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Karlovice jsou obcí s krásnou okolní p�írodou, zajímavými historickými budovami a ješt� zajímav�jší historií. 
Málokdo ví, že byly vyhledávanou láze�skou obcí, kam se na lé�ebné pobyty jezdilo až z Vídn�, Salzburku �i 
Krakova. Po�átky láze�ství v Karlovicích spadají do konce 19. století.  

Lesnatá krajina, �istý vzduch, zdravé klima, p�íhodná poloha v údolí chrán�ném p�ed v�trem. Místo jako 
stvo�ené pro odpo�inek a rekreaci. Myšlenka vytvo�it láze�ské a kulturní centrum se zrodila v hlav� Alberta 
Bartsche. Karlovický rodák, který se stal ve Vídni zámožným obchodníkem, se rozhodnul nabyté jm�ní využít na 
stavbu kulturního centra podle víde�ského vzoru ve svém rodišti. V roce 1883 získal pozemky a p�edstava lázní 
se za�ala rýsovat.  

Honosná budova bývalých lázní se dnes nazývá Zemský d�m. D�íve byl uvnit� zrcadlový sál se štukovou 
výzdobou a cennou malbou, kde se pro láze�ské hosty konaly koncerty, divadelní p�edstavení a tane�ní zábavy. 
Pohošt�ní host� zajiš�ovala nová restaurace s elegantní prosklenou verandou. Odpo�inek host� umož�ovalo 
tenisové  h�išt� nebo zahrada s fontánou, bílým zahradním nábytkem a figurínami tvarovanými ze zelen� strom�
a ke��. Albert Bartsch se významn� zasloužil i o propagaci obce. Inzeroval v novinách, �ímž dostal Karlovice do 
pov�domí ostatního sv�ta. Z Karlovic se postupn� stalo oblíbené rekrea�ní st�edisko. Do lázní jezdila tehdejší 
honorace, radní, �lenové vlády, právníci, státní ú�edníci. Po�et host� se rok od roku zvyšoval. 

Bratr Alberta Bartsche,  Franz,  z�ídil  hned  vedle  láze�ský  d�m  s plovacím bazénem, vanovými koupelemi 
a kabinkami. P�ivád�t horskou vodu do lázní mu umožnilo vodní kolo z dob, kdy v Karlovicích fungovala 
vyhlášená b�lidla. Karlovice tak m�ly skute�ný unikát, absolutní senzací toho �asu byla 1885 výstavba  
vodovodu, který sloužil pro pot�ebu lázní, ale byli na n�j p�ipojeni i obyvatelé žijící v okolí. 

V roce 1909 získal lázn� Dr. Julius Lehrer, který z nich vybudoval lé�ebný ústav. Sanatorium Dr. Lehrera 
dosahovalo pozoruhodných lé�ebných úsp�ch� p�i lé�b� ženských nemocí, onemocn�ní srdce, cév a nervového 
systému. 

P�íchodem války v roce 1914 se vše zm�nilo. Vilu a láze�ský d�m p�evzala zem� Slezsko jako domov pro lid 
poškozený válkou. Láze�ské pozemky byly rozkouskovány na stavební parcely. Nový rozkv�t zažily Karlovice 
za první republiky. Host�m hotel� a penzion� nabízely možnosti ryba�ení, tenis a kuželky a také udržovanou 
procházkovou a putovní cestu nebo koupání na krásném koupališti. O t�lesné blaho pe�ovaly restaurace, 
hostince, p�estávkové stanice a kavárny. Výlety do Jeseník� se podnikaly p�šky, vlakem nebo autobusem. 
V letech 1931-1937 m�ly Karlovice i p�es tehdejší hospodá�skou krizi �asto denn� až 1000 nocleh�.  

Konec láze�ského cestovního ruchu znamenala druhá sv�tová válka a zcela ho dovršil odsun p�vodních 
n�meckých obyvatel v letech 1945-46. 

Dnes  je  bývalá  láze�ská  historie  obce tém�� zapomenuta, láze�ské budovy i budovy bývalých pohostinství 
a hotel� zvolna chátrají. P�itom potenciál Karlovic pro rozvoj cestovního ruchu je velký. Karlovice kv�li své 
poloze na úpatí Jeseník� nikdy nebudou horským st�ediskem s lyža�skými vleky. Ty jsou však z Karlovic lehce 
dosažitelné. Karlovice jsou jako stvo�ené pro rodinnou rekreaci, pobyty rodin s d�tmi, pobyty pro školy 
v p�írod�. Je t�eba dát rozvoji nový impuls a znovu vytvo�it obyvatel�m i návšt�vník�m p�íjemné prost�edí se 
zázemím pro smysluplné trávení volného �asu. Obec již za�ala v této oblasti podnikat první kroky. Je zpracován 
projekt na úpravu centra obce, který se postupn� realizuje. Z bývalého hotelu Slezan, který obec nedávno 
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zakoupila, vznikne  víceú�elové  centrum  pro  ob�any  i  návšt�vníky,  s  obecním  ú�adem,  knihovnou,  poštou 
a trafikou, ale také s kulturním sálem a zázemím pro r�zné kulturní, sportovní i spole�enské aktivity a setkávání 
obyvatel i návšt�vník� Karlovic. 

Snad  nám vyjde vst�íc i Moravskoslezský kraj a kone�n� opraví p�ístupovou cestu do Karlovic. Pokud se vše, 
i za  pomoci  ob�an�,  poda�í realizovat, budou Karlovice zase o n�co p�íjemn�jším místem pro místní obyvatele 
i návšt�vníky.  

Mgr. Kate�ina Ko�í, místostarostka obce Karlovice 
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Vážení �tená�i, 
za�ínajícím jarem se v�tšinou s v�tším elánem pouštíme do nových cíl� a plán� s o�ekáváním, že docílíme 

dobrých výsledk�. Možná to máme v krvi po p�edcích, kdy nejd�ležit�jší bylo zajistit potraviny. Znamená to na 
ja�e zasadit nebo vysét s nad�jí, že na podzim bude dobrá úroda. V�ela� se jde s nad�jí podívat do úlu, jestli 
p�ežily  v�elky  a  chovatel sleduje s radostí, když se rodí mlá�átka. Je to zdánliv� jednoduché, v podstat� jde ale 
o složité jevy s nejistým výsledkem. Nicmén� každý �lov�k chápe souvislosti i d�ležitost t�chto proces�, snad to 
nikdy definitivn� nezapomeneme vnímat. Jinak je to s cíli a plány, a z�sta�me v Evrop�, které ovliv�ují myšlení 
dnešní  spole�nosti  více  (otázkou  zda  zasloužen�,  nebude-li  vhodn�jší  vrátit  se  k  p�edchozímu   uvažování 
o smyslu základních v�cí). Hospodá�ská krize nemá v naší generaci obdoby, hospodá�ský r�st a zvyšování 
pracovních míst skon�ilo v roce 2009. Klesl HDP o 4% a pr�myslová výroba se snížila na úrove� 90. let min. 
století, po�et nezam�stnaných nyní dosáhl 23 milion�, což je 10 % výd�le�n� �inného obyvatelstva EU. Krize 
odhalila n�které zásadní nedostatky ekonomiky, zejména strukturální nedostatky Evropy. To je jen n�kolik 
konstatování z materiál� hodnotících stav EU. I tato instituce musí nastolit strategii pro další léta 2014-2020. 
M�sta a obce, pokud nebudou do budoucna chtít ztratit šance n�jakých dotací, budou muset pracovat na nových 
strategických dokumentech. Vrbno pod Prad�dem, ve spolupráci s obcemi mikroregionu, zpracovalo v roce 2004 
Strategii rozvoje venkovského mikroregionu Vrbensko. Tehdy p�ijatá vize, prodiskutovávaná na workshopech 
pro ve�ejnost, se snad ani dnes m�nit nem�že pro budoucí období, tj. diverzifikovaná ekonomika regionu 
postavená na rozvoji  malého  a  st�edního  podnikání  v  sektorech  cestovního ruchu, láze�ství, volno�asových 
aktivit, služeb a obchodu, výrobních aktivit tradi�ních �emesel, lesnictví, zem�d�lství a agroturistiky. T�žko 
vymyslet n�co zásadn� jiného. Co se bude muset zm�nit, to jsou cesty a metody, jak tyto vize realizovat. Jsou to 
vlastn� stejné zm�ny, jakými prochází celá ekonomika Evropy, státu, ale také region�. Nevýhodou pro MSK, 
p�íp. pro náš jesenický region, je fakt, že �ím je menší sledovaná jednotka, tím mén� se projevuje výhoda v�tší 
sledované jednotky, mám tím na mysli, že v pr�m�ru se vše jeví lepší, než to ve skute�nosti prožíváme na vlastní 
k�ži.  

Rada M�sta schválila ve shod� s názory zastupitel� komisi pro rozvoj, ve které jsou zastoupena všechna 
volební  uskupení  ze  Zastupitelstva.  Každé  delegovalo  svého  zástupce,  složení tedy je p. Ulip, p. Michalus, 
p. Kubí�ková, p. Soudková, Ing. Pela a Ing. Kudelová. Hlavním úkolem této komise bude podílet se na p�íprav�

aktualizované strategie, jejíž projednávání pro jednotlivé 
„branže“   se   pak    bude   uskute��ovat    s    ve�ejností 
a ve spolupráci s odborníky na jednotlivé oblasti.  Co se 
týká strategie p�edchozí, všechny aktivity a projekty, 
které    byly    schváleny    p�edchozími     Zastupitelstvy 
a postupn� realizovány, byly se strategií v souladu. A� to 
byly projekty technické infrastruktury, podmínky pro 
individuální bytovou výstavbu, rozvoj úrovn� školských 
za�ízení,  kapacity  pro  trávení  volno�asových  aktivit,  
podpora   informa�ních  a  vzd�lávacích  služeb,  vzhled 
a kvalita života ve m�st�. Investi�ní nabídka projekt� pro 
napl�ování vize, vyplývající také ze strategie, se zatím 
p�íliš „neujala“ u podnikatel�. V tuto chvíli se zdá být na 
za�átku realizace a projednávání sdružení sil pro projekt 
sport a rekreace pod Vysokou Horou. Jedná se v podstat�
o st�žejní projekt, jehož rozjetí by mohlo nabudit �adu 
dalších aktivit podnikatelské ve�ejnosti. Tento m�j �lánek 
je jen stru�n� o nezáživných strategiích, ale o to jsou 
d�ležit�jší. Jde hlavn� o to, požádat o široké zapojení 
všech, kte�í mají zájem a mohou p�inést dobrý nápad 
v�as  a  p�edem.  Nejhorší stav je vystižen po�ekadlem: 
Po bitv� je každý generálem. 

 Krásné jaro p�eji všem 

Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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V m�síci b�eznu RM projednala následující záležitosti: 

RM   s c h v á l i l a : 
- pronájem pozemk�, a to p.�. 134 v k.ú. Železná pod Prad�dem o vým��e cca 200 m2 za ú�elem parkování 

osobního automobilu, žadatelka B. R., Železná 61, dále pozemek p.�. 1144 v k.ú. Mnichov pod Prad�dem 
o vým��e 579 m2 za ú�elem se�ení, žadatelka J. J., Na Krásné vyhlídce 7, Hlu�ín, a pozemek p.�. 1582 
v k.ú. Vrbno pod Prad�dem o vým��e cca 1500 m2 za ú�elem se�ení, žadatel R. Ch., Ludvíkov 128, 

- dopln�ní „Pravidel“, jimiž se stanoví zásady hospoda�ení s bytovým fondem v majetku M�sta Vrbna pod 
Prad�dem, 

- poskytnutí dotace P�veckému sboru M�sta Vrbna pod Prad�dem na uspo�ádání festivalu p�veckých sbor�
na podzim v roce 2011 ve výši 30.000K�, 

- výsledky  hospoda�ení za  rok  2010  p�ísp�vkových  organizací  Domov  pro  seniory,  St�edisko kultury 
a vzd�lávání, Mate�ská škola Jesenická, Mate�ská škola Ve Svahu a Základní škola a  s c h v á l i l a  
rozd�lení výsledk� hospoda�ení za rok 2010, 

- p�id�lení grant� m�sta na rok 2011 zam��ené na oblast kultury a sportu. 

RM   r o z h o d l a: 
- o vyhlášení zám�ru na pronájem pozemk� p.�. 1469 o vým��e 43 321 m2 a p.�. 1479 o vým��e 11 042 m2 

v k.ú. Vrbno pod Prad�dem za ú�elem se�ení, žadatel J. F., Žižkova 133, Vrbno pod Prad�dem. 

RM   o d s o u h l a s i l a: 
- návrh oprav místních komunikací pro rok 2011, 
- vým�nu oken – demontáž stávajících oken, zhotovení a montáž nových plastových oken za finan�ní 

spoluú�asti majitele, a to A. D., byt �. 4 o velikosti 2+1, Nové doby �.p. 417,  a L. P., byt �. 9, Nové doby 
�.p. 417, velikost bytu 2+1,

- vstup na pozemek a umíst�ní stavby nízkotlakové plynovodní p�ípojky na parcele �. 232 v k.ú. Železná 
pod Prad�dem pro akci „Plynofikace RD �.p. 134“, 

- p�evod práv a povinnosti k bytu �. 5 na ul. Palackého 606 z M. S. na E. A., 
- zn�ní poptávky k podání cenových nabídek na opravu st�ech objekt� bydlení na ul. Palackého 604 – 606 

ve Vrbn� pod Prad�dem. 

RM   v z a l a  n a  v � d o m í: 
- zprávu o bezpe�nostní situaci a stavu kriminality ve služebním obvod� OOP �R Vrbno pod Prad�dem za 

rok 2010, 
- zprávu o �innosti a hospoda�ení Domova pro seniory Vrbno, p�ísp�vkové organizace Vrbno pod 

Prad�dem – Mnichov 262 za rok 2010. 

RM   p r o j e d n a l a: 
- stanovisko výb�rové komise na jmenování vedoucího odboru výstavby a životního prost�edí a  j m e n o 

v a l a  do funkce Ing. Vojt�cha Virága, 
- materiály do Zastupitelstva m�sta. 

Ing. Lasota Miloš, místostarosta 

Dva z  nejlepších policist� slouží ve Vrbn�
Mezi nejlepšími dvanácti p�íslušníky Policie �R v rámci územního odboru Bruntál za rok 2010 jsou také dva 

policisté,    sloužící   na   obvodním    odd�lení    ve   Vrbn�   pod   Prad�dem.    Jsou to prap. Stanislav Feren�ík 
a npor. Bc. Jaromír Hošek. Nadporu�ík Hošek byl ocen�n p�edevším za svou práci ve funkci zástupce vedoucího 
odd�lení Policie �R ve M�st� Albrechticích, odkud p�ešel v prosinci minulého roku do funkce vedoucího 
odd�lení ve Vrbn� p. P. Slavnostní vyhodnocení nejlepších policist� se uskute�nilo v Krnov� 10. b�ezna za 
p�ítomnosti vedení územního odboru Policie �R, starost�, rodinných p�íslušník� i dalších host�. Ob�ma 
ocen�ným  policist�m  blahop�ejeme.  Dobrá  práce  obvodního  odd�lení  a  vysoká míra objasn�nosti p�estupk�
a trestných �in� zajiš�uje bezpe�nost pro ob�any i návšt�vníky našeho m�sta, d�kujeme. 

