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RM jednala na svém 75. a 76. zasedání na konci m�síce zá�í a v m�síci �íjnu. Byly projednány následující  
záležitosti: 

RM    s c h v á l i l a: 
- návrh rozpisu rozpo�tových zm�n �.3 do  v rámci Od-Pa do položek,
- vým�nu byt� mezi pí. Miladou Prášilovou, byt �.11 o velikosti 2+1, nám. Sv. Michala �.p. 513  

a pí. Zde�kou P�ikrylovou, byt �. 13 o velikosti 2+1, ul. Nové doby �.p. 433, 
- zakoupení malotraktoru pro pot�eby m�sta, 
- soupis p�islíbených dar� Organizaci Domov pro seniory Mnichov, 
- zvýšení p�ísp�vku na provoz Infocentra ve Vrbn� pod Prad�dem a to v m�síci listopadu a prosinci 2010  

o 8.000 K� za každý m�síc, 
- p�id�lení bytu dle po�adníku pí. Ji�in� Kou�ilové, byt. �.3 o velikosti 3+1, I. kategorie, ul. Husova �.p. 493. 

RM    o d v o l a l a: 
- p�edsedy a �leny komisí RM� Vrbno pod Prad�dem v souvislosti s ukon�ením volebního období ke dni  

15. 10. 2010. 

RM    o d s o u h l a s i l a: 
- vým�nu oken – demontáž stávajících oken a montáž nových plastových oken za finan�ní spoluú�asti 

majitele: pí. Helena Ška�upová, byt �. 5, Ve Svahu �.p. 429, Velikost bytu 2+1, 
- konání cyklokrosového závodu „�erná Opava 2010“ v Mnichov� na dráze BMX. 
- zm�nu licence k provozování vnitrostátní ve�ejné linkové osobní dopravy na lince 850100 Bruntál-Praha 

(se zastávkou ve Vrbn� pod Prad�dem) dopravci Jaroslavu Palkovi, Okružní 304, Ústí nad Orlicí. 
- odsouhlasila opravu silnice III/44520 – Rekonstrukce mostu p�es �ernou Opavu v Mnichov�, 
- zn�ní poptávky k podání nabídek na zpracování realiza�ní projektové dokumentace akce „Splašková  

kanalizace Vrbno pod Prad�dem v místní �ásti Mnichov – Železná“. 
Ing. Lasota Miloš, místostarosta 

Sanitky dojedou k pacient�m d�íve  
Vrbno pod Prad�dem bude mít už brzy výjezdové st�edisko Rychlé záchranné služby. Jednání vedení m�sta na 

Krajském ú�adu Moravskoslezského kraje o z�ízení st�ediska našla kladnou odezvu. Hlavním argumentem byla 
pot�eba dostat k lidem v ohrožení života a zdraví odbornou a rychlou pomoc, což je v hornatém terénu a zvlášt�
v zimním období svízelné. M�sto nabídlo Moravskoslezskému kraji n�kolik variant, kde st�edisko záchraná��
z�ídit, a nejlépe vyšly prostory bývalých dílen AMK poblíž okružní k�ižovatky. Zastupitelé m�sta na posledním 
zasedání rozhodli o vyhlášení zám�ru na prodej tohoto objektu i �ásti p�ilehlého pozemku práv� pro tento ú�el. 
Orgány MSK tak mohou brzy rozhodnout, kdy se st�edisko RZS ve Vrbn� vybuduje a zprovozní. Zatím m�žeme 
konstatovat, že do doby zbudování definitivního st�ediska (jak má vypadat, vidíte na snímku) za�ne fungovat 
výjezdové st�edisko RZS od za�átku roku 2011 v provizorním umíst�ní v prostorách objektu lékárny Magnus 
v centru m�sta – viz barevné foto na p�edposlední stran�

Mate�inka v novém kabátu  

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 

Zprávy z radnice 
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Mate�ská škola Jesenická prošla v �ase léta stavebními úpravami a dostala nový a barevn�jší „kabát“. M�sto 
s využitím dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj �ešilo snížení energetické náro�nosti vytáp�ní 
objektu a snížení emisí. Byl zateplen obvodový pláš� budovy, stará d�ev�ná okna nahradila nová plastová, 
zatepleny byly ploché st�echy nad spojovací chodbou a kuchyní a dopln�ny byly také izolace stropu v p�dním 
prostoru. Po skon�ení prací se mohl znovu také otev�ít pro ve�ejnost Park D�tský sv�t v zahrad� mate�inky. 

Máte kolo? Pak nese�te doma 
M�sto má další krásný kout pro volný �as d�tí i dosp�lých – areál BMX �erná Opava v místní �ásti Mnichov. 

Je prakticky dokon�en a �adu dní už také využíván malými i velkými p�íznivci pohybu a adrenalinových zážitk�. 
�adu trénink� i závod� zde již absolvovali studenti gymnázia, �lenové ACS Drak. Jsou tady bikrosové, 
cyklokrosové a cyklistické trat�, �ást z nich lze využít též pro in-line brusle. Najdete tady též d�tské h�išt�
s d�ev�nými a lanovými herními prvky, travnaté h�išt� pro mí�ové hry, kneipovadlo, lavi�ky k posezení  a brzy 
sem p�ibudou ješt� zajímavé informa�ní a vzd�lávací tabule a k vysazeným 64 strom�m také plochy trávníku. 
P�ij	te se podívat a p�ij	te si sem zasportovat, ale pamatujte p�itom dohlédnout na bezpe�í zejména malých d�tí. 
Areál volno�asových aktivit �erná Opava už na vás �eká! Zárove� tento pom�rn� složitý název vybízí k tomu, 
abychom s vaší pomocí našli p�íléhavé, krátké ozna�ení pro nový areál. Ur�it� si nebudeme �íkat, že se sejdeme 
„v areálu“. Máte-li zajímavý návrh, pošlete jej na adresu podatelna@vrbnopp.cz, nám�ty zve�ejníme v další 
anket� na webu – viz barevné foto na 2. stran� zpravodaje 

P�ivítali jsme 29 d�v�átek a chlape�k�  
Adam, Charlotte, Petr, Gabriela, Matyáš, Liliana, Adéla, Rudolf, Michal, Nikol, Kamil, Petr, Jesika, Kate�ina, 

Valerie,  Petra,  Antonín,  Natálie,  Laura,  Helena,  Sebastian,  Nela,  Hana, Martin, Alžb�ta, Lukáš, Ela, Marek 
a Klára – tak se jmenují d�v�átka a chlape�ci, kte�í se narodili v minulých týdnech a m�sících do rodin žijících 
v našem m�st� a stali se novými ob�any Vrbna pod Prad�dem. „Vítání ob�ánk�“ pat�í tradi�n� k nejkrásn�jším 
akcím a v ob�adní síni vrbenské radnice se konají zpravidla dvakrát do roka. Pozvánka na �íjnový ob�ad putovala 
do 28 rodin pro 29 d��átek a p�ijaly ji všechny. Vítání ob�ánk� si nenechali ujít nejen rodi�e a prarodi�e, ale  ani 
další p�íbuzní a p�átelé. P�ejeme všem d�v�átk�m a klou�k�m, aby vyr�stali ve zdraví a v láskyplném prost�edí 
rodin a m�li rádi své m�sto.  

Z návrh� pro novou ulici �ní t�i - Na B�lidle, Švejkova a Mokrá  
Na internetových stránkách m�sta (www.vrbnopp.cz) se již rozb�hla anketa, v níž se m�žete vyjád�it, jak 

pojmenovat novou ulici, známou mezi lidmi jako „Nová Husova“. Vybíráte z t�chto návrh�: Za Zahrádkami, 
Slune�ná, Pod Brdem, Mokrá, Lu�ní, K B�lidlu, Švejkova, Wichterleho a Na B�lidle. Hlas� tady ut�šen� p�ibývá 
a  ke  dni  redak�ní  uzáv�rky  Zpravodaje  vedly  s  p�ehledem  t�i  názvy:  Na B�lidle (94 hlas�), Švejkova (64) 
a Mokrá (49). Hlasování stále b�ží, m�žete se p�idat. Bude zajímavé, zda se s vít�zným návrhem ztotožní také 
noví zastupitelé m�sta. Bude práv� v jejich kompetenci rozhodnout a ulici v krásné lokalit� m�sta pojmenovat.

Rozb�hla se fotosout�ž Vrbno mým objektivem 
V p�li srpna vyhlášením na internetových stránkách m�sta odstartovala naše fotosout�ž po�ádaná k blížícím se 

oslavám  400  let M�sta Vrbna a na radnici p�icházejí první soubory fotografií.  Sout�ží se ve dvou kategoriích: 
A. fotografové do 10 let, B. fotografové od 11 do 100 let. Vít�zové obou kategorií budou odm�n�ni digitálním 
fotoaparátem, pro vít�ze vzešlé z hlasování návšt�vník� webových stránek budou p�ipraveny hodnotné knižní 
ceny. Nejlepší a nejzajímav�jší fotografie se p�edstaví na výstav� ke 400. výro�í založení m�sta. 

Podmínky sout�že: Vyhlašovatelem sout�že je M�sto Vrbno pod Prad�dem. Sout�ž probíhá od 15. srpna 
2010 do 30. dubna 2010, ú�astnit se jí mohou ob�ané m�sta i ostatní ve�ejnost. Do sout�že se p�ijímají jednotlivé 
fotografie (max. 4 r�zné snímky) nebo soubory (max. 6 fotografií na volné téma), sout�žící se mohou zú�astnit 
nanejvýš t�emi sout�žními p�ísp�vky.  
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Kategorie:  A – fotografové do 10 let, B – fotografové od 11 do 100 let. Sout�žní práce: velikost fotografií do 
2 MB (digitální podoba), nebo tradi�ní fotografie �ernobílé i barevné, velikost min. 15x21 cm – max. 40x60 cm. 
Fotografie se p�ijímají poštou: M�Ú Vrbno pod Prad�dem, Nádražní 389, PS� 793 26 nebo na podateln�
m�stského ú�adu, fotografie v digitální podob� ve formátu JPG, JPEG nebo TIFF m�žete dodat na CD, nebo 
poslat elektronicky na adresu podatelna@vrbnopp.cz , a to nejpozd�ji 30. 4. 2011. Snímky budou ozna�eny 
názvem, ale nikoli jménem autora. Údaje o autorovi (jméno a p�íjmení, adresa bydlišt�, v�k) budou p�iloženy 
v obálce, v p�ípad� elektronického podání v souboru Word jako p�íloha k fotografiím). 

V p�ípad�, že v kompozici fotografií budou v detailu zachyceni lidé, ru�í autor za to, že ti se zve�ejn�ním 
fotografie souhlasí. Autor svou ú�astí v sout�ži dává souhlas s využitím svých fotografií na výstav� k 400. výro�í 
založení m�sta, na internetových stránkách m�sta a p�ípadn� i pro další propagaci m�sta Vrbna pod Prad�dem.  

Fotografie budou postupn� – jak budou p�icházet – vyv�šovány na webových stránkách m�sta a návšt�vníci 
internetových stránek budou moci v ur�ený �as hlasovat, které fotografie se jim líbí nejvíce. Hlasování 
odstartuje v pond�lí 2. kv�tna 2011 a potrvá do 5. �ervna 2011.  

P�ejeme zdar fotografování a t�šíme se na vaše sout�žní práce!   
Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí MÚ 

Autorkou krajinomalby je vrbenská roda�ka  
Možná vaše kroky v minulých dnech mí�ily na vrbenskou 

radnici a všimli jste si novinky v prvním pat�e chodby. 
V prostoru p�ipomínajícím kavárenský koutek z období 
po�átku 20. století p�ibyl historický obraz krajinomalby 
vrbenské roda�ky Elizabeth Gödl Brandhuberové pocházející 
patrn� z konce 19. století.. Zajímavý p�íb�h obrazu se nám 
poda�ilo poodhalit a obraz jsme rádi zp�ístupnili ve�ejnosti.  

Kdo je Elizabeth Gödl Brandhuberová? Narodila se 
v našem m�st� 30.10.1875. Byla dcerou Karla Brandhubera,  
jednoho  z  vrbenských  pr�myslník�, provozujícího p�ádelnu 
a tkalcovnu juty. Karl Brandhuber posléze, v letech 1896-
1918, p�sobil jako poslední n�mecký starosta Olomouce. Na 
obraze je zachycen pohled na Vrbno od Mnichova. Je vid�t 
kostel, jutovka a zástavba odpovídající snad období 1895-
1910? Obraz není datován, bude zajímavé, jestli se n�kdy 
n�komu poda�í zjistit další podrobnosti. 

Elizabeth, která pozd�ji používala zkrácenou verzi jména 
Lilly, studovala malí�ství mimo jiné v Praze, kam se na 
po�átku 20. století odst�hovala. Její výstavní �innost do 30. let 
byla spjata s Olomoucí, kde žila její rodina. Její díla se pozd�ji 
dostala do galerií v Praze, Brn�, Vídni a n�meckého 
Mnichova. Vále�ná a povále�ná léta již prožila na území 

N�mecka. Zabývala se nejen olejomalbou, pracovala technikou leptu, akvatinty. Pozd�ji se v�novala i socha�ství. 
Zem�ela v roce 1953.  

Ing. Helena Kudelová 

Židle louce opravdu slušela 
Židle pana Martina Mately na naší „horské“ louce od soboty do ned�le vzbudila zna�ný rozruch ve�ejnosti. 

Okolojdoucí chodci i motoristé, projížd�jící vrbenskou okružní k�ižovatkou, neváhali zastavit a zda�ilý výtvor si 
z mnoha stran vyfotografovat. N�kte�í si dokonce na n�j chodili sáhnout, aby zjistili, že se nejedná o fata 
morgánu. Když dílo z prostoru k�ižovatky zmizelo, bylo to mnohým z nás líto. Hned v pond�lí jsem zavolala 
panu Matelovi, že je škoda, že tam židle nez�stala. Myslím, že jejím umíst�ním se vyzkoušelo, že „kruhá�i“ 
práv� taková výjime�nost m�že slušet. Asociace židle v kvetoucí louce byla p�íjemná, navozuje možná práv�
pocit pohody v p�írod�, možná i �adu jiných myšlenek. V každém p�ípad� bych i na tomto prostoru Zpravodaje 
ráda zopakovala svou výzvu sd�lenou panu Matelovi, jestli by židle nemohla na k�ižovatce z�stat. Pan Matela na 
záv�r telefonátu nevylou�il, že by snad bylo možno o n��em n�kdy uvažovat (omlouvám se, neumím citovat 
p�esn�, ale takto jsem tomu rozum�la). Máme tedy nad�ji, že úmysl vyzvednout krajinný prvek – zdejší p�írodu 
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v m�stském komunika�ním prostoru, by mohl být obohacen o prvek um�lecký p�ipomínající, že �lov�k a p�íroda 
mohou být spjati v harmonii - viz barevné  foto na p�edposlední stran� zpravodaje.

                      Ing. Helena Kudelová 

Informace z finan�ního odboru M�Ú Vrbno pod Prad�dem k platb� místního poplatku za provoz 
systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad� v našem 
m�st� a poplatku ze ps�.  

Poplatek za komunální odpad:
Místní poplatek za provoz systému shromaž	ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování 

komunálních odpad� dle Obecn� závazné vyhlášky m�sta Vrbna pod Prad�dem �. 7/2009 pro rok 2010 �iní 490,- 
K� a byl splatný k 30. 9. 2010 ( ve dvou splátkách, a to za každé pololetí v �ástce 245,- K� za osobu ). Po 
uplynulém datu splatnosti je každý poplatník povinen uhradit už jen celou �ástku 490,- K� a to v plné výši, která 
platí pro rok 2010.   

