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Vážení �tená�i, 

Jaro je letos mén� p�íjemné než lo�ské, kdy duben a kv�ten p�ipomínal svými teplotami a ne�etnými srážkami 

spíše  léto.  Poslední  týdny  nám  p�íroda  op�t  p�idala  práce  na  údržb�  strom�,   zeleni  a  �išt�ní    chodník�

a komunikací rozsáhlými srážkami, bou�kami a silnými v�try. Snažili jsme se nasadit veškeré síly na 

odstra�ování následk� v co nejkratší dob�. Poda�ilo se op�t v rámci smlouvy s Ú�adem práce rozší�it pracovní 

p�íležitosti ve m�st� o 8 pracovník� ve�ejn� prosp�šných prací, organizovaných m�stem, a 10 organizovaných 

Technickými službami Vrbno s.r.o. Dobré zkušenosti s touto formou práce mají i n�které p�ísp�vkové organizace 

a TJ Sokol. M�sto tyto pracovníky vysílá na práce v kompetenci m�sta, jako je údržba bytového fondu, drobné 

opravy  chodník�,  komunikací,  m�stského  mobiliá�e  apod.  �išt�ní  m�sta  z�stává hlavní doménou TS Vrbno 

a ve�ejné služby. Se stavem ve�ejných prostranství souvisejí i opravy komunikací. Ty budou v letošním roce 

provád�ny na mnoha místech, ale spíše v rozsahu drobn�jších oprav a údržby, s cílem p�edejít prom�n� menších 

vad do havarijních stav�. Provede se nap�íklad vým�na schodiš�ových stup�� na schodišti Krej�ího, oprava 

dalších p�í�ných vpustí na Sadové ulici a Husov�, odstran�ní nefunk�ních vpustí na spojkách Ve Svahu a Nové 

doby, oprava p�í�né vpusti na Žižkov� p�ed RD p. F�ukala, oprava �ásti komunikace pod Stava�em, oprava 

schodišt� od malometrážek sm�rem do ulice Nad Stadionem. �ást vy�len�ných prost�edk� bude použita na 

opravy zna�ení parkoviš�,  p�echod�,  zábradlí na komunikacích, máme také v úmyslu, díky pracovník�m 

ve�ejn� prosp�šných prací, zahájit opravy n�kterých dlážd�ných chodník�. Na vybraných nezpevn�ných 

komunikacích, kde to je možné, použijeme materiál získaný drcením betonu a cihel k zásyp�m nerovností. Pro 

letošní rok nejsou naplánovány žádné velkoplošné opravy, svým zp�sobem v tuto chvíli nejsou velké plochy pro 

nástup velké mechanizace na po�adu dne. Musíme se také nau�it komunikace opravovat a udržovat, a nikoliv 

�ekat, až budou naprosto dezolátní a jejich oprava pak stojí miliony. V této souvislosti je možná na míst� požádat 

všechny, kte�í mohou svou �inností stav majetku obce nejen komunikací a chodník� ovlivnit, (poškodit t�eba jen 

drobn�), aby pokud možno p�edešli vzniku závad, p�íp. se k takové události „postavili �elem“ a alespo� ohlásili, 

co  se  stalo.  V  tomto  smyslu  jednáme  s  Technickými službami, Aquastopem aj., máme zkušenost, že dohody 

a vzájemné respektování nese ovoce. Po�ád zde platí jedna rovnice: majetek obce = majetek spole�enství ob�an�

zde žijících. Mám vždycky radost, když se setkávám s ob�any, a není jich málo, kte�í takové vnímání mají v sob�

zakotveno. 

Další pozitivní zprávou je v t�chto dnech uzavírané �ízení o ve�ejné zakázce k projekt�m snížení energetické 

náro�nosti MŠ Jesenická a ZŠ, tj.normáln� �e�eno jde o vým�nu oken a zateplení. Jsem zv�dava, zda posta�í 

stavebník�m prázdniny pro realizaci díla?  Podle harmonogramu by to m�lo vyjít, i když by d�ti možná p�ivítaly 

letošní prázdniny ve Vrbn� t�eba o 1 m�síc delší. Nebo se mýlím? 

Euroregionální �ídící výbor schválil v poslední výzv� další vrbenský projekt k financování z Fondu malých 

projekt�  OPPS  �R - Polsko  T�lovýchovné  jednot�  Sokol.  Náplní  projektu  jsou aktivity spolupráce �eských 

a polských tenisových oddíl� s t�žišt�m na d�ti a mládež. Domnívám se, že i tyto aktivity oddílu stojí vedle 

šikovnosti d�tí a ob�tavosti rodi�� a trenér� za posledními velkými úsp�chy vrbenského tenisového dorostu.  

V pátek 4. �ervna skon�í poslední te�kou - p�edáním maturitních vysv�d�ení maturant�m v ob�adní síni 

radnice - studium letošním oktaván� ze Sportovního gymnázia ve Vrbn�. P�ejme jim hodn� št�stí v dalším 

život�!  
Ing. Helena Kudelová 

starostka

Slovo starostky 
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Ve dnech 29. 4. 2010 a 20. 5. 2010 prob�hla jednání Rady m�sta Vrbna pod Prad�dem. Byly projednány 
následující záležitosti: 

RM   p r o j e d n a l a    a    s c h v á l i l a : 
- návrhy likvida�ních komisí p�ísp�vkových organizací M�sta Vrbno pod Prad�dem a to: Mate�ská škola 

Jesenická 448, St�edisko kultury a vzd�lávání, Základní škola a Domov pro seniory, 
- návrh oprav místních komunikací pro rok 2010. 

RM   o d s o u h l a s i l a: 
- vy�azení a likvidaci za�ízení v majetku m�sta dle návrhu likvida�ní komise a  u k l á d á  

majetkoprávnímu odboru p�ipravit a zve�ejnit nabídku levného odprodeje regálových sk�íní ob�an�m,
- umíst�ní garáže pro 2 osobní auta na pozemku p.�. 85/2 v k.ú Vrbno pod Prad�dem. Investor: Simona 

Adamová a Luboš Jehlá�,
- vým�nu oken – demontáž stávajících oken, zhotovení a montáž nových plastových za finan�ní 

spoluú�asti majitele v byt� �.5, Ve Svahu 423, velikost 2+1 a v byt� �. 11/A, Husova 248, velikost 1+1,
- pokácení 1 ks olše šedé na pozemku p.�. 1133 v k.ú. Mnichov pod Prad�dem, žadatel Pavla Šindelá�ová,
- navýšení po�tu zam�stnanc� v Domov� pro seniory Vrbno dle p�edloženého návrhu, 
- zrušení zadávacího �ízení ve�ejné zakázky „Splašková kanalizace Mnichov, Železná. 

RM   j m e n o v a l a : 
- komise pro otvírání obálek a hodnotící komise pro ve�ejné zakázky na stavební práce v rámci projekt�

„Snížení energetické náro�nosti objekt� ZŠ na ul. Školní 477“ a „Snížení energetické náro�nosti objekt�
MŠ na ul. Jesenická 448“. 

RM   r o z h o d l a: 
- o uzav�ení Smlouvy o výp�j�ce na radiostanice a jednonásobného nabíje�e pro radiostanici mezi M�stem 

Vrbno pod Prad�dem a �eskou republikou – Hasi�ským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. 

RM   v z a l a    n a    v � d o m í: 
- protokol komise z hodnocení nabídek na služby v rámci akce „Založení m�stského lesoparku ve Vrbn�

pod  Prad�dem  –  sadové úpravy a výsadba zelen�“ a  r o z h o d l a  na základ� p�edloženého protokolu 
o p�id�lení zakázky firm� Petr Vykrut – zahradnické služby, Ostrava Hrab�vka, 

- informaci Správy silnic Moravskoslezského kraje o oprav� povrchu silnice II/450 Vidly na úseku 25,300 
– 26,014 km,

- informaci o bezpe�nostní situaci a stavu kriminality ve služebním obvod� OOP �R Vrbno pod Prad�dem,
- informaci o vývoji p�íjm� – sdílených daní, rekapitulaci p�íjm� a výdaj� a výsledky hospoda�ení za leden 

– duben 2010,
- uzav�ení provozu mate�ských škol o hlavních prázdninách a to MŠ Ve Svahu od 26. 7. do 29. 8. a MŠ 

Jesenická od 1. 7. do 6. 8., 
- výro�ní zprávu o �innosti M�Ú Vrbno pod Prad�dem za rok 2009. 

RM   s c h v á l i l a: 
- návrh rozpo�tu správy byt� na rok 2010 s úpravami, 
- p�id�lení bytu mimo po�adník Žanet� Žigové, byt �. 2 o velikosti 1+1, II. Kategorie, H�bitovní �.8, 
- p�ijetí ú�elové neinvesti�ní dotace z rozpo�tu Moravskoslezského kraje pro rok 2010 na zabezpe�ení 

akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasi�� v celkové výši 300.000K�, 
- vým�nu byt� mezi Jolanou Kandrá�ovou, byt �.2 o velikosti 1+1, nám. Sv. Michala �.p.505 a Marii 

Kizkovou, byt �.3 o velikosti 2+1, nám. Sv. Michala �.p 505. 

   
Ing. Lasota Miloš 

místostarosta 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 
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Už brzy tady budou stát nové rodinné domky a nastává správný �as novou vrbenskou ulici pojmenovat. Lidé 
tomu místu �íkají  „Nová Husova“,  tak  to  ale  nez�stane napo�ád.  Ulice dostane jedine�ný název a rozhodnout 
o n�m m�žete i vy. Co pro to ud�lat? Poslat v obálce na M�stský ú�ad nebo emailem (podatelna@vrbnopp.cz) 
nejpozd�ji  do  15. srpna  sv�j  návrh.  Nejzajímav�jší z nich v zá�í zve�ejníme na internetových stránkách m�sta 
a také ve Zpravodaji, abyste v anket� mohli hlasovat, jaký název se vám líbí nejvíce. 

Alena Kiedro�ová 

�EZ Distribuce bude 8. �ervna pracovat na vedení vysokého nap�tí ve spádové oblasti Vrbna pod Prad�dem, 
práce si vyžádají jednodenní odstávku dodávky proudu. V �ase od 7:30 do 16:30 hod budou bez proudu celé 
místní �ásti Vidly, Bílý Potok, Železná i �ást Mnichova. Bližší informace ob�ané najdou na webových stránkách 
m�sta, na ú�ední desce, �EZ Distribuce také vylepí v místech plakátky. 

Alena Kiedro�ová 

M�sto  Vrbno  pod  Prad�dem  informuje  ob�any  o  dražb�  10 ks  policových sk�íní, která se uskute�ní dne 
9. 6. 2010 v 15.00 hodin v p�ístavb� m�stského ú�adu. Nejnižší vyvolávací cena �iní 50 K�/ks. 

Bližší informace na majetkoprávním odboru M�stského ú�adu na tel �ísle 554795113 (Ing. Pešatová, kancelá�
�. 210), nebo 554 795 108 (p. Olehlová , kancelá� �. 208). 

Možnost prohlídky nabízených sk�íní je kterékoli pond�lí a st�edu v prvním nadzemním podlaží budovy 
m�stského ú�adu. 

V letošním roce pro Vás máme dv� novinky. První se týká dvoudenního vstupného v cen� 100,- K� (vstupné 
v sobotu 80,- K�, v ned�li 60,- K�).  Druhá se týká losování vypln�ných a podepsaných dotazník�, které budou 
sou�ástí  letá�ku  s  programem,  který obdržíte p�i zakoupení vstupenky. Losování prob�hne v ned�li odpoledne 
a držitelé se mohou t�šit na v�cné ceny. 

Pavla Müllerová, manažerka akce 

od 20. 4. do 20. 5. 2010 

30. 4. 2010
V tomto dopoledni byla jednotka hasi�� z v Vrbna pod Prad�dem vyslána k požáru nízké budovy s únikem 

plynu. Po pr�zkumu místa události bylo zjišt�no, že požár byl uhašen pracovníky p�ed p�íjezdem jednotek 
požární ochrany. V zadní �ásti budovy však nadále unikal plyn z poškozeného potrubí. Spolu s Policií �R jsme 
evakuovali celou budovu, ve které se nacházelo celkem 16 osob. B�hem evakuace jsme provedli odpojení 
hlavního uzáv�ru plynu a celý objekt ohrani�ili. Na místo se dostavili také profesionální hasi�i z Bruntálu, se 
kterými jsme provád�li m��ení koncentrací v budov� pomocí detek�ních p�ístroj�. Po p�íjezdu pracovníka 
plynáren jsme místo p�edali majiteli.          

Pojmenujte novou vrbenskou ulici 

P�erušení dodávky elekt�iny 

M�stský ú�ad informuje o konání dražby vy�azeného nábytku 

Novinky na akci Dny Euroregionu 

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 

150
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2. 5. 2010
V 16:49 tohoto dne byl vyhlášen poplach hasi��m z Vrbna na dopravní nehodu t�í osobních vozidel. Po 

p�íjezdu bylo zjišt�no, že do stojících dvou vozidel narazilo zezadu t�etí. Velitelem zásahu byla povolána 
zdravotnická záchranná služba, jelikož se na míst� dopravní nehody nacházely t�i lehce zran�né osoby. Dále jsme 
zasypali unikající provozní kapaliny pomocí sorbentu a asistovali odtahové služb�. 

6. 5. 2010
Jedna z dalších prací, které provádí hasi�i s Policií �R, je otevírání byt�. Tuto službu mohou ob�ané využít 

pouze tehdy, pokud na míst� hrozí bezprost�ední nebezpe�í, �i se v objektu nachází osoba, která nevykazuje 
známky života. Toto odpoledne jsme byli posláni na jedno otev�ení, kde bylo podez�ení na druhou možnou 
variantu. Našt�stí po otev�ení bytu byl majitel již p�i v�domí a v po�ádku. 