Ing. Helena Kudelová, 
starostka m�sta 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 

Zprávy z radnice 
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Ukon�ení aktualizace podaných žádostí o pronájem bytové jednotky
K 31. b�eznu 2011 byla ukon�ena aktualizace podaných žádostí o pronájem bytové jednotky u M�stského 

ú�adu ve Vrbn� pod Prad�dem. Oznamujeme žadatel�m, kte�í nereagovali na zaslaný tiskopis, nebo mají v��i 
m�stu nedoplatky ke dni 31. 3. 2011 za komunální odpad, poplatek za psa nebo nájemné za pozemek, za 
nebytové prostory, že budou k 15. 4. 2011 vy�azeni ze seznamu žadatel�.  

  Alena Martínková, evidence žádostí M�Ú  

�istota m�sta ob�any t�ší 
Pracovníci ú�adu zaznamenali v minulých dnech projevy spokojenosti ob�an�, jak je letos s p�íchodem jara 

krásn� uklizené m�sto. Chvála sm��ovala zejména na �ist� vymetené chodníky a místní komunikace, odkud lidé 
zapojení ve ve�ejné služb� a na ve�ejn� prosp�šných pracích vymetli metráky posypového materiálu. Ten byl 
využit k vyspravení plochy parkovišt� u b�ízy, úprav� p�íjezdové komunikace k barevn� Odetky, ke h�bitovu, 
komunikace 92/1 v Mnichov� i prostranství po septiku v ulici Ve Svahu. Práce pokra�ují, denn� p�ichází na 
ve�ejnou službu kolem devíti až patnácti muž� a žen, kte�í nemají zam�stnání. V dalších dnech vypomohou p�i 
osazování záhon� a truhlík� kv�tinami a p�i natírání zábradlí.  

Foto: Lenka Olehlová 

Od slavností už nás d�lí jen �tvrt roku 
Už jen t�i m�síce nás d�lí od vyvrcholení oslav 400 let m�sta Vrbna 24. až 26. �ervna. V minulém �ísle 

Zpravodaje jsme p�inesli rámcový program sobotního a ned�lního kulturního programu v areálu klubu Mír. Lidé 
se mohou t�šit na r�zná sportovní klání, zajímavá setkání s p�áteli �i spolužáky i na bohatý kulturní program. 
Na pátek se p�ipravuje den otev�ených dve�í v hasi�ské zbrojnici, škole i mate�inkách a na dalších místech, 
v klubu Mír bude p�ístupna prezentace vrbenských spolk�, ob�anských sdružení a dalších organizací. Vstup na 
Oslavy 400 let m�sta v areálu koupališt� za Mírem zdarma. Na pódiích se p�edstaví  superstar Miro Šmajda, T�i 
sestry revival a Michal David s kapelou. D�ti se budou bavit s Komedianty na ká�e, Klauny na ch�dách nebo p�i 
vystoupení  Zuzanek.  Na  slavnosti nemohou chyb�t ani naše skv�lé sbory – P�vecký sbor Vrbna pod Prad�dem 
a Sedmihlásek, do�kají se p�íznivci cimbálovky, vystoupí Honey group. V ned�li zahrají pro radost Brn�nská 
Morav�nka, Big band Žerotín, do Vrbna dojedou nablýskaní autoveteráni. Pokud se chcete p�ipojit k p�íprav�
oslav, máte p�íležitost, další p�ípravné sch�zky se uskute�ní na radnici v kancelá�i 206 v tyto dny: 20. dubna., 
11. kv�tna., 1. a 22. �ervna, a to od 16 hodin. 

Znáte své m�sto opravdu dob�e?  
O znalostní sout�ž na internetových stránkách m�sta je velký zájem, n�kte�í sout�žící si nenechají ujít žádné 

kolo. Ne pokaždé se poda�í poznat drobný detail �i architektonický prvek m�stských vil �i dalších zajímavých 
míst, to ale v�bec nevadí. P�íležitost vyhrát máte skute�n� každý týden a pro zjednodušení jsme sout�ž zav�sili 
hned na hlavní stran� www.vrbnopp.cz v horní lišt�. Sta�í jen kliknout na nápis SOUT	Ž. Pro ty, kte�í se teprve 
zapojí, p�ipomínáme základní údaje. Fotografie se v každém týdnu vyv�šují v pond�lí, jsou t�i a ozna�it správné 
odpov�di a poslat je (na adresu soutez@vrbnopp.cz ) m�žete až do ned�le. Hned další pond�lí se dozvíte jak 
správné odpov�di, tak jméno vylosovaného vít�ze. Hodn� št�stí ve h�e! 
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Tento m�síc se uzavírá fotosout�ž Vrbno mým objektivem! 
Je nejvyšší �as vybrat nejlepší záb�ry a poslat je do naší fotosout�že VRBNO MÝM OBJEKTIVEM. Poslední 

dubnový den se p�ihlášky uzavírají, pak zahájíme na našich internetových stránkách hlasování ve�ejnosti, která 
rozhodne o cen� divák�. Práci zahájí také sout�žní komise, která ur�í vít�ze v obou kategoriích. Podmínky 
sout�že najdete na internetu po rozkliknutí p�íslušného tla�ítka v levém sloupci. P�ipome�me, že jeden autor se 
m�že p�ihlásit až t�ikrát, a to zasláním soubor� fotografií (v jedné sérii max. 6 fotografií na jedno vybrané téma, 
nap�. železnice, rybníky, vrbenské jaro apod.), nebo individuálních snímk� (max. 4 rozli�né snímky bez 
sjednocujícího tématu). M�žete tedy sout�žit t�emi tematickými soubory, nebo t�emi skupinami individuálních 
fotografií, nebo kombinací t�chto možností. Dáváme tak p�íležitost fotograf�m ukázat Vrbno pod Prad�dem 
v prom�nách ro�ních období, nebo zachytit zajímavé okamžiky každodenního života m�sta. 

Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

M�stský ples nadchl i pobavil 
Uspo�ádat   ples   m�sta   a   m�stských   organizací   v  roce oslav 400 let povýšení Vrbna na m�sto ve stylu 

20. a 30. let  minulého  století  byla  skv�lá  volba.  Mnozí  ú�astníci  plesu dlouho dop�edu vybírali vhodný od�v 
a zejména dopl�ky, pilovali každý detail oble�ení �i lí�ení a hlavn� se up�ímn� t�šili, jak se pobaví. Stejn� dob�e 
se ale bavili také ti, kte�í p�išli v p�ece jen modern�jším spole�enském hávu, bez bu�inek �i psích de�ek, �elenek 
s péry �i boa nebo elegantních dámských klobou�k� a krajkových rukavi�ek. Ples zahájila a dobrou zábavu všem 
pop�ála starostka m�sta Ing. Helena Kudelová, p�edtan�ení p�edvedl Klub tane�ního sportu Šumperk. Tan�ilo se 
od první skladby, odolat kouzlu Ládi Kerndla a jeho orchestru skute�n� nešlo. Výborn� hrál také v druhém sledu 
Talisman a tane�ní parket byl plný až do t�í hodin rána. Sál byl vyprodán do posledního míste�ka a kdo p�išel na 
radnici pro vstupenku t�sn� p�ed plesem, musel vzít zavd�k už jen místenkami v restauraci. Do p�ípravy plesu se 
zapojilo také Vrbenské Klubí�ko, jehož patronem je práv� La�a Kerndl. Pomohlo s výzdobou Klubu Mír i prací 
v pr�b�hu plesu a podílelo se rovn�ž na úhrad� náklad�. Novinkou letošního plesu pak byla aukce výtvarných 
d�l,  jejíž  výt�žek  je  ur�en pro po�ádání integrovaného letního tábora Klubí�ka pro d�ti vyžadující zvláštní pé�i 
i jejich zdravé vrstevníky na Ž�árském Potoce. Novinkou plesu byla sout�ž o nejstylov�ji od�nou ženu i muže, 
losovaly  se  také  vstupenky  a  t�i  š�astlivci  si  dom�  nesli  krásné  ceny – malý notebook, perlový náhrdelník 
a výrobník sodovky. Ohlasy na ples jsou výborné a lidé se dob�e pobavili. A o to šlo p�edevším. N�kte�í ú�astníci 
se vyslovili také v první rychlé anket�, jaký ples by se jim líbil p�íští rok a hlasování prob�hne také na webových 
stránkách m�sta. Je to p�íležitost pro každého.  

Text a foto: Mgr. Alena Kiedro�ová 
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Informujeme ob�any 
Jelikož v sou�asné dob� nedochází k výdeji dat z centrálního registru evidence obyvatel, žádáme tímto ob�any, 

aby p�i narození nebo úmrtí neprodlen� doložili rodný nebo úmrtní list na M�stský ú�ad Vrbno pod Prad�dem, 
kancelá� �. 101 Matrika. 

     Dana Tománková, M�Ú Vrbno pod Prad�dem 

Kdo by cht�l žít na smetišti? 
I ulice jsou naším domovem, nejen uzav�ený prostor za dve�mi našich p�íbytk�. Ulice ur�it� nejsou místem, 

kam lze jen tak odložit v�ci, které nám dosloužily. Tak samoz�ejmé pravidlo ale nectí lidé, kte�í bez ohledu na 
své sousedy skládají u kontejner� staré gau�e, matrace, mísy WC a jiný odpad a myslí si, že už to n�kdo jiný za 
n� uklidí. M�sto tak zatím �inilo na své náklady a p�edstavte si, že za likvidaci tohoto velkoobjemového odpadu 
jen vloni muselo zaplatit technickým službám 620 tisíc korun. Jako by z kapes každého z ob�an�, každého z vás, 
vytáhlo 110 korun! Tyhle peníze mohlo m�sto využít ur�it� jinak a lépe. 

Je to absurdní, zvlášt� proto, že 
�ada ob�an� si plní své povinnosti 
a respektují p�edstavu v�tšiny 
spoluob�an�, že ulice a ve�ejná 
prostranství nebo i volná p�íroda 
nemá být smetišt�m. Zaplatí proto 
technickým službám, kde si odvoz 
vysloužilého nábytku �i za�ízení 
dohodnou na konkrétní den. 
Ob�an�, kte�í jsou zvyklí uklízet 
po sob� a ctí pravidlo, že každý je 
povinen nést své náklady , jak se 
pat�í, není málo. Bohužel ale není 
málo ani t�ch druhých, kte�í 
zp�sobí onu zát�ž v rozpo�tu 
m�sta, jak je výše uvedeno. P�itom 
již roky nabízí m�sto levn�jší 
alternativu. Každý ob�an m�že 
nepot�ebný odpad v�etn�
elektroza�ízení       dovézt       sám 
a zdarma odložit na recykla�ním  

dvo�e,  který  je  otev�en  od  pond�lí do pátku vždy od 9 do 16:30 hod a navíc také v sobotu od 9 do 11 hodin.  
Netolerujme svým soused�m jejich bezohlednost, m�sto m�že, a také bude, v p�ípadech vytvá�ení �erných 

skládek   na  ve�ejném  prostranství  ukládat   provinilc�m  pokuty  podle  zákona  a  Obecn�  závazné  vyhlášky 
o zajišt�ní a udržování ve�ejných prostranství a ve�ejné zelen�. Své podn�ty m�žete sd�lovat pracovník�m 
m�stského ú�adu. 

Ing. Iveta Pešatová, vedoucí odboru MPO M�Ú Vrbno p. P. 
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TERMÍNY A MÍSTA ROZMÍST�NÍ KONTEJNER�

8.-10.4. Sídlišt� Husova  - h�išt� 15.-17.4. Nad Stadionem – u garáží 
 Nám. Sv. Michala – h�išt�   Sadová  - na parkovišti 
 Ve Svahu  - nad bloky dom�   Palackého – nad sídlišt�m 
 Nové doby – parkovišt� nad Nonstopem   Palackého – na k�ižovatce s ul. Dvo�ákova 
   St�elni�ní – u dom� �erveného k�íže 

22.-24.4. Nádražní – k�ižovatka ke sklárn� 29.4.-1.5. Školní – u IV.ZŠ 
 Žižkova – k�ižovatka Husova   Chel�ického - uprost�ed 
 D�lnická – u Mi�ík�   Polní – u garáží 
 ul. Husova – nad Benzinou   Družstevní – u garáží 
 Mnichov - Poto�ní   V Dolíku 

6.-8.5. Mnichov – h�išt� 13.-15.5. Bílý Potok – p�ed starým mostem 
 Mnichov – k�ižovatka u Rákosí   Vidly – panely za Komárkovými 
 Mnichov – most u Zelink�
 Mnichov – to�na autobus�
 Železná - obchod                    Ji�í Vaší�ek, TS Vrbno 

 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 duben 2011:
Psychologická poradna -  st�eda 27. 04. 2011     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 13. 04. 2011     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -        úterý 12. 04. 2011    -  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. 

Kopl ho do hlavy
Z p�e�in�  výtržnictví, t�žkého ublížení na zdraví a podvodu byl v t�chto dnech policejním komisa�em SKPV 

sd�leno obvin�ní 19letému mladíkovi z Vrbenska. Ten m�l dne 12. 8. 2010 v Bruntále na ulici Ruská  p�ed 
n�kolika lidmi a po p�edchozím slovním konfliktu fyzicky napadnout 28letého muže.  Kopl ho s náp�ahem do 
hlavy a to tak, až poškozený upadl na zem, kde se uhodil o chodník. Utrp�l krvácení do mozku, otok mozku, 
zhmožd�ní mozku a zlomeninu obli�eje a báze lební. 

Jarní úklid 

Centrum sociálních služeb 
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V koteln� a rozvodn� zp�sobil škodu p�es sto tisíc
Neznámý pachatel násiln� vnikl ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Jesenická  v dob� od 2. do 14. 3. 2011 do 

areálu bývalého podniku a objektu bývalé kotelny. Zde odcizil m�d�né styka�e, stolovou kotou�ovou pilu, 
tlumivky ze zá�ivek a transformátor. Svým jednáním zp�sobil škodu ve výši 120 tisíc K�.  

Nález munice
Ve st�edu 23. 3. 2011 p�ivezl 36letý muž do sb�rny na ulici Jesenická ve Vrbn� pod Prad�dem r�zný železný 

odpad a p�i jeho odevzdání a p�ebírání pracovník sb�rny zjistil, že se zde nachází i n�jaká munice. V�c oznámil 
ihned na linku 158 a opera�ní d�stojník vyslal vrbenské policisty, kte�í místo zajistili. Zjistili, že se z�ejm�  jedná 
o protitankovou  minu, což potvrdil i p�ivolaný pyrotechnik a munici si p�evzal k likvidaci.  

komisa� por. Bc. Tušková Pavla 

Jazyky nám jdou ….
V  pond�lí  14. 3. 2011  Vojen  Sadílek,  žák  tercie,  vyhrál  krajské  kolo  olympiády  v  jazyce n�meckém 

a postupuje do celostátního kola, které se koná v Praze na za�átku dubna.  

