


2. strana 

ZPRAVODAJ 

3. strana

ZPRAVODAJ

Zpráva o bezpe�nostní situaci za rok 2009 ve služebním obvodu OOP �R Vrbno pod Prad�dem. V roce 2009 
bylo   policisty  obvodního  odd�lení  Policie  �R  ve Vrbn�  pod  Prad�dem  provád�no  šet�ení  trestných   �in�
a p�estupk� dle místní a v�cné p�íslušnosti. Nejv�tší podíl na spáchaných trestných �inech zaujímá majetková 
trestná �innost s p�evažujícími krádežemi prostými (zejména krádeže pen�ženek a mobilních telefon�
v prodejnách s potravinami a v restaura�ních za�ízeních), dále to jsou krádeže vloupáním do rekrea�ních objekt�, 
automobil�, výrobních za�ízení, následují trestné �iny páchané na  pozemních komunikacích, kdy se zejména 
jedná o trestné �iny ma�ení výkonu ú�edního rozhodnutí a �ízení motorového vozidla bez �idi�ského oprávn�ní. 
Dále  bylo  taky  v  n�kolika  p�ípadech úsp�šn� �ešeno domácí násilí tzv. vykázáním násilnické osoby a z ohlas�
a zkušeností poškozených osob je patrné, že tento zákonný zp�sob �ešení tohoto citlivého problému byl p�ijat 
velmi kladn�. 

V uvedeném období byla také �ada trestných �in� spáchána nezletilými a mladistvými pachateli, kte�í se 
p�evážn� dopoušt�li majetkové trestné �innosti. K této trestné �innosti d�tí a mládeže dochází zejména v dob�
prázdnin a o víkendech, kdy rodi�e nemají takový p�ehled o využívání volného �asu svých d�tí a je poté 
zapot�ebí tyto problémy �ešit spoluprací s odbory sociální pé�e o mládež.  

P�estupky jsou nej�ast�ji páchány na úseku dopravy, nebo jsou majetkového charakteru, �asto jde o p�estupky 
proti ve�ejnému po�ádku a ob�anskému soužití. V této souvislosti je t�eba podotknout, že �ada majetkových 
p�estupk� nebo trestných �in�  je páchána na majetku obcí, p�ípadn� jiných právnických �i fyzických osob. 
Poda�ilo  se nám nap�íklad objasnit n�kolik trestných �in� poškozování cizí v�ci - poškození odpadkových koš�
v majetku m�sta, a to také díky kamerovému systému m�sta. Ten nám byl také nápomocen v n�kolika dalších 
p�ípadech a sloužil jako d�kazní materiál, nehled� na skute�nost, že si �ada obyvatel p�ítomnost kamer 
uv�domuje a tato skute�nost p�sobí preventivn�. Uvítali bychom zkvalitn�ní a zárove� i rozší�ení tohoto 
kamerového systému i v dalších lokalitách m�sta Vrbna p. P., kdy by se zejména jednalo o v�tší možnost 
monitorování prostor� v okolí OD Centrum, ulic Nádražní, Jesenická, Bezru�ova a také na nám. Sv. Michala 
(prostor okolí kašny a kostela). 

Rád  bych  upozornil  na stále trvající trestné �iny krádeží prostých, zejména pen�ženek s platebními kartami, 
u kterých poškození nechávají bezpe�nostní kód (PIN) a pachatelé poté provád�jí výb�ry v bankomatech 
pen�žních ústav�, pop�ípad� hradí platby za odebrané zboží v obchodních �et�zcích. 

Policisté se snaží p�sobit také v oblasti prevence trestných �in�. Naši p�íslušníci p�ipravili dv� besedy s d�tmi 
z d�tského domova ve Vrbn� p. P. a také na d�tském letním tábo�e v místní �ásti Železná. V oblasti 
preventivních �inností hodláme i v následující dob� pokra�ovat a tuto �innost zvyšovat. 

Touto cestou bychom cht�li rovn�ž pod�kovat ob�an�m, kte�í nám již n�kolikrát pomohli p�i �ešení trestných 
�in� nebo p�estupk� a díky jejich pomoci a spolupráci jsme dokázali zadržet pachatele. 

Npor. Bc. Miroslav Doležel,  
vedoucí odd�lení P �R Vrbno pod Prad�dem 

M�stský ú�ad oznamuje ob�an�m a návšt�vník�m m�sta, že  park D�tský sv�t p�i Mate�ské škole Jesenická 
bude od 1. �ervence do 8. srpna uzav�en z d�vodu probíhajících stavebních prací p�i zateplení mate�inky, po tu 
dobu by nebylo možno zajistit v plné mí�e bezpe�nost d�tí. V��íme, že si d�ti v doprovodu rodi�� a prarodi�� po 
dobu uzav�ení D�tského sv�ta vyberou k hrám jiná h�išt� ve m�st�.    

Odbor vnit�ních v�cí MÚ Vrbno p. P. 

Vyhodnocení bezpe�nostní situace a kriminality ve m�st�

Park D�tský sv�t z�stane m�síc uzav�en 
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Jakpak se vám líbí n�která zákoutí m�sta? T�eba taková, jaká jsme zdokumentovali minulý týden 
fotoobjektivem. Bohužel, žijí mezi námi lidé, kte�í si ulice a ve�ejnou zele� pletou se smetišt�m a naprosto bez 
zábran kazí ostatním hezké prost�edí. Vyhodí p�ed d�m televizory, vysloužilé lednice, ba i omšelou sedací 
soupravu, koberce a jiné harampádí, které jim už dosloužilo. P�itom ur�it� znají možnosti, jak �ešit onen 
nerudovský problém Kam s ním. 

Kam s ním? Na o�i nám všem... 
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Žádáme ob�any, aby komunální odpad v�tšího objemu, v�etn� elektroza�ízení, ukládali bezplatn� na 
recykla�ním dvo�e a neni�ili svým soused�m, ale vlastn� také sami sob�, životní prost�edí. Recykla�ní dv�r je 
otev�en od pond�lí do pátku v �ase od 9 do 16:30 hod a navíc také v sobotu od 9 do 11 hodin. Nikdo tedy nem�že 
tvrdit, že se sem nemá šanci dostat. V p�ípad�, že se budou na ve�ejných prostranstvích znovu vytvá�et �erné 
skládky, p�istoupí radnice d�sledn� k ukládání finan�ních pokut provinilc�m, jak jí dovoluje zákon a také obecn�
závazná vyhláška m�sta Vrbna pod Prad�dem o zajišt�ní a udržování ve�ejných prostranství a ve�ejné zelen�. 
Postihu neuniknou ani ti, kte�í si zastávky autobus� zcela cílen� pletou s ve�ejnými výv�skami, polepují je 
plakátky a tím je ni�í. P�itom výlep plakát� je pro neziskové organizace a p�ísp�vkové organizace m�sta zcela 
osvobozen od poplatku a pro ostatní je za cenu velmi p�íznivou! V dalších �íslech našeho Zpravodaje bychom 
rozhodn� rad�ji cht�li p�inášet fotografie dokládající �isté a hezké prost�edí pro život obyvatel m�sta.   

Ing. Iveta Pešatová, 
vedoucí majetkoprávního odboru 

Od poloviny �ervna až do listopadu mají ob�ané Vrbenska možnost využít p�i svých cestách autobus do Prahy. 
Detailní jízdní �ád najdete na internetu v systému IDOS pod �íslem spoje 850100. Po dobu uzavírky silnice 
v Karlov� Studánce bohužel �eká cestující omezení – sobotní spoj z Prahy kon�í na horním parkovišti Karlovy 
Studánky u bývalého hotelu Hubertus, v opa�ném sm�ru do Prahy vyjíždí také odsud. Autobusy tedy nejedou 
dále p�es Ludvíkov, Vrbno pod Prad�dem a dále do Bruntálu, jak dopravce zamýšlel. Ned�lní spoje na Prahu 
jsou vedeny po jiné trase, vyjížd�jí z Bruntálu. 

Víkendové spoje nepochybn� vylepšují možnosti dopravního spojení obyvatel Vrbenska, mí�ících do 
východních �ech a do Prahy. Rada m�sta Vrbna pod Prad�dem na ja�e souhlasila s ud�lením licence 
autodopravci Jaroslavu Palkovi z Ústí nad Orlicí, který vede pravidelné víkendové linky po dvou r�zných 

P�ímým autobusem do Prahy 
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trasách. V sobotu vyjíždí autobus z Prahy-Florence v 8:00 hod, jede p�es Hradec Králové, Litomyšl, Mohelnici, 
Šumperk, Rýma�ov, Dolní Moravici, Malou Morávku a prozatímn� kon�í v Karlov� Studánce u bývalého 
Hubertusu – tady má dojezd ve 12:50 hod. Zp�t vyjíždí ve 14:00 hod a kon�í v Praze na �erném Most� v 18:45 
hod. Ned�lní spoje jsou vedeny po jiné trase: autobus vyjíždí z Prahy-Florence v 8:00 hod, jede na Hradec 
Králové, Vamberk, Žamberk, Králíky, Šumperk, Rýma�ov a do Bruntálu p�ijíždí ve 12:45 hod. Spoj z Bruntálu 
vyjíždí v 15:25 hod a na autobusové nádraží Praha-Florenc dojede ve 20:25 hod. 

Za omezením komfortu dopravního spojení pro Vrbenské stojí uzavírka silnice v Karlov� Studánce z d�vodu 
její rekonstrukce. „Opravdu mám zájem vést autobusy také p�es Vrbno pod Prad�dem, kdy to bude, to záleží 
skute�n� jen na délce uzavírky v Karlov� Studánce,“ potvrdil dopravce Jaroslav Palko.  

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

Už máme první vaše návrhy, jak pojmenovat vrbenskou ulici, kterou místní znají pod pracovním názvem 
„Nová Husova“ a kde už brzy vyrostou nové rodinné domy. M�stskému ú�adu už p�išly první návrhy: Na 
B�lidle, K B�lidlu, Lu�ní, Mokrá, Wichterlova, ba i Švejkova -  to pisatel v nadsázce navrhuje pro p�ipomenutí, 
že nedaleko odtud bydlel a neposedné d�tské dareby krotil policista, známý pod p�ezdívkou Švejk. Pokud chcete 
p�isp�t dalším možným názvem, sta�í poslat v obálce na M�stský ú�ad nebo emailem (podatelna @vrbnopp.cz) 
nejpozd�ji do 15. srpna sv�j návrh. Nejzajímav�jší zve�ejníme na internetových stránkách m�sta a v zá�í také ve 
Zpravodaji, abyste v anket� mohli hlasovat, jaký název se vám líbí nejvíce. 

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

Prezident �R stanovil termín komunálních a senátních voleb na pátek a sobotu 15. a 16. �íjna 2010.
Volební strany, které se budou chtít prezentovat v rámci p�edvolební kampan�

do komunálních voleb, mají možnost využít stránky Zpravodaje �. 9/2010, a to max. v rozsahu ½ strany 
za úplatu – viz ceník inzerce Zpravodaje.

Uzáv�rka je 20. 8. 2010. 

 Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko 

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

• Právní poradenství – JUDr. Miroslava Virágová, advokátka  

• 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 �ervenec a srpen 2010:
Psychologická poradna -  st�eda  7. 7. a 25. 8. 2010        -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -   st�eda 21.7. a 11. 8. 2010        -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -      úterý 20. 7. a 10. 8. 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. 

Už máme první návrhy pojmenování ulice 

Upozorn�ní redak�ní rady k volbám 

Centrum sociálních služeb 

7. strana

ZPRAVODAJ

Projekty �esko – polské spolupráce jsou financovány z Opera�ního programu p�eshrani�ní spolupráce �R – 
PR. Nedílnou sou�ástí programu je tzv. Fond mikroprojekt�, který tvo�í samostatnou oblast podpory 3.3. Tento 
fond je ur�en k financování projekt� s dotací do výše 30 tisíc EUR, p�i�emž maximální výše dotace 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj �iní 85 % celkových zp�sobilých výdaj�. 

Z fondu lze financovat projekty neinvesti�ního i investi�ního charakteru s nejr�zn�jším tematickým 
zam��ením. M�že se jednat o oblast kultury, sportu, cestovního ruchu v�etn� infrastruktury menšího rozsahu, 
životního prost�edí, spolupráce obcí, škol a dalších neziskových organizací, zpracování plán� a strategií, 
zvyšování odborných dovedností apod. Specifikem projekt�, zde mikroprojekt�, je povinná ú�ast p�eshrani�ního 
partnera a rozpo�et v�etn� záv�re�ného vyú�tování v eurech. 

Fond spravují jednotlivé euroregiony �esko – polského p�íhrani�í, kterým žadatelé p�edkládají své žádosti 
podle svého sídla (okresu). Na celé �esko – polské hranici p�sobí šest euroregion�. 
  

Euroregion Prad�d vykonává správu fondu v území okres� Bruntál, Jeseník, Olomouc, Prost�jov a P�erov. 
Zájemc�m o �esko – polskou spolupráci je významná �ást finan�ních prost�edk� z této oblasti podpory stále ješt�
k dispozici. Podrobn�jší informace o �erpání prost�edk� z Fondu mikroprojekt� v jednotlivých euroregionech, 
termíny a kontakty lze najít na stránkách programu www.cz-pl.eu, podrobné informace o Fondu mikroprojekt�
v Euroregionu Prad�d pak na stránkách www.europraded.cz. 

Vrbno pod Prad�dem, �erven 2010 
sekretariát euroregionu 

od 20. 5.  do  20. 6. 2010 

1. 6. 2010
P�esn� 10 minut p�ed pravým polednem tohoto dne byli vyrozum�ni hasi�i z Vrbna pod Prad�dem a Bruntálu 

o požáru nákladního automobilu nedaleko Videl. K události se jako první dostavila jednotka dobrovolných hasi��
z Vrbna pod Prad�dem, která byla na místo vyslána s vozidly Tatra CAS 24 a Tatra CAS 32. Požár zachvátil 
prostor mezi kabinou a nástavbou vozidla, na které byla p�evážena ku�ata. Pomocí vysokotlakého proudu byl 
požár zlikvidován a po p�íjezdu profesionální jednotky z Bruntálu bylo vozidlo d�kladn� zm��eno 
termokamerou, pro zjišt�ní, zda nehrozí další zaho�ení. 

3. 6. 2010
Ve ve�erních hodinách vyjeli hasi�i z Vrbna p.P. na otev�ení uzav�ených prostor na ulici Sadovou. Po p�íjezdu 

bylo zjišt�no, že maminka, která se nacházela na balkon�, byla neš�astn� uzav�ena malým synem, který se 
nacházel v byt� a plakal. Všechna okna byla uzav�ena a vstupní dve�e uzam�eny a zabezpe�eny bezpe�nostním 
zámkem. Tudíž hasi�i museli �ást dve�í zni�it, aby se k dít�ti dostali. Celý zásah m�l š�astný konec, jelikož co 
jsou pro maminku zni�ené jedny dve�e, oproti š�astnému výrazu syna. 

14. 6. 2010
Toto  ráno  vyjížd�la  jednotka  hasi��  z  Vrbna pod Prad�dem na �erpání vody. Na míst� jsme zjistili, že jde 

o zatopenou a ucpanou kanalizaci na jedné z obecních komunikací, kterou nebylo možno projet. Na od�erpání 
jsme použili kalové �erpadlo, které lagunu vy�erpalo. Poté byla zavolána na místo voda�ská firma, která se 
postarala o pro�išt�ní kanalizace. 

Fond mikroprojekt� je žadatel�m stále otev�en 

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 

150
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16. 6. 2010 
V 18:22 se na silnici mezi He�manovicemi a Hol�ovicemi stala dopravní nehoda zájezdového autobusu,

p�evážejícího polské návšt�vníky z pout�. Na místo zásahu byla povolána jednotka hasi�� z Vrbna pod 
Prad�dem, M�sta Albrechtic a profesionální hasi�i z Krnova, také na míst� zasahovala Zdravotnická záchranná 
služba a Policie �R. Všechny složky integrovaného záchranného systému m�ly plné ruce práce, jelikož se na 
míst� nacházelo 13 lehce zran�ných osob a zbytek cestujících byl p�evezen do M�sta Albrechtic, kde jim bylo 
poskytnuto do�asné místo, kde mohli vy�kat na p�íjezd náhradní dopravy. Hasi�i byli nápomocni zdravotník�m 
v ošet�ování a vynášení zran�ných, dále zabezpe�ili autobus proti dalšímu pohybu, odpojili baterie, aby nemohlo 
dojít k rozho�ení vozidla. Po odvozu všech osob byla povolána t�žká technika, aby autobus vyprostila zp�t na 
komunikaci. 

Sbor dobrovolných hasi�� uspo�ádal tradi�ní pohárovou sout�ž 
Dne 22. 5. 2010 se v areálu záme�ku Grohmann uskute�nilo klání mezi hasi�skými družstvy v požárním 

útoku. I když jsme m�li veliké obavy z po�así, které celý m�síc nep�álo, sout�žní den se nakonec obešel bez 
trvalého dešt�, pouze se nad námi p�ehnala ob�asná p�ehá�ka.  

Jako každoro�n� jsme m�li na po�adu dne 2. kola sout�že. V prvním kole se zápolilo o putovní pohár starostky 
m�sta a v druhém kole družstva sout�žily o doslova živé ceny. 

Na start se b�hem dne postavilo celkem 14 družstev. Kolo první, a tudíž putovní pohár, si odvezli hasi�i 
z opavského Sádku v �ase 15,52 s, na druhém míst� skon�ilo mužstvo z Horního M�sta �asem 15,93 s a t�etí 
stupínek  obsadili  hasi�i  z  Janovic  �asem  15,95 s.  �lenové sportovního družstva vrbenských hasi�� obsadilo 
6. místo v �ase 16,65 s. Výsledné �asy v této sout�ži byly nad o�ekávání vyrovnané, tak se bylo opravdu na co 
dívat. 

