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Vážení ob�ané,  
dnes se Vám dostává do rukou m�j poslední úvodník. Ve dnech 15.-16.�íjna se konají volby do zastupitelstva 

obce a pak budou voleny nov� orgány m�sta v�etn� starosty. V záv�ru volebního období si mnohem intenzivn�ji 
uv�domuji, že informace poskytované formou Zpravodaje nebo webové stránky jsou stále málo na to, aby nebyl 
komunika�ní prostor vypl�ován dezinformacemi, nepravdami a pomluvami. Zejména v posledním období toho 
jsme sv�dky a slušný �lov�k nemá proti tomu obrany a nové technologie i k tomuto jsou velmi snadným 
nástrojem, není t�eba se dívat �lov�ku do o�í. P�eji každému, abychom poznali, kdy jsme manipulováni, kým 
jsme manipulování a pro�. Je to d�ležité pro všechny, kte�í v�dí, že v život� p�ece stále pat�í na první místa 
pravda a spravedlnost, a snaha d�lat v�ci co nejlépe to v daných podmínkách jde. A konec konc� život p�ece není 
hlavn� o slavnostech. 

Ke komunikaci,  o  které  jsem  �asto  psala,  ješt�  p�idávám  nabídku.  P�ij�te  se podívat na ú�ad jen tak, ne 
z  povinnosti,  jak  jsme  upravili prost�edí chodeb, p�idali kv�tiny - d�kuji tímto také manžel�m Chládkovým za 
2 p�kné exemplá�e. Krom� toho jste vítáni na kávu u starostky všichni, kterým „vrtá“ v hlav� n�jaká otázka pro�
se ud�lalo to �i ono. A nezapome�te „ z o�í do o�í“.  

Bylo málo �asu na psaní slov, za pochodu se �eší mnoho záležitostí na realizovaných akcích ale i na p�íprav�
do budoucna. Nakonec jsem ráda, že mohu naplnit stránku dopisem, který jsem obdržela od �eské televize a je 
ur�en všem ob�an�m: 

Vážená paní starostko, paní Kudelová, 
jménem �eské televize si Vás dovoluji informovat o dalším postupu digitalizace TV vysílání ve Vašem kraji. 

V záv�ru  zá�í  prob�hnou  zásadní  zm�ny  na  vysíla�i  velkého  výkonu  Jeseník  –  Prad�d.  �eská  televize 
v souladu s vládním na�ízením o Technickém plánu p�echodu (TPP) na tomto stanovišti vypne analogové 
vysílání �T2, p�eladí analogové vysílání �T1 a spustí digitální vysílání všech �ty� program� �T v rámci 
multiplexu ve�ejné služby (podrobnosti v p�iložené tiskové zpráv�). Rovn�ž 30. 9. 2010 bude ukon�í �ádný 
provoz �ada analogových p�evad��� �T2, které po vypnutí analogové Dvojky z Prad�du ztratí sv�j zdrojový 
signál. Práv� tento krok se týká také Vašeho m�sta. 

Krátce p�ed p�lnocí ze �tvrtku 30. zá�í na pátek 1. �íjna 2010 ukon�í �ádný provoz analogový p�evad��
�T2 Vrbno pod Prad�dem (44. kanál). Jeho vysílání je od za�átku srpna ozna�ené piktogramem (symbol 
v podob� �ty� �tvere�k� v pravém spodním rohu obrazovky), vedle n�hož se od za�átku zá�í pr�b�žn� objevuje 
také textová lišta s bližšími informacemi. Podle t�chto grafických prvk�, velnutých p�ímo do obrazu, diváci 
snadno poznají, že p�ijímají signál z vysíla�e, jehož vypnutí se blíží. Než bude diskutovaný analogový p�evad��
reáln� vypnut, m�že po 30. 9. 2010 ješt� n�kolik hodin až dn� vysílat program �T1 (již bez piktogramu a textové 
lišty), následn� se definitivn� odml�í. 

Pokrytí digitálním zemským vysíláním �eské televize – multiplexem ve�ejné služby se všemi �ty�mi programy 
�T – v územní oblasti Jeseník, kam Vaše m�sto spadá, bude od 1. �íjna 2010 zajiš�ovat vysíla� velkého výkonu 
Jeseník – Prad�d (36. kanál). P�íjem program� �T v lokalitách s neuspokojivou intenzitou/kvalitou signálu 
zemského digitálního vysílání v sou�asnosti zajiš�uje také satelitní digitální vysílání – kdekoliv v �eské 
republice je možné bezplatn� p�ijímat vysílání všech �ty� program� �eské televize z družice Astra 3A, respektive 
distribuci �T HD z družice Astra 3B (platformy CS Link a SkyLink). 

Více informací o digitalizaci �eské televize diváci získají ve zpravodajství �T, v teletextu �T1 od strany 650, 
na stránkách internetového speciálu www.digict.cz i v Diváckém centru �T – horká linka digitalizace 
261 13 74 74 (denn� od 7:30 do 20:00 hodin). 

P�edem d�kuji za zprost�edkování výše uvedených informací obyvatel�m Vašeho m�sta. 

S p�áním p�íjemného dne 
Št�pán Janda 

Redaktor 
�ESKÁ TELEVIZE 

Tiskový útvar 
Kav�í hory, 140 70 Praha 4 

Slovo starostky 
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Ob�as, z r�zných d�vod�, mám tendence d�lat vý�et toho, co se poda�ilo, ud�lalo, �i se teprve chystá. 
Kdo chce, vidí, kdo nechce, nevidí. A práv� proto žádný vý�et vykonaného d�lat nebudu, ale dovolím si na 

jedné významné akci demonstrovat pr�b�h od momentu, kdy se �ekne „chceme to a to“, do momentu „je 
hotovo“. 

Touto akcí je „Obnova sakrálních staveb v obci Ludvíkov“, kam pat�í kostel Navštívení Panny Marie, 
h�bitov s márnicí a kapli�ka, které jsou všechny v majetku obce Ludvíkov. 

Takže k tomu pr�b�hu: 
-Na konci roku 2006 schválilo tehdy nové zastupitelstvo Plán rozvoje na volební období 2006-2010, v rámci 

kterého byla tato akce za�azena. 
-V roce 2007 byl vyhledán vhodný dota�ní titul u Státního zem�d�lského interven�ního fondu Opava (SZIF 

pat�í pod Ministerstvo zem�d�lství), který rozd�luje peníze z evropských fond� a národních zdroj�. Ne každý rok 
jsou vypsány vhodné dota�ní tituly pro vaše zám�ry, takže jsme m�li št�stí a ihned jsme za�ali p�ipravovat 
pot�ebné podklady (lépe �e�eno hromadu podklad�) pro žádost o dotaci. Bohužel tehdy nebyl náš kostel 
prohlášen za kulturní památku, tím se naše šance snížily, no a dotaci jsme nezískali. 

- V roce 2008 jsme vyvinuli maximální úsilí o zápis kostela do seznamu kulturních památek a p�i výborné 
spolupráci s Národním památkovým ústavem Ostrava (NPÚ) a Ministerstvem kultury �R se nám to v témže roce 
poda�ilo, takže jsme stihli �íjnový termín a op�t podali u SZIF Opava žádost o dotaci. Samoz�ejm� hromada 
podklad� z lo�ského roku již neplatila, takže vše se chystalo znova a tentokrát jsme usp�li, což nám bylo 
oznámeno v b�eznu 2009. 

- V roce 2009 jsme tedy obdrželi schválení dotace ve výši cca 3,3 milionu K� (tj. 90% celkových náklad�), 
provedli výb�rové �ízení na dodavatele stavby a v �ervnu byly práce, rozd�lené na dv� etapy, zahájeny, 
s p�edpokládaným termínem ukon�ení v zá�í 2010. Zde musím vysv�tlit, že zhruba polovina náklad� byla na 
práce stavební a polovina na práce restaurátorské. V t�ch stavebních vít�zná firma František Lukovský, Sv�tlá 
Hora, provedla kompletní opravu d�ev�né kapli�ky, kompletní opravu márnice a h�bitovního obvodového 
(ohradního) zdiva a v kostele statické zabezpe�ení, opravy omítek, opravy a nát�ry všech d�ev�ných prvk� (okna, 
dve�e, lavice, zábradlí, sloupy), elektroinstalace, odv�trání vlhkosti atd. P�i demontáži lavic byla objevena 
p�vodní b�idlicová podlaha, takže jsme rozsah prací rozší�ili o provedení podlahy. Restaurátorské práce provedla 
skupina  �ty�  restaurátor�  z  Prahy pod vedením Dominiky Macha�ové, akademické malí�ky a soudní znalkyn�
v oboru  a Ing. Martina Dvo�áka,  technologa restaurování.  Ty  obnášely kompletní  restaurování  maleb  stropu 
a st�n v hlavní lodi.  

O dotacích z evropských pen�z se ví, že akce se musí realizovat nejd�ív za vlastní peníze, a teprve po jejím 
�ádném ukon�ení a složitém vyú�tování v��i dota�nímu orgánu a n�kolikeré kontrole je dotace obci poukázána. 
My jsme tedy I. etapu �ádn� provedli i vyú�tovali, a tak nám polovina dotace byla již vyplacena. 

-V roce 2010 probíhá II. etapa, která kon�í 30.zá�í 2010. Jelikož celý pr�b�h prací p�ísn� dozorovali památká�i 
a vše prob�hlo podle harmonogramu, p�edpokládáme, že úsp�šn� vyú�tujeme i tuto etapu a obdržíme tak celou 
dotaci. 

Takže uvažte sami, v roce 2006 jsme si poprvé �ekli „opravíme kostel“, a teprve koncem roku 2010 je vše 
hotovo.  Žádné odklady, žádné lelkování, prost� po celou dobu se za tímto zám�rem „šlapalo“, a p�esto to trvalo 
4 roky. 

V��ím, že pro n�které �tená�e je tento �lánek nudný. Vím však, že spousta lidí žije v p�edstav�, že te� n�co 
chci, a když to není nejlépe hned, tak se to p�i�ítá n��í lenosti, neschopnosti, neodbornosti atd. A na této akci 
jsem se snažila, milí spoluob�ané, ukázat, že když n�co trvá déle, než �ekáte, nemusí to být nutn� vinou t�ch 
špatných vlastností, ale že takový je prost� systém.  

P�i této p�íležitosti bych si dovolila vyzvednout perfektní spolupráci s projektantem Antonínem B�enkem, se 
stavební firmou Františka Lukovského, s restaurátory Dominikou Macha�ovou, Martinem Dvo�ákem a kolegy, 
s památká�i Mgr. Halátkem a Ing. Žilkou, pracovníky dot�ených ú�ad� a v neposlední �ad� s Bc. Ivou 
Metelkovou, která byla op�t nápomocna úsp�šnému získání dotace. 

A na záv�r dv� pozvání. 
Ing. Dana Selingerová, starostka obce Ludvíkov 

Vážení spoluob�ané Vrbenského mikroregionu 
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POZVÁNKA 

Obec Ludvíkov vás srde�n� zve na slavnostní otev�ení kostela Navštívení Panny Marie v Ludvíkov�
dne 23. �íjna 2010 (sobota) 

         Program:  v 10:00 hodin – na prostranství u kostela zahájení, uvítání host�, pod�kování 
                          v 11:00 hodin – mše svatá
                          od 12:00 do 17:00 hodin – volná prohlídka kostela. 

POZVÁNKA 
Obec Ludvíkov vás srde�n� zve u p�íležitosti 20. výro�í samostatnosti Ludvíkova 

na výstavu „Pr��ez historií Ludvíkova“ v budov� Obecního ú�adu v Ludvíkov� v muzejní expozici ve 2. podlaží 
dne 22. �íjna 2010 (pátek) od 9:00 do 19:00 hodin 

Tento zahajovací den bude i s ob�erstvením. 
Výstava potrvá i nadále vždy v ú�ední dny obecního ú�adu. P�i této p�íležitosti se chystá kniha o Ludvíkov�. 

Pod�kování 
Dovoluji si touto cestou pod�kovat Spolku P�átelé Vrbenska, jeho p�edsedovi Karlu Michalusovi a všem jeho 

�len�m, za významnou spolupráci p�i organizování letní slavnosti Dlouhá noc V Ludvíkov�, která se konala již 
�tvrtým rokem.  

D�kuji všem dalším spoluorganizátor�m (jak �eským, tak polským) a sponzor�m, d�kuji hasi�ské hlídce, 
d�kuji Technickým službám Vrbno pod Prad�dem, d�kuji Polici �R služebn� Vrbno pod Prad�dem a d�kuji 
všem návšt�vník�m akce. 

Samoz�ejm�,  že  u  venkovních  akcí  hraje hlavní roli po�así, ale velký podíl na spokojenosti návšt�vník� má 
i dobrá organizace akce. A ta se vzhledem ke zvyšující se návšt�vnosti jenom potvrzuje. 

Doufejme, že tato dobrá spolupráce bude pokra�ovat i nadále. 
Ing. Dana Selingerová, starostka obce Ludvíkov 



6. strana 

ZPRAVODAJ

Vážení spoluob�ané, 

�ty�i roky utekly jako voda a konec volebního období 2006 – 2010 je tu. Dovolte mi proto jeho malou 
rekapitulaci.   

Novým p�ístupem k �ízení obce se mnohé zm�nilo a z obce chudé se stala obec dob�e prosperující. 
Hospodárn�jším využíváním obecního majetku došlo k navýšení p�íjmových položek rozpo�tu, �ímž se poda�ilo 
zajistit více financí k investicím do obce  a získat i dotace.   

Rád bych tedy p�ipomenul ty nejvýznamn�jší investice, které p�ímo realizovala a financovala Obec Karlova 
Studánka: 

• Rekonstrukce ve�ejného osv�tlení od láze�ského domu Libuše sm�rem k Lesné v�etn� celé �ásti 
Lesná, cca 550.000 K� z rozpo�tu obce 

• Oprava povrchu dolního parkovišt�, cca 1.000.000 K� z rozpo�tu obce 
• Rekonstrukce d�tského h�išt�, cca 550.000 K� z rozpo�tu obce 
• Oprava chodníku v �ásti Hubertov, cca 350.000 K� z rozpo�tu obce 
• Oprava kaple sv. Huberta, cca 800.000 K� (125.000 K� dotace, ostatní z rozpo�tu obce) 
• Výstavba integrovaného domu, kde získali kvalitní podmínky ke své práci p�edevším naši hasi�i, cca 

15.100.000 K� (13.500.000 K� dotace, ostatní z rozpo�tu obce) 
• Po�ízení nového zásahového vozidla, cca 6.000.000 K� (2.000.000 K� dotace, ostatní splátkový 

prodej do konce roku 2014) 
• Rekonstrukce chodník� podél hlavní silnice, cca 4.500.000 K� (3.400.000 K� dotace, ostatní 

z rozpo�tu obce) 
• Modernizace ve�ejného osv�tlení podél hlavní silnice v�etn� parkoviš� a mezi Libuší, Slezským 

domem a bývalými dílnami láze�ského podniku, cca 560.000 K� (300.000 K�  dotace, ostatní 
z rozpo�tu obce) 

Na t�chto významných akcích se proinvestovalo celkem cca 30.000.000 K�. Z toho na dotacích se poda�ilo 
získat tém�� 20.000.000 K�. Hodnotit, zda je to málo nebo dost, budete práv� Vy, Vážení spoluob�ané. Dovolte 
však, abych nyní pod�koval všem kolegyním a koleg�m, nebo� za odvedeným dílem se skrývá mnoho hodin 
práce zastupitel� a pracovník� Obecního ú�adu.   

Záv�rem d�kuji Vám,  spoluob�an�m, kte�í jste m� v minulých volbách  do zastupitelstva obce svým hlasem 
podpo�ili a dali mi svou d�v�ru. D�kuji rovn�ž t�m, kte�í mi  umožnili  vykonávat funkci starosty obce,  
podporovali  m�  a pomáhali mi. 