Konverzace v anglickém jazyce, matematická informatika
Pro p�íští školní rok bude provedena velká úprava v ŠVP „Brána ke vzd�lanosti“ a budou zavedeny nové 

p�edm�ty – Konverzace v anglickém jazyce a Matematická informatika 
Konverzace v anglickém jazyce bude nabízet žák�m v�tší prostor pro práci s �asopisy, poslechy s rodilými 

mluv�ími,  možnosti  rozhovor�,  atd.  Škola  také  navázala  spolupráci  s  Univerzitou  Palackého  v  Olomouci 
a v tomto p�edm�tu bude prostor pro praxi budoucích pedagog� anglického jazyka. Matematická informatika
bude umož�ovat prohloubit získané v�domosti z p�edm�tu Informa�ní a komunika�ní technologie a um�t tyto 
v�domosti aplikovat v konkrétních po�íta�ových programech jako jsou grafické výstupy, matematické aplikace, 
rýsování, �ešení geometrických p�íklad�, atd.  

Dále zavádíme v jednotlivých ro�nících do p�edm�tu matematiky bloky finan�ní gramotnosti.  

• P�ehled všech vyu�ovaných p�edm�t�  

Ro�ník Povinné p�edm�ty Volitelné p�edm�ty Celkový 
po�et 
hodin 

Prima �eský jazyk, cizí jazyk I, výchova k ob�anství, d�jepis, 
zem�pis, matematika, fyzika, biologie, hudební výchova, 
výtvarná výchova, informa�ní a komunika�ní technologie, 
t�lesná výchova, konverzace anglického jazyka, 
matematická informatika  

 30 

Sekunda �eský jazyk, cizí jazyk I, výchova k ob�anství, d�jepis, 
zem�pis, matematika, fyzika, chemie, biologie, hudební 
výchova, výtvarná výchova, informa�ní a komunika�ní 
technologie, t�lesná výchova 

 30 

Tercie �eský jazyk, cizí jazyk I, II, výchova k ob�anství, d�jepis, 
zem�pis, matematika, fyzika, chemie, biologie, hudební 
výchova, výtvarná výchova, informa�ní a komunika�ní 
technologie, t�lesná výchova 

 31 

Kvarta �eský jazyk, cizí jazyk I, II, výchova k ob�anství, d�jepis, 
zem�pis, matematika, fyzika, chemie, biologie, hudební 
výchova, výtvarná výchova, informa�ní a komunika�ní 
technologie, t�lesná výchova, dramatická výchova, 
konverzace anglického jazyka, matematická informatika

 31 

Kvinta �eský jazyk, cizí jazyk I, II, ob�anský a spole�enský základ, 
d�jepis, zem�pis, matematika, fyzika, chemie, biologie, 
um�ní a kultura, informa�ní a komunika�ní technologie, 
t�lesná výchova 

konverzace anglického 
jazyka/matematická 
informatika, 
komunika�ní 
výchova/rýsování 

33 

Aktuality ze Sportovního gymnázia 
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Sexta �eský jazyk, cizí jazyk I, II, ob�anský a spole�enský základ, 
d�jepis, zem�pis, matematika, fyzika, chemie, biologie, 
um�ní a kultura, informa�ní a komunika�ní technologie, 
t�lesná výchova, konverzace anglického jazyka

rýsování, komunika�ní 
výchova, 

33 

Septima �eský jazyk, cizí jazyk I, II, ob�anský a spole�enský základ, 
d�jepis, zem�pis, matematika, fyzika, chemie, biologie, 
informa�ní a komunika�ní technologie, t�lesná výchova, 
konverzace anglického jazyka, seminá� d�jepisu

Deskriptivní 
geometrie/ruský jazyk 

33 

Oktáva �eský jazyk, cizí jazyk I, II, ob�anský a spole�enský základ, 
d�jepis, zem�pis, matematika, fyzika, chemie, biologie, 
t�lesná výchova, konverzace anglického jazyka

Seminá� OSZ/sem Z, 
sem M/sem D 

33 

Žáci studijního oboru 7942K41 - Gymnázium se sportovní p�ípravou (kvinta až oktáva) mají ješt� p�edm�t 
teorie sportovní p�ípravy, z kterého mohou v oktáv� maturovat a tím získají nejnižší trenérskou licenci. Dalším 
p�edm�tem je sportovní p�íprava, což jsou tréninky v jednotlivých tréninkových skupinách (lyžování - alpské 
nebo  b�žecké  discipliny,  snowboarding,  biatlon,  cyklistika  a  orienta�ní  sporty).  Sportovat u nás mohou 
i žáci, kte�í navšt�vují ro�níky v nižším gymnáziu (prima až kvarta). Volit si mohou z nabízených kroužk� nebo 
v upravené mí�e spole�n� se staršími žáky v tréninkových skupinách. 

Biatlonisté ukon�ili zimní sezónu
Biatlonisté sportovní gymnázia se ve dnech 12. - 13. 3. 2011 zú�astnili posledního závodu �eského poháru 

v biatlonu v polských Jakušicích. Tento byl i zárove� závodem olympijských nad�jí, do kterého se nominovala 
Andrea Prokešová. Ta se v sobotním rychlostním závod� na 7,5 km propadla vinou chybné st�elby do cizího 
ter�e  z nad�jné vedoucí pozice na 9. místo. Ji�í Polcer po dlouhém zdravotním výpadku zajel slušné 12. místo. 
V  ned�lním  závod�  se  štafetovou  st�elbou,  kdy  mohou  závodníci  dobíjet  p�i  nezásahu  náboje,   skon�ila 
A.  Prokešová na 7. míst� a J. Polcer na 13. míst�. 

Tímto  závodem  skon�ila  zimní  �ást  letošní  biatlonové  sezóny.    V   celkovém   žeb�í�ku  �P  v  biatlonu 
v  dorosteneckých  kategoriích  skon�ila  A. Prokešová  na  7. míst�,  J. Polcer  na 15. míst� a M. Ohnoutka na 
11. míst�. V žákovské kategorii nás reprezentoval David Vašina, který se po absolvování posledních dvou 
závod�  �P,  celkov�   umístil   na  15.  míst�.  Na  celkov� lepších výsledcích se podepsaly zdravotní výpadky 
M. Ohnoutky a J. Polcera a také nestabilní sn�hové podmínky pro lyža�ské tréninky. Po krátkém odpo�inku, kdy 
budeme využívat t�locvi�nu a laserovou st�elnici, se za�neme postupn� p�ipravovat na letní �ást. 

Nabídka kurzu
Sportovní gymnázium ve Vrbn� pod Prad�dem nabízí bezplatný kurz   

„Žáci u�í seniory“ 

Kurz je ur�en senior�m od 60 let a bude se konat vždy v pond�lí od 14:30 do 15:30 hodin. První setkání 
prob�hne 11. 4. 2011 a nezapome�te si s sebou vzít ob�anský pr�kaz (doklad o spln�ném v�ku). 

Nápl� kurzu – základy práce na PC a internetové aplikace
                                                                                                             J. Krätschmerová 

Pozvánka
Oddíl orienta�ního b�hu SK  p�i Gymnáziu  ve  Vrbn�  pod Prad�dem zve všechny cyklonadšence k ú�asti na 

závodech �eského poháru MTBO (mountainbikeorienteering- orienta�ní závody na horských kolech),  které se 
konají ve dnech 30. 4. - 1. 5.  2011 v lesích mezi  Vrbnem p. P. a  And�lskou Horou .   

P�ipraveny jsou  i  trat� pro p�íchozí, prezentace je v sobotu i ned�li do 10 hodin v prostorách Sportovního 
gymnázia.  Start   závodu je v sobotu  v  11hodin, v ned�li  pak od 10 hodin. Vyrazit m�žete s rodinou i po 
skupinkách. P�ihlášky �i  dotazy posílejte na mail: richoklech@seznam.cz  

Více informací  o MTBO najdete zde: http://www.mtbo.cz/showpage.php?name=faq 
za oddíl OB Richard Klech 

B�žci ukon�ili závodní lyža�skou sezónu
11. – 13. b�ezna 2011 se konalo Mistrovství republiky dorostu v b�hu na lyžích. Závodilo se  na Božím Daru 

v Krušných horách a Sportovní gymnázium ve Vrbn� p. P. reprezentovali Marek Ohnoutka, Martina Onderková, 
Patrik Thomas a Václav Žabí�ek. V páte�ním sprintu volnou technikou si nejlépe vedli starší dorostenci – Patrik 
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Thomas obsadil výborné 13. místo a Václav Žabí�ek p�kné 19. místo. Sm�lu m�l Marek Ohnoutka, který 
v kvalifikaci t�sn� nepostoupil do vy�azovacích boj�. V sobotu se jel skiatlon a za velmi náro�ných podmínek se 
prosadil pouze Patrik Thomas, který skon�il na 19. míst�. V ned�lních štafetách klasickou technikou skon�ili 
v kombinovaných štafetách Martina Onderková na 6. míst�, Patrik Thomas na 9. míst� a Václav Žabí�ek na 
10.míst�. 

Závodní sezóna b�žc�m na lyžích již skon�ila a byly vyhlášeny výsledky Moravskoslezského poháru, do 
kterého se zapo�ítávaly výsledky t�í krajských závod� – v B�idli�né, T�inci a Frenštátu pod  Radhošt�m. Ze 
skupiny  Leopolda  Kolá�e  se  v  celkovém  po�adí  umístili  na  9. míst�  Tomáš Petlach v kategorii p�edžák�, 
16. míst� Ji�í Tka�ík a 18.míst�  Filip Jelínek v kategorii mladších žák�. Sv��enci Radka Pe�áze si vedli 
následovn�: ve starších žácích obsadil celkové 7.místo David Vašina, v mladších dorostencích 8.místo Marek 
Ohnoutka, v kategorii starších dorostenek byla 4. Martina Onderková, 5. Michala Knápková a 7. Andrea 
Prokešová, která odjela pouze jeden závod ze t�í bodovaných. Nejlépe si vedli starší dorostenci: Patrik Thomas 
zvít�zil v Moravskoslezském poháru a Václav Žabí�ek skon�il na 3.míst�. 

                                                                          Radek Pe�áz – trenér b�žc� na lyžích SG 

Unit 4 – lekce 4: 
Holiday – Holidey- Dovolená

P�ipravila Kate�ina Menšíková a Eliška Sýkorová 

Obrázek nakreslila Magdaléna Kudelová 

Studenti SG Vrbno pod Prad�dem 

R: Hi! R: Háj! R: �au! 

B: Hello! B: Helou! B: Ahoj! 

R: Where did you go on holiday? R: Uér dyd j� gou on holidej?  R: Kde jsi byla na dovolené? 

B: I was in the USA in Florida. 
B: Áj vuos in d USA (j� es ej) in 
Florida. B: Byla jsem v USA na Florid�. 

R: When were you in Florida? R: Uen vuér in Florida?  R: Kdy jsi byla na Florid�? 

B: I was there in July. B: Áj vuos dér in Džuláj. B: V �ervnu. 

R: How long did you stay there? R: Hau lón dyd j� stej dér? R: Jak dlouho si zde pobývala? 

B: I stayed there for one week. B: Aj steyd dér fo uan vík. B: Jeden týden. 

R: How did you travel?  R: Hau dyd j� trevl? R: Jak si tam cestovala? 

B: By plane. B: Báj plejn. B: Letadlem. 

R: Where did you stay? R: Uér dyd j� stej? R: Kde si pobývala? 

B: In the hotel near the beach. B: In d hotel nýr d bí�. B: V hotelu u pláže. 

R: What activities did you do there?  R: Uot ektyvitýz dyd j� d� dér? R: Co jsi tam d�lala? 

B: I went diving and  relaxed on the 
beach. 

B: Áj vent dajvin end  rilexd on d 
bí�. 

B: Potáp�la jsem se a relaxovala na
pláži. 

R: Did you enjoy the holiday? R: Dyd j� endžoj d holidej? R: Líbila se ti dovolená? 

B: Yes, it was awesome! B: Jes, it vuos evsom! B: Ano, bylo to úžasné! 

R: Have a nice day, bye! R: Hev e nájs dej, báj! R: Hezký zbytek dne, ahoj! 

B: Bye! B: Báj. B: Ahoj!  

Domluvme se ve sv�t�
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Za krásami barokního um�ní. 
Ve st�edu 23. b�ezna 2011 jsme se zú�astnili poznávacího zájezdu do Olomouce, který pro nás, studenty, 

sekundy až kvarty uspo�ádali naši profeso�i zem�pisu a d�jepisu s cílem shlédnout ojedin�lou výstavu pod 
názvem Olomoucké baroko. Prohlédli jsme si t�i rozsáhlé expozice barokního um�ní olomouckého regionu, 
které byly lokalizovány do interiér� Arcidiecézního muzea, Vlastiv�dného muzea a Muzea výtvarného um�ní. 
V jednotlivých muzeích byla zastoupena um�lecká díla malí�� p�sobících v olomouckém regionu, šaty, šperky 
nebo každodenní p�edm�ty a nástroje barokního období. Po skon�ení prohlídky jsme se vydali na voln�jší 
prohlídku historického jádra m�sta podél historických objekt�, palác�, chrám�, okolo m�stských hradeb až na 
Horní nám�stí ke Sloupu Nejsv�t�jší Trojice. Poznávací �ást našeho zájezdu vyst�ídala voln�jší, sportovn�-
rekrea�ní návšt�va moderního aquaparku. Dom� jsme odjížd�li s v�domím hrdosti na kulturní d�dictví, které 
nám zachovali naši p�edkové. 

Za všechny zú�astn�né  
Studenti Tercie SG Vrbno 

Výlet do Olomouce za Barokem 



15. strana

ZPRAVODAJ

Výtvarné    dílny   -   Galerie   na   ZŠ    -      historie 
a sou�asnost

Grant m�sta 2011 

Tento  projekt  je  ur�en  pro  skupiny  d�tí  se zájmem o 
výtvarné aktivity ve volném �ase. Žáci se seznámí 
s �asov� náro�n�jší výtvarnou technikou, linorytem, 
práce budou probíhat ve t�ech odpoledních dílnách, a to: 
28. 3, 11. 4. a 9. 5. 2011 vždy od 14:00 hod. v pracovn�
výtvarné výchovy na ZŠ. Zveme zájemce ve v�ku od 11 
do 15 let, mohou si vytvo�it vlastní linoryt až do 
kone�né podoby grafického tisku. Nám�tem bude stará 
rozhledna Prad�d, budovaná v letech 1904 - 1910, 
k jejímuž  z�ícení došlo roku 1959. Další díla umístíme 
do Galerie výtvarných prací, postupn� budované 
v prostorách školy, obsáhne množství zda�ilých 
výtvarných d�l našich žák� z minulých let i sou�asnosti. 
Všechny �innosti budou sm��ovány ke Dni otev�ených 
dve�í naší školy v rámci oslav 400. výro�í m�sta. 
Galerie se stane trvalou sou�ástí školy, bude v pr�b�hu 
dalších let dopl�ována. 

