


 

  
 

2. strana 

ZPRAVODAJ 

 

  



 

  
 

3. strana

ZPRAVODAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

4. strana 

ZPRAVODAJ 

 

Bytové domy dostanou nové balkóny 
Správa bytů informuje občany, že v domech města na ulici Ve Svahu proběhne 
rekonstrukce     balkonů.     Dne   1.   6.   2015    začne    dodavatelská   firma   s   opravou 
a předpokládaný termín ukončení opravy se předpokládá na 14. 8. 2015. „Zakázku od 
města získala ve veřejné soutěži stavební společnost Agist systems s.r.o. z Krnova,“ uvedl 
pracovník majetkoprávního odboru Městského úřadu Vrbno pod Pradědem Mgr. Fotis 
Fotopulos.  

Máte v pořádku registraci svého vozidla? 
Ověřte  si,  zda  je  u  vašeho  vozidla  správně  zapsán vlastník vozidla a vaše vozidlo není 
v  tzv.  „polopřevodu“.  Z  pohledu  aktuálně  účinného  zákona  nejde  o  nic  jiného,  než 
o dokončení změny provozovatele vozidla. Vozidlo lze tzv. „doregistrovat“ do 30. 6. 2015. 
Tuto informaci si lze jednoduše zjistit v aplikaci, která je dostupná na webové adrese 
Ministerstva dopravy www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu lze provést na základě 
vložení čísla osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz). Po potvrzení jsou 
sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena, nebo je nutné registraci 
dokončit, tedy zapsat vlastníka vozidla k určitému datu. 

Jak snížit platby za energii a zemní plyn 
Město Vrbno pod Pradědem pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady vaší domácnosti či 
firmy na elektrickou energii a zemní plyn, a to prostřednictvím elektronické aukce 
pořádané společností eCENTRE, a.s. Protože vnímáme potřeby občanů, chceme jim tímto 
způsobem pomoci snížit náklady na energie i pro jejich domácnosti. Proto bylo pro vás 
otevřeno kontaktní místo - je jím přístavba radnice, po třech termínech v květnu to bude 
ještě jednou - ve středu 3. června 2015 od 14 do 17 hodin.  

Patrik Locku, IT pracovník MěÚ a web města 
 

Vrbnem projedou koloběžkáři na své cestě okolo kraje 

Do Vrbna pod Pradědem zavítá skupina koloběžkářů na své cestě 
okolo Moravskoslezského kraje. Koloběžkáři budou ve městě 
v pondělí 8. června. Podívají se na zámek Grohmann a navštíví 
děti a učitele v Mateřské škole Jesenická. Poté budou pokračovat 
do Karlovy Studánky.  

Koloběžková   Tour   de   nejkačka   po   Moravskoslezském    kraji 
a evropských projektech startuje 2. června v Ostravě. Po 22 
etapách, ujetí 600 kilometrů a návštěvě více než 130 zajímavých míst a projektů se 
koloběžkáři vrátí do Ostravy 26. června. Akci pořádá Regionální rada Moravskoslezsko, 
zodpovědná za financování projektů v kraji evropskými penězi. 

„Koloběžková tour bude podívaná pro lidi. Tímto netradičním způsobem chceme lidem 
ukázat, co je v našem kraji pěkného, jak se kraj podařilo díky evropským miliardám 
vylepšit a zkrášlit a jak fungují evropské projekty i jiná zajímavá místa,“ popsala tour za 
organizátory Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. 

Vrbno je zastávkou jedné z nejtěžších etap celé koloběžkové tour. Šestá, tzv. bolavá etapa 
vede z Města Albrechtic do přes Vrbno pod Pradědem do Ludvíkova a Karlovy Studánky. 
Koloběžkáři musí ujet přes 37 kilometrů a zdolat 630 výškových metrů stoupání.   

Koloběžkáře na jejich cestě po kraji podpoří nadšenci ze skupiny Bo kolobka a přidají se 
také známé osobnosti. Lidé mohou zážitky z cesty sledovat na www.nejkacka.eu a na 
sociálních sítích, nebo se mohou přidat na vlastní koloběžce nebo kole.  

Ing. Anna Durajová, Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
 

Zprávy z vrbenské radnice 
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Přidáte se na koloběžce také? 
Jak prozrazuje článek nahoře, můžete se k pracovníkům Regionální rady Moravskoslezsko 
přidat, budou mít k dispozici minimálně jednu volnou koloběžku, nebo můžete jet na své. 
„Bolavá etapa“ vyjíždí 8. června 2015 (v pondělí) v 9 hod z Města Albrechtic, v 11 hod 
mají kolobkáři dojet k Muzeu Kosárna do Karlovic a v 11:45 hod k Zámečku Grohmann. 
Přesně  o  hodinu  později  budou v Parku Dětský svět při Mateřské škole Jesenická a ve 
14 hod v Areálu volnočasových aktivit Černá Opava. Kolem 16:30 hod dojedou účastníci 
tour do Karlovy Studánky.  

Mnichov bez elektřiny 
Informujeme  občany,  že  společnost  ČEZ  Distribuce  ohlásila na čtvrtek 4. června 2015 
v čase od 7:30 do 16 hod přerušení dodávky elektrické energie pro místní část Mnichov, 
na obou březích Černé Opavy. Důvodem jsou plánované práce na vedení vysokého 
napětí. Energetici informovali o omezení služeb občany a organizace v místě vylepenými 
plakátky.  

Bikepark zvýšil atraktivitu areálu Pod Vysokou horou 
Vrbno  pod  Pradědem  potěší  všechny  bikery  -  v  prostoru  Vysoké hory byl v sobotu 
16. května 2015 otevřen bikepark. Má tři trasy, jezdci si tedy mohou zvolit náročnost 
podle svých schopností a zkušeností. Modrý trail se nazývá Tobogan, červený Mamba trail 
a nejnáročnější je černý Natural trail. Některé prvky na trati určené pro zvýšení atraktivity 
projížďky jsou značeny svislými značkami. K trailům se dostanete ve Ski Aréně Vrbno, 
parkovat lze pod bobovou dráhou či spodní stanicí vleku. Snímky ze slavnostního otevření 
a z trailů: Ladislav Olejníček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klidové místo poblíž okružní křižovatky osadili travním semenem 
Město  nechalo  upravit  plochu  veřejné   zeleně   v  proluce   mezi   okružní   křižovatkou 
a parkovištěm Penny marketu. Pracovník firmy 
Naděžda  Klíčová  s využitím  techniky  v sobotu 
9. května 2015 prostranství srovnal a uhladil. 
"Máme představu o klidovém místě, kam se 
půjdou posadit občané i návštěvníci města na 
lavičky, nebo někteří třeba rovnou do trávy, která 
tam brzy poroste. Takové plochy pro odpočinek 
mají i jiná města. Je to jen prozatímní úprava, 
radnice pracuje na projektu proměny tohoto 
místa," uvedla vedoucí majetkoprávního odboru 
Městského    úřadu    Vrbno   pod   Pradědem 
Ing. Iveta Pešatová. Snímek Ladislava Olejníčka 
byl pořízen ještě před osetím plochy trávou.  



 

  
 

6. strana 

ZPRAVODAJ 

Ve Vrbně ubývá bariér 
Nedávno opravené schodiště 
spojující prostor před 
železničním                nádražím 
a  autobusovými   zastávkami 
se značeným přechodem pro 
chodce přes státní silnici 
dostalo nově kovové sjezdy. 
Umožní lidem na kolečkových 
křeslech     a     také     rodičům 
s malými dětmi v kočárcích 
dostat se bezpečně k přechodu 
a po něm na protější chodník 
na ulici Nádražní. Dosud museli 
lidé na vozíčcích z prostoru 
zastávek jet trasou autobusů až 
k nájezdu na silnici, tam už 
ovšem není přechod pro 
chodce. Městu tak ubyla jedna z bariér pro lidi se sníženou mobilitou.  

Další bariéra brzy zmizí také z prostor vrbenské radnice – tady pokročila stavba výtahu, 
jímž se lidé na vozíčku či maminky s kočárkem už v červenci 2015 dostanou bez problému 
do zvýšeného přízemí i prvního patra. Vstup bude ze dvora radnice. Snímek Ladislava 
Olejníčka. 

Město podporuje zajímavé akce a činnost spolků 
Rada města Vrbna pod Pradědem na svém 11. zasedání ve středu 29. dubna 2015 
vyhlásila dotační programy pro 2. pololetí roku 2015. Program I. je určen na podporu 
činnosti spolků a občanských sdružení - dotace na činnost, program II. na podporu 
kulturních a společenských akcí - dotace na akce. Město bude moci mezi žadatele, kteří 
splní  podmínky pro přiznání dotací, rozdělit 160 tisíc korun. Informace k programu I. a II. 
i formuláře ke stažení najdete v sekci Úřední deska – číslo 45/2015. Žádosti se přijímají až 
do 30. června 2015.  

Vytrvalci zdolávali stoupání a klesání na extrémní trati 
Jedinečný závod běžců zařazený do seriálu tří závodů horských, terénních ultra-
maratónů Czech Ultra-trail Tour (CUTT) se běžel v sobotu 16. května 2015 ve Vrbně p. P.. 
Sportovci běželi od sportovního gymnázia přes okružní křižovatku a po Jesenické dál 
podle rozpisu trasy. Na trať dlouhou 75 km s převýšením více než 3500 metrů se vydaly 
čtyři desítky běžců, z nich pět soutěž nedokončilo a pět využilo možnosti zkrácení na 50 
km. Časový limit byl 24 hod a závodníci vystoupali i seběhli například Videlský kříž, 
Praděd, Dlouhé Stráně, Vysokou holi a Vysokou horu. Nejrychlejší z mužů Stanislav 
Najvert trať zdolal za necelých osm hodin, nejlepší mezi ženami Klára Rampírová (oba 
Adidas Outdoor Team) obsadila na výsledkové listině celkově 6 .- 7. místo. Seriál závodů 
je novinkou mezi běžeckými závody vytrvalců, pořádala jej Česká asociace extrémních 
sportů. Další závod se chystá na srpen do Krkonoš a na prosinec do Beskyd. Záštitu nad 
závodem převzalo Město Vrbno pod Pradědem, ceny nejlepším v neděli předaly 
vrbenské místostarostky Květa Kubíčková a Ing. Pavla Müllerová.  

Oblíbený příměstský tábor i letos pomůže rodinám a zabaví děti 
Město Vrbno pod Pradědem i tentokrát vyjde vstříc zájemcům o příměstský tábor v čase 
hlavních prázdnin. Týdenní turnusy poběží od 7. července až do 21. srpna 2015, denně 
od 7:30 do 15:30 hod a pro každý musí mít táborníci samostatnou přihlášku i potvrzení od 
lékaře. Přihlášky si budete moci vyzvednout od 1. června na sekretariátu radnice a také 
na Základní škole Vrbno p. P., budova č. IV u vedoucí tábora, paní Kateřiny Novotné. Cena 



 

  
 

7. strana

ZPRAVODAJ

jednoho týdenního turnusu činí pro děti s trvalým pobytem ve Vrbně pod Pradědem 250 
korun, pro přespolní děti dvojnásobek. Táborníky čekají dny s výlety, soutěžemi i zábavou 
a různé hry. Přihlásit můžete děti od 7 do 15 let.   

Domov pro seniory povede Mgr. Jan Vavřík 
Novým ředitelem Domova pro seniory v Mnichově jmenuje Rada města Vrbna pod 
Pradědem Mgr. Jana Vavříka. Na svém 11. zasedání ve středu 29. dubna 2015 radní dali 
na doporučení výběrové komise a většinou hlasů rozhodli, že Mgr. Vavřík bude do funkce 
jmenován s účinností od 1. července 2015, a to v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Dočasným vedením Domova pro seniory byla 
pověřena  Dana  Magdálková.  Mgr.  Vavřík  nyní  pracuje   ve   funkci   ředitele   Základní 
a mateřské školy v Andělské Hoře.  

Lidé stále vytvářejí černé skládky 
U rybářské chaty před mostem k zahrádkářské osadě se objevila černá skládka. Kdosi si 
kontejner „spletl" se sběrným dvorem a odložil při něm vysloužilou postel, vysavače, 
plasty i další odpad. „To je jen těžko pochopitelné, když ve městě provozujeme sběrný 
dvůr, kam lidé mohou šest dnů v týdnu dovézt a zdarma uložit  i takový větší odpad. Ve 
všední dny je sběrný dvůr otevřen od 8 do 16:30 hod, v sobotu od 9 do 11 hodin," uvedl 
jednatel  společnosti  TECHNICKÉ  SLUŽBY  VRBNO  s.r.o. Zdeněk Valenta. V dubnu se lidé 
z   Vrbna   setkali   při   akci  Ukliďme  Česko  a  vymetli  naše  město  od  černých  skládek 
a odhozených odpadků. Jiní naopak skládky znovu vytvářejí. Snímek Jiřího Vašíčka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Delegace města odjíždí na setkání občanů čtyř měst do Ribéracu 
V prvním červnovém týdnu se připojí čtyřčlenná delegace města Vrbna pod Pradědem 
k výpravě partnerského polského města Glogówek a společně odcestují autobusem na 
setkání občanů čtyř partnerských měst do francouzského městečka Ribérac. Naši delegaci 
tvoří obě místostarostky Květa Kubíčková a Ing. Pavla Müllerová, dále tajemník 
městského úřadu Ing. Miroslav Adámek a vedoucí bytové správy Mgr. Fotis Fotopulos. Do 
čtyřlístku spřátelených měst svázaných dvoustrannými partnerskými smlouvami patří 
ještě  německé  město  Rietberg.  Setkání  obyvatel evropských měst a poznávání kultury 
a tradicí dané země podporuje Evropská unie. 