17. - 18. 5. 2010
B�hem t�chto dn� se nejen na naše území p�ihnal silný vítr a vytrvalý déš�, který na mnoha místech spáchal 

velké škody. Území Vrbenska nebylo tolik t�mito živly zasáhnuto, ale i tak m�li hasi�i plné ruce práce. B�hem 
24 hodin zasahovala jen jednotka z Vrbna tém�� u 20 událostí. V pohotovosti byly 2 vozy s osádkami, které 
p�evážn� odstra�ovaly a likvidovaly následky v�trné smršt� ve Vrbn� p. P., Karlovicích, Široké Niv� �i Karlov�
Studánce,  a  to  nejen  na  silnicích,  ale  i  na  železni�ní  trati.  Díky velmi vlhkému podloží a v�tru docházelo 
ve v�tšin� p�ípad� k vývrat�m �i zlomení strom�.  

Za JSDH Ond�ej Chalupa 

Kontrola živnostenských provozoven
Policisté z hospodá�ské kriminálky spolu s pracovníky �OI Ostrava provedli dne 28. 4. 2010 kontrolní akci na 

živnostenské provozovny ve Vrbn� pod Prad�dem a v Bruntále. Zkontrolovali celkem p�t provozoven a ve t�ech 
p�ípadech zjistili porušení zákona o ochran� spot�ebitele (nap�. nebyl uveden na výrobku �eský návod k použití), 
které vy�ešili pracovníci �OI uložením pokut v celkové výši 5 tisíc.  Policisté v rámci akce nezjistili podez�ení ze 
spáchání trestné �innosti v souvislosti s nabízením pad�lk� �i falsifikát� zna�kového zboží.  

Vloupal se do rodinného domu
Vrbenští policisté nyní šet�í vloupání do rodinného domu v Mnichov�. Dosud neznámý pachatel v no�ních 

hodinách dne 6. 5. 2010 poškodil d�ev�ný plot a vykopnul plastové dve�e do domu. Vnikl dovnit�, vše prohledal 
a odcizil DVD p�ehráva�, domácí kino, dalekohled, MP3 p�ehráva�, st�íbrné �etízky, pánské jízdní kolo a další 
v�ci  v hodnot� kolem 39 tisíc K�. Poškozením zp�sobil škodu ve výši 4 tisíc K�. Na míst� byl následn� nasazen 
i psovod se služebním psem Gasem, který vypracoval stopu v délce 400 metr�.  

Vybral si objekt bývalé školy v p�írod�
V dob� od 17. 4. do 12. 5. 2010 ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Žižkova se dosud neznámý pachatel vloupal 

do objektu bývalé školy v p�írod�. Rozbil sklen�nou výpl� okna, p�es které vnikl dovnit�. Zde odcizil 
zabudované  elektroinstala�ní  kabely  v  délce  250  metr�,  hliníkový  rošt  na  �išt�ní   obuvi,   33   sprchových 
a  vodovodních baterií,  sou�ástky  z  plynových  sporák�,  nerezová dví�ka do potravinového výtahu a další v�ci 
v hodnot� nejmén� 24 tisíc K�. Poškozením za�ízení zp�sobil další škodu p�es 32 tisíc K�. Šet�í OOP Vrbno 

Chata�i i majitelé objekt� si mohou oddechnout – policisté  pachatele zjistili a zadrželi 
Dvojici pachatel�, kte�í mají na sv�domí kolem �ty� desítek p�ípad� vloupání do r�zných objekt�, policisté 

do n�kolika hodin po jejich posledním �inu zadrželi.  
Chata�i a majitelé nemovitostí, zejména na Vrbensku, v Ludvíkov� a And�lské Ho�e, si mohou oddechnout, 

protože policisté zjistili a zadrželi dva pachatele ve v�ku kolem 22 let, kte�í m�li po dobu dvou m�síc� páchat 
majetkovou trestnou �innost. M�li vniknout do 27 rekrea�ních chat a 7 rodinných dom� a do �ty� dalších objekt�
(prodejna, restaurace a školy).  

Vrbenští policisté dvojici mladík� zadrželi v sobotu 8. 5. 2010 n�kolik hodin po  posledním jejich vloupání. 
Vybrali si místní základní školu a její jídelnu, což se jim stalo osudné. Policisté spolu s bruntálskými kriminalisty 
p�i dalším šet�ení a dokazování zjistili, že dvojice má toho na sv�domí více. Pachatel�m p�edložili d�kazy a oni 
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se doznali  k 38 p�ípad�m vloupání. Policejní komisa� SKPV v t�chto dnech  zahájil jejich trestní stíhání pro 
p�e�iny krádeže, porušování domovní svobody a poškozování cizí v�ci. Jeden je stíhán  vazebn� a hrozí jim trest 
odn�tí svobody až na p�t let. 

Svého trestního jednání se m�li dopoušt�t od letošního b�ezna do 8. 5.2010.  Jejich protiprávní jednání  za�alo 
ve Vrbn� pod Prad�dem v zahrádká�ské kolonii, když m�li násiln� vniknout do desíti chat. Pak se p�esunuli do 
Mnichova, kde se dostali do jedné chatky, ze které odcizili i jízdní kola, kterými se p�esunuli do And�lské Hory.  
Zde  poblíž  rybníka  vnikli  do dalších 16 rekrea�ních obydlí. Jejich hledá�ku však neunikly ani rodinné domy. 
V pr�b�hu  uvedeného  období  násiln�  vnikli  do  sedmi  dom�, v�tšinou ve Vrbn� pod Prad�dem, kde si vybrali 
i prodejnu výpo�etní techniky a dv� školy. V nedalekém Ludvíkov� zase restauraci. Do objekt� se dostávali po 
rozbití okna, v�tšinou nalezeným kamenem �i jeho vytla�ením. Zcizovali potraviny, alkohol, od�vy, obuv,  
ná�adí, elektroniku, cigarety, šperky, peníze a další v�ci. Potraviny, alkohol, cigarety zkonzumovali a další v�ci 
prodali. Peníze si rozd�lili a použili pro svou pot�ebu -  hru na výherních automatech. Svým jednáním zp�sobili 
poškozeným  škodu  ve  výši  nejmén�  150 tisíc  K�.  Policisté �ást odcizených v�cí a pen�z zajistili - jednalo se 
o notebook, sekyrku, od�vní svršky, zlaté šperky atd., které budou vráceny majitel�m.  

Komisa� por. Bc. Tušková Pavla a komisa� por. Ing. K�ištofová Ivana 

Gynekologická   ambulance   MUDr.  Stejskala   oznamuje  uzav�ení  smlouvy  s  pojiš�ovnou  Media  228 
a plánovanou dovolenou 26. 7.  -  8. 8. 2010. Více na www.gynekolog.cz/stejskal  I nadále jsme s úsm�vem na 
tvá�i p�ístupni všem pacientkám. 

Oznámení - MUDr. Jan Stejskal 
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 Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko 

• Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav Pi�os, privátní psycholog  
                                                 

• Právní poradenství – JUDr. Miroslava Virágová  

• Sociální poradna – Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotn� postižené Bruntál 
                                    

Kde? M�stský ú�ad Vrbno pod Prad�dem, Nádražní 389, p�ízemí, kancelá� �. 104 

Termíny poraden na �erven 2010:
Psychologická poradna -  st�eda 16. 06. 2010         -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -   st�eda 23. 06. 2010         -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -       úterý 08. 06. 2010         -  od 12:30 do 14:30 hod 

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní M�stského ú�adu Vrbna pod Prad�dem  
(tel.: 554 795 130). 
Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!

Ivana Remešová, DiS. 

    Rozší�ení služeb Centra pro zdravotn� postižené v Bruntále 

Detašované  pracovišt�  Bruntál  poskytuje  dv�  registrované  sociální  služby – odborné sociální poradenství 
a osobní asistenci, které v roce 2010 rozší�ilo  o služby dopl�kové: 

1. P�j�ovna kompenza�ních pom�cek 
 Pracovišt� Bruntál má  od dubna 2010 pro zdravotn� postižené ob�any a seniory  k dispozici  k zap�j�ení tyto 

kompenza�ní pom�cky -  nov� elektrické polohovací k�eslo. Tento výrobek je velmi užite�ný p�edevším pro 
ob�any t�lesn� postižené, starší, po operacích ky�elních a kolenních kloub�. Je vybaveno relaxa�ními polohami 
sed, leh a polohou pro snadné postavení a posazení. Po domluv� je možno zap�j�it i jiné kompenza�ní  pom�cky. 

2. Doprava zdrav. postižených osob a senior�
Vaše cesta na ú�ady, k léka�i, za nákupy �i do lázní už nemusí být ne�ešitelný  problém. Sta�í využít naši 

novou službu dopravy zdravotn� postižených osob a senior� osobním vozidlem zn. Škoda Roomster.   

Více informací o naších nových rozší�ených službách se dozvíte p�i osobní návšt�v� každé 2. úterý v m�sící 
(M�Ú Vrbno pod Prad�dem 12:30-14:30), telefonickém kontaktu (554 718 068, 774 993 215), emailem 
(czp.bruntal@czp-msk.cz).  

        
  Ing. Aleš Šupina 

Centrum sociálních služeb 

Centrum pro zdravotn� postižené 
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V sobotu 22. 5. 2010 ve 13 hodin byla v Karlovicích slavnostn� otev�ena Nau�ná stezka Historií a p�írodou 
Karlovic, kterou zrealizovala Actaea  –  spole�nost  pro  p�írodu  a  krajinu  Karlovice ve spolupráci se Základní 
a Mate�skou školou Karlovice a krajanským spolkem pro Karlovice z N�mecka. 

Nau�ná stezka má 13 zastavení, 11 se nachází na okruhu, který vede obcí a okolím, jeden informa�ní panel je 
umíst�n u Mo�ského oka a jeden v Adamov�. Okruh je dlouhý asi 8 km. Nov� mají obyvatelé i návšt�vníci 
Karlovic možnost projít ze Zadní Vsi kolem �eky do centra Karlovic. Cesta je zp�ístupn�na díky mostu p�es 
Uhlí�ský potok, který jsme postavili. Obyvatelé i návšt�vníci Karlovic si mohou dále vybrat z n�kolika 
zna�ených okruh�, které je dovedou nap�íklad na vyhlídku na Ob�í vrch, do P�írodní rezervace Karlovice-sever, 
na vyhlídku u Kamenné lávky, na Poche�ské louky, apod. 

Stezka je v�nována historii Karlovic, kterou charakterizuje t�žba rud, rýžování zlata, hutnictví. Bylo zde 
n�kolik dalších pr�myslových výrob, nap�. výroba lepenky, tkalcovství, apod. Na konci 19. a za�átku 20. století 
nastal rozkv�t láze�ství a cestovního ruchu, v první polovin� 20. století, do 2. sv�tové války byly Karlovice 
vyhlášeným láze�ským st�ediskem, jezdili sem lidé z Vídn�, Krakowa, Salzburku. Karlovice se nacházejí na 
rozhraní Hrubého a Nízkého Jeseníku, mají p�íjemné klima a obklopuje je krásná p�íroda. Najdeme zde i n�kolik 
vzácných druh� rostlin a živo�ich�, p�írodní rezervaci Karlovice-sever. Byly využit historické fotografie i fotky 
sou�asné. 

Stezkou provedou návšt�vníka postavi�ky Kája a Kája, tedy Karlík a Karolinka z Karlovic.
Ke stezce byl vydán barevný pr�vodce, který krom� informací o Karlovicích a jednotlivých zastaveních 

nau�né stezky rovn�ž obsahuje informace o možnostech ubytování, stravování, sportovního a kulturního vyžití, 
aj. Pro návšt�vníky stezky je p�ipravena hra, ve které zjiš�ují informace o Karlovicích. Otázky jsou umíst�ny na 
jednotlivých panelech, odpov�di potom v obchodech, hosp�dkách, v pekárn�, apod. Smyslem je návšt�vníky na 
tato za�ízení upozornit a p�ivést je až k nim. Ke stezce byly vydány pohlednice a byla vyrobena tri�ka s motivem 
Karlovic a pr�vodc� nau�nou stezkou Káji a Káji. 

Stezka byla p�ipravována ve spolupráci s d�tmi ZŠ Karlovice a širokou ve�ejností. Prob�hlo n�kolik 
pracovních setkání s ve�ejností. Ve škole byly uspo�ádány projektové dny, na kterých d�ti vymýšlely texty, 
kreslily obrázky, vybíraly pr�vodce nau�nou stezkou. V rámci Dne Zem� 22. 4. 2010 d�ti stezku uklidily, 
podílely se také na p�íprav� materiálu na opravu lavi�ek na Masarykov� stezce. 

Za poskytnutí podklad� k nau�né stezce d�kujeme zejména Muzeu Bruntál, Ladislavu Simonovi, Petru 
Czaschovi, Milanu Glombí�kovi, Obci Karlovice, a zvlášt� pak architektu Emilovi Hanischovi, bývalému 
obyvateli Karlovic a p�edstaviteli karlovického krajanského spolku v N�mecku. Velký dík pat�í d�tem a u�itel�m 
Základní školy Karlovice, kte�í se s vervou zhostili úkolu na zpracování podklad�, text� a informa�ních panel�
nau�né stezky. D�kujeme také všem ostatním, kte�í nás jakýmkoli zp�sobem podpo�ili. 

Projekt finan�n� podpo�ila Nadace OKD z programu Pro budoucnost, �SOB z programu na podporu region�
prost�ednictvím Nadace Via a Obec Karlovice. 

Zastavení nau�né stezky: 
1. Vítejte v Karlovicích 
2. Kosárna 
3. �eka Opava 
4. Lázn�
5. Masarykova stezka 

                                                                                           

Odbo�ky 
6. Mo�ské oko 
7. Adamov  

8. Kostel Sv. Jana Nepomuckého 
9. Zadní Ves 
10. Architektura 
11. Staré �asy 
12. Náhon 
13. Škola 

Mgr. Kate�ina Ko�í, p�edseda o. s. Actaea -- spole�nost pro p�írodu a krajinu 
www.actaea.cz tel. 777044758 

Nau�ná stezka Historií a p�írodou Karlovic 
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Dne 5. kv�tna 2010 se uskute�nila v p�ístavb� M�Ú ve Vrbn� pod Prad�dem �lenská i ve�ejná sch�ze 
místní organizace SON. 