                                                   
Mgr. Irena Remešová 

ZŠ informuje 
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Krajské  kolo Moravskoslezského  kraje  v jazyce  n�meckém

14. 3. 2011 se  uskute�nila krajská sout�ž v n�meckém jazyce, které se 
úsp�šn� zú�astnila  

Barbora  �udová  –  žákyn� 9. A t�ídy ZŠ. 

Po prvním míst� v okresní olympiád� v Krnov�, získala ješt� �tvrté místo 
v krajském kole v Ostrav�. Baruška si zaslouží velké pod�kování za 
p�ípravu na tyto sout�že a zárove� obdiv za úsp�chy, kterých dosáhla. 

                                                                                           
Jarmila Drlíková 

Jarní výstava
Na ZŠ v budov� �. IV vystavují  žáci  2. stupn� své výtvarné práce s jarní tematikou, výstava potrvá do konce 

dubna 2011. Více na www.zsvrbno.cz

Regionální sout�ž v recitaci
15. b�ezna 2011 prob�hl v sále St�ediska chytrých aktivit ve Vrbn� již sedmý ro�ník regionálního kola  

recita�ní sout�že. Pod dohledem  p�ti�lenné odborné poroty 66 d�tských recitátor� p�edvedlo své obdivuhodné 
výkony, které  dokazují, že úrove� sout�že rok od roku roste. Výsledky naleznete na www.zsvrbno.cz
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Úsp�šný a prosp�šný turnaj  

V sobotu 12. 3. 2011 prob�hl ve St�eše již t�etí ro�ník otev�eného šachového turnaje dvou�lenných družstev,  
které tvo�í dít� do 15-ti let a dít� do sta let. Na turnaji se sešlo celkem dvacet dvojic z celého okresu a tak bylo 
možno sledovat, jak rameno vedle ramene spolu bojují otec a syn, d�da s vnukem, strýc se synovcem, bratr 
s bratrem anebo jen trenér se svým sv��encem. 

Na turnaji se tak setkali nejen nejlepší hrá�i z okresu, ale i vyložení amaté�i a za�ínající šachisté. Pod�kování 
si zaslouží p�edevším všichni, kte�í v�novali sv�j sobotní �as d�tem. Úsp�šný pr�b�h turnaje byl „zabezpe�ován“ 
i sponzory a finan�ním p�ísp�vkem v rámci grantu m�sta.    

Ivan Hába 
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V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc únor. Druhý graf ukazuje p�ehled pr�m�rných 
teplot v únoru za roky 2000 až 2011. V následujících tabulkách vám  p�inášíme n�kolik údaj� z naší 
meteorologické stanice. 

Aktuální data z naší meteostanice najdete na www.zsvrbno.cz 

P�ehled teplot za m�síc únor 

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Srážky v únoru [mm] 2,2 10,7 2,6 7 15,2 5,2 8,5 12,2 3,2

B�ezen do 22.
den hodina hodnota

teplota max 14.3 12:46 15,8°C
min 8.3 3:47 -11,6°C

rychlost v�tru 6.3 10:36 4,9m/s
náraz v�tru 6.3 13:47 10,7m/s
srážky m�sí�ní 27mm

za den 17.3 11mm
za hodinu 17.3 13:00-14:00 2,4mm

Únor
den hodina hodnota

teplota max 7.2 22:57 10,6°C
min 17.2 5:48 -17,8°C

rychlost v�tru 12.2 2:29 8m/s
náraz v�tru 4.2 12:32 16,5m/s
srážky m�sí�ní 3,2mm

za den 11.2 2,4mm
za hodinu 11.2 17:00-18:00 1,22mm
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Poslední opravdu zimní den, ve st�edu 16. b�ezna 2011, se díky po�adatel�m TC Prad�d ve Ski areálu 
Kop�ivná v Malé Morávce uskute�nilo Mistrovství malot�ídních škol okresu Bruntál v ob�ím slalomu. 

Op�t se potvrdilo, že sta�í vytvo�it podmínky, chtít a sen se stane skute�ností. Snem každého �lov�ka, žijícího 
na horách, který má na starosti d�ti a má rád alespo� trochu sport, je ur�it� vychovat „š�astného pluha�e“. 

Letošní zima nebyla p�íliš p�íznivá k našim 
oblíbeným b�žkám. O to v�tší radost nám ud�lala 
paní místostarostka ing. Yvona Sotolá�ová, která 
domluvila možnost bezplatného lyžování, 
spojeného s výukou na sjezdovce u p. Ji�ího 
Sedlá�e v Karlov� Studánce.  

Pokaždé  nás  uvítal  dokonale  upravený   svah 
a jako bonus i instrukto�i z lyža�ské školy Sherpa 
ski school, jenž se v�novali našim nejmén�
zkušeným lyža��m. Zatímco ti nejpokro�ilejší se 
pod vedením ing. Aleny Bouzkové zdokonalovali 
ve svých obloucích a náklonech, nezaháleli ani ti 
pokro�ilejší, pilující své dovednosti pod vedením 
u�itel�     Ivy    Ková�ikové,    Pavla     Pattermana 
a ochotných  nadšenc�   ing.   Yvony   Sotolá�ové 
a Veroniky Tejnské. 

Povedlo se nám sehnat materiál i pro mén�
vybavené lyža�e a všichni jsme si dokázali užít 
lyžování   bez  pocitu  obav.   Stali  se  z  nás   lyža�i 
a dovoluji si �íci za všechny – š�astní lyža�i.  

Tak nám naše tréninkové �tvrtky na sjezdovce 
ubíhaly velice rychle, ani jsme se nenadáli 

 a jízda na kotv� se stala jistou samoz�ejmostí, 
pluh se objevoval �ím dál mén� jen p�i opravdovém 
strachu, oblouky a jízda po hranách dostávaly 
pot�ebnou eleganci, energii a plynulost. 

Náš    cíl    byl   spln�n   víc,   než   jsme   �ekali. 
U mnohých byla úrove� natolik vysoká, že i pozvání 
na  Mistrovství  malot�ídních  škol   okresu   Bruntál 
v ob�ím slalomu, bylo p�ijato s ur�itými ambicemi. 

Výsledky našich d�tí mluví za vše:  
kategorie 1. t�ída:
1. Pe�áz Radek, 3. Pe�áz Vojt�ch, 5. Putner Jan, 7. Patterman Prokop, 10. Kunstová Kate�ina 

kategorie 2. – 3. t�ída:
2. Petlach Tomáš, 4. Zahrádka Vilém, 7. Reichlová Nina, 8. Korhel Filip, 10. Urbánková Barbora 

kategorie 4. – 5. t�ída:
1. Sivulka Lukáš, 3. Šinal Pavel,  7. Skrutková Anna, 8. Dvo�ák Miroslav, 9. Forster Matyáš, 10. Nárovcová  
Simona, 12. Kunstová Magdaléna, 13. Purzitidis Marek, 15. Uhrin Andrej  

Po�adí škol:
1.  ZŠ Karlova Studánka 
2.  ZŠ Malá Morávka 
3.  ZŠ Rázová 

Povedlo se to, v co jsme nahlas ani nedoufali. Vyhráli jsme v po�adí škol a po n�kolika letech prorazili 
nadvládu Malé Morávky. Za tuto možnost skute�ného závod�ní a posouvání našich dovedností bych rád 

Škola v Karlov� Studánce zvít�zila na lyžích 
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pod�koval  p�edevším  d�tem,  které  pohyb  na  kopci  baví.  Dále  t�m,  kdo  jim  umožnili užít si sn�hu:  vlek - 
p. Sedlá�, OÚ Karlova Studánka – ing. Sotolá�ová, Sherpa ski school – instrukto�i pod vedením Aleše 
Pilného a p�edevším ing. Bouzkové, která dokázala posunout výkonnost našich nejlepších lyža�� až na 
medailová umíst�ní. 

V neposlední �ad� díky po�adatel�m TC Prad�d a Ski areálu Kop�ivná v Malé Morávce –PhDr. Petru 
Houserovi za dokonalé na�asování posledního zimního dne a nádherný závod. 

Za ZŠ a MŠ Karlova Studánka  
                       Pavel Patterman 

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

Informace pro ve�ejnost o prezentaci projektu ,který probíhá formou pilotního ov��ení v našem 
školském za�ízení

Název projektu : ZLATÉ  RU�I�KY               Registra�ní �íslo GP : CZ 1.07/1.2.10/02.0003 
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpo�tu �eské republiky 

V rámci pln�ní povinné školní docházky je projekt zam��en na koncept inkluzivní školy,která svými 
pedagogickými p�ístupy umožní odstra�ování bariér i podporu nadání  žák�. Vzd�lávací proces umož�uje všem 
žák�m individuální profilaci , používají se rozmanité metody vzd�lávání, aby moli být uspokojováni nejen žáci, 
kte�í jsou orientováni na pojmové a teoretické myšlení, ale i ti, kte�í preferují praktické zkušenostní u�ení.  

V rámci klí�ové aktivity bylo provedeno: 
Vytvo�eny individuální vzd�lávací plány(IVP) žák� školy a d�tí d�tského domova. 
Vytvo�eny vzd�lávací programy s p�ti vzd�lávacími moduly a pracovními listy  . 
Další vzd�lávání pedagogických pracovník� v oblasti IT a inkluzivních metod a forem výuky. 

Informace ze ZŠ, DD, ŠD A ŠJ 
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Pilotní ov��ení vytvo�ených vzd�lávacích modul� probíhá v tomto školním roce a prezentace práce 
v jednotlivých modulech je zve�ejn�na na nást�nce v obchodním centru Albert. 

V m�síci únoru 2011 byla prezentována výtvarná dílna. V b�eznu pak technická dílna. 
V dalších m�sících m�žete sledovat prezentace environmentální dílny (duben), gastronomické dílny (kv�ten), 

IT  dílny (�erven).  V  �ervenci   a   srpnu   bude   na   nást�nce   celková   evaluace   pilotního   ov��ení   výuky 
ve  vzd�lávacích modulech. 

                                                                                      Mgr. Humlová Danuše, asistent projektu 

Vrbno má po víkendu svou Miss d�tských domov�
Dívka D�tského domova ve Vrbn� pod Prad�dem Sabina Žigová byla pro letošní rok 2011  

zvolena Miss d�tských domov�. 

Letošního prvního ro�níku, který se uskute�nil v sobotu 
19. b�ezna 2011 ve St�edisku kultury a vzd�lávání ve 
Vrbn� pod Prad�dem, se zú�astnily dívky z d�tského 
domova Velké Heraltice, Lichnova, �eladné, Milotic nad 
Opavou, Jeseníku, Fulneku a z Vrbna pod Prad�dem. 
Krásné dívky po celou dobu hodnotila a obdivovala 
p�ti�lenná porota složená z místostarosty M�sta Vrbna pod 
Prad�dem Miloše Lasoty, romského poradce na M�stském 
ú�ad� v Bruntále Jozefa Baláže, výkonné �editelky 
spole�nosti Sl�n� – sv�t jazyk� Lucie Vlkové, �editelky 
st�ediska  volného     �asu   v   Bruntále    Jany    Frankové 
a vicemiss Roma 2010 Martiny Kokyové.  

Na p�ehlídkovém molu se p�edstavilo jedenáct 
uchaze�ek o titul Miss d�tských domov� 2011. D�v�ata se 
p�edvedla v promenád� v plavkách, ve spole�enských 
šatech, ale i ve volné disciplín�, kde p�edvedla zajímavé a pe�liv� p�ipravené  ukázky  svých  oblíbených  
koní�k�.  Po celou dobu p�ehlídky m�la porota velice obtížné hodnocení a bylo pro n� t�žké zvolit tu nejkrásn�jší 
dívku letošního roku.  

Mezi�asy, kdy se dívky v zákulisí p�ipravovaly na svou další promenádu a porota se pe�liv� radila, byly 
dopln�ny  zajímavým  kulturním  programem.   Diváci   m�li   možnost   uvid�t   n�kolik   vystoupení   krásných 
a  sympatických  orientálních  tane�nic souboru Dambra pod vedením Zde�ky Rysové, nebo vystoupení Jiu jitsu 
z Krnova. P�estávku vyplnilo i vystoupení Železného Zekona nebo cikánský tanec v podání tane�ního souboru 
Gypsy Princess pod vedením Aurelie Balážové a Martiny Kokyové.  
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Po skon�ení programu zavládla atmosféra nap�tí a o�ekávání na slavnostní vyhlášení Miss.    

Miss d�tských domov� 2011 
Korunku, šerpu, kv�tinu a dárky dostala 

vít�zka prvního ro�níku Miss d�tských 
domov� 2011 dívka s �íslem jedenáct Sabina 
Žigová z D�tského domova ve Vrbn� pod 
Prad�dem. Sabina umí vyráb�t bižuterii, ráda 
pracuje s keramickou hlínou a baví ji jízda na 
kole hlavn� do p�írody. 

,,Vybraly m� d�ti z našeho vrbenského 
domova, a proto jsem hodn� ráda za tak krásné 
umíst�ní. Je to zvláštní, ale p�íjemné,“ popsala 
své pocity z vít�zství Sabina Žigová. 

První vícemiss 
Krásné místo první vícemiss si odnesla 

p�vabná dívka s �íslem osm Veronika 
Smítalová z D�tského domova z Fulneku. 
Ver�a velice ráda zpívá, maluje, tan�í, má ráda 

výrazné náušnice a také vyniká ve volejbalu. ,,V�bec jsem to ne�ekala, ale te�ka jsem hodn� ráda, že m� porota 
zvolila jako první vicemiss 2011,“ nadšen� �ekla Ver�a Smítalová.  

Druhá vícemiss 
Druhou  více  miss  byla porotou zvolena dívka s �íslem deset Edita Žigová, která pochází z D�tského domova 

z Vrbna pod Prad�dem. Edita je zru�ná, což se jí hodí pro výrobu bižuterie. Ráda jezdí na kole a hraje na africké 
bubny. 

Miss sympatie 
Byla zvolena hlasováním divák�. Jako Miss sympatie pro rok 2011 byla vybrána dívka s �íslem jedna a to 

Darina Hguyenová, která pochází z D�tského domova z Velkých Heraltic. Darinu baví tanec, móda a ráda 
poslouchá hudbu. 

Ostatní dívky p�edvedly také svou krásu a šarm, za což jim pat�í veliké pod�kování. Je to Michaela Bittnerová 
a Sabina Truba�ová z D�tského domova �eladná, Sandra �okrevská z D�tského domova Milotice nad Opavou, 
Žaneta Sojková z D�tského domova Lichnov, Michaela Balogová a Kristina Kape�ková z D�tského domova 
Jeseník a Dominika Smítalová z D�tského domova Fulnek. Akci moderoval moderátor Hitrádia Orion Jirka Jekl. 
Pro letošní rok již Miss d�tských domov� známe a už te� se m�žeme t�šit na ro�ník p�íští. 

Za moc vyda�enou akci pat�í po�adatel�m z D�tského domova ve Vrbn� pod Prad�dem  veliká 
pochvala!!! 