Mgr. Alena Kiedroňová, odbor vnitřních věcí MěÚ Vrbno p. P. 
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Bezpečný elektronický úřad blíže občanovi. 

Reg. číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09454 
 

Město v minulosti investovalo vlastní zdroje do rozvoje informačního systému, který je 
v rámci úřadu jednotný, provázaný a splňuje požadavky na provoz a rozvoj. Tímto krokem 
obec připravila datový základ pro další zkvalitňování procesů, které chce v rámci strategie 
úřadu více otevřít občanům a tím zajistit strategii tzv. „otevřeného úřadu“, bezpečného 
úřadu, umožnit rychlejší, kvalitnější a obsahově úplnější komunikaci úřadu s občany. 
 

Cílem projektu je: 

- zabezpečení organizace (tj. bezpečný provoz IT) 

- rozvoj procesů umožňující podpořit komunikaci občan úředník 

- napojit spisovou službu organizace na krajskou digitální spisovnu 

- přejít na plně digitální procesy při schvalování závazků organizace, zajistit 
digitalizaci dat v rámci spisové služby 

 

Na tuto akci získalo Město Vrbno pod Pradědem dotaci ze strukturálního fondu ERDF.  

Celkové způsobilé výdaje činí 2.136.497 Kč 

Dotace (85%) činí                     1.816.022 Kč 
 

Ve výběrové řízení vyhrála firma HCV Group a.s. Rožnov po Radhoštěm, která nabídla 
cenu 2.306.081 Kč. 

Ing. Miloš Lasota, Projektový manažer 
 

Co mám dělat, když zjistím, že moje dítě bere drogy. 
 S tímto zjištěním se může setkat každý z nás. Ze statistických výzkumů, má s drogami 
zkušenost (převážně lehkými, př. marihuana) každý třetí člověk ve věku osmnácti let. Tato 
zkušenost je významný fakt, ale nemusí nutně znamenat víc než další, rizikový, životní 
experiment. Pokud však celá zkušenost experimentem neskončí, snadno pak může 
vzniknout problém se závislostí na psychoaktivních látkách. 
 

To, že dítě bere drogy (v tomto případě kouří marihuanu), nemusí být zpočátku vůbec 
nápadné. Přesto existují určité signály, které napovídají, že něco nemusí být v pořádku. 
Důvody potíží mohou být ale i jiné a nemusí jít zrovna o drogy např. nástup puberty. Zde 
uvádíme některé z příznaků, kterým je  dobré věnovat pozornost: problémy ve škole 
(absence, zhoršení prospěchu), ztráta původních zájmů, změna přátel a party, změny 
v chování, fyzická slabost, podrážděnost, citová labilita, malátnost, výrazně červené oči, 
spaní přes den, výrazný nárůst chuti k jídlu, mizení peněz. 
 

Když rodič s jistotou zjistí, že jeho dítě experimentuje nebo bere drogy, ocitá se ve změti 
emocí, které se jen těžko popisují. Důležité je však mít na paměti tyto body: 
 

1. Neobviňovat se, uvažovat konstruktivně. Místo hledání, kde se v minulosti stala 
chyba, uvažujte o tom, jak situaci zvládnout. Je nutné si uvědomit, že situaci nelze vyřešit 
za den, za týden, ale velice pravděpodobně ani za měsíc. Bude potřeba dlouhodobé 
spolupráce mezi Vámi jako rodiči, tak i Vámi a Vaším dítětem. 
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2. Snažit se nepřestat komunikovat s dítětem. Pokuste se s dítětem komunikovat 
na nekonfliktní linii. Je možné, že se jedná o první incident, získejte tedy, co nejvíce 
relevantních informací a nad situací nezavírejte oči. Každá situace se dá řešit. 
 

 3. Svěřit se a vyhledat pomoc pro sebe i dítě. Všeobecně platí, že pomáhá o problému 
hovořit. Pokud nemáte s kým si o tom promluvit, ale i tak chcete, situaci řešit s pomocí 
odborníka (psycholog, adiktolog) můžete kontaktovat zařízení, které s drogovou 
problematikou profesionálně pracuje. Konzultace je anonymní, většinou probíhající 
osobně, ale lze i konzultovat po telefonu. Pro Vaše dítě tato situace není lehká, ale není 
lehká ani pro Vás. Proto byste měli myslet i na sebe a nebýt v této těžké situaci na tento 
problém sami. 
 

4.Pomáhá najít spojence k řešení problému. Možní prospěšní spojenci je  druhý rodič 
dítěte. Rodiče by se měli ve výchově problémového dítěte dokázat domluvit, i když jsou 
rozvedení nebo mají mezi sebou nevyřešené problémy. Jenom tak totiž nebude dítě 
uzavírat spojenectví s tím rodičem, který mu právě víc dovolí. To by se pak nevyplatilo 
oběma. Užitečnými spojenci jsou i různá zařízení jako je:  
 

Ambulance adiktologie, Mgr. Stanislav Toman, Zahradní 1, Bruntál, tel. 602658859 nebo 
Služby drogové prevence OPEN HOUSE o.p.s., terénní pracovník Jiří Vlček tel. 
775 096 710, který působí každou středu ve Vrbně pod Pradědem.  

Ivana Remešová, DiS., vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ 
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Upozorňujeme všechny občany obce Karlova Studánka, kteří ještě neuhradili místní 
poplatek ze psů a místní poplatek za komunální odpad, že splatnost je do 30. 6.! 

Pro připomenutí:  
- sazba poplatku ze psa činí: 
 za prvního psa 500,- Kč 
 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1 000,- Kč. 

- poplatek za komunální odpad: 
 je povinna platit každá osoba, která má v obci trvalý pobyt, 
 sazba poplatku je 500,- Kč na osobu/rok, 
 osoby starší 70 let a děti mladší 15 let (v daném roce dovrší) 300,- Kč na  
 osobu/rok. 
 

Oznámení o změně ceny vodného a stočného 
Zastupitelstvo obce Karlova Studánka na svém 5. zasedání dne 18. května řešilo havarijní 
stav kanalizace v obci. Na základě celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny 
podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014 dospělo k závěru, že je nutné 
provést úpravu ceny vodného a stočného. 

Zastupitelstvo obce stanovuje cenu: vodného ve výši 19,- Kč bez DPH (nemění se), 
                                                               stočného ve výši 22,- Kč 
s účinností od 1. července. 

Za obec Karlova Studánka Pavla Skrutková 

 

 

 

 

 

Nehodovost 
Dopravní policisté šetřili v průběhu prodlouženého víkendu 8. – 10. 5. pět nehod, při 
kterých se jedna osoba (nezletilý cyklista) zranila těžce. Cyklista jel z kopce v obci 
Ludvíkov a při vyhýbání chodcům, kteří šli za sebou, nezvládl řízení a spadl do příkopu. 
Utrpěl tříštivou zlomeninu ruky. U jedné nehody prověřují jízdu pod vlivem alkoholu. 
Výše škod při dopravních nehodách byla přes 80 tisíc korun.   

Při silničních kontrolách jsme zjistili u pěti řidičů jízdu po požití alkoholu a u dvou jízdu 
pod vlivem drog.  

Odcizil dva koně 
Vrbenští policisté prověřují krádež koní, ke které došlo od odpoledne 20. do rána 21. 5. ve 
Vrbně pod Pradědem, místní části Vidly. Prozatím neznámý pachatel vnikl násilím do 
konírny, ze které odcizil dva ustájené tažné koně a dvě ohlávky. Majiteli vznikla škoda ve 
výši přes 71 tisíc korun.  

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková, skupina tisku a prevence Bruntál 
 

 

21. 4.                    
Celkem 3ks techniky a 16 hasičů z jednotky hasičů Vrbno pod Pradědem bylo posláno 
tento den na požár průmyslového objektu do Karlovic. Jednalo se o požár haly, ve které 
bylo uskladněno větší množství převážně hořlavého materiálu. Celkem na místo zásahu 

Upozornění Obecního úřadu Karlova Studánka 

Z činnosti hasičů města Vrbna pod Pradědem 
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vyjelo sedm jednotek hasičů stanice Bruntál, Karlovic ve Slezsku, Světlé  Hory,  Vrbna  pod   
Pradědem,   Krnova,   Města   Albrechtic a Karlovy Studánky. K události přijeli i vrbenští 
policisté. Hasiči ihned začali s hasebními pracemi a také část hasičů se věnovala ochraně 
přilehlé budovy, ve které byli ustájeni koně. Tyto nakonec nebylo potřeba vyvést a tento 
objekt  byl  zcela  uchráněn.  Během zásahu bylo zřízeno čerpací stanoviště u řeky Opavy 
a probíhaly  hasební  práce.  Pomocí  nakladače  byl  z  haly  vyvezen   hořlavý    materiál  
a  finálně  dohašen.  Škoda,  vzniklá  zahořením plechové haly a shořením uskladněných 
věcí - starších pracovních strojů, sena a stavebního materiálu, byla vyčíslena majiteli na 
980 tisíc korun. 

8. 5. 
Ve 23:05 tohoto dne vyjížděli hasiči z Vrbna p. P. na žádost Policie ČR otevřít uzavřený 
byt. V bytě se nacházela nemocná osoba, která volala o pomoc. Hasiči provedli otevření 
bytu a poté asistovali zdravotnické službě s ošetřením pacientky. Osoba byla 
transportována do vozidla ZZS a odvezena na vyšetření. 

13. 5. 
V dopoledních hodinách byly poslány jednotky hasičů z Vrbna pod 
Pradědem a Bruntálu na dopravní nehodu v úseku serpentin před 
Pustou Rudnou. Jednalo se o nehodu osobního vozidla, které skončilo 
na boku. Hasiči provedli předlékařskou pomoc lehce zraněnému řidiči 
a poté předali osobu zdravotníkům. Dále došlo k odpojení 
akumulátoru, zabezpečení protipožární ochrany a zajištění vozidla 
proti dalšímu pohybu. Poté bylo vozidlo převráceno zpět na kola, aby 
mohlo dojít k provozu na komunikaci alespoň v jednom jízdním 
pruhu. 

Bc. Ondřej Chalupa, velitel jednotky SDH 
 

 

Číst a psát se většinou naučíme ve škole a tyto znalosti patřící mezi základy gramotnosti 
jsou důležité pro celý život. Čtení má vliv na slovní zásobu, rozvoj představivosti, 
vylepšuje paměť, je velmi důležité pro duševní a osobní rozvoj. Proto je potřeba začít číst 
dětem co nejdříve a formovat tak jejich vztah ke čtení a knížkám. K dalšímu ovlivňování 
dochází nejen v rodině, ve škole, ale také prostřednictvím knihovny, která nabízí pestrou 
nabídku knih, s jejichž výběrem knihovnice rády pomohou. 
Stejně  jako  školní  zařízení,  má  i  knihovna  zájem  rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí 
a proto každoročně připravuje pro žáky základní školy, studenty gymnázia i děti z obou 
vrbenských mateřských škol celou řadu akcí. 
Na zahájení školního roku pro prvňáčky již tradičně vyrábíme drobné dárečky. Aktivní 
spolupráce knihovny a místních škol začíná každoročně v říjnu a to při příležitosti „Týdne 
knihoven“. V tomto týdnu pro žáky druhých tříd pořádáme „Pasování na čtenáře“. 
Druháčky, kteří se během první třídy naučili číst a při pasování skládají zkoušku ze čtení, 
tentokrát zkoušela Bílá paní Vrbenská a na čtenáře je pasoval myslivec Jakub, oba z hradu 
Fürstenwalde. Děti obdržely Pasovací dekret, čtenářský deník, sladkou odměnu a Průkaz 
čtenáře „na zkoušku“ zdarma, který většina z nich využila a vyzkoušela si, jaké to je chodit 
do knihovny.  
Další  část  spolupráce  knihovny s vrbenskými školami spočívá v pořádání soutěží, besed 
a knihovnických lekcí, které dle naší nabídky a požadavků jednotlivých učitelů připravuje 
Věra Klíčová, vedoucí oddělení pro děti a mládež. Letos bylo připraveno celkem 30 besed, 
které se pokaždé setkaly s velkým ohlasem ze strany dětí či studentů i jejich pedagogů. 
Témata  besed  pro  děti  MŠ a mladší školní ročníky: „Pohádky z lesa Řáholce“- povídání 
o V. Čtvrtkovi a postavičkách z jeho knih, „Jede vláček pohádka, veze samá zvířátka“, 

Spolupráce Městské knihovny Vrbno s místními školami v roce 2014/2015 
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„Dětský svět Astrid Lindgrenové“, „Pohádky ze Zlobilova“, „Čarujeme s pohádkou“, „Sci-fi 
a fantasy literatura“, „Současná literatura pro děti a mládež“.  

Pro  starší  ročníky a gymnázium byly besedy zaměřeny na připomenutí 70. výročí konce 
2. sv. války - „Arnošt Lustig a jeho literatura o holocaustu“, „Deník Anne Frankové“, 
„Ladislav Fuks“ a jeho „Spalovač mrtvol“. 

Knihovna také letos pro děti prvních až třetích tříd pozvala herce Slováckého divadla 
z Uherského Hradiště s představením „Karel Čapek – Pošťácká pohádka“. Jednalo se             
o scénické čtení, kdy herci čtou z knížky a přitom se vžívají do postav a jejich chování 
dramaticky ztvárňují. Představení se odehrálo ve Střeše, abychom tento zážitek mohli 
zprostředkovat co největšímu počtu dětí. Scénického čtení se  zúčastnilo 116 diváků. 

Naše knihovna se zapojuje také do projektu pořádaného Svazem knihovnických               
a informačních pracovníků ČR  „Knížka pro prvňáčka“. Podmínkou získání knížky zdarma 
pro každého prvňáčka bylo uspořádání dvou akcí k propagaci čtení v knihovně. Po splnění 
podmínky jsme knížky získali a dětem předáme v červnu v knihovně. 