P�ipomínáme tedy, že splatnost k 30.  9.  2010 již uplynula, ale je možné poplatky po splatnosti hradit i nadále. 

Platby po datu splatnosti lze uskute�nit t�mito zp�soby: 
1. V pokladn� M�Ú 
    Provozní doba:  Po, St           8.00 – 11.00  a  12.30 – 16.00 hod. 
  Út, �t, Pá 9.00 – 11.00 hod. 
- p�i�emž k placení doporu�ujeme využívat rad�ji ú�ední dny pond�lí a st�edu. 
2. P�evodem z ú�tu na ú�et �.ú. 1720771/0100 u KB Bruntál,  
- vkladem �ástky p�ímo na ú�et �.ú. 1720771/0100 v Komer�ní bance ve Vrbn� pod Prad�dem, 
P�i platb� p�evodem z ú�tu je nutné uvést vždy p�id�lený variabilní symbol za každou osobu. Nelze hradit 

poplatek za rodinu zasláním celkové �ástky na jeden variabilní symbol! Ve vlastním zájmu dodržujte variabilní 
symboly ke každému poplatníku v domácnosti. 

Variabilní symbol je možno zjistit z p�edešlých poštovních poukázek z roku 2009, p�ípadn� z výpisu z ú�tu. 
Variabilní symbol je vždy desetimístné �íslo: 36XXXXXXXX. 

Poštovní poukázky pro platby za komunální odpad již nezasíláme!  
Poukázky se zasílají pouze v listopadu poplatník�m, kterými nebyl poplatek ve splatnosti �ádn�

uhrazen. 
Dále upozor�ujeme poplatníky, kte�í mají dle OZV �.7/2009 nárok na n�které z osvobození od placení 

poplatku, musí si o toto osvobození zažádat vždy v daném kalendá�ním roce, ve kterém byly d�vody osvobození 
�ádn� prokázány. Zp�tn� nelze toto osvobození za p�edcházející roky provád�t. Formulá�e jsou k dispozici na 
finan�ním odboru M�Ú Vrbno pod Prad�dem nebo si je m�žete stáhnout z našich webových stránek, kde jsou 
k dispozici v sekci finan�ního odboru na www.vrbnopp.cz.     

Poplatek ze ps�:
Splatnost místního poplatku ze ps� je k 15. 2. 2010 a k 15. 8. 2010  
Poplatek je nutné uhradit viz uvedeno výše. A to v hotovosti v pokladn� M�Ú nebo p�evodem z ú�tu na ú�et.  
Variabilní symbol je možno zjistit z p�edešlých poštovních poukázek z roku 2009, p�ípadn� z výpisu z ú�tu. 

Variabilní symbol je vždy desetimístné �íslo: 35XXXXXXXX. 
Poštovní poukázky pro platby za psy již nezasíláme!  
Poukázky se zasílají pouze v listopadu poplatník�m, kterými nebyl poplatek ve splatnosti �ádn�

uhrazen. 
Martina Matušková, referentka finan�ního odboru 

S podzimem a Duši�kami, svátkem Památky zesnulých p�ibylo na m�stském h�bitov� ve Vrbn� pod Prad�dem 
kv�tin, v�ne�k� i sví�ek. K hrob�m svých blízkých se sjížd�jí lidé zdaleka, aby uctili jejich památku a s láskou 
na n� vzpomn�li. M�stský h�bitov je upraven pracovníky najaté firmy i lidmi zapojenými do ve�ejné služby, 
podzimní výzdobu dostal také objekt márnice. Od pátku 22. �íjna po dobu t�í víkend� je h�bitov p�ístupný také 
horní branou, aby se k hrob�m bez obtíží dostali také lidé se sníženou hybností. Otev�ena je samoz�ejm� také 
spodní branka a brána.         Alena Kiedro�ová 

Informace z finan�ního odboru M�Ú Vrbno pod Prad�dem 

H�bitov je p�ístupný i horní branou 
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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 listopad 2010:
Psychologická poradna -  st�eda 10. 11. 2010     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 03. 11. 2010     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -        úterý 09. 11. 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. 

V Karlovicích se již druhým rokem plánuje úprava centra obce. V sou�asné dob� dokon�ují architekti projekt, 
který bude b�hem zimních m�síc� p�edstaven ve�ejnosti. Na úpravu centra obce bude t�eba získat finan�ní 
prost�edky, což je jedním z mnoha úkol� nového zastupitelstva, které se v listopadu 2010 ujme na 4 roky své 
funkce.  

Už te	 se ale ob�ané Karlovic mohou t�šit z krásn� upraveného parku p�ed místní základní školou. Jeho 
úpravy byly sou�ástí projektu Revitalizace centra obce. Realizované úpravy daly parku vzdušnost a odkryly 
pohled na historickou budovu školy. Nov� byly v parku vysázeny kvetoucí ke�e, azalky a rododendrony, na ja�e 
zde budou kvést magnólie. Navrhované úpravy vracejí Karlovicím jejich d�ív�jší láze�ský charakter. V parku 
jsou nové chodníky, u vchodu k šatnám žák� byl vybudován bezbariérový p�ístup a park má nový ozdobný plot. 

Na výsadbách a úpravách se podíleli ob�ané Karlovic i d�ti ze školy. Všem jim d�kujeme.  
Projekt  byl  podpo�en  z  programu  pro  budoucnost  Nadace  OKD a z dota�ního programu Podpora obnovy 

a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje. 
Mgr. Kate�ina Ko�í 

Popisek k fotce: D�ti sázejí ke�e v parku. Plot na fotce je oplocení stavby, nový plot byl dostav�n pozd�ji. 

Centrum sociálních služeb 

Karlovice jsou zase o n�co krásn�jší 
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Státní lé�ebné lázn� v Karlov� Studánce po�ádaly v sobotu 25. zá�í 2010 hornické slavnosti.   
Celá sobotní akce byla zahájena pr�vodním vystoupením hornické kapely Dolu Darkov Stonava a p�vabných 

mažoretek Dixi, které svou pe�livou prací se vyšplhaly až na žeb�í�ek mistry� Evropy. Úplné slavnostní zahájení 
prob�hlo v hudební hale lázní Karlova Studánka, kde vystoupil �editel Státních lé�ebných lázní doc. Ing. 
Lubomír Schellong, Ph.D., který uvedl celou akci svým proslovem a vysv�tlil všem p�ítomným, pro� zrovna 
v Karlov� Studánce se konají hornické slavnosti. 

,,Desítky let pat�ilo ke klient�m lázní Karlova Studánka 80% horník�, kte�í si jezdí do lázní lé�it dýchací 
cesty. Taktéž v historiích lázní je zaznamenáno, že zde probíhala t�žba r�zných nerost�, a proto jsme uspo�ádali 
hornické slavnosti, které zde probíhají na po�est patronky horník� svaté Barborky,“ ve�ejn� sd�lit všem 
návšt�vník�m �editel Státních lé�ebných lázní doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D. 

V dopoledních hodinách jsme mohli navštívit v budov� �editelství výstavu hornických kahan� se zajímavým 
výkladem. Budova �editelství návšt�vníky taktéž seznámila s historií lázní a p�edvedla sv�j videosnímek, jak 
vypadá takový láze�ský provoz. Odpoledne prob�hl promenádní koncert hornické kapely a mažoretek Dixi. Po 
koncertu si mohli všichni vyjít na procházku Karlovou Studánkou, která byla obohacena pr�vodkyní 
v historickém oble�ení.  

Od 16 hodin pak prob�hl v hudební hale 30. kongres Mezinárodní federace fotograf� p�írody, kde prob�hlo 
vyhlášení fotografické sout�že. Svojí návšt�vou na hornické slavnosti zavítal se svou manželkou i hejtman 
Moravskoslezského kraje, Ing. Jaroslav Palas, který byl zapojen do p�edávání cen p�i vyhlašování nejlepších 
fotografií.  

Ve�erem zavládlo krásné estrádní vystoupení v hudební hale, kde vládl herec a moderátor Pavel Handl se 
spoluú�inkujícími mažoretkami Dixi a hornickou kapelou. Úplným záv�rem letošních hornických slavností byl 
tane�ní ve�er, kde v hudební hale hrála skupina Švitorka Petra Szwanczara. Po celou dobu slavností probíhal 
jarmark tradi�ních �emesel a r�zných zajímavých v�cí na zub �i pro radost.  

Dík pat�í všem, kte�í se na vyda�ených Hornických slavnostech podíleli. 
 Radek Vráblík,  

student SPŠ Krnov 

Hornické slavnosti v Karlov� Studánce 
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V sobotu dne 09. 10. 2010 prob�hl další ro�ník oblíbené akce Den zdraví a sociálních služeb Mikroregionu 
Vrbensko. Den zdraví se uskute�nil v prostorách St�ediska kultury a vzd�lávání – ST�ECHA. Stejn� jako 
p�edchozí ro�níky m�li možnost návšt�vníci akce nechat se zdarma vyšet�it léka�i ze Státního zdravotního 
ústavu. Vyšet�ení se týkalo m��ení tuku v t�le, kontrola cholesterolu v krvi, tlaku, indexu t�lesné hmotnosti – 
BMI, �i konzultace v oblasti správné výživy. Dále se zde prezentovali zástupci poskytovatel� sociálních služeb – 
Domov pro seniory Mnichov, HELP-IN, Centrum pro zdravotn� postižené ob�any a maminky s d�tmi 
z Vrbenského klubí�ka.  

V „�erveném“ sále St�echy m�li své stánky a výrobky zástupci kosmetických firem a r�zných produkt�
v oblasti zdravé výživy. Celá akce byla obohacena o masáže, tane�ní vystoupení skupiny Honey Group, 
p�ítomnost hasi��, ochutnávku zdravých pomazánek a bramborá�k� od Ing. Lomáze, které zde p�ipravovali d�ti 
z vrbenského D�tského domova spole�n� s obyvateli Domova pro seniory v Mnichov�. Nechyb�la samoz�ejm�
ani malá tombola.  

Ivana Remešová, DiS. 
M�Ú Vrbno p. P., komunitní plánování  

Den zdraví 2010 
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Celkem bylo vyšet�eno 41 osob. 61% osob m�lo normální hodnoty cholesterolu (tj. do 5 mmol/l), 37% osob 
m�lo hrani�ní hodnoty a 1 �lov�k m�l p�es 6.5mmol/l. Systolický tlak byl hrani�ní u 32% vyšet�ených, vysoký 
byl nam��en 7% lidí.  Diastolický  tlak  byl  hrani�ní  pouze  u  7% a vysoký u 5% lidí. Ostatní m�li krevní tlak 
v norm�. Co se tý�e BMI (výškováhového pom�ru) u 44% osob byla zjišt�na nadváha, u 10% obezita. Glukóza-
hladina cukru v krvi - byla zm��ena pouze osobám, které byly na la�no-tj. 21 osob - všichni krom� jedné osoby 
m�li hodnotu v norm�. 

Žoltá Monika, Státní zdravotní ústav Praha, dislokované pracovišt� pro SM kraj Frýdek Místek 

CHOLESTEROL (mmol/l)       

V�k Pohlaví 
Po�et 

vyšet�ených 
Normální hodnoty  <

5,0    
Hrani�ní hodnoty     

5,01 - 6,49 
Rizikové hodnoty      

> 6,5 

      po�et % po�et % po�et %

15 - 24 
M 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00 
Ž 3 2 66,67 1 33,33 0 0,00 

25 - 34 
M 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 
Ž 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

35 - 44 
M 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Ž 4 2 50,00 2 50,00 0 0,00 

45 - 54 
M 2 0 0,00 2 100,00 0 0,00 
Ž 7 4 57,14 3 42,86 0 0,00 

55 - 64 
M 6 5 83,33 1 16,67 0 0,00 
Ž 10 3 30,00 6 60,00 1 10,00 

65 + 
M 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00 
Ž 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

Celkem 
M 14 11 78,57 3 21,43 0 0,00 
Ž 27 14 51,85 12 44,44 1 3,70 

Celkem   41 25 60,98 15 36,59 1 2,44 

TK SYSTOLICKÝ (mmHg)       

V�k Pohlaví Po�et 
vyšet�ených 

Normální                 
do 139 mmHg 

Hrani�ní                 
140 - 159 mmHg 

Vysoký                       
> 160 mmHg 

      po�et % po�et % po�et % 

15 - 24 M 3 1 33,33 2 66,67 0 0,00 

Ž 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00 

25 - 34 
M 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

Ž 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

35 - 44 
M 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ž 4 3 75,00 1 25,00 0 0,00 

45 - 54 
M 2 1 50,00 1 50,00 0 0,00 

Ž 7 3 42,86 3 42,86 1 14,29 

55 - 64 
M 6 5 83,33 1 16,67 0 0,00 

Ž 10 5 50,00 3 30,00 2 20,00 

65 + 
M 2 1 50,00 1 50,00 0 0,00 

Ž 1 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

Celkem
M 14 9 64,29 5 35,71 0 0,00 

Ž 27 16 59,26 8 29,63 3 11,11 

Celkem   41 25 60,98 13 31,71 3 7,32 

Výsledky m��ení ze Dne zdraví ve Vrbn� pod Prad�dem 9. 10. 2010 
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TK DIASTOLICKÝ (mmHg)       

V�k Pohlaví
Po�et 

vyšet�ených 
Normální                 

do 89 mmHg 
Hrani�ní                   

90 - 95 mmHg 

Vysoký                     
> 95 

mmHg   
      po�et % po�et % po�et % 

15 - 24 
M 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00 

Ž 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00 

25 - 34 
M 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

Ž 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

35 - 44 
M 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ž 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00 

45 - 54 
M 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

Ž 7 4 57,14 2 28,57 1 14,29 

55 - 64 
M 6 5 83,33 1 16,67 0 0,00 

Ž 10 9 90,00 0 0,00 1 10,00 

65 + 
M 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

Ž 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

Celkem
M 14 13 92,86 1 7,14 0 0,00 

Ž 27 23 85,19 2 7,41 2 7,41 

Celkem   41 36 87,80 3 7,32 2 4,88 

BMI (kg/výška v m2)       

V�k Pohlaví Po�et 
vyšet�ených 

Normální hodnoty  
M do 24,9                 
Ž do 23,9 

Nadváha                   
M 25 - 29,9                   
Ž 24 - 28,9 

Obezita                      
M > 30                       
Ž > 29 

      po�et % po�et % po�et %

15 - 24 
M 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00 

Ž 3 1 33,33 2 66,67 0 0,00 

25 - 34 

M 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

Ž 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

35 - 44 

M 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ž 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00 

45 - 54 

M 2 1 50,00 1 50,00 0 0,00 

Ž 7 4 57,14 3 42,86 0 0,00 

55 - 64 

M 6 1 16,67 4 66,67 1 16,67 

Ž 10 2 20,00 6 60,00 2 20,00 

65 + 

M 2 0 0,00 2 100,00 0 0,00 

Ž 1 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

Celkem 

M 14 6 42,86 7 50,00 1 7,14 

Ž 27 13 48,15 11 40,74 3 11,11 

Celkem   41 19 46,34 18 43,90 4 9,76 
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Název p�ednášky: Na po�átku bylo ZDRAVÍ... Kam se pod�lo? 

KDY:   �tvrtek 11. listopadu 2010 
KDO:  Roman Uhrin – koordinátor projektu Kluby zdraví 

Zákonitosti ve vesmíru ješt� po�ád fungují. Jejich narušování je �astou p�í�inou 
dnešních nemocí. Co ve v�ci ochrany svého zdraví mohu ud�lat. 