Dostalo se mi cti vykonávat funkci starosty obce Karlova Studánka a jsem na to hrdý.  
Roman Reichl 

Informace a k volbám do zastupitelstev obcí a k volbám do Senátu Parlamentu �eské republiky 
konaných ve dnech 15. a 16. �íjna 2010

Rozhodnutím ze dne 18. �ervna 2010, publikovaným ve Sbírce zákon� pod �íslem 207/2010 Sb., vyhlásil 
prezident republiky volby do Senátu Parlamentu �eské republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev 
m�stských   obvod�   a  m�stských  �ástí  ve  statutárních  m�stech  a  do  zastupitelstva  hlavního  m�sta   Prahy 
a zastupitelstev jeho m�stských �ástí. Tyto volby prob�hnou na území �eské republiky v pátek 15. �íjna 2010 od 
14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 16. �íjna 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu �eské republiky se koná v p�ípad�, že žádný z kandidát� nezíská 
ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpolovi�ní v�tšinu odevzdaných platných hlas�. Hlasování v tomto 
p�ípad�  bude  zahájeno  šestý  den  po  ukon�ení  hlasování  v  prvním  kole,  tzn.,  že  volby prob�hnou ve 
dnech 22. a 23. �íjna 2010. 

Informace k volbám do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 15. a 16. �íjna 2010
Voli�em je ob�an obce za p�edpokladu, že alespo� druhý den voleb dosáhl v�ku nejmén� 18.let, je v den voleb 

v této obci p�ihlášen k trvalému pobytu a jde o státního ob�ana �eské republiky nebo státního ob�ana �lenského 
státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voli��. Žádost o zápis do dodatku 
m�že voli�, ob�an jiného státu podat obecnímu ú�adu kdykoli (tj. již v sou�asné dob�) do doby jeho uzav�ení, 

Pod�kování spoluob�an�m 

Informace k volbám 
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ke kterému dochází 2 dny p�ed dnem voleb v 16.00 hodin, tj. do 13. �íjna 2010 do 16.00 hodin. Žádost m�že být 
u�in�na písemn� (v tom p�ípad� musí být doru�ena obecnímu ú�adu v termínu do 13. �íjna 2010 do 16.00 hod.) 
nebo osobn�. Z žádosti musí být z�ejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimáln� uvést 
svoje jméno, p�íjmení, datum narození, státní ob�anství, a to p�edložením platného pr�kazu povolení k trvalému 
pobytu na území obce Vrbna pod Prad�dem. V p�ípad� osobní žádosti není písemná forma vyžadována, nebo�
p�íslušný pracovník obecního ú�adu u�iní ú�ední záznam, ve kterém všechny pot�ebné údaje uvede, po p�edložení 
doklad�, z kterých jsou tyto pot�ebné údaje z�ejmé (nap�. pr�kaz o povolení k pobytu).

Pokud voli� - ob�an jiného státu - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí 
nem�že! 

Hlasování voli�� zapsaných ve zvláštních seznamech voli�� vedených zastupitelským nebo konzulárním 
ú�adem �eské republiky (dále jen „zastupitelský ú�ad”) není p�i volbách do zastupitelstev obcí možné. 

Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na voli�ský pr�kaz p�i volbách do zastupitelstva obcí není 
možné.

HLASOVÁNÍ - PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OB�ANSTVÍ 
Voli� po p�íchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní ob�anství 

�eské republiky platným ob�anským pr�kazem nebo platným cestovním pasem �eské republiky. Jde-li o cizince 
prokáže po p�íchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní ob�anství státu, jehož ob�ané jsou 
oprávn�ni volit na území �eské republiky pr�kazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona �. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinc� na území �eské republiky a o. zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Je nezbytné, aby voli� m�l u sebe pot�ebné doklady; neprokáže-li voli� svou totožnost a státní ob�anství �eské 
republiky, pop�ípad� státní ob�anství státu, jehož ob�an je oprávn�n hlasovat na území �eské republiky, nebude 
mu hlasování umožn�no.  

ZP	SOB HLASOVÁNÍ 
Voli� m�že p�i hlasování hlasovací lístek upravit jedním z uvedených zp�sob�: 
1. Ozna�it k�ížkem ve �tvere�ku v záhlaví sloupce p�ed názvem volební strany pouze jednu volební stranu. 

Tím  je dán hlas této volební strany v po�adí dle hlasovacího lístku. 
2. Ozna�it v ráme�cích p�ed jmény kandidát� toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební 

strany,  nejvýše  tolik  kandidát�,  kolik  �len� zastupitelstva má být zvoleno. Po�et �len� zastupitelstva je 
uveden v záhlaví hlasovacího lístku. 

3. Krom� toho lze oba zp�soby, popsané v p�edchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze ozna�it k�ížkem 
jednu volební stranu a dále v ráme�ku p�ed jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to 
v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. 

HLASOVÁNÍ DO P
ENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY 
Voli� m�že požádat ze závažných, zejména zdravotních, d�vod� obecní ú�ad a ve dnech voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise z�ízena. V takovém p�ípad� vyšle okrsková volební 
komise k voli�i 2 své �leny s p�enosnou volební schránkou, ú�ední obálkou a hlasovacími lístky. P�i hlasování 
postupují �lenové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

Informace k volbám do Senátu Parlamentu �eské republiky, které se budou konat ve dnech 15. a 16. 
�íjna 2010

Voli�em je státní ob�an �eské republiky, který alespo� druhý den voleb dosáhl v�ku nejmén� 18 let. Ve 
druhém kole m�že volit i ob�an �eské republiky, který alespo� druhý den konání druhého kola voleb dosáhl 
v�ku nejmén� 18. let. 

Voli�, který se nebude zdržovat v dob� voleb do Senátu Parlamentu �eské republiky (dále jen „Senát“), 
konaných ve dnech 15. a 16. �íjna 2010, ve volebním okrsku v míst� svého trvalého pobytu, m�že hlasovat za  
podmínek   stanovených   zákonem  �. 247/1995 Sb.,  o  volbách  do  Parlamentu  �eské  republiky  a  o   zm�n�
a dopln�ní n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“) 
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na voli�ský pr�kaz. Na tento voli�ský pr�kaz však m�že voli� hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde 
jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je voli� p�ihlášen k trvalému pobytu. 

Zp�sob  a  podmínky  vydání  voli�ského  pr�kazu  pro  volby  do  Poslanecké  sn�movny  jsou uvedeny v § 6 
a zákona o volbách do Parlamentu. 

Zákon o volbách do Parlamentu v tomto ustanovení upravuje dva zp�soby, jak lze již dnes požádat obecní 
ú�ad p�íslušný podle místa trvalého pobytu voli�e o vydání voli�ského pr�kazu, a to: 

• písemnou žádostí  opat�enou ov��eným podpisem voli�e; ov��ený podpis žadatele zákon o volbách do 
Parlamentu vyžaduje proto, aby byl voli�, který o vydání voli�ského pr�kazu žádá, chrán�n p�ed 
zneužitím tohoto institutu. Pro písemnou žádost o vydání voli�ského pr�kazu není žádný p�edepsaný 
formulá�.  

Žádost musí být p�íslušnému obecnímu ú�adu doru�ena nejpozd�ji 7 dn� p�ede dnem voleb, tj. do 8. �íjna 
2010.  

Pokud chce voli� žádost o vydání voli�ského pr�kazu zaslat elektronicky prost�ednictvím datové schránky, je 
jedinou možností žádost písemn� vyhotovit, opat�it ov��eným podpisem a následná konverze ve smyslu zákona.

• osobn�; v tomto p�ípad� není písemná žádost vyžadována, nebo� volební orgán, který je oprávn�n 
voli�ský pr�kaz vydat, o žádosti voli�e po prokázání jeho totožnosti u�iní ú�ední záznam, ve kterém 
veškeré pot�ebné údaje uvede; o vydání voli�ského pr�kazu lze požádat do okamžiku uzav�ení stálého 
seznamu,tj do 13. �íjna 2010 do 16.00 hodin. 

Obecní ú�ad voli�ský pr�kaz nejd�íve 15 dn� p�ede dnem voleb, tj. 30. zá�í 2010, p�edá osobn� voli�i 
nebo osob�, která se prokáže plnou mocí s ov��eným podpisem voli�e žádajícího o vydání voli�ského pr�kazu, 
anebo jej voli�i zašle na jím uvedenou adresu. 

Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu, p�i samotném aktu hlasování, voli�, který 
hlasuje na voli�ský pr�kaz, po p�íchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní ob�anství �eské 
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem �eské republiky anebo cestovním 
pr�kazem nebo platným ob�anským pr�kazem; neprokáže-li voli� svou totožnost a státní ob�anství �eské 
republiky, nebude mu hlasování umožn�no; zárove� odevzdá okrskové volební komisi voli�ský pr�kaz; ta jej 
p�iloží k výpisu ze zvláštního seznamu voli�� (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu). Po záznamu 
ve výpisu ze zvláštního seznamu voli�� obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístk� a prázdnou 
ú�ední obálku. 

P�i ztrát� nebo odcizení voli�ského pr�kazu nelze vydat duplikát.
Voli�ský pr�kaz m�že vydávat také zastupitelský ú�ad, za stejných podmínek jako obecní ú�ad, na 

žádost voli�e, který je u n�j zapsán ve zvláštním seznamu voli��. V tomto p�ípad� m�že tento voli� v souladu 
s ustanovením § 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu hlasovat na voli�ský pr�kaz v jakémkoli volebním 
okrsku na území �eské republiky spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu 
vyhlášeny. 

HLASOVÁNÍ - PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OB�ANSTVÍ 
Voli� po p�íchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní ob�anství 

�eské republiky platným ob�anským pr�kazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
anebo cestovním pr�kazem.  

Neprokáže-li voli� svou totožnost a státní ob�anství �eské republiky, pop�ípad� státní ob�anství státu, 
jehož ob�an je oprávn�n hlasovat na území �eské republiky, nebude mu hlasování umožn�no.  

ZP	SOB HLASOVÁNÍ 
Voli� vhodí do ú�ední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. 

Hlasovací lístek nijak neupravuje. 

HLASOVÁNÍ DO P
ENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY 
Voli� m�že požádat ze závažných, zejména zdravotních, d�vod� obecní ú�ad a ve dnech voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise z�ízena. V takovém p�ípad� vyšle okrsková volební 
komise k voli�i 2 své �leny s p�enosnou volební schránkou, ú�ední obálkou a hlasovacími lístky. P�i hlasování 
postupují �lenové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

Dana Tománková, Jitka Musilová, odbor vnit�ních v�cí 
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O Z N Á M E N Í 
o dob� a míst� konání voleb do zastupitelstva obce a I.kola voleb do Senátu Parlamentu �eské republiky 

Starosta   m�sta   Vrbno  pod  Prad�dem  podle  § 29 zákona.�. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a dále podle § 15 zákona �. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu �eské republiky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

oznamuje : 

1. Volby do zastupitelstva obce a I. kola voleb do senátu Parlamentu �eské republiky se uskute�ní v pátek 

dne 15. �íjna  2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. �íjna 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.   

     P�ípadné II. kolo voleb do senátu Parlamentu �eské republiky se uskute�ní v pátek dne 22. �íjna 2010 od 

14:00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 23.�íjna 2010 od 8.00 do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb:  
OKRSEK �. 1    

je volební místnost  v závodní jídeln� Prad�dského lesního závodu, Nádražní 599,  pro voli�e z ulic: 
D� lnická: 220, 225, 230, 269,  634 
Husova:         20, 139, 197, 208, 209, 210, 216, 229, 231, 235, 244, 248, 250, 257, 258, 261, 293, 306, 307, 328, 332, 334,  
   335, 336,  341, 367, 399, 400, 401, 413, 414, 450, 451, 475, 476, 538, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
   550, 551,  552,  553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 586, 587, 626, 627, 628, 154 
Kope�ná: 140, 305, 412, 452, 453 
Krátká:  316, 330, 331, 344 
Nádražní: 141, 298, 599 
Smetanova: 199, 200, 303, 304, 326, 333 
Sv. �echa: 243, 277, 292, 315, 396, 454, 455, 456, 459, 637 
Zahradní: 278, 282, 283, 380 

OKRSEK �. 2 

je volební místnost  v  Základní škole �.  3,  Bezru�ova  78, pro voli�e z ulic: 
Bezru�ova: 117, 118, 119, 121, 619, 620, 621, 622 
H�bitovní:     8,     9,    13, 219, 279, 289, 567 
Husova:  491, 492, 493, 494, 495, 496 
Jiráskova:   47,   62, 286 
Komenského: 290 
K�ivá:  206, 342, 516 
Myslivecká:   51,   52,   54, 165, 170, 192, 195 
nám.Sv.Michala:   11,  17, 125, 128, 129, 130, 131, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 535, 
    536, 537 
Palackého: 212, 213, 214, 221, 222, 233, 247, 251, 291, 314, 339, 355, 337, 604, 605, 606 
St�elni�ní:   24,   25,   27,   28,   30,   31,   35,   36,   37,   38,   39,   40,   41, 281, 471, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523,  
   524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 540, 541, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 638 
VDolíku:  565, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 579, 601, 632 
Žižkova:      2,     3,   14, 133, 134, 566, 616 

OKRSEK �. 3 

je volební místnost v Základní škole �. 4,  Školní  477,  pro voli�e z ulic: 

Bezru�ova:      76,   77,   79,   80,   81,   82,   85, 109, 113, 238, 386, 391, 418, 419 
Jesenická: 318, 319, 377, 397 
Krej�ího:   55,   57,   60,   63, 237, 276, 440, 487, 488, 630, 631 
NadStadionem: 472, 473, 474, 576 
Nádražní:   15, 187, 202, 203, 211, 236, 264, 317, 395, 422, 439, 
Nové doby: 384, 390, 393, 398, 402, 403, 415, 416, 417, 432, 433, 434, 435, 623, 624, 625 
Sklárenská: 194, 265, 266, 267, 600 
Školní:  320, 360, 405, 406, 407, 420 
Zlatohorská:   93, 100, 103, 253, 635, 104 
Mnichov:     4,     5,   11, 105, 116, 120, 131, 258, 294, 296, 298, 299, 300, 336, 340, 353, 355, 368, 375 

Informace k volbám 
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OKRSEK �. 4 

je volební místnost  v  Technických službách  Vrbno s. r. o.,  Jesenická 205,  pro voli�e z ulic: 

Družstevní: 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598 
Dvo�ákova: 354, 366, 375, 404, 468 
Chel�ického: 392, 460, 463, 464, 465, 466, 467 
Jesenická: 136, 143, 205, 215, 217, 226, 227, 240, 245, 275, 285, 300, 313, 324, 350, 353, 447, 633 
M. Alše:  171, 356, 358, 359, 362, 373, 379, 382, 387, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 585, 615 
Myslivecká: 162, 182, 218, 223, 239, 241, 374, 383, 442, 588, 589, 590 
Palackého: 198, 254, 255, 262, 287, 288, 295, 327, 329, 340, 352, 363, 364, 365, 368, 441, 343, 461, 462, 478, 479, 480,  
   501, 502 
Polní:  242, 270, 271, 272, 273, 280, 348, 446, 617 
Riegrova: 394, 539, 561, 562, 563, 564, 569 

OKRSEK �. 5 

je volební místnost  v p�ístavb� M�stského ú�adu, Nádražní 389,  pro voli�e z ulic: 

Erbenova: 371, 372, 388 
Husova:  489, 490 
Nádražní: 204, 207, 389, 421, 636 
Sadová:  122, 259, 260, 284, 294, 296, 297, 299, 309, 311, 346, 349, 351, 361, 369, 370, 376, 378, 381, 385, 409, 410, 
   411, 436, 437, 438, 497, 498, 499, 500 
Ve Svahu: 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 443, 444, 445 