Věříme, že naše spolupráce s vrbenskými školami přináší radost a zpestření školní 
docházky žákům, studentům i pedagogům a je přínosná i z kulturního hlediska, kdy žáci 
během vyučování navštíví naši knihovnu jako kulturní zařízení ve městě, kde žijí a tímto je 
jim vštěpována láska nejen ke knihám, ale i kultuře celkově.   

Aby  se dětem v knihovně líbilo, je  důležité také její prostředí,  o které mimo jiné  pečuje 
a svými výrobky zkrášluje paní Božena Daňková, pracovnice knihovny. Papírovými 
filigrány  pak  knihovnu zásobuje již druhým rokem paní Hana Bačíková, jejíž “malá  
umělecká dílka” v oknech obdivují nejen čtenáři knihovny, ale i kolemjdoucí. Patří jí za to 
nejen naše díky, ale i obdiv. 

Za MěK připravila Hana Janků a Věra Klíčová 
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Rádi bychom vám povyprávěli o skončeném kurzu s názvem Kouzelná geometrie, v rámci 
Virtuální Univerzity třetího věku, kterou zastřešuje Česká zemědělská univerzita v Praze. 
STŘECHA působí jako jedno z mnoha konzultačních středisek. 

Studenti si vybrali daný kurz na konci minulého 
roku. Semestr byl rozdělen  
do  6  přednášek.  První  kurz  začal  17.  února 
a poslední kurz letního semestru byl 28. dubna. 
Frekventanti měli možnost nahlédnout pod 
pokličku geometrie, která nás obklopuje na 
každém kroku. Přednášející poskytli fundovaný 
výklad  o  kružnici  a   kouli,   mnohoúhelnících 
a mnohostěnech, ornamentech. Jedna 
z přednášek byla zaměřena na moderní 
architekturu, kde jsme měli možnost zhlédnout 
významné tuzemské i zahraniční stavby. 
Poslední videopřednáška s názvem Geometrie 
v živé přírodě nastínila, že i příroda je plná 
geometrických tvarů. 

Jako každý rok jsme vyrazili na výlet. První 
zastavení  bylo  v kapli Navštívení Panny Marie 
v Lipkách v Rýmařově. Skvostný interiér upoutá 
směle klenutým stropem na čtyřech masivních 
sloupech s umělým mramorem. Na první 
pohled nás zaujaly fresky, jejichž autorem byl 
Ferdinand Naboth se svým nadaným 
tovaryšem Janem K. Handkem z blízkých 
Janovic.  

Jelikož jsme absolvovali jeden z nabízených 
kurzů Baroko v Čechách, byla našim cílem 
Morava, a to krásné historické město Olomouc 
a   jeho   barokní   památky.   Pan   průvodce 
Bc. Smutný nás provedl po skvostných 
památkách a jeho odborný výklad zaujal nás 
všechny. Navštívili a zastavili jsme se u těchto 
památek: Orloj, Radnice Olomouc,  kaple sv. 
Jana Sarkandera, kaple Nejsvětější Trojice, 
kostel sv. Mořice, katedrála sv. Václava, kde 
jsme mimochodem museli vyšlapat  448 schodů, abychom se mohli pokochat výhledem 
na podstatnou část Olomouce ☺    

Chtěl bych osobně poděkovat všem studentům, kteří se zúčastnili semestru. Jmenovitě: 
paní Kopečkové a Servusové, pánům Dvořákovi, Foltovi, Janků, Kárníkovi, Pattermanovi, 
Švandovi a v neposlední řadě panu Zaoralovi.  

Pro další semestr jsme si vybrali téma Čínská medicína v naší zahrádce, který začne v říjnu 
tohoto roku (více informací najdete ve Zpravodaji číslo 9) a byli bychom moc rádi, kdyby 
se naše řady rozrostly ☺ 

Na závěr mi dovolte, abych všem popřál krásné a slunečné dny.   

Mgr. Jakub Rybár, vedoucí konzultačního střediska 

Studenti Virtuální Univerzity třetího věku na výletě v Olomouci 
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Naši senioři mají za sebou již 6. cyklus studia Univerzity volného času.  Cyklus trval od 
února do května a studenti v něm absolvovali celkem 7 přednášek a závěrečný výlet. 
Tentokrát  to bylo  do   Pivovaru  Hanušovice   a   lázní  Jeseník. Pivovar nás nadchnul svou 
čistotou a moderní technologií. V lázních jsme se prošli kolonádou a krásným 
balneoparkem. Ti otužilejší si, i přes ne zrovna teplé počasí, odvážili vyzout boty a projít 
se ledovou vodou. To krásné osvěžení se nedá ani popsat.   
 

Pro 7. cyklus studia pro studenty připravuji další zajímavé přednášky, jejichž témata 
najdete v příštím Zpravodaji. Už teď se na všechny, kteří se rozhodnou ve studiu 
pokračovat i na ty, kteří se teprve rozhodnou se studiem začít, moc těším!!!  

Naďa Trzaskaliková, „třídní učitelka“ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše seniory studium stále baví 

z přednášky o pozitivním vlivu mandaly 
na člověka v teorii i praxi 

balneopark lázní Jeseník 

...a všichni v pivovaru Hanušovice 
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Poslední příspěvek 

Gymnázium ve Vrbně pod Pradědem bylo založeno v roce 1992. V té době mělo sídlo na 
základní škole na ulici Školní. V roce 1996 se gymnázium stěhovalo do samostatné 
budovy na adresu nám. Sv. Michala 12. Všichni čtenáři Zpravodaje mohli pravidelně číst 
aktuality z dění v naší škole.  

Pojďme si připomenout některé údaje: 

• Za svou dobu existence složilo 436 žáků maturitní zkoušku v denní formě 
studia a 21 žáků večerního studia (některým žákům večerního studia ještě 
chybí některé z částí společné maturitní zkoušky).  

• Naši školu navštěvovalo 132 žáků z celé České republiky, kteří si zvolili ke 
studiu sportovní obor, který naší školu odlišoval od ostatních gymnázií.  

• Mnozí naši sportovci úspěšně bojovali na republikových, evropských nebo 
světových závodech. A ještě důležitější je, že někteří i po ukončení studia na 
našem gymnáziu jsou aktivními sportovci a členy reprezentačních družstev 
České republiky.  

• V okrese Bruntál pracuje skoro 100 našich absolventů na pozicích se 
středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. 

Tato malá rekapitulace hovoří o tom, že práce všech pedagogů, kteří ve škole působili, 
nebyla marná a patří jim veliké poděkování. Všichni učitelé a trenéři se snažili vychovat 
slušné a pracovité lidi. O to více nás těšilo, když se naši absolventi vraceli zpět do Vrbna 
pod Pradědem nebo nejbližšího okolí, aby zvýšili vzdělanost našeho kraje.  

Dnešní příspěvek ve Zpravodaji bude ve dvaceti tříleté historii střední školy ve Vrbně 
pod Pradědem poslední. Žáci a někteří zaměstnanci školy se stěhují od 1. 9. do 
Bruntálu. 

 V koaliční smlouvě současného vedení města je jeden z bodů zachování středního 
školství ve Vrbně pod Pradědem. Chtěla bych věřit, že i tento bod v jejich plánu bude 
splněn. 

Maturity 

Stejně jako v letech minulých vás informujeme o výsledcích maturitních zkoušek, které 
probíhaly  v prvním týdnu v květnu (didaktické testy a písemné práce společné části MZ) 
a od 18. 5. do 20. 5. (ústní část MZ a profilové  zkoušky) v příjemné atmosféře a pod 
kontrolou předsedkyně maturitní komise Mgr. Karly Havlíkové z rýmařovského gymnázia. 

I letos si někteří žáci budou muset nějakou část maturitní zkoušky zopakovat 
v podzimním termínu. Maturita je první velkou zkouškou a nervozita někdy dovede 
hodně „pozlobit“.  

V profilové části byly výsledky následující: 

Předmět Průměrná známka  
Zeměpis 1,88 
Dějepis 1,67 
Obecný a společenskovědní základ 1,75 
Biologie 2,8 
Chemie 3,0 
Teorie sportovní přípravy 2,0 
Anglický jazyk  1,0 

 

To znamená, že celkový průměr profilové části byl 2,01. 

Informace z gymnázia ve Vrbně pod Pradědem 
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V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje jsme ještě nevěděli výsledné známky ze 
společné části maturitní zkoušky, kdy žáci znali svá bodová ohodnocení a procentní 
úspěšnosti. To znamená z českého jazyka, anglického jazyka (obě zkoušky se skládaly 
z didaktického testu, písemné práce a ústní části) a matematiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Informace ze Sportovního klubu při Gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem, o.s. 

V sobotu 27. 6. oddíl orientačních sportů pořádá Mistrovství MSK na klasické trati. 
Přihlásit se mohou i neregistrovaní závodníci do kategorie příchozích. Centrum závodu 
bude na lyžařské sjezdovce ve Vrbně pod Pradědem. Bližší informace se dozvíte na 
stránkách závodu http://mistrovstvi-msk-v-ob.webnode.cz/ 
 

 

Biologové opět mezi nejlepšími 
Okresními finále biologických olympiád je každoročně zakončena celoroční práce biologů 
pracujících v hodinách přírodopisu a  zájmovém kroužku. Ze školních kol, kterých  se 

pravidelně zúčastňuje dvacet žáků od 6. do 9. 
třídy, postupují  pouze dva až tři nejlepší 
z každé kategorie a má právo postupu do 
okresního kola.  

V kategorii 6. - 7. tříd BiO D jsme v okrese 
obsadili: 7. místo Martina Hábová, 8. místo 
Nikola Kosnovská a 9. místo Natálie Suková  

Velký úspěch zaznamenaly holky v kategorii 
určené pro žáky 8. a 9. tříd, kde Karolína 
Remešová  zvítězila  a  Anička Suková byla na 
4. místě. Obě postoupily do kola krajského.  

Tady byly obě úspěšnými řešitelkami a Karolína 
jen těsně obsadila 13. místo.    

Za jejich práci, snahu a výsledky děkujeme a do 
budoucna přejeme ještě větší úspěchy. 

 

ZŠ Vrbno pod Pradědem informuje 

Zahájení maturitních zkoušek 
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Návštěva v ZOO Lešná 
V pondělí 11. 5. se žáci 7. ročníků naší školy opět zúčastnili projektu NatTech 
s Gymnáziem Bruntál. V rámci tohoto projektu navštívili expozici Jižní Ameriky v ZOO 
Lešná. Zde viděli jednotlivé zástupce flory a fauny Jižní Ameriky. Prohlídka byla 
doprovázena odborným výkladem průvodkyně. Počasí nám přálo a výlet se podařil. 
Těšíme se na další akci! 

    Igor Žemba, Roman Noháček 

Exkurze – Dlouhé Stráně  
V  pátek  15. 5. žáci 8. tříd ZŠ Vrbno navštívili v rámci projektu „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ ve spolupráci s Všeobecným 
sportovním gymnáziem Bruntál vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, která zajišťuje stabilitu 
elektrizační soustavy.  Žáci byli seznámeni s provozem elektrárny prostřednictvím 
průvodce a filmu, který byl žákům promítnut. Jedná se o nejvýkonnější elektrárnu v ČR, 
patří k ní dvě nádrže, výškový rozdíl mezi oběma nádržemi je asi 510 metrů. Prohlédli 
jsme  si  horní  nádrž  v  nadmořské  výšce  1350  metrů,  všichni  jsme  se kolem ní prošli 
a obdivovali jsme krásy okolí.  Bylo pěkné počasí, takže nedaleká  hora  Praděd  byla  jako 
na dlani. Mnozí z nás si pořídili na památku pěkné fotografické záběry. 

Zuzana Sakalová, 8. A 

Úspěchy vrbenských atletů ZŠ 
Dne 13. 5. se uskutečnilo v Krnově na atletickém stadionu okresní kolo „Poháru rozhlasu“ 
v atletice základních škol. Naše škola vyslala do tohoto klání po jednom družstvu v každé 
kategorii. Za teplého, suchého počasí vybojovala družstva mladších žáků 2. místo, starších 
žáků 1. místo, mladších žaček 4. místo a starších žaček 6. místo ve svých kategoriích. 
Navíc získali naši žáci a žákyně 9 medailí. Starší žáci si svým výborným výkonem zajistili 
postup do krajského kola v Opavě. 

Mladší žáci:   Starší žáci: 
Bulava L. - 1. m - běh 60 m - 8,1 s  Tkačík J.  - 2. m - skok daleký - 511  cm 
 - 1. m - skok dal. - 469 cm Lajmar J.  - 2. m - vrh koulí  - 11,70 m 
Richter R. J.  - 3. m - skok vys. - 143 cm Beránek M.  - 3. m - vrh koulí  - 11,36 m  
Štafeta 4x60  - 1. m - 34,0 s Mikula D.  - 3. m - skok vysoký - 165 cm 
Bulava L, Drtil P., Hons Z., Müller T. Štafeta 4x60  - 3. m - 32,0 s 
  Pravda S., Nečesaný M., Mikula D., Tkačík J. 

Šajer Miroslav 
Čarodějná noc 
Jako  každý  rok,  tak  i  letos  se  uskutečnila ve ŠD „Čarodějná noc“, které se zúčastnilo 
26 dětí z prvního stupně.  Děti sledovaly čarodějné pohádky, soutěžily, zatančily si na 
čarodějné diskotéce a večer si pochutnaly na jídle, které připravily maminky. Při 
organizaci nám moc pomohli žáci ze školního parlamentu. Byly nám velkou oporou. 

Noc, ač čarodějná, proběhla v klidu a ráno už se všichni těšili domů. 