V druhém kole, které bylo družstv�m ztíženo tím, že si armatury, pot�ebné k provedení požárního útoku, 
musela nést již od základny, se na t�etím míst� umístilo mužstvo ze Sádku v �ase 17,97 s a svoji cenu si vylovili 
z vodní kád� ve form� ryb. Na druhém míst� si králíka museli odchytnout hasi�i z Horního M�sta kone�ným 
�asem 17,81s a první místo, spolu s živým beranem, si odvezlo mužstvo z Janovic �asem 17,13 s. 

Pohárová  sout�ž  byla  i letos podpo�ena sponzory, kte�í v�novali množství cen, za což jim pat�í obrovský dík. 
I díky našim sponzor�m se naše sout�ž �adí mezi nejkvalitn�jší v okolí.  

Seznam sponzor� :  
Areál zap�j�ila firma CZASCH – pan Strapá�, M�sto Vrbno pod Prad�dem, Stavebniny ESO, Elektro Krupa, 

Advanced Plastics - Husqvarna, Záme�nictví Betos, Pyrotechnika Hanák, Chovatelské pot�eby Lenka Možná, 
Trafika Zv�d�lík, Pekárna Holaj, Kavárna u Dvo�ák�, �eznictví Opatrná, Drogerie Darmovzal, Odetka a.s., 
Farma Bovine He�manovice, Pstruha�ství Žalák, Mader – lesnická firma, Plasty Urbánek, ROFE Karlovice, 
Elektro Lindner, Petr Gut – autodílna, Plasty Urbánek, Miloš Demel – Plasty, Butora – oil-team, Hra�ká�ství – 
Jelínek, TWI – pan Pravda, Hasi�ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Horská Služba – Martin 
Chalupa, Zbyn�k Urbaník, Ladislav Jelínek st., X-FLAME prodej hasicí techniky Hrdli�ka, Plasty Miloš Pa�ák, 
David Kalva, Jana Hošková, Irena Rybárová. 

D�kujeme 
Komíny aneb na co nezapomenout
Žádná  topná  sezóna  se  bohužel neobejde bez mnoha požár�, souvisejících 

s komíny. Tyto požáry �asto vznikají na základ� lidské nedbalosti, úzce 
související s technickým stavem komínu a zp�sobu topení.  

B�hem letošní zimy zasahovali hasi�i okresu Bruntál celkem u 124 požár�, 
nemalé procento z t�chto požár� souviselo s provozem komín�. Mezi nej�ast�jší 
p�í�iny vzniku t�chto požár� bylo neprovedení pravidelné kontroly a �išt�ní 
spalinové cesty. 

Sta�í zanedbání údržby nebo chvilka nepozornosti a ohnivý kohout m�že 
"spolknout" celý váš domov. Proto neuškodí, když si zopakujeme základní pravidla užívání topidel a komín�. 
Mnoha nešt�stím m�žete zabránit tak, když si sami zkontrolujete, zda máte �ádn� upevn�ný kou�ovod, zda není 
n�kde kou�ovod propálený nebo zda fungují uzáv�ry komínových dví�ek. 

A�koliv �išt�ní vlastních komín� lze teoreticky provád�t svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky - 
kominíky. Ti by m�li provést revizi komínu i v p�ípad�, že se chystáte ke komínu p�ipojit jakýkoliv spot�ebi�, 
nebo hodláte zm�nit druh paliva. O provedení provozní kontroly a �išt�ní spalinové cesty vydá kominík doklad 
"Provozní revizní zpráva spalinové cesty". 
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Komíny a kou�ovody s p�ipojenými tepelnými spot�ebi�i se musí udržovat v �ádném stavebn� technickém 
stavu. Konkrétn� to znamená nap�íklad udržování celistvosti a neprodyšnosti komínového plášt� a i starší komín 
by m�l být �ádn� vyspárován a pokud možno omítnut. 

K požáru m�že dojít i od nedostate�n� zajišt�ných �i net�sných komínových dví�ek, z nichž pak mohou vylétat 
jiskry �i žhavé materiály. Vybírací dví�ka u paty komínu by nem�la být nikdy umíst�na v obytných místnostech, 
pevn� uzav�ena musí být i vymetací dví�ka na p�d�. 

Používání komín�, u nichž byly zjišt�ny závady, uvedené v "Provozní revizní zpráv� spalinové cesty", bránicí 
bezpe�nému odvodu spalin do volného ovzduší, je do doby odstran�ní zakázáno. 

Hasi�i  mohou  v  p�ípad�  požáru za špatný stav komína nebo jiné porušení zásad bezpe�ného provozu ud�lit 
v p�estupkovém �ízení i desetitisícové pokuty. Když už u vás dojde k požáru od komínového t�lesa (spalinové 
cesty za�ínající již už od instalovaného spot�ebi�e), je nutné hasi��m p�edložit platnou "Provozní revizní zprávu 
spalinové cesty" s kladným záv�rem revize (pop�. doklad o �išt�ní spalinové cesty), jinak vám navíc krom�
škody na majetku hrozí již výše zmín�ná nemalá sankce.  

V p�ípad� vzniku požáru sazí v komín� urychlen� odstra�te veškerý ho�lavý materiál z blízkosti komínového 
t�lesa. Zavolejte hasi�e na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komín� nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k 
jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Ve stále platné vyhlášce �. 111/1981 Sb., o �išt�ní komín� jsou v § 6 
odst. 1 uvedeny lh�ty pro �išt�ní komín�, a to:  

• jsou - li do komín� zapojeny spot�ebi�e na paliva tuhá a kapalná - do výkonu 50 kW šestkrát do roka, 
- s výkonem nad 50 kW �ty�ikrát do roka,  

• jsou do komín� zapojeny spot�ebi�e na paliva plynná - do výkonu 50 kW, pokud jsou opat�eny 
komínovou vložkou dvakrát do roka, - do výkonu 50 kW, pokud nejsou opat�eny komínovou vložkou 
šestkrát do roka, - s výkonem nad 50 kW �ty�ikrát do roka,  

• jsou - li do komín� zapojeny spot�ebi�e paliv do výkonu 50 kW v rekrea�ních domcích a chatách, 
pokud nejsou užívány celoro�n�, nejmén� jednou za rok.  

Jedno malé upozorn�ní na konec pro naše spoluob�any, kte�í správn� nechávají provozní kontroly a �išt�ní 
spalinové cesty odborn� zp�sobilé osob�, tedy reviznímu techniku komín�. Tato kontrola spalinové cesty za�íná 
již od spalinového hrdla spot�ebi�e, tedy nejedná se jen fyzicky o �išt�ní a kontrolu pouze komínu.  

Nepodce�ujme možná nebezpe�í, rad�ji jim p�edcházejme a bu�me v�as p�ipraveni.

Z materiál� nprap. Ing. Antonína Ušely – vrchního inspektora požární ochrany HZS MSK ÚO Bruntál 
 Za JSDH Ond�ej Chalupa 

Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného �asu pro d�ti. A aby d�ti sv�j volný �as využily bezpe�n�
a ve zdraví, je hlavn� na rodi�ích, aby svým ratolestem p�ipomn�li pravidla, jak se mají chovat nejen v p�írod�, 
ale i doma a to hlavn� v p�ípad�, že se pohybují bez p�ítomnosti dosp�lých osob. 

P�i výletech do lesa je pot�eba mít na pam�ti, že v lese je zakázáno rozd�lávat ohn�. Pokud p�ece jen chceme 
rozd�lat  ohe� ve volné p�írod�, pak pouze za p�ítomnosti dosp�lých na bezpe�ném ohništi vzdáleném nejmén�
50 m od okraje lesa a v dostate�né vzdálenosti od ho�lavých materiál�. Samoz�ejmostí by m�la být dostate�ná 
zásoba vody na p�ípadné uhašení ohn� rozší�eného mimo ohništ� a zalití ohništ� po opékání. Nezapomínejme, že 
také p�i grilování je t�eba dbát bezpe�nostních opat�ení a v p�ípad� silného v�tru rad�ji negrilovat v�bec. 
Pom�rn� rozší�eným nešvarem je grilování na balkónech bytových dom�. Odlétající jiskry mohou zapálit p�ímo 
vybavení bytu nebo ho�lavý materiál umíst�ný na balkónech soused� i ve zna�né vzdálenosti a t�eba až za 
n�kolik hodin. 

  Ohe� ale není jediným nebezpe�ím, které na d�ti o prázdninách �íhá. D�ti se rovn�ž na svých prázdninových 
toulkách p�írodou �asto dostanou do blízkosti okraj� skal nebo r�zných jeskyní a opušt�ných štol. Ve m�stech 
pak na n� �ekají lákadla ve form� lešení, komín�, kanalizace apod. Všude na t�chto místech hrozí nebezpe�í 
pádu,   závalu,   ztráty   orientace   nebo   zaklín�ní   v   úzkých   prostorách.  V  nejhorších  p�ípadech  m�že  
dojít i ne�ekanému zaplavení prostor nebo p�ítomnosti nebezpe�ných plyn�.  

Velkou letní nástrahou je i koupání na �ekách a r�zných p�írodních koupalištích. Skákání do vody, kdy 
neznáme její hloubku a p�ece�ování plaveckých schopností je pravidelnou p�í�inou prázdninových tragédií. 

Rodi�e, nezapomínejte, že nejenom v p�írod� �ekají na vaše d�ti r�zné nástrahy. Upozorn�te d�ti na bezpe�né 
chování i u vás doma, kde zpravidla tráví o prázdninách samy více �asu než obvykle. Nudící se d�ti pak 
p�ipravují rodi��m r�zná p�ekvapení. V domácnostech proto neponechávejte zbyte�n� v dosahu d�tí zápalky, 

Prázdniny - bezpe�n� a ve zdraví 
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zapalova�e, zábavnou pyrotechniku, sví�ky nebo r�zné chemické p�ípravky. Plynové a elektrické sporáky a jiné 
elektrické  spot�ebi�e  nejsou ur�eny ke hraní, k pokus�m ani experiment�m! P�ipome�te d�tem, že p�i odchodu 
z domu nesm�jí zapomenout klí�e, p�ekontrolovat a vypnout všechny spot�ebi�e (sporák, sv�tla, žehli�ka, varná 
konvice apod.), ov��it si, zda jsou zav�ená okna a uzav�eny vodovodní kohoutky. 

 Tento vý�et možných nebezpe�í, která �íhají na naše d�ti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného �asu, 
není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i t�žko p�edvídatelné situace. Ale pokud se jako rodi�e pokusíme alespo�
trochu d�ti na výše uvedená nebezpe�í p�ipravit a varovat je p�ed nimi, m�žeme o�ekávat, že letošní léto 
prob�hne bez úraz�, požár� a jiných mimo�ádných událostí. 

Krásné prožití léta p�eje za celý Hasi�ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Ing. Antonín Ušela. 
Obrázky - zdroj: Citadela Bruntál - www.hasik.cz

Dne 2.6.2010 prob�hlo ve Vrbn� pod Prad�dem ve st�edisku ST�ECHA setkání s ob�any, kterého se zú�astnil 
vedoucí Územního odboru Bruntál plk. JUDr. Jaromír Tkadle�ek, vedoucí Obvodního odd�lení Vrbno p. P. npor. 
Bc. Miroslav Doležel, zástupce vedoucího npor. Bc. Ji�í Janák, zástupce vedoucího Dopravního inspektorátu 
Bruntál npor. Bc. Josef Šíma a také p�ijala pozvání i starostka Vrbna pod Prad�dem Ing. Helena Kudelová.  

Ob�an�m  byly  poskytnuty  informace,  týkající  se  �innosti policie,  a  to jak v rámci okresu, tak samoz�ejm�
i z daného m�sta. Dozv�d�li se o nápadu trestné �innosti a její objasn�nosti, dopravní nehodovosti, spole�ných 
�esko-polských hlídkách, novém vybavení policie a také podrobn�jší informace k dopadení pachatel� série 38 
p�ípad� vloupání do rekrea�ních chat a objekt� na Vrbensku a okolí. Setkání, iniciované zástupci policie, m�lo za 
cíl zabývat se problémem majetkové trestné �innosti a ve�ejného po�ádku. Na toto téma prob�hla i beseda. 
Nej�ast�jší dotazy místních ob�an� byly na problematiku dopravy a parkování.  

  komisa� por. Bc. Tušková P. 

Setkání s ob�any ve St�eše 
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Od po�átku letošního roku mohou návšt�vníci CHKO Jeseníky narazit p�i vycházkách na zajímavé cedulky, 
které ukrývají mnoho užite�ných informací. Tyto takzvané “Taggy” jsou opat�eny kódem, který prost�ednictvím 
mobilního telefonu poskytne textové, obrázkové a n�kdy i zvukové informace o dané lokalit�, o chrán�ných 
druzích, které se zde nacházejí a jiných p�írodních �i kulturních zajímavostech.  

K  použití  systému  návšt�vník  pot�ebuje  mobilní  telefon  s  fotoaparátem a internetovým p�ipojením, což je 
v dnešní dob�, hlavn� u mladé generace, �ím dál v�tší samoz�ejmostí.  

Cílem tohoto systému je zlepšení informovanosti ve�ejnosti i v místech, kde není vhodné umis�ovat klasické 
informa�ní tabule (nap�. h�ebeny hor) a také oslovení mladé generace lidí, kterým tak systém zpest�í vycházky do 
p�írody a zárove� podpo�í jejich osv�tu.. 

Sí� informa�ních cedulek vytvá�í ob�anské sdružení ACTAEA v rámci projektu “Využití moderních 
komunika�ních technologií v ochran� a popularizaci p�írodního d�dictví. Modelová studie na p�íkladu CHKO 
Jeseníky a Beskydy.” Výb�r lokalit a zajímavých témat v Jeseníkách i Beskydech probíhá ve spolupráci se 
Správami CHKO, obcemi, informa�ními centry a školami. Projekt je financován z Revolvingového fondu MŽP 
�R. 

Více informací najdete na webech: www.actaea.cz, www.praded.org a www.javorniky.org. 

Jan Czasch, Actaea - spole�nost pro p�írodu a krajinu 

Turistické informace do mobilu 
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Slezská univerzita v Opav�, 
Vzd�lávací centrum v Krnov�

a 
St�edisko kultury a vzd�lávání „St�echa“ 

Do zimního semestru IV. cyklu studia, který za�ne v zá�í a skon�í v prosinci 2010, se mohou p�ihlásit další 
zájemci, kte�í letní semestr absolvovat nestihli.  

Poplatek za 8 p�ednášek tohoto zimního semestru �iní 350,- K�. 

Studium 

Univerzity t�etího v�ku 
Realizátor: Slezská univerzita v Opav�, Vzd�lávací centrum v Krnov�  
Partner: M�sto Vrbno pod Prad�dem 
Místo konání: St�edisko kultury a vzd�lávání „St�echa“, Ve Svahu 578, 793 26 Vrbno pod Prad�dem 
Výuka: �tvrtek, 2x za m�síc, 16:00 - 18:00 hod 
Termín realizace: zá�í 2010 – prosinec 2010 (IV. cyklus studia - zimní semestr) 
Zahájení: 9. 9. 2010 v 15:30 hod 
Obsah studia: 8 atraktivních p�ednášek  
Lektorské zajišt�ní: pedagogové Slezské univerzity v Opav� a další  
                                    vybraní odborníci 
Podmínky p�ijetí:  

• dosažení v�kové hranice minimáln� 50 let  
• vypln�ní  p�ihlášky  a doru�ení na adresu: St�edisko kultury a vzd�lávání „St�echa“ Ve Svahu 578, 

793 26 Vrbno pod Prad�dem,  pop�.  doru�it p�ihlášku  osobn�  do  St�ediska  kultury  a  vzd�lávání, 
pí. Trzaskalikové, tel. 554 295 195, mobil 605 291 147, email: nada.trzaskalikova@vrbnopp.cz

• zaplacení registra�ního poplatku ve výši 350,- K� ve St�eše ve Vrbn� p. P.  
          

Výuka bude probíhat formou p�ednášek, pop�. seminá�� �i cvi�ení. Sou�ástí studia bude na záv�r studia 
promoce, p�i níž absolvent IV. cyklu získá osv�d�ení Slezské univerzity v Opav�, Vzd�lávacího centra v Krnov�
o absolvování Univerzity t�etího v�ku.  

           T�šíme se na setkání s Vámi.               kolektiv Vzd�lávacího centra v Krnov�  
a St�ediska kultury a vzd�lávání „St�echa“ ve Vrbn� pod Prad�dem 

IV. cyklus Univerzity t�etího v�ku ve Vrbn� pod Prad�dem
rok 2010, ZIMNÍ SEMESTR

09.09. 15.30 - 18.00

Vnímání hudby, její vliv na duši a nervovou soustavu organismu, hudební terapie                                                                          
Milan Bator, DiS.

16.09. 16.00-18.00

Leoš Janá�ek - skladatel �eský i sv�tový (rozbor jeho díla se zam��ením na operní tvorbu, která 
dosáhla sv�tového významu)                                                                                                                                          
Milan Bator, DiS.

30.09. 16.00-18.00

Barokní hudba se zam��ením na J. S. Bacha a v�decké výzkumy lé�ebných efekt� jeho hudby                                        
Milan Bator, DiS.                                                                                                                                                                                

14.10. 16.00-18.00

Podoby t�la - fyziologické zvláštnosti t�la                                                                                                    
Mgr. V�ra Holubová (SPgŠ a SZŠ Krnov)

04.11. 16.00-18.00

Novodobé morové rány - p�ehled nemocí, které ohrožují v sou�asné dob� velkou �ást sv�tové 
populace                                                                                                                                                                       
Mgr. V�ra Holubová (SPgŠ a SZŠ Krnov)

11.11. 16.00-18.00

Pé�e o nemocného v d�jinách - historie zdravotní pé�e v r�zných sv�tových kulturách                                   
Mgr. V�ra Holubová (SPgŠ a SZŠ Krnov)

18.11. 16.00-18.00

Lázn� od A po Z - indika�ní zam��ení lázní �R, láze�ská lé�ba a slovník pojm�)                                                  
Mgr. Nataša Bruštíková (Vyšší odborná škola Uni�ov, o.p.s)

02.12. 16.00-18.00

Lázn� �ech a Moravy - láze�ské procedury                                                                                            
Mgr. Nataša Bruštíková (Vyšší odborná škola Uni�ov, o.p.s)

09.12. 16.00-18.00 Slavnostní ukon�ení
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St�edisko kultury a vzd�lávání – ST�ECHA ve Vrbn� pod Prad�dem upozor�uje zájemce o jazykové kurzy,
že tyto chce i v letošním roce zahájit. Hlásit se m�žete do t�chto kurz�: 

- Kurz angli�tiny pro úplné za�áte�níky  
s použitím Callanovy metody, pomocí které lze dosáhnout dobré úrovn� za mnohem kratší dobu, než p�i 

použití b�žného zp�sobu výuky. Délka kurzu 160 vyu�ovacích hodin za 2 roky. Jazykové kurzy budou ve 
školním roce 2010-2011 probíhat od 13. zá�í 2010 do 20. �ervna 2011, a to každé pond�lí od 17.00 hodin ve 
St�eše.   

