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Vážení �tená�i, 

V minulém Zpravodaji jsem skon�ila v�tou „Po bitv� je každý generálem.“ Dnes ji op�t použiji, když bych 
ráda znovu poskytla širšímu okruhu �tená��, ob�an�, informaci o návrhu �ešení ve�ejného prostranství Ve Svahu, 
kde již bylo vydáno územní rozhodnutí. P�i zpracování projektové dokumentace jsme za p�ítomnosti projektanta 
pozvali ob�any na projednání návrhu do St�echy. Pan projektant vysv�tlil cíle �ešení a podmínky ovliv�ující 
technický návrh. P�evážné v�tšin� ob�an� se návrh líbil. V sou�asné dob� se znovu vracíme do tohoto období 
p�ed možná už dv�ma lety, protože jsme obdrželi podn�t ob�an� z dom� Ve Svahu a dom� na okraji tohoto 
území s námitkami, o kterých jsme se domnívali, že byly vysv�tleny a mohou být akceptovány v�tšinou. Z textu, 
jak se objevil i na stránkách novin, p�ipomínáme podstatu námitek: jedná se o razantní zásah do poklidného, 
dodnes  v  centru  jediného  ješt�  klidného  zeleného  sídlišt�.  Navíc  zde bydlí dost starších lidí, mladých rodin 
s d�tmi, které si v centru opravdu nemají jít kam hrát, kde by bylo bezpe�no a aby byly v blízkosti domova. Dále 
si n�kte�í obyvatelé myslí, že z�izovat na sídlišti parkovišt� nebo altány není pot�eba. 

P�íprava projektu trvala dlouho. Projekt obsahuje novou kanalizaci kolem dom�, komunikace, parkovišt� ze 
zatrav�ovacích dlaždic, altány, koutek pro d�ti, odstavné plochy pro popelnice a t�íd�ný odpad nebo nové 
osv�tlení. Jde o sídlišt� s nejhorším prost�edím ve m�st�. Bylo nutno zpracovat studii, vliv stavby na životní 
prost�edí.  Náro�nost  p�ípravy  posunula  projekt  do  období,  kdy  se  již  prost�edky  pro  tyto  ú�ely, nap�íklad 
z Regionálního opera�ního programu, prakticky vy�erpaly. Nicmén� rekonstrukce je nezbytná. Dnes stojí auta na 
n�kolika málo parkovacích místech proti vchod�m, n�kolik na parkovacích místech u St�echy, které m�sto 
zbudovalo p�i stavb� St�echy. Zbytek vozidel stojí na plochách, d�íve ur�ených jako ve�ejná zele�, dnes jsou 
parkováním zni�ené. Rozhodli jsme, že se znovu pokusíme prodiskutovat zám�r s ob�any a spole�n� najít, zda 
skute�n� dochází k takovým názorovým rozdíl�m, že by nešlo najít spole�nou �e�. 

Je  mi  jen  líto,  že  úpravy  nebylo  možno  provést  již  d�íve.  Jednak  je  to dluh v��i zde bydlícím ob�an�m, 
a jednak i k letošním oslavám m�sta by bylo mnohem p�íjemn�jší mít další oblast m�sta v po�ádku. 

Když jsem zmínila oslavy, p�i p�íprav� Zpravodaje jsme se dozv�d�li v redak�ní rad�, že Spolek p�átel 
Vrbenska se rozhodl p�ipravit brožuru o historii i sou�asnosti m�sta k výro�í oslav 400. výro�í. Pro tuto aktivitu 
Spolek navíc ani nepožádal m�sto o dotaci ani o grant, o to více si vážíme této iniciativy. V��ím, že stejn� jako 
p�i výro�í p�ed 10 lety, kdy Spolek  p�ipravil se spolupracovníky moc p�knou brožuru, poda�í se i tentokrát 
p�kné dílo. D�kujeme. 

    Krásný máj 
Helena Kudelová 
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Slovo starostky 
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V m�síci dubnu RM projednala následující záležitosti: 

RM  s c h v á l i l a : 
- poskytnutí finan�ního p�ísp�vku z rozpo�tu m�sta ve výši 5.000 K� Poradenskému centru Krnov na 

�innost sociální služby rané pé�e, poskytované na území m�sta Vrbno pod Prad�dem, 
- návrh rozpisu rozpo�tových zm�n �.1 v rámci oddílu-paragraf do položek, 
- poskytnutí dotace Mate�ské škole Jesenická na uspo�ádání zahradní oslavy svátku d�tí pro mate�skou 

školu a ve�ejnost ve výši 2.500 K�, 
- soupis p�islíbených dar� p�ísp�vkové organizaci St�edisko kultury a vzd�lávání Vrbno pod Prad�dem, 
- poskytnutí daru Policii �eské republiky ve výši 12.000K�. 

RM  r o z h o d l a: 
- o pronájmu �ásti nebytového prostoru v areálu bývalého Vrsanu na dobu ur�itou do 31. 8. 2011 panu 

Radoslavu Pekárkovi, 
- o vyhlášení zám�ru na pronájem pozemku p.�.1468/1 v k.ú, Vrbno pod Prad�dem panu Františku 

�ernotovi za ú�elem se�ení. 

RM  o d s o u h l a s i l a: 
- podání žádosti na využití dotace ze Státního fondu životního prost�edí k po�ízení nového vozidla na svoz 

komunálního odpadu (návrh Technických služeb Vrbno), 
- zn�ní   poptávky   k   podání   cenových   nabídek   na   úklid   budovy   M�Ú   Vrbno    pod     Prad�dem 

a    j m e n o v a l a  komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi na uvedenou ve�ejnou zakázku, 
- výrobu 2.000 ks mincí k 400. výro�í povýšení Vrbna pod Prad�dem na svobodné horní m�sto, 
- vyhlášení akce „Kvetoucí m�sto“, která má za cíl motivovat ob�any i podnikatelské subjekty k vylepšení 

vzhledu m�sta. 

RM  v z a l a  n a  v � d o m í: 
- výro�ní   zprávu   o   provozu   vodovodu   a   kanalizace   M�sta   Vrbno   pod   Prad�dem   za   rok  2010 

a    s c h v á l i l a  aktualizaci plánu obnovy vodovodní a kanaliza�ní sít� na období 2011-2020, 
- výro�ní zprávu St�ediska kultury a vzd�lávání Vrbno pod Prad�dem a   s  c h v á l i l a  cenu 

Zpravodaje10 K�/ks a 15 K� za prázdninové �íslo Zpravodaje, 
- informaci o vývoji p�íjm�- sdílených daní, rekapitulaci p�íjm� a výdaj� a výsledek hospoda�ení za leden – 

únor 2011. 

RM  v z a l a  n a   v � d o m í : 
- termíny zápisu do Mate�ské školy Jesenická ve dnech 18. - 20. 4. 2011 a Mate�ské školy Ve Svahu ve 

dnech 26. - 28. 4. 2011. 
Ing. Lasota Miloš 

místostarosta 

Nová ulice nese název Na B�lidle 
M�stské zastupitelstvo na svém �ádném zasedání v 

b�eznu rozhodlo o p�id�lení jména nové ulici, která se 
nachází v okolí oblasti zástavby rodinných dom� u ul. 
Husova. Název „Na B�lidle“ zastupitelé odsouhlasili z 
n�kolika návrh�, které byly p�edem prezentovány na 
oficiálních internetových stránkách M�stského ú�adu, 
kam samotní ob�ané zasílali své nám�ty a poté bylo 
všem umožn�no hlasování v anket�.  Práv� ulice „Na 
B�lidle“ získala nejvíce hlas� a zastupitelé p�i hlasování 
k této skute�nosti p�ihlédli.  

Patrik Locku, majetkoprávní odbor M�Ú Vrbno p. P. 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 

Zprávy z radnice 

foto: Patrik Locku 
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Slavnostní vítání vrbenských ob�ánk�  
Adélka, Barborka, Eliška, Jare�ek, Ji�í�ek, Lucinka, Lukášek, Mare�ek, Martinek, Matýsek, Miládka, Nikolka, 

Pet�ík, Renatka, Tomášek, další Tomášek, Toní�ek, Vaneska, Vlastí�ek a Zbyn��ek jsou nejmladšími obyvateli 
Vrbna pod Prad�dem. V sobotu 2. dubna jim na slavnostním ob�adu vítání ob�ánk� na m�stské radnici starostka 
Ing. Helena Kudelová pop�ála krásné d�tství.  V��íme,  že  tihle  chlape�ci  a  d�v�átka  budou milovat své m�sto 
a najdou tady perspektivy pro celý život. Slavnostní akt fotograficky zdokumentovala pracovnice radnice Jitka 
Musilová a fotografie naleznete na internetových stránkách m�sta. Další, v komorn�jší podob�, p�inášíme také 
v tomto �ísle Zpravodaje, aby si ten krásný okamžik mohli i po letech p�ipomenout nejen rodi�e d�tí, ale také 
prarodi�e, tety, strýcové �i p�átelé, z nichž mnozí p�išli na akt Vítání ob�ánk� a také se nechali s mali�kými 
d�tmi vyfotografovat. První �ást fotografií najdete na p�ední vnit�ní stran� obálky tohoto Zpravodaje, 
druhou �ást fotografií najdete na stejné stran� zpravodaje �. 6/2011. 

Co bylo v hlášení m�stského rozhlasu 
Ob�as se stává, že n�kte�í ob�ané nestihnou zachytit �ást informace v hlášení m�stského rozhlasu, nebo se 

zrovna pohybují v místech, kde se zvuk z tlampa�� „láme“. N�kte�í pak volají na radnici a ptají se, co že se 
zrovna hlásilo. I proto jsme na internetových stránkách m�sta www.vrbnopp.cz z�ídili odkaz s názvem Hlášení 
rozhlasu (v hlavní nabídce v levém sloupci), kde se lidé prakticky okamžit� mohou dozv�d�t stru�nou informaci 
z aktuálního hlášení.  

Jarní koledníci na radnici  
Necelé dva týdny p�ed Velikonocemi dostala vrbenská radnice decentní jarní 

výzdobu. Vedle zelenajících se a postupn� vykvétajících v�tvi�ek okrasných 
ke�� p�ibyli ve vestibulu radnice také  dva  zaje�í  koledníci  s  pomlázkou  a 
koší�kem plným kraslic a  také  p�áním  veselých  Velikonoc pro všechny od 
d�tí a maminek z Vrbenského Klubí�ka. Soud� podle ohlas� ob�an�, kte�í p�išli 
na radnici vy�izovat své záležitosti, zaje�í pár se líbil a vykouzlil na mnohých 
tvá�ích úsm�v. 

Naše m�sto rozkvétá do krásy   
Okružní k�ižovatka s p�íchodem jara rozkvetla stovkami krokus�, n�žnou 

krásu bílých, žlutých a fialových kv�t� záhy nahradily ost�e žluté narcisy. 
Mezitím pracovnice majetkoprávního odboru, spole�n� s  lidmi  z  ve�ejné 
služby, osázely truhlíky v okolí obchodního centra a také záhony maceškami. 
Na okružní k�ižovatce mezitím nar�stá porost,  typický  pro  horské  louky, 
v n�m se v �ase léta rozzá�í lilie a na podzim ocúny. Na p�ilehlých št�rkových 
polích op�t rozkvetou ke�íky mate�ídoušky v sousedství rozchodník�. Mnozí 

foto: Ing. Iveta Pešatová 
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ob�ané už stihli osadit truhlíky a mísy na svých balkonech a parapetech oken pestrými kv�tinami, jiní zase 
p�epe�liv�   udržují   p�edzahrádky  a  další  plochy  kolem  dom�.  Ty  ur�it�  pot�ší  sout�ž  vyhlášená   radnicí 
u p�íležitosti oslav 400 let m�sta. Jmenuje se Kvetoucí m�sto a motivuje ob�any i podnikatelské subjekty ve 
Vrbn� pod Prad�dem k vylepšení vzhledu m�sta. Co je podstatné? Nemusíte se nikde p�ihlašovat a p�itom 
m�žete vyhrát. �t�te dále. 

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

Kvetou vaše okna, balkony a zahrádky? M�žete vyhrát! 
Máte radost z rozkvetlých truhlík� na parapetech oken, na balkónech, z upravených a barvami hý�ících 

zahrádek a p�edzahrádek? Pak vás pot�ší rozhodnutí vrbenských radních vyhlásit v roce oslav 400. výro�í 
povýšení Vrbna na svobodné horní m�sto akci „Kvetoucí m�sto“.  

Kategorie, které se budou hodnotit:
1. OKNO (rodinného domu nebo bytu)  
2. BALKÓN (rodinného domu nebo bytu)  
3. OKOLÍ DOMU (zahrádky, p�edzahrádky, okolí obytných dom�, škol, školek, soukromých firem  

a podobn�) 
Hodnocení sout�že
Jmenovaná hodnotící skupina bude obcházet m�sto a jeho místní �ásti b�hem �ervence a srpna a po�izovat 

fotografie. V pr�b�hu zá�í budou vyhodnoceni výherci jednotlivých kategorií. Fotografie vít�zných oken, 
balkon�, zahrádek (v�. prostranství firem) budou zve�ejn�ny ve Zpravodaji a na internetových stránkách m�sta 
www.vrbnopp.cz . 