TAK ZASE ZA ROK!!!                                                                                           Vychovatelky ŠD 
 

Beseda s policií 

V úterý 28. dubna jsme měli besedu s policisty J. Pavlíčkem a M. Kovářem. Povídali jsme si 
o jejich denní práci jak v terénu, tak na policejní stanici. Mluvilo se o mnoha případech, 
které řešili, například různé krádeže, výtržnosti a dokonce i vraždy. Dozvěděli jsme se, že 
mají určitý okrsek, o který se musí starat. Policisté mají povinné střelby, musí mít i nějaké 
zkušenosti se zbraněmi a také dobrou fyzickou kondici.  To vše se mohou naučit 
v policejní škole v Holešově. 

                                                                                     Tereza Procházková, Karolína Mičíková 
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Matematici se prosadili 
Za  účasti  32  žáků  z  devíti   základních 
a   středních    škol   okresu   proběhlo 
14. 5. 2015 okresní kolo matematické 
soutěže „Pythagoriáda 8. tříd“.  

O  náročnosti soutěže svědčí fakt, že 
pouze jedna třetina řešitelů byla 
úspěšná a o to víc těší to, že všichni naši 
tři „osmáci“ se prosadili mezi nejlepší.    

Nejlépe si vedli Filip Škopec a Kuba 
Rusek, kteří shodně obsadili čtvrté 
místo, a Karolína Remešová místo 
sedmé, když získala pouze o jeden bod 
méně.  

Tyto výsledky jsou podtrženy také tím, 
že v pomyslné tabulce škol měla naše 
škola druhé nejlepší výsledky ze všech 
účastníků.  

Nyní se již všichni těší na prázdniny 
s vírou, že v příštím roce budou výsledky 
ještě potěšitelnější. 

ZŠ Vrbno p. P. 

Volejbalisté ZŠ Vrbno nezklamali 
Dne 29. 4. se 
uskutečnil XVI. 
mezinárodní 
volejbalový turnaj ve 
Zlatých Horách  
o „Zlaté trenky“ pro 
starší žáky ZŠ a 
víceletých gymnázií.  
Turnaje se zúčastnilo 
5 škol regionu, z nich 
3 polské“ grupy“.  
Šestá škola (domácí 
ZŠ Zlaté Hory) na 
poslední chvíli zrušila 
svou účast, a tak se 
hrálo náhradním 
hracím systémem. 

Po odehrání zápasů 
v  jedné  základní 
skupině (každý 
s každým na jeden 

set) následovaly zápasy o 3. místo (třetí se čtvrtým) a o 1. místo (druhý s prvním) podle 
umístění v základní skupině.  Vítězové z Glucholaz byli zcela suverénní. O druhé místo 
bojovala tři vyrovnaná družstva – Paczków, Strzelin a Vrbno. S družstvem Paczkóva 
sehráli naši hoši vyrovnaný zápas se smolnou koncovkou, družstvo Strzelina porazili bez 
ztráty setu jak v základní skupině, tak i v boji o třetí místo. Gratulujeme.               

M. Šajer, učitel ZŠ Vrbno 
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Řezbářská soutěž 
Dne 7. května proběhl již druhý ročník řezbářské soutěže pro žáky druhého stupně naší 
základní školy. Byla zadána tři témata na zpracování, ze kterých si žáci mohli vybrat. Akce 
proběhla za finanční podpory naší školy a Města Vrbna pod Pradědem. 
Nejhezčí práci měli chlapci ze 7. ročníku Lukáš Bulava a Přemysl Pechal, jejichž práce je 
vystavena ve třídě 7. B. Všichni zúčastnění dostali hodnotné ceny. 

Roman Noháček 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

XVIII. Jarní koncert DPS Sedmihlásek 
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Poslední dubnový čtvrtek připravili zpěváci DPS Sedmihlásek se svými hosty posluchačům 
příjemný hudební zážitek. Na Jarním koncertu zaznělo mnoho skladeb v podání vrbenské 
sborové přípravky Modrásci, hlavního sboru Sedmihlásek a bruntálského sboru Písnička. 
O příjemné zpestření programu se postarala taneční skupina Dětského domova ve Vrbně 
a sólové zpěvačky z partnerského polského města Glogówek. 

Koncert se stal pěknou příležitostí oslav dvacátého výročí založení Sedmihlásku. Potěšila 
gratulace  Písničky  Bruntál  a  také dospělého vrbenského sboru, který ke gratulaci přidal 
i obrovský dort.  

L. Šajerová 

Přehled teplot za měsíc duben 
V prvním grafu přinášíme přehled průměrných teplot za měsíc duben. Druhý graf ukazuje 
přehled průměrných teplot v dubnu za roky 2003 až. V následujících tabulkách vám 
přinášíme několik údajů z naší meteorologické stanice. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

Duben
den hodina hodnota

teplota max 15.4 13:05 20,6 °C

min 6.4 2:07 -4,6 °C

rychlost větru 1.4 15:31 7,2 m/s

náraz větru 1.4 11:27 15,2 m/s

srážky měsíční 40,6 mm

za den 28.4 14,6 mm

za hodinu 28.4 11:00-12:00 7,0 mm

Květen do 23.
den hodina hodnota

teplota max 4.5 15:58 21,0°C

min 15.5 3:13 0,0°C

rychlost větru 7.5 13:03 4,5 m/s

náraz větru 12.5 20:41 11,6m/s

srážky měsíční 20,2 mm

za den 6.5 7,0 mm

za hodinu 6.5 3:00-4:00 2,8 mm

Srážky 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Duben [mm] 11,1 4,3 25,2 50 2,2 33,7 6,7 46,3 52 32,8 40,4 90,2 40,6
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Testování Kalibro – úspěch našich žáků 
Testování Kalibro probíhá v přibližně stejné době v mnoha 
školách po celé ČR. U nás ve škole se jej zúčastnili žáci 5. a 
9. ročníku a byli testování v českém jazyce, anglickém 
jazyce a matematice. Testy nejsou jen o encyklopedických 
znalostech, ale hlavně o porozumění textu a analytickém 
myšlení v souvislostech. Pro žáky je to ideální možnost vyzkoušet své schopnosti a mít po 
obdržení výsledků srovnání s ostatními žáky, ale i s průměrem v celé ČR. 

Žáci pátého i devátého ročníku dosáhli v matematice a v českém jazyce celostátního 
průměru. V anglickém jazyce skončili jako nadprůměrní. 

Jsme rádi, že naše škola dokázala v několika po sobě jdoucích letech udržet svoji kvalitu.  

Mgr. Martina Brachtlová, zástupce ředitele školy 

Účast na biologické olympiádě 
V pondělí 27. dubna se v DDM Méďa v Krnově uskutečnilo okresní kolo biologické 
olympiády  kategorie  C  (žáci  8. a 9. ročníků). Hlavní téma letošního ročníku byly stromy 
a život kolem nich. Soutěž se skládala ze tří částí – testu teoretických znalostí, laboratorní 
práce (řez jehlicí tisu) a určování přírodnin, vstupní podmínkou soutěže bylo vypracování 
náročné domácí úlohy. Naši školu reprezentoval žák 8. třídy Karel Schindler, který v silné 
konkurenci  žáků  škol  a  studentů  gymnázií  okresu  Bruntál  obsadil   pěkné   10.   místo 
a zároveň se stal i úspěšným řešitelem soutěže. 

Mgr. Zbyněk Hoták 

Požární ochrana očima dětí 
Soutěže, kterou 
pořádá Sdružení 
hasičů ČMS - Okresní 
sdružení hasičů 
Bruntál, se naši žáci 
účastní pravidelně 
každý rok. Naše škola 
se zapojuje do 
výtvarné části.  

V okresním 
vyhodnocení jsme 
získali velmi pěkná 
umístění. 

Za    kategorii      ZŠ   1  
(1. a 2. ročník) získala 
2. místo Anežka 
Friesová  z  1. ročníku. 

Za kategorii ZŠ 2 (3. - 5. ročník) získali Matyáš Kočí, Tomáš Černota a Kateřina Hridžak 
(všichni z 5. ročníku) čestná uznání. 

Kategorie ZŠ 4 byla z naší školy zastoupena výtvarnými díly z 8. ročníku a 2. místo 
vybojoval Karel Schindler, Josef Čáslavský pak získal čestné uznání. 

Všichni  jmenovaní  dostali  za  své  snažení  pěkné  ceny,  které je snad budou inspirovat 
k další účasti v podobných soutěžích. 

Mgr. Martina Hradilová  
 
 

Základní škola a Mateřská škola Karlovice informuje 
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Děti na chatě Čertovka 
Zaměstnanci   Lesů   ČR,   paní Foltová a pan Gasidlo pozvali děti z mateřské školy a žáky 
2. a 3. třídy na chatu Čertovku. 

Čekalo nás nádherné slunečné dopoledne, plné zajímavých zážitků. Nejprve nás autobus 
dovezl  k  chatě  Čertovce.  Po přivítání jsme se šli podívat na krmelec a povídali si o tom, 
k čemu slouží. Prohlédli jsme si obrázky zvířátek žijících v lese a sledovali práci lesníků – 
kácení  stromu  a  stahování  dřeva  v  lese.  Také jsme si zahráli hru "Na lišku a na zajíce" 
a hladové veverce házeli šišky do košíku. Po obědě jsme si pořádně pomocí lupy prohlédli 
kůrovce a už byl čas odjezdu. Výlet se nám moc líbil a už po cestě zpět jsme se ptali: "Kdy 
zase půjdeme do lesa?"  

Děkujeme p. Foltové, p. Gasidlovi a Valdovi za bezvadné dopoledne a p. Pechalovi za 
pohodovou cestu autobusem. 

Bc. Miluše Mohylová 
 

Návštěva u včelaře 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. května se naše třída vypravila k panu Heroutovi zjistit něco o jeho zálibě, včelaření. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, například, že včely musí chvěním udržovat 
teplotu v úlu. Včely také vytvářejí zajímavou látku - propolis, kterou utěsňují škvíry a rohy 
v úlu. Lidé tento propolis odebírají a používají na léčivou tinkturu a masti. Zajímavé je, že 
včelí královna dokáže průměrnou rychlostí naklást až 2 vajíčka za minutu. Včelaření je 
zajímavý koníček, škoda, že jsme tam strávili tak krátkou dobu. 

Za žáky sedmé třídy Vít Matuš 
 

Připravujeme: 

Atletický čtyřboj I. stupně, Den dětí 1. 6. od 15:00, Školní akademii 23. 6. od 16:00 hodin. 
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……..brrrrrrrrrrrrr…….. 

Zimní sezónu jsme ukončili školním přeborem malotřídních škol na Kopřivné.  
Velké dík patří všem organizátorům, paní Bouzkové a panu Sedlářovi. 

� Zachraňovali jsme žabky 
� Sbírali jsme a třídili odpad 
� Zkoumali jsme čáry- máry a zvyky pozdního jara 
� V květnu jsme se zúčastnili přírodovědné soutěže Zlatý list v Břidličné 
� 13. května jsme oslavili maminky  
� Zahráli jsme operetku Sněhurka a sedm trpaslíků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Všem dětem přejeme krásné prožití prázdnin a těm, kteří s dětmi pracují, aby nabrali co 
nejvíce sil. 

ZŠ a MŠ Karlova studánka, Mgr. Ivana Kováčiková 

Co se dělo ve školičce v Karlově Studánce? 

zachraňujeme 
žabky 

Zlatý list 

Břidličná 
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Jako každý rok jsme i letos společně s dětmi připravili tradiční vynášení Morany. Tímto 
starým lidovým zvykem jsme se rozloučili se zimou a veselými písničkami a říkadly jsme 
přivítali jaro. Všechny třídy i ostatní prostory školky jsme si jarně vyzdobili. Zúčastnili jsme 
se také „Velikonoční výstavy“ ve Střeše. Děti byly za své výrobky pochváleny a za velkou 
snahu získaly odměnu. Dne 31. března děti společně s rodiči prožily veselé jarní 
odpoledne při „Jarním tvoření“.  Hrály různé hry, soutěžily, hledaly ukrytá velikonoční 
vajíčka, vyrobily si přáníčko, zdobily velikonoční vajíčka. Nezapomněli jsme ani na DEN 
ZEMĚ, kdy jsme si povídali o ochraně životního prostředí i recyklaci a třídění odpadu. 
Poslední dubnový týden jsme si připomněli tradici PÁLENÍ ČARODĚJNIC.  Školní zahrada 
ukrývala nejedno překvapení v podobě různých úkolů, které musely děti splnit. Odměnou 
jim bylo setkání s „Hlavní“ čarodějnicí v její skrýši a malé překvapení v balíčku. 

Druhou květnovou neděli jsme si připomněli DEN MATEK. Děti si připravily pro svoji 
maminku   nejen   malý  dáreček,  ale  také  program  s  písničkami,  básničkami,   tanečky 
i  pohádkami,  které  předvedly  na  „Akademii“ dne 12. května. Nejenom maminkám, ale 
i všem zúčastněným, zazpívaly také děti ze sborečku „Koťata“. Malí zpěváčkové se na 
vystoupení pilně připravovali a za svou snahu sklidili zasloužený potlesk. 

A co nás ještě čeká?  

Starší děti se připravují na vystoupení pro seniory z Ludvíkova. Toto setkání se stává 
tradicí a všichni „starouškové se již těší, čím je děti tentokrát překvapí. Pro všechny děti 
připravujeme výlet. Malé děti se svezou vláčkem, ostatní děti navštíví ZOO v Olomouci. 
Další akcí bude připravovaný Den dětí, který nás zavede do pravěku. Ještě se rozloučíme 
se školáky a pak už si jen popřejeme spoustu sluníčka a hurá na prázdniny! 

                                                                         Za kolektiv MŠ Ve Svahu Bc. Jana Veličková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ Ve Svahu informuje 
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Noc snů v ostravské ZOO 
Ostravská zoologická zahrada připravuje na 10. 6. od 19 hodin Noc snů. Určena je pro 
děti, vyžadující zvláštní péči, i jejich rodiče a do Ostravy se chystají také rodiny 
z Vrbenského Klubíčka. Noc snů dává báječnou příležitost setkat se zblízka s některými 
zvířaty v čase, kdy část jich se chystá k odpočinku a naopak část má nejbdělejší část dne. 