P�ítomen byl i p�edseda SON Moravskoslezského kraje p. Vozárik. Diskutovalo se hojn� o problematice nové 
kategorizace byt� a stanovování nájemného v nich. Ob�ané p�ipomínkovali výpo�et vodného a sto�ného, 
stanovení výše záloh na teplo. Pan Vozárik zodpov�d�l všechny dotazy, dokumentoval je na p�íkladech, uvedl 
konkrétní zákony týkající se této problematiky. Této besedy se zú�astnili i ob�ané Karlovy Studánky, kte�í zde 
p�ednesli své problémy. Požádali také pana Vozárika, zda by se nezú�astnil jejich sch�ze �i besedy v Karlov�
Studánce. Ukázalo se však, že dotaz� je mnoho, avšak �as byl neúprosný. Dohodli jsme se proto, že tuto besedu 
zopakujeme na podzim letošního roku. Na po�adu bude mimo jiné i uzavírání smluv na teplo a jiné služby. Vítáni 
budou všichni ob�ané m�sta a okolí, �lenové bytového družstva a Spole�enství vlastník�. 

D�kuji všem ob�an�m za ú�ast a t�ším se na další setkání s nimi.  

Eduard Pe�ich, p�edseda m. o. SON 

Za p�kné ú�asti ob�an� se uskute�nila ve Vrbn� p. P. p�edmájová veselice k oslav� Svátku práce a 65. výro�í 
osvobození, kterou uspo�ádali LKŽ a MO KS�M.  

Pozvání na tuto akci p�ijala poslankyn� Parlamentu �R Ing. Kate�ina Kone�ná (KS�M) a také p�edseda OV 
KS�M s. Ba�go�. Poslankyn� K. Kone�ná k májovým oslavám p�ednesla p�kný projev a �lenky LKŽ p�ipravily 
recita�ní pásmo k 65. výro�í osvobození, ve kterém zazn�ly básn� Františka Hrubína, Jind�icha Vichry, Daniela 
Strože, Jarmily Jasinské a Miroslava Floriana. Jak pravdiv� zazn�lo v p�ednesené básni Miroslava Floriana: 

...... Tenkrát v kv�tnu Praha objímala 
zaprášené rudoarm�jce 

a nes�ísln� hv�zd rozžehla katedrála 
tenkrát povstalecká Praha plakala a objímala. 

Recita�ní pásmo završila hudební skupina DUO FRANKOVI ruskou písní „Ka�uša“, kterou rozezpívala celý 
sál. Po tomto krátkém vzpomínkovém, kulturním vystoupení k 65. výro�í osvobození následovala tane�ní 
zábava, na kterou jako vždy �lenky LKŽ p�ipravily ob�erstvení, v�etn� domácího bufetu. Nezapomn�ly ani na 
kyti�ky narcisek, které ve vázi�kách zdobily stoly a tvo�ily tak krásnou májovou atmosféru. 

Vždy� 1. máj je nejen Svátek práce, ale i svátek kv�t�, kvetoucí p�írody, slunce, vzájemného porozum�ní, 
lásky,  hudby a nad�je. Tak to vnímaly milióny lidí p�ed námi, tak to vnímáme i my a ur�it� to tak budou vnímat 
i další generace.  

Ludmila Strnadová  

Poznávací zájezd do �ecka
Ve st�edu 19. 5. 2010 odjíždí skupina 32 student� školy na poznávací zájezd do �ecka – Leptokaria. B�hem 

pobytu, který jim kon�í 31. 5. 2010, mají v plánu navštívit zajímavá místa v okolí místa pobytu, což jsou antické 
památky   Leptokaria.   Mají   naplánované   následující   výlety:   Thessalloniki   –   Solun�  (po  stopách  Cyrila 
a Metod�je), výlet na Olymp – klášter Sv. Donýza, Platamonas – prohlídka hradu Iraklio.  

Po p�íjezdu se s Vámi jist� pod�lí o nabyté zajímavosti. 

Vyhlášení 3. kola p�ijímacího �ízení 
do oboru: 

• 7941K81 
osmileté studium oboru Gymnázium, denní forma studia 

• 7941K41 
�ty�leté studium oboru Gymnázium, denní forma studia 

SON informuje 

Z p�edmájové veselice Vrbno pod Prad�dem 

Informace ze Sportovního gymnázia 
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Vyhlášení 4. kola p�ijímacího �ízení 
do oboru 7942K41 
Gymnázium se sportovní p�ípravou 

Termín podání p�ihlášek do obou kol:  4. 6. 2010 

Termín konání p�ijímací zkoušky:  pátek 18. 6. 2010.  

V p�ijímacím �ízení budou uplatn�na kriteria pro 1. kolo.  

Nejen pro zájemce z pátých t�íd nabízíme po domluv� op�t možnost ú�astnit se ve výuce, abyste se sami 
p�esv�d�ili,  že  výuka  není  náro�ná,  je  p�im��ená v�ku žák�, klasifikace je spravedlivá, vztah pedagoga 
a žáka je partnerský a že práce žák� je p�irozená bez n�jakého stresování, jak se neprávem hovo�í. Žáci se 
u�í pracovat v kolektivu na projektech.  

Nabídka mimoškolních aktivit je následující:  
volejbal,  snowboard, lyžování, kole�kové brusle, dramatický kroužek, keramická dílna, kroužek dovedností 

na PC. 
Hlavní  p�edností  studia  v  naší  škole  ve  Vrbn�  pod  Prad�dem  je  studium bez dojížd�ní, úspora �asu 

a financí, které m�žete použít na jiné pot�eby. 

Sportovní klub p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem – oddíl orienta�ního b�hu po�ádá v sobotu 5. 6. 2010 
závod t�í oblastí, Mistrovství Moravskoslezského kraje na klasické trati a ve�ejný závod v OB. Centrum bude na 
Myslivecké chat�, na ve�ejný závod se m�žete p�ihlásit do 9,30 hodin v den závodu. Bližší informace najdete na 
www.skvrbno.cz. 

Ing. Jitka Krätschmerová, zástupkyn� statutárního orgánu Sportovní gymnázium 

DPS Sedmihlásek – úsp�chy a akce
Ve druhé polovin� letošního školního roku absolvoval DPS "Sedmihlásek" hned n�kolik prestižních sout�ží. 
Jako první prob�hla 10. dubna 2010 p�vecká sout�ž tém�� na mezinárodní úrovni,a to v polských Glubczycích. 

Jmenovala se Glubczycký And�l a náš sbor zde vyhrál hlavní cenu. D�ti si p�ivezly nejen cennou sošku 
And�la,ale také spoustu krásných zážitk�. Bohužel celá akce byla ovlivn�na národní tragédií Polska. 

ZŠ informuje 
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Poté následovala 22. dubna 2010 Regionální 
p�vecká sout�ž v Orlové, kde op�t náš DPS získal 
významná ocen�ní (zlaté pásmo, zvláštní ocen�ní 
za hlasovou kulturu a také za flétnová sóla pro 
Zuzanu Obrusníkovou a Karolínu Rezníkovou). 

30. dubna 2010 se ve Vrbn� pod Prad�dem 
uskute�nil    Jarní    koncert.    Hosty    byly     d�ti 
z �ervenky u Litovle a DPS "Sluní�ko" ze ZUŠ 
Bruntál. Na této akci vystupovala ob� naše t�l�sa – 
"Modrásci" i "Sedmihlásek" 

V tomto školním roce nás �eká naše Školní 
akademie,  kde  vystoupí  op�t  oba sbory spole�n�
s vrbenskou kapelou "Talisman". Tím naše letošní 
zpívání     nekon�í     -     6.     �ervna      Modrásci 

a Sedmihlásek vystoupí ve Zlatých Horách.  
Co si p�át na záv�r? Stálou podporu a p�íze� rodi��,vedení školy i ob�anské ve�ejnosti. D�tem nadále radost 

ve zpívání. 
                                                               Za sbory: dirigentka Danuše Hošková 

Šachový kroužek
Ve školním roce 2009/2010 se ješt� více než v letech p�edcházejících rozvinula �innost šachového kroužku na 

škole. Do pravidelné �innosti v kroužku se zapojilo p�es dvacet d�tí a na školních turnajích bojovalo až t�icet 
ú�astník�. Toto se promítlo i ve výsledcích, kdy v okresních kolech škola postavila dv� družstva v každé 
kategorii a také své kategorie vyhrála.  

V krajských kolech uhájili jak mladší žáci, tak p�edevším starší žáci své umíst�ní ve st�edu tabulky mezi 
ostatními okresními vít�zi.  

V tomto roce také poprvé šest nejlepších žák� nastupovalo v okresním p�eboru dosp�lých. I když celkové 
výsledky nejsou oslnivé, zkušenosti z n�kolika hodinových partií jsou neocenitelné pro další vývoj. 

Celá sezona byla zakon�ena okresním finále jednotlivc�. Ve �ty�ech v�kových kategoriích jsme získali dv�
první, dv� druhá a dv� t�etí místa. 
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Škola a 92. Region Dance Party
Minulý víkend, 14. - 16. 5. 2010, se u nás na škole uskute�nila akce pod názvem 92. Region Dance Party. 

Organizátory byli M. Procházka a J. Valenta. Krom� tradi�ního tan�ení country prob�hla výuka cloggingu 
(stepy). Hlavním programem celé akce byla sout�ž v tancích - country, clogging - O moravský pohárek. My jsme 
se sout�že nezú�astnili. 

Krom� našich Zuzanek zde pobývaly další �ty�i soubory (Frýdek Místek, Vyškov, Ostrava, Jeseník), celkem 
tedy 102 d�tí a dosp�lých. 

                                                                                          I. Odstr�ilová, J. Kudlíková 

Úsp�ch mladých volejbalist� ze ZŠ Vrbno p. P.
Dne 5. 5. 2010 se v Rýma�ov� uskute�nilo okresní finále smíšených družstev žák� a žáky� 6. a 7. ro�ník�

v odbíjené. Naše m�sto v tomto finále reprezentovalo družstvo ZŠ  Vrbno ve složení -  K�emek M., Vl�ková N., 
Butora D., Pantlíková T., Kutlak M., Kopfová T., Pecha K. a Štochlová P.. Ve velmi dobré konkurenci 5 družstev 
získalo 1. místo a postup do krajského finále. 

    D. Beranová , M. Šajer. 
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V kraji op�t tradi�n�
13. 5. 2010 prob�hlo v Ostrav� krajské 

kolo  biologické  olympiády kategorie C 
(8. a 9. t�ídy ZŠ a p�íslušných ro�ník�
gymnázia). Z naší školy postoupily 
z prvního a druhého místa v okrese Ivana 
Zabloudilová a Barbora �udová. D�v�ata 
op�t nezklamala,  Iva  získala druhé místo 
a Bára jako úsp�šná �ešitelka jedenácté 
místo z 23 ú�astník�.  

20. 5. 2010 se konalo krajské kolo stejné 
sout�že v kategorii D (6. a 7. t�ídy). Natálie 
Vl�ková a Adéla Pravdová, které 
postoupily op�t z prvního a druhého místa 
v okrese, obsadily v kraji Adélka 10. místo 
a Natálka 19. místo. 

Za pokladem strý�ka Skrblíka 

D�v�ata a kluci, pokud ješt� nevíte, kam se vydat letos o prázdninách, poje	te s námi na 
d�tský stanový integrovaný tábor po�ádaný na lesní táborové základn� ve Ž	árském Potoce 
na Rýma�ovsku v termínu od 3. do 16. �ervence 2010. Celotáborová hra povede táborníky 
Za pokladem strý�ka Skrblíka a všechny �eká spousta báje�ných her, sout�ží i výprav po 

okolí i dál. V po�adí už jedenáctý ro�ník tábora po�ádá pro d�ti zdravé i d�ti vyžadující zvláštní pé�i Sdružení 
rodi�� a p�átel zdravotn� postižených d�tí Eva a jeho Klub Klubí�ko, letos op�t s finan�ní podporou M�sta 
Bruntálu. Tábor p�ipravuje stmelený zkušený tým lidí, jeho �lenkou je také zdravotní sestra. V cen� 3.600 korun 
je zahrnuto vše, v�etn� dopravy, výlet� a cen v sout�žích, d�ti spí v podsadových stanech, mají zajišt�n pitný 
režim a stravování 5-6 x denn� z táborové kuchyn�. P�ihlášky m�žete získat na adrese Sdružení Eva, 79323 
Karlovice 353 nebo elektronické adrese klubicko.bruntal@seznam.cz , informovat o táboru se m�žete také ve 
�tvrtky od 15 hod ve Vrbenském Klubí�ku, v Dom� s pe�ovatelskou službou na Husov� ulici. P�edtáborové 
setkání p�ipravujeme také sem, a to 24. �ervna od 15 hod, kdy se budete moci setkat s �leny týmu. Na našich 
táborech d�tí nev�dí, co je to nuda. 

To ukázala také výstava fotografií „Podivuhodný sv�t o�ima d�tí“ v Galerii Na radnici, která se setkala s velmi 
p�íznivým ohlasem ve�ejnosti.     

Klubí�ká�i 

Klubí�ko zve d�v�ata a kluky na letní tábor v p�írod�
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CZ 1.07/1.2.10/02.0003 
                                        Termín realizace projektu 1. 1. 2010 – 30. 6. 2011 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpo�tu �eské republiky 

ADRESA P�ÍJEMCE: 
Základní škola,D�tský domov,Školní družina a Školní jídelna,Vrbno p.Prad�dem 
nám.Sv.Michala 17, p�ísp�vková organizace,PS�: 793 26, tel./fax 554 751 

720,fax.�editel. 554 753 162 I�O:00852619   e-mail organizace: zsddsdsj@seznam.cz,  
www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

Od 1. 1. 2010 probíhá v našem školském za�ízení grantový projekt „ Zlaté ru�i�ky“ . 
 Cíle projektu : Zlepšení p�edpoklad� pro uplatn�ní d�tí se speciálními vzd�lávacími pot�ebami v dalším 

pracovním i osobním život� prost�ednictvím rozvoje jejich manuálních dovedností a dovedností p�i práci 
s po�íta�em. Projekt je zam��en na rozvoj individuálních pot�eb každého žáka ZŠ a dít�te DD ve spolupráci 
s odborníky a rodinnými p�íslušníky. Projekt také hodlá pomoci rodi��m d�ti se sociokulturním znevýhodn�ním, 
a to prost�ednictvím zajišt�ní poradenské a konzulta�ní �innosti.  

