nu razítko ZASA

SV�J STROM od nich dostane�. Jsi kabr�ák, pomohl jsi lesu a na cestu dál se m��e� dát. Ale pozor, zde 
rozhodnout se musí�:
1. Zda p�ed mostkem nad Slu�ím potokem se vpravo k �ece 	erné Opav� vydá�, pak p�echodem po  kamenech ji 
p�ekoná� a tak a� k hradu Drachenburg dojde�. 
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2. Pokud pokra�ovat bude� a p�es most Slu�ího potoka se vydá� dál. V lese �arod�jku jménem Arastela  jist�
potká�. Ta v bylinkách se dob�e vyzná, do budoucnosti nahlídá, hodn� se dozví ten, co nebojí se  a ptá. Jen malý 
úkol splní� a hned kouzelné razítko ARASTELY ve Vandrovní kní�ce má�. Vedle �ezbá�  
 své um�ní a díla p�edstavuje, a jen ml�ky �asne�, co v�echno tu je. 

4. zastavení Rý�ování zlata
Jsi  zde  na  to  tata,  je  to  zastávka plná zlata. Zlaté Hory je jméno blízkého m�sta, zlatokopy byla vyhledávaná 
k n�mu ka�dá cesta. Vezmi rý�ovací pánev, naber písek s vodou z �eky a krou�ivými pohyby pak vyplavuj zrnka 
zlatá. Pokud by tam p�ece jen kousí�ek byl, slavný zlatokop Henry by t� jist� pochválil. Razítko ZLATOKOP 
HENRY otisknout si nech a dál pokra�uj, �ádný sp�ch. 

5. zastavení Drachenburg
Duchové strá�ního hradu Drachenburg zajisté ocení, �e zde pod ním mají strá�ci a rytí�i op�t svá le�ení. 
Prohlédni si výstroj a zhlédni rytí�ská zápolení. Pot��ká�-li me�, ví�, �e to lehké není. Zde razítko 
DRACHENBURG ti dají strá�ci hradu a kudy jít dál ti poskytnou radu. �e nikde nevidí� �ádný most? Nevadí, 
velkých balvan� je tu dost. Po nich opatrn� �eku p�eská�e� a neztrácej chu�, nebo� dal�í zastávkou je památná 
Lorenzova d�evouhelná hu�.  

6. zastavení Lorenzova d�evouhelná hu� a Lesní galerie 
U� je vid�t - tamhle vlevo u silnice. Zatím provizorn� kryta plachtou potrhanou, ne� poda�í se nám sehnat �ástku 
po�ádnou. Tuto jedine�nou památku nám zanechal dávný �as. Proto v�ichni, co nám s tím pomáhají �i pomoci 
cht�jí, velký dík zasluhují. A� ji obdivují zas i ti, co p�ijdou po nás. 
Naproti v lese, co to je? V lese ne v�dy vídaná �Lesní galerie� k náv�t�v� vás zve. Zde konají se mnohé 
prezentace a poznáte se s Nadací OKD, Landek, MSK, a dal�ími. Letos 10. výro�í Spolek P�átelé Vrbenska tu 
slaví, tak poj�te dál, jste vítání. Snad práv� p�í�t� p�edstavíme va�e výstavní témata � co�pak víme?  
Do galerie sm�le vstup, zde razítko LESNÍ GALERIE obdr�í� co by dup. Co dál, milý vandrovníku, chvíli st�j! 
Rozhodni se, bu� k Rejvízu pokra�uj nebo zp�t cestou na Drakov, �i k hradu Drachenburg se nasm�ruj. Zvít�zil 
Rejvíz, to jsi klasa, �eká t� jen tro�ku del�í trasa. V lesní galerii poradí ti, kudy nejlépe k cíli jíti.  

7. zastavení Starý Rejvíz
Cesta se vine lesem mezi stromy, voní tu mech, houby a �istý vzduch je v�ude kolem. Jsi-li z m�sta, ocení� je, 
v�ak ví�, �e mezi paneláky si v�ni lesa nikdo neu�ije. Pozor u� jsi tady, starý Rejvíz t� vítá. P�iprav se na 
poznávací sout�� lesní pedagogiky op�t s na�imi lesníky L	R s.p. A �e jsi tu byl, d�kazem bude razítko 
PASTÝ	 GILL.  Je  vid�t, �e síly má� je�t� dost, tak pokra�uj v cest� sob� pro radost. Dob�e, �e jsi �el a� sem a 
podstoupil tu lopotu. Sout��it s lesníky zde m��e� jen v SOBOTU. 

8. zastavení Rejvíz
Vítá t� osada Rejvíz, kde kdysi se h�í�né m�sto Hunohrad prý bylo. Jeho pýcha a bohatství se pak v nedalekých 
mechových  jezírcích utopilo.  P�ed  kouzlem  p�írody  zde  ka�dý  smeká, v dom� �. 12 u kostela zas tkalcovna a 
kolovrat se snovadlem k prohlídce t� �eká. Projdi se osadou, pak kolem tajemných jezírek mechových, procházej 
jen po trasách k tomu vyhrazených. Jestli t� hlad a �íze� trýzní, obojího zbaví t� penziony místní. Najez se, napij, 
odpo�i� trochu, pak zp�t do osady Drakov se vra�, brachu. Tam se stále hraje a zpívá, zábava a� nave�er kon�ívá.  
  

9. zastavení Mostek na Drakov�
I voda v 	erné Opav� se chystá ke sláv�. Kus proti proudu jak se zdá, je p�ipravena sout�� plavecká? Ty své t�lo 
nesmo�í�, jen sv�j o�íslovaný mí�ek plavat uvidí�. Na mostku s nap�tím �ekat budou velcí i malí, který z mí�k�
dopluje první k cíli. Porotci v�e piln� zapí�í a hasi�i se sítí v�echny mí�ky bezpe�n� zachytí. Tato sout�� není 
�ádný nová�ek, jmenuje se �Drakovský plavá�ek�. A hned po té jsou vít�zové vyhlá�eni a po zásluze odm�n�ni. 
V�ichni pam�tní odznak obdr�í, 10 nejlep�ích d�tí pro tri�ko na památku si pob��í, a vít�z dosp�lý se soudkem 
piva osv��í.  

U� v sobotu se zapi� i s rodi�i, do sout��e �Drakovský plavá�ek�. Mí�ek dosp�lí p�ihlásí za 20,-  
a d�ti za 5,- ka�ek. A �e dané zvyky nem�níme, sout�� v ned�li 13:30 hod. vypustíme. 

Hra byla upravena metodou questing, kterou vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve 
Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem p�íslu�né obchodní známky. Více na www.questing.cz. Projekt byl 
podpo�en z Revolvingového fondu M�P, za obsah tohoto dokumentu je výhradn� odpov�dný Spolek P�átelé 
Vrbensko a nelze jej v �ádném p�ípad� pova�ovat za názor Ministerstva �ivotního prost�edí. 
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PROCHÁZKA  PO  KARLOV�  STUDÁNCE
Ka�dý pátek v 14:30 hod, sraz p�ed Libu�í. Povídání o míst�, historii i o okolí. Provází Barbora Dole�elová � 
referent volno�asových aktivit. V p�ípad� nep�íznivého po�así se uskute�ní virtuální vycházka ve velké jídeln� na 
Libu�i. 

Bohoslu�by - Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
Pond�lí a� sobota v 16,30 hod. od 16,00 hod. modlitba r��ence 
v ned�li v 9.00 hod. od 8.30 hod. modlitba r��ence 

ODPOLEDNÍ  A VE�ERNÍ  PROCEDURY, VACU WELL, VIBROSAUNA  -  V LETNÍCH  LÁZNÍCH

Provozní doba pro ve�ejnost  +  informace, rezervace, �asování procedur v Letních lázních   
               -  tel. �. 554 798 314 
Pond�lí � pátek   15:30 � 20:00 hod 
                sobota  14:00 � 20:00 hod 
                ned�le  14:00 � 18:30 hod (pouze klasické masá�e) 

SOLNÁ JESKYN�
Pond�lí � pátek    15:30 � 20:00 hod. 
Sobota                  14:00 � 20:00 hod. 
Ned�le                  14:00 � 18:30 hod. 