Vyu�ující: Jana Zaoralová 
Poplatek za kurz �iní 2.450,- K�/1 rok (80 vyu�ovacích hodin) 

- Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé
Tento kurz bude vyu�ován klasickou metodou v rozsahu 2 vyu�ovací hodiny (= 1 ½ hod) týdn�,  
t.j. celkem 72 vyu�ovacích hodin ve 36 lekcích. Jazykové kurzy budou probíhat od 13. zá�í 2010 do 23. kv�tna 

2011, a to každé pond�lí od 17.00 hodin ve St�eše.  
Vyu�ující: V�ra Huszarová  
Poplatek za kurz �iní  2.200,- K�  

- Kurz n�m�iny pro za�áte�níky
Tento kurz bude vyu�ován klasickou metodou v rozsahu 2 vyu�ovací hodiny (= 1 ½ hod) týdn�,  
t.j. celkem 72 vyu�ovacích hodin ve 36 lekcích. Jazykové kurzy budou probíhat od zá�í 2010 do  kv�tna 2011 

ve St�eše. Vyu�ovací den a hodina za�átku u n�m�iny bude dohodnuta až v zá�í.    
Vyu�ující: Kristina Maderová 
Poplatek za kurz �iní  2.200,- K�  

První sch�zka všech p�ihlášených prob�hne v pond�lí 6. zá�í v 17.00 hodin ve St�eše. 
Podmínkou pro zahájení každého kurzu je 9 p�ihlášených. 

P�ihlášku je nutné podat písemn� a poplatek uhradit do 14 dn� od zahájení kurzu ve St�eše (redakce 
zpravodaje a kultura) u p. Trzaskalikové. Zde obdržíte formulá� p�ihlášky, p�íp. ho najdete na www.strecha-
vrbno.cz. P�ípadné informace obdržíte na telefonu 554 295 195. 

Na	a Trzaskaliková 
St�edisko kultury a vzd�lávání – ST�ECHA Vrbno pod Prad�dem  

Informujeme ob�any, že byly dopsány kroniky M�sta Vrbno pod Prad�dem 2000, 2001 a 2008. Všichni 
zájemci mají možnost se ke kronikám vyjád�it v�cnými a podstatnými p�ipomínkami. Kroniky budou k dispozici 
na m�stském ú�ad� u paní Musilové, kancelá� �. 201, a zve�ejn�ny na webových stránkách m�sta 
(www.vrbnopp.cz). Kroniky mohou zájemci p�ipomínkovat od 20. 6. do 20. 8. 2010.   

Zárove� vyzýváme všechny p�edsedy spolk� a organizací, kte�í neposkytli žádné informace ke svým 
aktivitám, že tak mohou u�init nyní.  

Kone�né verze kronik i s p�ipomínkami budou p�edloženy na zasedání zastupitelstva.   
Za kroniká�ky Mgr. Rybárová Helena 

Odd�lení pro dosp�lé:       Odd�lení pro d�ti a mládež:

Po: 8:30 – 12:00 10:00 – 12:00 
Út: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00 10:00 – 12:00, 13:00 –15:00 
St: zav�eno speciální program 
�t: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 10:00 – 12:00, 13:00 –15:00 
Pá: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 10:00 – 12:00, 13:00 –15:00

Internet:
Provozní doba internetu je po dobu otev�ení odd�lení pro dosp�lé.

Jazykové kurzy 2010 - 2011 

Kronika 2000, 2001 a 2008 

Prázdninová p�j�ovní doba 
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M�stská  knihovna  Vrbno  d�kuje  vedení  ZŠ,  DD,  ŠD a ŠJ Vrbno pod Prad�dem, u�itelkám I. Kova�íkové 
a M. Tuškové za spolupráci  a hlavn� d�tem, které pomohly v knihovn� p�i likvidaci sb�ru. 

Hana Jank�, �editelka SKaV

Pod�kování 
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Maturity 2010

Informace ze Sportovního gymnázia 
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Maturanti  nastoupili poprvé p�ed maturitní komisi  v pond�lí 31. 5. 2010, kdy se konalo slavnostní zahájení. 
V 9:00 hodin byla tažena první otázka a maturitní zkoušky se rozb�hly. Všichni maturanti se snažili o nejlepší 
výsledek  a  dokázat,  že  je  škola  do  života  p�ipravila  dob�e.  Celkový  pr�m�r u maturit byl o n�co horší než 
v jiných letech, ale i tak se není za co styd�t. Byl zatím 2,14.  V pátek 4. 6. 2010 úsp�šné absolventy 
„vyprovodila do sv�ta“ i paní starostka Ing. Helena Kudelová p�i slavnostním p�edávání maturitních vysv�d�ení 
v ob�adní síni M�stského ú�adu ve Vrbn� pod Prad�dem.  

Projekt „Doba d�ev�ná“ - registra�ní �íslo projektu CZ.1.107/1.1.07/02.01184 

Již v d�ív�jších �íslech jsem vás informovala o projektu, který na gymnáziu od 1. 1. 2010 existuje. V sou�asné 
dob� kon�í první etapa, která byla sm�rována na nákup pot�ebné po�íta�ové techniky,  softwaru a u�itelé 
dopl�ovali stávající ŠVP „Brána ke vzd�lanosti“ pot�ebnými metodikami, které se budou ve výuce používat.  

Jaké zm�ny školu �ekají v p�íštím školním roce?
1. prima a kvinta se na za�átku zá�í ú�astní zdarma adapta�ního kurzu 
2. rodi�e mohou pr�b�žn� sledovat klasifikaci svých d�tí na neve�ejných internetových stránkách 

školy     
3. e-learningové  komunika�ní  rozhraní  na  www  stránkách  školy,  které bude sloužit pro ukládání 

e-learningových výukových materiál� a test� pro sportovce a žáky, bude mít ve�ejnou a neve�ejnou 
�ást 

4. p�íprava opravy atria a jeho zp�ístupn�ní žák�m školy 
5. exkurze do papíren, arboreta 
6. besedy s pracovníky CHKO a Lesy �R 
7. b�hem školního roku budou jednotlivé t�ídy v r�zných p�edm�tech vypracovávat zajímavé úkoly, 

které budou ve stálé expozici školy  
Jedná se o nemalé zm�ny, které budou jist� kladným p�ínosem pro školu i naše žáky.  

                                                                                                       J. Krätschmerová 

Sportovní gymnázium, Vrbno pod Prad�dem, nám. Sv. Michala 12, 
p�ísp�vková organizace 

I�O: 70645566      tel./fax: 554751086 
IZO: 650 018 206                                             www.sgvrbno.cz 

Zástupkyn� statutárního orgánu vyhlašuje: 

4. kola p�ijímacího �ízení
do oboru: 

• 7941K81 
osmileté studium oboru Gymnázium, denní forma studia 

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

5. kola p�ijímacího �ízení
do oboru 7942K41 

Gymnázium se sportovní p�ípravou 

Termín podání p�ihlášek:  25. 8. 2010 

Termín konání p�ijímací zkoušky:  pátek 31. 8. 2010.  

V p�ijímacím �ízení budou uplatn�na kriteria pro 1. kolo. Dojížd�jícím poskytneme p�ísp�vek na dopravu.
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Sport  nebo  studium?  U nás zvládnete obojí!
Sportovní gymnázium Vrbno pod Prad�dem a  Sokol Vrbno pod Prad�dem - oddíly kopané a tenisu vám 

nabízejí:                                        
individuální studijní plán pro studenty osmiletého i �ty�letého studia 

� p�estup na naší školu bez p�ijimácího �ízení (mimo  primu a kvintu ) 
� celoro�ní využívání t�locvi�ny, posilovny, spinningového centra 
� regenera�ní procedury (masáže, perli�ková láze�)  
� spolupráci se sportovní psycholožkou 
� pro dojížd�jící p�ísp�vek na dopravu podle vzdálenosti 
� ubytování na internát� s ostatními sportovci  školy 
� sportovní �innost pod vedením kvalifikovaných trenér�

kontakty: www.sgvrbno.cz  , www.tjsokolvrbnopodpradedem.estranky.cz/ 
studium : Ing.Jitka Krätschmerová tel. 554751086 mail: reditel@sgvrbno.cz
sport: Mgr. Richard Klech tel. 554751086       mail: klech@sgvrbno.cz  
kopaná:    Martin Kotala        tel. 554751943, 775294944     mail: m.kotala@tiscali.cz                                                                           
tenis: Zdenek Valenta           mob.603587957     mail:zdenek.valenta@crystal-bohemia.com

Hodnocení sportovního st�ediska (skupina starších) za  období  zá�í 2009 – �erven 2010
V zá�í lo�ského roku jsme za�ali se všeobecnou sportovní p�ípravou. Z po�átku byly stanoveny dva cvi�ební 

dny ( úterý a st�eda ), v zimním období byl p�idán ješt� jeden den navíc (�tvrtek). Zam��ení bylo všeobecné. 
D�raz byl p�edevším na rozvoj všeobecné „zdatnosti“ a dovednosti. V�novali jsme se nácviku správného b�hu, 
koordinaci pohybu na r�zném cvi�ebním ná�adí, obratnosti , ale i nap�. mí�ovým hrám. V zimním období jsme se 
v�novali výuce b�žeckého lyžování, pon�vadž sn�hové podmínky nám to letos opravdu umož�ovaly.    

S �ím se však trochu potýkáme je menší zájem d�tí. Z po�átku nás nebylo mnoho, po krátkém období se však 
po�et zvýšil, bohužel však ne na dlouhou dobu.  N�kte�í o možnost cvi�ení ztratili zájem (co na to rodi�e, 
zaznamenali,  že d�ti chodí jinam nebo p�estaly chodit?).  Po ukon�ení zimního období  n�kte�í p�estali na 
treninky chodit. S p�íchodem jara kluci utekli k fotbalu pop�. jiným zájm�m.  Cht�li  jsme  se v�novat cyklistice, 
jízd� na In-line, orienta�nímu b�hu, hrám v p�írod�. Bohužel z jara nám po�así ob�as nep�álo, tak jsme v�tšinou 
skon�ili op�t v t�locvi�n�. V sou�asné dob� je ve skupin� pr�m�rná ú�ast  cca 5-6  d�tí , (n�kte�í ješt�  navšt�vují 
jiný sportovní oddíl p�i SG ).  Ze  skupiny starších žák� bych za minulé období cht�l jmenovat nap�. D. Vašinu, 
L. Maláníka (studenty gymnázia), Filipa Jelínka, Jirku Tka�íka, Karla Trli�íka, Tomáše Kory�ana (žáky ZŠ 
Vrbno), Agátu Rokosovou (ža�ka ZŠ Karlovice),Tomáše Petlacha (žáka ZŠ Karlova Studánka). N�kte�í další 
však nevydrželi celý školní rok, což je škoda. Sportovní klub p�i gymnáziu nabízí mimo sportovní kroužky 
(preferujeme lyžování, orienta�ní b�h, biatlon, cyklistiku, v�nujeme se  ale i dalším nap�. i kolektivním  sport�m) 
i velmi dobré materiální podmínky (b�žecké lyže, hole, obuv, kole�kové lyže, zajiš�uje výhodný nákup 
sportovního oble�ení apod.) V dob�, kdy d�ti každým rokem pot�ebují jiné vybavení (z d�vodu že z p�vodního 
vyrostli) je toto nemalou úlevou nap�. pro rodinný rozpo�et.  

Rodi�e neváhejte a pošlete své d�ti , mají šanci získat mnoho dovedností v r�zných sportech.  Sportovní klub 
má v úmyslu po�ádat sportovní akce i v pr�b�hu letních prázdnin, proto sledujte aktuální informace na 
internetových stránkách www.skvrbno.cz 

za skupinu starších Ing. Leopold Kolá�

Hodnocení skupiny „malošk�“
Již druhým rokem organizujeme tréninky a další sportovní akce i pro nejmenší sportovce. Jedná se o skupinu 

asi 12-ti d�tí ve v�ku 5-8 let, kte�í se pravideln� zú�ast�ují tréninku 1x týdn�. Za�ali jsme v zá�í v t�locvi�n�, ale 
jakmile  bylo p�íznivé po�así, vydali jsme se sportovat ven. Zatím si jen hrajeme a u�íme se základní dovednosti 
v gymnastice, koordinaci a obratnosti. D�ti se snažíme hlavn� p�ivést se sprtoování jakož to k zábav�. Musím 
konstatovat, že v�tšina d�tí i rodi�� k tomuto p�istoupila velmi sebejsit� a zodpov�dn�. D�ti jsou velmi šikovné, 
vytrvalé a veselé. Zejména bych cht�la pochválit a vyzdvihnout tyto pravidlen� se zú�ast�ující d�ti (Adélka, 
Ani�ka, Berenika, Adriana, Radek, Vojta, Martin, Vojtíšek, Prokop, Andreas). S takovým to p�ístupem se velmi 
ráda setkávám a vítám !! Myslím, že jedním z hlavních našich cíl� je vybudovat v d�tech jistou nepsanou 
povinnost zú�ast�ovat se trénink� a sprortovních akcí, které pro n� po�ádáme ne jen my ale i spousta okolních 
oddíl� a sdružení. Do bodoucna bychom se cht�li zam��it na prohloubení dovedností ve sjezdovém i b�žeckém 
lyžování. Budou-li d�ti mít zájem se dále v tomto sportovním odv�tví vzd�lávat, m�žou p�echázet do vyšších už 
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specieln�ji zam��ených skupin, které dob�e fungují na Sportovním gymnáziu i ve Sportovním klubu Vrbno p. P. 
Veškeré informace o nás najdete na www.skvrbno.cz v sekci aktuální informace 

za „malošky“ Ing. Hana Pe�ázová 

Záv�rem bychom cht�li pod�kovat za pomoc p�i p�ípravách a organizování veškerých akcí: rodi��m, 
trenér�m a  vedení SG Vrbno p. P. 

P�ebor Moravskoslezského kraje v OB po�ádali Vrbe�áci

SK p�i Gymnáziu, oddíl OB 
uspo�ádal  dne  5.  6.  2010  závod 
v orienta�ním b�hu – Mistrovství 
Moravskoslezského kraje na 
klasické trati a žeb�í�kový závod 
pro kraje Moravskoslezský, 
Olomoucký a Zlínský. 450 
p�ihlášených   závodník�  bojovalo 
v lesních prostorách nad 
mysliveckou st�elnicí s náro�nými 
trat�mi a kopcovitým terénem. 
Po�así se po nekone�ných 
p�ívalech vody kone�n� umoud�ilo, 
a tak si všichni zú�astn�ní užili 
krásného    slune�ného        po�así 
a mohli si vychutnat výhledy na 
h�ebeny Jeseník�. Na fáborkových 
tratích (cca 3 km) state�n� bojovala 
tém�� �ty�icítka d�tí, která byla 
po�adateli odm�n�na hned po 
prob�hnutí cílovou �arou. 
Nejnáro�n�jší trat� nejrychleji 
zvládli mezi ženami (7 km a 350 m 
p�evýšení) Lenka Janošíková u UP 
Olomouc  a  mezi  muži   (10,6 km 
a 450 m p�evýšení) Jakub Halama 
ze Šumperka. Po�adatelé z �ad 
�len� oddílu OB, rodi�� a p�átel 
d�kují       všem       za        pomoc 
a bezproblémový chod celého 
závodu.  

Ceny pro vít�ze v�novala 
Pekárna Karlovice - p. Swieto�.  

Výsledky všech kategorií 
najdete pod tímto odkazem:  

http://www.datalock.cz/orienteering/oop/VRB/VYSLEDKY.HTM 
Fotoreportáž po�ídil Luboš Tome�ek a o náro�nosti závodu se m�žete p�esv�d�it na jeho fotkách, pokud 

kliknete na tuto webovou adresu: http://regesport-2.blog.cz/
 za oddíl OB  Richard Klech 
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Akademie
Tradi�ním vyvrcholením školního roku byla 

školní akademie, tentokrát již šestnáctá. Na 270 
d�tí p�edvedlo divák�m svá p�ipravená vystoupení. 
N�které d�ti si své, pov�tšinou tane�ní vystoupení, 
p�ipravily samy, jiné, zejména ty mladší, 
nacvi�ovaly za velkého p�isp�ní u�itelky �i 
vychovatelky své tane�ky, písni�ky nebo scénky 
tém�� celé pololetí. Odm�nou za trp�livost a úsilí 
jim byl potlesk obecenstva a drobná odm�na. 
Sou�ástí akademie bylo i vyhlášení výtvarné 
sout�že o nejhez�í �arod�jnici.

Divadelní festival
IV. divadelní festival se uskute�nil 27. 4. 2010 

v klubu Mír. Vystoupilo celkem 6 divadelních skupin 
(MŠ Ve Svahu, MŠ Jesenická, ZŠ – 3x, gymnázium), 
které prezentovaly výsledky práce z oblasti dramatické 
výchovy. 

       

L. Šajerová 

ZŠ informuje 

21. strana

ZPRAVODAJ

XIII. Jarní koncert DPS Sedmihlásek
30. dubna 2010 se ve Vrbn� pod Prad�dem uskute�nil t�ináctý ro�ník Jarního koncertu, který je již pot�etí 

spojen s festivalem DPS. Sv�j program p�edvedli zp�váci �erve�á�ku z �ervenky u Litovle, DPS "Sluní�ko" ze 
ZUŠ Bruntál a domácí "Modrásci" a "Sedmihlásek". Kvalitní p�vecké výkony všech sbor� byly odm�n�ny 
potleskem obecenstva. 