Ceny (hodnotící se 3 nejlepší v každé kategorii): 
1. místo – poukázka na nákup v zahradnictví v hodnot� 1.000,- K�  
2. místo – poukázka na nákup v zahradnictví v hodnot� 700,- K�  
3. místo – poukázka na nákup v zahradnictví v hodnot� 500,- K�

Kritéria hodnocení:
Celkový estetický dojem kv�tinové výzdoby, kompozi�ní uspo�ádání, harmonické slad�ní barev, originalita. 
�lenové hodnotící komise:
Hodnotící skupina bude mít p�t �len�, z nich dva budou �lenové komise životního prost�edí (poradní orgán 

Rady m�sta) a zbývající 3 �lenové budou vybráni z ob�an� m�sta. 
Ing. Pavla Müllerová, majetkoprávní odbor 

Lesopark bude krásným místem  
S jarem finišují práce na vrbenském lesoparku. Kone�nou podobu dostávají chodní�ky, herní prvky i výsadba. 

Jednotící medová barva hracích prvk�, pr�lezek, velké lodi �i altánku p�sobí optimisticky a vesele i v deštivém 
dni. Až tady p�ibudou lavi�ky, bude lesopark krásným místem pro odpo�inek i hru. 
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Fotosout�ž je uzav�ena, hlasujte! 
K poslednímu dni dubna se uzav�ela naše fotosout�ž, po�ádaná k 400. výro�í povýšení Vrbna na svobodné 

horní m�sto – „Vrbno mým objektivem“. Od 1. kv�tna dostávají p�íležitost návšt�vníci internetových stránek 
m�sta hlasovat, která z fotografií se jim líbí nejvíce. Hlasování pob�ží až do 6. �ervna a ur�í, kdo získá cenu 
divák�. Mezitím bude práce zaslané do sout�že hodnotit odborná porota, která rozhodne, kdo získá hodnotný 
digitální fotoaparát a �í fotografie se objeví na výstav�, motivované oslavami 400 let m�sta. D�kujeme všem 
sout�žícím za ú�ast a p�ejeme jim št�stí v hlasování – na internetových stránkách www.vrbnopp.cz.  

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

Loni ob�ané odevzdali k recyklaci 255 televizí a 144 monitor�
Naše  obec  už  n�kolik  let  poskytuje  ob�an�m  možnost t�ídit vysloužilé spot�ebi�e – mimo jiné 

televize a monitory. Nyní m�žeme p�esn� vy�íslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
a vody jsme díky tomu ušet�ili životnímu prost�edí, stejn� jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových 
plyn� nebo nebezpe�ného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové spole�nosti ASEKOL, která 
pro nás zajiš�uje sb�r a recyklaci ob�any t�íd�ných elektroza�ízení.   

Zp�tný odb�r a recyklace jedné televize uspo�í tolik energie, kolik spot�ebuje žárovka za �ty�i m�síce 
nep�etržitého svícení, spot�ebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody 
z deseti sprchování. Tato zjišt�ní p�inesla analýza dopadu sb�ru a recyklace televizí a monitor� na životní 
prost�edí, jejíž zpracování iniciovala spole�nost ASEKOL. Výsledek studie jednozna�n� prokázal, že zp�tný 
odb�r elektroza�ízení je pro životní prost�edí p�ínosný. 

Studie posoudila systém zp�tného odb�ru televizor� a po�íta�ových monitor�. Hodnotila jejich sb�r, dopravu 
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vy�azených spot�ebi�� do nového produktu 
nebo k jejich kone�nému zneškodn�ní. Pro každou frakci byly vy�ísleny dopady na životní prost�edí. Výsledky 
studie byly prezentovány jako spot�eba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.  

„Z Certifikátu Environmentálního vyú�tování spole�nosti ASEKOL vyplývá, že ob�ané našeho m�sta 
v lo�ském roce vyt�ídili 255 televizí a 144 monitor�. Tím jsme uspo�ili 59 MWh elekt�iny, 1176 litr� ropy, 298 
978 m3 vody a 2 685 tun primárních surovin.   Navíc  jsme  snížili  emise  skleníkových  plyn�  o   16 tun CO2 ekv.

a produkci nebezpe�ných odpad� o 60 tun“, popsala konkrétní úspory pro životní prost�edí starostka Vrbna pod 
Prad�dem Ing. Helena Kudelová.  

Když si uv�domíme, že nap�íklad osobní automobil vyprodukuje za rok provozu dv� tuny skleníkových plyn�
a jedna �ty��lenná domácnost pr�m�rn� ro�n� spot�ebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní �ísla. 
P�estože studie byla zam��ena pouze na televize a monitory, p�ínos pro životní prost�edí p�edstavuje recyklace 
všech ostatních druh� starých spot�ebi��. Dík si tedy zaslouží všichni, kte�í elektroodpad nevyhazují do 
popelnice nebo dokonce do p�írody, ale nosí jej do sb�rného dvora.    

ASEKOL s.r.o. 
P�ijm�te naše pozvání na oslavy 400 let povýšení Vrbna 
Vrbno pod Prad�dem letos slaví! V �ervnu uplyne 400 let od chvíle, kdy byla d�ív�jší osada povýšena na 

svobodné horní m�sto. Kalendá� akcí p�ipravovaných k této velké události se 
postupn�  plní.  Opravdu  hezkým  vykro�ením  byl   koncem   b�ezna   ples   m�sta 
a  m�stských  organizací  ve  stylu  20. a 30. let 20. století, na n�mž hrál k poslechu 

i tanci �eský král swingu 
La�a Kerndl. S blížícími 
se oslavami se do 
slavnostního odívá 
samotné m�sto. Radnice 
vyhlásila pro své ob�any 
sout�ž Kvetoucí m�sto, 
s využitím lidí 
pracujících na ve�ejn�
prosp�šných pracích a na 
ve�ejné služb� upravuje záhony, ke�e i ostatní zele�. 
Na oslavy se p�ipravují školy, mate�inky i ob�anská 
sdružení a další neziskové organizace, samosebou také 
místní  podnikatelé.  Na  slavnosti  se  chystají  rodáci 
i hosté z partnerských evropských m�st.  
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Starostka m�sta Ing. Helena Kudelová v��í, že si p�íležitost pobavit se, prohlédnout si místní pam�tihodnosti, 
posadit se po mnoha letech ve své školní t�íd�, potkat spolužáky a bývalé p�átele, zapojit se do sout�ží, 
sportovních klání i zábavy v areálu Klubu Mír, nedají ujít nejen pam�tníci, ale že si spoustu zábavy ve m�st�
užijí také láze�ští hosté Karlovy Studánky a turisté. Vstup na slavnosti je zdarma. 

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

Upozor�ujeme ob�any, že první splátka dle OZV �. 2/2010 za svoz komunálního odpadu 245,- K�  
za osobu je splatná do 30. dubna 2011. 

Ro�ní sazba poplatku pro rok 2011 z�stává stejná jako v lo�ském roce a �iní 490,- K�  za osobu.  
Poplatek  mají  povinnost  zaplatit všechny fyzické osoby s trvalým pobytem ve Vrbn� pod Prad�dem, a to  
v �ástce 490 K�.  

Komunální odpad 
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Upozor�ujeme a vyzýváme tímto všechny ob�any, kte�í ješt� poplatek nehradili, že tak mohou u�init jak 
bezhotovostním p�evodem na ú�et m�sta, tak platbou v hotovosti na pokladn� M�stského ú�adu. 

Od 1. ledna 2011 je na správu místních poplatk� aplikován nový da�ový �ád, který má pro ob�any – 
poplatníky n�kolik zásadních d�sledk�: 

• M�stský ú�ad poplatky již dále nem�že promíjet, a to ani �áste�n�. Povinnost zaplatit poplatek je tak 
pevn� vázána na trvalý pobyt, bez ohledu na to, že ob�an je nap�. na studiu, žije na území �R mimo své 
trvalé bydlišt� apod. 

• vyhláška �. 2/2010 stanoví pouze tzv. osvobození, která se vztahují na: 
 a) osoby ve výkonu trestu ( po dobu výkonu trestu ) a pobývající dlouhodob� v nápravn� výchovném 

     ústavu, 
      b) osoby umíst�né v sociálních ústavech,  
        c) osoby umíst�né v d�tských domovech, 
        d) osoby dlouhodob� umíst�né v domovech pro seniory a hospitalizované v LDN, 
      e) osoby umíst�né v nemocni�ních za�ízeních  a to po dobu pobytu více jak 6 m�síc�,  
      f) osoby zam�stnané u armády �eské republiky a prokazateln� se zdržující mimo sv�j trvalý pobyt,  
      g) osoby pobývající dlouhodob� v zahrani�í déle než 6 m�síc� a osoby s trvalým pobytem ve m�st�

     Vrbno pod Prad�dem a zárove� i s pobytem v zahrani�í. 

Ob�ané, na které se výše uvedená osvobození vztahují  si o tato osvobození musí požádat u správce místního 
poplatku, a to v pr�b�hu daného kalendá�ního roku, na který se dané osvobození konkrétn� vztahuje. 

M�stský  ú�ad  již  nebude  na  nedoplatky  jednotlivým  dlužník�m vystavovat další upomínky a výzvy 
a ani je doru�ovat do vlastních rukou. Dlužné �ástky budou vym��eny pouze tzv. platebním vým�rem. Po 
nabytí právní moci tohoto platebního vým�ru, m�že M�stský ú�ad bez dalšího upozorn�ní p�istoupit k tzv. 
da�ové exekuci. Tato aplikace nového da�ového �ádu se týká a vztahuje také i na již veškeré vystavené platební 
vým�ry na nedoplatky ob�an� z p�edešlých let.  

Poplatek je možno uhradit:
-     hotov� v pokladn� M�Ú ve Vrbn� pod Prad�dem ve  dnech: 
pond�lí od 8:00 – 11:00     12:30 – 16: 00 hod  st�eda    od 8:00 – 11:00     12:30 – 16: 00 hod 
úterý, �tvrtek, pátek od 9:00 – 11:00 hod 

-     bankovním p�evodem na ú�et �íslo:   1720771/0100
variabilní symbol - k doptání na :  martina.matuskova@vrbnopp.cz nebo na tel. �ísle  554 795 118.  

Správce poplatk� – finan�ní odbor M�Ú Martina Matušková 

  

 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 kv�ten 2011:
Psychologická poradna -  st�eda 18. 05. 2011     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 11. 05. 2011     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -        úterý 10. 05. 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. 

Centrum sociálních služeb 
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Na základ� iniciativy ob�an� Mnichova se dne 21. 3. 2011 uskute�nila sch�zka, na které byli navrženi vhodní 
kandidáti jednotlivých �ástí Mnichova.  Do osadního výboru bylo navrženo 7 ob�an�, trvale bydlících 
v Mnichov�. Tento návrh byl p�edložen na jednání Zastupitelstva M�sta Vrbna pod Prad�dem  dne  24. 3. 2011, 
které  schválilo z�ízení osadního výboru a zvolilo p�edsedu a �leny v tomto složení:   

P�edseda:  B�enek Antonín 

�lenové:   Burdová Vladimíra                  Darmovzal René                  Holubá� Josef 
                  Oršulík Alois                  Pleva Martin                   Urban Libor     

                                                                Za OV Mnichov: Antonín B�enek 

Zakládáte si Vrbenské Zpravodaje? Pokud Vám n�která �ísla chyb�jí, m�žete si je zdarma vyzvednout 
v kancelá�i ST�ECHY. 

za redak�ní radu Na�a Trzaskaliková 
ST�ECHA Vrbno p. P., tel.: 554 295 195  

St�edisko kultury a vzd�lávání Vrbno pod Prad�dem, p�ísp�vková organizace oznamuje ve�ejnosti, že na 
základ� rozhodnutí Rady m�sta �. 152/8/2001 dochází od �ísla 5/2011  ke zdražení Zpravodaje – Sdružení obcí 
Vrbenska z 8,00 K� na 10,00 K�, prázdninové dvoj�íslo z 10,00 K� na 15,00 K�. D�vodem zdražení jsou stále 
rostoucí náklady a ztrátovost jednotlivých �ísel. 

Pro ilustraci zve�ej�ujeme následující údaje z Výro�ní zprávy 2010: 

Porovnání vyú�tování Zpravodaje v roce 2009 a 2010 
Náklady 2009 Náklady 2010 Rozdíl Pr�m.náklady  

á l ks 2009 
Pr�m.náklady 
 á 1 ks 2010 

Rozdíl 

300.867,30 K� 316.853,40 K� + 15.986,10 K� 19,29 K� 20,82 K� + 1,53 

P�íjmy 2009 P�íjmy 2010 Rozdíl Pr�m.p�íjmy 
á 1 ks 2009 

Pr�m.p�íjmy 
á 1 ks 2010 

Rozdíl 

169.180,00 K�       163.697,00 K� - 5.483,00 K� 10,84 K� 10,75 K� - 0,09  

Ztráta 2009 Ztráta 2010 Rozdíl Pr�m.ztráta  
á 1 ks 2009 

Pr�m.ztráta 
á 1 ks 2010 

Rozdíl 

131.687,30 K� 153.156,40 K� + 21.469,10 K� 8,44 K� 10,06 K� + 1,62 

Zpravodaj vycházel v nákladu : �ísla 1-2/2010 – 1400 ks,  �ísla  3-12/2010 – 1380 ks. 
Celkem bylo vytišt�no za rok 15.220 ks, tj. o 380 mén� než v r. 2009 a pr�m�rné náklady  na 1 kus �inily 

20,82 K�, na 1 stranu 0,43 K�. 
Pr�m�rný po�et stran na 1 �íslo cca 48 (v roce 2009 – 46 stran, r. 2008 – 52 stran). 
V roce 2010 byl Zpravodaj zpracováván rovn�ž ve formátu PDF a zp�ístupn�n na www.vrbnopp.cz  

      Hana Jank�, �editelka SKaV 

Ve dnech 13. - 15. 5. 2011 budou v Karlov� Studánce umíst�ny velkoobjemové kontejnery na odpad. 
Rozmíst�ny budou takto: �ást Lesná v zatá�ce vedle kontejner� na t�íd�ný odpad, st�ed obce za budovou 
"Pošta" a �ást Hubertov na ploše vedle kaple sv. Huberta. Kontejnery jsou ur�eny nap�. na starý nábytek, 
koberce, linolea, umyvadla, toalety, drobný stavební odpad. NESMÍ se vhazovat nebezpe�ný odpad, jako jsou 
zbytky barev, lepidla, rozpoušt�dla, oleje, léky a pod., a ani NESLOUŽÍ k vyhazování t�íd�ného odpadu.  