Pro děti bude připraven program 
s poznáváním, prohlídka večerní zahrady a na 
závěr si budou moci pohladit některé větší 
zvíře. V minulosti to byla slonice, po ní pak 
žirafa. Vstup na Noc snů je pro děti 
s hendikepem i jejich rodiče zdarma. Pokud 
máte i vy zájem vzít své dítě za zvířátky a mezi 
jiné kamarády, ozvěte se na e-mailovou 
adresu vyuka@zoo-ostrava.cz, a to nejpozději 
do 5. 6.. Doporučujeme ještě v den konání 
podívat se na internetové stránky www.zoo-
ostrava.cz, akce se totiž koná jen za 
příznivého počasí a může být narychlo 
přesunuta na jiný termín.  

Kontakt dětí se hendikepem s vnímavým zvířetem je skutečným zážitkem, na který se 
nezapomíná. I proto je nabídka ostravské zoo pro děti tak důležitá. Snímek Klubíčka 

Den dětí tentokrát s kotlíkovým gulášem 
Vrbenské  Klubíčko   připravuje   na   pátek 12. 6. od 15 hod v Karlovicích, na zahradě 
jedné z rodin, oslavu Dne dětí. Také v letošním roce proběhne oslava s podporou místní 
organizace Českého červeného kříže ve Vrbně pod Pradědem. „Doufám, že počasí nám 
bude přát, na letošek jsme se domluvili, že s dětmi ukuchtíme kotlíkový guláš. Jeho 
přípravu si některé děti i opakovaně vyzkoušely na integrovaných letních táborech 
Klubíčka, takže budeme mít zdatné pomocníky,“ uvedla vedoucí Vrbenského Klubíčka 
Hana Kauerová. V případě nepřízně počasí bude termín přesunut na jiný den 6..  

Pro rodiny vychovávající děti a mladé lidi se zdravotním hendikepem a s nimi také děti 
zdravé i nadále platí naše pozvánka do Klubíčka. Scházíme se v bezbariérové klubovně 
v prostorách Domu s pečovatelskou službou na Husově ulici 627, až na výjimky vždy ve 
čtvrtky od 15 hodin. V čase letních prázdnin je činnost klubu přerušena až do prvního 
týdne v září. Přijďte mezi nás ☺.                Klubíčkáři 

Klubíčko informuje a zve rodiny s dětmi, vyžadujícími zvláštní péči  
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Místní organizace (MO) České strany sociálně demokratické (ČSSD) ve 
Vrbně pod Pradědem pořádala už dvanáctý ročník tradičního májového 
výšlapu na nejvyšší horu Jeseníků – Praděd. Letošní akce také proběhla u 
příležitosti sedmdesátého výročí osvobození republiky. 

Všichni přátelé sociální demokracie se v sobotu 9. května setkali na 
parkovišti na Hvězdě, odkud odjeli 
autobusem na Ovčárnu a pak se 
vydali pěšky na nejvyšší horu 
Jeseníků – Praděd. Po vydatné 
túře pak nakonec všichni 
odcestovali do Vrbna pod 
Pradědem, kde si pochutnali na 
guláši v tamním Penzionu pod 
Pradědem. 

Tradičního výšlapu na Praděd se 
zúčastnil také místopředseda 
ČSSD Martin Starec a poslanec 
Parlamentu ČR Ladislav Velebný. 
Akce se konala pod záštitou 

Okresního výkonného výboru ČSSD Bruntál. 

Krátká historie: Tradiční výstup na Praděd založili členové MO ČSSD Vrbno pod Pradědem 
– přítelkyně Kudelová, přítel Kočička a první senátor za bruntálský region přítel Babka na 
počest vstupu České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004. Prvního pochodu se 
zúčastnilo pět členů. Nyní patří mezi vyhledávané květnové akce ČSSD. 

Radek Vráblík, asistent poslance Ladislava Velebného 

Více zde: http://www.velebny.eu/products/poslanec-ladislav-velebny-se-vydal-na-
nejvyssi-horu-jeseniku-praded/ 
 
 
 

Pro všechny vrbenské školáky a předškoláky, 

ale i jejich rodiče a prarodiče. 
 

Není zvonek jako zvonek! 
 

Zveme Vás tentokrát na 

„POSLEDNÍ ZVONĚNÍ“ 

na hřiště za hlavní budovou ZŠ 

v sobotu 27. 6. 

v 13:00 hod. 
 

Na programu jsou disciplíny, kde uplatníte svou dovednost, pohotovost a šikovnost 
v soutěžích o ceny. 

Dobrá zábava Vás neopustí při pohybových aktivitách, kvízu či střelbě ze vzduchovky -
prostě generálka na prázdniny po posledním zazvonění, kde nuda nemá místo. 

Občerstvení pro všechny zajištěno. 

Srdečně zvou členové a příznivci MO ČSSD ve Vrbně pod Pradědem 
 

Sociální demokraté na Pradědu 
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Sdělujeme všem, že čarodějnic ve Vrbně opět přibylo. Nevěříte, tak jste měli ve čtvrtek 
odpoledne 30. 4. za námi přijít na Zámeček Grohmann. Spolek Přátelé Vrbenska zde již 
potřetí pořádal Čarohrátky na koštěti. Některé přiletěly z velké dálky, např. z Karlových 
Varů, Olomouce, Dolní Branné, ale i z Ludvíkova, Mnichova a Karlovic. Zábavný pořad pro 
celou rodinu stál za to. Kdo nastartoval svá košťata a přiletěl na čarodějnické rojení, 
nelitoval. Pro malé i velké byla připravena řada překvapení, v kotlíku se vařily pařáty 
neposlušných čarodějnic a extravagantní a umělecké malování na obličej proměnilo 
každé dítě v pravou čarodějnickou bytost. Hry a soutěže byly zakončeny skládáním 
čarodějnické zkoušky a zvolením tří Miss čarodějnice, které byly odměněny šerpami. 
Upálením čarodějnice a opékáním buřtů celé čarodějnické řádění skončilo. Na své si zde 
přišly nejen děti, ale i rodiče a dospělí návštěvníci, kteří se až do pozdních nočních hodin, 
dobře bavili v Zámecké restauraci se skupinou Řebřiňák.   
 

Děkujeme   zaměstnancům   Zámečku   Grohmann,   studentům   sportovního   gymnázia 
a členům Spolku Přátelé Vrbenska, kteří tuto akci pro děti připravili.  
 

Za Spolek Přátelé Vrbenska 

Karel Michalus, Miroslav Tiahnibok 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čarodějnice opět řádily na Zámečku Grohmann 
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Za velmi pěkné účasti občanů se uskutečnila ve Vrbně pod Pradědem ve Středisku kultury 
a vzdělávání předmájová veselice k oslavě „Svátku práce“ a 70. výročí osvobození, kterou 
uspořádaly LKŽ a MO KSČM. Ve velkém počtu se zúčastnili i senioři a seniorky z DS 
MNICHOV.  

Všechny účastníky přivítala předsedkyně LKŽ pí. Marková a předala slovo předsedovi MO 
KSČM s. Korunovi, který přednesl krátký projev. Pár slov k těmto významným svátkům 
řekl i přítomný předseda OV KSČM s. Bačgoň.  

Členky LKŽ vyzdobily sál kytičkami narcisek, které nám věnovali manželé Minaříkovi. Ve 
vázičkách pěkně zdobily stoly a tvořily tak příjemnou májovou atmosféru. Do skončení 
veselice si květiny účastníci rozebrali do svých domovů.  

Všichni se dobře bavili a také tančili pří krásné hudbě pana Hanela a Rybára. Na naše 
přání muzikanti zazpívali našemu členovi KSČM s. Dosedělovi k jeho významnému 
životnímu jubileu pěknou píseň, a rozezpívali tak celý sál.  

Členky LKŽ připravily bohatý bufet, ve kterém nechyběly klobásy z řeznictví Kolomých, na 
kterých si všichni pochutnali.  

Akce se vydařila ke spokojenosti pořadatelů, ale hlavně všech účastníků, kteří přišli oslavit 
„Svátek práce“ a 70. výročí osvobození. Dík patří všem osvoboditelům za to, že již 70. let 
můžeme žít v míru.  

Za MO KSČM Ludmila Strnadová 
 

 

 
 

 

 

 

 

KDY: čtvrtek 18. 6. 

KDO: Jana Konečná 

 

Jak posílit imunitu a léčit se produkty přírody 
bez vedlejších účinků? Příčiny, doporučená 
strava, prevence a přírodní léčba při bolestech 
hlavy.  

Praktická ukázka (antimigrenózní) masáže šíje. 

 

Na závěr přednášky bude jako obvykle 
připravena ochutnávka.  

 
Těšíme se na vaši účast. 

 
 

Přednáška Klubu zdraví se koná ve Středisku chytrých aktivit STŘECHA,  

Vrbno pod Pradědem. Začátek přednášky je v 18 hod. Vstup volný. 

 

Z předmájové veselice ve Vrbně pod Pradědem 

Klub zdraví Vrbno pod Pradědem v měsíci červnu připravuje 
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Předposlední dubnový den se v Domově pro seniory Vrbno konal již třetí ročník zábavné 
akce Retro 1. máj. Opět jsme si připomněli staré časy a vesele zavzpomínali na mládí.  

Po obědě se před vchodem do Domova začali scházet zaměstnanci převlečení za pionýry 
či úderníky, nechyběl oslavný transparent ani alegorický vůz - zahradní traktor s vlečkou. 
Obyvatelé Domova nezůstali pozadu a za pomoci svých klíčových pracovníků či aktivizační 
pracovnice se dostavili ustrojeni do nápaditých masek, každý v ruce nezbytné mávátko. 
Přišli i pozvaní hosté z Levicového klubu žen Vrbno a z Osadního výboru Mnichov. Za 
zvuku budovatelských písní se pestrý průvod jako vždy vydal po silnici směrem k zahradě 
na nádvoří Domova. I další průběh akce můžeme již nazvat naší prvomájovou tradicí – 
budovatelské písně, pozdravy, úsměvný retro-proslov, pionýrky recitující básničky - 

tentokrát nás skvěle pobavily sociální 
pracovnice. Uskutečnilo se také 
vyhodnocení soutěže o nejpovedenější 
masku. Komise pečlivě zhodnotila 
masky obyvatel Domova a nejlepší 
ocenila drobnou věcnou cenou. 

Poté    na    nádvoří   napochodovalo 
11   seniorů    v   pionýrských    krojích 
s   rudou   zástavou   v   čele   průvodu 
a zplna hrdla zpívalo. Nebyli to 
obyvatelé Domova, ale naši staří známí  
Taneční důchodci z Hlavnice, kteří nás 
již vícekrát potěšili svým vystoupením 
na Týdnu sociálních služeb. Dámy 

předvedly 4 tanečky za zpěvu písní „Nasedat pionýrský jede vlak ...“, „Pionýři, pionýři, 
malované děti…“, a dalších. Důcho-pionýři nám připomenuli pionýrský slib z 50., 60. i 80. 
let minulého století a přednesli i svůj vlastní slib: „Slibuji před svými druhy, že budu 
tancovat  a  vystupovat tak,  ať  svým  výkonem  podpořím  vysokou  úroveň  Čupr  holek 
a kluků z Hlavnice.“ K tanci a pohybu  buď  připraven!  Vždy   připraven!“   Taneční   
důchodci   sklidili   velký    
úspěch s  kouzelným 
pásmem pionýrských          
básniček z  budovatelských 
padesátých let – to už se 
všichni na nádvoří Domova 
smáli na celé kolo.  

Nakonec si všichni 
obyvatelé i pozvaní hosté 
pochutnali na prvních 
letošních špekáčcích 
upečených na venkovním 
grilu. A aby bylo všem 
prvomájovým tradicím 
učiněno zadost, pracovníci 
údržby postavili na zahradě 
Domova májku krásně 
nazdobenou v  dílně paní Tomanové. Už teď chystáme na konec května zábavné 
dopoledne spojené s jejím kácením. 

Andrea Stefanakisová, Dps Vrbno 

Ze života seniorů 
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Poděkování 
Děkuji všem, kteří hlasovali v “MATEVYBRANO“ na přidělení financí na 
opravu našeho kostela. 

Marta Kudláčková 

Poděkování 
Chtěl bych touto cestou poděkovat Honzovi Hvoreckému z firmy HV 
SPORT za profesionální servis a přípravu lyží pro mé syny Ondru a Vojtu 

po celou letošní úspěšnou sezónu. 
Díky, Jan Zvědělík 

Vzpomínka na 70. výročí osvobození 
Na první květnové návštěvě v DS Mnichov, kam každých 14 dní dochází 
náš LKŽ ve Vrbně pod Pradědem za seniory, jsme tentokrát zavzpomínali 

na 70. výročí osvobození. Na hrůzy války a jak jsme byli šťastní, když válka skončila a my 
byli osvobozeni od nacistických vrahů.  

Vyprávěla jsem seniorům, jak za války v Němčicích nad Hanou naše celá Matuškova 
rodina přebývala několik dní v pevném sklepě u strýce, abychom v případě bombardování 
přežili.  