BAZÉNOVÝ KOMPLEX V LETNÍCH LÁZNÍCH
tel. 554 798 820 - bez objednávek, denn� 10:00 � 21:30 hod 

KULTURNÍ  PROGRAMY
  5.7. Ha�lerovy písni�ky � Karel �edivý od 19:30 hod. Libu�e velká jídelna  
12.7. Divadlo Slune�nice Brno od 19:30 hod. Libu�e velká jídelna 
19.7. Klubový ve�er �Vzpomínkové hovory H� - Richard Pogoda od 19.30 Kavárna Libu�e 
27.7. Letní kulturní slavnosti 
  2.8. Divadlo - Kapsa And�lská Hora od 19:30 hod. Hudební hala 
  9.8. Ve�er klavírní vrcholové hudby � David Jun od 19:30 hod. Libu�e velká jídelna 
16.8. Divadlo � Pradivadlo Rýma�ov  od 19:30 hod. Hudební hala 
23.8. Orientální tance od 19.30 hod Hudební hala 
30.8. �ena � Nejen jedna báse� aneb �ivot není náhoda od 19:30 hod. Libu�e velká jídelna 

Aktuální informace o kulturních a sportovních programech najdete v týdenní nabídce na plakátech  
a výv�skách v Libu�i nebo na www.k.studanka.cz

Barbora Dole�elová, Referent volno�asových aktivit 

Lázn� Karlova Studánka 
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3. 7. 2013 v 17:00 hod. -  XC mlýnky - cyklistický závod - Start: Zlatokopecké sruby u Zlatých Hor. MTB 
 XC - Goldtour Zlaté Hory. Po�ádá SKM Zlaté Hory. 
13. 7. 2013 v 10:00 hod. -  HO - DO - ÚD CUP - Tradi�ní turnaj v malé kopané. Na h�i�ti u Hotýlku U Pekina 
  v Dolním Údolí od 19:00 h. Country zábava. 
13. 7. 2013 v 13:00 hod. -  Rybá�ský den - Na rybníku ve Zlatých Horách. Bohaté ob�erstvení zaji�t�no. 
 Po�ádá MO 	RS Zlaté Hory. 
13. 7. 2013 - 14. 7. 2013 -  Lesní slavnost na Drakov� - Bohatý program nejen pro d�ti. 
20. 7. 2013 -      Bohoslu�ba na Javorné - Sraz u kostela v Ond�ejovicích v 9:00 hod. Turistický 
      pochod (15 km), vzpomínka na zem�elé kamarády. Po�ádá K	T Ond�ejovice. 
 26. 7. 2013 - 27. 7. 2013 - ZLATÉ DNY 2013 - M�STSKÉ SLAVNOSTI. Bohatý kulturní program. Po�ádá 
       M�sto Zlaté Hory. 

5. 7. 2013 ve 20:00 hod. -  Podfuká�i (premiéra), Vstupné 100,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky.  
6. 7. 2013 v 15:00 hod. -  Zambezia (repríza), Vstupné 60,- K�, mláde�i p�ístupný, �eský dabing.  
19. 7. 2013 ve 20:00 hod. -  Sv�tová válka Z (premiéra), Vstupné 100,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky.  
20. 7. 2013 v 15:00 hod. -  Království lesních strá�c� (repríza), Vstupné 80,- K�, mlád. p�íst., �eský dabing.  

Více o kulturních, sportovních a spole�enských akcích na www.zlatehory.cz � kulturní kalendá� akcí 
Aneta Albertová, M�stské informa�ní centrum Zlaté Hory, tel. 584 425 397 

20. 7. 2013 -  Procházka po památkách a historii Bruntálu � po�ádá Klub za starý Bruntál v 10:30 hod 
 sraz pod balkónem bývalé radnice 
 17. 8. 2013 -  Procházka po památkách a historii Bruntálu � po�ádá Klub za starý Bruntál v 10:30 hod 
 sraz pod balkónem bývalé radnice 
10. 7. 2013 -  Vodníci na nám�stí Míru  - Vodníci v Bruntále v rámci týdne Vodnického splavu na 
 Slezské Hart� od 9. do 13. �ervence 2013.  
27. 7. 2013 -  nám. Míru - Jazzový festival Bruntál - 4. ro�ník jazzového festivalu se nese v duchu oslav 
 800 let m�sta Bruntál.  
do 28. 7. 2013 - Muzeum v Bruntále stálé expozice: 
      - �	emeslo má zlaté dno� a �P�íroda Bruntálska�  
      - 800 let m�sta Bruntál I. � výstava � historie m�sta a slavné bruntálské spolky 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
pond�lí 1. �ervence v 19:00 hodin 
Gabriela Demeterová - barokní housle. Vstupné: 150 K� / p�ed koncertem 200 K�

Flemmichova vila 
9. �ervence - 4. srpna 
ACTA NON VERBA - velkoformátové fotografie o vztazích, lásce a porozum�ní - Slezská diakonie 
20. �ervence - 25. srpna 
�MATERIA MYSTICA� - opavská výtvarná skupina ITA.Vernisá� výstavy v pátek 19. �ervence v 17:00 hodin 
13. srpna - 29. zá�í 
PANOVNÍCI �ESKÝCH ZEMÍ A JEJICH MAN�ELKY - Jarmila Haldová - vy�ezávané figurky 
31. srpna - 29. zá�í 
VERA SIFFNER - výstava obraz�. Vernisá� výstavy v pátek 30. srpna v 17:00 hodin 
Vstupné: 20 K�, d�ti a studenti 15 K�, výstavní prostory otev�eny úterý - ned�le   8:00 - 18:00 hodin 

Zahrada Flemmichovy vily 
pátek 26. �ervence - 18:00 - 21:30 hodin a pátek 16. srpna - 18:00 - 21:30 hodin 
WAGON - vystoupení krnovské country kapely. Vstupné: 20 K�

Kulturní a sportovní akce ve Zlatých Horách 

Kultura v Bruntále 

Kultura v Krnov�
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Myslivecké sdru�ení Prad�d informuje 
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�ZLATÁ UDICE�  se  uskute�nily  dle  plánu  v sobotu 1. �ervna 2013 na �ece Opav�. Po�así bylo p�ijatelné 
a závody nenaru�ilo. P�ijeli �lenové sp�átelených organizací z Jeseníku i Zlatých Hor, na poslední chvíli od�ekla 
ú�ast organizace z 	erno�ic, kde se vyskytly povodn�. Tím nám chyb�lo p�edpokládaných 10 závodník�. 

Závodilo celkem 23 d�tí z toho: 12 z na�í organizace, 6 z Jeseníku a 5 ze Zlatých Hor. První t�i místa obsadili: 
1. místo   Tka�ík Ji�í              MO 	RS   Vrbno pod Prad�dem 
2. místo   Mráz Ji�í                 MO 	RS   Zlaté Hory 
3. místo   Augustýnek Jan      MO 	RS   Jeseník 

Za své výkony byli ocen�ni poháry. V�ichni ú�astníci obdr�eli p�kné dárky, samoz�ejm� i chutné poho�t�ní � 
domácí gulá�, párky, domácí buchty, 
minerálky.      Pro       zvý�ení      zájmu 
o dosa�ení nejlep�ích výsledk� byli 
závodníci ve stá�í od 6ti do 9ti let 
hodnoceni zvlá�� a první t�i z nich 
obdr�eli diplomy zhotovené pro tuto 
skupinu   a    samoz�ejm�   také    p�kné 
a u�ite�né dárky. Doufáme, �e se tato 
skute�nost nemine ú�inkem na dal�ích 
závodech.  

Velmi nás pot��ila velká ú�ast 
divák�. 

  
 Výbor MO 	RS, 

Kory�anský Jaroslav 

Rybá�ské závody d�tí - �len� MO �RS Vrbno pod Prad�dem 
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V pátek 7. �ervna se v Karlovicích 
konal finálový turnaj Okresní florbalové 
ligy �ák�. Tuto sout�� zalo�ili p�ed 
t�emi      lety      karlovi�tí      florbalisté 
a utkávají se v ní �áci z nejr�zn�j�ích 
kout� okresu. Leto�ní sezónu suverénn�
ovládli �áci z Vrbna pod Prad�dem a do 
finálového turnaje �li s takovým 
bodovým náskokem, �e u� byl vícemén�
jen formální te�kou za jejich vít�zným 
ta�ením. Z leto�ních 29-ti odehraných 
zápas� prohráli pouze t�ikrát a vyst�íleli 
si celkové skóre 111:38!  