Foto: R. Vráblík a N. Trzaskaliková 

Barevné fotografie vít�zek najdete na stran� 47 tohoto Zpravodaje. 
Více fotografií a videoreportáž najdete na webových stránkách www.studio-sta.webnode.cz

Radek Vráblík 

POD�KOVÁNÍ
Vedení D�tského domova ve Vrbn� pod Prad�dem d�kuje firmám: svatební salón Karen Vrbno p. Prad., 

Bellama Ji�í �ížek – Jelení, ob�anské sdružení Liga - Bruntál, Sklá�ská hu� TOMI Vrbno p. Prad., drogerie 
Darmovzal Vrbno p. Prad., Ateliér Sklep – Bruntál, butik La Carmen Fashion – Bruntál, Sl�n�, sv�t jazyk� s.r.o., 
Everest – Starý, Jatka Jantar, pekárna Zlaté Hory, PaP – Vladimír Holaj, Hruška spol. s.r.o. Ostrava, drogerie 
Remi, zelenina Tomi, papírnictví Jelínek, Bob Sport Rýma�ov, Hedva Rýma�ov, Urbaník Vrbno p. Prad., 
kv�tiná�ství Urbánek Vrbno p. Prad., svatební salón Karen Vrbno p. Prad., Billa Bruntál, Železný Zekon, Yanick 
– Tylov, Elektra Iliopulu – Vrbno p. Prad., kade�nictví Mina�íková – Vrbno p. Prad., zelenina Zacharopulos – 
Vrbno p. Prad., lékárna Magnus – Vrbno p. Prad., ST
ECHA – Vrbno p. Prad. a divadlo Bruntál  - za 
sponzorské dary do sout�že MISS DD 2011.  

 Klesnil Mir. DD Vrbno 
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editelka Mate�ské školy Ve Svahu  vyhlašuje zápis d�tí do MŠ 

ve dnech  27. - 28. dubna 2011  od 10:00 do 15:00 hodin
v �editeln� školy – vchod do St�echy. 

Do MŠ se zapisují d�ti, které v tomto školním roce dovrší 3 let a d�ti starší. P�ednost mají d�ti, které 
v následujícím  školním roce zahájí povinnou školní docházku. Po tomto termínu lze d�ti zapsat pouze pokud to 
umožní kapacita školy. P�ihlášky si m�žete vyzvednout p�edem ve t�ídách MŠ. 

MŠ informuje... 
Ve dnech 27. - 28.dubna se op�t v naší škole uskute�ní zápis d�tí k p�edškolnímu vzd�lávání pro školní rok 

2011-2012. Cht�la bych Vás proto krátce informovat o programu naší mate�ské školy. 
Hlavní cíle p�edškolního vzd�lávání jsou dány Rámcovým vzd�lávacím programem pro p�edškolní vzd�lávání 

(RVP PV), který je ve�ejnosti dostupný nap�. na www stránkách MŠMT. Škola pracuje podle vlastního 
vzd�lávacího programu  Zpívejme si, zpívejme ... který se navíc zam��uje na  rozvoj tvo�ivosti a estetického  
cít�ní u  d�tí. 

Chceme  u�it d�ti vnímat  krásu kolem  nás, vzbudit  zájem o estetické a pohybové aktivity,  o život  v p�írod�
a  kolem  nás,   rozvíjet  d�tskou  fantazii  a nadání, aby si  t�mto �innostem vytvo�ilo natolik dobrý vztah, aby je 
i v budoucnu dále  rozvíjelo. 

Všechny aktivity za�azujeme do každodenního programu, aby všechny d�ti m�ly možnost poznat a vyzkoušet 
r�zné  výtvarné techniky  a  materiály, hrát divadlo, sportovat, tan�it a zpívat.  

Pro starší d�ti jsme program obohatili o sborový zp�v ve sbore�ku Ko�ata, seznamování s angli�tinou, hru na 
flétny a ob�as využíváme také po�íta�e v po�íta�ové u�ebn� St�echy. 

Z tohoto d�vodu up�ednost�ujeme rozd�lení d�tí do t�íd podle v�ku. 
Naši  MŠ  však  nenavšt�vují  pouze  d�ti  zdravé,  ale  také d�ti s r�znými vadami, proto úzce spolupracujeme 

s logopedkou, pediatrem, bruntálskou  PPP a SPC. 
D�ležité jsou pro nás také mezilidské vztahy, nejen mezi d�tmi navzájem, ale i mezi dosp�lými. T�ší nás 

spolupráce s rodi�i a ostatními �leny rodin, kte�í se ú�astní nejen zábavných  �inností - tvo�ivá odpoledne v MŠ, 
oslavy Vánoc,karneval, MDD apod., ale p�iloží i ruku  k dílu, když je t�eba �i nás jinak podpo�í. 

Pokud jste u nás ješt� nebyli, m�žete se p�ijít podívat kdykoliv odpoledne po 14. hodin�, jste zváni! 
P�ihlášky k zápisu si m�žete vyzvednout  p�edem ve t�ídách MŠ. 

M. Nováková 

  

editelka mate�ské školy Vrbno pod Prad�dem, Jesenická 

448, okres Bruntál, p�ísp�vková organizace m�sta Vrbna pod 
Prad�dem vyhlašuje zápis d�tí do MŠ v  termínu  

od 18. 04. 2011 do 20. 04. 2011  v �ase od 10:00 hod do
15:00 hod. tj. celkem 3 dny. 

Prosíme všechny rodi�e, kte�í p�edpokládají nástup svých d�tí 
do MŠ ve školním roce 2011 – 2012, aby se k zápisu dostavili. 
D�ležité je zapsat i d�ti, které nastoupí v pr�b�hu školního roku. 
Vezm�te s sebou data d�tí. 

                                                                           

V tyto dny si m�žete školi�ku prohlédnout, pohrát si nebo tvo�it. S programem a aktivitami naší mate�ské 
školy se m�žete již nyní seznámit na webových stránkách www.msjesenicka.cz

P�ij�te se podívat, rádi Vás uvítáme a provedeme! 
                                                                                                          

                                                           T�šíme se na Vás          
                                                                                     Kubí�ková Kv�ta - �editelka 

MŠ Ve Svahu 

MŠ Jesenická 
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Sdružení ob�an� zdravotn� postižených ve Vrbn� pod Prad�dem uspo�ádalo výro�ní sch�zi - ta se uskute�nila 
v pátek 11. b�ezna od 14:00 hodin. 

Stovka ob�an� s jakýmkoliv zdravotním postižením se sešla po roce na své výro�ní sch�zi v závodní jídeln�
LNH.  Ú�astníci  setkání  shrnuli  pr�b�h lo�ského roku, a to z hlediska organizování akcí, pomoci starším lidem 
i spolupráce s ostatními vrbenskými spolky a sdruženími. 

Na úvod sch�ze se p�edstavila tane�ní skupina b�išních tanc� Dambra a poté vystoupila p�edsedkyn� sdružení 
Edeltraude Obrusníková, která všechny p�ivítala a p�ednesla záv�re�nou zprávu za lo�ský rok. 

V minulém roce sdružení spolupracovalo kup�íkladu s M�stem Vrbno pod Prad�dem, Spolkem P�átelé 
Vrbenska a p�átelským spolkem z blízkého Polska. Prostor k projevu dostali i hosté výro�ní sch�ze, mezi kterými 
byl i místostarosta M�sta Vrbna pod Prad�dem Miloš Lasota. 

Po oficiálním pr�b�hu výro�ní sch�ze prob�hla volná diskuze a zábava, p�i které hrála hudební skupina, 
složená ze dvou �len� sdružení ob�an� zdravotn� postižených.                     Autor: Radek Vráblík 

V m�síci b�eznu jsme spustili nové webové stránky Klubu Kotlík. Na jejich výrob� spolupracovali nejen 
koordináto�i, ale i sami návšt�vníci klubu. Stránky jsme pojali v moderním vzhledu, obohacené �adou fotek 
z r�zných akcí a výlet� za dobu fungování Klubu Kotlík. Budeme rádi za Vaše p�ípadné p�ipomínky, nám�ty na 
zlepšení stránek nebo zajímavé nápady. Napište nám na e-mail: kk.vrbno@vrbnopp.cz.  

Adresa nových webových stránek je: www.klub-kotlik.wz.cz

Pod�kování za poskytnuté sponzorské dary
Rádi bychom z celého srdce  pod�kovali panu Gamovskému a panu Koblásovi za poskytnuté dary pro náš 

volno�asový Klub Kotlík. Velice si vážíme Vaší št�drosti a byly bychom rádi, kdybyste nás navštívili a podívali 
se, jak fungujeme.  

-Kolektiv d�tí z Kotlíku a koordináto�i- 

Ve Vrbn� pod Prad�dem se sešli ob�ané se zdravotním postižením 

Klub Kotlík informuje 
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Letošní oslava MDŽ, kterou uspo�ádal Levicový klub žen ve Vrbn� pod Prad�dem ve spolupráci s MO 
KS�M, se op�t konala za velké ú�asti žen. To sv�d�í o tom, že MDŽ stále žije a z�stává vážnou tradicí u nás i ve 
sv�t�.  

Hlavní projev k ženám p�ednesl p�edseda MO KS�M s. Koruna, který se zmínil o ne zrovna lehké dob� pro 
nás ženy a pod�koval za vše, co d�láme pro své rodiny i spole�nost. Vzácným hostem byla naše milá pí. starostka 
Ing. H. Kudelová, od které pot�šila pochvala našemu LKŽ, který, jak �ekla, jediný po�ádá pravideln� akce pro 
seniory, v�etn� oslav MDŽ. 

V kulturním programu vystoupil folklórní soubor „Haví�ovské babky“. M�ly obrovský úsp�ch. Jejich 
vystoupení se moc líbilo a nás pot�šilo, že se mezi námi cítily dob�e. V sále z�staly až do vylosování bohaté 
tomboly, ve které vyhrály n�kolik cen.  

Do jejich kroniky jsme jim napsaly pod�kování, které doplnila i naše pí. starostka, a s pod�kováním jsme jim 
p�edaly drobné dárky. K poslechu i tanci hrála skupina DUO Frankovi, bez kterých se žádná naše akce neobejde. 

Oslava MDŽ se vyda�ila také díky všem našim vrbenským sponzor�m z �ad podnikatel�, kte�í nám 
každoro�n� p�ispívají finan�n� i v�cnými dary do tomboly. Za jejich dary jim moc d�kujeme. P�edevším 
Karlovické pekárn� za výborné kolá�ky k dopln�ní našeho pohošt�ní. Dále d�kujeme firm� Kamenský, firm�
Klí�, výrobn� knedlík�, Penzionu Prad�d panu Holajovi, prodejn� zeleniny Ilja, lékárn� Magnus, drogerii 
Darmovzal i Remi, Marketu Demel, Klenot�m Ariana pí. Zv�d�líkové, prodejn� Klenoty pí. �apkové, Tiky-taky 
pí. Kotáskové,   Ve�erce  -   pí.   Ruskové,  Papírnictví panu Jelínkovi a Vondrovi, Kv�tince Violka a Kv�tince 
pí. Urbánková, Plasty Urbánek, Železá�ství Nikol, Elektro Lindner, Elektro Krupa, obchodu Monika – od�vy, 
novinovému stánku Garis, sklárn� Tomi a sklárn� Mates, Potravinám Garis a také závodu LPH. Pod�kování pat�í 
i pí. Ludmile Malcové za každodenní pomoc p�i pe�ení a za dárky do tomboly. Dík pat�í i všem našim �lenkám 
LKŽ a dále host�m za jejich dáre�ky v�etn� pe�ených dort�, bábovek a dalších balí�k� s cukrovím, které do 
tomboly p�inesli. Rovn�ž za dáre�ky ru�ních prací a další ceny. Sešlo se nám jich 101. Máme radost, že se akce 
vyda�ila ke spokojenosti ú�astník� a již nyní se t�šíme na oslavu MDŽ v p�íštím roce a p�emýšlíme, �ím ji ješt�
obohatit a ženy pot�šit.  

Za LKŽ Ludmila Strnadová 

Zda�ilá oslava MDŽ 
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Název p�ednášky: „Kanada – Skalisté hory“

KDY:  �tvrtek 14. dubna 2011 
KDO: Magda Škrlová, BN 

Jestli se toužíte vydat za „velkou louži“ do kanadských Skalistých hor, pak využijte 
této unikátní p�íležitosti. Podívejte se do kouzelných údolí na p�ekrásná horská jezera 
se smaragdovou barvou, vychutnejte si oslnivé ledovce a nechte se unést pohledem na 
vodopády, kterým dali jméno Indiáni, jimž Skalisté hory dodnes pat�í.  

Uvidíte panenskou p�írodu neuv��itelných rozm�r�, kde pány nejsou lidé ale vlci, 
grizzly, bob�i a všudy p�ítomné ticho. Poznejte, jak se v takovém prost�edí žilo �eské 
rodin�, která se zabydlela v samém srdci t�chto divokých hor. P�íb�hy Magdy Škrlové, 
veselé i vážné, vám pomohou na chvíli zapomenout na Vrbno a prožít si virtuální výlet 
do kraje, kde vlci dávají dobrou noc. 

Název p�ednášky: Kvalitní vztahy - klí� ke spokojenosti 

KDY:   �tvrtek 28. dubna 2011 
KDO:  Petr Pimek 

Spole�n� trávený �as, sdílení, vzájemná d�v�ra a ocen�ní jsou kroky 
vedoucí ke kvalit� života, k prožívání radosti a harmonie.  

Dobré vztahy ovliv�ují naše zdraví, p�ispívají k v�domí vlastní hodnoty a 
posilují imunitní systém. 

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

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

P�átelství 
B�ž hledat svého p�ítele, který T� nezradí, smutek zm�ní v dny veselé a v nouzi poradí. 

Když každý myslí na sebe a Ty jsi z�stal sám, Tv�j p�ítel je tu pro Tebe a �íká, rád T�
mám. Nad všechny dny sv�ta, nad všechno bohatství je srdce, v kterém vzkvétá láska a p�átelství. Když n�kdy 
ztratíš odvahu, t�žký se úkol zdá, tu poznáš lidskou povahu, jen p�ítel z�stává. Když jindy cítíš vinu svou, všichni 
se odvrátí, jen p�ítel p�ijde za Tebou, znovu ruku podá Ti.  

A kdybys jednou zapomn�l, co vše Ti p�ítel dal a bez n�j cestou znovu bys šel, v��, on t� �eká dál. Tak b�ž ve 
stopách p�átelství, nikdy se nezmýlíš a vzácné srdce p�ítele ti bude stále blíž. 

Josefa Blizová 

Tip na výlet: Víte kde je Bor�vková hora? 
Bor�vkovou horu (899 m n. m.) najdeme v Rychlebských horách, na �esko-polské 

hranici, západn� od m�sta Javorník. V r. 2006 zde byla postavena rozhledna, nabízející 
v období od dubna do listopadu p�ekrásné výhledy na Hrubý Jeseník, Rychlebské hory a polské nížiny 
s Otmuchowským a Nyským jezerem. P�i dobré viditelnosti lze shlédnout i Sn�žku, �i dokonce Vysoké Tatry. 
V letní sezon� se m�žeme ob�erstvit v bufetu v sousedství rozhledny nebo kdykoliv z vlastních zdroj� na 
p�ilehlých lavi�kách.  