D�kujeme za stálou podporu a p�íze� rodi��, vedení školy i ob�anské ve�ejnosti. D�tem p�ejeme nadále radost 
ze zpívání. 

     Vedení DPS Sedmihlásek 

ATLETICKÉ  ZÁVODY - atletický trojboj a �ty�boj
Žáci   naší    školy   se 

v pond�lí 7. 6. 2010 
zú�astnili okrskového 
kola v atletickém trojboji 
a �ty�boji. Sportovci 
podali   výborné  výkony 
a umístili se na p�edních 
místech a 19 žák�
postoupilo do okresního 
kola,    které  se konalo 
10. 6. 2010 v Krnov�. 

I zde vystoupili naši 
sportovci na stupn�
vít�z�. Okresním 
p�eborníkem  v atletickém 
�ty�boji se stal JIRKA 
TKA�ÍK ze �tvrtého 
ro�níku. Výsledky a foto 
na www.zsvrbno.cz 
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Pár mí�� od 3. místa v kraji.
Smíšené volejbalové družstvo chlapc� a d�v�at 6. a 7. t�íd ZŠ ve Vrbn� p. P. (ve složení: K�enek M., Vl�ková 

N., Butora D., Pantlíková T., Krystalovi� M., Kopfová T., Kutlak M. a Štochlová P. ) postoupilo po vít�zství 
v okresním kole do krajského finále, které se konalo dne 2. 6. 2010 v Odrách ( NJ ). 

Po bojovném výkonu, kdy „naši reprezentanti“ získali stejný po�et bod� jako družstvo na t�etím míst� (které 
ve  vzájemném  souboji  porazili  o  p�t  mí��), obsadili rozdílem celkového skóre z turnaje nepopulární 4. místo. 
I tak je to pro odbíjenou na ZŠ historický úsp�ch. 

    D. Beranová, M. Šajer – u�itelé ZŠ Vrbno 

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

  

      

P�ehled teplot za m�síc kv�ten 

�erven do 23.
den hodina hodnota

teplota max 11.6 14:16 35,7°C
min 15.6 4:59 5,1°C

rychlost v�tru 4.6 11:12 10,0m/s
srážky m�sí�ní 52,5mm

za den 12.6 18,5mm
za hodinu 12.6 17:30-18:30 8,1mm

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Srážky v kv�tnu [mm] 51,8 30,3 50,3 33,7 60,3 77,7 51,4 108,4

Kv�ten
den hodina hodnota

teplota max 28.5 15:35 27,3°C
min 10.5 2:56 2,6°C

rychlost v�tru 17.5 1:04 17m/s
srážky m�sí�ní 108,4mm

za den 16.5 17.4mm
za hodinu 12.5 18:30-19:30 3,7mm
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

  Asi by se nám nepovedlo do tohoto krátkého �tení vm�stnat celý školní rok, 
proto jsme vybrali jen to, na co všichni nejrad�ji vzpomínáme. 

  2. zá�í jsme pozvali všechny d�ti, rodi�e a spoluob�any na slavnostní otev�ení 
parku D
TSKÝ SV
T p�i MŠ Jesenická, které bylo spojeno se zábavným 
odpolednem pro d�ti. 

Atraktivní a bezpe�né herní vybavení láká i nadále rodiny s d�tmi k využití 
volného �asu v p�íjemném prost�edí. 
. 

  16. �íjna nás navštívil pan Stuchlík s divadelním p�edstavením „Dramatizace lidových písní a �íkadel.“ 

  26. listopadu jsme na �ESKO – POLSKÉ AKADEMII mate�ských škol, která se konala v kulturním 
st�edisku  „St�echa“  ve  Vrbn�  pod  Prad�dem,  oznámili 10. narozeniny mezinárodní spolupráce MŠ Jesenické 
a MŠ z Glogówku. Tuto událost jsme slavili v pr�b�hu celého školního roku. Na programu bylo vystoupení 
partnerských škol, fotografická výstava desetileté spolupráce. Nechyb�l ani zábavný program pro ú�inkující d�ti 
a setkání významných host� PL a �R. 

Projekt k tomuto významnému výro�í byl nazván 10 let p�átelství / 10 lat przyja�ni.

  V prosinci bylo akcí hned n�kolik. Navštívilo nás divadlo s p�edstavením „Z pohádky do pohádky,“ trošku 
nás postrašil  �ert  s  Mikulášem,  kte�í  pro  nás  m�li  p�ipravené  krásné  a  vo�avé  balí�ky.  Váno�ní tvo�ení 
rodi��  s  d�tmi  nám   všem   p�ipomn�lo  blížící  se  Vánoce.   V  MŠ  jsme  je  p�ivítali  spole�ným  posezením 
u váno�ního strome�ku, kde d�ti svým rodi��m  p�edvedly, co všechno se již nau�ily. 

Ohlédnutí za školním rokem 2009 - 2010 
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  V lednu se n�které d�ti pod vedením zkušených instruktor�  z lyža�ské školi�ky Profi ski school v Karlov�
u�ily základ�m lyžování. 

Budoucí školáci se blíže seznámili se ZŠ u p�íležitosti zápisu do 1. t�íd. 

  20. únor pat�il výhradn� d�tem. Nejr�zn�jší masky se rozvlnily v rytmu skv�lých hit� na letošním karnevale. 
D�ti tan�ily, zpívaly, sout�žily a trošku i �ádily, ale to k tomu pat�í. V�tšina zapojila i své rodi�e. 

  V b�eznu vystoupily d�ti ze t�ídy Brou�k� v rámci otev�ení nov� zrekonstruované služebny Policie �R 
s humornou scénkou, kterou nazvaly „Vandal.“ 

Pokra�ovali jsme v oslavách desetileté spolupráce MŠ Jesenické a MŠ z Glogówku. Setkání se uskute�nilo na 
polské stran�, kde byla p�ipravena POLSKO – �ESKÁ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA nejen pro d�ti obou MŠ, 
ale i dosp�lé. 

Nezapomn�li jsme p�ivítat jaro a vyhnat zimu tolik oblíbenou akcí „topení Moreny.“ 
Spole�n� s rodi�i jsme se sešli v MŠ na velikono�ním tvo�ení a pozvali jsme je na velikono�ní výstavu 

v kulturním st�edisku St�echa, kde d�ti p�edvedly tane�ní vystoupení. V sout�ži „Vrbenské velikono�ní vají�ko – 
velikono�ní dekorace“ jsme vyhráli 2. místo. 

Navštívili jsme také dv� divadelní p�edstavení. Studenti gymnázia z Vrbna pod Prad�dem nám zahráli 
pohádku „Vrbenská paní“ a divadlo Mrak nás upozornilo na blížící se jaro. 

  V dubnu jsme se zú�astnili Divadelního festivalu  v klubu Mír, který po�ádala ZŠ Vrbno pod Prad�dem. 
Jako každoro�n� nechyb�l ani „Den otev�ených dve�í“, spojený se zápisem d�tí do MŠ. 

  Kv�ten za�al op�t oslavami desetiletého p�átelství partnerských škol – uskute�nily se dva dvoudenní 
vým�nné výlety s ubytováním na polské stran� v hotelu Sudety v Pokrzyvne  a na �eské stran�  v hotelu 
Avalanche v Dolní Moravici. Oba pobyty jsou sou�ástí spole�n� zpracovaného projektu, který je 
spolufinancován EU. 

Svým maminkám k svátku se d�ti pochlubily krátkým vystoupením na svých t�ídách, kde p�edvedly, co 
všechno se nau�ily.  

V polovin� m�síce k nám zavítalo divadlo „V batohu“ s Vodnickou pohádkou a dokonce p�išel i kouzelník, 
který udivoval i paní u�itelky. 

  V  �ervnu  jsme  se  sešli  na  nov�  vybudované  školní  zahrad�  a  spole�n�  s  d�tmi  jsme  hrami,   tancem 
i sout�žemi oslavily MDD a také pasování školák�.  

14.�ervna jely všechny d�ti z MŠ na školní výlet za zví�átky do ZOO  Olomouc. 
Ješt� nás �ekají prázdniny a spole�ná dovolená s rodi�i.  

Celý kolektiv MŠ Jesenická p�eje všem hodn� p�kných dn� plných sluní�ka a odpo�inku. 
Helena Machetanzová, MŠ Jesenická 

Pod heslem „ Ženy aktivn�jší muž�“ se konalo v m�síci �ervnu 19. Setkání Levicových klub� žen prakticky ze 
všech kout� Moravy. Již po �tvrté se tohoto setkání zú�astnil i náš LKŽ Vrbno pod Prad�dem. Jako vždy se 
konalo v areálu výletišt� v Bohuslávkách u Lipníku nad Be�vou.  

Zde jsme se od rána bavili a diskutovali a také si zpest�ili odpoledne kulturním vystoupením, které si 
p�ipravily �lenky jednotlivých klub�. Za náš vrbenský klub vystoupila místop�edsedkyn� L. Strnadová, která 
p�ednesla n�kolik básní a také vyslovila p�ání, aby p�íští rok, kdy LKŽ oslaví 20 let své existence, se uskute�nila 

spole�ná oslava práv� v Bohuslávkách. Bylo 
by hezké, kdyby všechny LKŽ na Morav� se 
této akce co v nejv�tším po�tu zú�astnily a 
kdyby mezi nás zavítal i p�edseda ÚV KS�M 
V. Filip. Na letošním setkání poprvé chyb�li 
poslanci Parlamentu z olomouckého kraje 
(KS�M), které p�edsedkyn� KR LKŽ Lenka 
Chmelíková omluvila. Všichni byli na 
rozší�ených zasedáních ÚV v Praze. Na záv�r 
programu byla vylosována tombola, do které 
jsme rovn�ž p�isp�ly cenami. N�kolik cen si 

Z tradi�ního setkání levicových žen 
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naše �lenky taky odvezly.  
V m�síci �ervnu se naše �ty��lenná delegace zú�astnila také celokrajského setkání LKŽ Moravskoslezského 

kraje, které se konalo ve Frýdku-Místku.  Cílem bylo seznámit se s problematikou sociálního postavení žen 
v sou�asné spole�nosti a vym�nit si zkušenosti z �innosti jednotlivých klub�. Mezi hosty nechyb�la p�edsedkyn�
Republikové  rady  LKŽ  Zuzana  Exnerová  a  také nov� zvoleni poslanci za KS�M K. Kone�ná a M. Opálka. 
V  dopolední  �ásti  si  ženy  vyslechly  s  velkým  zájmem  p�ednášku  sociologa  prof.  J. Kellera, který hovo�il 

o dopadech na život 
neprivilegovaných vrstev, ke kterým 
pat�í velká v�tšina žen p�i nastolení 
pravicových reforem, což podložil 
sou�asnými zkušenostmi. Zabýval se 
dopadem   krize,   úsporných   balík�
a p�ipravovaných reforem na ženy 
samoživitelky, d�chodce a rodiny 
s d�tmi. Po p�ednášce následovala 
rušná beseda. V odpoledním bloku 
prezentovaly jednotlivé kluby svou 
práci, která je velmi bohatá jak 
v oblasti kulturn� spole�enské,  tak  
v práci s d�tmi. Za náš LKŽ obšírn�ji 
pohovo�ila L. Strnadová. I když je 
nejmladším  klubem  (4  roky), m�la 

o �em hovo�it. Tato setkání jsou pro nás velkým p�ínosem, a proto se budeme t�šit na další spole�ná setkání 
v rámci kraje i republiky.  

Za ú�astnice Ludmila Strnadová  

Spolek P�átelé Vrbenska se na pozvání svých p�átel z Polského spolku "Sami Sobie" z Wilamovic Nisskich 
v pond�lí 31. 5. 2010 zú�astnil mezinárodní kuliná�ské konference „PRODUKT TRADYCYJNY I JEGO 
WPŁYW NA PROMOCJ� REGIONU“ v objektu církevní charity "Skowronek“ v polských Glucholazech.  

Úsp�šn� jsme reprezentovali naše m�sto a celý region výborným jelením gulášem s knedlíky, na který byla p�i 
ochutnávkách dlouhá fronta. Vedle polských spolk�, které se kuliná�ství p�ímo v�nují, jsme zde byli jedinými 
reprezentanty z �eska. Bylo nám p�id�leno �estné místo u vstupu do recepce láze�ského domu.  

Na konferenci jsme m�li p�ipravenou p�ednášku, která propagovala region Vrbensko a �eská národní jídla. P�i 
pohledu na krásn� p�ipravenou a vyfocenou sví�kovou se polským i n�meckým ú�astník�m konference sbíhaly 
sliny. 

Velkým p�ínosem konference bylo navázání nových kontakt�, nabídky spolupráce a také utužení naší 
dosavadní spolupráce s polským spolkem "Sami sobie" ze vsi Wialmowice Nyskie u Glucholaz.  

Mezinárodní kuliná�ská konference 
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Co nám ú�ast p�inesla: 
- kontakt s n�meckou poslankyní Evropského parlementu paní Christa Klaß a ostatními p�ítomnými  
  osobnostmi, spolkem "Kobiety Slezkie" a dalšími polskými spolky- p�ijetí naší prezentace m�sta a regionální  
  kuchyn�,  
- nabídka k spolupráci a ú�asti na houba�ské hody v polské obci Chrelice  
- nabídka k ú�asti na akci po�ádané motorká�i 5. 6. 2010 Lasowice Wielke, kterou jsme p�edali motorist�m-   
  uznání našemu spolku formou d�kovné listiny a pod�kovaní za ú�ast na konferenci nám p�edali starosta   
  m�sta Glucholazy a prezident rolnické komory v Opole Tadeusz Jerzy Matula  

Cht�li bychom pod�kovat mysliveckému sdružení ve Vrbn� pod Prad�dem za zv��inu, která v ochutnávce 
vynikla, Milanovi a Tondovi Jedinákovým za uva�ení výborného guláše, Be	ovi Opatrnému za poskytnutí 
chladírny, Penzionu U Hradil� za zap�j�ení várnic k p�evozu potravin a našim hudebník�m "ŠKRPÁL" za �eské 
i moravské písni�ky, které k poslechu i tanci zahráli. 

Za Spolek Prátelé Vrbenska Mgr. Kate�ina Ko�í 

�eský  král  swingu  La	a  Kerndl  m�l  v  druhém  �ervnovém  víkendu  dva  skv�lé  koncerty  na  své farm�
v Žernovníku na Blanensku. Po�ádány byly k jeho nedávným 65. narozeninám a mezi gratulanty nechyb�li ani 
zástupci klubu Klubí�ko, jehož je Kerndl už p�t let patronem. P�ivezli rozm�rem velký a osobitý dárek - velkou 
fotografii z koncertu 29. listopadu 2007 ve vrbenském St�edisku kultury a vzd�lávání St�echa. 

Ten  den  patron  La	a  Kerndl  zavítal  do  Vrbenského  Klubí�ka,  aby  si  popovídal  s  d�tmi  i  maminkami 
a p�esv�d�il se o aktivitách p�ipravovaných pro volný �as d�v�at a kluk� vyžadujících zvláštní pé�i i pro jejich 
zdravé vrstevníky. Byl zrovna první adventní týden a tak si tady všichni spole�n� zazpívali koledy. A práv� v 
tom okamžiku p�išel Kerndl s nápadem, aby d�ti p�išly na jeho ve�erní koncert do St�echy. Tu jedine�nou chvíli, 
která vzala za srdce mnohé poslucha�e, pak zachytily objektivy fotoaparát�, jeden držela i Zuzana Tomanová. 
Její snímek z koncertu pak byl sou�ástí letošní jarní výstavy fotografií „Podivuhodný sv�t o�ima d�tí“ ve 
vrbenské Galerii Na radnici. Tou Sdružení rodi�� a p�átel zdravotn� postižených d�tí Eva se sídlem v Karlovicích 
p�edstavilo  jedine�ný  mikrosv�t  d�tí,  potýkajícími  se s omezeními, která jim pro celý život p�ipravily vrozené 
i získané nemoci, p�itom mikrosv�t napln�ný spoustou radosti, lásky a kamarádství.  

Do Žernovníku te	 putovala fotografie Ladi Kerndla se zpívajícími d�tmi, s paspartou opat�enou otisky dlaní 
malých  i  v�tších  �len�  Klubí�ka,  jejich  jmény  a  osobním  p�áním.  Když  zástupci  Klubí�ka  patronu  dárek 

v Žernovníku p�edávali, 
rozzá�ila se jeho tvá�
radostí. „Ty jsi na fotografii 
také, poznávám t�," �ekl 
Veronice Kiedro�ové 
Kerndl a objal ji. Slíbil pak, 
že si tuhle fotografii docela 
ur�it� pov�sí na st�n�
žernovnického koncertního 
sálu, který už te	 zdobí 
stovky fotografií ze setkání 
s um�lci snad z celého 
sv�ta i kumštý�i 
tuzemskými. 

La	a  Kerndl  v  sobotu 
a ned�li zpíval s big 
bandem ZATREST BAND, 
svou dcerou Terezou a dv�
písn� s ním odehrál i skv�lý 
jazzový   trumpetista,  již 
78 letý Jaromír Hnili�ka.  

Klubí�ká�i 
Foto: archív Klubí�ka  

Klubí�ká�i p�áli králi swingu Kerndlovi 
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Ješt� n�kolik volných míst nabízí d�tem na prázdniny  jedine�ný stanový tábor, nazvaný podle celotáborové 
hry „Za pokladem strý�ka Skrblíka“. Uskute�ní se ve dnech 3. až 16. �ervence na lesní táborové základn� ve 
Staré Vsi - Ž	árském Potoce na Rýma�ovsku a je ur�en jak d�tem zdravým, tak d�tem se zdravotním 
hendikepem (nap�. astma, DMO, epilepsie). Integrovaný tábor po�ádá jedenáctým rokem Sdružení rodi�� a p�átel 
zdravotn� postižených d�tí Eva a jeho klub Klubí�ko, zkušený táborový tým slibuje spoustu báje�ných her, 
výprav, dobrodružství. V cen� 3.600,- K� je zahrnuto vše v�etn� úrazového pojišt�ní d�tí. Po�ádání tábora 
podpo�ilo grantem M�sto Bruntál. Bližší informace a p�ihlášky si mohou rodi�e vyžádat na elektronické adrese 
klubicko.bruntal@seznam.cz, nebo na telefonu 732 356 552. 