Výsledné  po�adí ligy je následující: 
1. Vrbno p. P., 2. B�idli�ná, 3. Bruntál, 
4.  M�sto  Albrechtice,   5.   Karlovice, 
6. Rýma�ov, 7. And�lská Hora, 8. Horní 
Bene�ov. 

A proto�e se projekt Okresní 
florbalové ligy osv�d�il a t��í se oblib�
tém�� 70-ti hrajících �ák�, rozhodli se 

po�adatelé pro leto�ní ukon�ení sezóny nechat vyrobit nový, originální putovní pohár. Podíleli se na n�m �ty�i 
místní um�lci - Martin Matela coby návrhá�, ková� Petr Czasch a sklá�i Roman Mí�ek s Vladimírem Tom�íkem. 
Výsledkem spolupráce je opravdu výjime�ná trofej, kterou pro leto�ní rok získali práv� vít�zové z Vrbna pod 
Prad�dem. 

D�kujeme Obci Karlovice a M�stu Vrbnu p. P. za finan�ní p�ísp�vky na v�cné ceny a t��íme se na p�í�tí 
sezónu.                      Jan Czasch 

V Beskydech se první �ervnovou sobotu konal 1. ro�ník horského b��eckého 
závodu s názvem Vala�ský Hrb. Náro�ný trailový b��ecký závod, kterého se 
ú�astnila i Vrbenská vytrvalkyn� Eva Hvorecká, byl situován severovýchodn�
od Vsetína se startem u hotelu Vsacký Cáb. 

Organizáto�i ze sportovního klubu 3THX p�ipravili celkem t�i délky tratí, 
tedy 15, 30 a 50 km na známé h�ebenovce od horského hotelu Vsácký Cáb p�es 
Tane�nici, Solá� a� na Vysokou  a zp�t. Závodníci, kte�í zvolili krat�í trasy, se 
otá�eli po trase d�íve. 

Celý  závod  doprovázelo  de�tivé  po�así,  co�  spolu  s  náro�ným  profilem 
trati a v�udyp�ítomným bahnem a kalu�emi �ádn� prov��il p�ipravenost v�ech 
startujících. Ale i p�esto závodníci podali neskute�né výkony. Eva se ú�astnila 
30km trasy a úsp��n� ji zdolala v nejrychlej�ím �ase v hlavní �enské kategorii, 
3 hodiny a 13 minut. V celkovém po�adí �en se umístila na druhém míst� za 
suverénní veteránskou závodnicí Marií Laurou Bergerovou. 

 �Nev�d�la  jsem,  co  mám od závodu o�ekávat,  nastoupila jsem 
s bat��kem, sva�inou a trekingovými holemi a m�la za cíl závod hlavn� p�e�ít� 
dodala Eva s lehkou nadsázkou v hlase. 

�V polovin� závodu mi bylo �e�eno, �e jsem pr�b��n� �tvrtá �ena a tak jsem zkusila postupn� zrychlovat. 
Motivací pro m� bylo dobíhání a p�edbíhání závodnic p�ede mnou, a� z toho bylo nakonec 2. místo celkov�. 
Jsem nad�ená, ��astná, stra�n� vy�erpaná, ale za tu bolest to stálo�, prohlásila dojat� v cíli. 

Leto�ní první ro�ník závodu se povedl na jedni�ku. Organizáto�i m�li k dispozici kvalitní zázemí, závodník�m 
ke spokojenosti chyb�lo pouze vlídn�j�í po�así. I tak z Vala�ska v�ichni odjí�d�li s up�ímným úsm�vem na rtu. 

Jan Veli�ka 

Vrben�tí �áci ovládli florbalovou ligu 

Vala�ský hrb 2013 
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V sobotu 22. �ervna prob�hlo v cykloareálu 	erná Opava v Mnichov� finále druhého ro�níku cyklistického 
seriálu pro d�ti a mláde�, který ji� druhým rokem po�ádá ACS Drak Vrbno. V tomto závod�, který se stejn� jako 
ostatní závody tohoto seriálu jel systémem bodovaných rozjí�d�k, zvít�zil Jakub Rohá�ek p�ed Vojt�chem 
Kmínkem a Adamem Hlávkou. V kategorii mlad�ích �ák� zvít�zil Jakub �íbl, nejlep�í dívkou byla Nela 
Ha
áková. Napínavý souboj se odehrál v kategorii p�ed�ák�, z tohoto souboje tentokrát vy�la vít�zn� Magdalena 
Mí�ková, na druhém míst� dojel Tomá� Bambu�ek a na t�etím míst� Zuzana �vanová. Mezi nejmlad�ími d�tmi 
zvít�zil Radk �íbl p�ed Kry�tofem a Mat�jem Hercíkem. 

V celkovém po�adí seriálu zvít�zil s velkým náskokem Vojt�ch Kmínek, na druhém míst� skon�il Adam 
Hlávka,  na  t�etím pak Filip �kopec. V  kategorii B nasbíral nejvíce bod� Jakub �íbl, druhá byla Nela Ha
áková 
a na t�etím míst� skon�il Jan Pánek. V kategorii p�ed�ák� zvít�zil Tomá� Bambu�ek p�ed Magdalenou Mí�kovou 
a Zuzanou �vanovou. V kategorii nejmlad�ích d�tí vyhrála Marie Bambu�ková p�ed Terezou Mí�kovou a Annou 
Fiálkovou.  Vrbenský  drá�ek  se  konal  od  dubna  do  �ervna  a  závodníci  absolvovali sedm závod�. Závody 
se konaly ve Vrbn�, v Mnichov�, Karlovicích, Ludvíkov�, Karlov� Studánce a poprvé i v Karlov�. Závod� se 
zú�astnilo 34 d�tí jak z Vrbna, tak i z okolí. Sponzorem seriálu byly firmy BikeOne a Nestlé a konal se za 
podpory M�sta Vrbna.  

  Alena Mlyná�ová, acsvrbno.estranky.cz 

Vrbenský Drá�ek podruhé 
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Ten jsme letos za�ali pon�kud pozd�ji, 
ne� loni, sníh tál pomaleji a sem tam ho 
je�t� p�ipadlo, b�eznové Karlos-spurty 
tedy nebyly. V dubnu se ale seriál rozjel 
na plné pecky. První �asovka byla je�t�
lemována hromadami sn�hu v p�íkopech, 
druhá ale ji� byla za 30ti �lenné ú�asti 
v�etn� Polák� z Glucholaz. Za�ali jsme 
nacvi�ovat také spurty na dráze 	erná 
Opava a koncem dubna jsme uspo�ádali 
Cenu Trispolu, závod, který byl za�azen 
do Slezského poháru amatérských cyklist�
/SPAC/. Tam byl velmi úsp��ný Ji�í 
Petru�, kdy� dojel na 4. míst� v celkové 
klasifikaci. Dámskou kategorii nad 35 let 
vyhrála p�edsedkyn� ACS Vrbmo MUDr. 

Jana Vy�ítalová. Po�átkem kv�tna byl odstartován i nejstar�í cyklistický závod Okolo Drakova, který vyhrál 
Ros�a Broke�, student SG Vrbno. Duatlon Sn��enka se stal ko�istí dobrého b��ce Vojt�cha Matu�e. První závod 
seriálu �Na t�i kopce� vyhrál Ros�a Broke� a první byl i na Videlském k�í�i, druhém kopcovitém závod�. 
Mistrovství Vrbna v �asovce se také stalo jeho vít�zstvím, v závod� Jamajka Prix byl ale pora�en Davidem 
Dvorským, maturantem SG Vrbno, ale sou�asn� ji� profesionálem kontinentálního týmu Bauknecht Hradec 
Králové. Ten zajel vynikající výsledek na Závod� míru, který probíhal v Jeseníkách a v kone�né klasifikaci byl 
jako t�etí nejlep�í 	ech. 

     Do vedení se po jarní �ásti dostal Ji�í Petru�, t�sn� sledován Ros�ou Broke�em (oba jezdí za juniorský tým 
Mapei Ka�kovský v Olomouci). T�etí místo pat�í Vlastiku Mlyná�ovi, jejich trenérovi. V dámské kategorii stále 
vede Klára �kopcová, v poslední dob� ji siln� pronásledují Eva Plani�ková, studentka SG z Mohelnice a Nela 
Ha�áková z ACS Vrbno. Mezi veterány sledujeme souboj mezi Lubomírem Petru�em a Pavlem Pytelou, t�etí je 
Miloslav Mlyná�. Ozdobou Trituru je v sou�asné dob� mláde� do 16 let, kde stále s men�ím náskokem vede 
Jakub Rohá�ek p�ed Vojtou Kmínkem, následují je �t�pán Petru�, Adam Hlávka, Jakub �íbl a Filip �kopec. 
Nejlep�í z tohoto týmu zajeli jako dru�stvo 10. místo na Závod� Míru nejmlad�ích, kde startovaly výb�ry sedmi 
st�edoevropských stát�. Na fotce je vlevo dopl�uje Nela Ha�áková.    