OKRSEK �. 6 

je volební  místnost v Penzionu Mnichov  20, Vrbno pod Prad�dem, (bývalé rekrea�ní st�edisko DOMA), pro voli�e bydlící: 

Mnichov:   13,   14,   21,   23,   27,   31,   37,   41,   47,   51,   56,   59,  60,  61,   62,   67,  71,   73,   74,   77,   78,   80,  
     81,   82,   83,   84,   85,   91,   95,   96,   97,   98,    99, 100, 101, 102, 103, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 117,  
   119, 129, 134, 135, 138, 144, 145, 149, 152, 156, 159, 168, 172, 174, 175, 180, 181, 184, 186, 187, 193, 194,  
   195, 196, 197, 214, 216, 218, 219, 221, 222, 225, 229, 245, 247, 249, 253, 260, 262, 265, 266, 267, 268, 271,  
   273, 275, 277, 278, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 297, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311,  
   313, 314, 315, 316, 317, 321, 322, 324, 326, 328, 329, 332, 334, 335, 339, 347, 348, 349, 356, 357, 358, 359,  
   360, 361, 362, 363, 365, 367, 369, 370, 371, 372, 374, 388, 389, 390, 391, 396, 397, 398, 399, 233, 401 

OKRSEK �. 7 

je volební místnost  v Dom� d�tí a mládeže Vrbno pod Prad�dem, Železná 97, pro voli�e bydlící: 

Bílý Potok:     51,   67, 128, 152, 429 
Mnichov: 162, 167, 212, 241, 255, 269, 274, 282, 290, 293, 318, 320, 323, 325, 333, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 350,  
   351, 352, 354, 364, 366, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 
Vidly:    74,   75,   79,   81, 103, 112, 124, 125 
Železná:      1,     4,     5,     6,     8,     9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   20,   21,   23,   25,   26,   27,   28,   29,  
     30,   31,   32,   33,   35,   36,   37,   41,   42,   44,   45,   48,   49,   52,   55,   56,   57,   59,   60,   61,   64,   65,  
     66,   68,   70,   83,   84,   87,   88,   89,   91,   92,   93,   95,   96,   99, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116,  
   117, 118, 119, 120, 122, 123, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146,  
   147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,  
   170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 

3.Voli�i bude umožn�no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob�anství �eské republiky 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem �R anebo cestovním pr�kazem, nebo platným 
ob�anským pr�kazem. Voli�, který je ob�anem jiného �lenského státu, prokáže po p�íchodu do volební místnosti 
svou totožnost a ob�anství jiného �l. státu a že je na území �R veden v evidenci obyvatel dle zvláštního p�edpisu.  

4.Voli�i budou dodány 3 dny p�ede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voli� m�že obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Voli� m�že požádat ze závažných zejména zdravotních d�vod�, obecní ú�ad a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební mís tnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková komise z�ízena. 

Ve Vrbn� pod Prad�dem dne 22. 9. 2010        Ing. Helena Kudelová  
starostka 
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od 20. 8. do 20. 9. 2010 

Sportovní družstvo SDH Vrbno p. P. sout�žilo v Lipové - Lázních
Dne 18. 9. 2010 se konala v obci Lipová-Lázn� pohárová sout�ž v hasi�ském útoku družstev. Na start se 

postavilo 10 mužstev Sboru dobrovolných hasi�� z okres� Bruntál, Jeseník, Šumperk a Krom��íž. B�hem celého 
dne m�la sout�žící mužstva spousty sm�ly a v prvním kole tohoto klání nebylo možné vid�t provedený požární 
útok tak, jak si závodníci p�áli. Ani hasi��m z Vrbna se v prvním kole neda�ilo. Proto se soust�edili na kolo 
druhé, ve kterém se dalo ješt� zamíchat s po�adím, jelikož se jako kone�ný bral lepší �as.V kole druhém se nám 
útok poda�ilo dokon�it v �ase 20,41 a tento nám zajistil celkov� 2. místo hned za hasi�i z Krom��ížska. 

23. 8. 2010
Pár minut po pravém poledni tohoto dne byl vyhlášen jednotce hasi�� z Vrbna pod Prad�dem poplach na 

dopravní nehodu. Hasi�ské vozidlo sm��ovalo s pomocí na silnici mezi Vrbnem a He�manovicemi, kde došlo ke 
srážce dvou osobních vozidel, kdy �idi�i byli již mimo ohrožení. Na vin� bylo patrn� nedostate�né se v�nování 
�ízení jednoho z ú�astník� nehody. Pomocí sorbetu hasi�i zajistili unikající provozní kapaliny a odpojili baterie. 
Lanovým navijákem byla vozidla odtáhnuta na kraj vozovky, aby byla komunikace jedním jízdním pruhem 
pr�jezdná. 

1. 9. 2010
V 6:13 byli hasi�i posláni na odstran�ní nebezpe�ných stav� do Karlovic. B�hem jízdy bylo up�esn�no, že se 

jedná patrn� o spadlý strom na vozovce z Karlovic sm�rem na Jelení. Po p�íjezdu byla p�ekážka za pomocí 
motorové �et�zové pily odstran�na. 

18. 9. 2010
K tragické nehod� vyjeli hasi�i z Vrbna a Bruntálu spolu se zdravotnickou záchrannou službou a Policií �R na 

silnici mezi Vrbnem a Pustou Rudnou. Motorká� p�i pr�jezdu levoto�ivou zatá�kou nezvládl �ízení, mírn�
p�ibrzdil a s motocyklem Yamaha spadl na vozovku. Na smýkající motorce narazil do svodidel za pravým 
okrajem komunikace. B�hem transportu k heliportu došlo v sanitním vozidle k selhání životních funkcí pacienta 
a ten podlehl svým zran�ním. 

 Za JSDH Ond�ej Chalupa 

Z parkovišt� zmizelo BMW
V pr�b�hu páte�ního dne 27. 8. 2010 v obci Karlova Studánka dosud neznámý pachatel odcizil motorové 

vozidlo  BMW  320.  Majitel  ho  zaparkoval  na  krajnici  v obci. V aut� m�l digitální fotoaparát a také doklady 
k vozidlu. Na tachometru byl stav cca 210 tisíc km. Zp�sobená škoda �iní 153 tisíc K�. Po automobilu bylo 
vyhlášeno celostátní pátrání.   

Z restaurace odcizil peníze a alkohol, ale také okradl i spící obyvatele penzionu
V dob� od 2. do 3. 9. 2010 vnikl dosud neznámý pachatel do restaurace ve Vrbn� pod Prad�dem - Ludvíkov. 

Po vypá�ení sk�í�ky za barovým pultem odcizil finan�ní hotovost 860 K� a patnáct láhví r�zného alkoholu.  
Následn� p�ešel k sousedícímu penzionu, kde vnikl do uzam�eného pokoje. Spícím obyvatel�m odcizil z no�ního 
stolku dámské náramkové hodinky, dva prsteny ze žlutého kovu a finan�ní hotovost 2 500 K�.  Celková škoda 
�iní 11 100 K�.  

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 
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Ze v�elína odcizil va�i�, sekyrku a plechy
Vrbenským policist�m  v pátek 10. 9. 2010 oznámil 75letý muž, že se mu v dob� od 27 .8. do 3. 9. 2010 n�kdo 

vloupal do v�elína, který má na louce mezi obcemi Vrbno pod Prad�dem a Karlovice. Neznámý pachatel se 
dovnit� dostal tak, že poškodil a vyrazil dve�e. Z budovy odcizil t�i hliníkové krycí plechy, dv� sekyrky, 
dvouplotýnkový va�i� i s  2 kg propanbutanovou láhví.  Svým jednáním v�ela�i zp�sobil škodu ve výši 4 500 K�.   

Na opraveném dopravním h�išti v Bruntále již probíhá výuka
V sobotu 18. 9. 2010 prob�hlo v rámci 

otev�ení skate parku i slavnostn�jší otev�ení 
dopravního h�išt� u Základní školy   
Cihelní   v   Bruntále,   které   bylo v 
desolátním stavu a velkou zásluhu na 
zprovozn�ní a  jeho opravení nese M�sto 
Bruntál.  

Od  pond�lí  20.  9.   2010   již   probíhá i 
samotná jak teoretická, tak praktická  výuka 
�tvr�á�k�, které se v�nují policejní 
preventistky s  bruntálskými m�stskými 
strážníky.  

V pond�lí se na dopravním h�išti 
zaškolili žá�ci z B�idli�né a v úterý to byly 
d�ti p�ímo ze Základní školy Cihelní. 

Jedna   z    policistek     zkoušela     d�ti z 
dopravních zna�ek a vysv�tlovala jim 
k�ižovatky a další dopravní problematiku. 
Druhá policistka s m�stským strážníkem  
dohlíželi  na praktickou jízdu d�tí a spole�n� vysv�tlovali, jak správn� ovládat jízdní kolo a jak se vyhnout 
r�zným dopravním situacím a p�ípadným karambol�m.   

V pr�b�hu dalších týdn� navštíví dopravní h�išt� i další d�ti ze základních škol a to jak z Bruntálu, tak 
blízkého okolí, které na konci školního roku obdrží po p�ezkoušení i tzv. „Pr�kaz cyklisty“. 

Komisa� por. Bc. Tušková Pavla 

           Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko 

• Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav Pi�os, privátní psycholog  
• Právní poradenství – JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou specializací  

• 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 zá�í 2010:
Psychologická poradna -  st�eda 13. 10. 2010     -   od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -    st�eda 20. 10. 2010     -   od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -         úterý 12. 10. 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. 

Centrum sociálních služeb 
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Název p�ednášky: ZDRAVOTNÍ PROSP�CH KLÍ�OVÝCH POTRAVIN

KDY:   P O Z O R  ZM�NA!!!        ST�EDA 13. �ÍJNA 2010 
KDO:   Ferdinand Janek – poradce zdravého životního stylu 

V celém sv�t� nalézáme velmi rozmanitý výb�r surovin �i hotových potravin pro 
p�ípravu jídel, které jsou zna�n� ovlivn�né r�znými tradicemi, náboženstvím, kulturou 
národ�, atd. Pokud cestujeme, naše zv�davost nás m�že zavést do r�zných restaurací 
(�ínská, mexická, italská…), abychom vyzkoušeli, jak nám r�zné speciality chutnají, do 
jaké míry jsou pro nás prosp�šné, nebo nap�. jen pro naši inspiraci. Nej�ast�jším p�áním p�i 
r�zných výro�ích bývá uvád�na známá fráze: „hlavn� zdraví!“, proto bychom se m�li i 
v praxi, v b�žném život� dob�e zamyslet, co se bude objevovat na talí�i. Podle v�deckých výsledk� a na základ�
mnohých studií dnes m�žeme sestavit žeb�í�ek nejzdrav�jších a nejprosp�šn�jších potravin, p�esto v mnohých 
národech,  i  v  naší  zemi  se n�které d�ležité potraviny používají jen velmi ojedin�le. V p�ednášce našeho hosta 
a provozovatele restaurace se zdravou výživou - Ferdinanda Janka z Kop�ivnice se dozvíme, o jaké potraviny se 
jedná, jak je chutn� p�ipravit, jaký prosp�ch nám p�inášejí ve výživ� i v lé�b� nemocí. Nakonec v ochutnávce 
m�žeme sami posoudit, jak lze jednoduše a levn� jíst chutnou a zdravou stravu.  

V záv�ru jako obvykle bude ochutnávka vzork� zdravých pokrm�. 

Uvedená p�ednáška o.s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se koná ve St�edisku chytrých aktivit ST
ECHA, 
ul. Ve Svahu 13, Vrbno pod Prad�dem. Za�átek p�ednášky je v 18 hod. Vstup volný. 

Rádi bychom vás informovali, že pro velký zájem nabízíme op�t úsp�šný kurz: 
ZA 5 DN	 NEKU�ÁKEM! 

Kurs pro všechny, kte�í cht�jí SKON�IT s kou�ením se bude konat ve dnech 18. – 22. �íjna 2010  
vždy v 18 hod. 

Bližší informace p�ímo u lektora na �ísle: 602 862 453. 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro vás p�ipravuje p�ednášku v �íjnu 2010 
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Prodloužení p�j�ovní doby od 1. zá�í 2010 
Odd�lení pro dosp�lé:             Odd�lení pro d�ti a mládež:
Pond�lí -  8:00 - 12:00 hod.            Pond�lí -  13:00 - 17:00 hod. 
Úterý -     8:00 - 12:00 hod.,13:00 - 17:00 hod.        Úterý -      13:00 - 16:00 hod. 
St�eda -   zav�eno               St�eda -    zav�eno 
�tvrtek -  8:00 - 12:00 hod.,13:00 - 18:00 hod.        �tvrtek -   13:00 - 17:00 hod. 
Pátek -    8:00 - 12:00 hod.,13:00 - 17:00 hod.        Pátek -     13:00 - 16:00 hod. 

Ve�ejný Internet kopíruje dobu otev�ení knihovny.

Sportovní gymnázium, Vrbno pod Prad�dem vyhlašuje konkurz na pracovní místo:

ú�etní – ekonom na dobu 2-3 let (záskok za mate�skou a rodi�ovskou dovolenou), pracovní smlouva na dobu  
ur�itou 
Nápl� práce: ú�tování p�íjm� a výdaj� školy, hospoda�ení s rozpo�tem, p�íprava podklad� pro mzdy, jejich  
ú�tování, další ekonomické a administrativní práce související s chodem školy. 
P�edpokládaný nástup prosinec 2010 / leden 2011 
Požadavky: 

• SŠ/VŠ vzd�lání ekonomického sm�ru 
• znalost podvojného ú�etnictví, �eských ú�etních standard�, okrajov� daní 
• velmi dobrá znalost práce na PC (Word, EXCEL), orientace na internetových stránkách ministerstev, 

kraje 
• p�esnost, spolehlivost, flexibilita, loajálnost 

Zájemci posílejte písemn� svou žádost a životopis na email: reditel@sgvrbno.cz nebo na adresu: Sportovní  
gymnázium, Vrbno pod Prad�dem, nám. Sv. Michala 12, 79326 Vrbno pod Prad�dem do 20.10. 2010
Nezapome�te uvést sv�j kontakt !!
Vybrané zájemce budeme do 2.11.2010 kontaktovat a zvát na ústní pohovor. 

M�stská knihovna Vrbno upozor�uje �tená�e 

Aktuality ze Sportovního gymnázia 
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SG Vrbno p. P. nabízí stravování pro cizí strávníky.

Ob�d se skládá z polévky, hlavního jídla, ovoce nebo kompotu a pití. 

Cena jednoho ob�du je 56,- K�

Odb�r je možný ve školní jídeln� (Žižkova 577) do nosi�� nebo zkonzumovat p�ímo na míst�
v období mezi 11:30 - 12:00 hod. 

Kontakt na školní jídelnu: 554751087 

Sjezda�ské ohlédnutí 2010 

Zahájení nového školního roku 2010/11 na Sportovním gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem  p�ivedlo do lavic 
také sportovce tréninkové skupiny alpských disciplín, kte�í zahájili druhou etapu p�ípravy v ro�ním tréninkovém 
cyklu 2010/11.  P�i této p�íležitosti se nabízí ohlédnutí za sezónou 2009/10. Do tréninkové p�ípravy bylo 
za�azeno 8 sportovc� - 3 žáci, kte�í za sebou mají 34 start� na republikových a územních klasifika�ních závodech 
a 5 junior� se 37 starty na mezinárodních závodech FIS. 

V kategorii žactva vstoupila aktivn� do závodního lyžování Eliška Virágová (98), která se prosazovala 
p�edevším ve slalomu, kde na Mistrovství Moravy a Slezska obsadila 8.místo v kategorii mladších žáky�. Do 
kategorie staršího žactva postoupili Natty Rosa (96) a Martin Lukeš (96). Jejich výkony však z�staly za 
možnostmi a o�ekáváním. 