Ing. Yvona Sotolá�ová 
místostarostka obce Karlova Studánka 

V místní �ásti Mnichov vznikl Osadní výbor 

Upozorn�ní pro �tená�e Zpravodaje 

Nová cena Zpravodaje 

Jarní úklid v Karlov� Studánce 
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„Rekonstrukce láze�ského domu Šárka na 4* dependanci je spolufinancován Evropskou unií“ 
„VILLA EUGEN“ dodala lázním nový lesk i nezbytné apartmány 

Karlova Studánka 22. 4. 2011 – Pár dní p�ed velikono�ními svátky se ve Státních lé�ebných lázních Karlova 
Studánka, státní podnik, konal svátek jiný, pro lázn� však nesmírn� d�ležitý. V tento nádherný slune�ný den se 
zde slavnostn� otevíral zrekonstruovaný láze�ský d�m Šárka, který byl p�ejmenován b�hem rekonstrukce na 
p�vodní název po zakladateli objektu  „VILLA EUGEN“.  Po n�kolikam�sí�ní obsáhlé rekonstrukci budovy 
z roku 1890 byl objekt už v dezolátním stavu a rekonstrukce byla nezbytná. Díky této rozsáhlé rekonstrukci 
získaly lázn� nejen nový nádherný láze�ský d�m, ale zejména apartmány, které zde dosud chyb�ly. Už 
jejich   názvy   Historie,  Budoucnost,  Voda  a  P�íroda,  symbolizující  Karlovu  Studánku,  napovídají,  že   jde 
o netradi�ní ubytování, v n�mž si klienti podle svých pot�eb mohou vychutnat i bydlení. Apartmány jsou 
v kategorii �ty�hv�zdi�kového hotelu, vybavené klimatizací, kuchy�ským koutem s lednicí, a podle jednotlivých 
názv� i rozmanitými p�ekvapeními. Mezi nesporné výhody pat�í soukromí klienta, prostorné a nadstandardní 
ubytování,   které   se   v   okolní lokalit� nevyskytuje.  Vždy	 i plochy apartmán� jsou více než nadstandardní, 
od 78 m2  až  po  123 m2.  Stavební  �ízení  bylo  zahájeno 16. 12. 2009 a stavební povolení získáno 5. 1. 2010. 
Na rekonstrukci „VILLY EUGEN“ obdržely lázn� 40procentní dotaci z uznatelných dotací EU prost�ednictvím 
ROP Moravskoslezsko z uznatelných náklad�. Jen pro zajímavost, zásluhu na postavení budovy m�l habsburský 
arcivévoda Eugen, který byl vysoce postaveným �lenem císa�ské rodiny, velmi vzd�laným �lov�kem 
orientovaným na um�ní a osobní sféru. Od roku 1894 do roku 1923 p�sobil také na postu velmistra �ádu 
n�meckých rytí��. Krása a výjime�nost „VILLY EUGEN“, kde se spojuje historie s minulostí, stojí ur�it� za to. 
Nakonec, p�ije�te se p�esv�d�it sami. 

Mgr. Šárka Seidlerová, tisková mluv�í Státní lé�ebné lázn� Karlova Studánka, státní podnik 
Rekonstrukce láze�ského domu „Šárka“ na �ty� hv�zdi�kovou dependanci „Eugen“ prob�hla za podpory 

Moravskoslezského kraje a je spolufinancována Evropskou unií z programu ROP Moravskoslezsko. 

Rekonstrukce láze�ského domu Šárka 

Foto: Na�a Trzaskaliková 
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Vás srde�n� zvou na p�ednášku nazvanou 

Š	ASTNÉ DÍT

Je Vaše dít� nevyrovnané a zlobí? Máte pocit, že nejste jako rodi� stoprocentní? 

Autorka p�ednášky, paní Melanie Kautzová, se Vám pokusí do této malé nesnáze vnést 
inspiraci, co zm�nit p�i „výchov�“ našich potomk�. Ud�láme si malou debatu o tom, 
jak to ud�lat, abyste byli, Vaše dít� i Vy, spokojen�jší a š	astn�jší ve všech životních 
etapách jeho vývoje. 

  Místo konání:  Zasedací místnost obecního ú�adu Karlovice 
  Kdy:                st�eda 11. 5. 2011 v 19:30hod: 
  Vstupné:         dobrovolné 

T�šíme se na Vás. 

Všichni se t�šíme na letní dny, na 
výlety p�šky, na kole nebo t�eba 
vlá�kem. Na malý výlet místní 
lokálkou  vás  chceme  pozvat    práv�
v tomto p�ísp�vku.  

Od �ervna letošního roku vás na 
nádražích na trati Milovice nad 
Opavou – Vrbno pod Prad�dem 
p�ivítají informa�ní tabule. Ve vlaku 
budou          umíst�ny          informace 
o  jednotlivých  obcích  v  okolí   trati, 
o jejich historii, p�írod� �i možnostech 
sportovního a kulturního vyžití. 
Podobné informace si také budete moci 

Mate�ské a komunitní centrum Kominí�ek a Obec Karlovice 

Vrbensko bude mít další lákadlo pro turisty 
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odnést s sebou dom� na informa�ním letá�ku. Na tabulích i v letá�ku se dozvíte, jak d�íve vypadala nádraží, kdy 
a  jak  byla  tra	  stav�na, kde byl na návšt�v� Adolf Hitler, kde se vyráb�ly houn�, kde vyv�raly lé�ivé prameny 
a mnoho dalších zajímavostí.  

Hlavním lákadlem ale jist� bude nahrávka do vlaku, která cestující seznámí s dalšími zajímavostmi �i p�íb�hy 
a  kterou  budou provozovatelé vlaku poušt�t cestujícím o víkendech a v dob� prázdnin. Nahrávku namluví herec 
a zp�vák Josef Laufer a here�ka Divadla pod Palmovkou Jitka Sedlá�ková. Celý projekt bude slavnostn� zahájen 
p�i p�íležitosti Dne obce Karlovice v sobotu 11.6.2011, na kterém p�islíbili ú�ast oba herci. Všechny vás srde�n�
zveme na slavnostní zahájení projektu a také do výletních vlá�k�.  

Materiály vznikly v rámci projektu Po kolejích za krásami Vrbenska, který byl podpo�en z programu Pro 
budoucnost Nadace OKD, dále firmou Viamont a obcemi v okolí trati. 

Mgr. Kate�ina Ko�í, o.s. Actaea Karlovice 

Práv� vám jsou ur�eny následující informace... 

P�i toulkách v Jeseníkách a Beskydech m�žete narazit p�i vycházkách na cedulky, které ukrývají mnoho 
zajímavých informací. 

             P�íklad informa�ní tabulky 

Tyto takzvané “Taggy” jsou opat�eny QR kódem, který prost�ednictvím mobilního telefonu poskytne textové, 
obrázkové a n�kdy i zvukové informace o dané lokalit�, o chrán�ných druzích, které se zde nacházejí, a jiných 
p�írodních �i kulturních zajímavostech.  

K použití systému pot�ebujete pouze mobilní telefon s fotoaparátem a internetovým p�ipojením! 
Využívání tagg� je zdarma! Platíte pouze své p�ipojení k internetu!

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

Jak na to? Velmi jednoduché... 
Jednoduše si stáhn�te do mobilu �te�ku kód� a to tak, že pošlete sms ve tvaru WS TAGG na �íslo 9001103 

nebo zadejte adresu get.tagg.cz nebo reader.kaywa.com Pokud váš telefon píše, že není podporován, p�esto to 
zkuste. 

Co dál?
Už  jenom otev�ete  nainstalovanou  �te�ku,  vyfo	te  jeden z kód� na informa�ní tabulce a potvr�te p�ipojení 

k internetu. A to je vše :-) Nyní máte v mobilu zajímavé informace o lokalit� ve které se práv� nacházíte :-) 

Sí	 informa�ních cedulek vytvá�í ob�anské sdružení ACTAEA v rámci projektu “Využití moderních 
komunika�ních technologií v ochran� a popularizaci p�írodního d�dictví. Projekt je financován z Revolvingového 
fondu MŽP �R. 

Další informace na stránkách www.actaea.cz, www.praded.org a www.javorniky.org  

David Valach, Actaea – spole�nost pro p�írodu a krajinu 

Máte internet v mobilu a rádi se pohybujete po horách? 
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od 20. 3. do 20. 4. 2011 
Sbor dobrovolných hasi�� Vrbno pod Prad�dem 

Vás zve 
na jubilejní 20. ro�ník sout�že 

,, O putovní pohár starostky Vrbna pod Prad�dem” 
sout�ž za�azena do nultého ro�níku sout�ží Hasi�ské ligy - PRAD�D 

  Datum konání:  sobota 21. 5. 2011
  Místo konání:  areál restaurace Mír (bývalé koupališt�)  
  Po�ad sout�že: 10:00-10:45 hod. - prezentace družstev 
    10:45 hod. - porada velitel�
                       11:00 hod. - zahájení sout�že 

Tradi�ní sout�ž po�ádaná sborem m�sta v požárních útocích družstev. 
P�ij�te podpo�it sout�žící družstva muž� i žen, pobavit se a také se ob�erstvit! 

Hasi�i z Vrbna zazá�ili na celokrajské sout�ži ve vyproš�ování 
(barevné fotografie na titulní stran�) 
Za krásného jarního po�así a v p�íjemném prost�edí hlu�ínské št�rkovny prob�hlo v sobotu 16. dubna 2011 

sout�žní  instruktážn�  metodické  zam�stnání  jednotek  sbor�  dobrovolných  hasi��  z  celého  kraje. Jednalo se 
o nácvik a první ro�ník sout�že ve vyproš	ování osob z havarovaných vozidel, kde byla ú�ast povinná, tudíž byly 
kone�né výsledky neoficiální. P�i nástupu hasi�� se sešli �lenové s 22 jednotek SDH z celého 
Moravskoslezského kraje. Toto cvi�ení bylo uspo�ádáno pro jednotky hasi��, které jsou p�edur�eny pro zásahy 
na dopravní nehody. Jednotky m�ly za úkol vyprostit z havarovaných vozidel zran�né osoby, poskytnout jim 
první pomoc a p�edat zran�nou osobu zdravotnické záchranné služb�. P�ipravené scéná�e dopravních nehod, 
které p�edem sout�žní družstva neznala, simulovaly skute�né dopravní nehody. Zejména pak poškození 
automobil� a zran�ní figurant� bylo velmi v�rohodné. N�kolik profesionálních rozhod�ích z celé republiky 
dohlíželo nad správným provedením sout�žního úkolu, který bodov� hodnotili. 

Hodnocení vyprošt�ní zran�né osoby z havarovaného vozidla se provádí ve t�ech oblastech: 

• taktika 

• technika 

• p�edléka�ská pomoc 
Hasi�i  z  Vrbna  ve  složení  Lubomír  Ková�ik  (velitel),  Josef  Lazur  (strojník),  František  Mikula   (hasi�) 

a Ladislav Jelínek ml. (hasi�-zdravotník) šli na sv�j pokus jako devatenáctí a po jejich zásahu, který trval 
necelých 13minut, je rozhod�í velmi kladn� hodnotili s minimálním po�tem chyb.  

P�i vyhodnocení sout�že byla všem 
jednotkám p�edána malá pozornost. 
V celkovém bodovém po�adí této letos 
první a proto neoficiální sout�že, se 
hasi�i z Vrbna pod Prad�dem umístili 
na 1. míst�, za nimi hasi�i z Ostravy – 
Radvanic a 3. místo dle bodového 
hodnocení Opava – Kylešovice.  

Snad se nám t�chto kvalitních 
výsledk� poda�í dosáhnout i p�íštím 
roce, kdy už bude sout�ž vyhlášena 
jako oficiální. 

Po ukon�ení prací dobrovolných 
hasi�� zm��ily své síly již v ostré 
sout�ži profesionální týmy složené ze 
zástupc� všech územních odbor�

150
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Hasi�ského  záchranného  sboru  MSK.  Velkého  úsp�chu  dosáhlo  sout�žní  družstvo  ze stanice Bruntál, které 
v kone�ném po�adí získalo nejvíce bod� a zvít�zilo. Tímto výkonem si družstvo zajistilo ú�ast na 
celorepublikové prestižní sout�ži ve vyproš	ování „Memoriál JuDr. Kohouta“, která se koná v �íjnu tohoto roku 
v Praze. 