                                                                                                      acsvrbno. estranky.cz    

Jarní Tritur 2013 
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Poslední kv�tnový víkend se v Jeseníkách konal závod sv�tového poháru v silni�ní cyklistice kategorie mu��
do 23 let. Za velkého zájmu místních médií prob�hla jedna z vrcholných cyklistických akcí pod názvem Závod 
míru 2013. V pelotonu tohoto etapového závodu se objevilo hned n�kolik závodník� na�eho gymnázia. 
Vynikajícího úsp�chu dosáhl �erstvý maturant David Dvorský (Bauknecht Author), který v celkovém po�adí 
závodu obsadil 13. místo jako t�etí nejlep�í 	ech. Student sexty Josef Ho�ek (Bauknecht Author) obsadil výborné 
28. místo. Ve výsledkové listin� m��eme mezi cyklisty z celé Evropy najít i dal�í  absolventy na�eho gymnázia  -        
67. dojel Mat�j Lasák (Max Cursor) a 93. Petr Hampl (TJ Favorit Brno) 
který se teprve zotavuje z t��kého pádu, který nedávno utrp�l p�i etapovém 
závod� v Polsku. Startoval i Athanasios Markos (Experiment 23). 

Dal�í etapové závody se konaly v zahrani�í. Po boku nejv�t�ích hv�zd 
sv�tové cyklistiky jsme mohli na Eurosportu  p�i sledování etap Okolo 
Belgie zahlédnout na�eho absolventa Lubo�e Petru�e (BKCP Power Plus). 
Student septimy Antonín Lant (Forman Cycling) absolvoval na Slovensku 
etapový závod Ko�ice - Tatry - Ko�ice, který dokon�il na 21. míst�.  

Na konci kv�tna prob�hly ve Stonav� a Pet�vald� krajské p�ebory v 
silni�ní cyklistice. Z t�chto p�ebor� si studenti gymnázia dovezli 8 medailí. 
Mistryní Moravskoslezského kraje v �asovce jednotlivc� se stala studentka 
sekundy Nela Ha
áková (ACS Drak Vrbno), v závod� jednotlivc� pak 
p�idala 2. místo. Dv� st�íbrné medaile vybojovala juniorka Klára �kopcová 
(ACS Drak Vrbno), st�íbro za Olomoucký kraj získal Rostislav Broke� 
(Mapei Ka�kovský). Dv�  bronzové medaile p�idal ostravský Václav Prejda 
(SK Ji�í Team) a 3. místo v silni�ním závod� obsadil i Jakub Rohá�ek (ACS 
Drak Vrbno), jeho� týmoví kolegové - �áci Z� ve Vrbn� a v Bruntále - 
dovezli dal�í 4 medaile - 2 zlata Jakub �íbl a dv� st�íbra Vojt�ch Kmínek.  

Na za�átku �ervna se po "velkém" Závod� míru uskute�nil v Orlických 
horách Malý závod Míru, který je ur�en pro kategorii �ák� a kadetek. V 
tomto náro�ném mezinárodním etapovém závod�, kdy b�hem dvou dn�
závodníci absolvují 4 etapy o celkové délce 135km, odstartovalo i dru�stvo 
�ák� ACS Drak Vrbno - Jakub Rohá�ek, Adam Hlávka, Vojt�ch Kmínek a Jakub �íbl dopln�né kadetkou Evou 

Plani�kovou. Výborný výsledek hned v první etap�
zajel Vojt�ch Kmínek, kdy� obsadil 22. místo jako 
devátý 	ech. Naopak v poslední etap� se da�ilo 
Jakubovi Rohá�kovi, kdy� dojel na 31. míst�. 
V ostatních etapách dosahovali vrben�tí závodníci 
umíst�ní kolem 30. � 40. místa, v celkovém po�adí 
obsadili v konkurenci závodník� ze Slovenska, 
Polska,         Chorvatska,     N�mecka,      Rakouska 
a Ma�arska následující umíst�ní: 38. Vojt�ch 
Kmínek,  39.  Jakub  Rohá�ek, 48. Adam Hlávka, 
74. Jakub   �íbl    a    dobrého    výsledku     dosáhla 
i studentka vrbenského gymnázia Eva Plani�ková, 
která dokon�ila závod na 43. míst� jako 6 kadetka. 
Dru�stvo ACS Vrbno obsadilo v hodnocení tým�
11. místo a stalo se druhým nejúsp��n�j�ím 
dru�stvem na Morav�.  

V záv�ru �kolního roku absolvovali vrben�tí 
junio�i a mu�i mistrovství 	eské republiky, které se 
konalo 21. � 23. �ervna ve slovenské Dubnici, �áky 
a kadety �eká jejich Mistrovství 	R na p�elomu 
�ervence a srpna. Prázdniny v podání na�ich cyklist�
tedy  rozhodn�   nebudou   ve   znamení   odpo�inku 
a leno�ení� 

Alena Mlyná�ová 

Jarní výsledky 
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	tvrtý ro�ník seriálu Trivallis cup 20122/13 zná své vít�ze. 
Vyhlá�ení  celkového  po�adí  tohoto  seriálu,  který  pro   studenty 
i ve�ejnost po�ádají trené�i vrbenského gymnázia a ve kterém se 
bojuje o titul Nejv�estrann�j�ího sportovce Vrbna,  prob�hlo 
v rámci finálového závodu v silni�ní cyklistice. Ji� p�ed startem 
posledního závodu bylo o vít�zi jasno � ve dvou disciplínách 
zvít�zil  a  v  dal�ích  závodech  p�idal dv� druhé a dv� t�etí místa, 
a tak ho ani neú�ast p�i posledním závod� nep�ipravila o vít�zství. 
Vít�zem se tedy stal student kvinty Vojt�ch Matu� (SK Vrbno) 
p�ed Antonínem Lantem (Forman Cycling) a nejlep�ím veteránem 
Pavlem Pytelou (ACS Drak Vrbno), který jako jediný absolvoval 
v�ech  deset závod�. Dramatický souboj prob�hl v kategorii dívek 
a �en. Vít�zkou se nakonec stala Klára �kopcová (ACS Drak 
Vrbno) s t�sným náskokem p�ed Evou Plani�kovou (BikeSport 
Mohelnice), která a� posledním závodem p�esko�ila t�etí dívku 
Eli�ku Sýkorovou (ACS Drak Vrbno). Trojici nejlep�ích veterán�
doplnili Miloslav Mlyná� a Lubomír Petru� (oba ACS Drak Vrbno). Mezi mladíky do patnácti let zvít�zil Jakub 
Rohá�ek p�ed Vojt�chem Kmínkem a �t�pánem Petru�em (v�ichni ACS Drak Vrbno). V kategorii d�tí do deseti 
let  díky  piln�j�í  ú�asti  zvít�zila  Kate�ina Mlyná�ová (ACS Drak Vrbno) p�ed Thaisou Otipkovou (SK Vrbno) 
a Davidem Fiálkem (ACS Drak Vrbno). 

V  deseti m�sících uplynulého �kolního roku m�li jak studenti gymnázia, tak i mlad�í d�ti �i rodi�e mo�nost 
vyzkou�et si, jakým sport�m se v�nují studenti vrbenského gymnázia. Na podzim byly uspo�ádány závody na in-
line bruslích, v p�espolním b�hu a v cyklokrosu, který se jel v cyklistickém areálu 	erná Opava. V zimním 
období jsme závodili ve vrbenské Ski arén� ve slalomu a na b��eckých tratích v b�hu na ly�ích. V t�locvi�n�
gymnázia jsme díky laserové st�elnici mohli uspo�ádat závod v biatlonu. Na ja�e jsme vyu�ili nové atletické 
h�i�t� u Základní �koly, kde prob�hl atletický trojboj. Kv�ten byl ve znamení tradi�ního duatlonu, který ji� 20 let 
po�ádá v Mnichov� u Sn��enky ACS Drak Vrbno, a v �ervnu pak v rychlém sledu prob�hl závod v orienta�ním 
b�hu a finálový závod v silni�ní cyklistice.  