V den konání táboráku bylo pošmourné po�así. Ale pak p�ece jen sluní�ko z mrak� vykouklo a hned všem 
zvedlo náladu. Párky se poda�ilo dob�e opéci a s chutí jsme je sn�dli a zapili pivem. Opékání jsme si zpest�ili 
zp�vem u kytary. 

Sout�ž v kuželkách nás p�ekvapila velkou ú�astí sout�žících. Kdo nehrál, p�išel nám alespo� fandit. Výherce, 
paní Sobasová, i ostatní ú�astníci obdrželi drobné ceny. Ale hlavn� jsme si užili spoustu legrace. A o to vždy p�i 
každém setkání p�ece jde. 

Jelikož mají naši klienti malé možnosti nákupu, rozhodli jsme se jim dát p�íležitost, aby si nakoupili sami. 
Odvezli jsme zájemce do Vrbna p. Pr. autem a tam jsme je doprovázeli po obchodech. Nakonec jsme byli tak 
ov�šeni taškami, že jsme dokonce jednu zapomn�li v obchod�. Ale neznámý nálezce ji k našemu p�ekvapení 
odevzdal a taška i s nákupem se dostala ke š�astné majitelce. P�ece jen to není s naší spole�ností ješt� tak špatné. 

Za pokladem strý�ka Skrblíka 

Ze života senior� v Domov� pro seniory Vrbno - Mnichov 
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Tímto chceme neznámému poctivci up�ímn� pod�kovat. Nákup jsme zakon�ili v nové cukrárn�, kde jsme si 
vychutnali zákusky a došlo i na zmrzlinu. Však to není každý den. 

A protože p�ichází krásný �as prázdnin a dovolených a všichni už se t�šíme na volný �as u vody �i na 
cestování za úžasnými zážitky, chceme vám všem pop�át hlavn� š�astný návrat. 

Milena Reissner, pracovnice sociální pé�e DPS Vrbno p. Pr. 

T�i významné akce Karlovy Studánky a pár post�eh�.
První bylo ve�ejné projednání sm�rného územního plánu obce, kterého se zú�astnili jen 

t�i ob�ané, jelikož tato akce byla oznámena jen pozvánkou na ú�ední desce a konala se od 
14 hodin. Záv�r byl opravdu originální. Zpracovatelka a autorka konstatovala, že po dobu �ty� let projednávání 
byly všechny návrhy zm�n územního plánu v podstat� realizovány, a proto bude schválen. Ob�ané m�li možnost 
nahlédnutí na obecním ú�ad�. Na ú�ední desku by se asi nevešel, i když tak má být vždy u�in�no. Net�eba více 
komentovat. 

Druhou  akcí  byl  velmi  vyda�ený  D�tský den. Opravdu moc 
p�kná akce, tematicky velmi vhodn� zam��ená, a té také 
odpovídaly velice p�kné masky d�tí, jejich zaujetí, spontánní 
p�ístup k sout�žím a radost, která se zra�ila jak v jejich o�ích, tak 
na tvá�ích všech p�ítomných. Je t�eba pod�kovat panu u�iteli 
Pattermanovi a všem, kte�í se na p�íprav� a pr�b�hu celé této 
krásné akce podíleli. Máte dík náš i našich d�tí. 

T�etí akcí bylo slavnostní otev�ení integrovaného domu po 
ukon�ení výstavby, která nebyla delší osmi m�síc�. Velmi p�kná 
akce. D�m bude p�edevším sloužit našim hasi��m, ale i ve�ejnosti 
a je velkým p�ínosem. 

Až tragikomicky na m� p�sobilo zasedání obecního 
zastupitelstva, a to od samého za�átku, kdy starosta si sám 
navrhne rozší�ení programu o dva body a to je schváleno, pak 
požádá jeden ze zastupitel� o další rozší�ení programu. Na jeho 
návrhy, po hlasování �ty�i pro a t�i se zdržují z p�ítomných sedmi, 
je starostou oznámeno, že návrh  nebyl  p�ijat.  Pak  následuje  
polemika  na  téma  nadpolovi�ní v�tšina hlas� a ujetá poznámka 
p. Vrabce o nutnosti pom�ru hlas� 5 : 3, aby bylo možné p�ijetí 
dopln�ní  programu. Následovala omluva starosty za nepozornost 
a za�azení do programu a op�tovné neza�azení do programu tohoto 

bodu z hlediska dodržování zákona. Starostovi projde vše, opozi�nímu zastupiteli skoro nic. To je studánecká 
realita. 

Na zasedání je obšírn� vysv�tlována odpov�dná 
práce p. starosty v komisi na krajském 
zastupitelství, která rozd�luje finan�ní prost�edky 
ve výši 150 mil K� pro obce K. Studánka a Malá 
Morávka.    Tyto  prost�edky  mohou  být    využity 
i soukromými osobami k rozvoji obou míst. Ale 
jak? Když ob�ané s touto možností jsou seznámeni 
až ústy p. starosty a to teprve tehdy, kdy krajské 
zastupitelstvo žádá schválení navržených akcí na 
ve�ejném zasedání.  Taktn� se proml�í i to, že naše 
obec o nic nepožádala, jen pár akcí je pro státní 
lázn�, které se p�ihlásily.  Inu umíme to podat, vždy 
tak, aby to prošlo, p�itom p�evaha akcí a prost�edk�
bude sm�rována ke spole�nosti p. Figury a dalším 
soukromým subjekt�m v M. Morávce. 

Obdobný osud potkal petici ob�an� K. Studánky, 
kterou podepsalo 41 ob�an�, a která byla p�edána starostovi. Reakce zastupitel�. Více mén� nezájem, spíše 

Listárna 
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problém nebo p�ekážka a nechu� o ní v�bec jednat, což je v p�ímém rozporu s platnými p�edpisy. Její obsah m�l 
pomoci zastupitel�m v  rozhodování, jak postupovat p�i zamýšlené rekonstrukci prodejny Horalka a její 
nástavb�. Byla sepsána tak, aby vyjad�ovala p�ání p�evážné �ásti ob�an� a byla vodítkem a orientací pro 
zastupitele. Do�kala se jen znevážení a bagatelizování, proto si �íkám, že je t�eba si uv�domit, že ob�anská 
diskuse v obecném pojetí, by nem�la být chápána jako prosazování jen osobních názor� zvolených zastupitel�, 
ale diskusí o obecné pot�eb� a prosp�šnosti z dlouhodobého pohledu pro celou naši obec a její ob�any. Snad se 
toho brzy do�káme, ale budeme proto muset také n�co ud�lat a ta chvíle se již velmi rychle blíží a naše 
odpov�dnost s ní. Je t�eba se rozhodnout.  

                                                                                                                                             Ji�í Dvo�ák st. 

Vyjád�ení k �lánku p. Dvo�áka
Jsem velmi rád, že D�tský den v Karlov� Studánce se do�kal pochvaly i z �ad našich 

spoluob�an�. Souhlasím s p. Dvo�ákem. Byl krásný, ostatn� jako každý rok, kdy jej 
p�ipravuje kolektiv pedagog� naší školy pod vedením paní �editelky Mgr. Pavelkové. 

Manžel�m Pattermanovým pat�í i mé uznání pro jejich organiza�ní schopnosti. D�kuji i všem, kdo se na této akci 
spolupodíleli, stejn� tak jako i organizátor�m slavnostního otev�ení Integrovaného domu. Ob� tyto akce byly 
p�íležitostí pro p�átelské setkání ob�an� naší obce.  

V��i tvrzení p. Dvo�áka, že Ve�ejné projednávání územního plánu naší obce m�lo chybný pr�b�h, se však 
musím ohradit. Bylo svoláno �ádnou pozvánkou, uve�ejn�nou na ú�ední desce.  Na pozvánce byla uvedena 
možnost nahlédnutí do tohoto dokumentu na Obecním ú�ad�.  Zve�ejn�ní úplného zn�ní bylo provedeno na 
elektronické  ú�ední  desce  (vzhledem  k  jeho  obsáhlosti).  Každý,  kdo  sleduje  d�ní  v  obci,  m�l možnost se 
s dokumentem seznámit.  Projednání �ídil M�stský ú�ad Bruntál - po�izovatel územního plánu Karlovy Studánky. 

Zastupitelstvo obce na svých zasedáních projednává navržený program. Dopln�ní programu m�že navrhnout 
zastupitel. O návrzích, zda budou za�azeny do programu, se hlasuje. Zpravidla je vyhov�no, pouze návrhy, které 
je nutno  �ádn�  p�ipravit a dopracovat, jsou odsunuty. Body, které jsem navrhoval k dopln�ní, byly nekonfliktní 
a   jednoduché.   Návrhy   p. Pattermana   vyžadovaly   dopracování,  a  proto   schváleny  nebyly.  Dle   sd�lení 
p. Pattermana byl jeden nep�ijatý bod programu již zodpov�zen v rámci zprávy o �innosti a druhý nep�ijatý bod 
je za�azen na jednání zastupitelstva obce 22. 06. 2010.  To, že se stala chyba v hodnocení hlasování a následn�
byla opravena, není známkou tragikomi�nosti - je to jen chyba, která byla následn� napravena.  Není t�eba 
zveli�ovat a uchylovat se k zesm�š�ování. 

Integrovaný plán rozvoje území (IPRU) obcí Malá Morávka a Karlova Studánka je dokument, který se snaží 
p�inést do t�chto dvou obcí nemalé finan�ní prost�edky. Nepracuji v komisi Krajského zastupitelství (to je zcela 
odlišná instituce), ale v �ídícím výboru IPRU, jehož po�izovatelem je Regionální rada soudržnosti 
Moravskoslezsko. Zde je možno p�edložit projekty na zatraktivn�ní našeho území právnickými a fyzickými 
osobami (nikoli soukromými, jak uvádí  p. Dvo�ák). Zastupitelé obce i ob�ané (viz zpráva o �innosti 
z p�edposledního zasedání zastupitelstva obce), byli v�as informováni a zváni na jednání p�i p�íprav� tohoto 
dokumentu. Agentura, která tento dokument p�ipravuje, sama kontaktovala vhodné podnikatelské subjekty, i já 
vyzval další subjekty k p�edložení vhodných projekt� do tohoto plánu. Pokud se p. Dvo�ák na n�koho zlobí, 
nech� je adresn�jší.  Komunikace  s  ve�ejností  je  v�cí  sv�domí  každého  zastupitele  a  je  z�ejmé , že v okolí 
p. Dvo�áka se tak ned�je.  Je faktem, že naše obec nevlastní pozemky nebo nemovitosti, vhodné k p�íprav�
takového projektu. Nesouhlasím však, že v rámci doporu�ených projekt� jsou zvýhodn�ny projekty Malé 
Morávky. Velkou �ást tvo�í projekty láze�ského podniku. Je pravdou, že lyža�ské st�edisko p. Figury, kde byl 
doporu�en projekt vým�ny technologie lyža�ského vleku „C“ za �ty�seda�kovou lanovku, je na katastru Malé 
Morávky, slouží však p�edevším návšt�vník�m Karlovy Studánky a podnikatelský zájem zde máme i my, 
v podob� záchytných parkoviš� pro celou vrcholovou partii Jeseník�. Dá se tedy �íci, že doporu�ené projekty 
mají zásadní význam pro rozvoj turistického ruchu i pro Karlovu Studánku. 

Petice ob�an� k problematice projektové dokumentace „Rekonstrukce prodejny Horalka“ má z hlediska 
peti�ního zákona nedostatky. Pokud i toto pomineme, lh�ta pro její vy�ízení neuplynula a v p�ípad� výsledku 
vyjád�ení  ob�an�,  nem�žeme  hovo�it  o  v�tšinovém  názoru.  Naše  obec  má  219 ob�an� (185 starších 18let) 
a dokument s 41 podpisy, nelze považovat za v�tšinový. V��ím však, že konstruktivní p�ipomínky budou 
zohledn�ny. 
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Záv�rem sd�luji:  
P�estože  p. Dvo�ák  ve  svém  p�ísp�vku  uvedl  n�které  dezinformace,  jsem  rád,  že se o d�ní v obci zajímá 

a v��ím, že jeho nesprávná interpretace skute�ností není vedena zlou v�lí. 

D�kuji redakci Zpravodaje, za umožn�ní vyjád�ení k �lánku p. Dvo�áka. 
V Karlov� Studánce 21. �ervna 2010 

Roman Reichl, starosta obce Karlova Studánka 

Pod�kování
Cht�la bych touto cestou pod�kovat organizaci Polárka Bruntál. Jmenovit� pak paní 

�editelce Marcele Ková�ové, její zástupkyni V��e Mozd�e�ové, terapeut�m Babet� Jan�ové, 
Kubovi Hol�apkovi, Oldovi Menzelovi a Pavlu Daníškovi za jejich práci. Za to, co u�í Honzíka a Esterku, za 
jejich trp�livost a za to, že všechno d�lají s láskou a od srdí�ka. A to je pro m� moc d�ležité. 

S úctou Magdalena Valí�ková 

T�ídní výlet štamgast�
Hosp�dka u D�evasu ve Vrbn� pod Prad�dem po�ádala v ned�li 13. �ervna 2010 t�ídní 

výlet štamgast� pod dozorem t�ídního u�itele pana Bohuslava Raš�áka.  
Pro� zrovna t�ídní výlet? Pan Bohuslav Raš�ák je bývalý ale dodnes velice oblíbený 

u�itel, a proto pravidelní hosté hosp�dky pojali sv�j kolektiv, jako školní t�ídu. Výlet zapo�al v 8 hodin, kdy 
dosud zcela st�ízliví výletníci vyrazili po stezce, která vedla až k posezení u Sokolské chaty ve Vrbn� pod 
Prad�dem. Pro výletníky tam bylo p�ipraveno krásné posezení, s lahodným gulášem, který pro n� p�ipravil 
kucha� „školní družiny“ pan Josef Andrýsek. Všichni výletníci byli rádi, že po�así je nezradilo a mohli spole�n�
strávit celý dopolední �as v tak krásné p�írod� a zavzpomínat na dávno minulé �asy, kdy ješt� jako kluci 
s prakem a hlin�nými kuli�kami sedávali ve školních lavicích. Na záv�r celé akce se výletníci spole�n� vyfotili, 
aby m�li památku na vyda�ený výšlap a vydali se zpátky dom�. D�kujeme všem, kte�í se t�ídního výletu 
zú�astnili. 

Radek Vráblík 

Vladimír Bambušek, Dušan Wagner a Josef Andrýsek       T�ídní fotografie - uprost�ed sedící bývalý pan u�itel 
                     Bohuslav Raš�ák 

Fotografie poskytl: Vít�zslav Ludwig 
Pod�kování. 
Cht�l  bych  touto cestou pod�kovat všem, kte�í se podíleli na uskute�n�ní D�tského dne 

v Mnichov� 5. 6. 2010. Nejde podrobn� vypisovat ty, kte�í p�isp�li pen�zi, zap�j�ením 
vybavení, dary do tomboly a v neposlední �ad� všechny ob�tavé pomocníky, kte�í ob�tovali sv�j �as a práci, 
protože byste se sem nevešli. Škoda jen, že na rozdíl od po�así, které se nám vyda�ilo poprvé po 10 letech, se 
našli i takoví, kte�í si neváží práce jiných a p�ed�asn� nám skáceli májku. P�idalo nám to práci a starosti, ale ve 
výsledku si myslím, že se v Mnichov� všem líbilo. Ješt� jednou všem díky.  

Za všechny po�ádající Libor Urban 
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V dob� od ned�le 25. �ervence do soboty 31. �ervence 
z Opavy do Zlatých Hor k Pann� Marii Pomocné 

CELÁ TRASA POUTI: 
Opava –Úvalno – Cvilín – Krnov – Pod Lysou – Krásné Lou�ky – Linhartovy – Albrechtice – Bruntál – 

Uhlí�ský vrch – Slezský a Moravský Ko�ov – Mezina – Bruntálský les – Bruntál – Sv�tlá Hora - And�lská Hora 
– Anenský vrch – Pod Šindelkou – Vrbno pod Prad�dem – Mnichov –Drakov hájovna – Pod Kobrštejnem – 
Starý Revíz – Lurdská jeskyn� – Rejvíz – k�ížová cesta ze Zlatých Hor – Panna Marie Pomocná u Zl. Hor 

P�ší pou� se koná pod záštitou Mons. Josefa Hrdli�ky; více na www.rapsodickedivadlo.cz

P�ší pou� za um�lce 2010 

Letní kino 
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Kdo p�išel v úterý 22. 6. 2010  do „St�echy“,  prožil krásný ve�er ve spole�nosti P�veckého sboru m�sta  
Vrbna a jeho host�. 

PSMV uspo�ádal koncert p�i p�íležitosti Mezinárodního dne hudby – p�edvedl tradi�n� skladby „od Bacha po 
Vlacha“ – skladby nov� nacvi�ené i „klasiku“. 

Jako hosty si p�izval žáky ZUŠ Bruntál a její pobo�ky ve Vrbn� pod Prad�dem s jejich u�iteli.Všichni nám 
ukázali, že poctiv� a piln� pracovali celý školní rok a p�edvedli úžasné výkony. 

Všem jim pat�í velký obdiv a pod�kování za krásný um�lecký zážitek. Pod�kování pat�í i u�itel�m ZUŠ 
u�itelkám Vi�anové a Glogarové a u�iteli Novosadovi. 

Za PSMV Marie Remešová. 