V kategorii junior� má za sebou úsp�šnou sezónu Petra Houserová (93), která si vylepšila bodové hodnocení 
FIS ve slalomu a zapsala ob�í slalom. Obsadila 1. místo na Mistrovství Moravy a Slezska juniorek mladších ve 
slalomu a 2. místo v ob�ím slalomu. Na mezinárodních závodech FIS vybojovala 7. místo ve slalomu ve Velkých 
Karlovicích. Pavel Janoszek (93) se po �asté nemocnosti a opakovaných zran�ních za�al prosazovat až v záv�ru 
sezóny a jeho nejlepším výsledkem je 15. místo v ob�ím slalomu na závodech FIS na Prad�du a 7. místo na 
Mistrovství Moravy a Slezska mladší junior� v ob�ím slalomu. Za výkony p�edcházející sezóny mírn� zaostali 
Jakub Krupa (92) a Petr Pavlacký (90). Závodní �innost ukon�il Filip Putner (94). P�ípravu spole�n� se sjezda�i 
zahájila také snowboardistka Kate�ina Balagová (94) zatím bez start� na klasifika�ních závodech. 

Ro�ní tréninkový cyklus 2010/11 byl tradi�n� zahájen 18. týdnem. Nov� byla posílena kondi�ní p�íprava 
v dob� prázdnin. Od zá�í se p�íprava postupn� specializuje, následovat budou 3 tréninkové bloky na ledovci 
Stubai. Potom už budou sjezda�i �ekat na p�ívaly sn�hu v našem regionu….. 

Sportovní odpoledne 

Ve �tvrtek 9. 9. 2010 Sportovní klub p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem, o.s. po�ádalo sportovní odpoledne 
pro d�ti a mládež. Sout�žilo s v b�hu a st�elb� z laserové st�elnice. Tentokrát se zú�astnilo pouze 15 d�tí. 
V��íme že p�i dalších sportovních akcích p�ijde sout�žit více d�tí stejn� tak, jako v �ervnu, kdy jsme po�ádali 
závod na kole�kových bruslích a atletický závod na fotbalovém h�išti.. 



18. strana

ZPRAVODAJ

ADAP
ÁK 
Žáci prvních ro�ník� SG Vrbno – primy a kvinty - se 13. - 15. zá�í zú�astnili adapta�ního kurzu, který 

byl pro nás novinkou a o to víc jsme se na n�j t�šili. O zážitky a p�íjemná p�ekvapení opravdu nebyla 
nouze, takže se o n� pokusím alespo� stru�n� pod�lit. 

Adrenalin a „šupa instrukto�i“ 
Cílem adapta�ního kurzu je umožnit 

žák�m prvních ro�ník� co 
nejpohodov�jší za�len�ní do nových 
t�ídních kolektiv�, stejn� jako 
seznámení s t�ídními u�iteli – a také 
paní vychovatelkou z internátu. To vše 
v rámci sportovních, ale i zábavních 
aktivit, které umož�ují každému 
poznat, projevit a uplatnit své silné 
stránky, ale také si  bez obav p�iznat 
slabší stránky, u�it se obracet na nové 
kamarády, po�ítat s nimi a postupn�
tak vytvo�it silný a jedine�ný tým. 
Prost�edí, daleko více prázdninové  než 
školní, navíc usnad�uje i první kr��ky 
v komunikaci s t�ídními u�iteli. Mohu 
potvrdit, že nejen d�ti se u�ily spoléhat 
na u�itele, ale i u�itelé na své žáky. 

  
           První seznámení s programem p�ed RS Relaxa. 

Po „rozeh�ívacích“ a seznamovacích hrách hned po p�íjezdu nás �ekala spousta adrenalinové zábavy. Od 
nenáro�né bungee trampolíny nebo lukost�elby, p�es nízké lanové centrum, které prov��ilo naši schopnost 
týmové taktiky, bojovn�jší paintball, až k náro�n�jším individuálním aktivitám typu horolezecké st�ny nebo 
vysokých lan. Každý si zvolil podle svých možností, nicmén� t�ídní kolektiv se už velmi záhy dokázal stmelit ve 
fand�ní a vyhecovat k ne�ekaným výkon�m i ty nejv�tší váhavce. 
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  Na adap�áku jde o komunikaci… 
     

A o to šlo! Odhodlání taky podpo�ili zkušení 
mladí instrukto�i z agentury STAN, zajiš�ující 
adapta�n�-sportovní program, kte�í  nám dávali 
zabrat. Instruktor Jirka byl tak „hustej“, že jsme si 
mu k vlastnímu prosp�chu nedovolili odporovat.   

           
   Od p�ednášky k „pokecu“ 

Protože adapta�ní kurz je sou�ástí  projektu  
„Doba d�ev�ná“,  na který škola získala finan�ní 
podporu z Opera�ního programu vzd�lávání pro 
konkurenceschopnost a na kterém všichni 
pracujeme od ledna 2010, m�li ho studenti zcela 
zdarma – a ješt� se na n�m lec�emus o „d�ev�“ 
p�iu�ili.  

V    rámci     ranních      p�ednáškových      blok�
a ve�erních „misí“ p�i�ichli ke kouzlu tradi�ních 
�emesel a sami si vyrobili výrobky z ov�í vlny ze 
Stránského, poznávali stromy jesenického 
mikroklimatu,  u�ili  se  bezpe�n�  rozd�lávat  ohe�
a za odm�nu ochutnali, co umí ohe� se špeká�ky, 
u�ili se rozlišit nástroje k opracování d�eva, 
virtuáln� si prošli nau�nou stezkou okolí Vrbna, 
p�edevším Karlovice, a dozv�d�li se o formách 
využití moderních technologií v turistice spole�ností 

Actaea. To vše uplatní b�hem školního roku p�i samostatné práci na modulech projektu. 
Samoz�ejm�, nemén� d�ležitý byl pro žáky i volný �as po ob�d� a ve�er. Kluci primáni jist� ocenili spole�ný 

pokoj s „mazáky“ z kvinty – a nutno �íct, že to bylo soužití opravdu pokojné. D�v�ata nez�stávala  s  družením  
pozadu.  Nechyb�la  diskotéka, fotbálek, a mnohé pot�šily i takové drobnosti, jako „automaty na �oko“,  nealko 
bar – a samoz�ejm� volejbalové h�išt�.    

Nejlep�ejší adap�ák 
Ve st�edu jsme si po p�ednášce ješt� zahráli pár her a primáni se vy�ádili na vysokých lanech, což si zasloužilo 

obdiv, protože po�así se po dvou p�kných dnech zhoršilo. Kopírovalo naši náladu, protože dom� se nám 
necht�lo! Klidn� bychom si p�idali paintball nebo jiný „speciál“ navíc – a už jsme plánovali kam asi vyrazíme na 
t�ídní výlet. Takže si dovolím uzav�ít záv�re�ným prohlášením jednoho ze student�: „Byl to nejlep�ejší adap�ák  
a bylo to fakt super!“ 

Pozn.: I další hodnotící výrazy – jist� je poznáte – jsem si vyp�j�ila ze záv�re�ného hodnocení kurzu studenty. 
Jana Petlachová – t�ídní u�itelka kvinty 

…a odvahu vyzkoušet své síly. 

Tohle jsme vyrobili sami!

…spolupráci….

... o spolupráci ... 
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Pedagogové Sportovního gymnázia pro školní rok 2010-2011 se p�edstavují: 

 Mgr. Evžen Trzaskalik      Bc. Jarmila Hovorková    RNDr. Zuzana Svobodová Mgr.Dagmar Zv�d�líková
 anglický jazyk – zem�pis               anglický jazyk             matematika – deskriptivní       n�mecký jazyk - d�jepis 
      – t�lesná výchova                – výtvarná výchova               geometrie - rýsování                   – ruský jazyk  

    Ing. Miluše �ížková          Mgr. �estmír Nakládal            Alena Mlyná�ová                 Vlastimil Mlyná�
  chemie        matematika – informa�ní             trenérka cyklistiky            trenér cyklistiky 
         a komunika�ní technologie 

     Mgr. Pavel Pytela    Ing. Radek Pe�áz    Mgr. Ludmila Malcová   Mgr. Tomáš Ko�i�ka
 fyzika – t�lesná výchova     trenér b�žeckého lyžování                 �eský jazyk       informa�ní a komunika�ní 
              – hudební výchova     technologie 
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     Lucie Popovi�ová     Ing. Jitka Krätschmerová      Bc. Kristína Maderová     Martina Benedikovi�ová
   výchova k ob�anství         chemie       n�mecký jazyk         matematika – výtvarná 
obecný a spole�enskov�dní             – výtvarná výchova       výchova – um�ní   
  základ                      a kultura 
                        

  Mgr. Jana Petlachová          PaedDr. Petr Houser          Mgr. Miroslava Tupá           Mgr. Richard Klech
     �eský jazyk       trenér alpského lyžování                      biologie                  trenér orienta�ních sport�  
  – komunika�ní výchova      - teorie sportovní p�ípravy           – teorie sportovní p�ípravy 

     Mgr. David �ech        Mgr. Jaromír Van�a             
      biologie – zem�pis      anglický jazyk - d�jepis 
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Spolek P�átelé Vrbenska a Actaea – spole�nost pro p�írodu a krajinu se v sobotu 4. zá�í ú�astnili velkých 
Hornických slavností v Karviné. Slavnosti probíhaly na karvinském nám�stí, kam p�ijely i další spolky, které 
podpo�ila Nadace OKD. Na pódiu mohli návšt�vníci zhlédnout zajímavá vystoupení tane�nic a zp�vák�. Také 
v podve�er byl program nabitý. Vystoupili známí herci z po�adu Šikulové, kte�í velmi pobavili nejenom d�ti, ale 
také dosp�lé.  

Nadace    OKD    p�ichystala    pro    spolky 
a organizace na nám�stí v Karviné d�ev�né 
stánky, ve kterých byly pro návšt�vníky  
slavností  k  dispozici  propaga�ní  materiály.  
Krom�  toho  spolky  p�ipravily pro d�ti 
zábavné hry a sout�že 

Spolek P�átelé Vrbenska a Actaea – 
spole�nost pro p�írodu a krajinu si pro všechny 
d�ti p�ipravili hru ,,Hledání pokladu Lapk�
z Drakova“. V modelu údolí z mech� a kapradí 
stály papírové hrady z Vrbenska. Pod jedním 
z nich byla vždy schovaná drakovská mince. 
D�ti m�ly jeden pokus, nadzvedly jeden 
z hrad�
, pod 
kterým 

pak 
mohly najít zlatou minci - poklad Lapk� z Drakova. N�kterým št�stí 
p�álo, jiní byli zklamaní. Za spln�ní úkolu ale obdržely všechny d�ti 
nejen nada�ní razítko na sout�žní karti�ku, ale také sladkou odm�nu. 
D�ti, které pod hradem našly ukrytý poklad, dostaly navíc i odznak 
Lapk� z Drakova. D�tem se ur�it� tato sout�ž velice líbila. U stánku byl 
v n�kterých chvilkách tak velký nával d�tí, že organizáto�i nestíhali 
m�nit úkryt pokladu. Nakonec ale všechno bravurn� zvládli. 

,,Celou hru jsme s Actaeou pe�liv� promysleli, aby to bylo pro d�ti 
zábavné a nezvyklé,“ �ekl p�edseda spolku P�átelé Vrbenska Karel 
Michalus. 

Spolek P�átelé Vrbenska také p�ivezl na slavnosti k ochutnání 
lahodnou bábovku Lapk� z Drakova, kterou zdobily drakovské odznaky.  

,,Bábovku jsme ur�ili jako cenu, protože je tam ukrytý poklad a tudíž 
ten kdo vyhraje, si bábovku vezme dom�, kde si 
ji pak sní a poklad nalezne,“ �ekla �lenka 
Ob�anského sdružení Svatá Barbora Marta 
Szamaránská. ,,Velice p�kn� d�kujeme Spolku 
P�átelé Vrbenska a spole�nosti Actaea, že tak 
z daleka p�ijeli a p�ipojili se k našemu projektu - 
za to jsme velice vd��ní,“ dodala Marta 
Szamaránská. 

,,Rozdali jsme za celý den spoustu 
propaga�ních materiál�, které tak propagují práci 
a akce obou našich spolk�, ale také hlavn� naše 
M�sto Vrbno pod Prad�dem a obec Karlovice. 
Rádi jsme se slavností ú�astnili a t�šíme se na 
další  spolupráci   s    nadací    OKD   nebo    také 
s Ob�anským sdružením svatá Barbora,“ záv�rem 
�ekl Karel Michalus.

Autor �lánku a fotografií: Radek Vráblík 

P�átelé Vrbenska a Actaea se zú�astnili hornických slavností v Karviné 
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Oddíl kopané TJ Sokol Vrbno pod Prad�dem ve spolupráci 
s vrbenskými podnikateli uspo�ádal již druhý ro�ník slavnosti 
,,Vrbenské babí léto“. Akce byla slavnostn� zahájena v pátek 10. zá�i 
2010, kdy v areálu fotbalového h�išt� ve Vrbn� pod Prad�dem 
prob�hla od 20 hodin zábavná diskotéka. Všechno i nadále 
pokra�ovalo v sobotu 11. zá�í 2010, kdy pro d�ti od 10 hodin byly 
p�ipravené hry a sout�že. D�ti tak v úvodním stánku obdržely 
sout�žní karti�ku, na kterou musely nasbírat všech deset razítek. Tato 
razítka obdržely u velmi zajímavých sout�ží, které si pro d�ti 

p�ipravil nejen oddíl kopané TJ Sokol, ale také Spolek P�átelé 
Vrbenska.  

,,I letos se Vrbenského babího léta jako Spolek P�átelé 
Vrbenska ú�astníme, protože organizáto�i jsou naší kamarádi 
a my jsme je rádi podpo�ili a také jsme jim rádi pomohli, 
protože Babí léto je další novou akcí, která rozvíjí kulturu 
m�sta Vrbna pod Prad�dem,“ �ekl p�edseda spolku P�átelé 
Vrbenska Karel Michalus. D�ti si tak mohly zasout�žit 
v disciplínách nap�. zna�kovaná, gólovaná, mini fotbal nebo 
také hledání pokladu Lapk� z Drakova. 

,,Za každou spln�nou disciplínu jsme 
obdrželi razítko, ale také velmi sladkou 
odm�nu. Jak jsme m�li všech deset razítek, 
tak jsme podle pravidel splnili všechny 
disciplíny a za to jsme si odnesli spousty 
sladkostí,“ �ekl sout�žící Vojta. 

Všechny d�ti tak mohly využít projíž�ku 
na koních, skákací    hrad    nebo   také   
velmi   zajímavé    drátkování s manžely 

Huszarovými. Mezi sout�žním odpolednem se 
p�ipravovaly vrbenské kapely na ve�erní vystoupení. 
Odpoledne tak mohli všichni ješt� zhlédnout výcvik 
ps�, ukázky vrbenských rybá��, vystoupení dív�í hip 
hopové tane�ní skupiny ,,Honey Group", ale také 
velmi krásné vystoupení b�išních tanc�. Po celou 
dobu probíhalo kolo št�stí, kde návšt�vníci mohli 
vyhrát zajímavé v�cné ceny. Do ve�erních hodin 
zábavu zp�íjem�ovaly známé vrbenské kapely Škrpál, 

eb�i�ák, Talisman a hostující kapela F-16 ze Zlatých 
Hor. Op�t vystoupil vrbenský Michael Jackson. Po 
celou  dobu  akce  bylo  zajišt�no  bohaté  ob�erstvení 
a plno zábavy. 