Zejména mláde� by se m�la v�novat se více sport�m a vyhnout se tak �kodlivé rané specializaci, díky 
podobným sout��ím mají sportovci mo�nost odhalit svoje slabiny a pak u� jen zále�í na nich, jestli budou na 
slabinách pracovat, nebo se trénování slab�ích disciplín vyhnou. To se jim v�ak v budoucnu m��e vymstít� 
Kone�né po�adí seriálu Trivallis cup 2012/13 .ajdete na www.sgvrbno.cz .         Alena Mlyná�ová 
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N�co o hleda�kách a pátracích akcích. Za dobu 40 let, co jsem byl u Horské slu�by, jsem za�il dosti akcí, které 
byly zbyte�né díky lidem, kte�í nenahlásili v�as, �e si zm�nili program a nebo prost� odjeli z hor dom�. Dále to 
byly akce, které dopadly dob�e, to znamená nalezením osob a potom ty poslední, které nem�ly dobrý konec.  

U� jako �ekatel v HS, kdy� jsem se vrátil v 68 z vojny jsem se zú�astnil velké pátrací akce v oblasti Prad�du. 
Jednalo se o známou postavu na horách, jmenoval se Filip a pravideln� o víkendech jezdil na hory. Byl hodn�
známý  na  v�ech  chatách, a tak kdy� se nevrátil jeden ve�er na chatu Barborku, nikdo tomu nev�noval 
pozornost a za�ali se po n�m shán�t a� druhý den. Ztratil z 30. na 31. prosince a byla vyhlá�ena pátrací akce. 
Pokud akce za�íná, hledá pravidelná hlídka, která má slu�bu, potom jsou zavoláni �lenové okrsku, kte�í nemají 
slu�bu a kdy� akce pokra�uje, jsou povoláni v�ichni �lenové Horské slu�by z celých Jeseník�. Filip byl 
naposledy vid�n na Prad�du. Po�así bylo tu dobu velice mizerné, stále padal sníh a myslím, �e ho napadlo b�hem 
24 hodin asi 50 cm. Tím  se  ztí�ila  i  mo�nost hledat po stopách, ale p�esto se pátralo v rojnicích i za pomoci 
dobrovolník� dva dny a jednu noc. Po bezvýsledném pátrání byla akce p�eru�ena a po zji�t�ní, �e se doty�ný 
nedostavil do práce, se hledalo potom o víkendech, hlavn� v prostoru Prad�du. A tak jsem za�il prvního 
nezv�stného. Potom celá sezona prob�hla celkem dob�e. 1. kv�tna, kdy u� odtálo ve v�t�in� míst kolem Prad�du 
a z�staly zbytky sn�hu, p�i pátrací akci bylo nalezeno t�lo p�ímo ve spádnici z Prad�du sm�rem na chatu 
Barborku. Pokud si pamatuji snímky, jak tam le�í, kdy� asi upadl p�í ch�zi dol� a usnul zmo�en n�jakým tím 
alkoholem. Na tomto míst� byla vybudována malá mohylka na památku s jeho jménem a datem, kdy se to stalo. 
Kdy� jsem po ní pátral, u� tam nebyla.  

V�t�ina hleda�ek a pátracích akcí dopadla kupodivu dob�e. Krásná hleda�ka byla, kdy� Horskou slu�bu n�kdo 
zvonil, za dve�mi stál asi tak p�tiletý klou�ek a �íká, já jsem se ztratil. To je to nejlep�í, co se vám m��e stát. 
Rodi�e u� se n�jak dohledali. Dal�ího tatínka postrádala u� del�í dobu rodina. V�ichni ly�ovali na Petrových 
kamenech, tenkráte se ly�ovalo po celých Petrákách. Uklidnili jsme je, �e je je�t� �as, proto�e vleky kon�í a� 
v 16:00 a a� potom se prakticky za�ínají pátrací akce.  P�esto jsem si nechal popsat, jak doty�ný vypadal, co m�l 
na sob�, jaké m�l ly�e a ly�áky. To se d�lá v�dycky, aby se mohlo pátrat. Jel jsem se podívat na b��kách sm�rem 
ke Kurzovní chat� a po cest� jsem potkal jednoho ly�a�e, který �el jenom p��ky s h�lkami od ly�í. N�jak jsem si 
zapamatoval, �e ten ztracený ly�a� má �edé ly�áky a on je m�l. �íkám mu, vy tady máte rodinu a ztratil jste se. 
On �íká, je to pravda, v mlze jsem cht�l dojet na k�i�ovatku mezi Barborkou a Kurzovní chatou a trochu jsem se 
spletl  a  jel jsem stále a stále dol�, a to se jelo dob�e. Kdy� u� to trvalo dlouho a bylo to divné, tak jsem zastavil 
a za�al jsem se dostávat zpátky. To u� jsem byl, ale dost vy�erpaný a po n�jaké dob� jsem zahodil ly�e a �lapal 
jsem nahoru p��ky. Takhle jsem ho potkal a byl doopravdy úpln� hotovej. Na moji otázku, kde má ly�e 
odpov�d�l na ty já s� a jsme rád, �e u� jsem tady. I tak kon�ila jedna hleda�ka. My máme tady v 	esku takový 
malý hory, ale kdy� za�ne blbý po�así, tak je to stejné jako ve velkých horách. V roce 1971 se vydala skupina 
z Pardubic na p�echod Jeseník� z 	ervenohorského sedla a� na Sk�ítek. Po�así mizerné, skoro zákaz 
h�ebenových túr a p�esto �li. Dostali se a� na Ov�árnu a pokra�ovali sm�r Sk�ítek. O tom jsme ov�em my ani 
nev�d�li. Existují n�jaké zásady pro pohyb na horách i pro skupiny. Tahle skupina se p�ed Ztracenými kameny 
rozd�lila, spí� se jeden hoch s dívkou opozdil a nedorazili na Sk�ítek. Teprve potom nahlásila skupina, která 
dorazila, �e jim chybí dva lidé a po�ádala Horskou slu�bu o pomoc. Z Ov�árny vyrazila pátrací skupina 
v Tragmástru a �lenové Sk�ítku a Karlova za�ali také pátrat. Po dvou hodinách byli nalezeni, z�ejm� vy�erpáním 
z�stali v jednom míst� a tam díky �patným pov�trnostním podmínkám zem�eli na podchlazení. �patný bylo, �e 
byli hodn� mladí. I my sami �lenové HS jsme se nemohli domluvit, kde se nacházíme a dokonce se pohádali. 
Jendou jsem vystoupali z Medv�dího �lebu, je to v lét� cesta dol� na Zám�isko sm�rem do Kout. N�koho jsme 
tam hledali a tak jsme �li v rojnicích na b��kách, a �ím víc jsme stoupali nahoru, tím víc bylo blb�ji vid�t, �e 
nakonec  jsme sami nev�d�li, kde jsme. Museli jsme dostat na h�eben, kde bylo ty�ové zna�ení. Ty�e jsme na�li, 
a dostávali jsme se zpátky na Ov�árnu. Najednou jsme uvid�li n�jaký osv�tlený okýnko a kolega Sta�a za�val 
radostí Ov�árna, ale hned se taky ozvalo a jede. Byla to na�e slu�ební rolba, která nás u� hledala. 