Kolem strýcova domu projížděla kolona německých tanků směrem na kopec nazývaný 
„Hliník“, a tam se utábořila. Vzpomínám, jak jedna z tet řekla: „A teď nás budou z Hliníku 
bombardovat.“ Všichni jsme se báli a já, devítiletá holka, jsme hrozně postrádala otce, 
který byl stále pryč, a já jsme se o něj bála. Pak se na chvíli objevil a vyprávěl nám, že vedl 
jednoho zbloudilého ruského vojáka přes pole do obce Hruška ke své jednotce. 
Uklidňoval nás, že válka brzy skončí. Stařenka držela v ruce růženec a modlila se a my 
všichni jsme se modlili s ní. Když německé tanky po několika dnech odtáhly z Němčic, 
všichni  jsme  se  vrátili  do  svých  domovů.  Jednou  večer  začalo  venku velké bouchání 
a střílení a obloha byla plná barevných světel. Otec opět nebyl doma a maminka 
bědovala: „Co s námi jen bude.“ Můj starší bratr mámu uklidňoval, to nic mami, to jsou 
jen rakety. Pak se konečně objevil otec a s úsměvem na tváři řekl: „Jsme osvobozeni, je 
konec války!“ Otec pracoval v němčickém cukrovaru a dostával deputátem cukr. Celou 
noc z cukru pálil kořalku  a  mámě  řekl, ať zabije slepice a upeče koláče, že přivede ruské 
vojáky  na  oběd.  A  tak  se  také  stalo.  Náš  malý byteček byl plný ruských osvoboditelů 
a rodiče je hostili. Všichni jsme se radovali a já byla šťastná. Na ten den nikdy 
nezapomenu. Po mém vyprávění jsem seniorům ještě přečetla z Haló novin hrůzné 
zážitky jedné z posledních žijících lidických žen paní Milady Cábové. Je jí 91 let a žije v DS 
na Kladně. Blízko svých Lidic. Přežila nacistický koncentrační tábor Ravensbrük, kde se 
setkala s komunistickou novinářkou Jožkou Jabůrkovou, která byla v lágru všem ženám 
velkou oporou, dodávala jim sílu a rady, jak přežít. Ona sama bohužel nepřežila. Proto 
nikdy nesmíme zapomenout na naše osvoboditele a bránit mír pro všechny lidi na světě.  

Ludmila Strnadová    
 

Zajímavosti z našeho nejbližšího okolí. 
Turisty velmi dobře známou vyhlídku Rolandův kámen nad Karlovou 
Studánkou není třeba připomínat. Možná čtenáře překvapí, že existuje 

ještě jiné místo s podobným názvem. Našla jsem ho zcela náhodou na stránkách českého 
zeměměřičského úřadu v databázi bodových polí.  

Skála nacházející se nad horním koncem obce Ludvíkov v nadmořské výšce 847 m, 
jihovýchodně od Žárového vrchu, je vedena v této databázi pod názvem Rolandova skála 
(stav z roku 1982). Mezi Rolandovým kamenem a touto skálou je vzdušná vzdálenost 
zhruba 2 km.  

Listárna 
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Zapátrala jsem ve starých mapách. V německé mapě (žel, je bez data vydání), je náš 
známý Rolandův kámen veden pod názvem Hinundwieder-Stein a skála nad Ludvíkovem 
je uvedena jako Rolandstein. Před rokem 1989 byl Rolandův kámen v našich turistických 
mapách znám pod názvem Skalnatý vrch a kóta se skálou nad Ludvíkovem změněna na 
název Na Vyhlídce. Stejný název pro tuto kótu najdeme také v současných mapách 
vydaných Klubem českých turistů.  

Název  Rolandův  byl  nejspíš  převzat  z  francouzské  literatury  z veršovaného díla Píseň 
o Rolandovi, pocházejícího z přelomu 11 a 12 století. Bájný rytíř Roland je známým 
symbolem rytířské odvahy a i dnes se o něm učí studenti našich gymnázií. Nepochybně 
jde o oblíbený název. Město Cheb se pyšní Rolandovou kašnou, kterou dokonce zdobí 
socha rytíře Rolanda, Rolandovu kašnu má také německé město Žitava a název Rolandova 
je používán pro fontánu v Bratislavě, jejíž správný název je údajně Maxmiliánova fontána. 

Pokud máte chuť na trochu dobrodružství, můžete se za Rolandovou skálou nad 
Ludvíkovem vydat. Jako výchozí bod volíme obecní úřad v Ludvíkově. Ve směru na 
Karlovu Studánku odbočíme na rozcestí U kaple vpravo, projdeme zastavěnou částí obce 
do  údolí  Brandloch  a  vystoupáme k ludvíkovské vyhlídce. Vyhlídka se nachází asi jeden 
a půl kilometru od hlavní silnice na skalním výběžku pod úrovní terénu. Z cesty uvidíme 
jen nenápadnou skálu a část zábradlí. K vyhlídce sestoupáme po schůdcích. Na tomto 
romantickém místě se dobře relaxuje. Nově tu přibyla schránka s návštěvní knihou.  

Pokračujeme rovně kolem vysokého posedu ve tvaru hlásky. Za ním narazíme na rozcestí, 
kde musíme odbočit vlevo. (Pozor, tady to nesmíme poplést.) Asi po čtyřech stech 
metrech přijdeme k rozlehlému oplocenému pozemku s vysázenými javory. „Říká se mu 
semenná banka“, poučila nás naše společnice, která tu javory zhruba před dvaceti roky 
osobně sázela. Slouží k zachování druhu. Semenná banka je důležitý orientační bod. Skála 
odtud není daleko.  Kolem oplocení je ale spousta náletových dřevin, proto pozor, abyste 
oplocení nepřehlédli. Jen pár kroků za ním odbočuje vlevo travnatá, hrbolatá a špatně 
schůdná cesta. Půjdete-li po ní asi 200 m a budete se dívat vpravo, skálu, nacházející se 
ve vysokém smíšeném lese s převahou buků nepřehlédnete. Ale pozor, jsou tu skály dvě. 
Můžete opustit cestu při zhlédnutí té první a k té hlavní, Rolandově, doklopýtat kolem ní. 
Pohybovat se tu, v lesním terénu, není žádná sláva, ale nějaká překážka ve formě výmolů, 
větví či kamení, k dobrodružnému výletu určitě patří. Když najdete skálu s namalovaným 
červeným vrcholovým trojúhelníkem, jste v cíli.  

Vrátíte-li se zpět na cestu 
vedoucí kolem semenné 
banky, můžete pokračovat 
ve směru původní chůze. 
Dostanete se na asfaltku, 
která prudce zatáčí 
k Rolandovu kameni nad 
Karlovou          Studánkou 
a z  které odbočuje úzký 
chodník do kopce 
k Sedlovce.  Pustíte se po 
cestě     dolů     z     kopce 
a dostanete se pohodlně 
na autobusovou zastávku 
v Ludvíkově. Ke skále se 
samozřejmě můžete vydat 
z  Ludvíkova také 
v opačném směru. Odtud 
je to dokonce blíž. 
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K Rolandově skále máte od hlavní silnice, rozcestí U kaple, přibližně tři a půl kilometru, od 
autobusové zastávky Ludvíkov, U stájí, přibližně dva a půl kilometru. 

Stojí za to projít celou trasu (přibližně 6 km) najednou a k návratu do výchozího místa 
použít autobus.   

Helena Rusková 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 6. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha 
  1. 6. Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00–17:00, Střecha 
  1. 6. Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00–18:00, Střecha 
  2. 6.  Cesta do pravěku, 14:30, zahrada MŠ Ve Svahu 
  2. 6. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha 
  2. 6. Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00–17:30, Střecha 
  2. 6. Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30–19:00, Střecha 
  2. 6.  Tritur 15 – Spurty, ACS Drak Vrbno, 17:00, Černá Opava 
  3. 6. Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00–17:30, Střecha 
  3. 6. Kurz anglického jazyka pro pokročilé (Call. metoda), 16:00–17:30, Střecha 
  4. 6. Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00–17:30, Střecha 
  5. 6. Zápis do výtvarného oboru ZUŠ Vrbno, 17:00, ZUŠ – budova školní družiny 
  6. 6.  Výšlap Klubu vrbenských turistů Pustevny – Kunčice p. Ondřejníkem 
  7. 6. Zájezd do ZOO Ostrava, pořádá Střecha 
  8. 6. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha 
  8. 6. Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00–17:00, Střecha 
  8. 6. Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00–18:00, Střecha 
  9. 6. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha 
  9. 6. Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30–19:00, Střecha 
  9. 6. Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00–17:30, Střecha 
  9. 6.  Mezi tabulemi – mistrovství Vrbna v časovce, ACS Drak Vrbno, 17:00, u Vodárny 
10. 6. Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00–17:30, Střecha 
10. 6. Kurz anglického jazyka pro pokročilé (Call. metoda), 16:00–17:30, Střecha 
 
 

Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář na červen 
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11. 6. Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00–17:30, Střecha 
12. – 14. 6 Vrbno se baví – městské slavnosti, areál koupaliště 
12. 6. Členská schůze LKŽ, Střecha 
14. 6.  Vrbenský dráček, cyklistický závod pro děti a mládež, 10:00, Karlov u Myšáku 
15. 6. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha 
15. 6. Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00–17:00, Střecha 
15. 6. Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00–18:00, Střecha 
16. 6. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha 
16. 6. Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00–17:30, Střecha 
16. 6. Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30–19:00, Střecha 
16. 6. Na Videlský kříž – cyklistický závod do vrchu, ACS Drak Vrbno, 17:00, u Benzinek 
17. 6.  Zahájení výstavy „Po stopách rodiny Gaidosch, významné průmyslnické rodiny 

obce Ludvíkov, Přednáší Jan Lukáš Vintr, 17:00, Střecha 
17. 6. Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00–17:30, Střecha 
17. 6.  Jamajka-prix – silniční závod, ACS Drak Vrbno, 17:00, nádraží 
18. 6. Přednáška Centra Život a zdraví na téma Nemoci a přírodní léčba bolesti hlavy, 

přednáší Jana Konečná, 18:00, Střecha 
19. 6.  koncert Radim Hladík & Blue Effect, 19:00, penzion Mysliveček Široká Niva 
19. 6. Schůze KSČM, 16:30–17:30, Střecha 
20. 6.  Den obce Karlovice, areál fotbalového hřiště 
20. 6.  Výšlap Klubu vrbenských turistů Horní Morava  - Malý Sněžník – Horní Morava 
20. 6. Vrbenský dráček, cyklistický závod pro děti a mládež, Mnichov, 10:00, cykloareál 

Černá Opava 
 
22. 6. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha 
22. 6. Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00–17:00, Střecha 
22. 6. Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00–18:00, Střecha 
23. 6. Letní koncert PSMV s cimbálovou muzikou Zlaté Hory, 19:00, Střecha 
23. 6. Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30–19:00, Střecha 
23. 6.  Spurty, ACS Drak Vrbno, 17:00, Černá Opava 
24. 6. Zastupitelstvo, 16:00, Střecha 
24. 6. Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00–17:30, Střecha 
25. 6. Kurz anglického jazyka pro začátečníky (Call. metoda), 16:00–17:30, Střecha 
27. 6.  Zvěřinové hody, 11.00, chata MS Praděd 
27. 6.  Poslední zvonění, pořádá MO ČSSD Vrbno, 13:00, hřiště za hlavní budovou ZŠ 
27. 6.  Memoriál Jany Dragounové, pořádá ASPV TJ Sokol Vrbno, 14:00, Sokolovna 
27. 6. Přátelské posezení LKŽ, 16:00, Střecha 
28. 6.  Cvičné střelby, pořádá MS Praděd a Střelecký klub, 9:00, myslivecká střelnice 
29. 6. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha 
29. 6. Kurz polského jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 16:00–17:00, Střecha 
29. 6. Kurz anglického jazyka ve spolupráci s Europe Direct Bruntál, 17:00–18:00, Střecha 
30. 6. Předávání vysvědčení ZUŠ, 13:00, Střecha 
30. 6.  Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:30–19:00, Střecha 
do 30. 6. výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Vrbno, Střecha 
do 10. 7. výstava výtvarníků Milana a Petra Rašky, Art Galerie Penzionu u řeky Karlovice 
 
 

Naďa Trzaskaliková, Střecha Vrbno 
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„Vždy, když jsem jezdíval přednášet na školy o přírodě, myslivosti, o vztahu člověka 
k přírodě a obráceně, jsem na začátku pronesl následující větu a požádal účastníky, aby si 
ji pamatovali: člověk bez přírody existovat nemůže, příroda bez člověka ano.  