Pr�b�h projektu: 
a) Ve spolupráci s SPC Bruntál, odborníky a rodi�i byl odborným projektovým týmem proveden  

screening  u 41 žák� ZŠ a 40 d�tí DD. Celkem 81 . Bylo postupováno od anamnestických údaj� po 
údaje ke komplexní pedagogické diagnostice.  

b) Pro rozvoj individuálních pot�eb každého žáka a dít�te bylo vytvo�eno 81 IVP=individuální 
výchovn�-vzd�lávací plány. Dne 26. 4. 2010 prob�hly konzultace s rodi�i a zákonnými zástupci ke 
zpracovaným IVP. Nyní po konzultacích probíhá do 31. 5. 2010  za�azení d�tí a žák� do 
vzd�lávacích modul� dle individuálních schopností na základ� pedagogické diagnostiky. 

c) Vzd�lávací moduly budou pilotn� ov��ovány od zá�í 2010 a jsou zam��eny k rozvoji manuálních 
zru�ností d�tí a žák� a jejich uplatn�ní na trhu práce. Vzd�lávací moduly a pracovní listy jsou od 
b�ezna 2010 tvo�eny odbornými zam�stnanci-pedagogy a budou ukon�eny 30. 6. 2010.  

d) P�ehled práce na vzd�lávacích modulech 
� technické dílny(vytvo�ení postupu a metod pro práci s nejr�zn�jšími materiály, p�ehled 

pom�cek, nástroj� a p�ístroj� tak, aby žáci získali praktické dovednosti  a byli tak schopni 
po ukon�ení docházky pokra�ovat ve studiu na st�edních odborných školách.Vyhlášeno 
výb�rové �ízení na vybavení dílny a materiál, p�íprava dílny pro   zahájení stavebních 
úprav a pro nové vybavení, pracovní listy-práce s d�evem, práce s kovem)  

� gastronomické dílny (vytvo�ení postupu a metod pro zajišt�ní rozvoje dovedností ve 
cvi�né kuchyni školy,  provedeny úpravy cvi�né kuchyn� pro umíst�ní d�ezu,pracovní listy 
– stolování, založení portfolia na dekorace) 

� výtvarné dílny ( vytvo�ení postupu a metod pro zajišt�ní rozvoje tvo�ivosti a �emeslné 
zru�nosti v oblasti výtvarných dovedností, využitelných pro p�ímé pracovní uplatn�ní žák�
a d�tí DD  v um�leckých oborech �i chrán�ných dílnách.Provedeny úpravy keramické 
dílny pro umíst�ní keramické pece a hrn�í�ského kruhu, pracovní listy keramika, 
tisk,grafika). 

� environmentální dílny ( z obsahu  modulu jsou provedeny úpravy p�stitelských prostor , 
nakoupeny zahradní kole�ka, kompletní akvárium . V rámci zahájení jarních prací 
nakoupeno a zasazeno 50 ks osiva, 30 ks ovocných ke��, cibule saze�ky,10 ks thují. 
Po�ízeny byly ješt� truhlíky, zahradní konev, kompostér. Bude dokoupeno zahradní ná�adí 
pro údržbu p�stitelských prostor�. Pracovní listy- rostliny na zahrad� a doma, rostliny 
v p�írod� a doma.   

Zpráva o pr�b�hu projektu „Zlaté ru�i�ky“ 
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� informa�ní technologie dílny ( z obsahu modulu rozvoj dovedností  se zam��ením na 
využití PC – komponenty po�íta��:harddisk, CD mechanika, CPU, pam�ti RAM, 
propojovací kabely. Zakoupen do u�ebny PC data-projektor. Pracovní listy : Komponenty 
PC , Jak na po�íta�. 

e) P�ehled vzd�lávání pedagog�
            -    IT dílny(digitální fotografie) ve dnech 11. 2.- 13. 2. 2010, ú�ast 3  osoby z toho 0 žen 

� Kooperativní  vyu�ování,kompetice,modulové vyu�ování a inkluzivní metody a formy 
u�ení v�etn� publikací- „ Aktivní metody ve výuce“  dne 6. 3. 2010 ú�ast   9 osob,  z toho 
6 žen 

� Výtvarné dílny, keramika pro pokro�ilé, ve dnech 10. 3., 17. 3., 24. 3. 2010 , 
�  ú�ast 9 osob, z toho 7 žen 
� Environmentální výchova ( Zelený ostrov) , dne 13. 4. 2010,  
� ú�ast 9 osob, z toho 7 žen  

           f)  Poradenská �innost  
            -     poradenskou a konzulta�ní �innost využívá pravideln� 24 osob, z toho 16 žen.    Tito klienti 

využívají  poradenství  opakovan�,  takže  bylo  poskytnuto  již  více  jak  50  konzultací.  Za vedení poradenské 
a konzulta�ní �innosti odpovídá paní Bc. Eva Kubišová 

           g) Publicita  
� U�itelské noviny 19. 1. 2010, Oznámení o zahájení projektu,klí�ové aktivity 
� Zpravodaj( regionální m�sí�ník), leden 2010, duben 2010 , zpráva o zahájení a pr�b�hu 

projektu   
� Deník MSK a  Region – 13. 1. 2010 oznámení o zahájení projektu, 16. 2. 2010 a 9. 3.  

2010 inzeráty k publicit� projektu 
� Webové stránky : www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz, plakáty, informace  
� Plakáty v zasklených plochách m�sta a otev�ených plochách – 50 ks A3 
� Informa�ní a poradenské plakáty rodi��m a ve�ejnosti p�edány  100 ks A4 
� Souhlasy rodi�� se zve�ejn�ním v tisku a webových stránkách  – 41 ks  
� Nást�nky v budov� školy – cílová skupina, informace, fotodokumentace
� Fotodokumentace úprav p�stitelských prostor a úprav technické dílny – viz p�íloha 

Pro Krajský ú�ad MSK byly koordinátory projektu paní Bc. Ivanou Metelkovou a Zuzanou Metelkovou  
zpracovány monitorovací indikátory a ve spolupráci s finan�ní manažerkou paní Ing. Jitkou Volkovou 
zpracovány a odeslány monitorovací zprávy projektu. Na úpravách rozpo�tu a výb�rovém �ízení technických 
dílen , se mimo poradenské �innosti  výrazn� podílí pan Ing. Vladimír Ko�i�ka. Za screening d�tí a žák�, za 
tvorbu Individuálních vzd�lávacích plán� (IVP) pro žáky se speciálními vzd�lávacími pot�ebami a pro d�ti se 
sociálním znevýhodn�ním, za tvorbu vzd�lávacích modul� a pracovních list� odpovídá Mgr. Danuše Humlová, 
koordinátor pro pedagogické záležitosti projektu a asistent projektu, odpovídající za administrativu a archivaci.    

Mgr. Humlová Danuše, asistent projektu 

Environmentální dílny- úprava p�stitelských prostor – školní zahrada ( duben 2010) 
Technické dílny- p�íprava na stavební úpravy a nové vybavení dílny. ( duben 2010)  
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... a jak jsme jej prožili si te	 m�žete p�e�íst. První školní den jsme d�tem zpest�ili hledáním pokladu na naší 
školní zahrad� s pln�ním r�zných úkol� a jeho následným „smlsnutím“. 

V �íjnu se nám na zahrad� schovali podzimní sk�ítci a naším úkolem bylo je nalézt a spo�ítat. Tato akce se 
líbila a do sout�že se zapojili i rodi�e, kte�í d�tem pomáhali po�ítat.  

Pro starší d�ti jsme na listopad p�ipravili výlet do krnovského kina s pásmem pohádek.

A nastal �as adventní, ten byl plný aktivit. S naším sbore�kem „Ko�ata“ jsme zahájili adventní výstavu ve 
St�eše a pozvali rodi�e a p�átele na spole�né váno�ní tvo�ení. A málem bych zapomn�la na vzácnou návšt�vu 
Mikuláše a �erta s and�lem. V Míru se pak starší d�ti p�edvedly coby „�ertíci“ na �ertovském rojení s �ertími 
tane�ky a adventní �as jsme zpest�ili váno�ními besídkami ve t�ídách pro rodi�e, kdy d�ti ukázaly, co vše dokáží. 

Hned v lednu jsme se pustili do velkých p�íprav na naši oslavu 30.výro�í otev�ení MŠ.O kulturní program se 
postaraly d�ti III. t�ídy a sbore�ek a  zdárný pr�b�h celé akce byl v režii celého kolektivu.Využili jsme také 
op�tovné nabídky lyža�ské školi�ky z Karlova a n�které d�ti jezdily na lyža�ský výcvik. 

Únor byl ve znamení karnevalových p�íprav na „pohádkový rej“ v Míru se sout�žemi,tane�ky a  „vy�ád�ním 
se“. Rodi�e svým d�tem p�ipravili p�kné masky a i celý dosp�lý kolektiv nez�stal bez p�estrojení.... m�li jsme 
slušivé �elenky z �ádu hmyzu. 

B�ezen pak probíhal v duchu p�íprav na jaro a jarní svátky. Na spole�ném velikono�ním tvo�ení si d�ti s rodi�i 
vyrobily p�kné ozdoby pro své domovy a d�ti své výrobky odnesly na velikono�ní sout�ž do St�echy a vyhrály 
hezké 2.místo. 

V dubnu se nám poda�ilo uklidit za vydatné pomoci rodi�� naši zahradu a odm�nou nám všem byl táborák 
s opékáním bu�t�.A na uklizené zahrad� se nám pak dob�e hledal velikono�ní poklad, který tam ztratili 
„velikono�ní zají�ci“ a všem nám velmi chutnal. 

A  ješt�  d�ti  III.  a  IV.  t�ídy  stihly  natrénovat  minimuzikál  a  pohádku  s  pomocí p. u�itelky M. Burešové 
a J. Veli�kové  a zú�astnily se Divadelního festivalu v Míru. Dík pat�í i rodi��m, kte�í d�tem nachystali p�kné 
kostýmy. 

V polovin� kv�tna jsme uspo�ádali akademii, na které d�ti všech t�íd p�edvedly, co se nau�ily a sbore�ek 
vystoupil  v  nových  tri�kách  s ko�i�kou.  Na  konci  m�síce  d�ti  �eká  odm�na,  pojedeme  na  výlet  na Rejvíz 
a Mechové jezírko a tak nám snad vyjde po�así a uvidíme i sluní�ko. 

�erven zahájí již tradi�n� oslava Dne d�tí tentokrát „knoflíkový“ a než se d�ti rozejdou na prázdniny,tak se ve 
svých t�ídách rozlou�í a pozvou si své rodi�e. 

Krom� toho všeho d�ti zhlédly v pr�b�hu roku n�kolik divadel. Starší d�ti v �íjnu, b�eznu a kv�tnu pot�šily 
svým um�ním seniory v DD Mnichov a sborek zahájil hasi�skou vernisáž ve St�eše. Rádi také využíváme se 
staršími d�tmi po�íta�ovou u�ebnu ve St�eše, kdy mají možnost seznamovat se s hrami na po�íta�i. 

                                                                                             M. Burešová 

Sbore�ek na vernisáži výstavy hasi�ských autí�ek                       D�ti na po�íta�ích ve ST�EŠE 

...ani jsme se nenadáli a už bude další školní rok za námi... 
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MŠ VE SVAHU zve všechny d�ti a rodi�e 
na oslavu Dne d�tí, který bude 

„KNOFLÍKOVÝ“ 
se sout�žemi, táborákem a opékáním bu�t�, které si d�ti vysout�ží. 

Pro všechny bude zajišt�no ob�erstvení. 

Kdy?: 1. 6. 2010  (v p�ípad� špatného po�así se odkládá na další dny) 
V kolik?:od 14:30 hod 
Kde?: na naší zahrad�

T�šíme se na vás, p�ij	te si zasout�žit a p�ipravte svým d�tem i sob�
knoflíkové p�evleky, �ím víc knoflík�, tím lépe! 

V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc duben. Druhý graf ukazuje p�ehled pr�m�rných 
teplot v dubnu za roky 2000 až 2010. V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj� z naší 
meteorologické stanice. 

  

     

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

P�ehled teplota za m�síc duben 

Duben 
den hodina hodnota

teplota max 30.4 13:22 29,5°C
min 3.4 6:36 -4,7°C

rychlost v�tru 6.4 7:26 10,6m/s
srážky m�sí�ní 46,3mm

za den 11.4 13,6mm
za hodinu 15.4 15:30-16:30 2,5mm

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Srážky v dubnu [mm] 11,1 4,3 25,2 50 2,2 33,7 6,7 46,3

Kv�ten do 25.
den hodina hodnota

teplota max 23.5 15:19 26,5°C
min 10.5 2:56 2,6°C

rychlost v�tru 17.5 1:04 17m/s
srážky m�sí�ní 97,3mm

za den 16.5 17.4mm
za hodinu 12.5 18:30-19:30 3,7mm

20. strana

ZPRAVODAJ

Jak název projektu prozradil, p�átelství mezi polskou MŠ z Glogówku a �eskou MŠ Jesenická z Vrbna pod 
Prad�dem trvá již opravdu 10 let a má hluboké ko�eny. B�hem této doby se uskute�nilo mnoho spole�ných 
aktivit, zam��ených na d�ti obou p�edškolních za�ízení. 

Na základ� spole�n� zpracovaného projektu, jehož obsahem je vzájemné poznávání kultury, tradic i rozvoj 
vztah� formou vícedenních pobyt� v PL a �R, se dne 7. a 8. kv�tna 2010  25 d�tí z MŠ Jesenické a 25 d�tí 
z MŠ Glogówku zú�astnilo spole�ného, dvoudenního výletu v Polsku. 

P�ekvapilo nás p�kné ubytování v hotelu „Sudety“ v Pokrzywne, odkud jsme vyjížd�li na výlety. Zajímavá 
byla návšt�va skanzenu v Bierkowicach, kde si d�ti, mimo jiné, vyzkoušely  práci na skute�ném hrn�í�ském 
kruhu. V malém, d�ev�ném kostelí�ku poznaly legendu o sv. Kate�in�. Zasedly do nezvyklých lavic ve 
starodávné škole. Polská paní u�itelka  je vtipn� seznámila se zp�sobem tehdejší výuky. Vid�ly i bývalou místní 
„kr�mu“ a malý obch�dek, který m�ly možnost srovnat s dnešními „supermarkety“. Se zájmem pozorovaly 
t�žkou práci mistra ková�e. Ve mlýn� si poslechly neznámý zvuk mlýnského kola, pohán�ného vodou. 