  

  2. 7. - Scénická hudba M. Vobo�ila od 19:30 v Libuši  
  8. 7. - Koncert klasické kytary od 19:30 v Libuši
  9. 7. - Evropský kabaret (ukázky tanc�) od 19,30 v Libuši 
16. 7. - Kouzelné melodie mistr� od 19:30 v Libuši 
23. 7. - Profesorova láska od 19:30 v Libuši  
30. 7. - Sv�tové operety, opery a muzikály od 19:30 v Libuši 
  5. 8. -  Koncert: Loutna  od 19:30 v Libuši  
  6. 8. -  Cestopisná p�ednáška - Alpy  od 19:30 v Libuši  
 13.8. -  Koncert: Hudební pot�šení  od 19:30 v Libuši  
 19.8. -  Cestopisná p�ednáška - Skotsko  od 19:30 v Libuši  
 20.8. -  Hašlerovy písni�ky  od 19:30 v Libuši  
 27.8. -  Koncert: Rohá�i z Lokte  od 19:30 v Libuši 
Promenádní koncerty: každou sobotu ve 14:00 - podloubí Libuše 
Tane�ní ve�ery s živou hudbou – každou sobotu v 19:00 hod. v Letních lázních 
Vstupenky na všechny kulturní po�ady se prodávají až na míst� p�ed programem. 

SPORTOVNÍ AKCE – sledujte na plakátech

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 

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

Jolana Burgetová 

Koncert PSMV 

Lázn� Karlova Studánka �ervenec - srpen 
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Jedine�né p�edstavení slavné opery Rusalka a zárove� první �eské klasické p�edstavení pod širým 
nebem zavítá na konci �ervence také na zámek Hradec nad Moravicí. Návšt�vníci se mohou t�šit na 
�ty�iceti�lenný orchestr, p�ední sólisty �eských operních scén, kouzelné kostýmy a p�edevším pohádkový 
ve�er v romantickém prost�edí. Záštitu nad zbrusu novým projektem, který se uskute�ní na 
nejkrásn�jších místech naší republiky, p�evzalo Ministerstvo pro místní rozvoj �R. 

Celkem patnáct p�edstavení slavné opery Rusalka Antonína Dvo�áka obohatí letošní kulturní léto v �echách. 
Zapome�te však na kamenná divadla a uzav�ená jevišt�, pohádkový p�íb�h o vodní víle se odehraje na nádvo�ích 
�eských  hrad�  a  zámk�  pod širým nebem. „Jedná se o první projekt takového rozsahu v�novaný �eské klasice 

u nás. V��ím, že opera v netradi�ním podání návšt�vníky osloví a klasický open air si i v �echách brzy vybuduje 

svou tradici,“ uvedla Pavla Filipová z po�adatelské agentury ArtTriton.  
Série p�edstavení odstartuje první �ervencovou sobotu na zámku Slavkov u Brna a bude po každý víkend 

pokra�ovat až do konce letních prázdnin. O nevšední zážitek nep�ijdou ani obyvatelé Moravskoslezského kraje. 
V sobotu  24. �ervence se rozezní tóny slavné opery i na zámku Hradec nad Moravicí. Milovníky klasické hudby 
i b�žné turisty zde �eká �ty�iceti�lenný živý orchestr pod taktovkou Martina Peschíka a hv�zdy �eské operní 
scény. V hlavní roli Rusalky se p�edstaví sólistka Státní opery Praha Jitka Burgetová, roli Ježibaby ztvární 

vynikající Andrea 
Kalivodová a jako princ 
vystoupí sólista 
Moravského divadla 
Olomouc Milan Vl�ek. 
Romantickou atmosféru pak 
jen podtrhnou kouzelné 
kostýmy a záv�re�ný 
oh�ostroj. 

Záštitu nad celým 
projektem p�evzalo 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj �R. „Propojení 

historické               památky 

a hudebního programu je 

zajímavý zp�sob, jak 

podpo�it rozvoj cestovního 

ruchu p�ímo v regionech,“ 

�ekl k uvedení opery 
Rusalka       na       �eských 
a moravských zámcích 
ministr pro místní rozvoj 
Rostislav Vondruška. 

Série p�edstavení pod 
letním nebem má také 
charitativní zám�r. �ást 
výt�žku poputuje 
ob�anskému sdružení 
LORM, a to na 
zkvalit�ování života 
hluchoslepých. 

Více informací na 
webových stránkách 
www.rusalkanazamcich.cz. 

Na zámku Hradec nad Moravicí se p�edstaví opera Rusalka v jedine�ném provedení 
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Zahrada Flemmichovy vily
Hlub�ická 20 

Hudebn� zábavné ve�ery: 
pátek 16. �ervence v 18:30 hodin 
Wagon a host (Polsko) - krnovská country kapela a polská kapela 
pátek 23. �ervence v 18:30 hodin 
Kelt grasS band - hudební skupina hrající keltskou, irskou, skotskou, bluegrasovou a folkovou muziku 
pátek 30. �ervence v 18:30 hodin 
Wagon a host (Polsko) 
pátek 6. srpna v 18:30 hodin 
Naboo band - oblíbená opavská kapela se svými osv�d�enými hity 
pátek 20. srpna v 18:30 hodin 
Wagon a host (Polsko) 
Vstup volný! U všech akcí prodej ob�erstvení (pivo, limo, grilované maso).  
Za nep�íznivého po�así se akce p�esouvají na náhradní termín. 

FLEMMICHOVA VILA
Hlub�ická 20 

do 18. �ervence - DIVOKÁ AFRIKA  JOY ADAMSONOVÉ - výstava ke stému výro�í úmrtí Joy  
        Adamsonové 
do 18. �ervence - JI�Í HORKÝ - obrazy 
Výstavní prostory otev�eny: úterý – ned�le 10:00 – 18:00 hodin. Vstupné: 20 K�, d�ti 15 K�

M�stské muzeum
Výstavní sí� - Zacpalova 1 

do 31. �ervence 
STROMY JAKO DOMY - interaktivní výstava p�írodnin a preparovaných lesních zví�at, pták� a hmyzu  
(zap�j�eno z D�tského muzea Brno) 
do 31. srpna 
„VELKÉ PRÁDLO“ výstava o historii praní - pra�ky, ždíma�ky, valchy, mandly, žehli�ky atd. - 
(zap�j�eno z Vlastiv�dného muzea Šumperk) 
dlouhodobá expozice
od 7. srpna „MINORITÉ V KRNOV	“ výstava z historie m�sta Krnova (vernisáž výstavy v pátek 6. srpna  
2010) 
Výstavní sí� otev�ena: úterý – ned�le   9:00 – 17:00 hodin, 5. a 6. �ervence zav�eno 
Vstupné: 20 K�, d�ti a studenti 15 K�

Kulturní akce v Krnov� �ervenec - srpen 
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� Dne 5. 6. 2010 se v t�locvi�n� ZŠ Sokolovn� konalo vzpomínkové cvi�ení na Janu Dragounovou. 
D�kujeme všem, kte�í p�išli a uctili její památku, zacvi�ili si s námi a také t�m, kte�í pomohli s organizací akce. 
Pro p�edstavu, jak akce probíhala, p�ipojujeme pár fotografií. 

Za ASPV  
Jitka Musilová 

ASPV informuje... 
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Dne 5. 6. 2010 se na kurtech Tenisového oddílu ve Vrbn� pod Prad�dem konal tradi�ní pravidelný tenisový 
turnaj ve �ty�hrách. Po rozlosování dvojic a následném rozd�lení do skupin se v 9:00 rozb�hl koloto� zápas�. 
Turnaje se z��astnilo 48 hrá��, nejenom z Vrbna. Na turnaji vládla výborná nálada i díky dobré organizaci 
„starých“ známých Petra Trundy a Vladimíra Barto�ka ml. Do finále se nakonec probojovaly dvojice �epera Ji�í, 
Douda  Václav  ml.  a  Valenta Robert,  Šianský.  Vít�zi turnaje se nakonec stali po dramatickém boji �epera Ji�í 
a Douda Václav ml. 

  

Organizáto�i zleva : Trunda, �epera     Finalisté zleva : Valenta R., Šianský, �epera Jarda,  
Jarda – šéf bufetu, Barton�k Vl. ml.                                 Douda V. ml. 
                                       

Za výbor TO Igor Žemba 

Turnaj „KAMARÁD�“ 
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St�ede�ní termín a zvlášt� p�edpov�	 po�así na déš� moc cyklist� do Vrbna nep�ilákalo. Padesátka kol na 
silnici je ale dost velká skupina na to, aby �idi�i chytali nervy a p�edvád�li sílu svých aut. 

Hned brzy po startu odjel Domino Hynek a jeho tah do kopce mu vynesl nejen cenu za prémii na Tet�ívku, ale 
i zhruba dv� minuty náskoku. Za ním se vydal nap�ed Ji�í Kalabis a pozd�ji Petr Hude�ek, oba však byli 
dostiženi, když se o tempo starali zejména Tanas Markos a Tonda Lant. V Hol�ovicích t�iceti�lenný peloton p�ed 
kopcem ubral a tak se Hynk�v náskok zv�tšil na t�i minuty. 

V Hol�ovickém kopci došlo tradi�n� na lámání chleba. Vep�edu jela dvojice, kde jsem zdálky poznal jen 
Luboše Tome�ka,  vzadu  pomalu  odpadávali  a  tvo�ili menší skupinky pomalejší cyklisté a dob�e se tam držela 
i jediná žena Lucie Macíková. Na konci první desítky dob�e jel ješt� hodn� mladý Tonda Lant. Na posledních 
p�tistých metrech odjel Lukáš Heinrich, následován Liborem Trochtou, který ale nesta�il a naopak razantním 
nástupem si „Hendža“ dojel Petr Hude�ek. Ve dvojici sjeli velmi rychle do Karlovic, ale z t�íminutového 
náskoku vedoucího jezdce ukrojili jen minutu. Zbylí z pelotonu utvo�ili šestnácti�lennou skupinu, která jela 
hodn� nepravideln� a tak z ní za kruhá�em odjela ješt� trojice vedená Tondou Lantem. Ti byli ale p�ed Tet�ívkem 
dojeti a tak do cíle peloton p�ivedl �tvrtý Forman Luboš Tome�ek. Víc jich tam nebylo. Teprve za ním byl 
nejlepší z Mapeie Olomouc Petr Hampl, kterého na bednu doprovodil Tanas Markos a Kryštof Sas, jako nejlepší 

Zpráva oddílu kopané TJ Sokol Vrbno p. Pr. „DOROST“

Jamajka 2010 
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mladíci. Byli tam i veteráni Ji�í Kv�ták a Libor Trochta a v další skupin� Václav Grussmann a Bo�ek Kubí�ek. 
Lucie Macíková byla dvacátá sedmá a na bednu ji doprovodila Ver�a Sedlá�ková a Romana Lantová.  Okruh si 
za 1,12 zajel i nestor jesenické cyklistiky pan Otmar Rychta. 

Devítku d�tí do cíle p�ivedl Dominik Loko� z Opavy p�ed Ji�ím Petrušem z Vrbna a Romanou Lantovou ze 
Zátoru. Ve skupin� s nimi ješt� byli Filip Vavra� z Jeseníku a Damian Tomiczek z Opole. Kontakt trochu ztratila 
Klárka Škopcová a Tereza Pavelková. Ve dvojici nejmenších byl rychlejší Št�pán Petruš p�ed Dominikem 
Ondrá�kem z Opavy. 

Kousek p�ed cílem jsme na trati vid�li i Tomáše Buchá�ka, který se vracel odkudsi ze sv�ta a nestihl p�ijet na 
start, potom alespo� posed�l s Formany v Jamajce. M�li �ím oslavovat, protože ob� dv� prémie nebyly jako vždy 
sklenice medu. Med totiž není, v�elám zmokla k�ídla a tak jsem musel koupit zdravotní �ervené víno. Je dobré na 
tvorbu �ervených krvinek. 

Na  ceny  nám  p�isp�l majitel hospody JAMAJKA, n�kolik zdravých gel� a ty�inek p�idal sponzor Aminostar 
a v�cnými cenami, rovn�ž tak jako na Trispolu, p�isp�l Marek Chud�j z Jeseníku. 

Formani po vyhlášení rozpletli kola a jeli ješt� do Opavy dom�. 
Po kritice za Trispol jsme m�li p�ed pelotonem dv� auta, kamiony v He�manovicích a Hol�ovicích na n� ale 

v�bec nereagovaly. Kdyby se na to cyklisté spolehli, tak by je smetli. Jedou totiž p�es obce sedmdesátkou a že by 
sundali nohu z plynu, to v�bec nehrozí. Musíme se tedy spokojit s pravou stranou silnice a t�m „velkým“ nev��it. 

                                                                                                 

www.acsvrbno.estranky.cz 
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DRŽITELÉ PUTOVNÍCH POHÁR
:
Václav ŽABÍ�EK  Ludmila JAROŠOVÁ 

VÍT	ZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:
MUŽI   Václav ŽABÍ�EK 
VETERÁNI  Pavel PYTELA 
ŽENY A DÍVKY  Ludmila JAROŠOVÁ 
HOŠI DO 15TI LET  Ji�í PETRUŠ 

ZÁVODY A JEJICH VÍT	ZOVÉ:
1. OKOLO ZLATÉ OPAVY p�espolní b�h   Tomáš ZAHRÁDKA 
2. MISTROVSTVÍ VRBNA  cyklokros  Mat�j LASÁK 
3. BIATLON  biatlon  Leopold KOLÁ�
4. B	H NA LYŽÍCH  b�h na lyžích Patrik THOMAS 
5. OB�Í SLALOM  alpské lyžování Petr PAVLACKÝ 
6. ATLETICKÝ DVOJBOJ atletika  Ji�í SZTUKA 
7. IN LINE SKATING  in- line brusle Tomáš ZAHRÁDKA 
8. ORIENTA�NÍ B	H  orienta�ní b�h Jan TESA�
9. JARNÍ DUATHLON  duatlon  Mat�j LASÁK 
10. NA VIDELSKÝ K�ÍŽ cyklistika  Dominik HYNEK 

Této celoro�ní sout�že se zú�astnilo 94 sportovc�. 
Slavnostní vyhlášení TRIVALLIS CUPu  prob�hlo v p�átelské atmosfé�e ludvíkovské Cukrárny M.A.D. 
Akci sponzorovaly firmy NUTREND a KARETA, poháry v�novala starostka M�sta Vrbna p.P. paní Helena 

Kudelová,  putovní pohár pro celkového vít�ze v�noval Oddíl sjezdového lyžování, pohár pro nejlepší dámu 
v�noval Miloslav Mlyná�. Ceny v�noval Oddíl Sjezdového lyžování. 

Alena Mlyná�ová 

,,Knihy p�edstavují brány do jiných sv�t�…“ 
… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  ŠMÍD, J.:  Obrázky z Burgundska.  Praha:  Gutenberg, 2007.  
2.:  SMATANA, �.:  Jánošíci s t�žkou hlavou.  Praha: 65.pole, 2010. 
Mýty a realita Slovenska o�ima �eského reportéra. 

3.:   VENEZIA, S.:  V pekle plynových komor.  Praha: Rybka  Publishers, 2010. 
Autentické sv�dectví  p�eživšího �lena osv�timského sonderkommanda. 

4.:  RIDI, E.:  S Italem v kuchyni.  Praha: Magazine s.r.o., 2010.
5.:  MESSNER, R.:  �ervená sv�tlice na Nanga Parbatu.  Praha: Brána, 2010. 
6.:  KOVA�ÍKOVÁ, L.:  Cyklostezky Evropy.  Plze�: Cykloknihy, 2010. 
Pohodov� na kole – tém�� po rovin�. 

7.:  VLASÁK, J.:   V Albánii nejsou lvi.  Plze�: Cykloknihy,  2010. 
S cyklotrempem zemí bunkr� a kalašnikov�. 

…z beletrie 
1.:  UPDIKE, J.:  Vdovy z Eastwicku.  Praha:  Paseka, 2010. 
Alexandra, Jane a Sukie, protagonistky Updikeova úsp�šného románu �arod�jky z Eastwicku, se po více než  

t�iceti letech znovu vracejí na scénu svých rejd�. Poté co se život každé z nich v novém manželském svazku  

ubíral vlastní cestou, obnoví ovdov�lé �lenky tria nejprve kontakt a posléze se rozhodnou pro n�kolikatýdenní  

Trivallis Cup 2009 / 2010 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v �ervenci a srpnu 
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návrat na místo n�kdejších milostných avantýr, záke�ných úklad� i vzrušujících zážitk�. Ne všichni z místních  

obyvatel jsou tím nadšeni… 

2.:WHITTON, H.:  Hrdost do vínku.  Frýdek-Místek: Alpress, 2010. 
Na osi�elou šlechti�nu Elišku Rej�ku, jíž dal osud do vínku krásu a urozený p�vod se usmálo št�stí: za  

manželku si ji vybral �eský král Václav II. a ten kouzlu mladi�ké choti brzy zcela podlehl. Zato Václavovy d�ti  

jen špatn� skrývají nep�átelství. Po Václavov� smrti p�eroste nevraživost v otev�ený boj o �eský tr�n. 

3.:  BRDE�KOVÁ, T.:  Alhambra.  Praha: Odeon, 2010. 
Románová kronika o pražské um�lecké rodin� pokrývající celé jedno století nás zavádí hlavn� do �as� slávy  

�eského loutkového filmu. Gabriel Ko�ka, malí� a sb�ratel, uniká z dusivé atmosféry války, stalinismu a  

normalizace do sv�ta film� a smyšlených map. Lidé jako Gabriel žijí za ostnatými dráty své oklešt�né životy.  

Když kone�n� p�ijde svoboda, ukáže se, že jejich díla, vzpomínky a sny fungují dál a jsou klí�em k pochopení  

minulosti. 

 4.: MÜLLER, H.:  Cestovní pas.  Praha: Mladá fronta, 2010. 
Novelu Cestovní pas napsala nositelka Nobelovy ceny za literaturu v roce 1986, tedy rok p�ed tím, než  

emigrovala do N�mecké spolkové republiky. Vycestování  nebo spíš �ekání na cestovní pas je úst�edním  

tématem této autor�iny rané prózy. �ekání se totiž protahuje na dny, m�síce a roky. Vesnice se vylid�uje , jen  

rodina Windischova musí �ekat. Dcera Amálie m�že ú�ední proceduru urychlit, pokud ob�tuje svou d�stojnost.  