Čeština má jedno důležité sloveso – moci. Tedy mohu, můžeš, můžeme… V silách 
protagonistů tohoto našeho setkání, které dostalo název Lovy nejen beze zbraní, byla síla 
toto sloveso použít. Mohli, vymysleli a realizovali začátek něčeho, co v současné době není 
zrovna obvyklé. V zemi, která má již delší dobu velké problémy, v zemi, kde již příroda není 
tím prvním, co by člověka mělo zajímat. Představte si, že dnes v ČR máme již 
zabetonovanou  plochu,  která  odpovídá  rozloze  18  Beskyd.  Ano, číslo 18 není překlep. 
A najednou tady, pod střechou Střechy, tedy Střediska chytrých aktivit kulturního zařízení 
města Vrbna pod Pradědem, vzniklo něco, co se vymyká současným směrům v kultuře. Pro 
sebe jsem si toto setkání nazval Vřesová studánka. Rodilo a zrodilo se něco, co bude mít 
své pokračován, a já protagonistům za toto děkuji a držím palce, aby jim tato setkávání 
vydrželo hodně dlouho.“ 

To jsou slova novináře a spisovatele Štěpána Neuwirtha z Polanky nad Odrou, prvního 
hosta pořadu Lovy nejen beze zbraní. Povyprávěl o svojí lásce k Poodří, k přírodě, k lovům 
s puškou i udicí. Vzpomněl otce a strýce, kteří ho vztahu k přírodě naučili. V kulturním 
zařízení Střecha ve Vrbně pod Pradědem, ve spolupráci s malou partou (v čele se 
spisovatelem Otou Bouzkem), se tato povedená akce uskutečnila 6. května. Ti stejní lidé  
připravili   a   v   minulosti   uvedli   již   několik   výstav   a   besed  o  přírodě.  K  nim  patří 
i posezení a vyprávění nejen o lovech, ale hlavně zážitcích z přírody. Obdobnému tématu 
se v minulém století věnovala ostravská televize v pořadu Lovy beze zbraní v režii 
Františka Mudry (dělal i seriály Po loveckých stezkách, Přátelé zeleného údolí a další). Na 

Lovy nejen beze zbraní 
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tyto pořady veřejnost vzpomíná dodnes a je hodně těch, kteří by rádi, aby se obnovily. 
Máme  na  ČT 2 jediný,  nazvaný  Tisíc  let  české  myslivosti,   který   tvoří   syn   režiséra 
Fr. Mudry, Jan Mudra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni cítíme, že doba je uspěchaná a lidé mají k sobě stále dál. Partu kolem Oty Bouzka  
napadlo vytvořit ve Střeše atmosféru, podobnou televizním Lovům beze zbraní. První 
imitaci  lovecké  chaty  postavili  v  rámci  výstavy  Lovecké  chaty  v  Jeseníkách a druhou 
k výstavě Tetřev hlušec - životní projevy. Napsal se scénář, vybrali hosté a vznikl pořad 
Lovy nejen beze zbraní. Cílem těchto opakovaných posezení se zajímavými lidmi je 
povídání o lovech s flintou i bez ní, s fotoaparátem či kamerou. Chtějí divákům nabídnout 
pohodu, zapomenout na starosti, ponořit se do patiny a do vůně hořících svíček, do 
tajuplného prostředí staré lovecké chaty. 
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Prvními hosty prvního večera Lovy nejen beze zbraní  
byli  Eva  Mudrová,  redaktorka  ČR  Ostrava a manželka 
legendy ostravské televize Františka Mudry, Štěpán 
Neuwirth, spisovatel publicista, novinář  a  mluvčí  FN 
Ostrava z Polanky nad Odrou a Jan Mudra, producent, 
scénárista, kameraman, střihač a režisér. Pořad 
moderoval Ota Bouzek, který ve Střeše připravil a uvedl 
již na dvě desítky pořadů o přírodě. V úvodním slově 
připomněl pravidelného účastníka televizního pořadu 
Lovy beze   zbraní,   velikána   české   přírodní   
literatury a znalce přírody, Jaromíra Tomečka. Paní Eva 
Mudrová   a   její   syn    Jan    vzpomněli    na   manžela 
a otce, Františka Mudru jako na obyčejného člověka, na 
to, který těžce dobýval svého místa mezi  televizními  
pořady,  o  nádherném přátelství a kamarádství tvůrců, 
autorů, scénáristů, hostů, kteří Lovy dělali srdcem. 
Vždyť Lovy beze zbraní přinášeli lidem radost po celých 
20 let.  

Pořad skončil, přítomní poděkovali za velmi příjemně prožitý večer a dali najevo, že na 
podzimní  Lovy  nejen  beze  zbraní  opět  přijdou.  Večer, v čele s Otou Bouzkem (scénář 
a dekorace), připravili: Milena Hamerská, Jiří Pecháček (scénář a režie), šikovné ruce 
Jiřího Dvořáka, Antonína Janků, Josefa Kárníka a pracovníci kulturního zařízení Střecha, 
vedoucí Hana Janků, Naďa Trzaskaliková a Jakub Rybár. O skvělý hudební doprovod se 
postarali manželé Mikulkovi z Bruntálu. 

foto: Š. Mikulka a N. Trzaskaliková.  
Více fotografií najdete na stránkách: www.strecha-vrbno.cz 

Ing. Jiří Pecháček 
 

 

  3. 6. v 17:00 hod. -  Křížek - cyklistický závod - Časovka do vrchu - Goldtour Zlaté Hory.  
 Start: křižovatka nad Zl. Horami. Pořádá SKM ZH. 

  9. 6. v 17:00 hod. -  Vernisáž výstavy Ladislava Veseckého "Něco málo z archivu" –  
 Městské muzeum - Galerie SNOP.  
10. 6. v 17:00 hod. -   Okolo Zlatých Hor - cyklistický závod - Mistrovství Olomouckého  
  kraje. Start: nám. ve Zlatých Horách. Pořádá SKM ZH. 

17. 6. v 17:00 hod. -  Zlatíčka - cyklistický závod - Start: za skládkou odpadů ve ZH.  
 Pořádá SKM ZH. 
20. 6. od 7:00 hod. -  Rybářské závody - Na rybníku ve ZH. Začátek v 8:00 hod. Startovné  
 200 Kč. Občerstvení zajištěno. Pořádá MO ČRS ZH. 
20. 6. od 15:00 hod. -  Guláš fest - soutěž týmů i jednotlivců ve vaření libovolného  
 guláše - na kluzišti ve ZH. Pohoda, muzika, občerstvení.  
 Večer zábava. Pořádá SAZ ZH. 
20. 6. v 16:00 hod. -  Pouť ke sv. Janu Křtiteli v Horním Údolí - Kostel sv. Jana Křtitele  
 v Horním Údolí. 
21. 6. v 16:00 hod. -  Koncert cimbálové muziky Rochus a tanečního souboru Valášek –  
 Sál Sanatoria Edel. Host: Pěvecký sbor města Vrbna pod Prad. 
28. 6. ve 14:00 hod. -  Dělová rána - Soutěž ve vrhu dělovou koulí. U kaple sv. Rocha.  
 Zábava a hry pro děti. Pořádá Spolek Bernard a Skauti ZH. 

 

Kulturní, sportovní a společenské akce ve Zlatých Horách 
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    Tento měsíc všechny filmy v premiéře! 

 

  5. 6. ve 20:00 hod. - Šílený Max: Zběsilá cesta. Vst. 100 Kč, nevh. pro děti do  15 let, č. t. 
  6. 6. v 17:30 hod. -  Ladíme 2. Vst. 110 Kč, nevh. pro děti do 12 let, české titulky. 
12. 6. ve 20:00 hod.- Život je život. Vst. 110 Kč, nevh. pro děti do 12 let, v českém znění. 
13. 6. v 15:00 hod. -  Pírkovo dobrodružství. Vst. 100 Kč, mládeži přístupný, č. dabing.  
19. 6. ve 20:00 hod.- Dítě číslo 44. Vst. 110 Kč, nevh. pro děti do 15 let, české titulky. 
26. 6. ve 20:00 hod.- Špión. Vst. 120 Kč, nevh. pro děti do 12 let, český dabing. 
27. 6. v 15:00 hod. -  Hurá na fotbal! Vst. 90 Kč, mládeži přístupný, český dabing.  

Více o kulturních, sportovních a společenských akcích na www.zlatehory.cz –  
kulturní kalendář akcí.  

Zájemcům nabízíme zasílání kulturních akcí e-mailem. 

Aneta Albertová, Městské informační centrum 
Zlaté Hory, tel./fax: 584 425 397, e-mail: mic@zlatehory.cz 

 

 

Městské divadlo 

5. 6. -  Tanec je život – Večerní vystoupení taneční školy Dambra Bruntál. 

8. 6. – dopoledne – Smetišťák Tom – Ekologická pohádka pro děti MŠ a ZŠ i veřejnost.   
           Hraje divadlo SemTamFór ze Slavičína. Vstupné je 30 Kč. 

náměstí Míru 

13. 6. -  Na kole dětem – Závěr veřejné cyklotour s koncertem. Sportovní projekt na  
 podporu onkologicky nemocných dětí má letos 6. ročník. Veřejná cyklotour  

Josefa Zimovčáka napříč Českou republikou. Ve dnech 3. – 13. 6. 2015  
startuje v Aši a cíl bude mít v Bruntále. Přidat se může každý na kousek, jednu 
etapu, nebo celou trasu. Více na www.nakoledetem.cz. 

 

19. – 21. 6. – Dny města Bruntálu – Pátek bude patřit dětem a sportovcům – chystá se  
 Večerní běh Bruntálem, turnaj ve vybíjené, vystoupí děti mateřských  
 a základních škol. V sobotu bude zámek patřit dopoledne dětem a odpoledne  
 vystoupení místních ochotnických divadel a autorskému čtení. 
 Na náměstí bude hrát dechovka, swingové kapely, rockové i popové skupiny.  

21. 6. -  Koncert sborů – kostel na Uhlířském vrchu. 
 

 

Městské divadlo 

12. 6. v 17:00 hodin -  Závěrečná taneční show – tanečních souborů SVČ Méďa 

18. 6. v 19:00 hodin - Vítězslav Nezval: Manon Lescaut – divadelní hra o nekonečné 
lásce. Těšínské divadlo. Vstupné: 160 a 140 Kč (děti a studenti sleva 50 %) 

Koncertní síň Sv. ducha 

7. 6. v 15:30 hodin - Jarní koncert – Ženského pěveckého sboru pod vedením Jany  
 Hlaviznové, host: ŽPS Otice   

17. 6. v 18:00 hodin - Závěrečný koncert ZUŠ 

19. 6. v 19:00 hodin - Koncert řecké hudby – Mikise Theodorakise v rámci Řeckých  
 dnů Krnov 2015 

Kultura v Bruntále 

Kultura v Krnově 
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22. 6. v 17:00 hodin - Legato a staccato – koncert ženských pěveckých sborů pod  
 vedením Zdeňky Odstrčilové 

Flemmichova vila 

do 14. 6. – Výtvarná výpověď dětí – práce žáků výtvarného oboru ZUŠ s.r.o. Krnov 

21. 5. – 26. 8. – Fenomén Igráček – výstava nestárnoucí dětské hračky. Součástí výstavy je  
                           herna pro děti. 

19. 6. – 19. 7. – Małgorzata Futkowska – Anna Maria Rusinek – společná výstava dvou  
                           polských výtvarnic 

Vernisáž ve čtvrtek 18. 6. v 17:00 hodin. Vstupné: 20 Kč, děti a studenti 15 Kč 

Výstavní prostory otevřeny včetně svátků úterý – neděle   8:00 – 18:00 hodin 

Zahrada Flemmichovy vily 

19. 6. – 17:00 – 22:00 hodin - Noc v muzeu – Zahradní akce určená rodičům s dětmi,  
              včetně atrakcí pro děti, opékání špekáčků, v 19:00 koncert  

              v rámci projektu Hravé příhraničí, v 21:30 ohňostroj.   
                Současně budou ve Flemmichově vile zpřístupněny výstavní  
              prostory - výstava Fenomén Igráček Vstupné: 20 Kč 

Koncerty v rámci projektu „Hravé příhraničí“: 

12. 6. od 17:00 hodin – Reserve - ostravsko-bruntálská folková kapela, host: skupina  
  z Polska 
19. 6. od 19:00 hodin - Hospital Dixie Band - koncert krnovské skupiny  
26. 6. od 17:30 hodin – Arrest - bluegrassová kapela z Bruntálu 
 

Na všechny koncerty vstup volný. 
Pořádá MIKS Krnov a Prudnicki Ośrodek Kultury v rámci projektu „Hravé příhraničí“ 
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ZVE VŠECHNY MILOVNÍKY PŘÍRODY NA VÝŠLAPY 

KDY:  6. 6. 2015 
KAM:  Pustevny – č.zn. Tanečnice – Kněhyně sedlo – Kněhyně – zpět do Sedla – Malá 

stolová rozc. – Horní Čeladná – z.zn. Kunčice p. Ondřejníkem (16km) 
SRAZ:  6:30 hod. u klubu LNH 

Přihlášky do 4. 6. 2015 přijímá Kopilčák Štefan 
KDY:  20. 6. 2015 
KAM:  Horní Morava – m.zn. Polské hranice – č.zn. penzion Lesiczowka - m.zn. malý 

Sněžník – z.zn. Klepý – rozc. z č. zn. – m. zn. Horní Morava (23km) 
SRAZ:  6:30 hod. u klubu LNH 

Přihlášky do 18. 6. 2015 přijímá Kopilčák Štefan 
mob. 732 248 236. Cena dopravy u obou výšlapů - členové 100Kč., ostatní 170Kč. 
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Dne 23. 5. 2015 v Bruntále, proběhlo poslední zhodnocení závodní sezony Masters 
sjezdařů Moravskoslezského kraje. Naši závodníci z Karlovy Studánky opět na předních 
místech. 

Titul  „Mistr Moravy a Slezska“ pro rok 2015 získaly:  v kat C2 Peňázová Hana ve slalomu, 
v kat.C4 Obelczová Hana v super G obřím slalomu, v kat. C6 Tejnská Iva v super G obřím 
slalomu a v kat.  C8 Bouzková Alena ve slalomu, super G a obřím slalomu. 

V soutěži Moravia Silesian Masters SKI CUP 2014/2015 zvítězili v mužích v kat. A - Bačík 
Petr,  v ženách v kat. C - Bouzková Alena. 

Na obrázku zleva: Bačík P., Tejnská I., Peňázová H, Obelczová H, Bouzková J.,  Obelcz J.,      
Alena Bouzková.         O. B.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zatímco ve světě vrcholí jarní klasikářská sezona, 
vrbenským závodem startují dvě významné 
cyklistické celoroční soutěže Jesenický šnek a Slezský 
pohár  amatérských  cyklistů.  Díky  tomuto   spojení 
a také díky krásnému jarnímu počasí se sešlo na 
startu 162 závodníků všech věkových kategorií. 
V hlavním závodě se sešla kvalitní a silná konkurence 
a tak závod probíhal ve znamení častých nástupů, 
které startovní pole rozdělily na několik skupin. 
Nejdelší  únik  se podařil trojici T. Čer (BikeStyle.cz), 
L. Matula (KCK Force Zlín) a O. Fierla (Team Formn 
Cinelli),  na  které  se ve stoupání na Hvězdu dotáhli 
T. Bucháček (Whirpool Author), P. Hampl (Favorit 
Brno) a J. Otruba (Mapei Merida Kaňkovský). Bohužel 
posledně    dva   jmenovaní   byli   postiženi   pádem 
a závod nedokončili. V posledním kopci na Pustou 
Rudnou zaútočil zkušený T. Bucháček a s přehledem 

Úspěšní sjezdaři z Karlovy Studánky 

Cena Trispolu – Jarní klasika 
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dojel vítězně do cíle. Na druhém místě sprintoval T. Čer a třetí dojel L. Matula.  