VRBENSKÉ BABÍ LÉTO 2010 
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,,Nakoply nás Vrbenské slavnosti, na kterých není absolutn� žádný 
program pro d�ti a zviditeln�ní místních zájmových kroužk�. Proto jsme 
za�ali organizovat akci vrbenské Babí léto, abychom kulturu ve Vrbn�
trochu oživili,“ otev�en� �ekla hlavní organizátorka akce Vrbenského 
babího léta Ladislava Lan�iová.  

Doufáme, že se všem Babí léto líbilo. Organizáto�i se snažili ukázat 
všem,   že   u   nás   ve  Vrbn�  p/P  jsou  r�zné  organizace,  spolky,  
kluby a kroužky, kde se d�ti mohou realizovat. Samoz�ejm�, že vystoupila 
a p�edvedla se jen malá �ást z nich. 

,,Srde�n� chci pod�kovat všem sponzor�m, bez kterých by žádné 
vrbenské Babí Léto nebylo. Jmenovit� d�kuji panu Korchovi, Oršulíkovi, 
Laimarovi, Butorovi, Lašt�vkovi, Siderasovi, Pa�ákovi, Horákovi, 
Hanákovi, Hudecovi, Holubcovi, Darmovzalovi, Blahušovi. Také paní 
Ju�íkové, Šev�íkové, Šolcové, Šnajdarové, Novákové, Riedlové, 

Klí�níkové. Firmám Plasty Urbánek, Hra�ky Milan Jelínek, Elektro Lindner, Propos, Zelenina Ilja,  Kosmetika  
Libuška  Nepožitková,  Zahradnictví  a  kv�tiná�ství u muzea, Demel market, Info centrum, Auto Kapitán, 
Cukrárna, Sportovní pot�eby p. Remeš, Kavárna Panorama, Drogerie Darmovzal, Tiskárna Zubalík, Lesy �R, 
Odetka, Ridex, Pozemní práce N. Klí�ová, Zlatnictví Dana, Rybárna Žalák, Advance Plastics, Sklárna Vrbno p. 
Valenta, TWI, Sklárna Tomi, Forest servis p. P�ikryl, Škrabe Brno  p. Beseda,  Stola�ství p. Pavel Grecman, BIT 
POWER. Obci Karlovice, m�stu Zlaté Hory odb. živ. prost�. p. Paulové a M�stu Vrbno pod Prad�dem. 

Dále moc d�kuji všem lidem, kte�í ochotn� a s nadšením pomohli p�i sout�žních úkolech a n�kte�í vydrželi až 
do pozdních ve�erních hodin - paní Pusové, Krykorkové s dcerami, Ivet� Horákové se synem, Vlast� Paikertové, 
panu Robertu Horskému, Ji�ímu Hrobkovi, Josefovi Dudíkovi, Karlovi Michalusovi, který nám se Spolkem 
P�átelé   Vrbenska   velice  pomohl.  Také  panu  Radkovi  Fabianovi,  Františkovi  Orthovi,  Josefovi  �ernotovi 
s manželkou,   sle�nám   Zuzance   Šev�íkové,   Kamile   Valinové,  Simon�  Gattwaldové,  Marušce  Novákové 
a Marušce Gašparíkové. 

Veliké pod�kování pat�í také mému synovi Mat�jovi, který byl mou pravou rukou p�i p�íprav� Babího Léta. 
„Všem ješt� jednou moc d�kuji a t�ším se na spolupráci p�i dalším ro�níku vrbenského Babího léta,“ záv�rem 
všem pod�kovala hlavní organizátorka Vladislava Lan�iová. 

Autor �lánku a fotografií: Radek Vráblík 

A máme podzim. Houba�i si op�t p�išli na své, d�ti už mají m�síc školy za sebou a t�ší se na podzimní 
prázdniny. Babí léto nás nezklamalo a p�ineslo nám n�kolik krásných slune�ních dn�. 

Dílna volno�asových aktivit v našem Domov� osi�ela z d�vodu pracovní neschopnosti paní Milušky, která 
v díln� s námi pracuje. Využili jsme p�kného po�así k pobytu na zahrad� Domova a k vycházkám po okolí. 
S n�kterými našimi obyvateli se vydávají na vycházky pracovnice sociální pé�e tém�� denn�.  

V polovin� m�síce zá�í jsme si vyjeli na výlet do ZOO na Kope�ku u Olomouce. Po�así nám p�álo, n�kte�í 

Ze života Domova pro seniory Vrbno - Mnichov 
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jsme ani neposnídali, abychom nezmeškali autobus, který pro nás p�ijel. Byl p�izp�soben pro p�epravu 
invalidních vozí�k�, takže na výlet jeli i ti nemobilní. Cesta se nám sice trochu protáhla z d�vodu objíž�ky, ale 
koukali jsme z oken po okolí, povídali, dokud jsme nep�ijeli na parkovišt�. Po zaplacení vstupného jsme se mohli 
v�novat prohlídce zví�at v ZOO. Aby nás nebolely nohy, usnadnili jsme si prohlídku jízdou vlá�kem, který byl 
objednán pouze pro nás. P�esto se s n�kterým t�žšími obyvateli na invalidních vozí�cích pracovnice sociální pé�e 
zapotily,   když   je   vezly,  zvlášt�  p�i  cest�  do   kope�k�.   Nejvíce  se  nám  líbilo  posezení  s  ob�erstvením 
u vyhlídkové v�že. Na v�ž jsme koukali pouze od stole�k� a obdivovali jsme state�nost jedné z pe�ovatelek, 
která vyšla až nahoru. Konzumace dobrot, kávy, �aje i pive�ka nám šla daleko lépe než ch�ze. Navštívili jsme 
ješt� pavilon s akvárii a šelem a pomalu jsme se vraceli k autobusu. Už nás po�ádn� bolely nohy. A p�išly na �adu 
do té doby i dva prázdné náhradní invalidní vozíky. St�ídav� se na nich vezli ti, kterým už nohy t�žce stoupaly do 
kope�ka. Unavení, ale spokojeni jsme se vrátili zp�t do našeho Domova, kde na nás �ekal pan kucha� s dobrým 
jídlem. P�kn� se nám po n�m spalo. 

Dílnu už máme op�t v provozu. Po dobu pracovní neschopnosti naší Milušky ji nahradila paní V�rka, která 
byla bez práce. Hned od prvního dne se nám v�nuje a piln� p�ipravujeme podzimní výzdobu Domova, aby bylo 
vše p�ipraveno na Týden sociálních služeb, který prob�hne od 4. do 8. �íjna 2010 v celé �R. Je pro nás p�ipraven 
program, který je p�ístupný všem, kte�í o n�j projeví zájem, a to i z �ad široké ve�ejnosti. Takže vás všechny 
srde�n� zveme. 

Do té doby se však ješt� n�kte�í z nás aktivn� zú�astní Dn� zdraví v Bruntále, kde spole�n� s Ing. Lomázem 
p�ipravíme pro návšt�vníky n�co zdravého na zub.  

Obyvatelé Domova pro seniory Vrbno 

Pochvala 
Koncem srpna se objevila na ulici Sadová parta muž� v zá�ících vestách. Brzy zá�ily 

�istotou i novým vzhledem také naše chodníky. Trávník odkrojený jako podle pravítka dal 
vyniknout obrubník�m, dosud ukrytým mezi p�er�stající trávou. Zameteno, uklizeno. Když manžel pronesl 
hlasitou pochvalu, rozsvítily se zorni�ky jednoho z t�ch, co se na práci podíleli a prohlásil „však jsem na to 
po�ádn� hrdý“.  Aniž bychom si to uv�domovali, prost�edí ovliv�uje naši náladu, pocity i chování. D�kujeme. 

Pochvala je zasloužená! 

A ješt� n�co. Po p�e�tení kritického �lánku jsem s ned�v�rou a p�edsudkem brala do ruky v informa�ním 
centru materiál s názvem Neobjevené Jeseníky.  Velmi p�kné, p�ehledné a krásn� zpracované dílko.  Asi bych si 
ani žádné chybi�ky nevšimla. Turisté, neváhejte se pro publikaci Neobjevené Jeseníky zastavit a nedejte kritik�m 
šanci. 

Helena Rusková 

Listárna 
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Hledá se paní,  
která 19. �ervna cestovala z Vrbna na Slovensko vlakem (k Púchovu do Belej). Na M�Ú 

ve Vrbn�, v kancelá�i 101 (matrika) �eká na ni vzkaz od pána ze Zbyšova u Brna, s kterým 
se p�ed odjezdem dala do �e�i. 

KARLOVICE – D�ÍVE A DNES 
Karlovice se staly mým prvním domovem. Moji rodi�e se sem p�ist�hovali po válce 

v roce 1946 z jižní MORAVY, tedy již za vlády komunist�. Tém�� všichni z t�chto oblastí 
byli hluboce nábožensky založení, což bylo t�mto straník�m trnem v o�ích. Nestyd�li se 

terorizovat i žáky ve škole as oblibou napadali i fará�e. Doba to nebyla lehká, ale p�esto mám na ni krásné 
vzpomínky.  

Za vlády komunist� Karlovice opravdu vzkvétaly. M�li jsme tu koupališt� (d�dictví po n�meckých ob�anech), 
kluzišt�, kino-sál, spousty akcí, rovn�ž SLEZAN, který kulturou žil, všechny rekrea�ní objekty byly obsazeny, 
slavili  jsme  tu  dokonce  i  dožínky  na  zahrad�  horní  hospody  (u kolejí), vrbenští si jist� pamatují na zábavy 
v „Hosp�dce pod lipami“, lípy tam už bohužel nejsou a všechna rekrea�ní st�ediska chátrají. Pohled starousedlík�
je dnes k zoufání.  

Posty  na  ObÚ  jsou  obsazovány  stále  stejným  vedením:  starosty – Butora, Glombí�ek, Batík, op�t Butora 
a naposledy zase Batík, který byl nedávno pro hrubé chyby odvolán z funkce a byl vyst�ídán st. Butorou. 
S odvoláním starosty Batíka odstoupila i �ást zastupitel�, které vyst�ídali noví, samoz�ejm� nezkušení. Mezi 
zastupiteli jsou i takoví, kte�í se pravideln� jednání neú�astní, d�ležité je však, že pravideln� pobírají honorá�e. 
Není Vám, prosím, kterých se to týká, hanba? 

Nechci  nikomu  ubližovat,  ale  dle  mého  názoru  a  zkušeností za uplynulá léta, žádné vedení nem�lo zájem 
a vzhled obce. A když již jsou na n�které závažné nedostatky upozor�ováni, cítí se dot�eni.  

Tém�� každý m�síc vychází KARLOVICKÝ ZPRAVODAJ, ale bohužel se z n�j nedozvíme nic, co se týká 
práce ObÚ. Jsou sice p�ed ú�adem výv�sky, ale kdo má �as i trp�livost tam stát, než si p�e�te 10 list� a ani potom 
není v obraze. Byla jsem se svými známými na zasedání zastupitelstva n�kolikrát, ale pokaždé to vypadá, že je 
nep�ipravené, polovina zastupitel� se nikdy k ni�emu nevyjad�uje (asi si neuv�domují, že jsou zástupci 
karlovických ob�an�, nikoliv starosty). A když se starosta Batík naposledy vyjád�il, že Karlovice musí vrátit 
n�co p�es 800 tisíc získané dotace, tak jsme se zvedli k odchodu. Karlovice, které pot�ebují každou korunu, byly 
nesprávným postupem vedení o tuto �ástku p�ipraveny.  

Musím zd�raznit, že já jsem nikdy po vedení ObÚ necht�la nic pro sebe, ale když vidím tu spouš� v okolí, 
nedá se na to nereagovat. Obecní plochy kolem našeho plotu v délce asi 200 m obhospoda�uje moje rodina 
v n�kterých místech ší�ka až 4 m, rovn�ž obecní žlaby �istíme n�kdy za p�isp�ní soused� rovn�ž my. První 
kosení bylo nad naším plotem u ob. studny dne 7. 7. 2010. Na h�bitov� se za�alo kosit až když si n�kte�í ob�ané 
za�ali s sebou nosit motorové kosy, aby se v�bec dostali ke svým hrob�m. A do té doby nastal zvrat. Co 
neud�lali za x let, to se snaží dohonit m�síc p�ed volbami. Celkem jsem od roku 2003 do dnešní doby napsala na 
ObÚ 25 dopis�, týkajících se vesm�s pietních míst v Karlovicích (kapli�ka kostela, oba h�bitovy a jejich okolí. 
Mohu �íci, že vedení na tato místa tém�� nechodí a nejeví o n� zájem. P�i posledním zvolení starosty Batíka, byli 
rovn�ž zvoleni dva místostarostové a to �editelka školy Hana Vitásková a Petr Czasch. Paní �editelka se velkou 
m�rou zasloužila – tenkráte ješt� s po�áte�ní aktivitou starosty Batíka o odvezení starých náhrobk� ze h�bitova, 
které se od konce války na t�chto pietních místech povalovaly. Žáci základní školy pak zasadili klem t�í 
h�bitovních zdí mladé stromky. Tímto však aktivita starosty Batíka skon�ila. Dokonce mu ani nedošlo, že vysoká 
tráva, která narostla kolem t�chto strome�k�, se musí �ádn� oglosovat. Po mém n�kolikaletém upozorn�ní b�hem 
následujících let, se o tyto porosty již pracovní �eta�i ObÚ starat za�ala, ale tím zp�sobem, že kosení provádí jen 
u stromk�, které jsou vid�t do cesty. Stromky z horní �ásti již plevel nejsou ani vid�t, tak pro� se zbyte�n�
namáhali, že?  Byly naplánovány ješt� další akce na zvelebení Karlovic, ovšem aktivita starosty Batíka skon�ila. 
To byl taky jeden z d�vod� pro� paní �editelka školy funkce místostarosty odstoupila na pozici zastupitelky.  

Ješt� ke h�bitovu – ten má v pracovní náplni paní Šilerová, které je úpln� jedno, jak tato místa vypadají. 
P�erostlé stromy, povolují se urnové hroby mezi klasickými, do urnové �ady bylo povoleno poh�bení do zem�, 
dokonce ve 3/2008 zem�ela karlovická paní, která m�la velké zásluhy jako zdravotní sestra v bojích o DUKLU. 
Byla pochována se všemi poctami, které t�mto lidem náleží, do n�mecké hrobky u zadní zdi h�bitova. Následn�
pak (asi za 3 týdny) v tichosti p�enesena na opa�ný konec h�bitova, do jiné hrobky – poukazovali na to všichni, 
kte�í navšt�vují h�bitov �ast�ji.  

Letos na ja�e, když bylo delší dobu slune�no, byli jsme všichni nuceni si vodu na zavlažování nosit z domu. 
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Studna  u  kostela  je  nefunk�ní,  paní  Šilerová mi napsala, abych o opravu požádala církev. Rovn�ž taky, abych 
o kosení trávy kolem kostela požádala církev. Když jsem p�išla na obec s dotazem, pro� není vodovod na 
h�bitov� zprovozn�n, �ekla že jej tam ani dávat nebude, protože jsme jej 3x v sezonu vy�adili provozu. Já chodím 
v letních m�sících na h�bitov tém�� každý den, rovn�ž moji známí, ti jsou na h�bitov� každý den a za celou tuto 
dobu se nestalo, že by voda netekla. T�ší paní Šilerovou d�lat lidem schválnosti? V tomto p�ípad� na takových 
místech nemá co d�lat. Bu�te si jistá paní Šilerová, že to není jen m�j názor. Pracovníci ObÚ jsou tady pro 
ob�any, ne opa�n�. M�la by tu být ur�itá spolupráce.  