Silný p�íb�h, jež zachycuje život na rumunském venkov� osmdesátých let 20. století. 

5.:  NEFF, O.:  Rock mého života.  Praha: Mladá fronta, 2010. 
Rock mého života je další scifi detektivka z prost�edí m�sí�ního habitatu Arkádie.    

  

6.:  VONDRUŠKA,  V.:  Tajemství abatyše z Assisi.  Brno: Moba, 2010. 
 Old�ich z Chlumu se stává �lenem družiny, která doprovází na pouti do Compostely abatyši Anežku  

P�emyslovnu. Ješt� než p�ekro�í hranice království, dojde k první vražd�. V blízkosti poutník� se za�ínají  

pohybovat papežovi vyslanci, tajemní templá�i i zv�dové francouzského krále . Tehdy se Anežka Old�ichovi  

p�izná, že k pouti ji nevedly jen zbožné úmysly. 

7.:  LUKJAN
NKO, S.:  Na�isto.  Praha: Argo, 2010. 
Docela nenápadný prodava� malé po�íta�ové firmy Kirill Maximov ne�ekan� ztratí identitu a stane se tzv.  

funkcionálem, tedy tvorem, který je z �ísi vyšší a ne zcela jasné v�le vy�azen z b�žného života a je sou�asn�  

obda�en výlu�nými schopnostmi. Kirillovou ,,funkcí“ se stane celnice – oby�ejná stará moskevská vodárenská  

v�ž, jíž se dá procházet ze sv�ta do sv�ta.Hlavní hrdina postupn� sám n�kolik sv�t� navštíví, ale chce v�d�t  

víc… 

… pro d�ti a mládež 
1.:  SAGE, A.:  Syren. P�íb�hy Septimuse Heapa.   Brno:  Jota, 2010. 
Pátá kniha fantasy série. 

2.:  SV
RÁK, J.:  Kuky se vrací.  Praha: Mladá fronta, 2010. 
Nejoblíben�jší hra�kou šestiletého Ondry je plyšový Kuky. A práv� toho mu maminka vyhodí do popelnice.  

Z Kukyho se totiž sype d�evitá vlna a to není dobré pro Ondrovo astma. Ve�er p�ed spaním si Ondra  

p�edstavuje, jak se Kuky touží vrátit dom�, a co proto všechno musí podniknout ve sv�t� lesních zví�at a  

bytostí, která na rozdíl od n�j, nejsou na mazlení zvyklá. A tak naivní d�tská fantazie, živená steskem po  

milované hra�ce, sp�ádá dojemný a napínavý p�íb�h o medvídkovi, který cht�l z�stat na poli�ce, ale musel se  

postavit na své plyšové nohy a stát se hrdinou. 

3.:  CURLEY, M.:  Dávná kletba.  Brno: Jota, 2010. 
Vypráv�ní o mladých lidech, kte�í se rozhodli �elit nep�ízni osudu. Ani Kate, ani Jarroda nikdo nebere moc 

vážn�, p�itom však oplývají nevšedními schopnostmi. Po nešt�stí, které postihne Jarrodovu rodinu, se spole�n�  

vydávají do st�edov�ku, ke zdroji d�sivé kletby. Cestu jim zkomplikuje Katin únos. Dokáže si Jarrod poradit  

s mocným protivníkem? Znamenitá fantasy pro všechny náctileté i dosp�lé.

                                                                                                     

  Olga Hulínová, vedoucí p�j�ovny pro dosp�lé 
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1. Nic v život� není tak výborné, jak se na první pohled zdá. 

2. Nic nejde tak lehce, jak jste si p�edstavovali. 

3. Krásného slune�ného dne st�ží uv��íte, že vás m�že potkat nešt�stí – ale pracuje se na tom. 

4. Všechno na sv�t� funguje jen a jen proto, aby se to v nejnevhodn�jším okamžiku mohlo pokazit. Že se to 
pokazilo, poznáte až potom, co na to doplatíte. 

5. Pokud se m�že pokazit více v�cí sou�asn�, pokazí se v nejhorším možném po�adí. 

6. Pokud se v�ci mohly pokazit, a p�ece se tak nestalo, pak zjistíte, že by bylo bývalo lépe, kdyby se pokazily. 

7. Pravd�podobnost, že se n�co stane, je v obráceném pom�ru k užite�nosti jevu. 

8. Pokud existuje padesátiprocentní pravd�podobnost, že se n�co špatného stane, pak se to stane ve skute�nosti 
v devíti p�ípadech z desíti. 

9. Sedm osmin všeho zlého je neviditelných. 

10. V devadesáti procentech p�ípad� se v�ci ukážou horšími, než se o�ekávalo. Ve zbývajících 10 procentech se 
ukážou tak špatné, že jste to ani o�ekávat nemohli. 

11. Poté, co se v�ci zm�ní ze špatných na horší, se cyklus za�ne sám od sebe opakovat. 

Dodatek 
Pro� 11? Výjimka nikdy nedokazuje pravidlo – pouze testuje, zda pravidlo ješt� platí! 

   Z internetu vybrala Mgr. Helena Rybárová 

17. 6. 2010      František Servus  
   Blažena Zadoveiová (oba z Vrbna)

Marek    K a�ur   Vrbno pod Prad�dem 

   Josef    F lo k   Vrbno pod Prad�dem 
   Jozef    K o le s ár   Vrbno pod Prad�dem 
   Hildegarda    Ze t ko v á   Vrbno pod Prad�dem 
   Jaroslav    H o r á k   Vrbno pod Prad�dem 
   Marta    O r s ág o v á   Vrbno pod Prad�dem - Železná 
   Zden�k    V aš� á k   Vrbno pod Prad�dem 

Murphyho desatero 

Uzav�ené manželství 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

Místní skupina �eského �erveného k�íže ve Vrbn� pod Prad�dem srde�n� blahop�eje  

k 95. narozeninám své nejstarší dlouholeté �lence 

paní Ludmile Sléhové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Hodn� zdraví, rodinné pohody a spokojenosti do dalších let. 

Výbor MS ��K 
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„Našli jste jeden druhého a pocítili št�stí,  

které p�ichází, když dva životy spojí láska.  

P�ejeme Vám, a� se nic z t�chto krásných chvil nevytratí“. 

Dne 16. �ervence 2010 oslaví zlatou svatbu manželé  

Josef a Marta Rybárovi  
z Vrbna pod Prad�dem 

Vše nejlepší do dalších spole�ných let  

p�ejí dcera Hedvika a syn Josef s rodinami. 

„Na spole�nou cestu žitím ve dvou jste se vydali a p�i ní jeden v druhém oporu svou získali. 

I když je ob�as bou�e s krupobitím a vlnami, zas vysvitne zlaté slunce nad Vašimi hlavami.“ 

Dne 15. �ervence 2010 oslaví své 60. výro�í svatby manželé 

Marta a Antonín Suchánkovi 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné. 

Blahop�ejeme k diamantové svatb� a vše nejlepší do dalších spole�ných let p�ejí d�ti s rodinami, 

vnou�ata, pravnou�ata, všichni p�íbuzní a známí.  

Dne 2. �ervence 2010 se dožívá krásného jubilea 95 let  

naše milovaná maminka, babi�ka a prababi�ka 

paní Ludmila Sléhová 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Hodn� zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let Ti p�ejí  

dcera Miroslava a syn František s rodinami. 
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„Když máš krásných padesát jar, nemusíš být slavná STAR, 

aby ve hv�zdách psáno stálo, že jsi š�astná a ne málo“. 

Dne 20. �ervence 2010 oslaví kulaté narozeniny 

paní Marta Vondrová 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší, hodn� zdraví a spokojenosti  

v kruhu svých nejbližších Ti do dalších let  

p�ejí manžel, tatínek, synové Luboš a Martin s rodinami a syn Tomáš. 

Dne 8. srpna 2010 oslaví krásné 20. narozeniny 

sle�na Ester Valí�ková 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Krásné kulaté narozeniny, hlavn� zdraví�ko,  

št�stí�ko a lásku a a� Ti to v Polárce šlape  

a p�kn� zpívá a tan�í. To Ti p�eje mamka, bráška Jan,  

Liduška a Maja a p�idáváme velkou pusu. 

Dne 6. �ervence 2010 oslaví krásné 18. narozeniny 

sle�na Magdalena Valí�ková 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Krásné narozeniny vstupu do dosp�losti, užij si je, 18 máš jen jednou. 

Hlavn� zdraví�ko, št�stí�ko a ve škole a� to šlape, jako te�. 

To Ti p�eje mamka, bráška Jan, Liduška a Esterka 

a p�idáváme velkou pusu.  

Dne 21. srpna 2008 oslaví krásné 97. narozeniny 

paní Josefa Blisová 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší a hlavn� hodn� zdraví jí do dalších let p�eje redak�ní rada Zpravodaje. 
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Rozlou�ili jsme se 

Vzpomínáme 

„Zdraví a� Ti vždycky slouží, a� máš úsm�v na tvá�i,  

a� Ti každá žití chvilka, jak hv�zdi�ka zazá�í. 

Ke rt�m dneska pozvedneme plnou �íš, 

nic si z toho ned�lej, že jsi ke stovce blíž“.  

Dne 27. �ervence 2010 oslaví krásné 90. narozeniny 

paní Blažena Pavl�
z Karlovic. 

Všechno nejlepší, pevné zdraví a hodn� spokojenosti do dalších let  

p�ejí d�ti s rodinami, vnuci a pravnuci.  

D�kujeme za ú�ast, projevy soustrasti a kv�tinové dary všem p�íbuzným,  
p�átel�m a známým, kte�í se p�išli naposledy rozlou�it s naším drahým 

zesnulým 

panem Jaroslavem Horákem. 
Zarmoucená rodina 

„Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná“. 
Dne 14. srpna 2010 vzpomeneme 5. smutné výro�í úmrtí 

pana Alfréda Klí�níka 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomínají dcery Magda a R�ža s rodinami a Šárka. 

„Když našemu drahému život zhasne, ztratíme vše, co bylo krásné“. 
Dne 24. srpna 2010 vzpomeneme 3. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 

pan Zden�k Zelinka 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

S láskou stále vzpomínají manželka, dcera Gabriela s manželem, syn Jakub 
 a vnou�ata Mateja, Benjamin a Sebastijan.  
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„Zem�ela jsi tiše, jako když hv�zda padá, vzpomínka na Tebe neuvadá, 
Odešla jsi, jak osud si to p�ál, v našich srdcích však žiješ dál.  

Dobré srdce ztichlo, a p�ece nezem�elo, v pam�ti bude žít dál“.  
Dne 2. srpna 2010 vzpomeneme nedožitých 89 let naší milované 

maminky, babi�ky a prababi�ky 

paní Jarmily Kopecké 
z Ludvíkova.  

Kdo jste ji znali a m�li rádi, v�nujte jí tichou vzpomínku s námi. 
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Marta, V�ra, Jarmila a syn Ji�í 

s rodinami a všechna vnou�ata a pravnou�ata.  

„Jen ten kdo ztratil, ví, kolik smutku z�stává v srdcích t�ch nejbližších“. 
Dne 8. �ervence 2010 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

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

Sou�asn� 16. �ervence budeme vzpomínat jeho nedožitých 64 let. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Ji�ina, syn René s rodinou, syn Jind�ich  

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

„Já opustil vás, v��te s bolestí, já miloval vás celým srdcem,  
já pro vás vzlykal plá�em radosti.  

Jen pro vás jsem žil, své srdce vám za života daroval.  
B�h ví, pro� mé srdce p�estalo bít, vždy� ješt� m�lo pro koho žít“.  

Dne 16. �ervence 2010 vzpomeneme nedožitých 65 let našeho drahého 
 manžela, tatínka a d�de�ka 

pana Ladislava Tesa�e 
z Vrbna pod Prad�dem – Ludvíkova. 

Kdo jste ho znali, vzpome�te, prosím, s námi. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila,  

dcery Jarmila, Lenka a Lada s rodinami 
 a vnou�átka Pepík, Robik a Leni�ka.  

„�as utíká a nevrací, co vzal, 
jen láska, úcta a vzpomínka v srdcích z�stávají“.  

Dne 2. �ervence 2010 vzpomeneme 6. smutné výro�í úmrtí 

pana Václava Ondryhala 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Vzpomíná manželka Jolana, syn Jaroslav a dcera Lenka s rodinami.  
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Inzerce 

„Již nevrátíte se mezi nás, to dnes už všichni víme, 
 však v��íme, že p�ijde �as, kdy se zas uvidíme. 

Jen vzpomínky nám z�staly na roky kdysi š�astné, 
jsou v našich srdcích ukryté, jsou hluboké a krásné“. 

V ned�li 11. �ervence 2010 vzpomeneme se slzami v o�ích  
a velkou bolestí v srdci 3. výro�í úmrtí našeho milovaného 

 a ob�tavého tatínka a d�de�ka 

pana Pavla Strnadela 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Zárove� jsme 27. �ervna vzpomn�li jeho nedožité 82. narozeniny. 

V sobotu 17. �ervence 2010 vzpomeneme 13. výro�í úmrtí naší milované 
maminky a babi�ky 

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

Také 21. �ervence 2010 vzpomeneme její nedožité 76. narozeniny.  

S velkou láskou a bolestí vzpomínají dcery a synové s rodinami.  
D�kujeme všem, kte�í vzpomenou s námi 
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Od 2. �ervna 2010 je nov� otev�ena prodejna sportovních pot�eb a dopl�k�, která zahrnuje i sortiment 
zna�kového sportovního oble�ení za velmi p�íznivé ceny (Nike, Adidas, Puma, Reebok, Head apod.). 

Kde: Zlatohorská 103, Vrbno pod Prad�dem, nad Elektro Lindner (bývalá cykloprodejna Favorit) 

V nabídce jsou: zna�kové batohy, kšiltovky, pánská i dámská tri�ka, mikiny, kra�asy, sportovní kalhoty, 
tepláky, stany, spacáky, šipky, turistické hole. Tenisové rakety Wilson, sportovní pen�ženky,  

in-line brusle a další. 

T�šíme se na Vaší návšt�vu!

�

��������	
	������������������
���������������������������
�	�������   � ���!	���"���� #� ���

PNEUSERVIS 
M. Alše 379, Vrbno pod Prad�dem 

nabízí tyto služby:  
� pln�ní klimatizace 
� výprodej letních pneu 

Nap�íklad: 

 185/55/15         1.200,- K�                                                         
 185/65/14            990,- K�
 175/65/14            970,- K�
 195/50/15            990,- K�

Mobil: 605 953 572 
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Už jste se n�kdy šli projít lesem, nadýchat se �erstvého vzduchu, podívat se na krásy p�írody, když v tom vám 
pronikl do nosu vzduch nechutného zápachu?  Když  jste se oto�ili za tím ,,zápachem“, vid�li jste tu hromadu 
smetí? Nebylo vám to líto? Ur�it� ano, p�íroda, ta matka veškerého života, zne�išt�ná lidskou rukou, která je líná 
vzít papírek a odhodit ho doma do koše. Opravdu je vám to lhostejné?  

Zeptali jsme se t�í kolemjdoucích turist� na to, jak vidí p�írodu kolem nás. Všichni shodn� odpov�d�li,že naše 
p�íroda je nádherná, �istý vzduch, k�iš�álové �í�ky, v�n� jehli�í a sem tam se mihotající lesní zv��... Ovšem 
jakmile jsme narazili na problematiku odpadk� v lese a r�zných skládek, jejich tvá� pohasla a nadšení z krás 
našich hor vyprchalo...,,Moc m� to mrzí,“ �ekl turista, který sem zavítal až z Prahy ,,je to tu nádherné, ale místní 

lidé si toho nedokážou dostate�n� vážit, sem tam poházené sá�ky, postupn� st�ídají velké, páchnoucí hromady 

špatn� se rozkládajících odpadk�, jako jsou plastové láhve, igelitové sá�ky, ale dokonce i gumové duše z kol.“  

Další dv� výpov�di turist� z Plzn� a Brna byly tém�� totožné, ovšem každý si všiml jiných odpadk�.  

S touto otázkou jsme se obrátili i na pracovnici na Odboru výstavby a životního prost�edí v našem m�st�
Vrbn� pod Prad�dem, paní Janu Francovou. Její odpov�� je myslíme dostate�n� vy�erpávající a vše�íkající. 
,,Chodíme do p�írody také z d�vod� nemoci a zdravý vzduch nám d�lá dob�e,  nemluv� o vod�, kterou nám dává 

p�íroda zadarmo, a lé�ivé bylinky nevyjímaje. A když se tak zamyslíte, co dáváme p�írod� my? V lese n�kte�í 

odhazují vše, co už dosloužilo anebo to, co by m�lo skon�it v oby�ejném odpadkovém koši. Mrzí m�, jak se 

n�kte�í lidé chovají k les�m. Budu-li konkrétní, les je to nejhez�í místo, co m�že na naší planet� být a ur�it�

nejsem sama, kdo si to myslí.“  Poté dodala: ,,A práv� proto všichni ti, kte�í les navšt�vují, mi dají zapravdu, že 

by se m�lo pro to n�co ud�lat, nebo to dopadne tak, že se v lese budeme brodit odpadky a místo krásné v�n� lesa 

budeme cítit jen zápach skládky.“                

Slovo starostky �erné skládky aneb odpadky v lese 
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Touto otázkou jsme se za�aly se spoluža�kou zabývat poté, co nám bylo oznámeno téma školního projektu 
,,v�n� lesa“. Okamžit� nám bylo jasné, o �em budeme psát, protože je to téma pon�kud aktuální. Samy jsme na 
nepo�ádek v lese narazily a bylo nám to líto, proto jsme se rozhodly touto formou informovat i vás, naše 
spoluob�any. Informovali jsme se na odpovídajících odborech a napsaly tuto reportáž. 

Pokud se ptáte, jak tedy m�žete pomoci?  Rozhodn� nebude na škodu, když narazíte v lese na smetí a seberete 
ho! Když po sob� také uklidíte! Berte les jako sv�j obývací pokoj, nenechte tam válet odpadky.  Cht�li bychom i 
v rámci m�sta, za ú�asti ob�an� i ostatních lidí, kterým záleží na p�írod�, zorganizovat den "Letní" úklid lesa. 