Název p�ednášky: Realita versus naše p�edstavy

KDY:   POZOR ZM�NA!!! 
             st�eda 24. listopadu 2010 
KDO: Magda Škrlová, BN 

Co se promítá na plátn� naší mysli, když se setkáme s nep�edvídanou nebo obtížnou 
situací? Umíme správn� vyhodnotit realitu nebo se dopouštíme kognitivních omyl�, na 
základ� kterých si malujeme katastrofické scéná�e a tvo�íme mylné záv�ry? V této 
p�ednášce   se   zamyslíme  nejen  nad  špatnými  metodami,  které  volíme  v   kontaktu 
s druhými �i v komunikaci se sebou a nad extrémy, kterých se �asto dopouštíme. 
Zárove� si ukážeme možné strategie zm�ny svého myšlení.  

Na záv�r obou p�ednášek budou jako obvykle p�ipraveny ochutnávky vzork� zdravých pokrm�.

Uvedené p�ednášky o.s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se konají ve St�edisku chytrých aktivit 
ST�ECHA ul. Ve Svahu 13, Vrbno pod Prad�dem. 

Za�átek p�ednášek je v 18 hod. Vstup volný. 

Nemají se na co dívat a ani �ím sekat
Vloupání do rekrea�ní chaty v Široké Niv� nyní šet�í vrbenští policisté. Dosud neznámý pachatel násiln� vnikl 

v dob� od 31. 8. do 3. 10. 2010 do p�ízemí rekrea�ní chaty, kterou prohledal.  Odcizil televizi LCD, DVD 
p�ehráva�, motorovou seka�ku a i  motorovou kosu na trávu. Škoda �iní kolem 26 tisíc K�.  

Ukradli mu peníze a  pak platili svou útratu
Policejní komisa� SKPV zahájil v t�chto dnech trestní stíhání 43letého muže a 57leté ženy pro p�e�in krádeže 

a 20leté a 19leté dívky pro podílnictví krádeže. Toho se m�li dopustit tím, že dne 3. 9. 2010 ve Vrbn� pod 
Prad�dem  v  pivnici  na  ulici  Nádražní  využila  nejstarší  obvin�ná  nepozornosti  33letého  muže,   který   byl 
v podnapilém stavu a hrál výherní automaty,  tak mu v nest�eženém okamžiku m�la ze zadní kapsy kalhot odcizit 
pen�ženku. V záp�tí  ji  p�edala  poblíž  stojícímu  obvin�nému.  Ten  z  ní  m�l  odcizit 8 tisíc K� a pak odhodit 
k nohám poškozeného, který si odcizení všiml a požadoval vrácení v�ci. Obvin�ný následn� p�edal  peníze 
dv�ma mladším spoluobvin�ným, které odešly na toaletu a tam finance uschovaly.  Poškozený si všiml, že mu 
peníze v pen�žence chyb�jí. Krádež oznámil na policii  a nechal uzamknout restauraci, kterou prohledal, ale 
finan�ní prost�edky však nalezeny nebyly.  Následn� obvin�ný a dv� mladší spoluobvin�né odešli  do další 
restaurace, kde jedna z dívek platila dvakrát útratu a to bankovkami v nominální hodnot� 2 tisíce K�. 

Služební pes Christian vystopoval pachatele vloupání do zahradních chatek
Vrbenští  policisté  už  mají  pachatele,  který  se  na  za�átku zá�í vloupal do dvou zahradních chatek. Z jedné 

z nich vypracoval p�ivolaný psovod se služebním psem Christianem stopu až k ubytovn�, kde  byl 30letý 
podez�elý na návšt�v� u známého. Policist�m se pak muž pod tíhou d�kaz� k trestné �innosti doznal. V t�chto 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro vás p�ipravuje následující p�ednášky  
v m�síci listopadu 2010 
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dnech mu bylo ve zkráceném p�ípravném �ízení sd�leno podez�ení z p�e�inu krádeže a porušování domovní 
svobody. T�ch se m�l dopustit tím, že v dob� od 9. do 11. 9. 2010 ve Vrbn� pod Prad�dem v zahrádká�ské 
kolonii Na Stráni  rozbil okna dvou zahradních chatek, do kterých pak vnikl. Odcizil p�epravku a 15 lahví piva, 
pe�ené ku�ecí k�idýlka s bramborovou kaší a v sousední chatce vzal slivovici i víno. Svým jednáním zp�sobil 
celkovou škodu ve výši  2 400 K�. N�které v�cí zkonzumoval a �ást jsme zajistili a vrátili majiteli.  

Komisa� por. Bc. Tušková Pavla 

od 20. 9. do 20. 10. 2010 

27 .9. 2010
Ve ve�erních hodinách byla jednotka hasi�� z Vrbna pod Prad�dem vyslána na odstran�ní nebezpe�ných stav�

na silnici mezi Vidly a Karlovou Studánkou. Po p�íjezdu na místo zásahu jsme provedli pr�zkum, kterým bylo 
zjišt�no, že se jedná o polom v�tšího množství strom�. Hasi�i za�ali s odstra�ováních p�ekážek z komunikace, 
avšak b�hem zásahu došlo k dalšímu pádu strom�, tudíž se velitel zásahu rozhodl k uzav�ení komunikace, aby 
nedošlo ke škodám na majetku projížd�jících vozidel  �i zdraví osob.  

28. 9. 2010
Kolem p�l osmé ve�erní tohoto dne došlo k dopravní nehod� osobního vozidla na silnici mezi Pustou Rudnou 

a rozcestím na Karlovice. K zásahu mí�ili hasi�i z Vrbna pod Prad�dem spolu s Policií �R. Na míst� nehody 
nebyl nikdo zran�n, dále jsme zajistili vozidlo proti úniku provozních kapalin do p�dy a odpojili baterie. Vozidlo, 
které se nacházelo mimo vozovku jsme pomocí lanového navijáku vytáhli zp�t, aby mohlo dojít k jeho odtažení.

4. 10. 2010
Tento den byli hasi�i z Vrbna a profesionální hasi�i ze stanice Krnov posláni na požár nízké budovy do 

He�manovic. K domu se dostavila jako první jednotka z Vrbna a podala informace, že se jedná o požár 
komínového t�lesa, který již neho�í plamenným ho�ením. K odstran�ní velkého žáru v okolí komínového t�lesa 
použili hasi�i kominické nástroje a komín následn� pro�istili. Celý objekt byl kontrolován b�hem zásahu 
termokamerou, jestli nedochází k p�edávání tepla do d�ev�ných �ástí domu. Po vyhasnutí byl objekt p�edán 
majiteli domu a doporu�ena následná �ádná revize komínu. 

16. 10. 2010
V ranních hodinách byl vyhlášen jednotce hasi�� z Vrbna poplach na otev�ení bytu v Rudné pod Prad�dem. Po 

pr�zkumu místa jsme zjistili, že jde o uzav�ené hlavní vchodové dve�e, a majitelé se nemohou dostat do bytu, kde 
hrozilo nebezpe�í požáru. Pomocí ná�adí na otevírání uzav�ených prostor jsme dve�e otev�eli a vrátili se zp�t na 
základnu. 

Za JSDH Ond�ej Chalupa 

Jako každý rok se blíží topná sezóna a s ní i nebezpe�í vzniku požár� sazí a dehtových usazenin ve špatn�
udržovaných komínech. Že se nejedná o planou hrozbu, potvrzuje i statistika Hasi�ského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, kdy od komín� a topidel vzniklo od za�átku roku 2010 v Moravskoslezském kraji již 
48 požár�. 

Hlavní p�í�inou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba komínového t�lesa, protože i malé ne�istoty v komín�
mohou snadno zp�sobit velké nep�íjemnosti, a� již dlouhodobé žhnutí a následný otev�ený požár, nebo otravu 
obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým. Nezapomínejte proto na pravidelné �ist�ní komín� a vybírání 
sazí, stejn� jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky - kominíky! 

A co  taková  pravidelná  údržba  komín�,  kou�ovod�  a  spot�ebi�� paliv obnáší? Dle nového Na�ízení vlády 
�. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpe�nosti p�i provozu komín�, kou�ovod� a spot�ebi�� paliv, které 

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 

Hasi�i radí - topná sezóna se blíží 

150
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nabude ú�innosti 1. ledna 2011 je povinností majitele nemovitosti zajistit �išt�ní spalinové cesty za období 
jednoho roku, a to: 

• u spot�ebi�� na pevná paliva do 50 kW  
o p�i celoro�ním provozu - 3x  
o p�i sezónním provozu - 2x (nejlépe p�ed a po skon�ení topné sezóny)  

• u spot�ebi�� na pevná paliva nad 50 kW - 2x  

• u spot�ebi�� na plynná paliva - 1x  
�išt�ní komín� u spot�ebi�� na pevná paliva do zmín�ných 50 kW v�etn� lze provád�t svépomoci podle 

návodu výrobce, p�esto je lepší spolehnout se na kominíky.  
Dále je povinností majitele nemovitosti zajistit kontrolu spalinové cesty odborn� zp�sobilou osobou, která 

je držitelem živnostenského oprávn�ní v oboru kominictví, u spot�ebi�� na pevná paliva do 50 kW, 
kapalná a plynná paliva jedenkrát za rok, u spot�ebi�� na pevná paliva nad 50 kW dvakrát ro�n�. 

Dále se provádí revize spalinové cesty odborn� zp�sobilou osobou nap�. p�ed uvedením spalinové cesty do 
provozu, p�ed vým�nou nebo novou instalací nového spot�ebi�e, nebo hodláte-li zm�nit druh paliva. 

O provedené revizi, kontrole anebo �išt�ní spalinové cesty vydá odborn� zp�sobilá osoba písemnou zprávu, 
která je d�ležitá nejen pro uplatn�ní p�ípadných nárok� v��i pojiš�ovn�. 

A co když dojde k požáru v komín�? 
Snažte  se  jednat  v  klidu  a  s  rozvahou. Co nejd�íve jej oznamte na tís�ovou linku 150 nebo 112. Požár sazí 

v komín� nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do p�íjezdu hasi��
se m�žete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dví�ky nebo ze st�echy do 
komína, nikdy však nejednejte riskantn�. 

Nejd�ležit�jší je život a zdraví, teprve potom majetek!!!
Ing. Antonín Ušela – HZS MSK ÚO Bruntál, odd�lení prevence 
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V letošním roce získala M�stská knihovna Vrbno pod Prad�dem finan�ní podporu z Ministerstva kultury �R 
na dva projekty: „Tajemství knihy“ a „Podzimní máchovské variace“. 

Jednou z akcí  projektu „Tajemství knihy“ bylo Pasování na �tená�e, které se uskute�nilo v Týdnu knihoven 
2010.  

Do Království moudrosti a fantazie v M�stské knihovn� Vrbno pod Prad�dem zavítal lesní král Jakub se 
t�emi vílami, aby d�ti 2. t�íd pasoval na �tená�e.  

Každý žá�ek m�l za úkol p�e�íst krátký text a ostatní hlavn� poslouchat, protože kv�tinová víla je zkoušela, co 
si  pamatují z p�e�teného textu. Šikovné a pozorné d�ti dostávaly za správné odpov�di od stromové víly karti�ky 
a ty, které jich získaly nejvíce, byly odm�n�ny knihou nebo malým dárkem. Následoval akt pasování na �tená�e 
králem Jakubem, p�i kterém d�ti obdržely „Pasovací dekret“, knihu a drobnost z lesního pokladu. 

6. �íjna složilo �tená�skou zkoušku 18 d�tí ze t�ídy 2. A- t�. u�. Mgr. Ivany Dluhé a 17 d�tí ze t�ídy 2. B- t�. u�. 
Mgr. Ivy Bártkové. 

Na  pasování  se  p�išli  podívat  také  rodi�e  i  prarodi�e n�kterých d�tí. V��íme, že se všem v knihovn� líbilo 
a t�šíme se na další spole�ná setkání. 

Sponzorský p�ísp�vek na pasování poskytla také Ing. Ivana Novotná, které tímto d�kujeme. 

O týden pozd�ji, v rámci projektu „Podzimní máchovské variace“ p�ijela do našeho m�sta spisovatelka knih 
pro  d�ti  a  mládež,  Ivona  B�ezinová,  rytí�ka  �ádu  krásného  slova (titul  ud�len  v  roce  2004),  aby   žák�m 
a student�m nižšího gymnázia p�iblížila nejen osobnost Karla Hynka Máchy, o kterém pojednává její román 
„Básník v báglu“, ale také seznámila s dalšími knihami pro mládež.  Zájem vzbudil zejména triptych „Holky na 
vodítku“ pojednávající o závislostech. 

Film na motivy básn� Karla Hynka Máchy „Máj“, režie a kamera F. A. Brabec, shlédli studenti gymnázia 
v dopoledních hodinách 20. �íjna. Pr�vodní slovo p�ipravila Bc. Regina Hackenbergová.  

V m�síci vrcholících oslav 200. výro�í narození Karla Hynka Máchy /16.11.1810 – 6.11.1836/ , p�edstavíme 
student�m a široké ve�ejnosti nesmrtelnou báse� „Máj“ v hudebn� dramatickém zpracování a podání známé 
here�ky Barbory Hrzánové. V��íme, že tato poslední akce „Podzimních máchovských variací“ bude pro 
návšt�vníky silným zážitkem.  

      Tyto projekty se uskute�nily za finan�ní podpory Ministerstva kultury �R.  
    Hana Jank�

Fota z Pasování na �tená�e 

Beseda s Ivonou B�ezinovou 

Zprávy z knihovny 
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A zase jsme o m�síc starší. Babí léto nám ješt� p�idalo n�kolik slune�ních dn�. Dny se však krátí a nastává 
podzimní období, které moc rádi nemáme - krátké dny a dlouhé ve�ery s chladným po�asím s mlhami. D�ti už 
mají za sebou podzimní prázdniny a t�ší se na Mikuláše. (My hodní také). V obchodech si pospíšili a vystavují 
již s p�edstihem mikulášské a váno�ní dobroty.  

Dílna volno�asových aktivit v našem Domov� již není tak zcela osi�elá, i když pracovní neschopnost paní 
Milušky stále pokra�uje. Pomocí dobrovolnic z pe�ovatelské služby a jedné nové zam�stnankyn� Domova jsme 
vyrobili novou podzimní výzdobu do jídelny i na chodbu. A že se nám povedla! N�kte�í z našich obyvatel se 
s Ing. Lomázem aktivn� zú�astnili Dne zdraví ve Vrbn� p. P., sociální pracovnice p�ipomn�la naši �innost malou 
prezentací. 

Týden sociálních služeb  prob�hl od 4. do 8. �íjna 2010 v celé �R. Pro nás všechny byl p�ipraven kulturní 
program, na kterém nechyb�la kavárni�ka s hudbou p. Koša�e a Jur�áka, tane�ní vystoupení d�tí z Bruntálu, 
kouzelník, b�išní tane�nice nebo divadélko. Do kulturního programu p�isp�ly pod vedením svých u�itelek i d�ti 
z Mate�ské školy Ve Svahu a Ing. Lomáz p�ipravil n�co na zub, jak jinak, než ze zdravé výživy. Po celý týden 
byla losovaná tombola, ve které se sešlo na 100! hodnotných cen.  

Touto cestou D
KUJEME  všem sponzor�m, zam�stnanc�m, ú�inkujícím a ostatním, kte�í se podíleli na 
zdárném pr�b�hu celého týdne sociálních služeb, za pomoc �i sponzorství. 

                                                                                      Obyvatelé Domova pro seniory Vrbno 

Ze života senior� - Domov pro seniory Vrbno Mnichov 
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Velmi rychle uplynuly t�i �tvrtiny roku. Pro rybá�e 
nep�íliš p�íznivé, negativn�, co se úlovk� týká, 
ovlivn�né �astým st�ídáním po�así. Zatím nejlepšího 
úlovku na Hart� dosáhla naše nová �lenka Hana 
Vikartovská z Karlovic, která v srpnu ulovila sumce 
150 cm dlouhého o váze 19,5 kg. Je to p�kný kousek, 
jak vidno na fotografii.  