Jednou se poda�ilo, �e jsme m�li hleda�ku na �t�drý ve�er. Hned po sn��ení �t�drove�erní ve�e�e zvoní 
telefon a je to hleda�ka, to znamená konec svátk�, n�jaké to jídlo kapra, �aj a jede se nahoru. Naho�e seznámení 
se situací. Jednalo se o jednoho novozelan�ana, který se ztratil v oblasti Prad�du. Byli tam dva, v�dycky se n�jak 
dostali s prknem na Prad�d a potom sjí�d�li v panenském sn�hu sm�rem k chat� Barborce, na které byli 
ubytováni.  To jak  se tam dostali jsme se dozv�d�l pozd�ji. V té dob� jsem toti� slou�il celou zimu na Ramzové 
a také v Pet�íkov�. Tito dva borci z Nového Zélandu bydleli v Pet�íkov�, kde se seznámili s jedním vleka�em 
Romanem, a ten je poslal na velký kopec a myslel tím Prad�d. Borci se ubytovali na chat� Barborce. Jezdili celé 
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odpoledne na �t�drý den z Prad�du dol�, sami sob� se n�jak ztratili a asi po t�ech hodinách a� kdy� byla tma 
nahlásil ten jeden, �e postrádá svého kamaráda. Po b��ném prohlednutí  terénu byla vyhlá�ena pátrací akce 
s se�lo se tam asi 25. v�echny varianty, kde by mohl být se prohledávaly. To znamená vodopády Bílé Opavy, 
modrá zna�ka do Studánky, na druhé stran� Divoký d�l  potom sm�r na chatu �výcárnu a údolí Malého D�da. 
Jako skoro v�dycky samoz�ejm� výborný po�así, nebylo vid�t a k tomu p�kná zima. Kolem druhé hodiny ráno 
byly objeveny stopy sm�rem na Sokolku a Vidly. Taky jsme ho tam na�li, byl trochu ztuhlý a zmrzlý, ale 
zachránila ho chata lesák�, kde si schovávají n�jaké v�ci. Vypá�il n�jaké okno a vylezl si na p�du do sena. To ho 
asi zachránilo, ve zpráv� nem�l ani pono�ky v botech. Transportovali ho a� na cestu a potom byl odvezen do 
bruntálské nemocnice 25. prosince byl potom propu�t�n a oba dva zmizeli z hor. My jsme skon�ili akci v dev�t 
hodin ráno a potom jsem se rozjí�d�li dom�, kde se teprve nad�lovaly dárky. Jenda z nejv�t�ích akcí prob�hla na 
za�átku roku 79. Dva pánové nenastoupili 2. ledna do práce a za�ala po nich shá�ka. Byli vid�ni 1. ledna na 
vrcholu Prad�du v hospod� a potom u� ne. Myslím, �e akce pro nás za�ala nave�er a zase výborný podmínky. 
V noci klesla teplota na mínus 26 stup��. A tak se zase za�alo hledat. V�d�li jsme, �e cht�li jít do Studánky a tím 
byl udaný sm�r i kdy� se hodn�kráte stávalo, �e ten hledaný �el na druhou stranu.  

Hledali jsme celou noc a den. V�echny mo�né spádnice sm�rem do Studánky a v�echno marný. Ale n�kde tam 
byli, proto�e se doma neobjevili. Akce byla p�eru�ena a hledalo se potom v týdnu. A� ve �tvrtek Slávek objevil 
v míst� pramínkových vodopád� na Bílé Opav� pod ledem odznak na�itý na ruksaku a tam le�el jeden. Druhého 
na�li kousek vedle, kdy� si cht�l odpo�inout a asi usnul únavou. Byl skoro celý zavátý sn�hem a samoz�ejm�
zmrzlý. Z�ejm� cht�li jít do Studánky nejkrat�í cestou p�ímo z Prad�du, dostali se na modrou zna�ku a z té se jim 
poda�ilo sklouznout dol� do vodopád�, a to byl jejich konec. B�hem doby na to místo n�kdo dal mosaznou 
desti�ku na památku s jejich jmény. N�který rok jsem tam tu desti�ku hledal, lítal jsme nahoru a dol� a nic. 
N�kdo to odstranil. Nev��ím tomu, �e by to n�kdo ukradl. To samé jako nad Barborkou s pomní�kem pro Filipa. 
To bylo pár z mnoha hleda�ek a pátracích akcí, na které jsem si vzpomn�l. Je�t� jedna byla v prostoru Rychleb 
na polské hranici. To kdy� jsem slou�il na Ramzové. Dva �ílenci se vydali koncem prosince ve 14 hodin na 
h�ebenovku. V té dob� u� ve �ty�i dopoledne je totální tma. Ozvali se mobilem kdy� jsme se zeptali, kde jste, 
odpov�d�li nevím v takovém hlubokém lese. Po doporu�ní, �e mají z�stat na míst� jsem vyrazili se dv�ma 
skútry. Já na Smrk , jeden kopec p�ímo na hranici s Polskem a dál po hranici sm�rem k Paprsku. Jako na potvoru 
m� po cest� zdechl skútr, a tak jsem tam stál se skútrem na hranici a volal kolegu Lá�u, �e mám tro�ku 
problémy. Mezitím je Lá�a na�el, �íkal potom, já v�bec nevím, kde jsem byl a kdy� jsem mu volal, �e mám 
problémy se skútrem, tak �íkal  proboha nenechávej, tam skútr nebo, nám ho Poláci ukradnou. A po�kej na m�, já 
p�ijedu. M� se to poda�ilo nakonec spravit a potom spole�n� ka�dý s jedním ztraceným jsme dorazili do 
Pet�íkova, kde bydleli. Dom� jsme se dostali a� v 10 hodin ve�er. Hleda�ka dopadla pro v�echny dob�e.  

Zpracoval Emil Kothánek       

,,Zvyk �íst si je jediný, který není �kodlivý. P�etrvá i kdy� jiné radosti pominou. Bude tu v�dy, aby vás podpo�il, 
i kdy� ostatní mo�nosti zaniknou� Zp�íjemní vá� �as do konce �ivota.� 

/Antony Trollope/ 
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4.:  KLUDSKÁ, D.:  Lunární horoskopy: kouzelná moc m�síce.  Praha: Brána, 2013. 
5.:  LY	KA, Z.:  Na ly�ích nap�í� Grónskem.  Praha: Argo, 2012. 
Reportá� z míst, kde ani polární li�ky nedávají dobrou noc. 

...pro d�ti a mláde� 
1.: JAVNA, S.:  50 nápad� pro d�ti, jak p�isp�t k záchran� planety. Praha: Akropolis, 2012. 
2.: HO�KOVÁ, I.:  Dílna magických pom�cek: �arod�jnická u�ebnice pro d�ti i kolektivy.  Brno:  Edika, 
2012. 
�z beletrie 
1.:  ROWLING, J. K.:  Prázdné místo.  Praha: Albatros, 2013. 
Po nenadálé smrti �ty�icátníka Barryho Fairbrothera z�stane Pagford v �oku. Je to zdánliv� idylické m�ste�ko 
s dlá�d�ným nám�stím a starobylým opatstvím, ale za hezkou fasádou zu�í tichá válka. Bohatí vál�í s chudými, 
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teenage�i s rodi�i, man�elky s man�ely, u�itelé se �áky. Pagford rozhodn� není tím, �ím se na první pohled zdá. 
Prázdné místo, které po Barrym z�stane v m�stské rad�, se brzy stane katalyzátorem nejv�t�í války, jakou m�sto 

za�ilo. Kdo bude triumfovat ve volbách provázených vá�n�mi, pokrytectvím a ne�ekanými odhaleními? 

2.:  PLAIDY, J.:  Ludvík Milovaný: francouzská revoluce I.  Praha: Baronet, 2013. 
Francie dychtiv� o�ekává den, kdy mladý král, Ludvík XV., dosáhne zletilosti a vymaní se z podru�í svých 
ministr�. Zem� doufá, �e Ludvík vrátí Francii slávu a blahobyt. Jeho v�ak p�íli� vzru�uje lov a hazardní hry, ne� 
aby si v�ímal boje o moc, který probíhá na jeho vlastním dvo�e, a nejeví o vládu zájem. Brzy okusí smyslná 

pot��ení,  která  mu  nabízí �ada dychtivých milenek, od  n��ných krásek a� po slavnou markýzu de Pompadour. 
A Francii nezbývá ne� p�ihlí�et, jak jejich krále ovládají �eny� Sém� revoluce za�íná pomalu klí�it. Jak je�t�
dlouho z�stane Ludvík milovaným? 

3.:  PACHMAN, R.:  Kdokoliv.  Praha: Knihovnice.cz: R.P:Music, 2013. 
Román o stalkingu i o tom, do jaké míry je na�e soukromí opravdu soukromé. Stalking, útoky, výhr��ky, 
pronásledování, ztráta hesel a soukromí, policie, vy�et�ování, podezírání, bezmoc, strach� 

 4.:  CROSSAN, S.:  Dech.  Praha: Baronet, 2013. 
 Nic pro nás není tak p�irozené jako dýchání. P�edstavte si ale sv�t, ve kterém si jen privilegovaní mohou koupit 
dostatek kyslíku k tomu, aby mohli tan�it �i si zahrát oby�ejný fotbal. Sv�t, kde chudí jen st��í zaplatí ú�et za 

vzduch nezbytný k �ivotu. Sv�t, v n�m� po netu�ené katastrof� p�e�ívá zbytek obyvatel v hermeticky uzav�ených 
kapslích,  m�stech  s vlastní atmosférou. Spole�nost rozd�lenou na v�emocné prémie, stevardy udr�ující po�ádek 
a bezprávné pomocné pracovníky, kte�í pohromu p�e�ili jen díky výh�e ve státní loterii. Pustou planetu Zemi, kde 
nejvzácn�j�ím rostlinným druhem je oby�ejný strom. 