Nezapomenutelná byla návšt�va stájí, prohlídka ušlechtilých koní i �erstv� narozených h�íbátek. Velký zážitek 
d�ti mají ze samotné jízdy na ponících. 

Tento pobyt kon�il prohlídkou zámku Moszna, kde jsme se z úst milé pr�vodkyn� dozv�d�li n�co o jeho 
historii. Dom� si d�ti odvážely nejen plno p�íjemných zážitk�, ale i p�kné dáre�ky. 

V�tšina se už nemohla do�kat další spole�né akce - tentokrát na �eské stran�. V pátek 28. kv�tna 2010 jsme 
s našimi polskými p�áteli odjeli do Dolní Moravice, kde jsme se na celé dva dny ubytovali v hotelovém 
komplexu Avalanche. 

První výlet  nás zavedl na hrad Sovinec, kde probíhají zajímavé kulturn� – spole�enské akce v historickém 
lad�ní. Prošli jsme p�t r�zných nádvo�í a dostali se tak do tzv. Horního hradu, kde p�evážn� chlapce zaujaly 
vystavené kanóny. Stavb� vévodí mohutná kamenná v�ž, odkud je nádherný výhled na m�sto a okolní p�írodu. 

Nezklamala nás ani „Prad�dova galerie – Ji�íkov“, kde d�ti obdivovaly vy�ezané plastiky zví�at, p�ekrásný 
betlém v životní velikosti. Dominantou celé galerie však byla socha vládce jesenických hor – d�da Prad�da. 

P�ekvapením byl Hornický skanzen – Zlatorudné mlýny, kde  nám ve dvou srubech p�edvedli drcení zlaté 
rudy. Kdo m�l zájem, mohl si vyzkoušet i získávání zlata „rýžováním“. 

Nechyb�ly  spole�né hry, sout�že, pln�ní r�zných úkol�, minidiskotéka a tolik o�ekávané slíbené hledání 
pokladu…. 

Oba pobyty nám op�t dokázaly, že víme, jak strávit aktivn� a bez nudy volný �as. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
H. Machetanzová, MŠ Jesenická 

  

10 let p�átelství / 10 lat przyjazni 

EU
RO REGIO N  PRAD ZIAD

E
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Kv�ten bývá obvykle nejkrásn�jším m�sícem roku. Letos to , ale �íci nem�žeme. 
Svatý Petr nás zkoušel, jak jen mohl. Seslal na nás málo slune�ných dn�, uplakané po�así, velký vítr a bohužel 

i rozvodn�né �eky. Ale vše našt�stí dopadlo dob�e, alespo� v našem okolí.  
S ohledem na po�así, jsme museli dny trávit v Domov�. Zpest�ili jsme si  �as sportovním dopolednem.Hod na 

cíl ponožkami se stal naší populární disciplínou. Za sportovišt� jsme využili velké chodby. Této akce se mohli 
zú�astnit všichni, kte�í m�li zájem , tedy i lidé na vozí�ku. Sportovní výkony  se neobešly bez žertování a každý 
nakonec získal sladkou odm�nu. 

Den matek jsme oslavili na odpolední Kavárni�ce s hudbou, tancem a malým pohošt�ním. K tanci nám p�išli 
zahrát manželé Frankovi. Program nám zpest�ily svým tane�ním a p�veckým vystoupením d�ti z Mate�ské školy 
Ve Svahu. Bylo pot�šením se dívat na usm�vavé tvá�i�ky d�tí a snahu, aby nic nepopletly, což se jim dokonale 
poda�ilo. S malým pohošt�ním mezi nás p�išly i �lenky Sdružení zdravotn� a t�lesn� postižených. 

Také je t�eba se zmínit o tom , že naše obyvatelka paní Sobasová  se umístila  v sout�ži ,,O nejkrásn�jší 
velikono�ní dekoraci". 

 Hádáte správn�, získala první místo. Tímto jí všichni srde�n� gratulujeme a p�ejeme jí hodn� úsp�ch� v její 
další tvorb�. Ur�it� se k této gratulaci p�ipojíte i vy. 

Milena Reissner, pracovnice soc.pé�e DPS Vrbno           

Z Domova pro seniory – co se nepoda�ilo 
V minulém Zpravodaji jsem psala o jednom partnerském páru z našeho Domova, který se poda�ilo za�lenit do 

b�žného života ve m�st�. Bydleli v podnájemním byt�, ve kterém byli š�astní. Chodili na procházky, nakupovat, 
u�ili se znovu samostatn� hospoda�it.  

Po necelých t�ech m�sících pán náhle zem�el. Paní se z bytu odst�hovala, byt z�stal opušt�ný.  
Všem je nám z toho smutno.                  P. Žaludová 

Ze života senior�
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Název p�ednášky: Lotru – loupežnické hory
KDY: �tvrtek 3. �ervna 2010 
KDO:  Ing. Odstr�il Ji�í 

            

Zveme Vás na cestopisné 
podívání a povídání: 

Nabízíme nevšední výpravu do 
málo známých míst v Rumunsku. 
Navštívíme    slovenskou    menšinu 
v  severním  Rumunsku.   Lidé žijící 
v osadách Gemel�i�ka, Stará Huta, 

Židáre� apod. mají rodinná pouta s Bruntálskem. Z oblasti Transylvánských Alp navštívíme poho�í s tajemným 
názvem Muntii Lotrului.  

„Desítky kilometr� trav, plochých vrstevnatých skal, asijské rozlohy od obzoru k obzoru... Jediný d�m jsme 
nepotkali,   jen   pastý�e,   ke   kterým   �as   nedolehl...“  -   takto popisoval poho�í ve své knize Karpatské hry 
Dr. M. Nevrlý. P�ij�te si poslechnout a pobesedovat o zážitcích z cest o�ima dnešního turisty. 

V záv�ru ve�era nebudou ani tentokrát chyb�t vzorky zdravých jídel. 

Název p�ednášky: Jordánsko – zem� zašlých civilizací
KDY: �tvrtek 17. �ervna 2010 
KDO: Petr a Magda Škrlovi 

Jordánsko je stále ješt� trochu stranou zájmu turist�, p�estože jim má hodn�
co nabídnout. Je to zem� fascinující krásy, která vyrostla na antických 
základech. Biblické p�íb�hy Starého i Nového zákona oživnou p�ed vašima 
o�ima, uchvátí vás tajemná krása skalního m�sta Petry, podíváte se z hory 
Nebo  na  zaslíbenou  zemi Izrael, poznáte bizardn� formované skály v poušti 
i umírající Mrtvé mo�e. Tento inspirující výlet si prožijete v pohodlí ve 
ST�EŠE, bez bolavých zad z celodenních expedic v nepohodlných 
mikrobusech. 

Sou�ástí p�ednášky bude jako obvykle diskuze a ochutnávka. 

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

To se moc povedlo. D�KUJEME! 
Ob�ané Karlovy Studánky a zejména ti co bydlí v oblasti Lesná, d�kují všem kte�í se 
zasloužili a zejména Les�m �eské republiky a to Lesní správ� Karlovice za zbudování 

velmi  krásného  a  hlavn�  bezpe�ného schodišt�, které je velmi estetické a p�kn� provedené v kombinaci  d�evo 
a  kov.  

Je p�íjemné po n�m scházet �i vystupovat, a to nejen pro nás, ale i návšt�vníky naší obce a zejména ty, kte�í si 
v zimních m�sících p�ijeli k nám  zalyžovat na prodloužené sjezdovce s novým vlekem, který rovn�ž nemalou 
m�rou p�isp�l k zatraktivn�ní Karlovy Studánky.  

D
KUJEME.  Ji�í Dvo�ák st. 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro vás p�ipravuje následující p�ednášky 

Listárna 
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  1. 6. -  Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - St�echa 
  1. 6. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - ur�eno pro širokou ve�ejnost nad 18 let - 17:00 hod - St�echa 
  1. 6. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
  1. 6. -  Zahájení výstavy výtvarných prací a keramiky. Vystavují žáci Základní školy Vrbno p. P. Výstava 

 potrvá do konce srpna 2010 
  2. 6. - Po�íta�ový kurz pro mírn� pokro�ilé, 16:00-17:30, St�echa 
  2. 6. -  Setkání Policie a zástupc� m�sta s ob�any - Problematika majetkové trestné �innosti a ve�ejného 

 po�ádku - 17:00 hod - St�echa 
  3. 6. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Lotru - loupežnické hory“ - p�ednáší Ing. Ji�í Odstr�il  
 - 18:00 hod - St�echa 
  4. 6. -  piškvorkový turnaj 14:00-15:30 hod - d�tské odd�lení M�stské knihovny 
  4. 6. -  Z �eských oper od 19:30 Libuše Karlova Studánka 
  5. 6. -  kurz kresby - vyu�uje výtvarnice Zdena Šipošová - 9:00 - 11:00 hod - St�echa 
  7. 6. -  kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
  8. 6. -  Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - St�echa 
  8. 6. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - ur�eno pro širokou ve�ejnost nad 18 let - 17:00 hod - St�echa 
  8. 6. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa 
  9. 6. -  „Lovy také beze zbraní“ s  filmem o Lánské obo�e. Uvádí Ing. Ota Bouzek - 17:00 hod - St�echa 
10. 6.  - d�tská dílna 14:00-15:30 - d�tské odd�lení M�stské knihovny 
10. 6. -  Univerzita t�etího v�ku - Marketing cestovního ruchu s vazbou na gastronomii - p�ednáší Mgr. Ta�ána  
              Karásková - 16:00 hod - St�echa 
11. 6. -  hádej, kdo jsem 14:00-15:30 - d�tské odd�lení M�stské knihovny 
11. 6. -  sch�ze LKŽ - 16:30 hod - St�echa 
11. 6. -  To nejkrásn�jší z hudby od 19:30 Libuše Karlova Studánka 
12. 6. -  13. 6. - Dny Euroregionu Prad�d - Vrbenské slavnosti - areál koupališt�
12. 6. -  výšlap Klubu vrbenských turist�: Vrbno - Pytlák - Loupežník - Mnichov - Vrbno (15 km) 
12. 6. -  kurz kresby - vyu�uje výtvarnice Zdena Šipošová - 9:00 - 11:00 hod - St�echa 
13. 6. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
14. 6. -  kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
15. 6. -  pexesový turnaj 14:00-15:30 - d�tské odd�lení M�stské knihovny 
15. 6. -  Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - St�echa 
15. 6. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - ur�eno pro širokou ve�ejnost nad 18 let - 17:00 hod - St�echa 
15. 6. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa 
17. 6. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Jordánsko - zem� zašlých civilizací“ - p�ednáší Petr  
 a  Magda Škrlovi - 18:00 hod - St�echa 
18. 6.  - d�tská dílna 14:00 - 15:30 - d�tské odd�lení M�stské knihovny 
18. 6. -  Prázdninový koncert ZUŠ Bruntál, pobo�ka Vrbno p. P. - 16:00 hod - St�echa 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - �erven 2010 
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18. 6. -  Hašlerovy písni�ky od 19,30 Libuše Karlova Studánka 
21. 6. -  kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
22. 6. -  Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - St�echa 
22. 6. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - ur�eno pro širokou ve�ejnost nad 18 let - 17:00 hod - St�echa 
22. 6. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa 
22. 6. -  Letní koncert - P�vecký sbor m�sta Vrbna - 19:00 hod - St�echa 
24. 6. -  Az-kvíz 14:00 - 15:30 - d�tské odd�lení M�stské knihovny 
24. 6. -  Univerzita t�etího v�ku - Základy protipož. ochrany - p�ednáší Š. Mikulka - 16:00 hod - St�echa 
24. 6. -  zasedání Zastupitelstva m�sta - 16:00 hod - St�echa 
25. 6. -  zasedání Rady Euroregionu Prad�d - 9:00 hod - St�echa 
25. 6. -  �aj o páté - po�ádá LKŽ Vrbno p. P. - 16:30 hod - St�echa 
25. 6. -  sch�ze MO KS�M - 16:30 hod - St�echa 
25. 6. -  Cestopisná p�ednáška: Nepál 19:30 Libuše Karlova Studánka 
26. 6. -  cyklo vyjíž	ka - trasa bude up�esn�na na míst�, sraz u nádraží �D - po�ádá Klub vrbenských turist�
27. 6. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
28. 6. -  kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
29. 6. -  Orientální tanec - v 16:00 hod pro dívky, v 17:00 hod pro ženy - St�echa 
29. 6. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - ur�eno pro širokou ve�ejnost nad 18 let - 17:00 hod - St�echa 
29. 6. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa 
30. 6. -  Výuka orientálních tanc� v 15:30 t�locvi�na Libuše Karlova Studánka 
do 9. 7. - prodejní výstava „�as pro setkání“ výtvarník� Zdeny Böhmové a Marka a Miroslava Trizuljakových 

 - Art Galerie Penzion u �eky Karlovice.   
- každou sobotu  - Tane�ní ve�ery s živou hudbou v 19:00 hod - Letní lázn� Karlova Studánka 
- každou sobotu  - Promenádní koncerty ve 14:00 hod - podloubí Libuše 
- �erven  - aktiva�ní a poradenský program a kurzy PC - organizuje EDUCO CENTRUM Krnov  

Na	a Trzaskaliková, St�edisko kultury a vzd�lávání ST�ECHA Vrbno p. P.  
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ZUŠ BRUNTÁL, POBO	KA VRBNO POD PRAD�DEM,  VÁS SRDE	N� ZVE 

NA 

PRÁZDNINOVÝ KONCERT 
V pátek 18. 6. 2010 v 16 hodin v prostorách sálu „ St�echy “ 

P�ij�te s námi p�ivítat léto!
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Koncem  m�síce kv�tna jsme ukon�ili výstavu Rybá�ství. V��íme, že zájemc�m poskytla zajímavé informace 
o �innosti naší místní organizace �eského rybá�ského svazu. V našem zájmu bude vždy pé�e o odbornou 
výchovu našich �len� jak dosp�lých, tak mládeže a d�tí, tak vytvo�ení podmínek pro jejich p�kné zážitky p�i 
rybolovu.  