Lepších výsledk� jsme dosáhli na jednom 
z hlavních úsek� naší �innosti – �innosti d�tského 
rybá�ského kroužku.  Po�et  aktivních  �len�  kroužku  
dosáhl  po�tu  14ti  �len�,  kte�í pod vedením pana 
Foltyse Vladimíra a pana Michaluse Milana Mgr, 
prošli školením, ve kterém získali základní rybá�ské 
znalosti  poznávání  ryb,  vodních  živo�ich�,   rostlin 
a taktéž, jak vázat um�lé mušky.  

Zú�astnili se rybá�ských závod� v Jeseníku, závod�
o Zlatou udici, po�ádaných MO �RS Vrbno pod 
Prad�dem, kde získali druhé a t�etí místo, dvoudenních 
závod�, po�ádaných MO �RS ve Zlatých Horách, zde, 
pokud se týká teoretických znalostí, dopadli celkem 
dob�e, kap�íci však nešli. V rámci navázané spolupráce 
se Spolkem P�átel Vrbenska jsme zajistili propaga�ní 
akci p�i slavnostech Lapk� z Drakova – ukázku lovu 
pstruh�. Poslední akcí byla prezentace na akci „Babí 
léto“, kde �lenové kroužku p�edvedli ukázku 
rybolovné techniky – hod na cíl – ter� Arenberg. Nyní 

�innost pokra�uje pravidelnými sch�zkami s náplní ovlivn�nou po�asím, bu	 venku trénováním rybolovné 
techniky, nebo v chat� zvyšováním odborných znalostí.  

Výbor MO �RS se snaží v maximální mí�e �innost Rybá�ského kroužku finan�n� pokrýt. 
Zájemci o �lenství v naší organizaci si m�žou vyzvednout p�ihlášku v Husqarn� (p. P�ikryl) nebo v Papírnictví 

(naproti parkovišt� Albert) p. Jelínek.  
Kory�anský Jaroslav 

Zpráva o návšt�v� Arboreta u Opavy v rámci projektu „Doba d�ev�ná“

Dne 6. �íjna 2010, za krásného po�así, se ú�astnily t�ídy sekunda a tercie exkurze v rámci projektu „Doba 
d�ev�ná“.  Arboretum  v  Novém  Dvo�e  pat�í  pod  správu  Slezského  zemského  muzea  v  Opav�. Je umíst�no 
v bývalém  zámeckém  parku,  kde  budova  bývalého  zámku  dnes  slouží  k  výstavám, a také pro správce 
parku. V dendrologické sbírce arboreta, jenž nese p�ízna�ný název  “D�eviny p�ti sv�tadíl�” najdeme více než 
sedm tisíc rostlinných druh� a variant. Mezi návšt�vnicky nejzajímav�jší pat�í známé druhy strom� jako jsou 
sekvoje, jinany, cedry a vzácná metasekvoj �ínská. V arboretu Nový Dv�r u Opavy najdeme i zástupce 
nejstaršího stromu na planet� Wollemia nobilis. Exkurze prob�hla za ú�asti pana pr�vodce a jeho zajímavého 
výkladu k d�evinné skladb� parku. V budov� parku jsme si prohlédli také aktuální výstavu šišek a plod�
jehli�natých strom� ze všech sv�tadíl�. Žák�m bylo umožn�no zakoupit krmivo pro místní kapry a domácí zv��, 
což je velmi bavilo. Záv�rem chci dodat, že exkurze byla prosp�šná a dokázala splnit ú�el a doplnit u�ivo 
v biologii i zem�pise. 

                                                                                                                    Mgr. David �ech 

Z �innosti místní organizace �eského rybá�ského svazu 

Aktuality ze Sportovního gymnázia 
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Žáci vše okolo sebe vyfotili:  

Ve výtvarné výchov� žáci kreslili stromy 
r�znými technikami. Nejlepší práce jsou 
vystaveny v p�ízemí školy, kde je stálá 
expozice o projektu „Doba d�ev�ná“. 

Na toto téma žáci psali slohovou práci, 
vybíráme aspo� jednu z nejlepších. 

Návšt�va arboreta
Ve  st�edu  6.  �íjna  2010  navštívila 

sekunda a tercie našeho gymnázia 
Arboretum  Nový Dv�r.  

Po  osmé  hodin�  ranní  jsme  vyjeli od 
školy a za necelou hodinu jsme do arboreta 
dorazili. Hned jsme vystoupili z autobusu a 
shromáždili se na parkovišti, kam za chvíli 
p�išel náš pr�vodce. Seznámil nás s tímto 
druhem botanické  zahrady,  s  pravidly  chování  a  trochu nazna�il, že v arboretu uvidíme tém�� sedm tisíc 
druh� d�evin a rostlin z celého sv�ta.  

A tak jsme vyšli. Nejd�íve se zastavili u jezírka, které jsme si prohlédli. Když jsme se dokoukali na jeho krásu, 
pr�vodce nás vedl dál. Vid�li jsme pouštní rostliny agáve a u záme�ku vzácný strom, jež byl obehnán m�ížemi, 
aby jej nikdo neukradl. Hned vedle byly dv� skalky obrostlé krásnými rostlinami. Také jsme došli k  v�esovištím, 
která byla celá fialová. Potom jsme si prohlíželi r�zné druhy rododendron� a došli až k výstav�, která nás 
seznamovala s lesy v Americe. Visely tam fotografie obrovských sekvojí. Jak nám �as ubíhal, dostali jsme se ke 
stromu, který voní. Všichni jsme se hodn� divili. Za chvíli nás pan pr�vodce dovedl k malému zookoutku, kde 
jsme se dlouho zdrželi. M�li tam hodn� zví�átek, jako jsou ovce, kozy, divoká prasata, ale i bažanti a kach�átka. 
Všem se tam moc líbilo, ale museli jsme jít dál. Prohlédli jsme si americké louky, pak olše a mnoho dalších 
známých i neznámých strom�.  

Když jsme šli kolem velké louky, všichni si všimli pichlavého stromu, který se nazývá trnovník akát. Pan 
pr�vodce nám o n�m �ekl mnoho pou�ného. M�l malé listy blízko sebe a také jsme se dozv�d�li, že trnovník akát 
má kv�ty skoro stejné jako šípková r�že. Tento strom m� velmi zaujal. 

A  te	  už  následovala  jen  cesta  zp�t.  Ješt�  jsme si prohlédli vysoké borovice, stromy zbarvené do�ervena 
a mnoho kaštan�, mezi nimiž byl i kaštan jedlý. Nakonec jsme ve skleníku zhlédli kaktusy a jiné tropické 
rostliny. Záv�rem jsme nakrmili kapry v jezírku a plni dojm� jsme odjížd�li.  

Tento výlet nám p�inesl mnoho zážitk�, poznatk� a n�kte�í si po�ídili i p�kné fotografie.  

Kate�ina Koždo�ová, tercie 
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Sv�tová škola
   Sportovní gymnázium ve Vrbn� pod Prad�dem se již 

n�kolikátý rok  zapojuje do projektu Sv�tová škola. Díky tomuto 
projektu máme k dispozici n�kolik filmových dokument�
zabývajících se problematikou lidských práv. 

 Promítání jsme tento rok zahájili dokumentem Zem�ít 
ukamenováním, který nám nastínil situaci v sou�asném Íránu. 
Hlavní hrdinkou p�íb�hu je advokátka Šadi Sádrová, bojující spolu 
se svým kolektivem proti nehumánnímu zp�sobu trestu, 
ukamenování. Tento trest mohou dostat ženy i muži, provi�ující se 
cizoložstvím, prostitucí nebo zabitím v sebeobran�. Problém však 
p�edstavuje nedostatek d�kaz�, které se íránská vláda snaží 
zahladit kv�li nátlaku mnoha mezinárodních organizací. Myslím, 
že studenty tento zp�sob trestu šokoval. To ostatn� dokazují jejich 
reflexe, které odevzdali po promítání dokumentu. Jak píše jedna ze 
studentek kvinty: „V Íránu je t�žké dokázat nevinu, mají jiné 
zákony a soudy se nezabývají zlo�inem tak podrobn�, jako u nás. 
Zbyte�n� pak umírají nevinní lidé a skute�ní viníci jsou na 
svobod�.“ (Bára Švrlanská)  

Mnozí studenti se pozastavovali také nad p�í�inou takového 
trestu. „Jestliže muž donutí svou ženu k prostituci, pro� by za to 
m�la být trestána ona? Ona bohužel nem�la na vybranou. Proto 
nevidím nejmenší d�vod, pro� by m�la být trestána! (...) Zajímavé 
je, že by� se žena p�iblíží k muži na nevhodnou vzdálenost, m�že 
dostat trest smrti za pobu�ování. Zatímco když muž ženu znásilní, 

ona se jen brání a p�itom mu zp�sobí zran�ní, je op�t takto p�ísn� potrestána. Nerozumím, pro� se mezi 
pohlavími d�lají takové rozdíly, a ur�it� ráda uvidím organizace, odsuzující toto nep�im��ené trestání a snažící 
se o zm�nu t�chto primitivních zákon�." (Nikola Bukurová)  

Jak již bylo zmín�no, ukamenování je v�tšinou trest tajný. Šadi Sádrová trest v dokumentu p�ibližuje nejen 
slovn�, ale také tajn� po�ízeným videozáznamem. „Muž a žena jsou zavázáni do pytloviny a zakopáni do zem�. 
Jestliže se z díry dostanou a ute�ou, vyhnou se tak poprav�. I zde však existují  rozdíly mezi pohlavími -muž je 
zakopán po pás, žena po hru�, �ímž se její šance na únik zmenšují.“ (Miroslava Hlinková) 

Všichni  studenti  považují toto jednání jako nehumánní a dovolím si tvrdit, že pro dívky bylo zhlédnutí filmu 
o trochu bolestn�jší. Uv�domily si totiž, s jak odlišným p�ístupem by se mohly setkat v tu samou dobu, pár tisíc 
kilometr� dál od svého rodišt�. 

Ing. Jitka Krätschmerová 

Okresní kolo základních a st�edních škol v p�espolním b�hu ve Vrbn�

Vrbno pod Prad�dem se v úterý 5. 10. 2010 stalo centrem okresního sportu. Tém�� p�t stovek žák� a student�
ze dvacítky základních i st�edních škol našeho okresu zm��ilo své síly na okresním finále v p�espolnímu b�hu. 
Pedagogové a trené�i Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem zde p�ipravili náro�né trat� v délkách od 
300 do 5000 m. Mezi st�edními školami byli  nejúsp�šn�jší chlapci Sportovního  gymnázia Vrbno p. P., mezi 
d�v�aty zvít�zila d�v�ata Gymnázia Bruntál.  

Nejmladší kategorie, (1.- 3.t�ída), ovládli chlapci ZŠ B�idli�ná a d�v�ata ZŠ Rýma�ov. 
V kategorii  žák� �tvrtých a pátých t�íd byli nejlepší chlapci ZŠ Vrbno p.P. a dívky ZŠ Rýma�ov. 
V kategorii student� šestých a sedmých t�íd i kategorii osmých a devátých t�íd zvít�zili hoši i d�v�ata ZŠ 

Rýma�ov. 
Nejlepší školy postoupily do krajského finále, které prob�hne 13. - 9. 10. 2010 v B�idli�né. 
                                   

  
Richard Klech - SG  Vrbno p.P. 
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Vrbenští orien	áci bilancují
  Podzimní období zakon�uje  sezónu orienta�ních sportovc�  a nám  dovoluje ohlédnutí  za dalším rokem 

�innosti našeho oddílu  orienta�ního b�hu, který má ve Vrbn� pod Prad�dem dlouholetou tradici. 
Aktivní závodníci 
Od b�ezna do �íjna jsem se zú�astnili tém�� t�icítky závod� krajského, moravského i celorepublikového 

žeb�í�ku a závod� mistrovství republiky. Zde se nejlépe da�ilo Ev� Haltofové a Jan� Jan�ové. Na závodech 
krajského žeb�í�ku pat�í do nejlepší desítky Martin  Slavík, Ludmila Jarošová, Pavla Slezáková a Jana Kajzarová. 
V kategoriích nad 35 let state�n� bojují Lenka a Tomáš Slavíkovi. Za nejv�tší úsp�ch lze považovat vít�zství Evy 
Haltofové  v  �eském  poháru  MTBO  (seriál  dvaceti  závod�)  v  kategorii  dorostenek  a zisk n�kolika medailí 
z mistrovství republiky. 

Spolehliví  po�adatelé 
Oddíl  OB  po�ádal  v  tomto  roce  v termínu  23 .- 24. 1. 2010  Mistrovství �R a závody �P v lyža�ském OB 

v terénech nad h�bitovem   a  4.6.2010 krajský p�ebor na klasické trati v prostoru Adamov. 
Pro  p�íští rok jsme byli vybráni jako po�adatelé  Mistrovství republiky a závod� �eského poháru  
v lyža�ském OB v termínu 26. - 27. 2. 2011 na Nové Vsi a premiérov� také závod� �eského poháru MTBO – 

orienta�ních  závod� na horských kolech ve dnech 30. 4. - 1. 5. 2011. 

Pokud máte zájem za�adit se mezi orienta�ní nadšence p�ímo Vy nebo chcete vést k tomuto sportu své 
potomky, neváhejte a kontaktujte nás na adrese: klech@sgvrbno.cz nebo telefonu 554 75 1086. 

       
za oddíl OB Richard Klech 
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Podzimní seriál závod� v p�espolním b�hu lyža��
Víkendy v  zá�í a �íjnu tradi�n� pat�í p�espolním nebo lesním b�h�m lyža��. Seriál t�chto závod� odstartoval 

za�átkem zá�í ve Vrbn� pod Prad�dem, následovaly závody v Jeseníku, Rýma�ov�, B�idli�né, Moravském 
Beroun� i v Novém M�st� na Morav�. Závod� se pravideln� zú�ast�ovali �lenové Sportovního klubu ve Vrbn�
p.P. – benjamínci a nejmladší d�ti vedené Hankou Pe�ázovou, mladší žáci a žákyn� s trenérem Leopoldem 
Kolá�em a dorostenci ze skupiny b�žc� na lyžích Radka Pe�áze.  

V dorosteneckých kategoriích a starším žactvu  naši sportovci pravideln� obsazovali stupn� vít�z�: David 
Vašina ve starších žácích 2x 2.místo, Marek Ohnoutka v mladších dorostencích 4x 1.místo, ve starších 
dorostenkách Andrea Prokešová 4x 1. místo, Míša Knápková 2x 1.místo, Martina Onderková 3x 3.místo, ve 
starších dorostencích Jirka Polcer 4x 1.místo a Patrik Thomas 2x 2.místo.     

Našim nejmladším ú�astník�m se nejvíce vyda�il závod v B�idli�né (viz. spole�né foto).   
       Radek Pe�áz 

Krajské finále st�edních škol v p�espolním b�hu
V úterý 19. �íjna 2010 se uskute�nilo v B�idli�né krajské finále st�edních škol v p�espolním b�hu. Závodu se 

zú�astnili i sportovci Sportovní gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem, kte�í se do krajského finále nominovali 
vít�zstvím v okresním kole, konaného 5. �íjna 2010 ve Vrbn� pod Prad�dem. V napínavém závod� nejlepších 
celk� st�edních škol v kraji skon�ilo družstvo Sportovního gymnázia Vrbno na výborném 2. míst�. �lenové 
družstva  -  jmenovit�  Ji�í  Polcer,  Václav  Žabí�ek,  Patrik  Thomas,  Marek  Ohnoutka,  Radek  Strnadel 
a Markos Athanasios- si zaslouží za p�edvedený výkon pod�kování. 