Vybrané události v tomto období:

10. 4. 2011
V odpoledních hodinách tohoto slunného dne byl hasi��m z Vrbna vyhlášen poplach na požár zem�d�lské 

haly v Široké Niv�. Na místo, spolu s profesionálnímu kolegy z Bruntálu, vyrazili z dv�ma cisternovými vozidly 
Tatra 815 a také byla vyslána požární plošina. Po p�íjezdu byly provád�ny hasební práce, avšak požární plošina 
nakonec pot�eba nebyla. Po necelé hodin� byl požár uhašen a zásah ukon�en. Místo p�edáno majiteli a jednotky 
se vrátily zp�t. 

13. 4. 2011
Po první hodin� ranní byl na opera�ní st�edisko integrovaného bezpe�nostního centra v Ostrav� nahlášen požár 

stolárny v Rudné pod Prad�dem. Na místo bylo vysláno ihned n�kolik jednotek na likvidaci. Po p�íjezdu si velitel 
požádal o další síly a prost�edky. Celkem se k požáru dostavilo 11 jednotek ze stanice Bruntál, dobrovolné 
jednotky z Vrbna pod Prad�dem, ze Sv�tlé Hory, Dolní Moravice, And�lské Hory, Bruntálu, B�idli�né, Malé 
Morávky, Karlovy Studánky, Horního Benešova a Rýma�ova. Požár zni�il veškeré vnit�ní vybavení, v�etn�
pracovních stroj�, materiál� a jednoho osobního vozidla v blízkosti budovy. Hasi��m se ú�inným zásahem 
poda�ilo zachránit p�ilehlý rodinný d�m. Jeho obyvatelé museli opustit sv�j p�íbytek z d�vodu možného rozší�ení 
požáru. Hasi�i zasahovali celou dobu v dýchací technice, z�ídili kyvadlovou dopravu vody cisternami, kde 
�erpací stanovišt� založili na za�átku obce u odbo�ky na Sv�tlou Horu. Po jedné hodin� od nahlášení se hasi��m 
poda�ilo  požár  lokalizovat  a  po  �ty�ech  hodinách  zlikvidovat.  Škoda  vzniklá  požárem  byla  stanovena na 
4,9 mil. K�. B�hem požáru nikdo nebyl zran�n. 

Ond�ej Chalupa – velitel jednotky SDH 

Z auta vzal zna�kové bundy i batoh s potravinami
Ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Jesenická dne 30. 3. 2011 b�hem dvaceti minut dosud neznámý pachatel 

vnikl na parkovišti do zajišt�ného vozidla Fiat. Odcizil dv� zna�kové bundy a batoh, ve kterém byly práv�
nakoupené potraviny a mobilní telefon. Zp�sobená škoda �iní 10 800 K�. 

Vyhrožoval dokonce i s nožem
Z pokusu p�e�in� ublížení na zdraví, porušování domovní svobody a p�e�in� nebezpe�ného vyhrožování, 

porušování domovní svobody a výtržnictví, sd�lili vrbenští policisté v pátek 1. 4. 2011 podez�ení 30letému 
místnímu muži. Je mu kladeno za vinu, že dne 31. 1. 2011 ve ve�erních hodinách rozbil výpl� dve�í rodinného 
domu   na  ulici  Palackého.  Vnikl  až do kuchyn�, kde cht�l mluvit s 25letou ženou. Byl vykazován poškozenou 
i jejím manželem, a tak jim za�al vulgárn� nadávat. Muži pak m�l  vyhrožovat usmrcením, p�i�emž p�i svém 
jednání držel v ruce kuchy�ský n�ž. Z lednice si vzal láhev slivovice a odešel. Po cest� potkal podez�elý ješt�
otce poškozené, který bydlí kousek od bydlišt� dcery, a tomu m�l také vyhrožovat zabitím. V ruce m�l mít stále 
kuchy�ský n�ž, který po muži pak hodil.  O n�kolik dní  pozd�ji se snažil op�t dostat do bytu poškozené, což se 
mu nepoda�ilo a tak šel op�t k bydlišti jejích rodi��, kde m�l vulgárn� nadávat jejímu otci. Jednání podez�elého 
bylo vždy pod vlivem alkoholu a policist�m sd�lil, že žen� cht�l dát najevo své city.    

D�v��ivé ob�any p�i návšt�vách okradou
Ve Vrbn� pod Prad�dem se množí p�ípady, kdy místní ob�ané si pozvou na návšt�vu  osoby, které znají 

velmi krátce a nebo se s nimi seznámí bezprost�edn� p�ed pozváním, a ti je pak u nich doma okradou.   
Poškozené ve v�tšin� p�ípad� jeden �i jedna z pozvaných n�jakým zp�sobem zabaví (p�íslibem vzájemného 

sblížení, výkladem karet, p�ípadným povykládáním o problémech u kávy �i popíjení alkoholu) a další návšt�vník 
tohoto nest�eženého okamžiku využije a domácího pak okrade. Berou nejen finan�ní hotovost, ale také mobilní 
telefony, domácí spot�ebi�e, drogistické zboží a n�kdy i prádlo.  
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Policisté na Vrbensku evidují v letošním roce již deset takových  p�ípad�,  a proto  upozor�ujeme na zvýšenou 
opatrnost  a  hlavn�  nevhodnost  zvát  si do svých obydlí osoby, které v�bec neznáte �i je znáte bu� jen z vid�ní 
a nebo jste se s nimi seznámili krátce p�ed návšt�vou. Taková setkání pak nedopadnou zcela podle p�edstav 
majitel� byt� �i domk�.   

Nep�ijímejte doprovod, nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali d�v�ryhodn�. Ochota „pomocníka“ 
m�že být jen záminkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl. 

Policisté  se obracejí  také  na  p�íbuzné  starších  osob,  aby  práv�  své  blízké  o  t�chto  p�ípadech 
informovali a upozornili na jejich vlastní bezpe�nost.   

V p�ípad�, že se již stanou ob�tí takového jednání, tak aby  ihned informovali policisty a zapamatovali si co 
nejvíce informací,  a to jak  k pachatel�m, tak k  celkovému jednání.  

Vloupání do vozidla
Ve st�edu 13. 4. 2011 sta�ilo neznámému pachateli pouhých 30 minut, aby v obci Ludvíkov  vnikl po 

poškození zámku dve�í kabiny do zaparkovaného nákladního motorového vozidla Daf. Zde následn� odcizil 
pánskou koženou pen�ženku s kalkula�kou a finan�ní hotovostí ve výši okolo 8 tisíc K�. Poškozením zámku 
dve�í vozidla vznikla škoda ve výši 1 tisíc K�.  

Dopravní nehoda
V ned�li 17. 4. 2011 okolo 10:40 hodin došlo na silnici mezi obcemi Pustá Rudná a Karlovice k dopravní 

nehod�. �idi�ka, jedoucí s vozidlem Ford ve sm�ru od Pusté Rudné na Karlovice, zastavila u okraje komunikace 
a 14letý cyklista, jedoucí za ní, se pravd�podobn� pln� nev�noval �ízení svého jízdního kola. V poslední chvíli si 
všiml stojícího vozidla u pravého okraje komunikace a mírn� strhl �ízení. Tento manévr nezvládl a došlo ke 
st�etu p�ední �ásti jízdního kola se zadní �ástí vozidla Ford Galaxy. Po nárazu cyklista i kolo dopadli do levé 
poloviny komunikace. Na místo byla p�ivolána RLP, která zran�ného chlapce ošet�ila a s lehkým zran�ním (tržné 
rány na noze a s pohmožd�ním lokte) p�evezla do nemocnice v Bruntále. U obou ú�astník� byla provedena 
dechová  zkouška  na  alkohol  s  výsledkem  negativním. Na vozidle Ford Galaxy vznikla škoda ve výši okolo 
10 tisíc K� a na jízdním kole Merida vznikla škoda ve výši okolo 15 tisíc K�.  

Prevence se vyplatí
V  poslední  dob�  policisté  na  Bruntálsku  zaznamenali   zvýšený   nár�st   p�ípad�   podvodných   jednání 

a majetkové trestné �innosti.  
V p�ípad� podvod� je velmi d�ležité obez�etné chování. P�evážn� pak v p�ípadech, kdy Vám u dve�í zazvoní 

cizí osoba nebo osoby a osloví Vás s r�znými nabídkami, výhodnými koup�mi (p�ikrývek, kuchy�ského nádobí 
atd.).  Setkáváme  se  i  s  neuv��itelnými  záminkami  a  scéná�i.  Tito  pachatelé  oslovují  p�evážn� pak seniory 
s prosbami o sklenici vody k zapití lék�, papírku na napsání vzkazu pro souseda, broušením nož�. Mohou se 
rovn�ž p�edstavovat jako zam�stnanci elektráren, plynáren, opravá�i, sociální pracovníci atd. Zde je velmi 
d�ležité se chovat preventivn� a nikdy za žádných okolností si tyto neznámé osoby nevpoušt�t do soukromí 
dom� �i byt�. Vždy si ov��it totožnost, prokázáním se pr�kaz� a snažit se ov��it si tuto informaci telefonicky 
p�ímo v dané spole�nosti, firm�,  která zam�stnance poslala.  

Ve chvíli, kdy se již podvodníci dostanou do vašeho soukromí, dokážou velmi rychle a v krátkém �ase odcizit 
v�ci, p�evážn� pak peníze. Mnohdy se jedná opravdu o celoživotní úspory. Nejb�žn�jším scéná�em bývá, že 
jeden z pachatel� odvádí pozornost majitele a druhý se snaží nepozorovan� prohledat místnosti a za�ízení bytu.    

V souvislosti s šet�ením majetkové trestné �innosti se jedná nap�íklad o p�ípady vloupání do vozidel, kde 
mnohdy   sami   majitelé   dávají  p�íležitost  t�mto  pachatel�m,  když  ponechávají  ve  svých  vozidlech   voln�
a viditeln� odložené osobní v�ci a nákupní tašky s nakoupeným zbožím. A bývají to i nap�íklad drahé fotoaparáty 
a po�íta�e.  

Následn� pak jsou zaznamenány p�ípady odcizení r�zných kovových materiál� a ná�adí z kovu (železo, 
m�� atd.), který pak pachatelé následn� prodají nebo odvezou p�ímo do sb�ren s kovovým odpadem. Mnohokrát 
majitel�m zp�sobí v�tší škodu poškozením za�ízení p�i vloupání, než kolik pen�z následn� za kradené zboží 
obdrží. D�ležité, a mnohdy i opomíjené, jsou bezpe�nostní prvky ochrany byt�, dom� a vozidel. M�že se 
nap�íklad  jednat  o  bezpe�nostní  kování,  �etízky  na  vchodové  dve�e,  uzamykání hlavních vchodových dve�í 
u bytových dom�, alarmy, uzamykatelné branky u dom� atd. Jakákoliv další p�ekážka, kterou musí pachatel 
p�ekonat, ho m�že odradit, pop�ípad� mu znesnadnit nebo zamezit vniknuti do objektu.   

Je  velmi  d�ležité  v�novat  této  problematice  zvýšenou  pozornost  a  opravdu   nedávat   šanci   zlod�j�m 
a podvodník�m! V p�ípad�, že zaznamenáte výskyt t�chto podomních prodejc� a podvodník� ve vašem okolí  
nebo se již stanete jejich ob�tí, oznamte to neprodlen� na telefonní linku 158, pop�ípad� na nejbližší odd�lení 
policie (OOP Vrbno  pod Prad�dem - 974 731 761).  

komisa� por. Ing. K�ištofová Ivana a komisa� por. Bc. Pavla Tušková 
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Zástupci všech šesti �esko-polských euroregion� se tento týden setkali na pracovním dvoudenním jednání 
v Horském hotelu Vidly. Na programu jednání bylo hodnocení Fondu mikroprojekt� na �esko-polské hranici, 
které p�ispívají lepšímu poznávání ob�an� m�st a obcí i konkrétních zájmových skupin. „Zástupci jednotlivých 

euroregion�   se    vzájemn�     informovali 
o aktuálním stavu jejich Fondu 
mikroprojekt� a hovo�ili o problémech, se 
kterými se nej�ast�ji potýkají,“ uvedl �editel 
Euroregionu Prad�d Ing. Zden�k Jarmar. 
Správci Fondu mikroprojekt� v další �ásti 
jednání pracovali na p�íprav� nového 
programového období let 2014-2020. 
„V rámci t�chto p�íprav se euroregiony 
rozhodly p�ichystat spole�nou projektovou 
žádost do Opera�ní program p�íhrani�ní 
spolupráce �eské republiky a Polské 
republiky 2007-2013. Hlavním cílem 
projektu bude analyzovat problémy, které 
brání  efektivn�jší �esko-polské spolupráci 
a nalézt opat�ení pro jejich eliminaci,“ 
potvrdil Ing. Jarmar.     AK 

Foto: Ing. Alena Šmigurová 

prob�hne ve dnech od  9.  do  13. kv�tna 2011 
9. 5. 2011  -  pond�lí                 10. 5. 2011  -  úterý 
Vrbno - Odetka  15:45 – 16:00 h       Železná - autobusová zastávka 16:00 – 16:45 h
Vrbno -  M�stský ú�ad  16:05 – 16:30 h  Mnichov - „U Rákosí“  16:50 – 17:25 h
Vrbno - Technické služby 16:35 – 17:00 h  Mnichov-(bývalý Obecní ú�ad) 17:30 – 17:45 h
  Mnichov - (Urbanovi �.p. 56) 17:50 – 18:00 h 
  Mnichov - to�na autobus� 18:05 – 18:15 h 
11. 5. 2011 -  st�eda 
Ludvíkov – „sudárna“ 16:00 – 16:30 h 12. 5. 2011 – �tvrtek 
Ludvíkov – obchod 16:35 – 17:00 h  Karlovice – Slezský D�m (IRIS) 16:00 – 16:55 h  
Ludvíkov – „Stonožka“  17:05 – 17:20 h  Karlovice - Obecní ú�ad  17:00 – 17:55 h
Karlova Studánka - Obecní ú�ad 17:30 – 18:00 h  Karlovice - Z. Ves „Pod Lipou“ 18:00 – 18:30 h  

13. 5. 2011  -  pátek 
Široká Niva - Poche� - autob. zastávka 15:30 – 15:40 h 
Široká Niva - nákupní st�edisko 15:45 – 16:40 h
Široká Niva - obchod p. Hanela 16:45 – 17:15 h 
Skrbovice - vlaková zastávka 17:20 – 17:50 h
Kunov  18:00 – 18:30 h 

Cena vakcinace za 1 zví�e proti vzteklin� �iní 90,-- K�

Pokud byste m�li zájem o o�kování zví�ete kombinovanou vakcínou, která je proti vzteklin�, psince, 
parvoviroze, leptospiroze, hepatitid�, tak její cena bude 280,- K�.  