Tém�� každý m�síc vychází KARLOVICKÝ ZPRAVODAJ  – asi by byl pro Vás velký problém zve�ejnit, co 
je na t�chto pietních místech dovoleno a co ne. Opravdu Vám nevadí, že se op�t dávají ke h�bit. zdem již 
opot�ebované zbytky pomník�, že si popelnice, které mají být v blízkosti h�bitovních bran, tr�ní p�es cestu na 
parkovišti? Má v�bec vedení obce p�edstavu, kolik bývá v dob� ned�lní mše na tomto parkovišti aut a to ješt�
nehovo�ím o svátcích všech svatých a zem�elých. Pro� rozhodujete se starostou o n��em, co je navíc jist� i proti 
p�edpis�m? Starostou jsem již na to i upozor�ovala, sta�ilo by srovnat terén u obou h�bitovních bran a bylo by po 
problému, pro� by se m�lo n�co d�lat jednoduše, když to jde i složit� a nemá to žádný efekt?! 

Každý rok n�kolikráte upozor�ujeme starosty, aby byla tráva kosena nejen u hlavní silnice, ale také na 
pietních místech –d�lali, že neslyší. Co se d�je v Karlovicích nyní, to si opravdu nepamatuji. Tráva se sice za�ala 
kosit  až  v  �ervenci,  ale  od  té doby se kosení provádí po celých Karlovicích bez upozor�ování snad každých 
14 dní. Najednou to jde? M�síc p�ed volbami?  

Páni starostové, vím, že všichni jezdíte vesm�s auty, ale co se n�kdy projít bo�ními cestami – t�eba ke 
h�bitov�m, k nádraží (vlak.).  Všude  úzké cesty a na b�ezích obrovské ke�e šípk�. Mluví se o tom již n�kolik let 
a všechno marné. Uv�domte si prosím, že všichni nejezdí auty, že my p�ší si p�i st�etu dvou aut v uvedených 
místech musíme postoupit až do t�chto ke��. Už m�ly být dávno se�ezané a pr�b�žn� se musí se�ezávat dál. 
Všechny cesty na naší stran� vedou s kope�ka o opa�n�, žlaby u cest neberou všechnu vodu, tato se v dolin�
siln�jších   deš��  valí po  cestách  a  je z toho potok – a ješt� nemluvím o zimním období, kdy tato voda zamrzá 
a cesty jsou jedno kluzišt�. Všechny práce, do kterých obec investuje, by si m�la hlídat, aby byly provedeny 
funk�n�. Nap�íklad m�íže, které by m�ly zachycovat vodu z les� – kopc�, nejsou provedeny kvalitn�, vodu pouze 
�áste�n� zachycují, zbytek te�e po cestách k pekárn� a ke SLEZANU a samoz�ejm� v zim� je to jedno kluzišt�.  

Kapli�ka - nikde nebylo zve�ejn�no, kolik se na její opravu vybralo, myslím, že dávali tém�� všichni 
karlovi�tí. Zasloužili by si, aby je také n�kdo informoval kolik se vybralo a kdy se již kone�n� zapo�ne s její 
opravou – že by v zim�? Od této doby již uplynuly 4 m�síce. Vrbenský Zpravodaj informuje své ob�any o všem, 
co ú�ad podniká, p�ipojuje se také paní D. Selingerová, starostka Ludvíkova. PRO� JE PROSÍM 
V KARLOVICÍCH VŠE TAK SLOŽITÉ?  

Za všechny soudné karlovické ob�any, se kterými jsem o výše uvedeném hovo�ila 
L. Žákovská     

Reakce na p�ísp�vek paní Ludmily Žákovské 
Nutno �íci, že po p�e�tení kritických slov paní Ludmily Žákovské na mou adresu jsem 

byla pon�kud zasko�ena.  
Nejen já, i rodina zesnulé karlovické paní, které rozhodn� nejsou komentá�e pisatelky 

p�íjemné. Pro poz�stalou rodinu to bylo bolestivé rozhodnutí a m�la vážné d�vody, pro� p�emístila ostatky 
zesnulé. U�inila tak se souhlasem starosty obce. Hrobová místa nejsou v naší obci pronajímána dle „mé osobní 
zlov�le“.  

Pro usnadn�ní zálivky na místním h�bitov� byla provedena vodovodní p�ípojka z ve�ejného vodovodu se 
stojánkem.  V zimním období je stojánek mimo provoz aby nedošlo k poškození mrazem.  Je uzav�en i b�hem 
roku p�i poruchách, ke kterým dochází pravideln� stržením ventilu. Opravy jsou provád�ny pr�b�žn� a stojánek 
byl vždy zprovozn�n.   

Pisatelka byla skute�n� upozorn�na na fakt, že studna, která se nachází na pozemku u kostela sv. Jana 
Nepomuckého, je stejn� jako pozemek, ve vlastnictví 
ímskokatolické farnosti Karlovice a s požadavky se má 
tedy obrátit na vlastníka.  

Za správu i opravy majetku je zodpov�dný vlastník, nikoliv Obec Karlovice.  
Je pravdou, že pozemek kolem místního kostela udržuje pouze Obec Karlovice svými mnohdy omezenými 

prost�edky. 

   K ostatnímu textu, tvrzením a �e�nickým otázkám paní pisatelky, stejn� jako k jejím názor�m, se vyjad�ovat 
nemíním.   

        Zdenka Šilerová 
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Sedmý srpen se zapsal do pov�domí Liberecka, Ústecka a Pardubicka tragicky.  

Povode� ovlivnila život tisíce lidí, napáchala miliardové škody. Bohužel, brala i životy.  

Komunistická strana �ech a Moravy vyhlásila mezi svými �leny celorepublikovou finan�ní sbírku na pomoc 
postiženým ob�an�m. Rychle zareagovali p�edevším komunisté z postižené oblasti Liberecka a v první fázi 
nakupovali �istící prost�edky, lopatky, kýble, ale i zdravotní materiál a jídlo. Pozd�ji následovala pomoc do 
konkrétních rodin. Dle poptávky pomáhali jednotlivci a Levicové kluby žen a p�ispívali r�znými dary: nap�. 
ošacením, nábytkem, hra�kami a podobn�.  

Naše ZO KS�M ve Vrbn� pod Prad�dem rovn�ž zareagovala na tuto výzvu pot�ebné pomoci a na ve�ejné 
p�edvolební sch�zi KS�M konané 3. zá�í 2010 provedla finan�ní sbírku, od kterých bylo vybráno od �len�
KS�M, LKŽ a dalších p�ítomných ob�an� celkem 2500 K�. Tyto finan�ní prost�edky byly následn� odeslány 
stranickou cestou do Liberce pro postižené ob�any. Jedna naše �lenka poslala i balík se 4 ks ložního prádla 
v�etn� prost�radel, deku a dalšími drobnostmi.  

Jak  nás  ujistila  p�edsedkyn�   OV KS�M  v  Liberci  všechny prost�edky a v�cné dary jsou �ádn� evidovány 
a jejich využití pr�b�žn� kontrolováno.  

Jak byly naše finan�ní prost�edky využity nám s pod�kováním sd�lila p�edsedkyn� OV KS�M v Liberci Dana 
Lysáková.  

Výbor MO KS�M up�ímn� d�kuje všem dárc�m, kte�í pro postižené ob�any ochotn� p�isp�li. Je vid�t, že jim 
osud jiných lidí není lhostejný. Pro tyto lidi je podaná ruka ni�ím jiným nezastupitelná.  

Na záv�r bych cht�la �íct moudrou myšlenku Alberta Einsteina: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, má 
smysl.“ 

Za výbor KS�M hospodá�ka L. Strnadová  

Povode� = ne�ekaná no�ní m�ra (a lidská solidarita) 
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  1. 10. - Koncert: Vábivé melodie - 19:30 - Libuše Karlova Studánka  
  4. 10. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
  4. 10. -  Žijme zdrav�ji - zahájení pravidelných pond�lk� -18:00 hod - St�echa  
  4. - 10. 10. - Týden knihoven - týden otev�ených dve�í, registrace nových �tená�� zdarma - M�stská knihovna 
  5. 10. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
  5. 10. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
  6. 10. -  Pasování na �tená�e - pro 2. t�ídy ZŠ - 8:00 hod a 10:00 hod - M�stská knihovna. Zveme rodi�e  
 i prarodi�e! 
  6. 10. -  Den otev�ených dve�í s kulturním programem - 9:00 - 16:00 hod - Domov pro seniory Mnichov  
  6. 10. -  p�ednáška na téma „Problematika dostupnosti zdravotní pé�e na Bruntálsku“ - p�ednáší MUDr. Jan 

 Síla, neurochirurg - 18:00 hod - St�echa 
  7. 10. -  Podzimní tvo�ení v knihovn� - 14:00 - 16:00 hod - M�stská knihovna - pro d�ti s rodi�i 
  7. 10. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní um�lecké školy 

 Vrbno pod Prad�dem 
  8. 10. -  Evropský kabaret  - 19:30 - Libuše Karlova Studánka  
  9. 10. -  výšlap Ramzová - žl.zn. Vozka - z. zn. Branná (20 km) - po�ádá Klubu vrbenských turist�
  9. 10. -  Den zdraví - 9:00 - 13:00 hod -  St�echa 
  9. 10. -  koncert P�veckého sboru Hodonín  - 10:00 hod v Letních lázních Karlova Studánka 
  9. 10. -  cvi�ení „Štíhlá díky tanci“ - cvi�í Míša - po�ádá ASPV TJ Sokol - 14:00 hod - T�locvi�na ZŠ 

 Sokolovna  
  9. 10. -  pohádka pro d�ti a jejich rodi�e „O princezn� Julince a drakovi Brundibárovi“ - 15:00 hod - St�echa 
  9. 10. -  XVI. mezinárodní festival p�veckých sbor� - 16:00 hod - Mír 
10. 10. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod  - St�echa 
11. 10. -  kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
11. 10. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
11. 10. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa  
12. 10. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
12. 10. -  cyklus „Podzimní Máchovské variace“ - autorská beseda se spisovatelkou I. B�ezinovou „Básník 

 v báglu“ - ur�eno pro žáky ZŠ a gymnázia - 8:00 hod a 10:00 hod - St�echa 
13. 10. -  kurz PC pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
13. 10. -  (POZOR ST
EDA!!!) - p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Zdravotní prosp�ch klí�ových 

 potravin“ - p�ednáší Ferdinand Janek, poradce zdravého životního stylu - 18:00 hod - St�echa  
14. 10. -  Univerzita t�etího v�ku - Podoby t�la - fyziologické zvláštnosti lidského t�la - p�ednáší Mgr. V�ra 

 Holubová - 16:00 hod - St�echa 
14. 10. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní um�lecké školy 

 Vrbno pod Prad�dem 
14. 10. -  divadelní p�edstavení Divadla Pavla Trávní�ka „SBOROVNA“. Hrají: Pavel Trávní�ek, Luboš Xaver 

 Veselý, Petra Jindrová, Uršula Kluková, Kate�ina Kornová, Hana Tunová, Monika Fialková.  
 - 19:00 hod - St�echa. 
15. 10. -  Hašlerovy písni�ky  - 19:30 - Libuše Karlova Studánka  
18. 10. -  kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
18. 10. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
18. 10. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa  
18. - 22. 10. - Centrum život a zdraví - kurz „Za p�t dn� neku�ákem“ - 18:00 hod - St�echa 
19. 10. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
19. 10. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
20. 10. -  kurz PC pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
20. 10. -  cyklus „Podzimní Máchovské variace“ - promítání filmu „Máj“ s komentá�em - ur�eno student�m a 

 ve�ejnosti - 10:00 hod - St�echa  
21. 10. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní um�lecké školy 

 Vrbno pod Prad�dem 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - �íjen 2010 
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22. 10. -  �aj o páté - po�ádá LKŽ Vrbno p. P. - 16:30 hod - St�echa 
22. 10. -  Koncert: Hudební pot�šení - 19:30 hod - Libuše Karlova Studánka  
23. 10. -  výšlap Olšany (Klášterec) - z. zn. Janoušov - z. zn. partyzánské bunkry - �. zn. Kocanda (20 km) - 

 po�ádá Klub vrbenských turist�
25. 10. -  Sportovní gymnázium Vrbno - Galerie na schodech - vernisáž výstavy koláží Ivety A. Du�ákové -  
               10:00 hod na Sportovním gymnáziu.   
25. 10. -  kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
25. 10. -  jazykové kurzy od 17:00 hod - St�echa 
25. 10. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa  
26. 10. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
26. 10. -  cestopisná p�ednáška „Havajské ostrovy“ s diapozitivy, suvenýry, havajskou hudbou - p�ednáší   
               PaedDr. Libor Turek - 18:00 hod - St�echa 
26. 10. - 1. �ást t�ídílného kurzu „Papírový pedig pro pokro�ilé“ - vede Božena Da�ková - 17:30 - 19:30 hod - 

 St�echa. Další �ásti kurzu prob�hnou 2. 11. a 9. 11. 2010. 
27. 10. -  kurz PC pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
29. 10. -  sch�ze MO KS�M - 16:30 hod  - St�echa 
29. 10. -  Cestopisná p�ednáška - Karibské ostrovy  - 19:30 - Libuše Karlova Studánka  
31. 10. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod  - St�echa 
do 21. 10. - Sportovní gymnázium Vrbno - Galerie na schodech - výstava fotografií Josefa Kuníka „Kv�tinky“   
do 29. 10. - výstava fotografií „Nap�í� Moravou“- vystavují: Radim Kalivoda, Jan Ovesný, Martin Žatka a 

 „Lesní sklo“ - sklárna MATES - St�echa 
do 26. 11. - výstava obraz� a grafiky Jana Rapina „Zátiší s ženou“ - Art Galerie Penzionu u �eky Karlovice  
 - každou sobotu  - Tane�ní ve�ery s živou hudbou v 19:00 hod - Hudební hala Karlova Studánka 
3. 11. -  divadelní p�edstavení „MÁJ“ v podání Barbory Hrzánové, here�ky pražského divadla Viola -  po�ad  
 z cyklu „Podzimní Máchovské variace“ - 19:00 hod - St�echa. P�edprodej vstupenek ve St�eše od 

 15. 10. 2010. 
Na�a Trzaskaliková 

St�edisko kultury a vzd�lávání ST
ECHA Vrbno p. P.  
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Sportovní gymnázium Vrbno pod Prad�dem – Galerie na schodech 
1. 9. – 21. 10. 2010 

Josef Kuník - KV�TINKY 

                 

Sportovní gymnázium Vrbno pod Prad�dem – Galerie na schodech  
Iveta A. Du�áková – koláže 

Vernisáž výstavy 25. 10. v 10.00 hod 
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KULTURNÍ PROGRAM

  1. 10. -  Koncert: Vábivé melodie  od  19:30 v Libuši  
  8. 10. -  Evropský kabaret   od 19:30 v Libuši 
  9. 10. -  Koncert PS Hodonín od 10:00 v Letních lázních 
15. 10. -  Hašlerovy písni�ky  od 19:30 v Libuši  
22. 10. -  Koncert: Hudební pot�šení   od 19:30 v Libuši 
29. 10. -  Cestopisná p�ednáška – Karibské ostrovy   od 19:30 v Libuši 
Tane�ní ve�ery s živou hudbou – každou sobotu  v 19:00 hod. v Hudební hale 

ZÁJEZDY  - sledujte na plakátech a na internetu  

SPORTOVNÍ  AKCE – sledujte na plakátech 

PROCHÁZKA PO KARLOV� STUDÁNCE
Každý �tvrtek v 15:00 hod, sraz p�ed Libuší. Povídání o míst�, historii i o okolí. Provází Jolana Burgetová - 

kulturní referentka.(za p�íznivého po�así) 

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

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

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

Více na www.k.studanka.cz
Jolana Burgetová 

M�stské divadlo Bruntál
tel. 554 712 765/6, divadlo@mubruntal.cz 

úterý 12. 10. v 17 hodin -  foyer divadla, vernisáž výstavy 
20 let m�stských novin – NÁŠ DOMOV - výstava potrvá do 12.11. 