Podobn� jako na mnoha místech Nízkého Jeseníku, najdeme na Bor�vkové ho�e tabulku s prosbou lesa. 
Tentokrát nejen v �eštin�, ale i v polském jazyce. 

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

Listárna 
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A jak se na Bor�vkovou horu dostanete? 

Z Vrbna pojedete sm�r Jeseník – Javorník – Travná – vzdálenost do místa parkování je 66 km.  
Na hrani�ním p�echodu Travná – Lutynia, na polské stran� hranice, se nachází prostorné, neplacené 

parkovišt�. K vrcholu se vydáte podle polského zeleného turistického zna�ení. Rozcestník ukazuje vzdálenost 
nikoliv v kilometrech, ale v �ase – „BORÓWKOWA 1 h.“ Chcete-li si pobyt v p�írod� vychutnat, musíte po�ítat 
s �asem zhruba o t�etinu delším. Skute�ná vzdálenost je 3,5 km, výškový rozdíl 240 m.  

Cesta je pohodová, žádné prudké stoupání, nemusíte se bát vyrazit k rozhledn� i s d�tmi.  
Zvolíte-li pro výlet správné ro�ní období (srpen), zjistíte, že Bor�vková hora je opravdu bor�vková.  
Když se vám po návratu na parkovišt� ješt� nebude chtít opustit malebnou krajinu, m�žete popojet do 

láze�ského sedmitisícového polského m�ste�ka Ladek – Zdroj. 
Helena Rusková 
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  1. 4. -  Evropský kabaret - 19:30 hod - Libuše Karlova Studánka 
  2. 4. -  zasedání firmy Darmovzal - 9:00 hod - St�echa 
  2. 4. -  sobotní cvi�ení s Honzou Halí�em, profesionálním tane�níkem „Tancuj jako star“ - 14:00 hod - 

 t�locvi�na ZŠ Sokolovna  
  3. 4. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
  4. 4. -  kurz PC pro za�áte�níky - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
  4. 4. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
  4. 4. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
  5. 4. -  zasedání Euroregionu Prad�d - 9:00 hod - St�echa 
  5. 4. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
  5. 4. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
  7. 4. -  kurz papírový pedig - 9:00 hod za�áte�níci, 17:30 hod pokro�ilí - St�echa 
  7. 4. -  kurz PC základy internetu - 15:00 - 16:30 hod - St�echa 
  7. 4. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na ZUŠ Vrbno  
  7. 4. -  p�ednáška „Konec sv�ta na 20 zp�sob�“ - p�ednáší Ivo Mí�ek - 17:00 hod - St�echa 
  8. 4. -  Koncert: Klasická kytara - 19:30 hod - Libuše Karlova Studánka 
  9. 4. -  výšlap Klubu vrbenských turist� - Bílá Lhota - �. zn. Javo�í�ko - m. zn. Bouzov -  
            z. zn. Bílá Lhota (20 km) 
10. 4. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
11. 4. -  kurz PC pro za�áte�níky - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
11. 4. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
11. 4. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
12. 4. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
13. 4. -  zahájení výstavy „Vrbenské velikono�ní vají�ko - velikono�ní dekorace“ - St�echa 
13. 4. -  zábavný po�ad „Kožíšek jako Hron“ - ú�inkuje kouzelník Pavel Kožíšek, bavi� Vlá�a Hron  
 a modelka Hana Mašlíková nebo Martina Dvo�áková - 19:00 hod - St�echa 
14. 4. -  kurz papírový pedig - 9:00 hod za�áte�níci, 17:30 hod pokro�ilí - St�echa 
14. 4. -  zasedání MAS Hrubý Jeseník - 15:00 hod - St�echa 
14. 4. -  kurz PC základy internetu - 15:00 - 16:30 hod - St�echa 
14. 4. -  Jarní koncert Sedmihlásku - 16:00 hod - Mír 
14. 4. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
              um�lecké školy Vrbno  
14. 4. -  p�ednáška Centra Život a zdraví na téma „Kanada - Skalisté hory“ - p�ednáší Magda Škrlová, BN - 

 18:00 hod - St�echa
15. 4. -  beseda pro žáky ZŠ - 10:00 hod - St�echa 
15. 4. -  výjezdní zasedání Svazu knihovnických a informa�ních pracovník�- 10:00 hod - St�echa 
15. 4. -  Cestopisná p�ednáška: Cesta do srdce Afriky - 19:30 hod - Libuše Karlova Studánka 
16. 4. -  výjezdní zasedání Svazu knihovnických a informa�ních pracovník�- 10:00 hod - St�echa 
17. 4. -  po�ad pro d�ti a jejich rodi�e „Minidiskotéka v džungli“ - ú�inkuje Míša R�ži�ková - 
              15:00 hod - St�echa 
18. 4. -  kurz PC pro za�áte�níky - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
18. 4. -  „Jaro v p�írod�“ s promítáním filmu - po�adem provází Ing. Ota Bouzek, který se na filmu podílel  
 jako scénárista a celý film otextoval - 17:00 hod - St�echa 
20. 4. -  divadelní festival - po�ádá ZŠ - 15:00 hod - St�echa 
21. 4. -  p�edvád�cí akce spol. Verdano - 9:00 hod - St�echa 
21. 4. -  kurz papírový pedig - 9:00 hod za�áte�níci, 17:30 hod pokro�ilí - St�echa 
21. 4. -  kurz PC základy internetu - 15:00 - 16:30 hod - St�echa 
21. 4. -  Univerzita t�etího v�ku - Nejstarší hudební památky - od st�edov�ku p�es renesanci po rané baroko - 

 p�ednáší Mgr. Leoš Sekanina - 16:00 hod - St�echa 
21. 4. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
              um�lecké školy Vrbno  
22. 4. -  vernisáž výstavy „Pot�šení nejen z barev“ - perokresby, kresby Oty Bouzka a fotografie  
              Martina Žatky - 18:00 hod - Hudební hala v Karlov� Studánce. Výstava potrvá do 19. 5.    

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - duben 2011 
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22. 4. -  Pletky paní Operetky - 19:00 hod - Hudební hala Karlova Studánka 
23. 4. -  výšlap Klubu vrbenských turist� - He�manovice - z. zn. Hrani�ní cesta - Lesní Zátiší -              

 Hol�ovice - Horní Hol�ovice - Adamov - Vrbno pod Prad�dem ( 21km) 
24. 4. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
28. 4. -  kurz PC základy internetu - 15:00 - 16:30 hod - St�echa 
28. 4. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
              um�lecké školy Vrbno  
28. 4. -  p�ednáška Centra Život a zdraví na téma „Kvalitní vztahy - klí� ke spokojenosti“ -             

 p�ednáší Petr Pimek - 18:00 hod - St�echa 
29. 4. -  Scénická hudba M. Vobo�ila - 19:30 hod - Libuše Karlova Studánka  
30. 4. -  P�edmájová veselice - po�ádá LKŽ a MO KS�M Vrbno - 16:00 hod - St�echa 
30. 4. -  sch�ze KS�M - 16:30 hod - St�echa
každou sobotu - Tane�ní ve�er s živou hudbou - 19:00 hod - Letní lázn� Karlova Studánka  
                           (od 23. 4. v Hudební hale) 
do   7. 4. - výstava „Pohledy do vesmíru z Evropské jižní observato�e“. 
do 17. 4. - výstava fotografií Grant Canyon a jiné - Josef Kuník - Galerie na radnici Vrbno p.P.  
do 27. 4. - výstava „Vizitky“ - vystavuje Jan Sagalinec a fotografií „P�íroda Jeseník�“ - vystavují  
     Rostislav �ernobila a Libor Školoud - St�echa 
do 29. 4. - výstava výtvar. prácí s jarní tematikou - vystavují  žáci 2. st. ZŠ - budova �. IV ZŠ 
do 30. 4. - výstava fotografií z Islandu a Grónska brn�nského cestovatele Miroslava Panského -  
                 Galerie na schodech - Sportovní gymnázium Vrbno  
  6. 5. -  kytarový koncert špan�lských a latinskoamerických skladeb v podání Lubomíra Brabce - 
            19:00 hod - St�echa 
do 20. 5. - výstava obraz� výtvarníka V. Mahdala z Uherského Brodu - Art galerie Penzion 
                  U �eky Karlovice.    

Na�a Trzaskaliková,  St�edisko kultury a vzd�lávání ST
ECHA Vrbno p. P. 
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Levicový klub žen a MO KS�M Vrbno pod Prad�dem zve všechny ob�any na 

P	EDMÁJOVOU VESELICI, 
která se koná v sobotu 30. dubna 2011 od 16:00 hod

ve St�edisku kultury a vzd�lávání ST
ECHA. 

Ob�erstvení a domácí bufet zajišt�n. 
Hudba: DUO Frankovi 

Vstupné 40,- K�

KULTURNÍ  PROGRAM  NA  M�SÍC  DUBEN
  1. 4. -  Evropský kabaret   od 19:30 v Libuši 
  8. 4. -  Koncert: Klasická kytara   od 19:30 v Libuši 
15. 4. - Cestopisná p�ednáška: Cesta do srdce Afriky   od 19:30 v Libuši 
22. 4. - Vernisáž výstavy „Pot�šení nejen z barev“  v 18:00 v Hudební hale 
22. 4. -  Pletky paní Operetky  od 19:00 v Hudební hale 
29. 4. -  Scénická hudba M. Vobo�ila   od 19:30 v Libuši  
Tane�ní ve�ery s živou hudbou - každou sobotu v 19:00 hod. 
v Letních lázních, od 23. 4. 2011 v Hudební hale 

PROCHÁZKA   PO  KARLOV�   STUDÁNCE
Každý �tvrtek v 15:00 hod, sraz p�ed Libuší. Povídání o míst�, historii i  
o okolí. Provází  Jolana Burgetová - kulturní referentka.(Za p�íznivého po�así) 

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

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

Bohoslužby - Kostel Panny Marie 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. 

Státní lé�ebné lázn� Karlova Studánka, státní podnik si vás dovolují pozvat 22. 4. 2011 v 18 hod.  
na vernisáž výstavy s názvem 

POT�ŠENÍ  NEJEN  Z  BAREV 
Perokresby zv��e, pták� i ps�, zátiší a krajiny malované pastelem, další divoce žijící zv�� �i sérii kreslených 

hub vytvo�ené pastelkou anebo akvarelem, vystavuje: 

Ing. Ota Bouzek
z Karlovy Studánky, autor dvaadvaceti povídkových knih o p�írod�, o myslivosti, 

o horalech, na nám�ty z Pošumaví a hlavn� z Jeseník�. 

Nádherné, barevné fotografie živé zv��e z našeho okolí, vystavuje fotograf zv��e a pták�: 

pan Martin Žatka
z Bruntálu, autor nebo spoluautor mnoha výstav krásných záb�r� z naší bohaté p�írody, který svými 

fotografiemi též doplnil n�kolik knih s podobnou tématikou. 

Místo konaní: Hudební hala. Výstava potrvá do 19. 5. 2011 

Lázn� Karlova Studánka 
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5. dubna 2011 – 17:00 hod 
P�íroda je náš zlatý poklad – M�stské muzeum Zlaté Hory - vernisáž výstavy výtvarných prací žák� ZŠ  

8. dubna 2011 - 17:00 hod   
Jazzový koncert - Multifunk�ní volno�asové centrum (Kino) - vystoupí žáci Základní um�lecké školy ve  
Zlatých Horách s p�evážn� jazzovým programem. 

20. - 21. dubna 2011 - 9:00 -16:00 hod 
Velikono�ní prodejní výstavka - M�stské muzeum - po�ádá ZO �eského svazu žen 

29. dubna 20114 – 16:00 hod  
Pálení �arod�jnic – zahrada za ZuŠ 

MULTIFUNK�NÍ VOLNO�ASOVÉ CENTRUM – KINO 

pátek 1. dubna 2011 ve 20:00 hod. - HON NA �AROD	JNICE 
sobota 2. dubna 2011 v 17:30 hod.  - NA DORAZ 
pátek 8. dubna 2011 ve 20:00 hod. CIZINEC 
sobota 9. dubna 2011 v 15:00 a v 17:30 hod. DEŠ�OVÁ VÍLA 
pátek 15. dubna 2011 ve 20:00 hod. 127 HODIN 
sobota 16. dubna 2011 v 17:30 hod. OPRAVDOVÁ KURÁŽ 
pátek 22. dubna ve 20:00 hod. T
I DNY KE SVOBOD	
sobota 23. dubna 2011 v 17:30 hod. NEVINNOST 
sobota 30. dubna 2011 v 17:30 hod. NICKYHO RODINA 

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

sobota 2. 4. v 17 hodin 
VELRYBA LÍZINKA - pohádka o zatoulané malé velryb� v �eských �ekách, vstupné 50,-K�

4. 4. – 29. 4. – foyer divadla, vernisáž v 17 hodin
JI	Í KOLBABA – velkoplošné fotografie 

pond�lí  4.  4. od 17:30 hodin p�ednáška 
TO JE HAVAJ ! – diashow - vstupné p�ízemí 150,- balkón 100,-K�

ned�le 10. 4. v 15 hodin  
JASMÍNA V RUKOU PIRÁT� aneb Cesta za pokladem 
pohádka,  hraje dramatický soubor „Jedni�ka“ p�i ZŠ Jesenická Bruntál, vstupné 50,-K�

úterý 12. 4. v 19 hodin 
JAKO THELMA A LOUISE 
Hrají  - Bára Munzarová, M. Procházková, Martin Trnavský, Radim Novák a V. Trnavský / Divadelní spolek  
FRÍDA Brno, vstupné 175,-K�

sobota 16. 4. a ned�le 17. 4. v 19 hodin 
SCREAMERS V 	ÍŠI DIV� - hudební show pražské skupiny travesti, vstupné 180,-K�  

ned�le 17. 4. v 15 hodin – malý sál 
POHÁDKOVÁ BABI�KA 

úterý 19. 4. v 10 hodin 
F. M. Dostojevskij: BÍLÉ NOCI - Tereza Kostková a Radek Valenta  
v režii J. Pleskota nabízejí klenot sv�tové literatury, vstupné 50,-K� / ur�eno pro SŠ 

sobota 30. 4. v 19 hodin 
VŠE O MUŽÍCH 
Hrají - Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný / Studio DVA Praha, vstupné 190,-K�

Kultura ve Zlatých Horách 

Kultura v Bruntále 
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Audien�ní sál zámku Bruntál 
st�eda 6. 4. v 19 hodin  
VII. abonentní koncert KPH - DUO TERES - Lucia Kopsová / housle, Tomáš Hon�k / kytara, vstupné  
100,-K�, studenti, senio�i 75,-K�
sobota 16. 4. od 9:00 do 16:00 hodin - Velikonoce na zámku, vstupné 10,- K�

Africa Pub, Dukelská 2, Bruntál 

sobota 2. 4. ve 20 hodin - NAOKO, COFE-IN, O5 A RADE�EK, koncert , vstupné 100,-K� sobota 9. 4.  
Kapely: Rázy /rock-alternative / Ostrava, Wishlist /rock-progressive / Opava, sobota 23. 4. ve 20 hodin  
Alchemy / progressive-rock / Krnov, Forgotten, hard rock-alternative / Bruntál 

M�stské divadlo, Mikulášská 21 
ned�le 3. dubna v 15:00 hodin 
VELRYBA LÍZINKA aneb dobrodružství v �eských �ekách 
pohádka Divadla Krapet Praha s hudbou a texty písní Marka Ebena, vstupné: 60 a 50 K�

sobota 9. dubna v 17:00 hodin 
DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH JARNÍ KONCERT 

pond�lí 11. dubna v 19:30 hodin 
Callie Khouri: JAKO THELMA & LOUISE – tragikomedie. Hraje: Divadelní spolek Frída 
Bára Munzarová, Martin Trnavský, Marika Procházková, Radim Novák a Václav Trnavský 
V p�edplatném do divadla na rok 201. Vstupné: 250 a 230 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

st�eda 13. dubna v 17:00 hodin 
OD SRDCE K SRDCI ANEB D�TI D�TEM p�ehlídka �innosti SV� Mé�a 

pátek 15. dubna v 10:00 hodin 
PRINCEZNA KONVALINA A KRÁLOVSKÉ HÁDANKY 
pohádka plná hádanek a písni�ek. Hraje: Divadlo Pohádka Praha. Vstupné: 30 K�

pond�lí 18. dubna v 19:30 hodin 
SCREAMERS V 	ÍŠI DIV� - show oblíbené pražské travesti skupiny parodující známé zp�va�ky  
a osobnosti. Vstupné: 220 a 200 K�

sobota 7. kv�tna v 19:00 hodin 
SWINGOBRANÍ - koncert BigBandu Krnov 

st�eda 11. kv�tna v 19:30 hodin 
Richard Alfieri: ŠEST TANE�NÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH 
sv�tov� proslulý divadelní hit. Hrají a tan�í: Chantal Poullain a Pavel K�íž. V p�edplatném do divadla na rok  
2011. Vstupné: 250 a 230 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

sobota 28. kv�tna v 17:00 hodin 
KRNOVSKÉ SLUNÉ�KO - p�ehlídka scénického a výrazového tance 

Hlavní nám�stí Krnov 
sobota 16. dubna – 10:00-17:00 hodin Tradi�ní jarmark ke Dni Zem� 2011 

ÚTERÝ       od 19:30 hod - posilování      
�TVRTEK   od 19:30 hod - posilování s ná�adím      
PÁTEK       od 17:00 hod - BOSU     
NED	LE     od 17:00 hod - ZUMBA        
SPININNG  -  jezdí se každý den, sta�í se objednat na mob.775036400  

T�ší se na vás team cvi�itel�

Kultura v Krnov�

Cvi�ení na Sportovním gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem 
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HONZA HALÍ	
profesionální tane�ník a ú�astník sout�že 

STARDANCE 

Nenech si ujít jedine�nou p�íležitost a p�ij� si zatan�it se 
sympatickým   Honzou   Halí�em.    Zažij    výjime�nou     
atmosféru a nezapome�, že tan�it umí každý! 

!! Tancuj jako STAR !! 

Kdy: 2. 4. 2011
V kolik: 14:00 
Kde: T�locvi�na ZŠ Sokolovna Vrbno  
Vstupné: 100 K� �leni ASPV 
 120 K� ostatní 
Cvi�í: Jan Halí� – profesionální tane�ník a ú�astník 

televizní  
 sout�že STARDANCE, Když hv�zdy tan�í 

Cvi�ící narození v dubnu mají vstupné zdarma!  

ASPV Vrbno pod Prad�dem Vás srde�n� zve na sobotní cvi�ení 
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ZVE VŠECHNY MILOVNÍKY P	ÍRODY NA VÝŠLAP 

KDY: 9. 4. 2011
KAM:  Bílá Lhota – �.zn. Javo�í�ko – m.zn. Bouzov – z.zn. Bílá Lhota (20km) 
SRAZ:  7:00hod. na parkovišti u klubu LNH. 
 P�ihlášky do 7.4.2011 p�ijímá Kopil�ák Štefan mob. 732 248 236 
 Cena dopravy – �lenové 80 K�., ostatní 130 K�. 

KDY:  23. 4. 2011
KAM:  He�manovice – z.zn. Hrani�ní cesta – Lesní Zátiší – Hol�ovice – Horní Hol�ovice – Adamov – 

 Vrbno pod Prad�dem ( 21km) 
SRAZ:  6:00 hod. na nádraží �D – autobus do He�manovic odjíždí v 6:16 hod. 

KDY: 30. 4. 2011  
 Pálení �arod�jnic na Sokolské chat� od 15:00 hod. 

Cyklistika, b�h na lyžích a b�h. Tyto t�i disciplíny �ekaly na závodníky zimního závodu Xterra, který se konal 
v sobotu 5. b�ezna. P�estože seriál píše svou desetiletou historii, zimní verze se konala zcela poprvé. Pro své 
konání si nemohl vybrat lepší místo než „moravský ledovec“. Start se díky vst�ícnosti OÚ Karlova Studánka 
konal nad parkovišt�m Hubertus. O bezpe�ný pr�jezd k Hv�zd� se postarali také �lenové Sboru dobrovolných 
hasi�� z Karlovy Studánky.  

Karlova Studánka odstartovala první ro�ník Xterry 

KLUB VRBENSKÝCH TURIST�

p�i TJ SOKOL VRBNO POD PRAD�DEM
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Tra� p�ipravil opavský 
InSPORTline        triatlon        tým 
a rozhodn� nezap�el extrémního 
ducha, který se v závodech Xterra 
skrývá. Už úvodní výjezd na kole 
po ledu a sn�hu notn� roztrhal startovní pole závodník�. Na osmi kilometrech museli všichni p�ekonat p�evýšení 
550 metr� a dojet z Karlovy Studánky k chat� Kurzovní pod vrcholkem hory. Následovaly dva �ty�kilometrové 
okruhy na b�žkách, op�t s velmi tvrdým výškovým profilem, a na záv�r už byl jen p�tikilometrový b�h k 1492 m 
vysokému vrcholu, zalitému odpoledním sluncem. 

Na Prad�du a jeho okolí se zimní Xterra ukázala ve velmi dobrém sv�tle. P�íjemné po�así a extrémní podívaná 
p�ilákala i velký po�et fanoušk�, kte�í se m�li po celou dobu na� dívat. Závodníci zaznamenali první letošní body 
do Xterra Czech Tour. Zvít�zil Tomáš Jurkovi� s celkovým �asem 1:15:22. O dv� minuty za ním se umístil Karel 
Zadák a bronzovou p�í�ku obsadil Tomáš Matera s �asem 1:22:54. Ceny nejúsp�šn�jším závodník�m p�edávala 
mimo jiných starostka obce Karlova Studánka Radka Chudová.  

Anna Sotolá�ová 

Dne 4. 2. 2011 prob�hl na mobilním kluzišti ve Vrbn� pod  Prad�dem 

Na   tento  den   p�ipadly   pololetní   prázdniny 
a uspo�ádali jsme pro d�ti karneval na led�. A� se 
po�así zbláznilo a za�alo pršet, p�es to karneval 
prob�hl. P�išlo p�es dvacet r�zných krásných 
masek!!!  D�ti  p�edstavily   sebe   i   svou   masku 
a vybraly si malý dáre�ek. Pak jsme se sešli u kola 
št�stí, kde byly velmi zajímavé ceny. Horký �aj nás 
p�kn� proh�ál a šli jsme zp�t na led, kde prob�hlo 
hlasování    o    nejlepší    masku a sout�ž, p�i níž 
d�ti projížd�ly pod la�kou, která se každé kolo 
snižovala. Všechny d�ti si op�t odnesly malou 
odm�nu a první t�i místa byla ocen�na krásnými 
cenami. 

Na záv�r karnevalu byly vyhodnoceny 
nejoblíben�jší masky, které d�ti volily mezi sebou. 

V��ím, že se karneval líbil a každé dít� si odneslo nejen malé odm�ny, ale i p�kný zážitek. 

D�tský Karneval na led�
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POD	KOVÁNÍ: d�kuji M�stu Vrbno pod 
Prad�dem za uvoln�ní lední plochy a povolení 
karnevalu a velmi vst�ícné jednání, d�kuji panu 
Františku     Kalužíkovi    za   pomoc   p�i     p�íprav�
a  následné organizaci, d�kuji všem asistent�m   –    
pí.   Lazurové,  p.  Robertovi   Horskému,  p. Orthovi 
a hlavn� manželovi p. Pavlovi Lan�imu, který nám 
vyrobil  d�ev�nou  hrazdu  pro  druhou  disciplínu.V 
neposlední �ad� d�kuji manžel�m Kalužíkovým    ml.    
za   fotky z karnevalu. 

Tímto dych ráda ješt� jednou pod�kovala všem 
sponzor�m lo�ského Vrbenského Babího Léta,díky 
nim jsme m�li dostatek cen i na tomto karnevale. 

Za TJ Sokol Vrbno fotbalový oddíl  
Ladislava Lan�iová. 

Po dlouhé odmlce se na sjezdovce ve Vrbn� konal další závod 
seriálu Trivallis cup. Po podzimní �ásti, kdy se b�halo, bruslilo, 
jezdil se cyklokros a závodilo v biatlonu, p�išly na �adu alpské 
disciplíny. Na nov� prodloužené sjezdovce se 8. b�ezna konal 
závod v ob�ím slalomu. Na start se postavilo 19 závodník�, kte�í 
m�li možnost volby  mezi lyžemi a snowboardem. Ten jako 
jediná zvolila Vendula Hopjaková, která je �lenkou nové 
snowboardové skupiny na SG Vrbno. Dva odvážní hoši dokonce 
závodili na b�žkách, v t�sném rozdílu byl lepší Patrik Thomas 
p�ed  Vaškem  Žabí�kem,  za vít�zem závodu však v cíli zaostali 
o 20 sekund. Celkovým vít�zem se stal Marian Danos, prezident 
SK Vrbno, který porazil    druhého   Pavla   Janoszka o pouhých 
47 setin sekundy. T�etí v cíli skon�ila nejlepší žena Petra 
Houserová. Na tra� se postavili i dva veteráni, celkov� šestý 
skon�il Pavel Pytela (HO Vrbno), 12. Milan Škopec (ACS Drak 
Vrbno).  Nejúsp�šn�jšími  d�tmi  byly  Ji�í  Petruš,  Mat�j Pospíšil a Št�pán Petruš    v    kategorii   do   15ti   let 

a Marian Danos, Pavel Šinal a Marek 
Pospíšil v kategorii do deseti let. 

V celkové po�adí je stále ve vedení Pavel 
Pytela, na druhé místo se vyhoupla Martina 
Onderková. Na t�etím míst� je lo�ský vít�z 
Venca Žabí�ek, za ním už se šikují mladí 
cyklisté –  Ji�í Petruš, Klára Škopcová, 
Mat�j Ptá�ník a Št�pán Petruš. V kategorii 
do deseti let se do vedení dostal Marian 
Danos, doufejme, že ho uvidíme i na 
dalších akcích a že vedení udrží. V jarním 
období se uskute�ní závod v atletických 
disciplínách,  na  své  si  v   dubnu  p�ijdou 
i orienta�ní b�žci, v kv�tnu prob�hne velice 
atraktivní závod v duatlonu a na záv�r se 
uskute�ní  cyklistický  závod.   Bohužel  se 

v  letošním  roce  nepoda�ilo  uspo�ádat  závod  v  b�žeckém  lyžování.  Propozice  k   t�mto  závod�m  najdete 
na www.sgvrbno.cz a www.acsvrbno.estranky.cz vždy nejmén� týden p�edem. Všechny závody jsou otev�eny 
široké ve�ejnosti, zveme vás i vaše d�ti k ú�asti na tomto jedine�ném seriálu, který již druhým rokem hledá ty 
nejvšestrann�jší sportovce v našem m�st�. 

Alena Mlyná�ová 

Ob�í slalom ve Vrbn�
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Po druhé sv�tové válce bylo celé �eskoslovensko zaplaveno cyklistickými oddíly, které byly spjaty 
zpravidla s továrnami. Nap�. v Krnov� se uvádí 
po�átkem padesátých let 8 cyklistických oddíl�. 
Tak se cyklisté sdružovali i ve Vrbn�. V nejbližším 
okolí se jelo pravideln� n�kolik závod�, kterých se 
zú�ast�ovali. Byl to nap�. závod Krnov-
Mikulovice-Krnov, nebo Krnov–Ostrava-Krnov. 
Vrbnem projížd�l i peloton Závodu Míru.  Jedním 
z posledních pam�tník� té doby je pan Miroslav 
�ech z Ludvíkova, který si zachoval i n�kolik 
fotografií.  

Další období rozvoje cyklistiky bylo koncem 
šedesátých let, závodníci tehdy ale dojížd�li do 
Krnova,   kde   se   mezitím  ustanovil   významný 
a velký oddíl LOKO KRNOV. Mezi jinými tam 
jezdili pánové B�ezík, Tome�ek, Jedinák, Batík  
Jehlá� a n�kolik dalších. Významných výsledk�
nikdo z nich nedosáhl a postupn� se závodní 
�inností ustávali a v�novali se jen udržování t�lesné 
zdatnosti a cykloturistice.  

Po�átkem osmdesátých let se znovu za�ala 
obnovovat p�edevším cykloturistika a tak p�i Klubu 
�eských turist� vznikl TOM /turistický oddíl 
mládeže/ Drá�ata, který vedl Miloslav Mlyná�
spolu se Lvem Fotopulosem a n�kolika 
zlatohorskými cyklistickými nadšenci. �innost 
spo�ívala p�edevším v celodenních výletech po 
okolí a n�kolika vícedenních akcích po území 
�eskoslovenska. Tak jsme byli na Orav�, 
Jizerských Horách, Moravském krasu a na jiných 
krásných místech po celé republice. 

Mládež postupn� nabývala na fyzické zdatnosti a dosáhla n�kterých díl�ích úsp�ch� na náborových závodech 
na Olomoucku a Ostravsku a tak jsme brzy za�ali dojížd�t alespo� jednou týdn� na cyklistické tréninky do 
Krnova. Ti nám vyšli vst�íc a v tyto dny zajížd�li na Vrbensko.  Protože v Sokole Vrbno cyklistický oddíl 
neexistoval, za�aly se první závodní licence vy�izovat v Loko Krnov. Byli to hlavn� sourozenci Mlyná�ovi, 
Zahrádka, B�ezík, Plachá, Kostelní�ek a další. Od roku 1988 jsme byli vedeni jako odšt�pný oddíl Loko Krnov 
ve Vrbn�. 