Mírně zkrácenou trať měly kategorie žen a starších pánů nad 60 let. Nejlépe si s ní 
poradili pánové L. Zemánek 2K Bike Club Odry), P. Daněček (CPV Krnov) a J. Pavlík (CK 
Continental Frenštát). V dámách pak zvítězila T. Gargelová (TJ Uničov)před K. Mudříkovou 
(Feso Petřvald) a S. Jurkovou (Bike 2000).  

Nejkratší,  ale  neméně  náročnou  trasu  měly  žákovské  kategorie.   Vyrovnaný   souboj 
o prvenství spolu sváděli J. Šíbl (ACS DRAK Vrbno), J. Vall (SK MAXBIKE) a O. Holuša (SK Jiří 
Team Ostrava), o jejichž pořadí rozhodl až cílový finiš a jezdecká chyba O. Holuši.  
V dívkách pak vyhrála M. Míčková před K. Mlynářovou (obě ACS DRAK Vrbno). 

Závodit   jsme   mohli   díky   podpoře   projektu   ČUS   –   SPORTUJ S NÁMI a sponzorství 
p. F. Adámka  a  jeho  firmě   TRISPOL,   kteří   přispěli   potřebnými   financemi   na   ceny 
a zabezpečení tohoto závodu.  

acsvrbno.estranky.cz 
 

 

,,Společnost bez knih je jako společnost bez krve.“ /Václav Malý, biskup/ 

… z populárně-naučné literatury 

1.:  KOMÁREK, M.:  Moc nemocných:  dvacet pět příběhů těch, co nám to zvorali.   
                Praha: Práh, 2014. 

2.:  NOVÁK, J.A.:   Tajemné podzemí na našem území: jeskyně, propasti i místa, kam  
         nevkročila lidská noha.  Frýdek-Místek.: Alpress, 2015. 
3.:   SCHULICK, P.:   Zázvor: indický lék a zázrak.  Praha: Pragma, 2015. 
4.:  ZÍDEK, P.:   Hana Benešová: neobyčejný příběh manželky druhého 

československého prezidenta (1885-1974).  Praha: Knižní klub, 2014. 
5.:  CIOTTI, D.:   Současné trendy drhání.  Praha: Ikar, 2014. 
 

… pro děti a mládež 

1.:  BULL, J.:   Panenky pro šikulky: jak uplést, ušít a vytvořit nádherné panenky 
krok za krokem.  Praha: Mladá fronta, 2014. 

 

…z beletrie 

1.:  SCARROW, S.:  Legie.  Praha: BB art, 2014. 
Vzpoura otroků na Krétě byla potlačena, ale její vůdce gladiátor Ajax uprchl. Legionáři 
Cato a Marco dostávají úkol cos nejrychleji ho najít a zajmout. Cesta je zavede do Egypta 
zmítaného nepokoji a ohrožovaného vojskem núbijského prince... 

2.:  TUČKOVÁ, K.:  Fabrika: příběh textilních baronů z moravského Manchesteru.  Brno: 
Moravská galerie, 2014. 
Kniha vypráví příběh pěti generací rodu Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna 
přišel  v  roce  1776  jako  chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však založil manufakturu 
a stal se jedním z nejvýznamnějších textilních baronů. Ve strhujícím vylíčení rodinné 
historie se odráží i celá 250 let trvající minulost moravského Manchesteru. 

3.:  WOOD, B.:  Bílá žena.  Frýdek-Místek: Alprass, 2015. 
Emily se neváhá provdat, jen aby mohla odplout na Havajské ostrovy a stát se 
misionářkou. Tamější příroda, lidé a odlišný způsob života ji fascinují i děsí. Vinou 
misionářů Havajané přestávají věřit ve své bohy a jejich tradice upadají v zapomnění. 
Velekněžka Pua pro spásu svého lidu udělá vše - a v Emily vidí strůjkyni zla, která zaslouží 
trest. 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v červnu 
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 4.:  BOBEK, M.:  Žirafa na pondělí: ze zápisníku ředitele zoo.  Praha: Radioservis, 2014. 
 Neobyčejná setkání se zvířaty i s lidmi, všední i výjimečné dění v zoo, výpravy do 
vzdálených zemí i nové pohledy na známá místa – to všechno obsahuje další výbor 
sloupků ředitele Zoo Praha.  

5.:  MURAKAMI, H.:  Kronika ptáčka na klíček.  Praha: Odeon, 2014. 
Tóru Okada žije s manželkou Kumiko na Tokijském předměstí. Nedávno dal v docela 
dobrém zaměstnání výpověď – potřebuje si ujasnit, kudy se chce v životě vlastně ubírat. 
Jeho  život  náhle naruší telefonát neznámé ženy … Příběh na hranicích mezi realitou, sny 
a vzpomínkami. Román o lásce a osamělosti, plný melancholie, ale i jemného humoru. 

6.:  LARK, S.:  Ostrov tisíce pramenů.  Praha: Knižní klub, 2014. 
Poutavý příběh o lásce a nenávisti, důvěře a zradě a vzrušujícím osudu, jenž se odehrává 
v exotickém  prostředí Karibiku.  

7.:  ČERVENÁK, J.:  Mrtví na Pekelném vrchu.  Praha: Argo, 2014. 
První kniha z cyklu historických detektivek, odehrávajících se v zemích pod habsburskou 
vládou na sklonku 16. století. Zkušený voják Stein a vzdělanec Barbarič musejí rozplést 
klubko spiknutí a zločinů, sahajících nejednou i hluboko do minulosti. Co mají společného 
vraždy a zjevení s tajemným zrádcem, který hodlá Turkům otevřít cestu do hornických 
měst v Uhrách? 
 

… pro mládež 

1.:  PACOVSKÁ, I.:  Sedmý smysl. Zlodějíček pátých hradeb.   Praha: Albatros, 2015. 
Kdo je zlodějíček? A kde jsou páté hradby? Hance je už sedmnáct. Neočekávaně se 
setkává se svou bývalou chůvou, která tvrdí, že dívčin otec žije. Pátrání po něm Hanku 
zavede     na    zvláštní    ostrov,    kde    se    připlete    nejen    do    občanské    války,     ale 
i k nedobrovolnému cestování mezi světy. Záchrana lidí a bytostí ovládajících sedmý smysl 
visí na vlásku. Stejně jako život Hanky a jejích přátel… 

2.:  TONOLLO, H.:  Příběhy rodiny Smrtičovy. 5. Příšerní sousedi.  Praha: Knižní klub, 
2015. 
Vepřové kotlety místo masařek, voňavé růže místo bodláků – i když Smrtičovi by si na 
záliby svých nových sousedů klidně zvykli… nejde to. Na obzoru se kupí problémy. 

3.:  DURKOVÁ, M.:  Nové příhody černé čarodějnice.  Praha: Fragment, 2015. 
Černá čarodějnice je strašidelná nešika. Sotva napraví jedno popletené kouzlo, vyčaruje 
další pohromu. Ještě že má dobré kamarády, kteří ji nikdy nenechají  na holičkách. Se 
svým  věrným  koštětem  se  nezalekne  dračí rodinky ani ukrutně zlé čarodějky Zlodušky. 
A co teprve když její bota Žralběta, rozhodne zúčastnit módní přehlídky? 

    Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé 
 

 

01. 05. 2015 Pavel Koman (Ostrava)  a Karolína Pořízková (Město Albrechtice) 

15. 05. 2015 Marian Kuczyński a Silvie Dembiňáková (oba ze Smilovic) 

Zpracovala: Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka MěÚ Vrbno pod Pradědem 
 
 

 

Karel   Krupička   Vrbno pod Pradědem 

Radek   Krupička   Vrbno pod Pradědem 

Michaela Jurinová, odbor vnitřních věcí 

Uzavřená manželství 

Blahopřejeme k narození 
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Libuše   Štěpánková Vrbno pod Pradědem 
Michaela Jurinová, odbor vnitřních věcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blahopřejeme 

Rozloučili jsme se 

Vzpomínáme 

 

Dne 24. dubna 2015 zemřela 
 

paní Dana Benešová,  

rozená Hropková 
 z Vrbna pod Pradědem. 

 

S láskou budou vzpomínat a nikdy nezapomenou  
manžel, děti, vnuci a bratři. 

 

 

Dne 19. června 2014 vzpomeneme 30. smutné výročí úmrtí 

Jirky Sotoláře 
z Karlovy Studánky 

 
 

                        Dne 27. května 2015 jsme vzpomněli 14. smutné výročí úmrtí jeho maminky 
 
 
 

 
 

paní Anny Sotolářové 
a dne 23. června 2015 vzpomeneme  
17. smutné výročí úmrtí jeho tatínka 

pana Josefa Sotoláře 
 

Vzpomínají Yvona a Anička Sotolářovy.  

 

 

Dne 20. června 2015 oslaví krásné 65. narozeniny 
 

pan Zdeněk Habarta 
z Vrbna pod Pradědem.  

 

„Život je jako pohádka krásná, ale je umění dobře ho žít. 
A tak Ti přejeme, ať se Ti daří do dalších roků šťastně vykročit“.  

Krásné narozeniny, hodně zdraví  
a všechno nejlepší do dalších let Ti přejí  

manželka Drahomíra, dcera Martina s rodinou,  
syn Zdeněk a syn Lukáš s rodinou. 

S přáním se připojuje ostatní rodina, sousedé a známí. 
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„Srdce bolí, duše pláče, 

andělé Tě opatrují a nám sílu předávají. 

Vzpomínky, láska navždy zůstávají“. 

Dne 3. června 2015 uplyne 15 let od chvíle, kdy nás opustil po těžké nemoci 

pan Ing. Zdeněk Novák 

z Vrbna pod Pradědem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Srdce bolí, duše pláče, 
andělé Tě opatrují a nám sílu předávají. 

Vzpomínky, láska navždy zůstávají“. 
Dne 3. června 2015 uplyne 15 let od chvíle,  

kdy nás opustil po těžké nemoci 
 

pan Ing. Zdeněk Novák 
z Vrbna pod Pradědem.  

 

S láskou a úctou vzpomínají dcery Lenka a Jana s rodinami. 
 

 

 

„Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce krvácí.  
Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí“. 

Dne 24. června 2015 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí 
 

paní Zdenky Rybárové  
z Vrbna pod Pradědem 

 
S láskou a úctou vzpomíná manžel Rudolf,  

dcera Lenka a vnuci Monika a Milánek. 
 

 

 

 
 

Dne 8. června 2015 vzpomeneme nedožité 40. narozeniny 
 

pana Petra Sotoláře 
z Vrbna pod Pradědem.  

 
S láskou vzpomínají rodiče a sestra s rodinou. 

 
 

 

 
 

„Tvůj krásný úsměv se proměnil v žal, 
 jen vzpomínky nám zůstaly a roky běží dál. 
Naše věčná vzpomínka doletí až do nebe.  
Ty víš, že naše srdíčka bijí jen pro Tebe“. 

Dne 8. června 2015 vzpomeneme 3. smutné výročí úmrtí 
a v dubnu jsme vzpomněli nedožitých 45 let 

 

pana Martina Jurčagy 
z Vrbna pod Pradědem. 

 

S láskou vzpomíná Tvá Boženka Hanzlíčková. 
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Prodám byt v osobním vlastnictví 1 + 1  50m2 ve Vrbně pod Pradědem, 
Husova ul., cena  240.000 Kč. tel. 722 621 171. 

 

Inzerce 

 
 

„Když zemře maminka, i slunce zajde, v duši se rozhostí zvláštní chlad. 
Těžko pak ve světě ještě se najde, kdo by jak maminka uměl mít rád...“ 

Dne 13. června 2015 vzpomeneme 5. smutné výročí,  
kdy nás navždy opustila  

naše milovaná maminka, babička, prababička a sestra 
 

paní Marta Orságová 
z Vrbna pod Pradědem – Železné. 

 
S láskou a úctou vzpomínají vnučka Kateřina s manželem Pavlem,  

pravnuci Pavel a Michael, synové Oldřich a Martin,  
dcery Irena a Marie s rodinami, sestra Anna  

a rodinná přítelkyně Marie Bergerová. 
 

 

 

 
Dne 1. června 2015 vzpomeneme 13. smutné výročí,  

kdy nás navždy opustila 
 

paní Jiřina Strnadelová 
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova. 

 
Stále vzpomíná syn Václav s rodinou.  

 
 

 

 

 

 
 

„Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene“.  
Dne 16. května 2015 jsme vzpomněli 5. smutné výročí úmrtí 

 

paní Anny Černotové 
z Ludvíkova. 

 
Stále vzpomíná sestra a celá rodina.  
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Dovolená v Chorvatsku.  
Makarská riviéra, Živogošče – kemp Dole. Termín od 21. 8. do 30. 8. 2015. 

Odjezd z Vrbna pod Pradědem, příjezd také do Vrbna pod Pradědem. 
Zájemci se mohou informovat na tel. čísle: 728 401 361. 

 

Akreditované rekvalifikační kurzy 
 

Účetnictví 
Mzdové účetnictví         
Daňová evidence 

Základy podnikání 
 

Dopolední i odpolední kurz 
Výuka probíhá v Bruntále 

 

Pořádá: Ing. Lenka Kozáková, Kontakt: telefon 776793398 
e-mail: lenka.kozakova@seznam.cz  www.kurzy-ucto.cz 
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