Byli bychom moc rádi, kdybyste se zrovna VY  k nám p�idali a pomohli naší p�írod�.  

NENECHEJME SI NAŠI KRÁSNOU P�ÍRODU ZNI�IT!!! 

Auto�i: K. Boborová, P. Ohnoutková 
Studentky SEPTIMY 2009/2010 

Sportovní gymnázium Vrbno pod Prad�dem 
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Všimli jste si n�kdy, že vlezlá zima letního rána les nikdy neopustí? Co pak potom, že o pár metr� dál se na 

vyh�áté mýtin� milují srnka se srncem, když Sládkova la� musí jednou um�ít pod javorovým kmenem, kde 

nejhlubší je les, sama, ve stínu, opušt�ná a z celé krásy fyziognomie živého tvora z�stane jen hnijící prokleté 

maso Charlese Baudelaira? 

   Muž st�edního v�ku byl houba�i nalezen zast�elený v lese mezi Karlovou Studánkou a Suchou Rudnou dne 

2. �ervence 2009. Pitva prokázala zavin�ní smrti jinou osobou nebo osobami. Ob�� m�la kvalitní zubní bílé 
plomby a oble�ení n�mecké výroby, jež bylo distribuováno do Polska a �eska. 

 Chyb�l ob�anský pr�kaz. Na výzvu policist� se nikdo nep�ihlásil. Muž nebyl místní ani rekreant. Co asi 

napsali na náhrobek? Možná tradi�ní: Odpo�ívej v pokoji. 

 Vražda anonymního �lov�ka ze za�átku léta minulého roku mne vyd�sila. P�esto anebo práv� proto, že žiji ve 

Vrbn� pod Prad�dem, m� p�íroda osloví maximáln� n�kolikrát do roka práv� v lét�. Po hororech, v nichž skupina 
mladých lidí pobíhá po lese a snaží se zachránit si holý život, nemám chu� pokoušet obez�etnost, a tak se m�j 

pohyb v odlehlejších oblastech omezuje na vyjíž�ky na kole po velmi frekventovaných cyklostezkách. 

�lov�k v sob� však má jakési podv�domé puzení k d�sivým �i tajuplným událostem. Toto puzení se zv�tšuje 

s mírou do�in�ní, a tak jsem se skoro rok po onom trestném �inu vydala do míst, kde k vražd� došlo. 

 Den p�ed mou výpravou pršelo. Jeseníky se ztrácely v mlze. Velmi sugestivní atmosféra. Našt�stí mi byl m�j 

ochránce v patách. 

�íká se, že tam, kde lidé vypustili duši, nebo jsou pochováni, se hromadí negativní energie. Má zkušenost je 

však v tomto p�ípad� jiná. Víc, jak ze strachu, jsem se t�ásla zimou. Konkrétní místo nenajdete, m�žete jen tušit, 

jak ke st�etu došlo, zda se zavražd�ný bránil anebo nem�l šanci. Další z verzí, jež jsem p�i svém vlastním pátrání 

vyslechla, spekuluje o poprav�. Je možné, že byl muž se svým osudem srozum�n p�edem a do les� u malebných 
lázní svým vrahem p�ímo odveden. 

 P�edstavovat si pocity, jaké �lov�k má t�sn� p�ed násilnou smrtí, hrani�í s navozením si deprese, obzvláš� za 

po�así, jaké panovalo i na za�átku prázdnin roku 2009. Nezkoušela jsem to a zjistila jsem, že asi ani nikdo jiný v 

okolí. Spekuluje se o vrahovi, o p�í�in�. Jako bychom se bránili existencionálním myšlenkám. Dnešnímu �lov�ku 

není p�irozené umírat, p�estože o nenávisti, mafii nebo psychických nemocech �teme dnes a denn�. Uv�domme 
si d�sledky t�chto rozli�ných lidských výdobytk� �i vad a uv�domme si, že i na malém m�st� se k nim m�žeme 

dostat nebezpe�n� blízko. 

Policejní vyšet�ovatel v po�adu Na stop�, odvysílaném 28. 1. 2010, uvedl, že po�et poh�ešovaných osob se v 

Moravskoslezském kraji pohybuje okolo tisíce. �íselná anonymita rozehrává nelibé myšlenky, p�esto statistiky 

dokazují úbytek vražd. Spolu s demokracií paradoxn� vzrostla po roce 1989 i kriminalita. Zatímco v roce 1998 
museli kriminalisté �ešit historicky nejvyšší po�et vražd - 313, v roce 2009 zaznamenali porevolu�ní minimum - 

202. Doufejme, že tato tendence bude pokra�ovat. 

Johana Kudrnová, SG Vrbno p.Prad., septima 

Les hororový 
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Vypadá to beznad�jn�, v o�ích cizinc� budou �eši asi stále ten národ, který hojn� užívá sl�vka vole, st�žuje si, 
fandí hokeji a nosí ponožky v sandálech. Takhle vypadá typický �ech? Napadá m�, existuje v našich kon�inách 
národní hrdost? Jaké jsou �eské stopy v �ecku?  

   
N�co jako sebeidentita (v rámci národa) si m� našla a zna�n� potrápila, když jsem nedávno ležel pod 

balkánským sluncem a u nohou mi šplouchalo Egejské mo�e. Bylo ráno a z p�le pís�itá, z p�le oblázková pláž 
byla tém�� liduprázdná. Nedaleko m� se do oblázk� bo�il trub rybá�ské lo�ky, starý �ek u ní stál a p�ebíral ve 
starých sítích sv�j ranní úlovek.  

„Ty vole, vidíš to, Má	o?“ K rybá�i p�istoupil pupkatý turista se svou ženou a mn� bylo okamžit� jasné, že už 
nejsem jediným �echem na pláži. K tomuto poznání mi sta�ilo jediné sl�vko: vole.  Stejn� tak bylo i rybá�i ihned 
jasné, s kým má tu �est. Vy byste možná namítli, že i jiné národy se projevují vulgarismy, ale v��te mi, nikdo 
jiný si z vulgarismu neud�lal pozdrav.  

Etuda jako vytržená z filmu Ú�astníci zájezdu m� bavila celou �tvrthodinu a po celých patnáct minut jsem 
rybá�e litoval. Jakoby brouk Pytlík vážn� vysko�il z kresleného seriálu a te� pln nadšení zkoumal krevety, 
chobotnice a bezmocn� na suchu se plácající ryby. Prosil jsem o jediné, a� takhle taky nedopadnu.  

�íká se, že komunismus vzal lidem sebev�domí a styl. Dle mého názoru jsme v sebev�domí západní zem� už 
dohnali, ve stylu nikoliv. V �ecku je vedro, jaro tam vypadá jako u nás vrchol léta (nespravedlnost? realita!), 
z toho d�vodu se v kolébce evropské kultury urodila už spousta raj�at, jahod, meloun� i t�ešní. Jak už bývá 
v balkánských zemích zvykem, i tady prodávají zem�d�lci (aspo	 ti malí) své produkty na trhu.  

I já jsem takový trh navštívil. Najít ho nebylo t�žké, sta�ilo jít za hlukem a v�ní �erstvého ovoce a zeleniny. 
Navíc nás delegátka p�ímo upozornila, kdy a kde trh najdeme. Byl jsem až p�ekvapen, s jakou p�esností jsem byl 
schopen v bezmála tisícovém davu rozpoznat krajana. Sta�ilo se dívat na nohy. Ponožky v sandálech? Tak to je 
�ech! A nemýlil jsem se.  Když jsem kolem n�j procházel, slyšel jsem to kouzelné slovo vole. I prodejci si toho 
všimli, proto když vid�li takto obutého turistu, hned vytáhli letá�ky s �eským textem. Na jednu stranu je 
p�íjemné, že hned poznají, odkud jste, na druhou stranu toto není slušivá vizitka. Zkrátka, tenhle módní výst�elek 
má mnohem v�tší význam, než jaký bychom mu m�li p�isuzovat.  

P�išel  jsem  i  do  p�ímé  konfrontace  s  �eskou  národní  hrdostí.  I  když  nejsem  ten  typ,  co by sed�l doma 
u televize a pozorn� sledoval n�jaké sportovní utkání, fakt, že se naši hokejisté dostali až do finále MS v ledním 
hokeji, uvedl i m� do varu. Spolužáci – se kterými jsem v �ecku byl – shán�li hospodu s televizí, na které by šel 
naladit kanál toto utkání p�enášející. Šli jsme v hlou�ku od hospody k hospod�. Snad v celém �ecku nebyla 
televize, která by finále vysílala. Nicmén� obsluha nás pokaždé lákala na to, a� si k nim sedneme a oni se pokusí 
n�jaký sportovní kanál naladit. Díky, o plané sliby nemáme zájem.  

Bylo to zvláštní fand�ní, sed�li jsme s pohledem p�ilepeným na displej mobilního telefonu a �ekali na zprávy 
z domova. Když jsme vyhráli a ulicemi se nesl �ev všech �ech�, kte�í práv� byli ve m�st�, p�eb�hl mi mráz po 
zádech a po celém t�le nasko�ila husí k�že. Toužili jsme po tom, aby všichni v�d�li, kdo jsme, odkud jsme a aby 
bylo  jasné,  �eho  naši  hokejisté  dosáhli.  Šli jsme ulicí a st�etávali se s jinými �echy, které jsme nikdy nevid�li 
a které  už  asi  ani  nikdy  neuvidíme.  Slavili  jsme  s  nimi. Byli jsme hrdi na obrovský úsp�ch našich hokejist�
a všichni dokola to museli v�d�t. Úžasný zážitek napln�ný extází (když jsem tuto v�tu zformuloval, byl jsem 
na��en spoluža�kou, že píšu jako n�jaký narkoman), který se jen tak zase nezopakuje. Neznámí lidé se pro jednu 
noc stali p�áteli. A ráno to zase bylo pry�.  

Na za�átku jsem si kladl otázku, jak vypadají �eši v o�ích cizinc�. Po svých zkušenostech si troufám �íct, že 
náš obraz není nikterak špatný, �i pok�iven p�edsudky. Ne, je spravedlivý, �ekové si jsou v�domi našich chyb, 
stejn� tak jako našich p�edností, otázkou ovšem z�stává, jestli jsme schopni kritické sebereflexe i my samotní.  

Jan Glabaz	a, t�ída ??? 

Ty vole, �ech! 
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Ve dnech 19. 5. – 31. 5. 2010 jsme my - studenti gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem - navštívili �ecké letovisko 
- Olympskou riviéru, oblast Leptokarie. 

         
Po 32 hodinové cest� jsme kone�n� dorazili k našim apartmán�m jménem Thomas, ze kterých jsme m�li 

dokonalý výhled na poho�í Olymp, kde zá�ily paprsky slunce, jako by sami Bohové sestupovali na vrcholky hor.  

Osmihodinové zpožd�ní se na nás podepsalo velkou únavou, ale i p�esto jsme si šli prohlédnout pláž plnou 
rybá�ských lod�k, vzdálenou necelých 30m od našich apartmán�.  

Hned první den jsme se mohli seznámit s m�ste�kem Leptokaria a hlavní t�ídou Metaxou, kterou nás provázela 
naše delegátka Markéta. Samoz�ejm� jsme m�li všichni spoustu otázek, a tak jsme se neváhali zeptat Markéty, 
která nám vždy odpov�d�la.“Tento nep�íliš tradi�ní kostel nese ducha pravoslaví, což je nejrozší�en�jší 

náboženství v �ecku. V sobotu a v ned�li vpodve�er zde bývají svatby, tak jestli budete mít chu� a št�stí, m�žete 

se zajít podívat. �ekové budou rádi, protože v��í, že �ím více lidí je uvidí, tím v�tší št�stí budou novomanželé 

mít.“ I takhle zn�ly odpov�di na n�které z otázek. Hlavní ulice se nám stala velmi oblíbenou, nejen kv�li výborné 
zmrzlin�, ale i krásné místní architektu�e. 

Leptokarie k�ížem krážem 
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Sotva jsme se sta�ili rozkoukat a pronést kupodivu n�kolik �eských v�t s místními obchodníky, profesorský 
dozor nám následující ráno p�ipravil sedmikilometrovou túru p�es místní pláže, sm��ující k útesu v sousední 
vesni�ce.  

Mezi dalším naplánovaným programem jsme si mohli užívat slunných pláží, mo�e a p�íjemných teplých 
ve�er� v m�ste�ku, kde jsme s chutí ochutnávali místní zvyklosti i tradi�ní pokrmy, jako jsou souvlaki s rýží, 
tzatziky  s  olivou,  �ecký  salát  se  sýrem Feta, kalamáry a mušle na mnoho zp�sob�. Dali jsme na radu Markéty 
a zašli jsme se podívat ke kostelu a m�li jsme št�stí a vid�li svateb�any a ned�lní modlitbu v místním kostele. 

Avšak hned po dnech relaxace nás �ekal výstup na Olympský vodopád v národním parku Olympus. I p�ed 
tímto výstupem nás Markéta seznámila s pár fakty.“Na Olympus se dostanete p�ímou cestou, která vede skrz 

malé m�ste�ko Litochoro. V Litochoro si m�žete odpo�inout, ob�erstvit se a pokra�ovat v cest�.“ Po t�chto 
slovech jsme se vydali na cestu. (Vzduch houstl, vlhkost a nervozita stoupala a my se pomalu blížili k cíli.) 

Po výstupu jsme se kochali pohledem na vodopády a p�itom jsme se dozv�d�li, že opodál v jezírkách se 
koupala sama bohyn� Afrodita. Výlet nás unavil, ale i p�esto jsme si nenechali ujít p�i zpáte�ní cest� �ecké 
speciality v místních restauracích a pozdní koupání v mo�i. 

          
Následné dny sluní�ko stále více nabíralo na síle a my se mohli pohupovat na lehátkách mezi vlnkami na mo�i 

a �erpat energii na ve�erní procházku ulicí Malá Metaxa, kde byla spousta tradi�ních shop� se soškami Boh�
Olympu, ko�ením, olivovými oleji, korálky na odhán�ní zlých duch� a i jedine�ným olympským �ajem, který 
roste jen na zdejším poho�í. 

M�li jsme možnost zavítat na úterní trhy plné ovoce, zeleniny, ko�ení, olej�, šperk� a nakoupit si mnoho v�cí, 
mezi nimiž u nás vít�zily výte�né  olivy. 
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Jako poslední poznávací výlet byla naplánovaná túra na hrad Platamonas s výhledem na Egejské mo�e a m�sto 
Pieria. 

Jelikož to byl poslední výlet a další den po�así nep�álo, tak jsme odpoledne strávili hraním karet a �tením knih 
…. 

Na další den jsme dobalili poslední v�ci a s hlavou plnou zážitk� jsme se vydali na letišt� Makedonia, odkud 
jsme let�li menším letadlem dom�…. 

  

Dominika Scholzová a Marek Gamovský 
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Pomalu kon�ím základní povinnou školní docházku, po prázdninách už budu na své škole st�edoškolským 

studentem. Mám své zájmy, koní�ky, rodinu, to vše mám rád. Velkou �ást dne svého každodenního života mi 

zabírá škola, a tak si kladu otázku, jaký k ní mám vztah. Škola je základem pro život každého jedince. U�íme se 

zde zásadní v�ci a n�které z nich v nás budí velký zájem. Postupem �asu škola každého žáka trochu omrzí, ale na 
druhou stranu je v skrytu duše rád, že se n��emu nau�í. 

Naše  škola  sice  zvenku  nevypadá  n�jak  luxusn�, je to zachovalá stará budova, ale vybavení t�íd projektory 

a interaktivními tabulemi je dosta�ující pro to, aby se zde dosahovalo kvalitní výuky. I v našem malém m�st� se 

dokázalo vybudovat Sportovní gymnázium a je jedním z mála v �eské republice, které má zam��ení na zimní 

sporty a cyklistiku. Kvalitní u�itelé a trené�i mají obrovskou zásluhu na tom, že žáci a sportovci dosahují dobrých 

výsledk�. Sv�d�í o tom i fakt, že více než osmdesát procent maturant� se každým rokem dostane na vysoké 

školy. 

Spousta žák� základních škol nechce však jít na gymnázium ne proto, že by nezvládali u�ení, ale proto, že 
necht�jí opustit své kamarády, kte�í na gymnázium jít necht�jí a kte�í je p�emluví, aby ze stávajícího t�ídního 

kolektivu neodcházeli. P�itom si vlastn� brání sami sob� v lepším vzd�lání a mají menší šanci, že se dostanou na 

vysokou školu z odborných škol, než kdyby byli na gymnáziu. Ale zkuste to vymluvit tvrdohlavému dít�ti, které 

si n�co usmyslí a zuby nehty se drží svého názoru. 

Byl jsem už na dvou školách se zam��ením na sport, ale žádná nem�la pro sport tak kvalitní podmínky. Sv�d�í 

o tom i umožn�ný individuální plán. Naše škola si sportovc� až tak váží, doslova je hý�ká, že nám b�hem roku 

umož	uje soust�ed�ní a platí nám startovné na závody. Máme k dispozici t�locvi�nu a posilovnu, které jsou 
nezbytné pro náš trénink. 

Takže když si tak promítám sv�j dosavadní sportovní život, tak dnes už vím, že práv� tato škola je pro m� to 

nejlepší, a jsem rád, že zde mohu bez problém� studovat. 

                                                                                                  Marek Ohnoutka - kvarta 

LETNÍ  LITERÁRNÍ  P�ÍLOHA
P�íloha obsahuje literární práce student� Sportovního gymnázia ve 

Vrbn� pod Prad�dem. 
„�erné skládky“ jsou vít�znou reportáží na téma „V�n� lesa“, 

v rámci zahájení projektu školy „Doba d�ev�ná“. "Les hororový" je 
reportáž ze stejného projektu. Další dv� reportáže jsou od student�, 
kte�í se ú�astnili školního zájezdu do �ecka. Poslední prací, která byla 
vybraná do naší letní literární p�ílohy, je práce s názvem "Mám rád 
svou školu".  

Mám rád svou školu 