       Radek Pe�áz 
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Soust�ed�ní Zuzanek
Ve dnech 8.-9. �íjna prob�hlo na budov� �.2 již tradi�ní zahajovací soust�ed�ní country kroužku Zuzanky. 

Bylo nás 24+2. 
Cílem soust�ed�ní bylo hlavn� seznámit se vzájemn� - noví �lenové s d�tmi, které již chodily do kroužku d�íve 

a naopak - což se poda�ilo.  
Dále pak se nové d�ti u�ily základní figury a první country tane�ky. Myslím, že se akce opravdu vyda�ila, asi 

máme letos mimo�ádn� šikovné d�ti, nau�ili jsme se toho opravdu hodn�. Velká zásluha p�ipadá také "starším" 
d�tem, které si nová�ky rozebraly a moc jim pomohly. Takže nap�. tanec Zuzana, který v�tšinou umíme až tak 
za�átkem prosince, jsme zde zatan�ili tém�� okamžit�.               J. Kudlíková 

Okresní kolo v p�espolním b�hu ZŠ
V úterý 5.10.2010 po�ádalo Sportovní gymnázium ve Vrbn� pod Prad�dem okresní kolo v p�espolním b�hu 

ZŠ. Závodu se zú�astnila družstva z Bruntálu, Krnova, Rýma�ova,B�idli�né a Karlovic. 
Také  naše  škola  postavila  na  start 4 družstva - 2 družstva chlapc� a 2 družstva dívek - celkem 24 sportovc�

z 2.-5.t�íd. 
Naši b�žci se nezalekli ani trénovaných lyža�� b�žc� z Rýma�ova nebo z B�idli�né, ale ani atlet� z Krnova. 
      Jirka Tka�ík      - vybojoval titul "P�eborník okresu"  Pavel Drtil       -   4. místo 
      Michal Koždo�     - 2. místo  Filip Jelínek     - 10. místo 
      Denis Darmovzal   - 3. místo  Daniela Galá�ová    - 11. místo 
Družstvo chlapc�  4.-5. t�íd (Tka�ík, Koždo�, Darmovzal, Jelínek, Strapek) si odneslo cenu za NEJLEPŠÍ 

družstvo v okrese. 
Družstvo chlapc� 2.-3.t�íd se umístilo na p�kném 4. míst�. 
Sportovc�m gratuluji, d�kuji za krásné výsledky, sportovní chování a nadšení. 

                                          Mgr. Pavla Kolá�ová 

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

  

   

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

P�ehled teplot za m�síc zá�í 

Zá�í
den hodina hodnota

teplota max 21.9 13:02 23,2°C
min 20.9 6:02 -0,4°C

rychlost v�tru 24.9. 4:23 12,3m/s
srážky m�sí�ní 164,1mm

za den 1.9 47mm
za hodinu 27.9 13:30-14:30 4,9mmSrážky 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Srážky v zá�í [mm] 19,2 14,1 15,9 13,7 114,3 77,7 6,7 164,1

�íjen do 21.
den hodina hodnota

teplota max 6.10 12:45 17,3°C
min 1.10 6:03 -4,2°C

rychlost v�tru 21.10. 10:24 10,3m/s
srážky m�sí�ní 8,6mm

za den 20.10 2,0mm
za hodinu 21.10 19:30-20:30 1,0mm
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Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpo�tu �eské republiky 
Název projektu:  Zlaté ru�i�ky 

Registra�ní �íslo GP: CZ 1.07/1.2.10/02.0003 
P�íjemce: 

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

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

Projekt se za�al realizovat v lednu 2010 ovšem celková p�íprava zapo�ala již v prosinci 2009. Na realizaci se 
podílí mnoho lidí, kte�í zajiš�ují chod celého projektu, ale i jeho díl�ích aspekt�. V po�átcích jsme se zam��ili na 
vytvá�ení praktických vzd�lávacích modul� pro žáky školy a d�tí z d�tského domova. Tyto moduly byly již do 
konce �ervna p�ipraveny pro zá�ijový nový školní rok, kdy se spustila výuka dle t�chto modul�. Od ledna 2010 
bylo dále zajiš�ován nákup pot�ebného vybavení pro praktické dílny, ve kterých se tyto moduly vyu�ují. Byla 
p�estav�na  kuchyn�  a  nakoupeny  pot�ebné  pom�cky  pro  gastro  dílny.  Byly  zakoupeny  pracovní   nástroje 
a rostliny pro enviromentální výchovu, kde žáci již zasadili první stromy na zahrad� a chystají se na další 
zahradnické aktivity. Bylo zakoupeno velké akvárium, pro chov akvarijní zví�eny, která tak doplní i dané 
prostory p�íjemným zátiším. Pro výtvarnou dílnu byla, krom� jiného, zakoupena keramická pec a hrn�í�ský kruh. 
Dalšími dílnami jsou technické a IT dílny. Do t�chto dílen byly zakoupeny materiály dle pot�eby. Žáci se 
v technických dílnách zam��ují na práci se d�evem a kovem, pro jejich snadnou práci zde byly zakoupeny nové 
pracovní stoly a mnoho manuálních i technických nástroj�, s nimiž se žáci nau�í zpracovávat daný materiál. Na 
fotografiích uvedených níže se m�žete p�esv�d�it, že d�ti už si mohly vyzkoušet své první dovednosti v nov�
za�ízených dílnách a s novými nástroji.  

Velký kus práce odvedou pedagogové, protože jejich skupiny nebudou stále stejné, ale budou se neustále 
m�nit. Projekt totiž umož�uje d�tem, aby si vyzkoušely všechny �innosti a mohly se tak na základ� svých 
dovedností a zájmu lépe rozhodnou pro svou další profesi, což je pro jejich vyu�ující velice obtížné. P�esto jsou 
d�ti po d�kladných individuálních plánech za�azeny do ur�itého modulu, který se realizuje v blocích. 

Pro žáky a jejich rodi�e �i zákonné zástupce a všechny obyvatele Vrbna pod Prad�dem a jeho širokého okolí 
jsou od ledna 2010 realizovány poradenské hodiny, které jsou zajiš�ovány dv�ma pracovníky. Tyto poradenské 
hodiny jsou v pravidelných intervalech obyvatel� a rodi��m p�ipomínány ve�ejným rozv�šováním informa�ních 
leták�, místních rozhlasových hlášeních a �láncích uvád�ných v místních a regionálních periodikách.  

Momentáln� se projekt nachází ve fázi pilotního ov��ování jednotlivých modul�, a to výchovnou formou. D�ti, 
které navšt�vují tuto školu a se kterými jsou dané moduly realizovány jsou žáci se speciálními vzd�lávacími 
pot�ebami.  Jejich  po�et  se  pohybuje  kolem  8 1 d�tí.  Veškeré  zavedení modul� bylo oznámeno, nejen d�tem 
a žák�m, ale i jejich rodi��m. Byl jim vysv�tlen d�vod tohoto zavedení. Pr�b�hu t�chto vzd�lávacích modul�
napomáhá práce s  pracovními listy, na nichž pedagogové pracovali minulý školní rok a pokoušejí se dle nich 
zjistit, kterému dít�ti vyhovuje ur�itý obor. �innost v jednotlivých modulech je p�izp�sobena v�kovým 
kategoriím žák� a d�tí z d�tského domova a jejich specifickým pot�ebám. Je p�izp�sobena hlavn� jejich 
možnostem a schopnostem s ohledem na míru jejich znevýhodn�ní. Využívá se inkluzivních metod výuky.  

Jsou  p�ipravovány  evalua�ní  dotazníky  pro  snadné  a  rychlé  zjišt�ní  efektivnosti  modul�,  práce  s   nimi 
a dopadem na žáky, pedagogy a jejich vzájemnou spolupráci, na jejichž základ� se budou dané moduly dále 
p�izp�sobovat.  

Dále se p�ipravují exkurze, které by se m�ly realizovat p�íští školní pololetí. Pro každý modul budou tyto 
exkurze odlišné, se zam��ením na budoucí profesi žák� a jejich motivaci. 

Zlaté ru�i�ky 
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Na základ� pozorování se zjistilo, že d�ti se na výukové modulové bloky velmi t�ší a je to pro n� vítaná zm�na 
jak ve formách, tak v metodách výuky.  Zvýraznil se individuální p�ístup k jednotlivých d�tem a rovn�ž možnosti 
p�ehodnocení v za�azení žáka do vzd�lávacího modulu.  Je to jednotka m�nná a otev�ená schopnostem a zájm�m 
každého jednotlivce z cílové skupiny.     

Vzd�lávací modul- gastronomické dílny 

Dílny informa�ní technologie ( IT cílová skupina v u�ebn� PC) 

Zpracoval:  
ing. Jitka Volková,  

Bc. Zuzana Metelková, 
 Mgr. Danuše Humlová 

POMOZTE  NÁM  VYHRÁT
  MŠ Jesenická se zapojila do 7. ro�níku sout�že ve sb�ru ví�ek z PET 

láhví pro Moravskoslezský kraj. Po�adatelem je  S. K. a  K. S.  Dakota – 
Samostatný kmenový a klubový svaz DAKOTA. 

  Prosíme všechny obyvatele M�sta Vrbna p. Prad�dem a okolí, aby 
pomohli našim d�tem  vyhrát n�kterou z lákavých cen tím, že nám 
nasbíraná ví�ka p�inesete do MŠ Jesenická. 

  Sout�ž probíhá od 1. �íjna 2010 a kon�í 15. kv�tna 2011.  
                           

       Již p�edem vám všem d�kují za pomoc 
                                           

                                   d�ti z MŠ Jesenická 
                                                                                 

MŠ Jesenická 
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Protože prázdniny utekly jako voda a podzim už je 
tady a v Kotlíku se mnoho zm�nilo, cht�li bychom vás 
trošku informovat. O prázdninách koordináto�i 
Martina a Honza s d�tmi, které navšt�vují Kotlík, 
podnikli mnoho výlet�. Navštívili okolí Vrbna, aby 
d�ti lépe poznaly prost�edí, ve kterém žijí. Ale ob�as 
se podívali i dál (nap�. na Slezskou Hartu), aby d�ti 
m�ly aspo� n�jaký v�tší zážitek z prázdnin. 
Koordináto�i se s d�tmi ve volných chvílích snažili 
diskutovat na r�zná d�ležitá aktuální témata. Mnoho 
d�tí se také po prázdninách chystalo na novou etapu 
svého života – st�ední školu, a proto je koordináto�i 
cht�li na to p�ipravit a rozebrat jejich pocity. Kotlík 
také za�aly navšt�vovat nové menší d�ti, se kterými do 
Kotlíku p�išel i nový �erstvý vzduch.  

V zá�í se snažily d�ti vylepšit prostory Kotlíku. Spole�n� s Martinou a Honzou vymalovaly, na ze	
namalovaly p�kné obrázky, vym�nily starší koberec za nový. V Kotlíku je to te	 hez�í a p�íjemn�jší.  

Pokud chcete, aby i vaše dít� vyplnilo sv�j �as smyslupln�ji, navštívilo r�zné akce, konané v knihovn�, nebo 
ve St�eše, nebo aby je koordináto�i n�co dou�ili, neváhejte a p�ij	te se k nám do Kotlíku podívat.  

      -koordináto�i Honza a Martina- 

Pár volebních post�eh� a Vám všem projev úcty, odvahy a spoluzodpov�dnosti. 

Vážení spoluob�ané naší Studánky, 
z  celého  srdce  Vám  d�kuji,  za  Vaši  neobvykle  velkou   ú�ast   p�i volbách do 

zastupitelstva naší obce, ale i k senátnímu hlasování. Dobrá v�c,  kterou  jsme si všichni v duchu p�áli, se 
poda�ila a výsledek hlasování nám dává možnost, jak u nás dnešní stav podstatn�  zm�nit, ale také nám p�inese 
ur�it� i   „mediální   publicitu.“ Výsledky voleb potvrdily jedinou prostou skute�nost.  Máme toho  skoro  všichni 

už  dost  a p�ejeme si  skoro  všichni studáne�ní  
zm�nu. Zm�nu v tom, aby naši mladí, láska 
k naší obci a sounáležitost zvít�zily nad arogancí, 
samolibostí a neúctou k v�tšin�. Nejd�ležit�jší je, 
že   v  �  e  d   v podob� p. ing. Z. B. byl celkov�
vyoperován a p�ichází �as rekonvalescence. 
Vidím  jen  jasno   na   obzoru  naší  obce, 
pohodu    a   p�evahu   všeobecné   spokojenosti 
v nadcházejících  zít�cích. Volební  kampa�  byla  
maximáln�  emocionální, plná lží a slib� za 
posty. Výsledek je však velmi dobrý.  

Zvlášt� chci pod�kovat, a to velmi up�ímn�, 
všem �len�m volební komise, a to p�edevším 

našim  mladým,  jichž  byla  v  komisi  v�tšina,  za tak odpov�dný a p�íkladný p�ístup, kolektivní jednotu názor�
a striktní a p�esné dodržení všech p�edpis�. Byl jsem z toho všeho až zasko�en, jak odpov�dn� všichni k volbám 
a práci  v  komisi  p�istupovali. Ješt� jednou díky a musím ješt� �íci, že m� p�ekvapilo, a p�iznávám, že jsem byl  
i dojat, když jsem po hanlivém hodnocení  mé osoby ve  zvláštním  vydání „ Kurýru“ p�ed volbami, nabídl celé 
komisi  svoji rezignaci a oni mi všichni projevili plnou d�v�ru. Máte m�j dík a obdiv, pro Vaši odvahu, rozvahu 
a dovolím si �íci i smysl pro objektivitu a nezaujatost.  Já,  a  nejenom  já, ve Vás vidím naši Studánku  krásn�jší  
a naše spole�né ko�eny v ní ješt� pevn�jší. Díky a ješt� jednou díky.  

Studánka je naše,  ud�lejme  pro ni  všichni, co m�žeme, dovedeme a dokážeme! 
Bu	me k sob� všichni co nejup�ímn�jší ,  zárove�  náro�ní ale i zodpov�dní  a  budeme se mít o to lépe! 

                                                                                       Ji�í  Dvo�ák  st.- ob�an a  p�edseda vol. komise 

Kotlík po prázdninách 

Listárna 
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Komunální volby do zastupitelstva obcí ve Vrbn� pod Prad�dem 

V pátek 15. �íjna 2010 se ve 14 hodin otev�ely v celé �R dve�e do volebních místností. 
Ob�an�m se tak v pr�b�hu pátku a soboty op�t naskytla p�íležitost rozhodnout o tom, která 

strana a kandidáti se objeví v zastupitelstvu, 
jejich obce.  

Mé putování s fotoaparátem po volebních 
okrscích vedlo v sobotu 15. �íjna do druhého 
volebního okrsku, který se nacházel v budov�
�íslo t�i, Základní školy ve Vrbn� pod 
Prad�dem. Po sobotní 14. hodin� pak byly 
volební místnosti v celé �R uzav�eny a za�alo 
s�ítání volebních hlas�.  

Oficiální výsledky byly pak zve�ejn�ny, až 
v no�ních hodinách, kdy už byly se�teny 
veškeré hlasy ze všech volebních okrsk� po celé 
�R.  