K provád�nému zákroku si p�ineste platné o�kovací pr�kazy! 
Vystavení nového o�kovacího pr�kazu: oby�ejný 10,-- K�, o�kovací pr�kaz mezinárodní 30,-- K�.  

O�kování bude provád�t MVDr. Vojen Sadílek 
Upozor�ujeme ob�any, že psi musí být na vodítku a p�ípadn� opat�eni i náhubkem. 

Z bezpe�nostních d�vod� není vhodné, aby psy a ko�ky k o�kování p�ivedly d�ti! 

�esko-polské euroregiony si vedou dob�e 

O�kování ps� a ko�ek 
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Jazyky nám jdou ….
Tento nadpis jste již mohli �íst v minulém �ísle. 

Není to chyba. Vojen Sadílek, žák tercie,  vyhrál  
republikové  kolo  olympiády v jazyce 
n�meckém.  Ve  st�edu 6. 4. 2011 v Praze 
dokázal, že má nejlepším znalosti ze všech 
sout�žících ve své kategorii v celé �eské 
republice. Vojen dokázal, že  i  v  malých  
m�stech a v malých školách lze získat dostate�né 
v�domosti a prosadit se mezi konkurencí z celé 
republiky.   

Vyhlášení dalšího kola p�ijímacího �ízení
Sportovní gymnázium ve Vrbn� pod Prad�dem 

vyhlašuje  další  kola p�ijímacího �ízení do primy 
a kvinty do všech obor� vzd�lávání. P�ihlášky ke 
studiu   odevzdávejte   do   17.  5.  2011.   Kriteria 
a bližší informace najdete na www. sgvrbno.cz.  

I sjezda�i již ukon�ili zimní sezónu
Na    za�átku    ro�ního    tréninkového  cyklu  (RTC)  bylo  do  tréninkové  skupiny  za�azeno  7   sportovc� – 

6 v alpských disciplínách a 1 snowboarding. V p�ípravného období závodní �innost ze zdravotních d�vod�
ukon�ila  ze  zdravotních  d�vod�  �innost 1 snowboardistka a v pr�b�hu závodního období byly do TS za�azeny 
2 snowboardistky. 

V p�ípravném období absolvovali závodníci: 
1 vodácký kurz 
9 krátkodobých kondi�ních soust�ed�ní 
3 tréninková soust�ed�ní na ledovci Stubai (AUT)  
1 funk�ní vyšet�ení 

Dále již sportovci absolvovali pravidelné tréninky v t�locvi�n� nebo na sn�hu. 

Výsledky za celou zimní sezónu jsou následující: 

Kategorie žactva: 
Eliška Virágová (98) – 5 x ÚKZ, 2 x RKZ, 2 x M�R – bez výrazného umíst�ní – stagnace výkonnosti 
Martin Lukeš (96) – 7 x ÚKZ, 4 x RKZ, 2 x M�R – výrazné zlepšení výkonnosti ( - 40 bod� SL i OSL),  
2. místo na KP MSK a 9. místo na Mistrovství Moravy a Slezska OSL 
Natty Rosa (96) – 7 x ÚKZ, 2 x RKZ, 2 x M�R – výrazné zlepšení výkonnosti ( - 80 bod� SL, - 170 bod�  
OSL), 11. místo Mistrovství Moravy a Slezska OSL 

Kategorie junio�i: 
Petra Houserová (93) – 16 x FIS – zlepšení výkonnosti ( - 10 bod� SL, - 20 bod� OSL), 15. místo OSL na  
Mistrovství �R dosp�lých, 1. místo juniorky na Mistrovství Moravy a Slezska OSL 
Pavel Janoszek (93) – 9 x FIS – pouze jeden dojetý závod – zdravotní a psychické problémy se projevily na  
stagnaci výkonnosti 
Jakub Krupa (92) – 3 x FIS – dlouhodobá nemoc -aktivn� zahájil �innost až v b�eznu 

Aktuality ze Sportovního gymnázia 
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Snowboarding: 
Vendula Kunzfeldová, Vendula Hopjáková – aktivní �innost zahájily až v závodním období – úsp�šn�  
startovaly pouze ve ve�ejných a náborových závodech 

Pravideln� se v�nujeme t�m nejmladším - infromace ze Sportovního klubu p�i Gymnáziu
Každé  pond�lí  se  v�nujeme  skupince malých d�tí. Podle po�así jsme v t�locvi�n� nebo venku, hrajeme hry 

a v�nujeme se všem sport�m – orienta�nímu b�hu, lyžování, p�espolnímu b�hu, jezdíme na kole�kových 
bruslích, … 

Bližší informace o spole�ných akcích, organizaci trénink� najdete na www.skvrbno.cz v sekci aktuální 
informace. 

P�ipravujeme …..
Od kv�tna p�ipravujeme stejn� jako v minulém roce pravidelná sportovní odpoledne pro malé d�ti až do 15 let, 

která se budou konat vždy ve �tvrtek. O p�ipravované akci budete informováni na www.skvrbno.cz, na 
pravidelném pond�lním tréninku malých d�tí  a hlášením m�stského rozhlasu. 

První akce se bude konat ve �tvrtek 5. 5. 2011 od 15:30 hodin. Bude zam��ena na výb�h do schod�. 
Závodníci budou vybíhat schody nad fotbalovým h�išt�m (pokra�ování ulice Krej�ího). 

Sraz všech ú�astník� bude na travnatém prostranství pod schody. Pro všechny budeme mít p�ipravené drobné 
ceny. 

Dny orientace ve Vrbn� pod Prad�dem
Oddíl orienta�ního b�hu SK p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem se p�ipojil k celorepublikové akci Dny 

orientace v p�írod� a uspo�ádal dne 14. 4.2011 jeden ze �ty�icítky závod� konaných po celé republice.  Po�así 
nám moc nep�álo, ale i p�es chladné po�así dorazila po�etná skupina žák� ZŠ Karlova Studánka a odnesla si tak 

Foto z tréninku 18. 4.  
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zážitky  i  drobné  odm�ny.  Bojovalo  se na tratích vedených po loukách i m�stské zástavb� našeho m�sta 
v délce 2 a 4 km. Na nejkratší  trati zvít�zila  trojice Chudová, Kunstová a Korhel , delší trat  ́nejrychleji zvládla 
Jana Jan�ová.  Výsledky celé akce najdete tady: 

http://www.sgvrbno.cz/rs/index.php?docs&file=321  

Fotodokumentaci po�ídil Luboš Tome�ek (http://regesport-2.blog.cz/) 
za oddíl OB Richard Klech 

Cyklisté SG Vrbno zahájili silni�ní sezónu
Velice vyda�ený vstup do nové sezóny se poda�il cyklist�m ze Sportovního gymnázia ve Vrbn�. Po n�kolika 

b�eznových soust�ed�ních, které prob�hly v jihomoravském Lanžhot�, se v dubnu zú�astnili n�kolika závod�
�eského poháru. Nejlépe se da�ilo Tanasu Markosovi (Mapei Ka�kovský), který se ve všech závodech vyjma 
nepopulární �asovky, dokázal dostat mezi prvních deset junior�, vynikající výkon podal p�i závod� ve Zbraslavi, 
kde skon�il t�etí. V pr�b�žném po�adí �P v silni�ní cyklistice je po šesti závodech na 3. míst�. Další z junior�
Petr Hampl (Mapei Ka�kovský) je i p�es zdravotní výpadek v po�adí �eského poháru na deváté p�í�ce. 

Mezi elitní t�icítku se v prestižní jarní klasice Brno- Bíteš- Brno poda�ilo dostat mladému závodníkovi 
Dominiku Hynkovi (Forman Cycling), který dokáže naplno trénovat i v dob� p�ípravy na maturitní zkoušku. 
Obstát v konkurenci Kadlece, Mlyná�e, Buchá�ka a dalších profesionálních závodník� je velice náro�né, 
sportovec musí trénovat více než sto hodin m�sí�n� a ani to nezaru�uje úsp�ch.  P�ipravenost tohoto závodníka 
dokazuje i 4. místo v závod� Cena Trispolu, který se jel v okolí Vrbna v polovin� dubna.  

Ani další sv��enci sourozenc� Mlyná�ových nezklamali. Ti mladší se sice neú�astní všech závod� �eského 
poháru, nebo	 se velká �ást t�chto závod� jezdí v �echách, a je to jak finan�n�, tak �asov� velice náro�né. A tak 
se snižuje šance na vyšší postavení v po�adí �eského poháru, ne tak ale šance ukázat se v t�ch závodech, kterých 
se zú�astní. Dv� sedmá místa vybojovala Klára Škopcová (ACS DRAK VRBNO), která se letos snaží prosadit ve 
vyšší kategorii, dob�e si po�ínal i její oddílový kolega Ji�í Petruš, ovšem nejvýrazn�jší  zlepšení prokázal Martin 
Schneider (Toma Kola Ka�kovský), kterému se poda�ilo za dva závody získat stejné množství bod� do �eského 
poháru jako vloni za celou sezónu.  
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Zatímco duben byl tak�ka celý vypln�n závody �eského poháru, od kv�tna se rozbíhají i další sout�že, od 
regionálních  p�es  oblastní  až  po  krajské,  studenti  SG  Vrbno  tak  budou mít šanci se na t�chto závodech u�it 
a zdokonalovat v cyklistice tak, aby z nich i dále rostli kvalitní závodníci, �emuž napomáhá i vrbenský seriál 
úterních  závod�  Tritur,  kterého  se  ú�astní  jak  stávající  �lenové cyklistické skupiny našeho gymnázia, tak už 
i �lenové budoucí – tedy ti,  kte�í  se  o  studium  na  SG  Vrbno  ucházejí  a  kterým  držíme  palce,  aby  se  jim 
u p�ijíma�ek da�ilo a aby to byli práv� oni, kte�í od zá�í rozší�í naše �ady. 

        
   

Alena Mlyná�ová 

D�jepisná olympiáda
Dne  4. 4. 2011 se v Ostrav� konalo krajské kolo 

d�jepisné olympiády.  Z okresního kola postoupil 
z prvního místa Michal  Urban ( 9.A).  Za  soupe�e m�l  
v kraji  29 žák�  ZŠ a  gymnázií. V sout�ži  obstál 
výborn�,  skon�il  na  7. – 8. míst�. Ze 100 bod� získal 88 
a za vít�zem zaostal pouze o 9 bod�. Musím Michala 
pochválit,  jelikož  se  na sout�ž p�ipravoval zodpov�dn�
a prostudoval si doporu�enou literaturu. Posunul 
pomyslnou la	ku hodn� vysoko a reprezentoval nejen naši 
školu, ale i m�sto vynikajícím zp�sobem.  Za dva m�síce 
Michal odchází na st�ední školu, a proto mu p�eji hodn�
úsp�ch�  a  doufám,  že mu z�stane jeho zodpov�dnost, 
píle a elán. 

                                     
Žembová  Hana 

ZŠ informuje 
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Jarní koncert DPS Sedmihlásek
Slovy moderátorky„S jarem p�ichází všechno to p�kné, milé a p�íjemné…“  byl 14. dubna odpoledne zahájen 

XIV. ro�ník Jarního koncertu DPS Sedmihlásek spojený s festivalem d�tských p�veckých sbor�.  
Slavnostní ráz koncertu byl umocn�n významnými výro�ími sboru a m�sta – 10 let p�ípravného sboru 

Modrásci a 400 let od založení m�sta Vrbna. Letošními hosty byli zp�váci ZUŠ Sluní�ko Bruntál a Flétnový 
ansámbl Babety Lenhartové TIMBO Bruntál. Všichni ú�inkující mohou být se svými výkony spokojeni, usilovné 
pravidelné zkoušky p�inesly své ovoce. 

D�kujeme všem rodi��m, p�íbuzným d�tí a p�íznivc�m, kte�í p�išli na koncert a podpo�ili tak mladé zp�váky, 
moderátorce paní Jan� Sztukové za profesionáln� a hlavn� lidsky p�íjemné provázení koncertem, a také 
zvuka��m  z  �eb�i�áku.  Pod�kování  pat�í  rovn�ž  �editelství  Základní  školy  a  M�stu  Vrbno  za   materiální 
a finan�ní pomoc p�i organizování všech aktivit sboru. 