Využíváme této p�íležitosti k tomu, abychom vyslovili pod�kování všem �len�m naší místní organizace, kte�í 
se na p�íprav� výstavy podíleli, a� již p�i jejím instalování nebo zap�j�ení n�kterých vystavených materiál�. Dík 
pat�í všem pracovník�m kulturního st�ediska St�echa za jejich aktivní sou�innost p�i zajiš�ování úkol� spojených 
s výstavou v�etn� dopln�ní odborných knih, �i zajišt�ní d�tského kytarového souboru pod vedením paní 
Výskalové. Soubor pobavil návšt�vníky vernisáže výstavy písni�kami a básni�kami o rybá�ích a rybách. Také 
jim pat�í naše pod�kování.  

Výbor MO �RS Vrbno p. P.  

Výstava rybá�ství 
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KULTURNÍ PROGRAM
  4. 6. – Z �eských oper od 19:30 v Libuši  
11. 6. – To nejkrásn�jší z hudby od 19:30 v Libuši 
18. 6. – Hašlerovy písni�ky od 19:30 v Libuši 
25. 6. – Cestopisná p�ednáška: Nepál 19:30 v Libuši 
30. 6. – Výuka orientálních tanc� v 15:30 v Libuši v t�locvi�n�
Promenádní koncerty: každou sobotu ve 14:00 hod - podloubí Libuše 
Tane�ní ve�ery s živou hudbou – každou sobotu v 19:00 hod.  

PROCHÁZKA PO KARLOV� STUDÁNCE
Každý �tvrtek v 15:30 hod, sraz p�ed Libuší. Povídání o míst�, historii 
i o okolí. Provází Jolana Burgetová - kulturní referentka.(Za p�íznivého po�así) 

LIBUŠE - KNIHOVNA
Pond�lí, st�eda a pátek   17:00 - 18:30 hod. v�etn� podávání informací o kulturních po�adech 

LIBUŠE - VELKÁ JÍDELNA
Každou sobotu v 10:00 hod. p�ednáška léka�e se zdravotní tématikou 

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

Více na www.k.studanka.cz Jolana Burgetová 

tel. 554 712 765/6, divadlo@mubruntal.cz 
úterý 8. 6. v 8:30 hodin 
BALYNKA - Pohádka protkaná písni�kami. Hraje Karlov. hudební divadlo, vstupné 20,-K�

	tvrtek 10. 6. v 19 hodin  
Franco D´Alessandro: �ÍMSKÉ NOCI – Divadlo V �eznické. Hrají Simona Stašová, Old�ich Vízner , vstupné  
180,-K�/ doprodej pouze balkón/ v p�edplatném  

ned�le 13. 6.v 15 hodin, malý sál 
Hrajeme si na pohádky s Pohádkovou babi�kou 

�tvrtek 24. 6. v 19 hodin 
Jaromír B�ehový: SBOROVNA. Hraje Divadlo Pavla Trávní�ka, vstupné 230,-K�

M�sto Bruntál po�ádá ve dnech 18. – 20. �ervna „Spole�ný svátek hudby a �ezbá�ský plenér“ 
DNY M�STA 2010 
797. výro�í založení m�sta 

14. – 19. �ervna – m�stské koupališt� – �ezbá�ský plenér za ú�asti autor� – P. Nowicki, J. Franek, J. Wajrach,  
J. Vinckem, J. Veselý a F. Nedomlel 
pátek 18. �ervna 
od 14 hodin – areál ZŠ Cihelní – V. ro�ník streetballového turnaje smíšených družstev  
16 - 18 hodin a 18.30. – 20.30hodin -  Spole�enský d�m – IV.ro�ník – TANEC JE ŽIVOT – tane�ní show  
školy orientálního tance Dambra a host�
sobota 19. �ervna 
Jarmark, koloto�e, ob�erstvení, simulátor náraz�, barmanská show v prostorách Zámeckého nám�stí,  
t�. Dr. E. Beneše a nám�stí Míru. Ú�inkují: M�stská dechová hudba, mažoretky, koncert p�veckých sbor� –  
BEL CANTO a Singres Gaszowice/ PL, Smíšený p�vecký sbor Bruntál, DPS Rosni�ka Bruntál, Rozmarýnka,  
XVIII. ro�ník Mezinárodního ve�erního b�hu Bruntálem, Vyhlášení ankety – Sportovec roku, nám�stí -   
KAMIL ST�IHAVKA – koncert,  Radim Hladík & BLUE EFFECT – koncert, oh�ostroj a další. 
ned�le 20. �ervna 

Lázn� Karlova Studánka 

M�stské divadlo Bruntál 
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nám�stí – ukázka techniky, vybavení vozidel a sout�žní dopoledne s Jednotkou požární ochrany m�sta Bruntál  
a P�R , nám�stí – KONCERT KAPEL – M�J�ASS /Bruntál,   CLOSING BALANCE /Bruntál, WAY OUT /  
Bruntál,  NEOMLUVENÁ ABSENCE / Olomouc,  LADY DRAGONFLY / Brno, JANESESSION /  
Bratislava, VENEFICA / Olomouc, Uhlí�ský vrch – koncert sbor�  BEL CANTO  Gaszowice a Smíšený  
p�vecký sbor Bruntál, nádvo�í zámku – Kašpárkovy pohádky, Limonádový Joe – �inohra a další. 
Projekt je spolufinancován z prost�edk� Evropského fondu pro regionální rozvoj – P�ekra�ujeme hranice. 

Hrad Sovinec – www.sovinec.cz 
12. a 13. 6. 
MORD NA ZHO�ELU – netradi�ní prohlídka hradu s šermí�skou skupinou Revertar 

Mikulášská 21 
pátek 4. �ervna v 18:00 hodin 
TANEC JE NAŠE RADOST & AMARE 	HAVORE 
V programu se p�edstaví žáci ZUŠ s.r.o., tane�ní soubor Rytmik, tane�ní soubor Jilore, p�vecký sbor �irikle,  
tane�ní soubor Horalky ze Sv�tlé Hory a hosté z Prudniku 
Vstupné: 30 K�; d�ti, studenti a d�chodci 15 K�

�tvrtek 17. �ervna v 19:30 hodin 
koncert oblíbené folkové dvojice Honzy a Františka Nedv�d� se skupinou  
plný nádherných pohodových písní.  
Vstupné: 250 a 230 K�

st�eda 23. �ervna v 19:30 hodin 
Alan Ayckbourn: ABY BYLO JASNO komedie 
Hrají: Jan Rosák, Dana Homolová, Veronika Nová, Otto Kallus 
Vstupné: 220 a 200 K� (d�ti a studenti sleva 50%) 

HLAVNÍ NÁM�STÍ 
25. – 27. �ervna 
LADISLAVSKÉ HODY - po�ádá MsKS Rajec ve spolupráci s MIKS Krnov 
Akce v rámci projektu Prameny kultury a tradic. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. 
St�edisko volného �asu mé�a 

ned�le 20. �ervna v 15.00 hodin 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA loutková pohádka. Hraje: Loutká�ský soubor KRNOVÁ�EK 
Vstupné: 30 K� - prodej vstupenek p�ed p�edstavením 

Zahrada Flemmichovy vily 
ned�le 6. �ervna ve 14:00 hodin 
KRNOVANKA koncert krnovského dechového souboru 

pátek 18. �ervna v 18:30 hodin 
RIPE FOR BLUES ve�er s bluesovou kapelou  
(prodej nealka, piva, vína, grilování) 

st�eda 30. �ervna v 16:00 hodin 
zábavné hudební odpoledne pro d�ti a mládež s kulturním vystoupením 

PALÁC SILESIA 

sobota 12. �ervna - Vystoupení v rámci Veletrhu poskytovatel� sociálních služeb 
13:00 hodin - Prudnický orchestr DENTA 
15:00 hodin - KRNOVANKA   Vystoupení v rámci projektu „A hrajeme dál...“.  
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

M�stské divadlo Krnov 
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.... roky kolem nás letí, stejn� jako �arod�jnice, a už jsme je  letos pálili po deváté. 
Pálení  �arod�jnic (nebo také Filipojakubská noc, Valpružina noc, Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 

1. kv�tna.  Jedná  se  o  velmi  starý  a  dodnes  živý  lidový  zvyk  a  zvláštní  svátek.   Tuto  noc se lidé scházejí 
u zapálených oh�� a slaví p�íchod jara. Na n�kterých místech se staví také májka. Tato noc byla vždy pokládána 
za magickou. Svátek se p�vodn� pravd�podobn� slavil o úpl�ku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se p�esn�
mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé v��ili, že tuto noc se �arod�jnice slétají na �arod�jnický 
sabat a skute�n� je tato noc jedním z nejv�tších pohanských svátk�. Lidé také v��ili nap�. v otevírání r�zných 
jeskyní, skal  a slují s poklady.Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti. Na ochranu 
p�ed �arod�jnicemi, démony a zlými duchy se na vyvýšených místech zapalovaly ohn�. Postupem �asu se 
z t�chto oh�� stávalo „pálení �arod�jnic“, zapalovala se smolná koš�ata a vyhazovala se do výšky. Popel z t�chto 
oh�� m�l mít zvláštní moc pro zvýšení úrody, n�kdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajišt�ní plodnosti, 
jindy se p�es ohe� skákalo kv�li zajišt�ní mládí a plodnosti (vý�atek z Wikipedie). 

V dnešní dob� je to pro nás  p�edevším oslava p�íchodu jara, i když po�así tomu neodpovídalo, ale našt�stí 
nepršelo, a na nep�íze� po�así jsme byli dob�e p�ipraveni a zásobeni. Op�t p�ilet�ly naše staré, dobré známé 
�arod�jnice, které následoval houf 27 mladších a krásn�jších, z nichž n�které p�ilet�ly již opakovan�. Pro 
všechny byly p�ipraveny sout�že a samoz�ejm� odm�ny, nejvíce se líbily žvýka�ky s �arod�jnickými portréty. 
Diváci si zvolili svou MISS �arod�jnice do 100 let a nad 100 let. D�tskou kategorii vyhrála malá Anetka 
Vikartovská, a m�žete posoudit, že právem.  

A za rok - na 10. Pálení �arod�jnic – se op�t znovu slétneme v hojném po�tu  a bude pro nás p�ipraven 
�arod�jnický les. 

S pozdravem „Letu na košt�ti zdar“ 
                                                                             za �arod�jnice: J. Kubincová 

Pálení �arod�jnic na Sokolce 
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ZVE VŠECHNY MILOVNÍKY P�ÍRODY NA VÝŠLAP 
KDY: 12. 6. 2010 
KAM: Vrbno – Pytlák – Loupežník – Mnichov- Vrbno (15km) 
SRAZ: 8:30 u hotelu Prad�d 

KDY: 26. 6. 2010 
KAM: cyklo vyjíž	ka – trasa bude up�esn�na na mist�
SRAZ: 9:00 u nádraží �D 

POZOR!  POZOR! 
POZOR! 
Vážení p�íznivci pohybu! 

 Kdo chceš sportovat i o prázdninách, tak neváhej a cho	 na 
hodiny SPINNINGU, na které se m�žeš každý den telefonicky 

objednat na tel. 775036400. 
Na vaši návšt�vu se t�ší LIDA, LEA, JIRKA, MARKET. 

� P�íznivci klasického aerobiku se m�li možnost vy�ádit v sobotu 8.5. v t�locvi�n� Sokolovn�. Skv�lá 
cvi�itelka Sylva Tománková ze Zlatých Hor nám p�edvedla, že klasika stále žije. Viz foto �.1   

�  Dne 15.5. se naše hiphopová skupina Honey Group zú�astnila sout�že „Hlu�ínský talent 2010“ s tane�ní 
kreací s názvem „Zombie“. Holky byly skv�lé, sice neobsadily žádné z medailových míst, ale ur�it� zaujaly. Viz 
foto �.2 

�   Srde�n� Vás zveme na sobotní cvi�ení: 

Memoriál Jany Dragounové 

P�ij	te s námi zavzpomínat na Janu. Smutnit ovšem nebudeme, p�ipravili 
jsme si pro vás cvi�ení plné radosti!!

Kdy: sobota 5. 6. 2010
�as: 14 hod.
Kde: t�locvi�na ZŠ Sokolovna 
Cvi�í: Bob�a – easy dance 

Al�a – posilování 
Míša – afro tance 

Cena: vstupné dobrovolné 
                                   

Spinning 

ASPV informuje... 

KLUB VRBENSKÝCH TURIST


p�i TJ SOKOL VRBNO POD PRAD�DEM
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             Foto �. 1        Foto �.2 

Sedmým závodem celoro�ní sout�že Trivallis cup byl dubnový závod na in-line bruslích. A�koliv obliba 
tohoto sportu stále stoupá, organizovat se brusla�i za�ali až letos na ja�e, kdy p�i Sportovním gymnáziu vznikl 
kroužek vedený Pavlem Pytelou. Uspo�ádat závod na bruslích byl vstupem na „pole neorané“, ve Vrbn� se 
jednalo o závod premiérový a po�ádaný bez jakýchkoliv p�edchozích zkušeností, nicmén� se závod vyda�il a už 
se ozývají i brusla�i z okolních m�st s dotazy na další závod… 

Oblíbeným tréninkovým místem vrbenských brusla�� je silnice sm�rem na Bílý Potok, kde je celkem solidní 
asfalt a kde v podve�er bývá menší provoz. Zde se tedy konal i náš intervalový závod na 6km, kterého se 
zú�astnilo t�icet brusla�� všech v�kových kategorií.  S �asem 11:57 zvít�zil Tomáš Zahrádka, který nad�lil 
druhému v po�adí Michalu Podolákovi více než minutu. Michal je bývalý student SG Vrbno, který má skv�lý 
fyzický potenciál a nezbývá než v��it, že tento potenciál využije a bude se sportu nadále v�novat. Na t�etím míst�
skon�il trenér skupiny OB Richard Klech. Velký souboj se tradi�n� odehrál mezi veterány. A tentokrát to 

Trivallis Cup - jdeme do finále 
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mladík�m p�kn� nat�eli, když se do první desítky vešli hned �ty�i. Nejlepším veteránem byl Pavel Pytela, který 
v celkovém po�adí obsadil �tvrté místo, od  sedmého do devátého místa se se�adili Nakládal, Kolá� a Thomas. 
Vynikající výkon podala nejlepší žena Martina Onderková, která �asem 16:47 obsadila desáté místo v celkovém 
po�adí, na druhém míst� skon�ila sjezda�ka Petra Houserová a na t�etím míst� Lída Jarošová. Nejlepším 
mladíkem  do  15ti  let byl Marek Ohnoutka p�ed Davidem Vašinou a Jirkou Petrušem, velice p�kný výkon podal 
i ludvíkovský Tomáš Petlach. 