Turistická a starší �ást založila v roce 1985 
Amatérský cyklistický spolek Drakov. V té dob�
jeho �leny bylo více zlatohorských než vrbenských 
cykloturist�, proto jsme hledali v názvu kompromis. 
Za�ali jsme po�ádat v okolí cyklistické závody pro 
ve�ejnost, jejichž úrove� byla v po�átcích hodn�
amatérská a mnozí to m�li jen jako zpest�ení 
cykloturistiky. Byli jsme iniciátory prvních 
cykloturistických map. 

     Závodící mládež mezitím v krnovských 
dresech získávala stále v�tší úsp�chy /Alena 
Mlyná�ová – Mistr  �SFR,  n�kolik  medailí dovezl 
i Zden�k Mlyná�, Tomáš Zahrádka nebo Ji�í 
B�ezík/. Nejlepší závodníci v roce 1992 odešli do 
�eských oddíl� a tak byla spolupráce s Krnovem 
ukon�ena a v roce 1993 vznikl ACS DRAK

Vrbenská cyklistika 
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VRBNO.  Postupn�  jsme  získávali  k  cyklistice  stále  v�tší    po�et    mladých,    až    v    roce   2004    vznikla 
i cyklistická t�ída na SG Vrbno, jako jediná na Morav�.  Od roku 2007 jsme krajským  cyklistickým Sportovním
centrem mládeže. Odchovanec Zden�k Mlyná� se stal mistrem sv�ta a mnohonásobným reprezentantem �R, 
Lubomír Petruš mistrem Evropy a naši �lenové získali celkem 14 titul� mistra �R. Od amatérských za�átk� jsme 
se  postupn�  stali  po�adateli  Jesenického  Šneku  (župa),  Oderského poháru (kraj),  �eského  poháru  masters  
a  dokázali jsme uspo�ádat i  �eský  pohár  mládeže  a  v  letošním  roce   bude ve  Vrbn� i P�ebor �R v �asovce. 

acsvrbno.estranky.cz 

,,S pomocí knih se mnozí stávají u�enými i mimo školy, bez knih nebývá u�ený nikdo ani ve škole.“  
(Jan Amos Komenský) 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  WIHODA, M.:  Morava v dob� knížecí:  906-1197.  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
2.:  PALÁTOVÁ, E.:  Ola lama: Jižní Amerikou od rovníku k tu��ák�m.  Brno: Jota, 2010.
3.:   UZEL, R.:  Nev�ra a co s ní.  Praha: Petrklí�, 2010.
4.:  ANZENBACHER, A.:  Úvod do filosofie.  Praha: Portál, 2010.
5.:  NÖLLKE, M.:  Trénink slovní sebeobrany.  Praha: Grada, 2011. 
Jak pohotov� najít správná slova v každé situaci. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  B
EZINOVÁ, I.:  Zví�ata zblízka.  Praha: Knižní klub, 2009. 
2.:  BECKER, T.:  Kouzelný sv�t z korálk�.  Ostrava: Anagram, 2011. 
3.:  PEDEVILLA, P.:  Hravé jaro: figurky a dekorace z papíru.  Ostrava: Anagram 2011. 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v dubnu 
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…z beletrie 
1.:  FROST, M.:  P�ísn� tajný cíl.  Brno: Jota, 2010. 
Píše se rok 1944. Válka v Evrop� už se zdá být u konce. Spojenci se pomalu za�ínají t�šit dom�. N�mecko  
prohrává, ale Hitler se nevzdá a rozhodne se podniknout sv�j poslední zoufalý plán: pokusí se o velkou  
ofenzivu v Ardenách. Sou�ástí jeho plánu je i nasazení p�íslušník� Skorzenyho komanda, muž� hovo�ících  
anglicky a oble�ených v amerických uniformách, jejichž úkolem je dokonale zmást spojenecká vojska. �ást  
této jednotky však má ješt� druhý cíl, natolik tajný, že o n�m ví jen hrstka muž�. 

Dobrodružná fikce založená na léta tajených dokumentech americké armádní zpravodajské služby, zasazená  
do skute�ných historických reálií, je plná p�ekvapivých zvrat� a napínavých situací. 
2.:  MURAKAMI, H.:  Po ot�esech.  Praha: Odeon, 2010. 
Roku 1995  postihla Japonsko dvojí katastrofa: v lednu zem�t�esení v Kóbe a v b�eznu sarinový útok  
v tokijském metru. Povídky z této knihy se odehrávají práv� mezi t�mito událostmi. 
3.:  B
EZINOVÁ, A.:  Nehodná dcera rodu Smi�ických.  Brno: Moba, 2008. 
Milostný román mladé autorky se odehrává na po�átku 17. století a je inspirován skute�nými událostmi.  
Sedmnáctiletá Eliška Kate�ina z tehdy nejbohatšího �eského rodu Smi�ických ze Smi�ic se zamiluje do  
pouhého podková�e. P�íb�h jejich tajné lásky se odehrává na pozadí dramatických událostí konce vlády  
Rudolfa II., panování jeho bratra Matyáše a stavovského povstání, v n�mž hraje významnou roli bratr Elišky  
Kate�iny Albrecht Jan. 
 4.:  KOLA
ÍKOVÁ, H.:  Tma p�ed úsvitem.  Brno: Moba, 2011. 
 B�etislav I. nastoupil na knížecí stolec v temném období �eských d�jin poznamenaném bratrovražedným  
bojem mezi syny mocného Boleslava II. Chyb�lo málo a �eské knížectví navždy zmizelo z mapy Evropy. Jako  
kdyby se nad vládnoucí dynastií rozprost�ela zlá kletba.  
5.:  JEBREAL, R.:  Miral.  Brno: Jota, 2011. 
Nevšední výpov�� o st�etu palestinských žen s válkou a bídou, o život� v tradi�ní, patriarchální spole�nosti,  
o hledání identity i touze po nezávislosti a v neposlední �ad� o síle vzd�lání a nad�ji pro š�astn�jší budoucnost  
válkami sužované zem�. 
6.:  CUSSET, C.:  Skv�lá budoucnost.  Brno:  Jota, 2011. 
Ohromující sága jdoucí p�es �ty�i generace. Román zabírá období let 1950 až 2006 ve �ty�ech zemích:  
Rumunsku, Izraeli, Spojených státech a Franci a je p�esnou analýzou komplikovaných vztah� mezi tchyní  
a snachou a o pomalém budování vzájemného pevného p�átelství. 
7.:  PRESTON, D.:  Kráter.  Praha: BB art, 2010. 
Snímky z orbitální sondy NASA odhalí podivný stroj ukrytý v hlubokém kráteru na Deimosu, jednom z m�síc�  
planety Mars. Vypadá to, že se zni�ehonic probudil k životu. 
Zbývá šedesát hodin a �as opravdu ne�eká. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  SOBOTKA, J.:  O �ertu Pepiášovi.  Olomouc: Anag, 2009. 
�ert Pepiáš byl v pekelné škole samá poznámka, ba i dvojka a trojka z chování, protože neum�l zlobit. Když ho  
poslali do služby mezi lidi, deset let do pekla nikoho nep�inesl, a proto se tam jednoho dne pro svou dobrotu 
nesm�l vrátit. Stal se školníkem v Ji�ín� a pomáhal, kde mohl… 
2.:  B
EZINOVÁ, I.:  A
 žijí rytí�i! Praha: �eská televize, 2010. 
Romantická láska není jenom pro holky a bojovat nemusí jen kluci! S dobrodružnou knížkou podle výpravného  
seriálu A� žijí rytí�i se vrátíte do trochu jiného st�edov�ku, než jaký znáte z u�ebnic d�jepisu… 
3.:  ATTAROVÁ, J.:  Než p�ijde konec prázdnin. T�ebí�: Akcent, 2009. 
Prázdninový p�íb�h 15leté Venduly je zlomovým v jejím dosavadním život�. Z bezstarostného školou  
povinného dít�te se stává st�edoškola�ka. A nejen to. Na kurzu tv�r�ího psaní, kterého se Vendy ú�astní spolu  
se svým tátou, se poprvé zamiluje a zárove� poprvé zakusí zradu od �lov�ka nejbližšího. Musí �ešit problém ze  
sv�ta dosp�lých, bojuje se svými pocity, s otázkou, co všechno se dá ješt� odpustit… 

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

Evidence  obyvatel  M�stského  ú�adu Vrbno p. P. se omlouvá sle�n� Šárce Silnicové za chybn� uvedený údaj 
v narození její dcery Vanesy Silnicové v minulém vydání Zpravodaje. Za nedopat�ení se velice omlouváme. 

Dana Tománková 

Omluva 
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Vanesa   Si l ni co vá    Vrbno pod Prad�dem 
Lukáš   To ma n    Vrbno pod Prad�dem 
Zbyn�k   Ur baní k    Vrbno pod Prad�dem 
Lucie   Kude l o vá    Vrbno pod Prad�dem 

    Jan   Laš t�v ka  Vrbno pod Prad�dem 
    Milan   B ur kar t  Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  
    V�ra   Vý vo do vá   Vrbno pod Prad�dem – Železná  
    Aleš   So bas  Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  

Za evidenci  obyvatel Dana Tománková 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

„Léta jako voda b�ží, proto z�sta� stále sv�ží, 
smích a� pokrývá Ti ret, št�stí, zdraví do sta let“.   

Dne 29. b�ezna 2011 oslavil krásné 60. narozeniny 

pan Karel Friedrich 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší, pevné zdraví a stálou životní pohodu  
Ti ze srdce p�ejí manželka Viera a d�ti s rodinami.  

Dne 4. dubna 2011 oslaví 40 let 

Renáta Boborová. 

Není tomu tak dávno, co k nám �áp slét. No vidíš Réni a letos je Ti �ty�icet. 
�ty�icítka, to jsou krásná léta. Hodn� zdraví, pen�z, láska a� Ti vzkvétá. 

To Ti p�ejí rodi�e, bratr, manžel, dcera, babi, d�da a ostatní rodina.  

Dne 13. dubna 2011 oslaví krásné 85. narozeniny naše milovaná  
maminka a babi�ka 

paní Berta Neugebauerová 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Vše nejlepší, hodn� zdraví, št�stí a spokojenosti do dalších let ze srdce p�eje  
manžel Jan, dcera Kristina s d�tmi a syn Kurt s rodinou. 
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Vzpomínáme 

Dne 20. dubna 2011 oslaví krásné 80. narozeniny 

paní Aloisie Ondráková 
z Vrbna pod Prad�dem. 

„Když léta p�ibývají a st�íbrem prokvete Ti vlas,  
ohlédni se zpátky, máš kolem sebe nás. 

S Tebou jsme se smáli, s Tebou jsme prožívali žal, 
dnes p�ejeme Ti zdraví a krásné chvíle nech� b�ží dál“.  

Všechno nejlepší Ti ze srdce p�ejí dcery Jitka a Milena s rodinami. 

Dne 28. dubna 2011 oslaví ve vší sv�žesti 70. narozeniny 

pan Miloslav Vá�a 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší, hodn� št�stí, zdraví a spokojenosti Ti do dalších let  
z celého srdce p�eje 

manželka Jarmila, dcera Martina s manželem, vnou�ata Ladík a Martinka. 

„Zem�el jsi tiše, jako když hv�zda padá, vzpomínka na Tebe neuvadá. 
Odešel jsi, jak osud si to p�ál, v našich srdcích však žiješ dál“. 

Dne 1. dubna 2011 by se dožil 81 let a dne 2. 5. 2011  
vzpomeneme 2. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 

pan Miroslav Doležel 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomínají manželka Zdenka,  
syn Miroslav a dcera Zde�ka s rodinami a ostatní p�íbuzní. 

„B�h ví, pro� srdce Tvé p�estalo bít, 
vždy� m�lo ješt� pro koho žít“. 

Dne 1. dubna 2011 to budou 3 roky, co nás navždy opustil 

pan Vít�zslav Michálek 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná celá rodina 
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„Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná“. 
Dne 3. dubna 2011 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí  

naší milované maminky 

paní Ji�iny Strká�ové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomíná manžel Stanislav a d�ti s rodinami.  

Dne 12. dubna 2011 vzpomeneme 10. smutné výro�í úmrtí 

pana Jozefa Ryljaka 
z Ludvíkova. 

S láskou vzpomínají manželka a d�ti s rodinami. 

„Kdo v srdci žije, neumírá“. 
Dne 16. dubna 2011 vzpomeneme 2. smutné výro�í, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka, manželka, sestra, nete�, babi�ka, teta, švagrová 

paní Marie Kozíková 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná. 
Stále vzpomíná celá rodina 

„Když zem�e maminka, i slunce zajde, v duši se rozhostí zvláštní chlad. 
T�žko pak ve sv�t� ješt� se najde, kdo by jak maminka um�l mít rád“. 

Dne 14. dubna 2011 vzpomeneme 15. smutné výro�í úmrtí 

paní Drahomíry Kárníkové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomíná zarmoucená rodina. 
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Nabízím pronájem nového mezonetového bytu 
v centru Vrbna pod Prad�dem. Informace na tel. �. 602 521 480. 

Inzerce 

„Když bylo t�eba, vždycky jsi poradila, když bylo smutno, s láskou jsi pohladila. 
V Tvém dobrém srdí�ku tolik lásky bylo, škoda jen škoda, že se zastavilo“. 

Dne 17. dubna 2011 to bude 1 rok, co nás navždy opustila 

paní Helga Machetanzová 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

S láskou vzpomíná syn Eduard s rodinou 

„T�žko se s Tebou lou�ilo, t�žko je bez Tebe žít. 
Láska však smrtí nekon�í, v srdci T� stále budeme mít. 

Prázdné z�stalo Tvé míste�ko mezi námi, 
chybíš nám a nic T� nenahradí“. 

Dne 23. dubna 2011 vzpomeneme 10. smutné výro�í úmrtí  
našeho tatínka, manžela, tchána, d�de�ka 

pana Zde�ka Vymazala 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Stále s láskou vzpomínají manželka, synové Martin, syn Zdenek s rodinou  
a dcery Andrea a Irena s rodinami.   

„Ráno, když slunce zemi navštívilo, Tvé p�edobré srdce se navždy zastavilo. 
Odešel jsi nám v��nou tmou, odešel jsi tiše s bolestí svou. 

Ani �as neosuší naše slzy, Ty odešel jsi p�íliš brzy.....“ 
Dne 24. dubna 2011 by oslavil 60. narozeniny náš bratr a strýc 

pan Ji�í Ji�í Horák 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

S láskou vzpomínají sestry Marta a Draha s rodinami. 

Prodám byt 1+1 v os. vlastnictví ve Vrbn� pod Prad�dem.
Klidná lokalita, 38m2, balkon, plastová okna.  

P�edpis na bydlení 2.710,- K� v�etn� elekt�iny. Cena 350.000,- K�. 
Email: majure@seznam.cz, tel. 728 545 872, 775 983 330. 

Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví s balkonem, v p�ízemí,
(plastová okna, zateplený d�m, opravený balkon),  

ve Vrbn� pod Prad�dem, Nad Stadionem 576/4. Cena 600.000,- K�
D�m je po celkové rekonstrukci. Tel. 723 651 375. 
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