5.:  GRUBER, P.:  Voják 	í�e a sv�domí.  Praha: Machart, 2013. 
Zrada,  nebo povinnost? Osud vojáka wehrmachtu z �esko-n�mecké rodiny. Nikdo se jich neptal. Nem�li na 
výb�r. V t��kých vále�ných letech museli slou�it re�imu, který popíral základní lidská práva. Strhující vále�ný 
román podle skute�ných událostí. 

6.:  WATERS, S.:  Náklonnost.  Praha: Argo, 2013. 
Margaret, mladá dáma z lep�í spole�nosti, má p�ed sebou u�lechtilý úkol. Coby dobro�inná náv�t�vnice bude 
docházet  do  Millbanku,  nejponu�ej�í �enské v�znice v Londýn�, a stýkat se s tamními trestankyn�mi. Skeptická 
a ne��astná Margaret, zotavující se z pokusu o sebevra�du , vidí v �enách z Millbanku jen prosté ubo�a�ky, dokud 
se neseznámí se Selinou Dawesovou. Mladá spiritistka, odsouzená za podvod p�i seanci, p�itahuje Margaret od 
prvního okam�iku a díky ní se nechá stále hloub�ji zatahovat do sv�ta duch� a zjevení, otisk� nehmotných dlaní a 
nevysv�tlitelných úkaz�� 

 7.:  CUNNINGHAM, M.:  Domov na konci sv�ta.  Praha: Odeon, 2013. 
Autor slavného románu Hodiny p�iná�í k�ehký p�íb�h o lásce t�í mladých lidí. Rafinovan� komponovaný román, 
�asov� rozkro�ený mezi 60. a 80. lety minulého století, reprezentuje �pi�ku sou�asné americké literatury. 

� pro d�ti a mláde� 
1.:  PAPOU�KOVÁ, E.:  Kosprd a Telecí.   Praha: Albatros, 2013. 
P�íb�h ze �kolky zachycuje ka�dodenní momenty, které se mohly p�ihodit v kterékoliv mate�ské �kolce, stejn� jako 
vypovídá o d�tské fantazii i nápadech p�ed�kolák�, nad nimi� se dosp�lí nesta�í divit. P�átelství Kosprda a Telecí  
i jejich dobrodru�ství a postoje jsou zachyceny velmi vtipn� a sou�asn� velmi pravdiv�. 

2.:  KINNEY, J.:  Deník malého poseroutky. Páté kolo u vozu.  Praha: CooBoo, 2013. 
Valentýnský ve�írek na Gregov� �kole p�evrátil jeho sv�t vzh�ru nohama. Greg se ze v�ech sil sna�í najít holku, 
s kterou by na n�j �el, a bojí se, �e z�stane na ocet. Jeho nejlep�í kamarád Rowley taky nemá r��ové vyhlídky, ale 
to je jen chabá út�cha. Ne�ekanou souhrou náhod se to Gregovi nakonec poda�í a páté kolo u  vozu je Rowley. 
Ov�em toho ve�era se odehraje spousta v�cí a nakonec není tak docela jisté, kdo vlastn� bude mít �t�stí v lásce. 
Sedmý díl série Deník malého poseroutky.. 

3.:  KAGAWA, J.:  �elezná dcera.  Praha: Kni�ní klub, 2012. 
Meghan nap�l smrtelnice a nap�l letní elfka, nikdy nikam po�ádn� nezapadala. Aby zachránila bratra, uzav�ela 
dohodu se Zimním princem. Ten ji v�ak opustil a odvrhl a ona z�stane se zlomeným srdcem uv�zn�ná na 
chladném, nep�átelském dvo�e Zimní královny. A co h��, Meghan p�i�la o vlastní magické schopnosti a v tom 
zrádném sv�t�, který ji obklopuje si musí poradit jen pomocí vlastní chytrosti. Neví, komu m��e d�v��ovat, netu�í, 
kam se obrátit o pomoc.                                                                   Olga Hulínová, vedoucí p�j�ovny pro dosp�lé                                                 
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24. 05. 2013 Marek Musil a Michaela ��erbová (oba z Opavy) 

25. 05. 2013 Ladislav Sakala a Martina Poláková (oba z Vrbna p. P.) 

07. 06. 2013 Vlastimil Holubec a Veronika P�ibylová (oba z Vrbna p. P.) 

08. 06. 2013 Jan Studený a V�ra Bla�ková (oba z Olomouce) 

08. 06. 2013 Du�an Ja�kovský a Renáta Kop�ivová (oba z Ludvíkova)  

  - církevní s�atek  

15. 06. 2013 Václav Winter a Zuzana Szeligová (oba z Prahy)  

  - církevní s�atek 

Bc. Dagmar Pode�vová matriká�ka  

Tereza   F i � ro vá    Vrbno pod Prad�dem 
Dino   �i g a    Vrbno pod Prad�dem 
Antonín   J e di nák    Vrbno pod Prad�dem 

Anna   Ur bán ko vá    Vrbno pod Prad�dem 
Tereza   Se i t zo vá    Vrbno pod Prad�dem 
Ane�ka   G r áfo vá    Vrbno pod Prad�dem 

Adéla   The r o vá    Vrbno pod Prad�dem  
Rozárka   H ai fl e ro vá   Vrbno pod Prad�dem - Mnichov 

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

Franti�ek   B art o�í k   Vrbno pod Prad�dem � Mnichov 
Jana   Ant al o vá    Vrbno pod Prad�dem 

Eva   Vac ko vá    Vrbno pod Prad�dem 
Walburga   Kupko v á   Vrbno pod Prad�dem � Mnichov 
Vojt�ch   Spá� i l    Vrbno pod Prad�dem � Mnichov 

Helena   Lu ká� o vá    Vrbno pod Prad�dem � Mnichov 
Josef   Ho r ák   Vrbno pod Prad�dem   
Radmila   B abko v á    Vrbno pod Prad�dem � Mnichov 

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

Uzav�ená man�elství 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Ode�la ti�e. Tém�� jsme to ani nezaznamenali, v tom ka�dodenním shonu, oko�en�ném p�írodními  
a následn� politickými povodn�mi.Po zdrcující zpráv� se �lov�k zastaví a p�emý�lí. Víme, �e Tv�j byl 

bohatý a nad míru plodný. Z na�eho pohledu nelze opomenout Tvoji zásluhu p�i sestavování na�í místní 
organizace 	SSD. B�hem t�ch uplynulých let jsi nám byla v�dy v�rnou kamarádkou, poctiv� pracující 

v�ude tam , kde bylo pot�eba, bez zbyte�ných okázalostí  a pompy. Snad práv� proto si a� pozd�ji 
uv�domíme,  

Radko Babková  
jak nám chybí�. 

Nezapomeneme na Tebe. MO 	SSD Vrbno 
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Blahop�ejeme 

Dnes dostává� se k zajímavému místu, v knize �ivota u� k 80. listu. 
Musíme Ti ale n�co p�iznat - na Tob� ta léta nejsou poznat. 

Proto nejen dne�ní den oslavuj, p�ece je stále d�vod pro� se smát. 
Kdy� chce�, po�ádn� se zaraduj, to je recept, jak být dlouho �iv a zdráv! 

Dne 16. �ervence 2013 oslaví své krásné �ivotní jubileum 

paní Marta Rybárová  
z Vrbna pod Prad�dem. 

V�echno nejlep�í, pevné zdraví, hodn� lásky do dal�ích let p�eje celá rodina. 

Dne 3. �ervence 2013 oslaví 80. narozeniny 

pan Antonín Pavlúsik 
z Vrbna pod Prad�dem. 

V�echno nejlep�í do dal�ích let, hodn� �t�stí, lásky a zdraví p�ejí 
man�elka Hana a dcery Katka, Lida, Jana, Lenka a syn Radek s rodinami.  

�estnáct vnou�at a t�i pravnou�ata posílají d�de�kovi velkou pusu.      