Ve m�st� Vrbn� pod Prad�dem bylo s�ítání 
výsledk� trošku rozsáhlejší, protože zde bylo 
více stran a kandidát� a mandát získalo celkem 
21 zastupitel�. Spolek P�átelé Vrbenska, jehož 
�lenem jsem i já, kandidoval ve volbách do 

zastupitelstva poprvé a p�tice jeho kandidát� získala mandát zvoleného �lena zastupitele m�sta..  
Za projevenou d�v�ru Spolek p�átelé Vrbenska voli��m srde�n� d�kuje a bude se snažit v komunální 

politice pracovat tak, aby vás ob�any nezklamal. 
Foto a text vytvo�il: Radek Vráblík 

Pod�kování voli��m 

Milí spoluob�ané, 
vážím  si  vaší  ú�asti a podpory v komunálních volbách v Karlov� Studánce ve dnech 15. a 16. 10. 2010. Dali 

jste najevo, jaké si p�edstavujete zastupitelstvo obce. Prosím vás i nadále o vaši p�íze�, nebo� nás �eká spousta 
náro�ných a d�ležitých úkol�. 

Za kandidátku SNK – Spokojení ob�ané I. d�kuje Radka Chudová 

P�echod pro chodce 

Um�jí snad vrbenští obyvatelé létat? Na 
k�ižovatce Palackého ulice ve Vrbn� pod 
Prad�dem je už p�es dva m�síce nedotisklý 
p�echod pro chodce a po�ád se k této situaci 
nikdo nehlásí. Z�stane p�echod už takový, jaký 
je? Nebo bude ješt� doopraven? To jsou 
každodenní otázky místních obyvatel, kte�í p�es 
p�echod chodí. Všichni tak doufají, že nové 
zastupitelstvo dá p�echod pro chodce do stavu, 
jak by podle p�edpis�, m�l vypadat.  Už te	
d�kujeme za vy�ešení. 

Foto a text vytvo�il: Radek Vráblík 

Jak je to s „polovi�ním“ p�echodem 

P�echod byl zna�en správn� v délce cca 6 m p�es motoristickou komunikaci Palackého 
ulice, ta je široká 5,5 m. Pokra�ující úsek sm�rem k nám. Sv. Michala není již p�echodem, 

jedná se o p�ší komunikaci, kde šrafování nemá význam. Lze jen pod�kovat autorovi glosy, že si všímá 
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podobných detail�. Je jen otázkou do jaké kategorie zpráv 
podobná „senzace“ pat�í. Až budou finance v kapitole silni�ní 
hospodá�ství p�etékat, pak m�žeme šrafovat všechny zpevn�né 
plochy, po kterých se p�ší pohybují �. Ješt� malá p�ipomínka 
k objektivit� informací autora. Technické služby malovaly 
p�echod dne 13. 9. V dob� zve�ejn�ní �lánku pod názvem „Umí 
snad vrbenští létat?“v Deníku 20. 10. to tedy nebylo „více než 
dva m�síce“, jak bylo uvedeno. 

    
Ing. Helena Kudelová 

Pod�kování voli��m 

Vážení voli�i kandidát� �SSD ve Vrbn� pod Prad�dem, 
d�kujeme Vám za projevenou d�v�ru ve volbách do obecního zastupitelstva. Díky 

Vašim 9 898 hlas�m jste dali najevo, že našim kandidát�m v��íte a že skýtají záruku, že budou rozhodovat ve 
prosp�ch nejen Vás voli�� ale všech. Náskok o více než 30% hlas� proti druhému volebnímu uskupení, které ve 
volbách usp�lo, je o to více zavazující. Velmi si vážíme toho, že jste volbou zhodnotili i výsledky práce a 
kompetentnost zastupitel� za �SSD v minulém období a své hlasy jste nám nedali jen na základ� slibovaných 
budoucích �in�. Vnímáte stejn� jako my a s pochopením to, že �ešení n�kterých problém� trvá déle, než bychom 
sami cht�li, t�eba proto, že n�které nejsou v kompetenci m�sta. Prost� s v�domím, že k dokonalosti se chceme 
všichni p�ibližovat, ale v�tší šance k tomu je možná p�i výrob� hodinového strojku než p�i správ� m�sta se vším 
všudy.  

Ješt� jednou d�kujeme a p�ejeme do období let  2010-2014 Vám, našim voli��m a všem ostatním ob�an�m 
m�sta, aby noví zastupitelé vykonávali svou službu m�stu zodpov�dn�, kompetentn�, nestrann� a ku prosp�chu 
ob�an� m�sta.  

  Ji�í Ko�i�ka                                                                                 Ing. Helena Kudelová 
  P�edseda MO �SSD                                                                    lídr kandidátky �SSD 

  1. 11. -  kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
  1. 11. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
  1. 11. -  Žijme zdrav�ji - zahájení pravidelných pond�lk� -18:00 hod - St�echa  
  2. 11. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
  2. 11. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
  2. 11. -  2. �ást kurzu „Papírový pedig pro pokro�ilé“ - vede Božena Da�ková - 17:30-19:30 hod - St�echa.  
  3. 11. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
  3. 11. -  divadelní p�edstavení pražského divadla Viola „MÁJ“ v podání here�ky Barbory Hrzánové - po�ad 

 z cyklu „Podzimní Máchovské variace“ - 19:00 hod - St�echa 
  4. 11. -  Univerzita t�etího v�ku - Novodobé morové rány - p�ehled onemocn�ní, které ohrožují v sou�asné 

 dob� velkou �ást sv�tové populace - p�ednáší Mgr. V�ra Holubová - 16:00 hod - St�echa 
  4. 11. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na ZUŠ Vrbno  
  5. - 7. 11. - X. tane�ní párty country souboru Zuzanky - t�locvi�na ZŠ Vrbno  
  6. 11. -  p�edstavení pro d�ti a jejich rodi�e „Zimní p�íhody v�elích medvídk�“ v podání Divadla Krapet 

 Praha - 15:00 hod - St�echa 
 6. 11. -  koncert „V dobrym sme se sešli“ - ú�inkují P�vecký sbor m�sta Senica „Cantilena“ a P�vecký sbor 

 m�sta Vrbna pod Prad�dem - 18:00 hod - St�echa 
 6. 11. -  výšlap Klubu vrbenských turist� Vrbno - v�elín nad Sokolskou - Pustá Rudná - Anaberk - Suchá 

 Rudná - malá Hv�zda - Ludvíkov (21 km) 
 8. 11. -  kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
 8. 11. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
 8. 11. -  Žijme zdrav�ji - zahájení pravidelných pond�lk� -18:00 hod - St�echa  

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - listopad 2010 
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 8. 11. -  zahájení výstavy „Kouzlo domácího tvo�ení“ manžel� Huszarových a výstavy k 15. výro�í vzniku 
 DPS Sedmihlásek „15 let zpívání vrbenských d�tí“ - St�echa. Výstava potrvá do 22. prosince 2010.  

  9. 11. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
  9. 11. -  3. �ást kurzu „Papírový pedig pro pokro�ilé“ - vede Božena Da�ková - 17:30-19:30 hod - St�echa.  
10. 11. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
10. 11. -  hudebn� zábavný po�ad „Láska brány otevírá“ -  zpívají a hrají sólisté Moravskoslezského 

 národního divadla v Ostrav� a Slezského divadla v Opav� - 19:00 hod - St�echa  
11. 11. -  Univerzita t�etího v�ku - Pé�e o nemocného v d�jinách - historie zdravotní pé�e v r�zných 

 sv�tových kulturách - p�ednáší Mgr. V�ra Holubová - 16:00 hod - St�echa 
11. 11. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Na po�átku bylo ZDRAVÍ... Kam se pod�lo? - p�ednáší  
                Roman Uhrin - 18:00 hod - St�echa 
11. 11. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na ZUŠ Vrbno 
14. 11. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod  - St�echa 
15. 11. - kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
15. 11. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
15. 11. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa  
16. 11. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
16. 11. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
18. 11. -  Univerzita t�etího v�ku - Láze�ství  - p�ednáší Mgr. Nataša Brunštíková - 16:00 hod - St�echa 
18. 11. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na ZUŠ Vrbno 
22. 11. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
22. 11. -  kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
22. 11. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa  
23. 11. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
24. 11. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
24. 11. -  POZOR ZM
NA (ST�EDA) - p�ednáška Centra život a zdraví na téma Realita versus naše 

 p�edstavy - p�ednáší Magda Škrlová, BN - 18:00 hod - St�echa 
25. 11. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na ZUŠ Vrbno 
26. 11. -  �aj o páté - po�ádá LKŽ Vrbno p. P. - 16:30 hod - St�echa 
26. 11. -  sch�ze MO KS�M - 16:30 hod  - St�echa 
27. 11. -  „Pekelná pohádka pro d�ti a jejich rodi�e v podání Divadýlka Mrak Havlí�k�v Brod - 15:00 hod - 

 St�echa 
27. 11. -  vernisáž výstavy obraz�, kreseb, d�ev�ných reliéf� Lenky Klofá�ové Pavézkové a Lu	ka Pavézky  

 - 17:00 hod - Art galerie Penzionu u �eky Karlovice. Výstava potrvá do 14. ledna 2010  
28. 11. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod  - St�echa 
29. 11. -  Zahájení Adventu a zahájení váno�ní výstavy - 15:30 hod - St�echa 
29. 11. -  zábavný po�ad „Lekce smíchu a zp�vu“ aneb Humor a muzikál. Ú�inkuje moderátor, imitátor a 

 bavi� Petr Martinák, zpívají pražští um�lci -19:00 hod - St�echa 
29. 11. -  kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
29. 11. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
29. 11. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa  
30. 11. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
30. 11. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
- Sportovní gymnázium Vrbno - Galerie na schodech - výstava koláží Ivety A. Du�ákové  
- do 26. 11. - výstava obraz� a grafiky Jana Rapina „Zátiší s ženou“ - Art Galerie Penzionu u �eky Karlovice 
3. 12. -  Slavnostní koncert k 15. výro�í vzniku DPS Sedmihlásek - 16:00 hod - St�echa 
5. 12. -  Mikulášský rej s �ertem - fotbalové h�išt� v Karlovicích - od 16:00 hod. 
5. 12. -  Mikulášská nadílka 17:00 - kavárna U Dvo�ák�

Na	a Trzaskaliková 
 St�edisko kultury a vzd�lávání ST�ECHA Vrbno p. P.  
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Sborovna v salvách smíchu 
Prost�edí st�edního odborného u�ilišt�, a k tomu ješt� zem�d�lského, sborovna jako místo všeho d�ní, atrapa 

vep�ového uzeného kolena na stole kantora – co se dá vymyslet v divadelním scéná�i a scén�, aby se divák bavil? 
V polovin� �íjna to vrbenskému publiku ukázalo 
Divadlo Pavla Trávní�ka v divadelní h�e 
„Sborovna“. Už na samotném za�átku p�edstavení, 
ve chvíli, kdy mezi �ady sedících divák� vstoupila 
u�itelka vracející se po prázdninách na pracovišt�
Uršula Kluková. To ješt� netušila, že v zádech má 
opozdilce – zarazil se ve dve�ích sálu a cht�l 
nenápadn� vy�kat, až here�ka odkrá�í k jevišti. 
Jenže to by nesm�la být Uršula, mistryn�
improvizace: „Ale dobrý ve�er! A to už všichni 
�íkali, že dnes nep�ijdete!“ V salvách smíchu divák�
pak ješt� oblíbená komi�ka zaslechla cennou 
informaci, že opozdilým divákem není nikdo jiný 
než u�itel v místní škole, což okamžit� glosovala: 
„Pane u�iteli, to se d�lá, chodit tak pozd�?!“ V tu 
chvíli už si divák mohl jen položit otázku, zda 

Sborovna pokva�í tak svižn�, jak na po�átku p�edstavení zásluhou Klukové. Nebyl zklamán. Sic pon�kud 
utahaná první p�le, p�ece jen p�ipravila p�du pro strhující kumštý�skou p�ehlídku trefných, mnohdy ironizujících 
replik, dovád�jících do absurdna n�které scény až k point� p�íb�hu. Výborný byl Pavel Trávní�ek i Kate�ina 
Kornová, stejn� jako další protagonisté hry, bezkonkuren�ní pak Uršula Kluková. K úsp�chu nepochybn�
p�isp�la také novinka ve st�edisku St�echa – mobilní d�ev�né skládací pódium, které kone�n� dop�álo i divák�m 
v zadních �adách dobrý výhled na um�lce. Nabídka kulturních akcí ve Vrbn� pod Prad�dem je stále lepší, sta�í 
jen vybrat si a p�ijít. Myslím, že k nesporným lákadl�m za�átku listopadu bude pat�it Mách�v Máj v podání Báry 
Hrzánové.  

               Mgr. Alena Kiedro�ová, foto autorka 

St�ední  pedagogická  škola  a  St�ední  zdravotnická  škola  Krnov a IS Místní agenda 21 Krnov ve spolupráci 
s MIKS Krnov, M�stem Krnov, ACTAEOU – spole�ností pro p�írodu a krajinu a Spolkem P�átelé Vrbenska 
vyhlásili    v    rámci   nové   krnovské   kampan� „Krnov  - m�sto  mezi  �ekami"  fotografickou  sout�ž „�eky 
v prom�nách" o hodnotné v�cné ceny. Sout�ž probíhá od 1. �íjna 2010 do 1. dubna 2011 a je rozd�lena podle 
v�ku do t�í kategorií: 10 až 15 let, 16 až 20 let a 21+ let. Tato sout�ž je ur�ena všem, kte�í bydlí nebo studují 
v mikroregionu Krnovsko a Vrbensko. Podrobn�jší informace naleznete na webových stránkách sout�že 
www.foto1soutez.cz nebo u manažera projektu Radka Vráblíka, tel. 775 903 889.  

Divadlo Pavla Trávní�ka 

Fo�te �eky a zú�astn�te se sout�že o hodnotné ceny 
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Fotografická sout�ž se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. Jaroslava Palase.
Sout�ž taktéž podpo�ilo reklamní studio EMKO Krnov.

Za fotografickou sout�ž �lánek vytvo�il manažer projektu Radek Vráblík 

KULTURNÍ  PROGRAM
  5. 11. – Koncert: Písn� s loutnou od 19:30 v Libuši 
12. 11. – Vystoupení: Orientální tance od 19:30 v Libuši 
18. 11. – Koncert: Kouzelné melodie mistr� od 19:30 v Libuši  
19. 11. – Klavírní recitál Daniela Juna od 19:30 v Libuši 
26. 11. – Klubový ve�er R. Pogody: T�i strážníci od 19:30 v Libuši 
Tane�ní ve�ery s živou hudbou – každou sobotu v 19:00 hod. v Letních lázních. 
Vstupenky na všechny kulturní po�ady se prodávají až na míst� p�ed programem. 
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 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

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

st�eda 3.11. v 19 hodin 
II. abonentní koncert KPH- Violoncellový recitál s promítáním 
Jan Škrdlík – violoncello, Petra Besa Pospíšilová – piano, vstupné 100,-K� studenti, senio�i 75,-K�

�tvrtek 4.11. v 16 hodin 
Benefi�ní koncert pro POLÁRKU - vystoupí – Polárka Bruntál, Bu�inka Rýma�ov a revivalová skupina  
ABBA, vstupným 100,-K� podpo�íte provoz dílny Polárka 

st�eda 10.11. v 10 hodin 
Alois Jirásek, Vlastimil Peška 
Staré pov�sti �eské - hraje Slezské divadlo Opava, ur�eno pro ZŠ a SŠ, vstupné 50,-K�

pátek 12.11. v 8.30 a 10 hodin 
Hodina zpívání – zkoušení - se skladatelem Jaroslavem Uhlí�em, ur�eno pro ZŠ, vstupné 40,-K�

ned�le 14.11. v 15 hodin – malý sál divadla 
Hrajeme si na pohádky s pohádkovou babi�kou Danou Šenky�íkovou / pohádky na p�ání d�tí / 

úterý 16.11. v 19 hodin 
M.J.Lermontov 
Maškaráda - hraje Klicperovo divadlo Hradec Králové / vstupné 170,-K� / doprodej pouze balkón /  
v p�edplatném 

úterý 23.11 v 19 hodin 
S Pydlou v zádech - Divadelní spole�nost J. Dvo�áka uvádí legendární semaforskou inscenaci 
hrají – Josef Dvo�ák, Markéta Hrubešová, Karel Gult / J. Veit,  R.Trtík, V.Bajerová/ D.Schlehrová 
vstupné 185,-K�

�tvrtek 25.11.  
IX. ro�ník divadel. hudeb. a tane�ního festivalu KYTKA - po�adatel – ZŠ Rýma�ovská 15, Bruntál 

pátek 26.11. v 17 hodin 
Michal k snídani - s d�tmi si bude hrát Michal Nesvadba, vstupné 145,-K�

Kultura v Bruntále 
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Nám�stí Míru 
sobota 27.11. v 17 hodin 

Rozsv�cování váno�ního stromu starostou m�sta, M�stská dechová hudba Bruntál a váno�ní pohádka 
v podání d�tí ZŠ Rýma�ovská, program je doprovázen váno�ními trhy a ob�erstvením 

Hlavní turistická sezóna  pomalu kon�í, ale život na bruntálském zámku se nezastavil. V letošní sezón� roce 
jsou návšt�vník�m zámecké expozice p�ístupny po celý rok, a to i v pond�lí. 