Všem dirigent�m a korepetitor�m p�ejeme uspokojení z jejich nelehké práce a paní Hoškové,  která letos slaví 
své desáté dirigentské narozeniny s Modráskem, p�ejeme další úsp�šná léta nejen s „malými“, ale i v�tšími 
zp�váky. Zp�vá�k�m p�ejeme radost z hudby, podporu blízkých a ob�tavé pr�vodce zp�vem.  

Divadelní festival
Pátý ro�ník 

divadelního festivalu 
Základní školy Vrbno 
pod Prad�dem prob�hl 
v p�kných útulných 
prostorách St�echy ve 
st�edu 20. dubna 2011. 
Letos jsme pojali akci 
z prostorových d�vod�
komorn�ji – vystupovaly 
d�ti dramatických 
kroužk�            M�sí�ek 
a Divadýlko Povidýlko, 
žáci II. a IV. t�íd. 

Podle reakcí divák�
usuzuji, že se jim 
vystoupení líbila a se 
svými d�tmi prožili 
p�íjemné dubnové 
slune�né odpoledne. 

Mgr. Jana Sztuková   
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Úsp�ch v recitaci
Výbornou reprezentací školy a m�sta byla ú�ast recitátor� Základní školy Vrbno pod Prad�dem v krajském 

kole Celostátní p�ehlídky d�tských recitátor�. 
V úterý 19. dubna 2011 p�edvedlo výsledek dlouhodobé p�ípravy p�t d�tí – Emma N�mcová, Martina Hábová, 

Nikola Kosnovská, René Jan Richter a Tereza Redlichová. 
Všichni obdrželi ú�astnický list a  malou sladk�stku. Nejv�tšího úsp�chu dosáhla Emma N�mcová z I. A, 

která získala ocen�ní laické i odborné poroty. Gratulujeme. 
                                                       Mgr. Jana Sztuková    

Sout�ž d�tských p�veckých sbor� - Orlová 2011 
Sedmihlásek si na regionální sout�ži v Orlové, která  prob�hla  7. dubna  2011 vyzpíval  st�íbrné pásmo.  

D�tem, dirigentkám -  paní Danuši Hoškové a Han� Obrusníkové - a  klavíristce Ev� Procházkové blahop�ejeme. 
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Záv�r šachové sezony. 
12. a 13. b�ezna 2011 se konalo v Malenovicích Republikové kolo p�eboru škol v šachu.  Na turnaj se sjelo 

celkem 29 družstev z celé republiky a v turnaji hraném na dev�t kol se stala vít�zem ZŠ z Hradce Králové. Naše 
družstvo bodovalo  p�edevším  v  prvním  hracím  dnu.  Druhý  den se v záv�ru projevila v�tší zkušenost soupe��
a v tabulce jsme se propadli až na 27. místo.   

P�esto je pot�eba vyzvednout výkony Míši Koždon�, který na první šachovnici proti nejlepším hrá��m 
republiky uhrál 4,5 bodu z osmi  možných. Hlavn� první den ni�il své soupe�e Martin Demel a ze �ty� utkání 
získal 2,5 bodu, svou psychickou odolnost a standardní výkon odvedla také Karolína Remešová. Pro všechny 
zú�astn�né, a to nejen pro hrá�e, byl celý turnaj obrovskou zkušeností a motivací pro p�ípravu na další sezonu. 
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Volejbalový turnaj „O zlaté trenýrky“ – Zlaté Hory – 31. 3. 2011
Družstvo volejbalist� ZŠ Vrbno p. P. se zú�astnilo již tradi�ního mezinárodního volejbalového turnaje ve 

Zlatých  Horách.  Zú�astnilo  se celkem p�t družstev, z toho dv� družstva z Polska (o chlup starších – školy do 
16. let).   Hrálo  se  systémem  „každý  s  každým“  a  potom podle umíst�ní v tabulce o 3. místo (t�etí se �tvrtým) 
a o 1. místo (první s druhým). 

Hned od prvních zápas� se ukázalo rozložení sil. Nysa byla mimo dosah všech ostatních tým�, u Glucholaz 
nebyla jejich p�evaha nad �eskými týmy tak výrazná, jak všichni �ekali. Naši kluci hráli velmi dob�e, zejména 
v obran�. Vyhráli jak nad Osoblahou, tak i dvakrát nad domácím družstvem. O zisku 3. místa rozhodl až t�etí set. 

Družstvo  hrálo  ve  složení: K�enek M., Butora D., Mácha J., Krystalovi� M., Kutlak M., Jarmar V., Vítek R. 
a Vaško D. 

Toto družstvo vybojovalo 28. 3. 2011 v Krnov� 3. místo v okresním turnaji  v konkurenci 10. družstev 
základních škol.   

Družstvo dívek ve složení �udová B., Dobrotková M., Štochlová P., Kopfová T.,  Chovan�áková P., 
Kociánová L. a Vl�ková N. vybojovalo po výborném výkonu v okresním volejbalovém turnaji dívek místo 2.  

Vedoucí družstva: Šajer Miroslav 
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Biologická olympiáda
Velmi úsp�šn� jsme tradi�n� zú�astnili okresního kola biologické olympiády. V kategorii C (8. – 9. t�ída) byla 

Barbora �udová na 1. míst� a Adéla Pavdová na míst� 2. 
V kategorii D (6. – 7. t�ída) obsadila Kate�ina Pechalová 2. místo a Valerie Müllerová  8. místo.  T�šíme se do 

kraje, který bude v m�síci kv�tnu.   
D. Beranová 

Základní škola Vrbno pod Prad�dem Vás srde�n� zve na 17. ro�ník  
Školní akademie,  

která prob�hne 19. 5. 2011 v 15 hodin v klubu Mír.

V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc b�ezen. Druhý graf ukazuje p�ehled 
pr�m�rných teplot v b�eznu 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 b�ezen 

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Srážky v b�eznu [mm] 11,8 28,5 9,3 19,2 34 28,9 52,9 8,5 28,8

B�ezen
den hodina hodnota

teplota max 30.3 14:09 16,3°C
min 8.3 3:47 -11,6°C

rychlost v�tru 24.3 10:59 5,4m/s
náraz v�tru 24.3 12:15 11,2m/s
srážky m�sí�ní 28,8mm

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

Duben do 22.
den hodina hodnota

teplota max 7.4 12:52 21,1°C
min 10.4 3:56 -1,6°C

rychlost v�tru 8.4 19:43 8,9m/s
náraz v�tru 8.4 20:37 18,8m/s
srážky m�sí�ní 25,6mm

za den 14.4 10mm
za hodinu 4.4 12:00-13:00 1,6mm
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za ZŠ Vrbno p. P.  Mgr. Pavel Remeš 

Mate�ská škola Jesenická zve všechny d�ti z Vrbna pod Prad�dem a okolí na spole�nou oslavu  
Mezinárodního  dne  d�tí  28. 5. 2011  v  areálu  MŠ. Odpoledne plné sout�ží,  her, p�edstavení a zábavy za�íná 
již ve 13:00 hod. Kulturní program ve 13:30 hod. 

 Máme pro vás p�ipravenou netradi�ní „Balónkovou show pro smích i pro zdraví s Jakubem Vosáhlem“ ve 
stylu balónk�, jak je znáte, i jak je rozhodn� neznáte. Zábavným odpolednem vás budou provázet dva „sk�ítci“ 
Marek a Kuba – moderáto�i hitrádio Orion + Viking agency. 

 Naše zahradní pódium využije i profesionální žonglérské duo Swip (ú�inkování v TV), které p�edvede jízdu 

Ur�it� se k nám p�ij�te pobavit!!! 
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na monokolkách, stojky na rukách a to�ení z break dance, kontaktní polyakrylátovou kouli, která vypadá, jako by 
voln� plula vzduchem a jako finále žonglování s mí�ky ve dvou lidech sou�asn�. 

 Po tomto p�edstavení startuje krátký workshop, p�i kterém se n�které d�ti nau�í žonglovat a také se projedou 
za asistence profesionál� na monokolkách, pop�. se vyfotí na památku. 

Nebude chyb�t ani d�tská diskotéka s obrovským množstvím bublinek. 
 Program je vhodný i pro starší d�ti a samotní žonglé�i zaujmou i dosp�lé diváky. 
Ve druhé �ásti odpoledne se m�žete t�šit na hudební produkci kapely Modulor a širokou nabídku ob�erstvení. 
D�kujeme za �áste�nou finan�ní podporu z�izovateli mate�ské školy. 

Na spole�né odpoledne plné radosti, veselí a snad i teplého sluní�ka se t�ší  
kolektiv MŠ Jesenická 
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V pátek 8. dubna v podve�er se M�stská knihovna ve Vrbn� prom�nila na „les �áholec“, z knihovnic se staly 
„Manky“ a p�išel i loupežník. Probíhala zde totiž akce „Noc s Andersenem“, tentokrát již �tvrtá v po�adí, 
s názvem „Setkání v lese �áholci“.  

Noc s Andersenem je celostátní akce knihoven, v naší knihovn� ale probíhá pouze jako podve�er, protože 
prostory  nám  neumož�ují  p�espání.  Smyslem je p�iblížit d�tem knihovnu nejen jako místo pro p�j�ování knih 
a využití knihy jako dobrého, spolehlivého pomocníka a kamaráda,  jako zdroj veškerých informací, ale i zábavy. 

D�ti tento ve�er sout�ží v družstvech formou kvíz�, pohybových i výtvarných aktivit, které pro n� p�ipraví 
knihovnice. Letos byly sout�že motivované 100. výro�ím narození spisovatele Václava �tvrtka. 

D�ti vyhledávaly postavi�ky z lesa �áholce, odpovídaly na kvízové otázky z jeho knih, navlékaly korálky pro 
Manku, zahán�ly mí�kem straku zlod�jku, veverce házely do hnízda šišky a o�íšky, trefovaly se šipkami do ter�e, 
aby se vyrovnaly hajnému Robátkovi. 

Krom� pam�tních list� a r�zných cen si d�ti z „�áholce“ odnášely dobrou náladu a spoustu zážitk� a v�tšina 
z nich se cht�la p�ihlásit už na p�íští rok. 

Mate�ská škola Ve Svahu Vrbno pod Prad�dem zve na 

Noc s Andersenem 
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Nadšené a spokojené d�ti - to je pro knihovnice nejv�tší odm�na a potvrzení toho, že se akce vyda�ila! 
Za knihovnice Marie Remešová.  

Chcete nám pomoci ? 
P�e�t�te si pozorn� naší výzvu. 

Spolek P�átelé Vrbenska p�ipravuje k 400. výro�í povýšení Vrbna pod Prad�dem na m�sto a získání 
m�stských  práv  vydání  publikace  „Ohlédnutí  za  minulostí  dávnou  i  nedávnou“.  Ze získaných podklad�
a  dokument�  jsme  vytvo�ili  soubor  informací,  který  �tená�e  provede  zdejší  historii  a  poskytne  informace 
i o sou�asném život�. Uve�ejníme �adu zajímavých dobových fotografií a pohlednic m�sta a okolí..Abychom 
tohoto cíle mohli dosáhnout a p�ipravenou publikaci vydat, pot�ebujeme získat prost�edky pro záv�re�né grafické 
zpracování a zajišt�ní tisku a vydání publikace. Spolek P�átelé Vrbenska jako ob�anské sdružení nemá dostate�né 
vlastní finan�ní zdroje, a proto se obracíme ob�any, firmy, podnikatele a p�átelé m�sta s následující výzvou:: 

- m�žete-li nám finan�n� pomoci, pomozte a p�isp�jte na publikace finan�ní �ástkou. 
  Každý p�ísp�vek nad 200.-K� bude po odsouhlasení s dárcem zaevidován a jmenovit�   v publikaci uveden. 

Firmám a podnikatel�m nabízíme v publikaci vložení svého reklamního loga, nebo prostorového inzerátu.  

- hledáme také kvalitní fotografie a záb�ry m�sta, ulice, firmy  a celkové letní a zimní záb�ry. 
  Poskytnuté a vybrané fotografie zve�ejníme i s jmenovitým uvedením autorství. 

�íslo ú�tu:                             196142149 / 0300  Variabilní symbol:              4002011  

Spolek P�átelé Vrbenska                 Za autorský kolektiv a „Spolek P�átelé Vrbenska" 
Sadová 436            Karel Michalus 
793 26 Vrbno pod Prad�dem                   e-mail: k.michalus@worldonline.cz
I�O: 266 12 186 
www.pratelevrbenska.webnode.cz

Spolek P�átelé Vrbenska byl pozván do polské obce Wilamowice Nyskie k slavnostnímu vyhodnocení jejich 
projekt�, realizovaných našimi p�áteli spolkem „Sami Sobie“ na Polské stran� hranice 

Jako  vždy  jsme  byli  v�ele  p�ijati  a  usazeni mezi jejich vzácné hosty, starostu m�sta Glucholaz, �leny rady 
a p�ítomni byli i zástupci významných institucí  z Opolského vojvodství a p�edstavitelé Euroregionu Prad�d 
z polské strany. Tradi�n� jsme byli dob�e a hojn� pohošt�ni a obslouženi absolventy kurzu hodnoceného 
projektu. Vážíme si uznání, které bylo nedávno tomuto našemu polskému partnerovi p�edáno a jeho �innost 
ocen�na umíst�ním se mezi 10 nejlepšími spolky z celého Polska. Jak vidíte, máme dobrého partnera, se kterým 
letos p�ipravujeme spole�n� t�i akce, a jeden projekt  jsme podali u Euroregionu Prad�d s názvem „P�átelství - 

Výzva 

Op�t jsme se setkali 
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naše pouta“. Bude to v srpnu „Dlouhá noc“ a v prosinci „Mikulášská nadílka a �ertovské rojení d�tí“, na které se 
mohou t�šit všechny d�ti již dnes. Na obou t�chto akcích  bude polský gastronomický spolek „Sami Sobie“ 
prezentovat své zvykové speciality a dovednosti.  My jsme záv�rem ve�ejn� pod�kovali za p�ijetí a ocenili jejich 
úsp�šné projekty, ze kterých také i my máme velkou radost. Oficiální �ást byla zakon�ena záv�re�nou fotkou 
všech p�ítomných. Celou oslavu natá�ela Polska televize z Opole.  