O �trnáct dní pozd�ji se konal odložený závod v orienta�ním b�hu. V �íjnu zhatila b�žc�m plány ne�ekaná 
sn�hová nadílka, te	 v kv�tnu zase závod ztížil n�kolikadenní déš�, který ustal jen n�kolik hodin p�ed startem. 
Celý závod se konal v lesích nad Ludvíkovem a závodníci dostali na výb�r kratší 3km „Pohodu“ a delší 7km tra�
s názvem „Ná�ez“. Poko�it Zámeckou horu, kolem které vedla dlouhá tra� s t�inácti kontrolami, se vydalo 20 
b�žc�. Bezkonkuren�n� nejrychlejším byl Honza Tesa�, který byl s �asem 49:52 jediný, kdo v lese strávil kratší 
dobu než hodinu. Druhou v cíli byla talentovaná Eva Haltofová, která nad�lila dv� minuty t�etímu Pavlu 
Pytelovi. Další závodníci již na trati p�i hledání kontrol vícemén� spolupracovali -  kamarádství zde zvít�zilo nad 
touhou získat co nejvíce bod�. 

Na kratší 3km tra� se sedmi kontrolami se vydali ti mladší- a� už sami nebo ve skupinkách s doprovodem. Na 
této „Pohodové“ zvít�zila nejmladší ú�astnice závodu Ka�enka Mlyná�ová - hlavn� tedy díky mapovým 
schopnostem svého doprovodu. Jediným dalším poko�itelem „Pohody“ byl Jirka Petruš, pro ostatní byla 
„Pohoda“ nad jejich síly a vrátili se z lesa po dlouhém bloud�ní s nepo�ízenou.   P�esto jsem se navzdory p�ísným 
pravidl�m OB rozhodla bodov� ocenit všechny závodníky, myslím, že si to do jednoho zasloužili.  Celý závod 
okem fotografa zachytil Lubomír Tome�ek - jeho fotogalerii si m�žete prohlédnout na známé adrese 
www.regesport-2.blog.cz  . 

Do �ela celkového po�adí se již po závod� na bruslích vyhoupl Pavel Pytela, který pozd�ji vynikajícím 
výkonem v orienta�ním b�hu sv�j náskok ješt� utvrdil. Ale! V kv�tnu prob�hl i další - devátý závod, o kterém 
Zpravodaj prost�ednictvím pana Mlyná�e informuje jinde, a již po tomto závod� to na �ele vypadá op�t trochu 
jinak. Jak? To si m�žete p�e�íst na stránkách www.sgvrbno.cz nebo na www.acsvrbno.estranky.cz  . Finálový 
závod Trivallis cupu je naplánován na 8. �ervna, bude to závod v silni�ní cyklistice Na Videlský k�íž. Slavnostní 
vyhlášení 1. ro�níku  sportovní sout�že Trivallis cup 2009/10 prob�hne 29. �ervna v Cukrárn� M.A.D. 
v Ludvíkov�,  ocen�ní  získají  poháry a hodnotné ceny. Akce se koná pod záštitou Oddílu  sjezdového lyžování 
a za podpory starostky m�sta Vrbna, díky které dostanou vít�zové krásné poháry ze Sklá�ské huti TOMI. Putovní 
poháry  v�nuje  Oddíl   sjezdového  lyžování   a   Miloslav  Mlyná�.   Sponzorem akce  jsou  firmy   NUTREND 
a KARETA. Srde�n� zveme všechny zú�astn�né.  

       Alena Mlyná�ová  

O pohár Ludvíkova 

33. strana

ZPRAVODAJ

První kv�tnovou ned�li se v Ludvíkov� konal 3. ro�ník závodu na horských kolech O pohár Ludvíkova. Závod 
byl prvním závodem Jesenického šneka MTB 2010. Ješt� dv� hodiny p�ed startem pršelo a vypadalo to 
beznad�jn�, ale po�así se nakonec umoud�ilo a ve 14 hod. se vst�íc horám a blátu vydalo 63 cyklist�. Zpo�átku se 
závodníci drželi pohromad�, pole se roz�lenilo až po p�íjezdu do Vrbna, kde na n� �ekal první v�tší kopec.  Po 
p�íjezdu zp�t nad Ludvíkov �ekal na závodníky 12ti kilometrový okruh, ve kterém vystoupali až do 966m.n.m. 
na Ov�í vrch a potom p�es Malou hv�zdu sjeli op�t nad Ludvíkov. �trnáct nejrychlejších borc� jelo tento okruh 
dvakrát, zbytek byl poslán do cíle po prvním okruhu. Sjezd do cíle byl zpest�en pr�jezdem snowtubingové dráhy, 
na jejímž konci byl cíl. 

Jako první se v cíli objevili závodníci do 15ti let, kte�í jeli desetikilometrovou tra�. Zde zvít�zila Tereza 
Pavelková p�ed Veronikou P��onkovou  a Romanou Lantovou, v kategorii hoch� to bylo složit�jší- Tomáš Ivan 
se vydal na  delší tra�, Michal Vacula- a�koliv je junior- jel tra� kratší. Vyhlášeni byli všichni, i druhý- první 
Matyáš Strupek a t�etí- druhý Milan Markovi�. Hoši by se m�li více zajímat o propozice a poslouchat pokyny na 
startu, šikovná v�ti�ka je v pravidlech �SC: „Každý závodník je povinný seznámit se s tratí závodu. Tato 
povinnost  vyplývá  automaticky  ze  skute�nosti,  že  se  závodník  prezentoval  na  startu.“  Ale hoši jsou mladí 
a v��ím, že se to nau�í. 

Celkovým vít�zem závodu se stal Dominik Buksa (�S Specialized)  p�ed Honzou Hynkem (Mapei 
Ka�kovský), s více než minutou ztrátou do cíle p�ijel t�etí Tomáš Kechrt. V kategorii B byly veliké rozdíly, 
zvít�zil Tomáš Vychodil p�ed Rendou Horákem a Jakubem �ernochem, naopak velice napínavé to bylo 
v kategorii C, kde Ji�í Kv�ták na poslední chvíli p�edjel Martina Valu a ani t�etí Luboš Petruš nebyl moc daleko.  
V kategorii D zvít�zil Ji�í B�hal, druhý do cíle dorazil Robert Kolá� a t�etí místo pat�ilo Ji�ímu Kou�ilovi, i v této 
kategorii byly velké �asové rozestupy stejn� tak jako v kategorii žen, kde zvít�zila Veronika Sedlá�ková p�ed 
Olgou Stefanakisovou a Halkou Vašinkovou.  Nejrychlejšími juniory byli Petr Rada, Mrtin Schneider a Michal 
Hlavsa. 

Zatímco bike�i jezdili po lese, konaly 
se dole v Ludvíkov� d�tské závody 
za�azené do nového seriálu Jesenický 
šne�ek 2010. D�ti byly rozd�leny podle 
v�ku do �ty� kategorií, první dv�
kategorie závodily pouze na asfalt�, 
starší d�ti už se vydaly i do terénu. Mezi 
benjamínky dokázal své kolo nejrychleji 
rozto�il Viktor �ernoch p�ed 
kolob�žícím Bartem Šev�íkem a t�etím 
Toníkem Veseckým, z hol�i�ek byla 
rychlejší Zuzanka Lantová p�ed Majdou 
Patermannovou. V p�edžá�cích zvít�zila 
Karolínka Kalibisová, která nedala šanci 
ani     kluk�m      Honzovi      Malysovi 
a Prokopu Patermannovi,  urputný 
souboj svedly i Ka�ka Mlyná�ová 
s Nesinkou Halákovou. Nejpo�etn�jší 
kategorií byli malí žá�ci (8-10let), t�ch 
se na startu sešlo deset a byl z toho pád 
hned po startu, našt�stí se nikomu nic 
nestalo. Pro vít�zství si dojeli Bárt Vesecký a Nela Haláková, na druhém míst� mezi kluky skon�il Radek Horák 
p�ed Martinem Kolá�em, druhá mezi d�v�aty byla Karolínka Skoupilová, t�etí potom Klára Malysová.  Málo 
po�etnou kategorií byli mladší žáci, zde zvít�zil Mat�j Ptá�ník p�ed Karlem Nová�kem a Kristýna Eliášová p�ed 
Simonou Nárovcovou.   Mezi  d�tmi  však  není  poražených,  proto  se  na  bednu  postavilo všech 26 malých 
závodník�,  a všichni dostali ru�n� malované medaile a drobné ceny. 

Velké pod�kování pat�í Obci Ludvíkov, která podpo�ila celou akci, dále pak Hosp�dce U Ji�ího, která nám 
poskytla nejen sponzorský dar, ale i zázemí. Nesmím zapomenout na šikovné cukrá�ky z Cukrárny M.A.D. 
v Ludvíkov�, které vyrobily obrovský šne�í dort pro vít�ze. A zvláštní pod�kování pat�í i majitel�m Chaty 
Pepíno a Ubytování  U Sk�ivánk�, kte�í nás nechali jezdit po jejich louce, a také panu Po�ízkovi, který poskytl 
snowtubingovou dráhu jako cílový prostor. 

za ACS DRAK VRBNO Alena Mlyná�ová 
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Pro „notorické“ cyklisty je velkým zdravotním nebezpe�ím zkracování šlach na dolních kon�etinách. Proto 
klademe velký d�raz na procvi�ování a také na b�hání jak p�šky, tak na b�žkách. B�žci naopak �asto trpí na 
velmi namáhané klouby a šlachy a prospívá jim jízda na kole. Jako ideální p�íprava se tedy jeví duathlon, kde se 
st�ídav� b�há a jezdí na kole. 

Pon�kud netradi�n� jsme zvolili duathlon  3-1-3-1-3-1. Závod se tak stává hodn� zajímavý i pro diváky, 
protože mizern� b�hající cyklisté v�tšinou sout�ží s h��e jezdícími b�žci a b�hem závodu se mnohokrát m�ní 
po�adí. Postupem �asu jsme našli ideální tra� na konci Mnichova, která je vhodná i pro d�ti, které ji v�tšinou 
neabsolvují celou a odm�nu za výkon dostanou i tehdy, když ukon�í závod po jedné, nebo dvou t�etinách. Na 
prvních místech výsledkových listin skon�ili: 

1994 Mlyná�ová Alena Dluhi Jaroslav 2003 Molinová Alena Peths Mat�j
1995 Metelková Zuzana Škopec Milan 2004 Kutláková Anna Peths Mat�j 
1996 Mlyná�ová Alena Zahrádka Tomáš 2005 Thomasová Ilona Hlobil Vladimír 
1997 Tome�ková Alena Tome�ek Lubomír 2006 Metelková Ivana Hlobil Vladimír
1998 Pospíšilová Radka Tome�ek Lubomír 2007 Mlyná�ová Alena Hlobil Vladimír 
1999 Kolá�ová Gabriela Tome�ek Lubomír 2008 Mlyná�ová Alena Nakládal �estmír
2000 Bedna�íková Št�pka Tome�ek Lubomír 2009 Prokešová Andrea Markos Athanasios
2001 Kolá�ová Gabriela Hvorecký Tomáš 2010 Metelková Zuzana Lasák Mat�j
2002 Kolá�ová Gabriela Tome�ek Lubomír 

Povod�ové dešt� nás honily z termínu do termínu tak dlouho, až se na startu sešli jen ti opravdu zarytí 
sportovci. Nicmén� dvaceti�lenná skupina vyrazila do boje, který mezi n�kterými šel až na ost�í nože. V sázce 
bylo celkové vedení v Trivallisu, ale osobní souboje mezi závodníky p�evažovaly. V prvním  cyklistickém  kole 
se utvo�ila sedmi�lenná skupina, kterou ani p�íliš neroztrhal první b�h. Ve druhé cyklistické pasáži odjeli Lasák 
s  V. Mlyná�em  a získali rozhodující náskok pro M. Lasáka, který pak již jen kontroloval odstup od výborného 
V. Žabí�ka, za kterým dob�hl lo�ský vít�z T. Markos. Závod byl pohromou pro veterány, když hned v prvním 
kole  se  „smotal“  	. Nakládal   a  pozd�ji  dostal  defekt  do  té  doby  vedoucí  L. Petruš. Vít�zem se tak stal 
P. Pytela p�ed M. Mlyná�em, který již nebyl ani schopen b�žet poslední b�h. Ješt� p�edtím ho totiž zdolaly 
všechny dámy, které se se�adily po dramatických p�esunech v tomto po�adí: Zuzka Metelková, Klárka 
Škopcová, Ivana Metelková. V mizerném po�así p�išli pouze dva mladíci a s velkým náskokem vyhrál Marek 
Ohnoutka p�ed Davidem Vašinou. Spadlého �. Nakládala zachra�oval R. Klech, který nakonec sta�il ješt�
závod dokon�it t�sn� za dámami. I p�es nástrahy po�así a mizerné komunikace byli závodníci nakonec se svými 
výkony spokojeni. 

Sponzorem je   CHALUPA SN�ŽENKA, MNICHOV 216, 777 590 247 
     www.acsvrbno.estranky.cz

Jarní duathlon 
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,,D�m bez knih je jako t�lo bez duše.   /Julius Zeyer/ 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  COMFORT, D.:  Rocková kniha mrtvých.  Brno:  Jota, 2010.
Sedm osudových cest k nesmrtelnosti.
2.:  SUTTON, R. I.:  Kretén�m vstup zakázán.  Plze�: Plejáda, 2010. 
Jak vytvo�it p�íjemné pracovišt� a jak p�ežít tam, kde tomu tak není. 
3.:   FRANK, N.:  Moje n�mecká matka.  Praha: Práh, 2010. 
V historii bychom našli jen málo p�íklad�, kdy syn zú�tovává tak nesmlouvav�  se svými zlo�innými rodi�i. 
4.:  CARROLL, L.:  Královské poklesky.  Ostrava: Domino, 2010. 
Nemanželské svazky, které ot�ásly britskou monarchií. 
5.:  HARVEY, S.:  Jednejte jako dáma, myslete jako muž..  Praha: Práh, 2010. 
Co si muži skute�n� myslí o lásce, vztazích, d�v�rnostech a závazcích. 
6.:  DE CRESCENZO, L.:  P�íb�hy starší �ecké filozofie: Pythagoras, Herakleitos a ti druzí.   Praha:  
Doko�án, 2010.
7.:  ARMSTRONG, L.:   Comeback 2.0: soupe�ení a soukromí.  Praha:  Triton,  2010. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  PEDEVILLA, P.:  Kouzelné filigrány do oken.  Ostrava: Anagram, 2010. 