úterý 5. 10. v 10 hodin 
NA SALAŠI DRACI JSOU - P�vabná, laskavá a hlavn� humorná valašská klauniáda, která pobaví nejen  
d�ti.hraje Divadelní spole�nost Františka Kreutzmanna Praha, vstupné 30,-K� / ur�eno pro MŠ a ZŠ 

sobota 9. 10. v 17 hodin  
SMRT NA 4 ZP	SOBY – �erná komedie pro diváky od 15 let - divadelní soubor ZÁPLATA Bruntál 

sobota 9. 10. v 19 hodin  
AGENTURA DRAHOUŠE aneb S�ATKY VŠEHO DRUHU - Divadelní soubor KANTO
I Mikulovice  
uvádí komedii Rudolfa Trinnera, vstupné na ob� p�edstavení 30,-K�

pátek 15. 10. a sobota 16. 10. v 19 hodin 
SCREAMERS V ŠAPITÓ - zábavná hudební show 
vstupné 180,-K� / rezervace vstupenek do pond�lí 4.10. / 

ned�le 17. 10. v 15 hodin – malý sál 
Hrajeme si na pohádky - O Budulínkovi a O kohoutkovi a slepi�ce 

Lázn� Karlova Studánka 

Kultura v Bruntále 
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úterý 26.10. v 19 hodin 
Gustav Skála: DOSTANU T� NA JAHODY 
hrají  - Michaela Dolinová, Ivan Vysko�il, Z.�urdinová/K.Urbanová, Z.Tannenbergerová a M. Merunka /  
M. Slaný, vstupné 175,-K�

Farní kostel v Bruntále 
pond�lí 11. 10. v 18 hodin   
I. abonentní koncert KPH uvádíme v rámci VII.ro�níku Svatováclavského hudebního festivalu
CAMERATA JANÁ�EK - Pavel Doležal – um�lecký vedoucí, Petr �ech – varhany, program – G.F.Händel,  
G.Ph.Telemann, M.Corette, J.B.Boismortier a G.Sciroli, vstupné 100,-K�, senio�i,studenti  75,-K�

Muzeum v Bruntále 
tel. 554 717 947, 554 717 949

do 31.10. - TOP 4 - Malich, Sýkora, Boštík, Grygar – grafika 

Hrad Sovinec 
www.sovinec.cz 

2. a 3. 10. od 9 hodin  
ÚT�K Z �ÁDU – st�edov�ký tajuplný p�íb�h z podh��í Jeseník� – za soumraku se hrad stává rejdišt�m  
�arod�jnic a temných sil – slavnostní ukon�ení sezóny 2010 

M�stské divadlo Krnov 
Mikulášská 21, www.mikskrnov.estranky.cz

ned�le 10. �íjna v 15:00 hodin 
OBUŠKU Z PYTLE VEN – pohádka podle K. J. Erbena v muzikálovém zpracování
Hraje: Divadelní spole�nost J. Jurištové Praha. Vstupné: 60 a 50 K�

úterý 12. �íjna v 19:30 hodin 
SCREAMERS V ŠAPITÓ - show oblíbené travesty skupiny tentokrát z cirkusu. Vstupné: 220 a 200 K�

�tvrtek 14. �íjna v 19:30 hodin 
Neil Simon: POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENC	 - komedie 
Hrají: Simona Stašová (trojrole), Petr Nárožný. Poslední p�edstavení v rámci p�edplatného do divadlana rok 

2010, vstupné: 250 a 230 K�
M�stské muzeum Krnov 
Výstavní sí� - Zacpalova 1 

do 10. �íjna - JIND�ICH GOLA „NÁVRATY“ - výstava krnovského výtvarníka  
.

Koncertní sí� Sv. Ducha 
ul. Svatého Ducha 12 

st�eda 13. �íjna v 19:00 hodin 
koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu Crescendo Baroque Basel (SRN) 
komorní soubor staré hudby. Vstupné: 120 K� (d�ti a studenti sleva 50%) 

P�írodní památka Staré hliništ�
St�edisko ekologické výchovy 

Petrovická 251 
sobota 2. �íjna od 10:00 do 12:00 hodin 
Zahájení kampan� Krnov – m�sto mezi �ekami - „VODNÍK NA HLINIŠTI“ - hry, povídání  
o vod�, písni�ky, opékání špeká�k�. Akce pro rodi�e s d�tmi. 

St�edisko volného �asu méa 
Dobrovského 16 

ned�le 24. �íjna v 15.00 hodin 
PYŠNÁ KOZA - loutková pohádka. Hraje: Loutká�ský soubor KRNOVÁ�EK 
Vstupné: 30 K� - Prodej vstupenek p�ed p�edstavením 

Kultura v Krnov�
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Zve všechny milovníky p�írody na výšlap 
KDY: 9. 10. 2010 
KAM: Ramzová – žl.zn. Vozka  – z.zn. Braná (20 km) 
SRAZ: 8:00 hod. u klubu LNH 
P�ihlášky do 8. 9.2010 p�ijímá Kopil�ák Štefan mob. 732 248 236 
Cena dopravy – �lenové 20,- K�, ostatní 50,- K�. 

KDY: 23. 10. 2010 
KAM: Olšany (Klášterec) – z.zn.Janoušov – z.zn.Partyzánské bunkry – �.zn. Kocanda (20km) 
SRAZ: 6:30 hod. u klubu LNH 
P�ihlášky do 22. 10. 2010 p�ijímá Kopil�ák Štefan mob.732 248 236 
Cena dopravy – �lenové 50 - K�, ostatní 80,- K�. 

VRBENSKÁ PADESÁTKA 2010 

40 ro�ník „Vrbenské Padesátky“máme za sebou. Myslíme, že ho m�žeme zhodnotit pozitivn�. 
Po�así nám p�álo. 
173 ú�astník� z Vrbna pod Prad�dem, Hol�ovic, Bruntálu, Libiny, Zátoru, Krnova, Ostravy,  
Haví�ova, Zlína, Pardubic, Velkého Újezda, Zlatých Hor, Jeseníku, Široké Nivy, Skrbovic, 
Karlovy Studánky, Karlova, Opole, Glucholaz se prošli na �erstvém vzduchu, nasbírali houby 
A dokázali si, že 12, 25 nebo 50 km se dá ujít bez v�tší újmy na zdraví. 
V cíli pochodu dostali �aj, chleba se škvarkovou pomazánkou i tradi�ní skleni�ku s emblémem Vrbenské  
Padesátky. 
50 km šlo 36 ú�astník�, 25 km šlo 59 ú�astník�, 12 km šlo 51 d�tí a 27 rodi��. 
Nejstaršímu ú�astníku bylo 72 let a nejmladšímu 2 roky. 

KLUB VRBENSKÝCH TURIST	

p�i TJ SOKOL VRBNO POD PRAD�DEM
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Cht�li bychom také pod�kovat  sponzor�m, bez nichž by se nám tato akce t�žko po�ádala. 
Naše pod�kování pat�í t�mto firmám: 
Autodoprava Na�a Klí�ová, vzduchotechnika Pavel Kamenský, zemní práce Darmovzal,  
Odbory Advanced Plastics, tiskárna Zubalík, firma Pa�ák, Viamond, TWI spol. s.r.o., Monika Šev�íková. 
Vrbenskou Padesátku jsme po�ádali s podporou L�R Karlovice, Jeseník a M�sto Albrechtice. 
T�šíme se na další ro�ník a hojnou u�ast vroce 2011 

                                              Výbor Klubu Vrbenských Turist�  

�Dne 26. 8. se konala na volejbalovém h�išti u Sokolovny ZŠ tradi�ní „Plácaná ve volejbale“. Ú�ast byla 
velká, hra zábavná a ob�erstvení bohaté. Zde je foto vít�zného týmu �

ASPV  Vrbno pod Prad�dem Vás srde�n� zve na sobotní cvi�ení 
„Štíhlá díky tanci“ 

P�ij�te se vyblbnout a propotit tri�ka p�i MTV dance a latin�, 
proložené posilováním a zakon�eném protažením. P�ipraveno je pro 
vás snadné, zábavné a velmi ženské tan�ení, hezká hudba a ani vaše 
svaly nep�ijdou zkrátka. �eká na vás také tombola od spole�nosti 
NIKE. 

Kdy:  9. 10. 2010
V kolik: 14:00 hod.
Kde:  T�locvi�na ZŠ Sokolovna Vrbno  
Vstupné: 50 K� �leni ASPV 
         70 K� ostatní 
Cvi�í: Míša 

Cvi�ící narození v �íjnu mají vstupné zdarma! Ti, kte�í jsou 
narozeni v m�sících �ervenec a srpen, mohou využít jednoho 
vstupného zdarma od zá�í až do prosince dle toho, jak jim to bude 
vyhovovat. 

ASPV informuje... 
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Dne 26. 6. 2010 se konal na kurtech tenisového oddílu ve Vrbn� pod Prad�dem tradi�ní turnaj ve �ty�hrách. 
Tento ro�ník byl odlišný hlavn� ve zm�n� názvu. Minulý rok na podzim opustil �ady tenisových nadšenc� velice 
náhle a hlavn� ne�ekan� pan Pavel Holý. �lov�k ob�tavý,otev�ený a hlavn� jeden z t�ch, díky kterým se kurty 
po�ád rozvíjejí  a tenisový areál je po�ád hez�í a hez�í. To jsem považoval za  nutné uvést na úvod. A te�
k samotnému turnaji. 

Ú�ast byla op�t po�etná ( 48 hrá�� ). Po rozd�lení do skupin se rozb�hly boje o co nejlepší umíst�ní. Dvojice, 
které se umístily na 1. a 2. míst� ve své skupin�, postoupily do hlavní sout�že. Dvojice ze 3. resp. 4. místa 
postoupily do sout�že o út�chu. Dál už se hrálo vy�azovacím zp�sobem  až nakonec ob� sout�že dosp�ly do 
finálových boj�. V hlavní sout�ži se až do této fáze probojovali : 

hlavní sout�ž   : Ivan Mízner, Jan Mízner – Zbyn�k Švábik, Robert Valenta 
sout�ž út�chy : Jaroslav Kunc ml., Vít Pre�an – Jaroslav Stehlík, Igor Žemba 
Ti, kte�í v t�chto duelech zvít�zili, jsou vyzna�eni siln�jším písmem. 
Na záv�r je t�eba dodat, že úrove� a hlavn� organizace si zaslouží „1“. 
Nashledanou p�íští rok . 

  Zahájení  - p�edseda TO Zden�k Valenta                               Novinka ro�níku –„ jest�ábí oko“ 
           

                                            Finalisté hlavní sout�že : Jan Mízner, Ivan Mízner, 
                       Jako obvykle pohoda        Robert Valenta, Zbyn�k Švábik 
   

Igor Žemba 

Memoriál „Bed�icha Opatrného a Pavla Holého“ - 2010 
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Navzdory nep�ízni po�así se 15. zá�í uskute�nil 1. závod 2. ro�níku sportovní sout�že Trivallis cup 2010/11. 
Vloni jsme sout�ž odstartovali b�hem, letos závodem na in - line bruslích. Po�adatelé ješt� deset minut p�ed 
startem váhali, zda závod odložit �i nikoliv, na závod však p�ijely i p�espolní d�ti, kterým o�ividn� déš� ani 
trochu nevadil a p�edevším kv�li nim byl i p�es nízký po�et ú�astník� závod odstartován.  

Jako první závodili ti nejmenší, kte�í absolvovali 200metrovou tra�. Nejrychleji tra� zdolala Veronika 
Stuchlová p�ed Zde�kem Podražilem (oba TC Prad�d), t�etí dojela Kate�ina Mlyná�ová (ACS Drak Vrbno). 
V závod� na 400 metr� nastoupily sice jen dv� d�ti, ale jejich souboj byl velice vyrovnaný a dramatický. Na 
pásce zvít�zil Marian Danos (TopGun Vrbno) s t�sným náskokem p�ed Nikol Zapletalovou (TC Prad�d). 

U dalších dvou závod� byla s ohledem na po�así pozm�n�na tra� tak, aby se závod jel pouze do kopce, 
v mokru by to totiž na bruslích z kopce po�ádn� klouzalo. Nejprve byla odstartována 4,5kilometrová tra�, minutu 
poté vystartovali závodníci, kte�í jeli 2,5kilometrovou tra�. Nejrychleji se s ní vypo�ádal Martin Lukeš (TC 
Prad�d) p�ed Mat�jem Ptá�níkem (Maxbike Orlová) a Jirkou Petrušem (ACS Drak Vrbno). Jediná dívka Klára 
Škopcová (ACS Drak Vrbno) dojela do cíle s nevelkou ztrátou na kluky.  

V hlavním závod� na 4,5 km se na �ele usadila trojice Václav Žabí�ek, Richard Klech a Pavel Pytela a nebylo 
snadné p�edpov�d�t, kdo si s tratí poradí nejlépe. V cílové rovince se však s více než p�lminutovým náskokem 
objevil Venca Žabí�ek, který dle jeho slov „nastoupil soupe��m po cyklisticku“.  Druhý dojel do cíle Richard 
Klech s t�sným náskokem p�ed Pavlem Pytelou a Patrikem Thomasem. Nejlepší ženou byla Martina Onderková 
p�ed Yvonou Kratschmerovou.  

První závod je tedy za námi, v podzimní �ásti seriálu nás ješt� �eká p�espolní b�h a cyklokros, do celkového 
po�adí se stejn� jako vloni zapo�ítává 8 závod� z deseti, panice tedy nemusí propadat ani ti, kte�í nep�ijeli na 
brusle. Bližší informace o p�ipravovaných závodech najdete na www.sgvrbno.cz nebo www.acsvrbno.estranky.cz  

.          Alena Mlyná�ová 

Zmoklé brusle 
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�ty�mi zá�ijovými �eskými poháry skon�ila silni�ní sezóna - pro cyklisty studující na Sportovním gymnáziu 
ve Vrbn� to byl velice vyda�ený záv�r sezóny - ve všech �ty�ech závodech stál n�který z nich na „bedn�“. 

První zá�ijový víkend se konaly �eské poháry v jihomoravském Kyjov�. V sobotním kritériu se nejlépe da�ilo 
Mat�ji  Lasákovi  (Max Cursor),  když dokázal s p�evahou zvít�zit v kategorii junior�. Dalšími juniory byli na 
16. míst� David Dvorský, na 17. míst� Tanas Markos a na 22. míst� Petr Hampl. V mužích se da�ilo Dominiku 
Hynkovi (Forman Cycling), když získal jeden bod a umístil se tedy na 13. míst�. Závod kadet� (hoši 15-16let) 
byl poznamenán t�žkým pádem jednoho z favorit�, tady nutno vyzdvihnout �in Tondy Lanta, který je �erstvou 
posilou na SG Vrbno, nezaváhal a zran�nému soupe�i poskytl první pomoc. Jejich závod byl po zásahu 
záchraná�� odstartován znovu, Tondovi se poda�ilo získat 2 body a skon�il na 11. míst�.  V kategorii kadetek si 
výborn�  po�ínala Tereza Pavelková (SKM Zlaté Hory), v první bodova�ce získala bod a jezdila tak na skv�lém 
4. míst�.  V  záv�ru  však  vypadla  a  byla  rozhod�ími odvolána. Žákyn� Klára Škopcová dojela sv�j závod na 
8. míst�. 

Ned�lní silni�ní závod zakon�il naprostou senzací David Dvorský 
(Mapei Ka�kovský), který je v�kem junior, ale startoval na zkoušku 
v kategorii muž�. Soust�ed�nou jízdou dokázal vycítit rozhodující 
únik, dostal se do vedoucí šestice, kde jel velice aktivn�, nicmén�
v záv�ru nesta�il na dva nejlepší. S ostatními si však dokázal ve spurtu 
poradit a dojel tedy na skv�lém 3. míst�. V závod� junior� se do první 
dvacítky vešli 13. Tanas Markos a 17. Martin Schneider, který kone�n�
za�íná dokazovat, že to na kole umí.  