Ve�er pak pokra�oval v p�átelském duchu obou našich spolk� a osobním pozváním na všechny naše akce. 
Vesele jsme zavzpomínali na lo�ské plivání o�ech� do dálky na Dlouhé noci a na to, že byli v této disciplín� naši 
polští p�átelé úsp�šn�jší.  Letos se to pokusíme oto�it a sout�ž vyhrát. Oni se zase t�ší na sout�žní va�ení 
kotlíkového guláše a Mikulášskou nadílku, která se v Polsku slaví pon�kud jiným zp�sobem. P�i srde�ném 
rozlou�ení  nás  doprovázeli  až  k  autu, kde nám mávali na cestu dom�. Máme z tohoto setkání op�t dobrý pocit 
a radost, že naše p�átelství má tak silné ko�eny. P�átelíme se srde�nými a dobrými lidmi. Zárove� jsme si 
povzdechli a tak trochu jim závidíme p�íze� a uznání jejich práce státními ú�ady a pozornost regionálních 
institucí, které jsou jim naklon�ny a pomáhají jim nejen s projekty. 

Za Spolek P�átelé Vrbenska Dagmar Demelová  

  
                 

Projekt je spolufinancován z prost�edk� ERDF prost�ednictvím Euroregionu Prad�d-Pradziad 
„P�ekra�ujeme hranice“ 

Vrbenské spolky a sdružení se bavily na svém prvním vrbenském bále, který jist� z�stane vryt do pam�ti všem 
ú�astník�m zda�ile zorganizovaného bálu, který se uskute�nil v sobotu 26. b�ezna 2011 v klubu Mír ve Vrbn�
pod Prad�dem. Podle všech získaných ohlas� se všem velmi líbil, a tak se m�žeme t�šit, že spole�né bály se 
budou opakovat a spolky tím obohatí kulturní život m�sta Vrbna pod Prad�dem. S nápadem na uspo�ádání 
spole�ného bálu p�išel Spolek P�átelé Vrbenska a veselice byla pak uskute�n�na k výro�í 400 let m�sta Vrbna 
pod Prad�dem. V samém za�átku byl sestaven organiza�ní a p�ípravný tým, který zapojil všechny spolky, které 
podle svých možností poskytly fotografie, kroniky a jiné zajímavé dokumenty a jimi aranžovali výstavu, kde 
prezentovali svoji �innost. A bylo se �ím chlubit, vždy	 mnohé spolky úsp�šn� propagují naše m�sto Vrbno pod 
Prad�dem  v  oblasti  kultury  a  sportu,  nap�.  sportovní  cyklistický  ACS  Drak  Vrbno  je znám i za hranicemi 
a vyrostli zde skute�ní mist�i. Úsp�chy se mohou pochlubit i další, nap�. p�vecký sbor m�sta, hasi�i, myslivci, TJ 
Sokol, ��K a svými akcemi i Spolek P�átelé Vrbenska. Jsme rádi, že pozvání p�ijal i partnerský spolek „Sami 
Sobie“ z polské obce Wilamovice Nyskie, kterým se náš bál velmi líbil. 

Dobrou  atmosféru  se  poda�ilo  navodit  hned p�i vstupu, kdy Hynek Bruntálský, coby zakladatel m�sta, vítal 
u vchodu návšt�vníky p�ípitkem dobré slivovice a malými sváte�ními kolá�ky. Na památku pak všichni dostali 
pam�tní  odznaky.  Slavnostní  zahájení  bálu  provedl  Hynek  Bruntálský  z  Vrbna  p�e�tením  svitku   dekretu 
o ud�lení práva a povolení �innosti všem spolk�m na území m�sta, a uznání za po�ádání spole�ného bálu. Svitky 
v menším provedení byly pak p�edány na památku spolk�m podílejícím se na organizaci a p�íprav� bálu. 
S pomocí spolk� a podnikatel� byla vytvo�ena d�stojná tombola a výt�žek posloužil k úhrad� náklad�. Po 
vyú�tování bálu jsme pak finan�ní zisk, který �inil 1042,-K� na doporu�ení pracovnic sociálního odboru m�sta, 
v�novali nákupu 4 pár�m botasek pro d�ti jedné zdejší rodiny. 

Dobré jídlo a dobrá zábava, to je p�ece skv�lá nálada 
O  dobrou  zábavu  se  dob�e  postarala  hudební  skupina  �eb�i�ák,  o  �emž  sv�d�il  stále zapln�ný parket.  

V  kavárn�  pro  p�íznivce  cimbálu  hrála vsetínská cimbálová muzika Slanina a družné pop�vky prosp�ly dobré 
a veselé nálad�. K hudb� a tanci, ale pat�í i po�ádné jídlo a pití. Pro ú�astníky bálu jsme p�ipravili zabíja�kové 
hody a každý si mohl vybrat z teplých jídel u obslužného pultu, nebo studených specialit u rautových stol�. 
Vždy	 toho nebylo p�ipraveno málo, jelítkové a jitrnicové prejty, výte�né domácí klobásky, panenská sekaná, 
tla�enka, ovar, �ízky, ovarová polévka a škvarky. Bez omezení množství, a to vše v cen� vstupenky! ,,Hodn�  
jsem  si  pochutnal na po�ádné zabija�ce, kdy z minulosti jsme byli zvyklí, že k po�ádné veselici pat�í i po�ádné 
jídlo a pití. Je dobré, že se vrací dávné zvyklosti, které vrbenský bál p�inesl“, �ekl jeden s ú�astník� bálu. 

Vrbenský bál slavnostn� zahájil zakladatel m�sta Hynek Bruntálský z Vrbna 
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P�edtan�ení m�lo své kouzlo 
Markéta Nesvadbová se svým tane�ním partnerem Pavlem Johnem, kte�í jsou z tane�ní školy rodiny 

Coufalových z Olomouce, p�edvedli ukázky latinskoamerických tanc�. Vystoupení se všem velice líbilo a bylo 
p�ijato potleskem. Stejn� p�ijato bylo i vystoupení b�išních tane�nic skupiny Dambra z Bruntálu pod vedením 
Zde�ky Rysové.  V mezi�ase, kdy ve velkém sále hudební skupina odpo�ívala, prob�hly p�ipravené tane�ní 
sout�že, u kterých byla spousta humoru, a lidé se tak dob�e bavili. 

Spole�n� jsme �as zm�nili 
Ve stejném p�elomu �asu, kdy probíhal vrbenský bál, se m�nil i zimní �as. Všichni spole�n� o p�lnoci zm�nili 

slavnostn� �as na letní, kdy kapela �eb�i�ák po�ádn� gradovala, až ze stran pódia za�aly lítat barevné papírové 
st�ely, které se rozlet�ly po celém sále. Bylo to d�stojné záv�re�né vyvrcholení. Celý pr�b�h ve�era skv�le 
moderovali Monika Šev�íková a Radek Vráblík, a tak zábava vesele plynula �asem ve�era až do konce.  

,,Hodn� jsem se pobavila. Bylo to všechno úžasné a velice dob�e zorganizované. Jsem ráda, že vrbenský bál 
byl pro všechny v�kové kategorie. Mohli se bavit mladí, mezi které pat�ím i já, ale taky i st�ední a starší v�kové 
kategorie,“ �ekla nám Kristýna Krupová. 

D�kujeme M�stu a všem sponzor�m akce a také t�m, kte�í se jakýmkoliv zp�sobem podíleli na p�íprav� bálu. 

Za Spolek P�átelé Vrbenska: Radek Vráblík  
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Po dlouhé, šedé zim� nastal první jarní den a p�íroda se za�ala probouzet. Mnozí obyvatelé Domova pro 
seniory se již t�šili na procházky po okolí, vycházky kolem �eky �i posezení na zahrad�. Zima byla dlouhá, 
chladné po�así mnohým z nich zkracovalo pobyt na �erstvém vzduchu na minimum. Vždy	 jen p�ekonat sn�hové 
záv�je na invalidním vozíku �i kluzký chodník o francouzských holích je tém�� nemožné i pro jinak zdravé 
mladé lidi, natož pak pro seniory. 

 Jelikož však ty opravdu teplé dny máme teprve p�ed sebou, p�evážnou v�tšinu aktivit jsme dosud sm��ovali 
do interiéru našeho Domova. 8. b�ezna jsme oslavili 
Mezinárodní den žen. Letos jsme ho pojali trošku 
netradi�n� a dle reakcí našich obyvatel jsme 
neud�lali chybu. Sou�ástí tohoto spole�enského 
posezení, na n�mž nechyb�lo pohošt�ní v podob�
zákusku s kávou, byla i spole�ná ergoterapeutická 
výtvarná práce na p�edem dané téma. Obyvatelé byli 
rozd�leni do menších skupin – n�kte�í tvo�ili 
velikono�ní výzdobu, další vyráb�li koláže, jiní se 
v�novali  abstrakci.  Všechna  díla  se velmi povedla 
a již tém�� dva m�síce zkrášlují naši jídelnu. 
Abychom si ov��ili, zda v�bec naši muži znají p�vod 
a smysl MDŽ, p�ipravili jsme si pro n� na dané téma 
krátký dotazník. Z výsledk� vyplynulo, že muži, a	
už mladí �i sta�í, žijící v domov� pro seniory, v byt�
�i rodinném dom�, mají totožné znalosti  - zkrátka 
pravá podstata tohoto svátku jim naprosto uniká. Ale abychom byli spravedliví, ženy jsem na tom tém�� stejn�… 

Nový sociální pracovník, který do Domova 
nastoupil v pr�b�hu m�síce b�ezna,   p�ipravil pro 
mužskou �ást našeho osazenstva zajímavý program 
s názvem Pánský klub. Házely se kostky,  hrály 
kuželky, florbalovou hokejkou se st�ílelo na bránu, 
skládaly se vlastnoru�n� p�ipravené puzzle vyrobené 
z nádherného �ernobílého ženského aktu. P�estože byl 
program p�vodn� ur�en muž�m, postupn� se, 
k radosti všech, do sout�ží o ceny p�idaly i ženy. 

Sout�žní duch a touha vyhrát vtáhla do hry i obyvatele 
více zdravotn� znevýhodn�né, kterým jsme samoz�ejm�
upravili podmínky tak, aby zvládli jednotlivé disciplíny.   

V úterý 29. b�ezna mezi nás zavítali žáci ZUŠ ve 
Vrbn� pod Prad�dem, kte�í pro nás p�ipravili hudební 
vystoupení. D�ti ve v�ku od 6 do 16 let zahrály na r�zné  
hudební  nástroje  -  flétny,  elektrické  klávesy i kytary. 
Bohatá ú�ast našich obyvatel dokreslovala krásnou 
atmosféru výborn� zvládnutých historických skladeb. 

V rámci p�ípravy na Velikonoce jsme spole�n� vytvo�ili tématickou výzdobu našeho Domova a zú�astnili se 
sout�že o Nejkrásn�jší velikono�ní dekoraci, která probíhá ve St�eše. V��íme, že se naše snaha zúro�í a naše 
výrobky se budou líbit zdejším návšt�vník�m. 

 Bc. Ingrid St�eštíková 
Domov pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 262 

P�išlo jaro! 
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Každý  rok  se  pravideln�  scházíme  na  Výro�ní  sch�zi,  abychom zhodnotili svou práci za uplynulé období 
a seznámili své �leny s plány na letošní rok. Chci pod�kovat p. Radku Vráblíkovi, který ve Zpravodaji za m�síc 
duben velmi p�kn� zhodnotil program naší sch�ze a práci výboru. Moje pod�kování pat�í p�edevším ZO 
ADVANCED PLASTICS s.r.o., která nám poskytla prostory závodní jídelny, abychom se mohli sejít. D�kuji i za 
p�ísp�vky do tomboly. Pohošt�ní pro nás p�ipravily zdejší kucha�ky. Máme málo možností, kde bychom se mohli 
sejít v takovém po�tu a také z finan�ních d�vod�.  

Jsme rádi, že naše ZO ZP pat�í po�tem 220 �len� k nejv�tším organizacím v našem m�st�. Sch�ze se 
zú�astnilo 123 �len� a host�. T�ší nás zájem p�edstavitel� M�sta Vrbna pod Prad�dem a také zástupc� obcí 
Ludvíkov a Karlovice. Scházíme se s nimi, pomáhají nám a podporují naši �innost.  

Cht�li bychom se také více a �ast�ji setkávat se svými �leny, nejen na zájezdech a p�i Výro�ní �lenské sch�zi. 
Pro spole�né zájezdy se snažíme hledat zajímavá místa, kde jsme ješt� nebyli a také ta, kam �lenové rádi jezdí. 
V sou�asné dob� jsou však problémem ceny za naftu a mnohdy i za vstupné.  