V plném proudu jsou p�ípravy již tradi�ního, a u ve�ejnosti stále oblíben�jšího, váno�ního trhu „Vánoce na 
zámku“. Ten se uskute�ní v sobotu 11. prosince od 9:00 do 15:00 hodin. Po�adatelé již nyní zajiš�ují kulturní 
program, prodejce tradi�ního váno�ního zboží, ob�erstvení, strome�k� a v�bec všeho, co k Vánoc�m pat�í. 

Advent na zámku zahájí 2. prosince vernisáž výstavy betlém�. V letošním roce  by cht�li auto�i doplnit 
klasické muzejní exponáty i o �ást netradi�ních betlém�, jako jsou nap�íklad papírové, vy�ezávané, slámové 
apod. Podobných „skvost�“ se zajisté najde na p�dách, ve sklepech, sk�íních  a dalších skrýších dost a dost. Proto 
se muzejníci obracejí na nejširší ve�ejnost se žádostí o jejich zap�j�ení. 

Pokud  chcete  výstavu  obohatit  o  ten  sv�j  betlém,  p�ineste  jej na vrátnici Zámku Bruntál nejpozd�ji do 
28. listopadu. (zabalený a opat�ený jménem a tel. �íslem). Muzeum garantuje jeho bezpe�nost. Pokud si budete 
chtít zpest�it svým betlémem letošní Vánoce – budete si ho moci vyzvednout v p�edváno�ním týdnu. 

Více informací  na www.mubr.cz. 
Jana Nováková 

M�STSKÉ DIVADLO KRNOV 
Mikulášská 21 

pond�lí 8. listopadu v 19:30 hodin 
MIRO ŽBIRKA  - Acoustic Tour 2010 
Hosté: Martha, Magdalena Šalamounová 
Miro Žbirka poprvé se svým koncertem v Krnov�. V programu zazní nejznám�jší Mekyho písn�
a také novinky z p�ipravovaného alba. Vstupné: 250 a 230 K� – p�edprodej od 11. 10. 

�tvrtek 18. listopadu v 19:30 hodin 
ANDER Z KOŠIC - ve�er s oblíbeným bavi�em a písni�kami. Vstupné: 150 a 130 K�

pond�lí 22. listopadu v 19:30 hodin 
JAK KRAKONOŠ PEKA�KU JÍ�U NAPRAVIL - pohádka 
Hraje: Um�lecká agentura Mario Praha. Pro d�ti z MŠ a ve�ejnost, vstupné: 30 K� – prodej vstupenek p�ed  
p�edstavením 

�tvrtek 25. listopadu v 19:30 hodin 
Johann Strauss ml.: VÍDE
SKÁ KREV slavná opereta 
Hraje: Slezské divadlo Opava. mMimo p�edplatné! Vstupné: 180 a 160 K� (d�ti a studenti sleva 50%).  
Pro p�edplatitelé sleva 20% ze vstupného. 

KONCERTNÍ SÍ
 SV. DUCHA 
ul. Svatého Ducha 12 

úterý 2. listopadu v 19:00 hodin 
jan škrdlíK – violoncello 
ŠÁRKA BESPERÁTOVÁ – klavír 
Program: L. Janá�ek, C. Debussy, C. Franck. U skladby Debussyho bude paraleln� promítaný film podle  
p�edlohy samotného skladatele. Vstupné: 120 K� (d�ti a studenti sleva 50%) 

pátek 26. listopadu v 17.30 hodin 
Tradi�ní adventní koncert St�ední um�lecké školy varhaná�ské Krnov 

Zámek Bruntál informuje 

Kultura v Krnov�

40. strana

ZPRAVODAJ

St�edisko volného �asu mé�a 
Dobrovského 16 

ned�le 21. listopadu v 15.00 hodin 
PYŠNÁ KOZA loutková pohádka, hraje Loutká�ský soubor KRNOVÁ�EK.  
Vstupné: 30 K� - Prodej vstupenek p�ed p�edstavením 

�Dne 18. 9. 2010 se konalo sobotní cvi�ení s Bohunkou a 9. 10. 2010 s Míšou. Zde je pár fotografií z akcí.  

�Dne 9.10.2010 byl ve St�eše „Den zdraví“, zde 
ukázalo své um�ní �ást hiphopové skupiny Honey 
group. Velký dík pat�í Míši Kopecké, Terce 
Musilové a Kristýn� Musilové. 

�Každý týden probíhá cvi�ení v t�locvi�n� ZŠ Sokolovna Vrbno:
 St�eda 19 hod  Aerobic/Easy dance + posilování   Bohunka 

�tvrtek 18 hod  Power yoga   Míša
ASPV  Vrbno pod Prad�dem Vás srde�n� zve na sobotní cvi�ení 
Intervalový trénink a posilování s Al�ou Procházkovou!!! 
�eká na vás velmi ú�inné cvi�ení vhodné pro spalování tuk� a tvarování problémových partií. 
Kdy: 6.11.2010
V kolik: 14:00 
Kde: t�locvi�na ZŠ Sokolovna Vrbno  
Vstupné: 50 K� �leni ASPV 
 70 K� ostatní 
Cvi�í: Alena Procházková 

Cvi�ící, narození v listopadu, 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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ZVE VŠECHNY MILOVNÍKY P�ÍRODY NA VÝŠLAP 
KDY:  6. 11. 2010 
KAM:  Vrbno – v�elín nad Sokolskou – Pustá Rudná – Anaberk – Suchá Rudná – malá Hv�zda  
 – Ludvíkov ( 21km) 
SRAZ:  8:00 hod. u kostela. 

Nedostav�ná dráha ješt� p�ed kolaudací, ale zase se povedlo po�así. Ješt� ve st�edu jsme 
uvažovali o zrušení závodu, deštivé po�así ale dalo na pár dní pokoj a tak si bláta užily akorát 
d�cka, která se brouzdala mezi cílovou rovinkou a houpa�kami „nap�ímo“. Sešlo se i asi 10 
d�tí v kategorii p�edžáci, které jsme nechali jezdit jen po asfaltu, v hlín� by se „utopily“. 
Kluci dojeli v po�adí Rohá�ek, Škopec a Petlach, d�v�ata Mlyná�ová, Fiálková a Mud�íková. 
Vesm�s tedy známá cyklistická jména. 

Patnáct  žák�,  ža�ek a kadetek, kte�í nejeli nahoru na silnici a potom sjezdem dol�, ale kroužili jen po asfaltu 
a BMX dráze, bylo v takovém po�tu p�edevším díky mládeži z Favoritu Brno, kterých p�ijelo plné auto. Byli by 
vyhráli všechno, nebýt mohutného povzbuzování trenéra Ka�kovského, který svého syna nakonec „dotla�il“ na 
druhé místo. Jako štika mezi nimi ale jela kadetka Ka�ka Mud�íková, která jezdí opravdu se zaujetím a naplno. 
M�žeme se t�šit na p�íští léta, její jméno si asi zapamatujeme. Ale i ostatní d�v�ata nejezdí špatn�, je to 
v cyklokrosu p�íjemné oživení. 

Závod na 30 minut se pon�kud protáhl, rozhod�í se z�ejm� o deset minut „sekla“, nevadilo to ale ani mn�, 
nejstaršímu. Na �ele jezdil osamocen� kadet Lud�k Lichnovský, druhá dvojice Václav Prejda a Karel Svr�ina 
ztratila  skoro 4 minuty. Také veteráni se rozhodili po trati ve velkých rozestupech. První jel Miloš Mayer 
s límcem na krku, druhý Jirka Sedlá�ek a t�etí Andrzej Misina. Na trati je sledovala tak�ka kompletní „grupa“ 
krnovských padesátník� – Ocásek, Dan��ek, Zmuda, další Milan Škopec jezdil a tak chyb�l asi jen Jan Kaš�ák, 
aby bylo družstvo Loko Krnov ze sedmdesátých let kompletní. Dámy byly poraženy juniorkou Lucií Materovou, 
která si prodlužuje letošní parádní triatlonovou sezónu a boduje i v �eských pohárech v cyklokrosu. P�edjela 
Pavlínu Mará�kovou i Lucku Novákovou. Na konci pole se bily 
až do konce dv� dámy-masters Dana Sokolovská a Ivana  
Metelková.  Na  n�  jsme  p�i  vyhlašování pozapomn�li a tak se 
omlouváme, je to kategorie p�íliš nová. 

Hlavní závod o více jak 30 závodnících nejlépe rozjeli Petr 
Hampl a Ji�í Chyba. N�jakou dobu jim sice sekundoval i Josef 
Tomek, brzy mu ale „seklo“ a rozjel se teprve, až ho dohonil 
Dominik Hynek. Ve dvojici pak jeli až do posledního kola, kde 
Hynek nastoupil a odjel, ve spurtu by totiž asi „dostal na 
budku“. V první dvojici rozhodovaly tak trochu chybi�ky a tak 
Petr Hampl po polovin� závodu také odjel a zvít�zil 
s p�ehledem. T�etí „elitou“ byl Petr B�ezina z Olomouce a p�ed 
�tve�icí, kde jsme vid�li nejzajímav�jší souboj ješt� jezdili 
junio�i Kožušník a Ponikelský. Kožušník „defektil“ a tak dojeli 
v obráceném po�adí.  

Opravdu „o život“ jezdila až do konce �tve�ice, kde byli 
nejlepší M40 Ivo Kova�ík a Leoš Balák. Ten byl sice p�vodn�
p�ed nimi, ale po defektu už jeli spolu. O druhé místo v M30 
bojovali Ond�ej Semerád a Vlastik Mlyná�. Ten, i když m�l stálé 
problémy s dotahováním, v posledním kole O.Semeráda 
p�echytra�il a byl druhý. Hlava musí z�stat až do konce závodu 
chladná, pokud jede více lidí pohromad�, vyhraje spíše rozum 

�erná Opava v novém 

KLUB VRBENSKÝCH TURIST�

p�i TJ SOKOL VRBNO POD PRAD�DEM
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p�ed sílou. T�etím �ty�icátníkem byl Viktor Zapletal, který se zdržel také defektem a dotahoval hodn� zezadu. Na 
druhý den jsem se jel podívat, kde tam na kopci m�li tolik defekt� a nenašel jsem nic. Nic nebylo ani na úseku, 
kde si za�ali závodníci tra� zkracovat a který jsme p�ed závodem neprohlédli. Tak nevím, jestli si na šikmém 
b�ehu  neprorazili  duše o ráfky. Kvalitní gumy mají dosti tenké boky a zešikma se tam jelo skoro padesát metr�
a tak to mohlo být tohle. Je to ale jen úvaha. 

Závod si zkusilo i n�kolik biker�, ale ztráceli p�edevším na asfaltu, který byl skoro kilometr dlouhý. P�i stavb�
trati jsme ale nem�li na vybranou, muselo to být takhle. P�íští rok už bude „plac“ jist� zarostlý trávou a budeme 
moci využít i ka�írek v d�tském h�išti. Asfalt z�stane jen jako nájezd. Vyhneme se tak i 50 metr�m silnice, se 
kterými jsme m�li neskute�né potíže, Vlastik Mlyná� byl t�ikrát na okrese, referentka se na to musela jet podívat 
a ješt� všechno hlídali policajti. Ješt�, že nám vrbenští vycházejí vst�íc, jak by taky ne, když jeden z nich je 
bývalý �len ACS. 

Velmi se zrychlil cyklokros na dráze BMX, p�vodn� rarita ale už má následování i ve St�íb�e na poháru UCI. 
V n�kterých místech p�sobili závodníci jako bez gravitace. 

Pro po�adatele bylo op�t nejd�ležit�jší,  že se nemusela volat sanitka, že vše dob�e dopadlo. Mladí cyklisté se 
mnohému p�iu�ili a starší nemuseli závodit jen mezi sebou, znají se do té míry, že o po�adí je rozhodnuto už p�ed 
startem. 

     Foto Polda Kolá�               acsvrbno.estranky.cz 

                                                                                                                                        

Sm�le k obhajob� lo�ského vít�zství v seriálu Trivallis cup vykro�il student SG Vrbno Václav Žabí�ek, když 
po vyhraném zá�ijovém závod� na in- line bruslích p�idal i vít�zství v druhém závod� tohoto seriálu. Byl to 
závod v p�espolním b�hu a konal se ve st�edu 13. �íjna. „U Lípy“ na ulici St�elni�ní se sešlo 43 b�žc� ve 
v�kovém rozmezí od p�ti do šedesáti dvou let. 

D�ti závodily na 200 metrové a 600 metrové trati. Na delší trati 
byl nejrychlejším b�žcem ludvíkovský Tomáš Petlach p�ed Honzou 
Pánkem a Nikol Zapletalovou, na kratší vzdálenosti zvít�zil Zden�k 
Podrazil p�ed Veronikou Stuchlovou a Patrikem Zapletalem. 

Na t�icet závodník� se postavilo na spole�ný start závodu na 3 a 5 
kilometr�. Vít�zem na dlouhé trati se stal již zmi�ovaný Václav 
Žabí�ek s dvacetisekundovým náskokem p�ed Patrikem Thomasem. 
Na t�etím míst� dob�hl nejlepší mladík do 15ti let Marek Ohnoutka. 
Nejlepší ženou byla Andrea Prokešová, která je nad�jnou 
biatlonistkou – k jejím �erstvým úsp�ch�m pat�í vít�zství v �eském 
poháru v letním biatlonu. T�íkilometrovou tra� absolvovali 
p�edevším mladší závodníci – zvít�zil Vojta Matuš p�ed Jirkou 

Trivallis cup - p�espolní b�h 
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Tka�íkem a Kubou Rohá�kem.  
Po dvou závodech se na �ele pr�b�žného po�adí Trivallis cupu usadil Václav Žabí�ek s devítibodovým 

náskokem p�ed veteránem Pavlem Pytelou a t�etím Patrikem Thomasem. Nejlepší ženou v po�adí je Martina 
Onderková, nejlepším mladíkem je Mat�j Ptá�ník ze Starého M�sta u Bruntálu. V listopadu nás �eká závod 
v cyklokrosu, který je typicky podzimní disciplínou, závod se uskute�ní ve �tvrtek 4. listopadu, t�i dny p�ed 
Mistrovstvím Evropy v cyklokrosu, kam se nominovali hned dva studenti SG Vrbno – v kategorii junior� bude 
�eskou republiku reprezentovat Petr Hampl, v kategorii U23 Mat�j Lasák. Bližší informace o nadcházejícím 
závod�, stejn� tak jako další informace o d�ní          ve sportu naleznete na stránkách www.sgvrbno.cz �i 
www.acsvrbno.estranky.cz  

       Alena Mlyná�ová 

Prvními t�emi �eskými poháry se otev�ela letošní 
cyklokrosová sezóna. Pro mnohé studenty je cyklokros n�co 
nového a teprve sbírají zkušenosti, jiní už závodí n�kolik sezón 
a dokážou se vyrovnat t�m nejlepším v republice. Úsp�šný 
vstup do vyšší kategorie se poda�il Mat�ji  Lasákovi,  který 
v lednu letošního roku dojel na 4. míst� na Mistrovství sv�ta 
ješt� v kategorii junior�, nyní už jezdí v kategorii do 23 let, 
která jezdí �eské poháry spole�n� s kategorií elite. Po t�ech 
závodech  je  v  tomto  spojeném  po�adí  �eského  poháru na 
8. míst�. Na 26. míst� je další ze student� SG Vrbno B�etislav 
Rohel.  