D�jišt�m posledních dvou �eských pohár� mládeže byla moravská 
metropole Brno. V sobotu se jelo kritérium, nejprve jely  ža�ky, tady 
startovala vrbenská Klárka Škopcová, po�ínala si velice dob�e, 
nicmén� v záv�ru nesta�ila a dojela tak na 5. míst�, které ji posunulo 
v �eském poháru na kone�né 11. místo. Zvláštním zp�sobem si 
po�ínali rozhod�í v závod� kadetek, když se jim poda�ilo ze závodu 
odvolat všechny závodnice, Tereza Pavelková díky tomu p�išla o cenné 
4. místo. V kategorii junior� jel nejlépe opavský Petr Hampl (Mapei 
Ka�kovský), když vybojoval 3. místo a tímto skv�lým výsledkem na 
záv�r sezóny se v hodnocení �eského poháru posunul o n�kolik p�í�ek 
dop�edu. David Dvorský doplnil tento úsp�ch 5. místem. I v ned�li se nám da�ilo. Již zmi�ovaný Tonda  Lant  
(CPV Krnov)  využil  váhavého chování pelotonu, když  jeden  ze  závodník�  unikl,  a  vydal  se  do úniku za 
ním. Odvážnému št�stí p�eje, Tondovi se únik zda�il a bylo z toho skv�lé 2. místo. V juniorech si pro 6. místo 
dojel David Dvorský.  

„Silnice“ kon�í, cyklokros za�íná 
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V polovin� zá�í skon�ila úsp�šná silni�ní sezóna, ve stejný den jako poslední silni�ní závod se již ovšem konal 
první cyklokrosový závod. V Rohov�, který se nachází nedaleko Opavy, se za p�kného slune�ného po�así konal 
1. závod Oderského poháru, který byl generálkou p�ed prvními závody �eského poháru. Ve spole�ném závod�
žák� a kadetek se p�íliš neda�ilo d�v�at�m. Tereza Pavelková urvala p�ehazova�ku a závod pro ni p�ed�asn�
skon�il, Klárka Škopcová se „topila“ v blát� a bylo z toho 4. místo. Zkušenosti sbíral Št�pán Petruš (ACS Drak 
Vrbno), mezi staršími žáky dojel na 8. míst�. Jeho bratr Ji�í Petruš skon�il na 7. míst� v kategorii kadet�. 
Spole�ný závod junior� a muž� se jel pod taktovkou jezdc� týmu Max Cursor. Nakonec zvít�zil vrbenský rodák 
Zden�k Mlyná� p�ed Mat�jem Lasákem, pro t�etí místo si skv�lou jízdou dojel B�etislav Rohel (Forman Cycling), 
na stupn� vít�z� se postavil i pátý Dominik Hynek. V kategorii junior� po právu zvít�zil smola� Petr Hampl, 
když po defektu skv�lou a bezchybnou jízdou dokázal smazat získanou ztrátu. Generálka se tedy student�m SG 
Vrbno vyda�ila, nezbývá než pop�át jim mnoho úsp�ch� v nadcházející cyklokrosové sezón�.  

Alena Mlyná�ová 

Koncem zá�í p�estávají silni�ní závody a cyklisté se za�ínají p�ipravovat na cyklokros. A tak je �as na se�tení 
úsp�ch�. Cyklisté ACS Vrbno zaznamenali letos 21 vít�zství. Nej�ilejší byla MUDr. Jana Vy�ítalová, která se 
soust�edila na Moravský pohár amatérských cyklist� a poda�ilo se jí t�ikrát vyhrát n�který ze závod�. K tomu si 
p�ipsala ješt� více jak 10 druhých a t�etích míst. To jí vyneslo i celkové vít�zství v dámské kategorii, která �ítala 
asi 20 závodnic z celé Moravy a východních �ech.  Aktivní byla i Klárka Škopcová, i když se jí nepoda�ilo ani 
jednou vyhrát, na stupn� vít�z� se postavila desetkrát. Dv� vít�zství má na svém kont� i Ivana Metelková. 
Dvakrát vyhrát se poda�ilo i Ji�ímu Petrušovi, Pavlu Balákovi a v triatlonu �estmíru Nakládalovi, který obsadil 
v moravskoslezském triatlonovém poháru t�etí místo. 

Cyklisté ACS Vrbno krom� 21 vít�zství získali ješt� 62 druhých a t�etích míst. Pevn� v��íme, že 17 pódiových 
umíst�ní do vytoužené stovky získáme v cyklokrosu, což jsme již nazna�ili v Rohov� u Opavy, kdy se nám 
poda�ilo na „bednu“ 
vystoupit �ty�ikrát. 

V sout�ži družstev 
Jesenického šneka na 
silnici jsme obsadili 
druhé místo, když jsme 
v souboji o první místo 
prohráli o minimálních 47 
bod� s Cyklo Jeseníkem. 
Za námi z�staly celky 
Sundance Opava, SKM 
Zlaté Hory a Cyklo 
MAPEI Olomouc, které 
m�ly už výrazn�jší 
odstupy. Celkov� se 
Jesenického Šneka 
zú�astnilo 64 družstev, 
v�etn� n�kolika polských. 

Uspo�ádali jsme 19 
�tvrte�ních náborových 
závod� v rámci sout�že 
TRITUR 2010, t�i závody 
Jesenického Šneka, 
z nichž je nejvýznamn�jší 
Železný drak a v srpnu jsme byli dokonce i po�adatelé �eského poháru mládeže, který se jel v okolí Slezské 
Harty. K tomu nám pomáhají peníze za reklamu p�edevším od firem ZEMNÍ PRÁCE DARMOVZAL, 
ADVANCED PLASTICS, PELETY MADER, SCHUSKA, BALÁK stroje a p�ísp�vky od místních podnikatel�
jako Martin Butora,  AutoRemeš, Trend Dagmar Dlužanské, CykloChre�o a GARIS. 

                                                                                                                                  
 www.acsvrbno.estranky.cz 

Konec silni�ní sezóny 
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,,Knihy p�edstavují brány do jiných sv�t�…“ 
… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  �ERMÁK, P.:  Vá�a: král ko�ák�.  Praha:  Imagination of  people, 2010. 
2.:  MURPHY, J.:  Zákony myšlení a víry.  Bratislava: Aktuell, 2010. 
Budete tím, co si myslíte a v co v��íte. 
3.:   HRUBÍNOVÁ, M.:  Co mi povíš, Mat�ji?  Praha: Portál, 2010. 
Rozvíjíme �e� p�edškolních d�tí. 
4.:  KLÍMA, J.:  Pravda o Kájínkovi. 
itka: Daranus, 2010.
5.:  CHLEV�UK, O.V.:  Historie gulagu.  Praha: BB art, 2008. 
Od kolektivizace  do ,,velikého teroru“. 
6.:  ŠIMÁNEK, L.:  Austrálie, k�ížem krážem: zimní putování po �erveném kontinentu.  Rtyn� v 

Podkrkonoší: Action-Press, 2010.
7.:  PROCACCI, G.:   D�jiny Itálie.  Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2010. 
Edice D�jiny stát�. 
… pro d�ti a mládež 
MIRA PONS, M.: Internet krok za krokem. Praha: Albatros, 2005. 
KOVA
ÍKOVÁ, Z.: Pranostiky: Rokem krok za krokem. Praha: Albatros, 2006. 
…z beletrie 
1.:  DAVIS, L.:  Žalobci.  Praha:  BB art, 2010. 
Informátor Marcus Didius Falco se po náro�ném vyšet�ování v odlehlé Británii vrátil dom� do �íma a znovu  
na n�ho dolehly pracovní povinnosti informátora a vyšet�ovatele. Pod�adný úkol ho svede dohromady  
s právnickými esy té doby. Prot�elí žalobci, historické postavy, si necht�jí zamazat ruce. Na špinavou práci si  
proto najmou neurozeného informátora. Falcona �eká tvrdý o�íšek: sebevražda váženého senátora.
2.:KUZNESKI, CH.:  Proroctví. Poslední tajemství proslulého ,,Nostradama“. Brno: Jota, 2010. 
Zdá se, že p�edpov�di v�hlasného francouzského léka�e a astrologa z 16.století se za�ínají s d�sivou ur�itostí  
napl�ovat. Je na Jonathonu Paynovi a Davidu Jonesovi, bývalých �lenech speciálních jednotek americké  
armády, aby podstoupili zápas na život a na smrt s rafinovaným a nelítostným vrahem a postavili se t�m, kdo  
cht�jí zneužít Nostradamovo v�d�ní pro své temné zám�ry. Jde p�i tom o tajuplné �ty�verší napsané na  
pergamenu, které je t�eba rozluštit… 
3.:  TURNBULL, S.:  Skoro Francouzka.  Praha: Motto, 2010. 
Australská noviná�ka Sarah se p�i cest� po Evrop� seznámí s francouzským právníkem Frédérikem, zamiluje  
se do n�j a p�ijme jeho pozvání na týdenní návšt�vu Pa�íže. O osm let pozd�ji tam ješt� po�ád je, už jako  
Frédérikova manželka. Energická Sarah se snaží co nejlépe zapadnout do francouzského prost�edí, ale  
dopouští se fatálních chyb: sama si nalévá šampa�ské, p�íliš hlasit� se sm�je, a dokonce se chystá vyrazit pro  
bagetu v oby�ejných teplácích. Ve své knize s humorem lí�í nejen peripetie provázející sžívání dvou lidí  
pocházejících z naprosto odlišného prost�edí, ale sou�asn� nabízí pohled na Francii nikoli o�ima turisty, ale  
o�ima ,,Skorofrancouzky“ –  ženy, která v ní žije, ale stále z�stává tak trochu cizinkou.
 4.: HERSHON, J.:  Nev�sta.  Líbeznice: Víkend, 2010. 
Román o vin�, pokušení, odlišnostech sv�t� a o tom jak jediný okamžik �i jediné setkání m�že zm�nit lidský  
osud navždy. M�žete ho �íst jako western, milostné drama i historickou sondu do života nových osadník� – a  
p�itom po�ád p�jde o jeden spletitý a brilantn� vystav�ný p�íb�h. 
5.:  SAKKA, J.M.:  Tak žádá B�h!  Praha: Brána, 2010. 
Vatikánem ot�ásl výbuch. V jednom tam�jším muzeu došlo k sebevražednému atentátu. Podle vyšet�ovatel�  
m�l být usmrcen papež, ten však jako zázrakem vyvázl. Známý genetik Costes a jeho nete� Stefanie,  
talentovaná mladá egyptoložka, jsou jiného názoru…      
6.:  CUSSLER, C.:  Spartský poklad.  Praha: BB art, 2010. 
 Manželé a lovci poklad� Sam a Remi Fargoovi p�i pátrání na �ece Pocomoke v Marylandu naleznou  
n�meckou trpasli�í ponorku z druhé sv�tové války. Uvnit� objeví láhev z Napoleonovy sbírky a zjistí, že nález  
je klí�em k fantastickému zlatému pokladu starých �ek�. Rozhodnou se pátrat dál. V patách jim jde Hadeon 
Bondaruk, milioná� nap�l ruského, nap�l perského p�vodu a chce se zmocnit pokladu za každou cenu.  
7.:  TVRDÁ, E.:  Okna do pokoje.  Ostrava: Littera Silesia, 2010. 
Nová kniha Evy Tvrdé p�ináší t�i silné p�íb�hy o prom�nách víry ve 20. století. 

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

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v �íjnu 
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28. 08. 2010    Lukáš Caránek a Zuzana Jarošová (oba z Vrbna)

Rudolf    P et r áš       Vrbno pod Prad�dem 
Adam    Ku� e r a       Vrbno pod Prad�dem - Mnichov 
Charlotte    Go ci e ko vá    Vrbno pod Prad�dem  

          Ladislav   He r man      Vrbno pod Prad�dem 
          Miroslav   Mar e k      Vrbno pod Prad�dem 
          Milan   Mádr       Vrbno pod Prad�dem 
          Alois   Obadal       Vrbno pod Prad�dem 

Uzav�ené manželství 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

Vzpomínáme 

Dne 1. �íjna 2010 oslaví krásné 18. narozeniny naše vnu�ka a nete�

Romanka Popková 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Št�stí�ko a zdraví�ko, v život� jen sluní�ko, v srdci jenom lásku m�j, života si užívej. 
To Ti ze srdce p�ejí babi�ka a teta Lenka Popková 

„Dny plynou jak tiché �eky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“. 
Dne 26. zá�í 2010 jsme vzpomn�li 3. smutné výro�í  

úmrtí naší milované maminky a babi�ky 

paní Mileny Václavkové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají syn František a dcera Ji�ina s rodinami.  

„Ne�ekan� a tragicky jsi nám odešel 
Byl jsi mlád, žil jsi rád. 

Nám z�stává jen vzpomínat“. 
Dne 13. zá�í 2010 jsme vzpomn�li 4. smutné výro�í tragického úmrtí 

pana Alexandra Sakaly 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomínají rodi�e, brat�i, zbytek rodiny a p�átelé. 
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„Kdo v srdci žije, neumírá“. 
Dne 7. �íjna 2010 vzpomeneme 5. smutné výro�í úmrtí 

pana Stanislava Daniela 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Stále vzpomínají manželka a d�ti s rodinami a ostatní rodina.  
Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi.  

„O�i se slzami zarosily, zaplakaly bolem, když jsme Ti dávali sbohem. 
Pro Tebe p�estaly hv�zdy svítit a slunce h�át, 
ale kdo Tebe miloval, nep�estane vzpomínat. 

Na krásná léta s Tebou prožitá nezapomeneme do konce života“. 
Dne 29. zá�í 2010 tomu byly 2 roky, kdy nás navždy opustil 

poru�ík Petr Paroulek 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Za tichou vzpomínku d�kuje manželka Karolina s rodinou a kamarádi 
 a spolubojovníci z 601. skupiny speciálních sil z Prost�jova.  

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

Dne 9. �íjna 2010 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

pana Petra Fujeríka 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami.  

„Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli p�át, 
jen kyti�ku na hrob dáme a tiše budeme vzpomínat“. 

Dne 12. �íjna 2010 by oslavil 40. narozeniny 

pan Miroslav Olajoš 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou stále vzpomínají rodi�e, strýc Pavel,  
sestra Anna s rodinou a dcera Barbora.  
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Inzerce 

„Utichlo srdce znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene.  
Utichlo a šlo spát, budeme na n�j v��n� vzpomínat“. 

Dne 25. �íjna 2010 vzpomeneme 6. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 
 náš milovaný manžel, tatínek, d�de�ek a tchán 

pan Rudolf Stibor 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna, dcery Antonie  
a Iveta s rodinami,  

syn Martin s rodinou a dcera Monika.  

„Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách z�stáváš“. 
Dne 13. �íjna 2010 vzpomeneme 2. smutné výro�í úmrtí 

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

S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou.  

V �íjnu vzpomeneme smutné chvíle, kdy nás navždy opustili naši drazí 

Standa a Ani�ka Oš�ádalovi 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S úctou a láskou stále vzpomínají dcera Eva s rodinou, Lukáš se sestrou a Stelka. 
Kdo jste je znali a m�li rádi, vzpome�te s námi. 

Daruji št��ata 
psa a fenku, matka jezev�ík drsnosrstý, otec 

originál. Odb�r po�átkem �íjna.  
Tel. 602 846 851. 
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Prodám družstevní byt 3 + 1 
ve Vrbn� p. P. s balkónem (lodžie), družstevní vlastnictví. Možnost p�evést do osobního 

vlastnictví. Cena 650 tis. K�. Tel. 777 894 644. 

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

PNEUSERVIS M. Alše 379
Vrbno pod Prad�dem 

zahajuje prodej zimních pneu 

Zna�ky: BARUM, SÁVA, GOODYEAR, MICHELIN, MATADOR  
a jiné zna�ky na objednávku. 

Mobil: 605 953 572 
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