�Kdo se cítí stále mlád, �ije si na sv�t� rád. 
Hodn� smíchu, hodn� zdraví, a� T� �ivot stále baví! 

Lásku, �t�stí, dobrou víru, udr�uj v�dy správnou míru, 
�ivota si u�ívej, do sta let Ti bude hej�. 

Dne 9. �ervence 2013 oslaví krásné 80. narozeniny 

pan Zden�k Toman 
z Vrbna pod Prad�dem.  

V�echno nejlep�í do dal�ích let p�ejí man�elka Jarmila,  
synové Zden�k a Vladimír s rodinami, syn Ji�í,  

�est vnuk� a sedm pravnou�at.  

���astný �ivot bez starostí, stále dobrou náladu, 
na ka�dý den radost malou, po celý rok pohodu�. 

Dne 15. �ervence 2013 oslaví krásné 80. narozeniny 

pan Stanislav Svozil 
z Vrbna pod Prad�dem.  

V�echno nejlep�í, hlavn� hodn� zdraví a spokojenosti do dal�ích let  
p�eje man�elka Marta, syn Dalibor a celá rodina Svozilová. 
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Vzpomínáme 

Dne 22. srpna 2013 se do�ívá krásných 60 let  

paní Jitka Ho�avová 
z Vrbna pod Prad�dem. 

�A� úsm�v a radost na Tvé tvá�i neustále zá�í. 
Dnes �edesáté narozeniny slaví�, tak a� se hodn� baví�.  

Hodn� �t�stí, zdraví, lásky, a� nemá� �ádné vrásky. 
A� sm�je� se den co den, a� splní se Ti ka�dý sen. 

A� má� kolem sebe prima lidi, co T� v�dycky rádi vidí.  
To Ti, Jitu�ko, z lásky p�eje kamarádka Majka s p�ítelem a v�ichni,  

co T� mají rádi. 

�B�h ví, pro� srdce Tvé p�estalo bít, v�dy� m�lo je�t� pro koho �ít�. 
Dne 6. �ervence 2013 vzpomeneme 10. smutné výro�í úmrtí 

pana Antona Marko 
z Vrbna pod Prad�dem. 

a 19. �ervna 2013 jsme vzpomn�li jeho nedo�itých 81 let. 
Vzpomíná man�elka Anna, syn Anton  

a dcery Ani�ka a Pavlína s rodinami a vnou�aty. 

�Jen ten kdo ztratil, ví, kolik smutku z�stává v srdcích t�ch nejbli��ích�. 
Dne 8. �ervence vzpomeneme 6. smutné výro�í úmrtí 

pana Jind�icha Darmovzala 
z Vrbna pod Prad�dem � Mnichova. 

Sou�asn� 16. �ervence budeme vzpomínat jeho nedo�itých 67 let.  
S láskou a úctou vzpomínají man�elka Ji�ina,  
syn René s rodinou, syn Jind�ich s p�ítelkyní  

a sourozenci. Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te s námi. 

�M�l jsi rád �ivot a lidi kolem sebe, a my v�ichni jsme milovali Tebe. 
Jen vzpomínky z�staly na roky ��astné, jsou v srdcích ukryté, hluboké, krásné... 

Tak, jak Ti z o�í zá�ila láska a dobrota, tak nám chybí� do konce �ivota. 
Nikdy nezapomeneme�.  

Dne 16. �ervence 2013 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

pana Josefa Moravce 
z Karlovic.  

S láskou stále vzpomínají man�elka Anna, synové Petr a Roman  
s rodinami a babi�ka Elisabeth. 
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�Zem�eli ti�e, jako kdy� hv�zdy padají,  
vzpomínky na Vás, drazí rodi�e, neuvadají�. 

Dne 11. �ervence 2013 vzpomeneme s velkým smutkem a bolestí 6. výro�í úmrtí  

na�eho milovaného a ob�tavého tatínka a d�de�ka 

pana Pavla Strnadela 
a 17. �ervence 2013 vzpomeneme 16. výro�í úmrtí na�í milované 

maminky a babi�ky 

paní V�ry Strnadelové 
oba z Vrbna pod Prad�dem.  

Zárove� jsme vzpomn�li nedo�itých narozenin na�ich rodi��. 
S velkou láskou a úctou vzpomínají dcery a synové s rodinami.  

�Zahrada opu�t�ná, jen ptáci píse� p�jí,  
zav�el jsi o�i, cht�lo se Ti spát, ani� jsi tu�il, co to má znamenat, 
nebylo léku, abys mohl �ít, nebylo Ti dop�áno déle s námi být, 

smutný je domov, smutno je v n�m, cesti�ka na h�bitov z�stala jen�.  
Dne 17. �ervence 2013 uplyne jeden rok, co nás nav�dy opustil �lov�k,  

který miloval �ivot a lidi kolem sebe 

pan Josef Reiskup 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomínají d�ti Radek a Edita s rodinami, Eva se synem Kubou,  
sourozenci Jana, Jarka, Ji�ina, Olin, p�átelé a známí. 

�Tv�j hlas, úsm�v, vítr vzal. Zdá se to být jako dnes,  
v u�ích zní ta bolestivá slova, �es ode�la a nevrátí� se zp�t.  

Ut�ete slzy a op�t se sm�jte, tak si to p�eji a v dobrém vzpomínejte�.  
Dne 19. �ervence 2013 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

paní Mgr. Hany Sehnálkové,  
rozené Feikové. 

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

�	as letí, bolest v�ak z�stává...� 
Dne 28. �ervence 2013 by oslavil své 60. narozeniny 

pan Ji�í Jarem�uk 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Ode�el ale náhle 6. �ervna 2006.  
Vzpomíná rodina a p�átelé. 
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�Maminky neumírají, maminky jen usínají, 
aby se probouzely v srdcích svých d�tí�.  

Dne 29. �ervence 2013 vzpomeneme 2. smutné výro�í úmrtí mojí maminky 

paní Viery Vránové 
z Karlovy Studánky. 

S láskou vzpomíná syn Kamil. 

�Ode�el jsi, jak si to osud p�ál, v na�ich srdcích a vzpomínkách z�stává� dál. 
Roky plynou, jak tiché �eky proud, v srdci bolest z�stává a nedá zapomenout�. 

Dne 31. �ervence 2013 uplyne 25 let od úmrtí  
na�eho milovaného man�ela, tatínka a d�de�ka  

pana Franti�ka Ho�ka.

S láskou vzpomínají man�elka Alena, dcery Hana, Irena, Jana  
a vnou�ata Petr, Luká�, Hanka a Alenka. 

�Roky plynou, jak tiché �eky proud, 
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout�. 

Dne 7. srpna 2013 vzpomeneme 10. smutné výro�í úmrtí 

paní Marie Teocharidu 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná sestra Sofia. 

�	as plyne dál a nevrátí, co vzal. 
Jen bolestné vzpomínky a v o�ích slzy zanechal�. 

Dne 8. srpna 2013 vzpomeneme 5. smutné výro�í úmrtí 

pana Václava Jo�ka 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomínají man�elka a d�ti s rodinami.  
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Autobusový zájezd Chorvatsko, Makarská Riviéra
Ubytování v chatkách. Termín: od 23. 8. do 1. 9. 2013. Cena 3.850,- K�  
(dít� dohodou). Kontakt: Eduard Pe�ich, tel. 728 401 361 do 15. 7. 2013. 

Inzerce 

�Jen svíci a kyti�ku na hrob Ti m��eme dát, 
chvili�ku postát a ti�e na Tebe vzpomínat�. 

Dne 19. srpna 2013 vzpomeneme 15. smutné výro�í úmrtí 

paní Anny Relovské 
z Vrbna pod Prad�dem � Mnichova.  

Stále s láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.  

�To, �e �as rány hojí, je jen zdání, 
v srdci z�stává bolest a vzpomínání�. 

Dne 23. srpna 2013 vzpomeneme 2. smutné výro�í úmrtí 

paní Al�b�ty Michal�íkové 
z Vrbna pod Prad�dem � �elezné. 

S láskou vzpomíná man�el Antonín, syn Heinz  
a dcery Al�b�ta a Hana s rodinami. 

�	as utíká a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích �ijí dál�. 
Dne 24. srpna 2013 vzpomeneme 25. výro�í úmrtí 

pana Milo�e Rabu�ice  
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná man�elka a dcera s rodinou. 
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