Zatím nejlepšího svého výsledku dosáhl opavský junior Petr 
Hampl, když se mu po dvou pátých místech ze St�íbra a 
z Loun kone�n� poda�ilo stoupnout na „bednu“ – v Uni�ov�
skon�il t�etí a vybojoval si tím (stejn� jako Mat�j Lasák) 
nominaci na listopadové Mistrovství Evropy, které se bude 
konat v n�meckém Frankfurtu. Ješt� p�edtím absolvoval 
reprezenta�ní  soust�ed�ní  v  Tábo�e,  kde  se  potkal  i  s  Lubošem  Petrušem, který se vylé�il ze svého zran�ní 
a vypadá to, že se znovu pustí do cyklistiky.  

Na �eský pohár do Uni�ova vyrazili i mladší závodníci – Klára Škopcová vybojovala na této extrémn� t�žké 
(snad až pro mládež nevhodné) trati 9. místo,  Ji�í  Petruš  skon�il  po  pádu  26.  a jeho mladší bratr Št�pán na 
27. míst� v nižší kategorii. T�sn� za body na 31. míst� skon�il krnovský Tonda Lant. Tito závodníci se ovšem 
zú�ast�ují jen �eských pohár�, které nejsou p�íliš vzdáleny od Vrbna, jinak závodí na závodech Oderského 
poháru, které se konají na území Severní Moravy. Po zá�ijovém Rohov� a po závod� ve Vrbn�, o kterém se píše 
v jiné reportáži, následoval závod v Krnov�. Perfektní jízdou si pro druhé místo dojela Klára Škopcová, když 

kone�n� udolala svoji tradi�ní soupe�ku z Ostravy Marii 
Prejdovou. V žácích startovali ješt� nová�ci, kte�í 
spolupracují   s   trenéry   SG   Vrbno    6.  Mat�j  Ptá�ník, 
10. Št�pán  Petruš  a 12.  Jakub Rohá�ek. V kadetech závodil 
Ji�í Petruš, dojel na 7. míst�. V hlavním závod� si výborn�
vedl Petr Hampl, když jezdil spolu s veteránem Chybou na 
�ele závodu, což slibovalo zajímavou podívanou v záv�ru, t�i 
kola p�ed cílem však Hampl nep�kn� spadl a dojel si tak pro 
druhé místo. Jeho výsledek doplnili ješt� 9. a 10. místem 
Schneider a Lant. 

V polovin� �íjna jsme absolvovali soust�ed�ní 
v Ludvíkov�, které bylo zárove� soust�ed�ním SCM Vrbno, 
v okolí Vrbna se tedy pohybovala t�icítka nejtalentovan�jších 
cyklist� ze Severní Moravy, kte�í si pochvalovali nejenom 
sluní�ko, kterého se jim na Ostravsku a Karvinsku nedostává, 
ale i novou cyklistickou dráhu v areálu �erná Opava. 

Alena Mlyná�ová 

Vzh�ru do N�mecka! 
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,,Kniha bez p�íb�hu je jako rotoped pro cyklistu. /Leonard Medek/ 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  SÝS, K.:  Praha zedná�ská.  Mnichovice: BVD, 2009. 
Historie zedná�ství v �echách. 
2.:  BAUER, J.: �eské princezny na evropských tr�nech.  Frýdek-Místek: Alpress, 2010.
3.:   SKOPOVÁ, K.:  Rodinné svátky o století zpátky aneb Oslavy a rituály v �eské domácnosti.  Praha:  
Akropolis, 2010.
4.:  BABICA, J.:  Babicovy dobroty 2.  Praha: Eminent, 2010.
5.:  KRYSTLÍK, T.:  Zaml�ené d�jiny 2.  Praha: Beta Books, 2010.

.

… pro d�ti a mládež 
1.:  FULLMAN, J.:  Kouzla a magie.  Praha: Fragment, 2010. 
2.:  DROZDKOVÁ, L.:  Šijeme na panenky.  Praha: Grada, 2010. 

…z beletrie 
1.:  SÁNCHEZ, J.:  Starožitník.  Brno: Jota, 2010. 
Strhující tempo Sánchezova p�íb�hu udrží �tená�ovu pozornost do poslední stránky. Stavba barcelonské  
katedrály, chladná a vypo�ítavá vražda, kabalistická tradice, stopy magie a tajemství p�ísn� st�ežené  
v barcelonské židovské �tvrti – to jsou n�které z p�ísad tohoto podmanivého p�íb�hu. 

2.:  B�EZINOVÁ, A.:  Tajný deník královny Kunhuty.  Brno: Moba, 2010. 
Mladá spisovatelka a histori�ka Anna B�ezinová objevila v knihovn� jednoho rakouského kláštera svazek  
pergamen� s latinským rukopisem obsahujícím údajn� deník �eské královny Kunhuty, druhé manželky  
P�emysla Otakara II. P�eložila ho do sou�asné �eštiny, upravila a nyní p�edkládá �tená��m. Není sice jisté,  
zda se jedná o královnin autentický deník, nebo pozd�jší podvrh, každopádn� však jde o strhující a vášnivou  
zpov�� ženy, kterou dramatické události 13. století vynesly do �ela �eské zem�.  

3.:  STAINCLIFFE, C.:  Nejv�tší laskavost.  Praha: Mladá fronta, 2010. 
Když Debora neochotn� pom�že milovanému manželovi Neilovi ukon�it život a zatají pravdu, je obvin�na  
z jeho vraždy. P�i soudním procesu proti ní sv�d�í její dcera Sofie. Debora, stále ješt� šokovaná žalem, bojuje  
na obranu svého jednání. Dvanáct porotc� drží její osud ve svých rukou – pokud ji shledají vinnou, odpyká si  
trest doživotí. Je však asistence p�i sebevražd� osoby, kterou milujete, vraždou? 

 4.:  HOHLBEIN, W.:  Krev templá��.  Brno: Moba, 2010. 
 Devatenáctiletý David, který vyrostl v klášterní škole v pé�i dobromyslných, ale zcela nepraktických mnich�,  
tráví v�tšinu �asu v klášterní knihovn� obklopen zaprášenými knihami a prastarými dokumenty.Jediným  
vzrušením v jeho život� je opakující se no�ní m�ra. Jednoho dne se tato no�ní m�ra stane skute�ností: David  
je unesen, jeho blízcí zran�ni nebo usmrceni a tajemný templá�ský �ád usiluje o jeho život. Ale co by mohl mít  
mladík v 21. století spole�ného s hrobem Krista a svatým grálem? Proudí v jeho žilách skute�n� svatá krev?  
David je nanejvýš zmatený. Neví, komu m�že d�v��ovat a kdo ho jen chce zneužít pro své vlastní  
zavrženíhodné ú�ely…  

5.:  JOHNSON, J.:  Tajemství berberského amuletu.  Plze�: Plejáda, 2010. 
Isabellin odcizený otec, archeolog, umírá a zanechává jí hádanku. V krabici nachází n�jaké papíry a záhadný  
africký amulet. Spojitost s ním však z�stává nejasná, dokud se nevydá na cestu do Maroka, aby zjistila, jak se  
amulet dostal do rukou jejího otce. 

6.:  WALLIN, V.:  Život za dráty.  Orli�ky:  Bohumil Jedli�ka, 2004. 
Útlá kniha vzpomínek �lov�ka, který prožil více než 5 let v koncentra�ním tábo�e Dachau.Autor p�ibližuje  
i vzpomínky hluboce citové, které jsou vyjád�eny ve form� básní. Jist� tato publikace osloví �tená�e a p�inese  
výstrahu i pou�ení dalším generacím. 

7.:  THOMAS, R.:  Past na osam�lého muže.  T�ebí�: Akcent, 2010. 
Touha po pen�zích, intriky a podvody, to vše vytvá�í zápletku této detektivky. V horské chat� poblíž Chamonix  
žije Daniel Corban, který ohlásí zmizení manželky, s níž žije jen krátce. Rozbíhá se vyšet�ování a policejní  
komisa� má pochybnosti o skute�ném stavu v�cí, není však schopen je b�žným zp�sobem prokázat. 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v listopadu 
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… pro d�ti a mládež 
1.:  NOPOVÁ, S.:  Toridi: Za útesem leží sv�t.   Praha: Chrysos, 2009. 
P�íb�h �eské hol�i�ky, která má velmi zaneprázdn�né rodi�e. Když jí p�ipraví cestu za babi�kou do Austrálie,  
zrovna se své dce�i moc nezavd��í. Má cestování plné zuby. Chce být s kamarády, touží lyžovat, prožít  
normální Vánoce. Ale rodi�e to naplánovali jinak. A tak se hlavní hrdinka Diana seznámí v Sydney  
s japonskou kamarádkou Rieko a australským chlapcem Thomasem. Spolu pak na b�ehu oceánu prožívají  
mnoho veselých p�íhod a dokonce i nebezpe�ných dobrodružství. 
2.:  LANGRISH, K.:  Trollí vrch. Praha: Mladá fronta, 2010. 
Peer, chlapec, který náhle osi�el, je nucen žít se svými záke�nými strý�ky v polorozpadlém mlýn� na úpatí  
záhadného Trollího vrchu a složit jim jako otrok. Okolí jeho domova obývají podivné a nevypo�itatelné  
bytosti, které v Peerovi vzbuzují pocit neustálého ohrožení. A to ješt� netuší, jaké plány kují jeho nenasytní  
strý�kové spolu s trolly…     
3.:  SCHRÖDER, P.:  Lukáš�v dra�í kamarád. Praha : Thovt, 2009. 
Napínavý p�íb�h drá�ka F�ni a jeho nového �lov��ího kamaráda Lukáše. 

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

                                                                                                            

25. 09. 2010  Ladislav Hurina a Lenka Lichnovská  (oba z Vrbna) 
09. 10. 2010  Martin Stibor a Kv�toslava Gabrišová (on z Vrbna, ona ze Sv�tlé Hory) 
16. 10. 2010  Jan Bajer a Aneta Ryšánková (oba z Vrbna)

Nikola   � í žko vá   Vrbno pod Prad�dem 
Mat�j   Hal aš ka  Vrbno pod Prad�dem 
Milada   Vy bí r al o vá  Vrbno pod Prad�dem 
Renáta   Ko pe c ká   Vrbno pod Prad�dem 
Adéla   J e di náko vá   Vrbno pod Prad�dem 

   Josef   Ko l á�  Vrbno pod Prad�dem 
   Emilie   Šr amko vá   Vrbno pod Prad�dem 
   Vilma   B o bál o vá   Vrbno pod Prad�dem - Železná 
   Bohuslav   Val t er   Vrbno pod Prad�dem - Mnichov 
   Štefan   F ábel   Vrbno pod Prad�dem - Železná 
   František   Mat o uše k  Vrbno pod Prad�dem 
   Milada   Mádr o vá   Vrbno pod Prad�dem 
   Eva   Ho r ni s c he ro vá   Vrbno pod Prad�dem  

Uzav�ená manželství 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

Dne 17. listopadu 2010 oslaví své 68. narozeniny 

paní Svatava Návarová. 

Hodn� zdraví, št�stí a Božího požehnání do dalších let  
naší mamince a babi�ce  
p�ejí dcery a vnou�ata. 
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Vzpomínáme 

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

Dne 26. �íjna 2010 jsme vzpomn�li 20. smutné výro�í úmrtí 

pana Štefana Kacikakise 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Letos v b�eznu by oslavil 50. narozeniny. 
S láskou vzpomíná maminka a syn s rodinou. 

„�as nikdy nevrátí, co s sebou odnesl“. 
Dne 1. listopadu 2010 vzpomeneme 25. smutné výro�í úmrtí naší maminky 

paní Emilie Ryškové 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Stále vzpomínají d�ti V�ra, Ji�í, Old�ich a Milan.  

„Ut�ete slzy a op�t se sm�jte, tak si to p�eji a v dobrém vzpomínejte“. 
Dne 2. listopadu 2010 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

a 12. prosince nedožitých 80 let 

pana Josefa Novotného 
z Vrbna pod Prad�dem  

S láskou vzpomínají manželka a celá rodina.  

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

Dne 12. listopadu 2010 by oslavila 70 let naše milá maminka, manželka  
a babi�ka 

paní V�ra Míznerová 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná celá rodina.  
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„�as utíká a nevrací, co vzal, jen láska, úcta a vzpomínka v srdcích z�stávají“. 
Je tomu už 19 let, kdy nás 2. listopadu 1991 navždy opustil náš tatínek, d�de�ek a prad�de�ek 

pan Josef Bébar. 
Zárove� vzpomínáme 4. výro�í, 

 kdy nás 27. listopadu 2006  
opustila naše milá  

maminka, babi�ka a prababi�ka 

paní R�žena Bébarová. 
D�kujeme všem, co si vzpomenou s námi.  

Dcera a synové s rodinami.  

„Z�stáváš v naší mysli celý �as, jako bys jen odešel a m�l se vrátit zas“. 
Dne 16. listopadu 2010 uplyne první smutný rok, co nás navždy opustil 

pan Pavel Holý 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Lída, syn Pavlík a celá rodina.  
Kdo jste ho znali a m�li rádi, v�nujte mu tichou vzpomínku.  

„Nepla�te, že jsme odešli, ten klid nám p�ejte a v srdcích milou vzpomínku nám navždy zachovejte“. 
Dne 17. a 22. listopadu 2010 vzpomeneme  

10. smutné výro�í,  
kdy nám náhle a navždy odešli drazí rodi�e 

Vanda a Miroslav �atlošovi 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Vzpomínají syn Miroslav, snacha Helena, vnu�ky Helena,  
Pavlína a pravnou�ata Veronika a Dane�ek.  

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

„Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách stále z�stáváš“. 
Dne 18. listopadu 2010 by oslavil 70. narozeniny námi stále milovaný 

pan Milan Batík 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Za tichou vzpomínku d�kuje manželka s celou rodinou.  
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Inzerce 

„Jsou dny, na které se nezapomíná“. 
Dne 29. listopadu 2010 vzpomeneme 4. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil  

náš manžel a tatínek 

pan Martin Višvader 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka a d�ti s rodinami.  

Prodáme velký, p�kný byt 3 + 1 ve Vrbn� p. P.  
s novou kuchyní, plastová okna, prosklená lodžie, 3. podlaží, 

družstevní vlastnictví, možnost p�evést do osobního vlastnictví. Cena 
650 tis. K�, mobil 777 894 644. Sp�chá! Rychlému zájemci zlevníme! 
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