…z beletrie 
1.:  KOSCHORREK, G.K.:  Nezapome� na zlé �asy.  Brno:  Jota, 2010. 
�tená�i se dostává do rukou deník oby�ejného vojáka wehrmachtu, který narukoval na podzim 1942 do armády a byl nasazen  
na východní front�. Popisuje své zážitky z boj�, ale také každodenní život voják�.  
2.:CORNWELL, B.:  Ho�ící zem� .  Praha: BB art, 2010. 
Ho�ící zem� je pátá �ást rozsáhlé ságy z ran� st�edov�ké Anglie, v níž autor lí�í osudy northumbrijského velmože Uhtreda  
z Bebbanburgu, jeho vít�zný boj proti vikinským nájezdník�m v bitv� u Farnhamu a pokra�ující úsilí západosaského krále  
Alfreda o sjednocení Anglie. 
3.:  KESSLER, L.:  Píse�ní pante�i.  Praha: Baronet, 2010. 
Pluk SS Wetan byl p�evelen k pouštním krysám a dostal za úkol osvobodit egyptskou armádu a vybojovat na Britech kontrolu  
nad Alexandrií. P�íslušníci pluku však získávají pocit, že si to snad Rommel ani nep�eje. Záhy si uv�domují, že s jejich misí  
ur�it� není n�co v po�ádku.
 4.:  HAYDEN, T.:  Spratek: P�íb�h dít�te, které nikdo nemiloval.  Praha: Portál, 2010. 
Skute�ný p�íb�h šestileté dívky Sheily, která vyr�stala bez lásky. Sheila se poté, co popálila t�íletého chlapce, dostane do  
speciální t�ídy pro d�ti s poruchami chování. Její u�itelkou a zárove� prvním �lov�kem, který ji projeví lásku, je Torey  
Hayden. Kniha je pozitivním sv�dectvím o síle pedagogických a terapeutických prost�edk� a pedagoga p�edstavuje jako  
p�ítele, který neváhá pro dít� podstupovat nejr�zn�jší ob�ti. 
5.:  DOLEŽAL, A.:  Léka�ský dekameron.  Praha: Maxdorf, 2009. 
Sto veselých p�íb�h� o léka�kách, léka�ích, zdravotních sestrách a pacientech.     
6.:  GOLDSTEIN, B.:  Stavitelka pyramid.  Praha: Knižní klub, 2010. 
Malá Nofret se ve v�ku �ty� let vydá se svým otcem Kamosem, chudým rolníkem od Nilu, do hlavního m�sta Memfidy. Kamose  
si tam chce vybudovat novou existenci a stát se d�lníkem na stavb� faraonových pyramid. Písa� Aparire záhy pozná Nofretino  
nadání a dosadí ji na staveništ� jako písa�ku. Také vedoucí stavby Api využívá kreslí�ských a matematických schopností dít�te.  
Když posléze faraon jmenuje vedoucím stavby Kamose, otec a dcera nesou zodpov�dnost za stavbu pyramidy. Avšak ve v�ku  
dvanácti let se Nofret proti v�li svého otce za�ne p�ipravovat na úlohu kn�žky ve škole p�i memfidském chrámu. 
7.:  SOUKUPOVÁ, P.:  Zmizet.  Brno: Host, 2009. 
Soubor t�í rozsáhlých povídek, jejichž tématem jsou rodinné vztahy. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  BREZINA, T.:  Ko�i�í holka. Nový za�átek.  Praha: Fragment, 2010. 
Katie: je jí 15 let, vidí i ve tm�, slyší i p�es ze�, vysko�í mnohem výš, než ostatní… Je totiž Ko�i�í holka. Je nositelkou ko�i�ích  
gen�, které ji aplikovali její rodi�e, biochemici. Žije na malém ostrov� St.Jeremy se strýcem a babi�kou, kte�í se jí ujali po  
tragické smrti jejích rodi�� p�ed mnoha lety. Pohodu narušují neznámí nep�átelé, kte�í se jí cht�jí zmocnit pro její zvláštní  
schopnosti. V záp�tí dostává zprávu, že její rodi�e jsou živí a cht�jí se s ní setkat… Využije svých schopností, aby ochránila  
sv�j život?  
2.:  MURPHY, J.:  	arod�jnice školou povinné. Zakletý kouzelník.  Praha: Fragment, 2010.Nové zt�ešt�né kousky a 
neuv��itelné p�íhody copaté Mildred a jejích p�átel, kte�í nastupují do druhého ro�níku. A�koli se snaží, aby se tentokrát 
velkým obloukem vyhnula všem malér�m, hned první den se dostane do k�ížku s Esthel Svatouškovou a ta ji jednoho dne ze 
msty prom�ní v žábu. 

Olga Hulínová, vedoucí p�j�ovny pro dosp� lé 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v �ervnu 
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Odhadnutí vlastní šance 
Rozdíl mezi losy a otázkami, tahanými p�i zkoušce, je pouze ten, že mezi losy jsou i takové, které vyhrávají. 

P�ipomínka 
P�ipomínka pro ty, co jdou ke zkoušce jako první: Odvážní nemají vždy št�stí. 

P�ipomínka 2 
P�ipomínka pro ty, co jdou ke zkoušce jako poslední: To, že v den tvé zkoušky ješt� nikoho nevyrazili,  

zdaleka neznamená, že projdeš také ty. 

Zákon nejlepší otázky 
Otázku (otázky), kterou (které) nejlíp znáš, ti vždy vytáhnou p�ed nosem. 

Existuje, i když podle tebe není 
Snadná otázka u zkoušky je jak bílý slon: údajn� existuje, ale ty ho v život� neuvidíš. 

Poznatek o t�sné vymezenosti volna 
Prázdniny a víkend, a� jsou jakkoliv dlouhé, jsou vždy kratší, než m�li být. 
     Vybráno z internetu, Mgr. Helena Rybárová 

24. 04. 2010  Jan Remeš
                  Ivana Klí�níková (oba z Vrbna) 

22.05.2010  Antonín Ušela 
                  Kate�ina Šmídová (oba z Vrbna) 

  Marek Ka�ur 
  Michaela Krömerová (oba z Vrbna) 

Hana   K� e nko vá   Vrbno pod Prad�dem 
Alžb�ta   	 í hal í ko vá  Vrbno pod Prad�dem 
Lukáš   C ar áne k   Vrbno pod Prad�dem 
Ela   Kl í �ní ko vá  Vrbno pod Prad�dem 

   Helga   Mac he t an zo vá  Vrbno pod Prad�dem - Mnichov 
   Jaroslav   Šo pí k   Vrbno pod Prad�dem  
   Jaroslav   Ko pe c ký   Vrbno pod Prad�dem 
   Ludmila   Vaš i no vá  Vrbno pod Prad�dem  

Murphyho zákony o zkouškách 

Uzav�ená manželství 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

Dne 2. �ervna 2010 oslaví krásné 10. narozeniny náš syn 

Marek Purzitidis 
z Vrbna pod Prad�dem.  

„Už nejsi žádný mr�ousek, zase jsi v�tší o kousek,  
na dortu máš sví�ek pár, tak to oslav jako král. 

Hraj si, sm�j se, dovád�j, jen to moc nep�ehán�j“.  
Vše nejlepší k narozeninám, hodn� št�stí a zdraví Ti p�eje  

maminka, tatínek, Dominika a babi�ka.  
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Dne 13. �ervna 2010 oslaví své krásné 85. narozeniny 

pan Antonín Suchánek 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné. 

S p�áním toho nejlepšího se objevují také vzpomínky a vd��nost.  
Díky za radostné chvíle, za spole�ný smích,  
za podanou ruku, za povzbuzení a podporu.  

Díky za spole�né vzpomínky, díky za to, že jsi. 
Krásné narozeniny, hodn� št�stí, zdraví,  

pohody a lásky do dalších let p�ejí  
manželka Marta, d�ti s rodinami, vnou�ata i pravnou�ata.   

Dne 14. �ervna 2010 oslaví krásné 50. narozeniny 

paní Marie Stanovská  
z Vrbna pod Prad�dem.  

P�ijmi naše blahop�ání, a� T� št�stí doprovází.  
Zdraví a� máš náru� plnou, radosti a� se hrnou, humor se Ti neztratí. 

To vše Ti ze srdce p�ejí p�ítel Peter a sestra Halina s rodinou.  

„V�k není to, v �em poznává se stá�í, když o�i v��ným mládím zá�í. 
A když se srdce umí pousmát, tak ten v�k v�bec není znát“.  

Dne 25. �ervna 2010 oslaví 70. narozeniny 

pan Miroslav Svr�ina 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Hodn� zdraví a št�stí do dalších let p�eje manželka,  
syn Martin s rodinou, syn Marek, tchyn� a celá rodina.  

„Když je Ti krásných 6 let, máš p�ed sebou celý sv�t. 
Budeš-li sám chtít, m�že Tv�j život jen krásný být“. 

Dne 27. �ervna 2010 oslaví narozeniny 

Daniel Kapral 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Hodn� št�stí, zdraví, lásky a radosti ze života Ti do dalších let p�ejí rodi�e,  
bratr Radim, strýc Robert, babi�ka s d�dou a teta Helena s Verunkou. 
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Rozlou�ili jsme se 

Vzpomínáme 

V �ervnu 2010 oslaví krásné kulaté narozeniny 

pan Mgr. Milan Michalus 
z Vrbna pod Prad�dem.  

„Co Ti m�žem dneska p�át? Vždy� Ty už máš sedmdesát. 
P�ejeme Ti hodn� zdraví, život a� T� stále baví. 
Léka��m se vyhýbej, v p�írod� radši pobývej. 

Když budeš naší rady dbát, dožiješ se, dalších sedmdesát“. 
To vše a Petr�v zdar Ti k Tvému kulatému jubileu ze srdce p�ejí 

manželka a dcery Ivana a Marcela s rodinami.  

D�kujeme za ú�ast, projevy soustrasti i kv�tinové dary všem p�íbuzným, p�átel�m,  
soused�m, známým a všem, kte�í se p�išli rozlou�it s naší drahou zesnulou 

paní Ludmilou Vašinovou 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Zvláš� d�kujeme celému zdravotnickému personálu, který až do konce o naši drahou pe�oval. 
Zarmoucená rodina. 

„Prázdné z�stalo Tvé míste�ko mezi námi, chybíš nám a nic T� nenahradí. 
Utichlo srdce, z�stal jen žal, ten kdo T� miloval, vzpomíná dál“.  

Dne 3. �ervna 2010 uplyne 10. smutné výro�í od chvíle,  
kdy nás navždy opustil tatínek a d�de�ek 

pan Ing. Zden�k Novák 
z Vrbna pod Prad�dem. 

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

Dne 1. �ervna 2010 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

pana Ji�ího Šeráka 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi.  
D�kuje sestra s rodinou 
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S láskou vzpomínáme na naši drahou maminku, sestru a tetu 

paní Mgr. Evu Pre�anovou, 

která by 4. �ervna 2010 oslavila své 70. narozeniny. 
Rodina Pre�anova a Andrýskova. 

Dne 8. �ervna 2010 by se dožil 35 let 

pan Petr Sotolá�
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomínají rodi�e a sestra s rodinou.  

„To, že �as rány hojí je jen zdání. V srdci z�stává bolest a vzpomínání“. 
Dne 6. �ervna 2010 vzpomeneme 5. smutné výro�í, 

 kdy jsme se naposledy rozlou�ili s manželkou, maminkou a babi�kou 

paní Annou N�m�anskou 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou stále vzpomínají manžel a synové s rodinami.  

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

Dne 5. �ervna 2010 uplyne již 12 let od chvíle, kdy nás navždy opustila 

paní Jana Fojt�
z Vrbna pod Prad�dem.  

D�kujeme všem, kte�í tichou vzpomínkou uctí její památku. 
S láskou a úctou vzpomíná syn s rodinou. 
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Zasko�ily vás neo�ekávané výdaje? 
Volejte na tel. 607 909 905. 

Nabízíme p�j�ky na cokoli a bez ru�itele. 

Inzerce 

Dne 20. kv�tna 2010 jsme vzpomn�li 21. výro�í úmrtí 

pana Bed�icha Kauera 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná maminka, syn a sourozenci s rodinami.  

„Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut“. 
Dne 22. �ervna 2010 vzpomínáme 2. smutné výro�í úmrtí naší drahé milované  

paní Anny Kosteasové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinou.  

Dne 9. �ervna 2010 vzpomeneme 12. smutné výro�í úmrtí 

paní Jany Šulákové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomínají dcera Anna, vnu�ka Jana a sestra Justina.  

Malí�ské a nat�ra�ské práce, malby byt�, schodišt�, 
nát�ry fasád, podlah, dve�í, oken a jiné. Praxe 

Tel. 732 778 994, 608 728 129. 
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PRODEJNA   Helena   Andrýsková 
Železná 144, Vrbno pod Prad�dem  

oznamuje 
znovu obnovena zásilková služba  
Halens shop (QUELLE SHOP). 

Katalogy jsou k dispozici v provozovn�.  
Prodej širokého sortimentu prout�ného zboží, koše 

prádelní, košíky, tácky, prostírání, obaly na kv�tiná�e, 
stojany na noviny, deštníky a další. 

Po – Pá    7:00 – 11:00      14:00 – 17:00 
So            7:00 – 11:00 
Ne            8:00 – 10:00 

Tel. 554 751 895 

Nabízím k pronájmu (pop�. prodeji) byt 2 + 1 (60 m2) 
ve Vrbn� pod Prad�dem na ul. Husova. Informace na mob. 608 880 752.
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