P�áli bychom si, aby naši �lenové za námi �ast�ji p�icházeli, sd�lovali také své návrhy a problémy i svým 
d�v�rník�m.  ZO ZP má p�edevším za úkol pracovat se zdravotn� postiženými, snažit se jim v rámci možností 
pomáhat. 

D�kujeme  všem  �len�m  výboru, d�v�rník�m, p�edstavitel�m M�sta Vrbna pod Prad�dem, obcím Ludvíkov 
a Karlovice a všem, kte�í p�isp�li svými finan�ními a v�cnými dary k programu sch�ze. Budeme se s vámi se 
všemi t�šit na další setkání a spolupráci.  

D�kuji  za finan�ní p�ísp�vky t�mto sponzor�m: p. Klí�, p. Ludví�ek, p. Kamenský, p. Mader, p. Galle, IPG, 
p. Ko�i�ka, p. Hlinka.  

D�kuji   i   za   p�ísp�vky  do  tomboly:  p.  R.  Kostka,  p.  Š.  Urbánková,  p. Palyza -Violka,  p.  J.  Šrámek, 
p. P. Obrusník, p. Darmovzal, p. Demel, Lékárna MAGNUS, p. Z. Walachová, p. M. Soukupová, p. F. Janyško, 
p. J. Jehlá�ová, p. L. Trli�íková, p. P. Krupa, p. A. Antlová, p. V. �apková, sklárna Jakub, rybárna Žalák.  

Edeltrude Obrubníková  
p�edsedkyn� ZO ZP Vrbno pod Prad�dem 

Název p�ednášky: Finsko – Norsko – Švédsko
KDY:   �tvrtek 12. kv�tna 2011 
KDO: Jan Dymá�ek, B.Th.

Zem� sob�, fjord�, vodopád�, nezapadajícího slunce, mo�e, hor, ledovc�, rybá�ských 
vesni�ek, skákajících losos�, jezer, les�… 

P�ijm�te pozvání na 8 000 km dlouho cestu p�es Polsko, pobaltské republiky, Helsinky, 
pr�jezd celým Finskem až na sever, Norsko od Nordkappu (nejsevern�jší místo Evropy), 
p�es Lofoty, Cestu Troll�, Trondheim, Oslo a dále p�es Stockholm, jižní Švédsko,  Koda�, 
N�mecko, Polsko zpátky do �R. 

Název p�ednášky: V Bangladéši
KDY:   �tvrtek 26. kv�tna 2011 
KDO:  Nikola Bortlová 

Srde�n� Vás zveme na cestopisnou p�ednášku Nikoly Bortlové, která bude 
vypravovat o svém pobytu v Bangladéši. Poznejte s námi život tam�jších 
obyvatel, jejich kulturu, módu atd.  

Zajímavá bude jist� také možnost prohlédnout �i zakoupit si výrobky z ru�ní 
dílny p�ímo z Bangladéše.  

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. 

Základní organizace zdravotn� postižených ob�an� informuje 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás p�ipravuje následující p�ednášky 
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Altánek v areálu parku  
na K�ížovém vrchu

Vážení ob�ané M�sta Vrbna pod Prad�dem, 
Rád bych se s vámi pod�lil o událost, která se mi stala dne 17. 4. 2011 v 15:00.  
Jel jsem autem sm�rem do Železné po Zlatohorské u TWI, když jsem najednou p�ed 

sebou spat�il asi �ty�letého klu�inu na t�íkolce, kterak si to “šmaruje“ UPROST�ED silnice. Zde je nutné 
zd�raznit, že v okruhu p�lkilometru tam i zp�t jsem nevid�l žádného dosp�lého, který by na toto dít� dohlížel. 

Samoz�ejm� jsem zastavil a �ekal, co dít� ud�lá, zastavilo také a poté plynule p�ejelo do protism�ru sm�rem 
k mostu u Rákosí. Podotýkám, že vzhledem ke sklonu tam�jší silnice, by nejspíš protijedoucí �idi� dítko nevid�l 
a nechci ani domýšlet, co všechno by se mohlo stát.

Takže, vážení rodi�e, zkuste se prosím zamyslet, kde v tu chvíli bylo vaše dít� a zda tento kluk náhodou nebyl 
n�koho z Vás!  

Denn� se setkáváme s neopatrností lidí o svou osobu, ovšem nechránit své dít� je trochu jiná kategorie, a proto 
se prosím pokuste nad tímto tématem zamyslet. Letos už se jedna tragédie stala a byl bych nerad, aby se m�sto 
Vrbno pod Prad�dem stalo vyhlášené nezodpov�dností rodi�� namísto klidného horského m�sta s p�íjemnými 
lidmi. 

T�eba na n�které akci k oslavám výro�í našeho m�sta na vid�nou. 
J.L. 

Tip na výlet: Co možná nevíte o m�st� Moravský Beroun. 
Na samém okraji m�sta se nachází protáhlý skalnatý kopec, který nese název K�ížový 

vrch. Je vzdálený z nám�stí jen pár minut ch�ze, s výškovým rozdílem 27m. Na kopci stával hrad, založený 
pravd�podobn� ve 2. polovin� 13. století pány ze Šternberka.  

Na p�elomu 19. a 20. století byl na míst� hradu, zaniklého pravd�podobn� za husitských válek v r. 1430, 
vybudován park, kterým prochází „barokní poutní cesta“. Za�íná u farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
postaveného v renesan�ním slohu, prochází areálem K�ížového vrchu a kon�í u barokní stavby, kostela Povýšení 
svatého K�íže svatého Leonarda. K�ížová cesta je z poloviny 18. století. Ve zd�ných kapli�kách, hust�
rozmíst�ných kolem p�vodn� p�ístupových hradních cest, se nacházejí texty, p�ipomínající Kristovo utrpení p�i 
cest� na horu Golgatu. Obrazy v kapli�kách chybí, musely být ukryty p�ed p�ípadnými nenechavci a m�sto hledá 
náhradní �ešení. Na vrcholku, v míst�, kde se nacházelo jádro hradu, stojí novodobá kaple.  

Další zajímavostí parku je, že tudy prochází nau�ná stezka. Na tabulích nau�né stezky najdeme krom�
podrobných historických informací o berounském hradu a o m�stu samotném, také vý�et celé �ady vzácných 
d�evin, které se v parku nacházejí. Nau�ná stezka, �ítající 12 zastavení, pokra�uje p�es Ko�i�í vrch k železni�ní 
trati a 6,3 km dlouhým okruhem se vrací p�es Ondrašov zp�t do m�sta.  

M�sto je vstupní bránou do Nízkého Jeseníku. Nedaleko Moravského Berouna najdeme nejvyšší horu Nízkého 
Jeseníku, Slune�nou (800 m n. m.), kterou lze spat�it z n�kterých míst parku na K�ížovém vrchu.   

V roce 2010 došlo k revitalizaci berounského nám�stí. Obnovou prošlo nejen nám�stí a tak výlet do 
Moravského Berouna lze obohatit o gastronomické zážitky v útulné restauraci. 

 Helena Rusková 

    

Listárna 

Záv�r poutní cesty u kostela Povýšení svatého 
K�íže svatého Leonarda

Zd�né kapli�ky na K�ížovém vrchu 
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  1. 5. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
  2. 5. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky - 16:00 - 17:30 hod- St�echa 
  2. 5. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
  2. 5. - Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
  2. 5. -  vernisáž výstavy fotografií T. Ludwiga „Tyrolskem na kole“ - Galerie na schodech - 
            Sportovní gymnázium. Výstava potrvá do 30. 6. 2011  
  3. 5. -  Za�átky internetu  - 14:00 - 15:30 hod - St�echa 
  3. 5. -  ZUŠ Vrbno - p�ehrávky - 16:00 hod - St�echa 
  3. 5. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
  3. 5. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
  4. 5. -  presenta�ní akce firmy Eurobag Liberec - 9:00 hod - St�echa 
  4. 5. -  zahájení výstavy výtvarných prací a keramiky žák� ZUŠ Vrbno a ZŠ Vrbno. Výstava  
            potrvá do 17. 6. 2011 - St�echa   
  5. 5. -  Univerzita t�etího v�ku - Hudba pozdního baroka, klasicismu a raného romantismu - 
           p�ednáší Mgr. Leoš Sekanin a - 16:00 - 18:00 hod - St�echa 
  5. 5. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
            um�lecké školy Vrbno  
  6. 5. -  kytarový koncert špan�lských a latinskoamerických skladeb v podání Lubomíra Brabce - 
            19:00 hod - St�echa 
  7. 5. -  májová ZUMBA - po�ádá ASPV TJ Sokol - t�locvi�na ZŠ Sokolovna Vrbno - 14:00 hod 
  7. 5. -  Výro�ní koncert P�veckého sboru m�sta Vrbna - 17:00 hod - St�echa 
  8. 5. -  slavnostní žehnání lé�ebných pramen� - 9:00 hod - kostel Panny Marie Karlova Studánka 
  8. 5. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
  9. 5. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
  9. 5. -  presenta�ní akce firmy Topstar - 16:00 hod - St�echa 
  9. 5. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
  9. 5. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
  9. 5. -  zahájení výstavy fotografií L. Tome�ka „Sport pro všechny“ - Galerie na radnici. Výstava 
            potrvá do 12. 8. 2011  
10. 5. -  výkup zlata a st�íbra - 9:30 hod - 17:00 hod - St�echa 
10. 5. -  zahájení výstavy fotografií Islandu a Grónska brn�nského cestovatele Miroslava  
              Panského. Výstava potrvá do 17. 6. 2011 - St�echa 
10. 5. -  Za�átky internetu - 14:00 - 15:30 hod - St�echa 
10. 5. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
11. 5. -  akademie MŠ Ve Svahu - 14:30 hod - St�echa 
11. 5. -  p�ednáška „Š	astné dít�“ - po�ádá Mate�ské a komunitní centrum Koní�ek a Obec 
              Karlovice - 19:30 hod - zasedací místnost Obecního ú�adu Karlovice 
12. 5. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma Finsko - Norsko - Švédsko - p�ednáší  
              Jan Dymá�ek, B.Th. - 18:00 hod - St�echa 
12. 5. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
              um�lecké školy Vrbno  
14. 5. -  pohádka pro malé i velké diváky „Honza Nebojsa“ v podání Divadýlka KUBA z Plzn� -  
              15:00 hod - St�echa 
15. 5. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
16. 5. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
16. 5. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - kv�ten 2011 
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16. 5. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
17. 5. -  Za�átky internetu - 14:00 - 15:30 hod - St�echa 
17. 5. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
17. 5. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
18. 5. -  motiva�ní kurz PM VIA - 8:30 hod - St�echa 
19. 5. -  motiva�ní kurz PM VIA - 8:30 hod - St�echa 
19. 5. -  Univerzita t�etího v�ku - Hudba romantismu, impresionismu a hudba 20. století -  
              p�ednáší Mgr. Leoš Sekanina - 16:00 - 18:00 hod - St�echa 
19. 5. -  Školní akademie - 15:00 hod - klub Mír 
19. 5. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
              um�lecké školy Vrbno  
20. 5. -  motiva�ní kurz PM VIA - 8:30 hod - St�echa 
do 20. 5. - výstava obraz� výtvarníka V. Mahdala z Uherského Brodu - Art galerie Penzion 
                  U �eky Karlovice.    
21. 5. -  hasi�ská sout�ž „O pohár starostky Vrbna p. P.“ - od 10:00 hod - areál Míru  
21. 5. -  Kulový �ty�boj malorážkou - 8:00 hod - st�elnice MS Prad�d  
21. 5. -  slavnostní zahájení láze�ské sezóny - od 10:00 hod - Karlova Studánka 
21. 5. -  Odemykání mechového jezírka - od 10:00 hod - Rejvíz 
21. 5. -  vernisáž výstavy obraz� a pastel� výtvarnice z Ostravy Kv�toslavy Wranové - Koubové  
             - 17:00 hod - Art galerie Penzionu u �eky Karlovice. Výstava potrvá do 15. 7. 2011 
21. a 22. 5. - Láry fáry do pohádky - hrad Sovinec 
22. 5. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
23. 5. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
23. 5. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
23. 5. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
24. 5. -  Za�átky internetu - 14:00 - 15:30 hod - St�echa 
24. 5. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
26. 5. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma V Bangladéši - p�ednáší Nikola Bortlová -  
             18:00 hod - St�echa 
26. 5. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
              um�lecké školy Vrbno  
26. - 29. 5. - turistický zájezd do Krušných hor - po�ádá Klub vrbenských turist�  
27. 5. -  motiva�ní kurz PM VIA - 8:30 hod - St�echa 
27. 5. -  �aj o páté - po�ádá LKŽ Vrbno - 16:00 hod - St�echa 
27. 5. -  sch�ze KS�M Vrbno - 16:30 hod - St�echa 
28. 5. -  oslava Mezinárodního dne d�tí - 13:00 hod - areál MŠ Jesenická 
29. 5. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
30. 5. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
30. 5. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
30. 5. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
31. 5. -  Za�átky internetu - 14:00 - 15:30 hod - St�echa 
31. 5. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
31. 5. - Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
4. a 5. 6. - automobilový závod do vrchu „Vrbenský vrch“ - po�ádá AMK a M�sto Vrbno 

Na�a Trzaskaliková 
 St�edisko kultury a vzd�lávání ST�ECHA Vrbno p. P. 
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Vrbno pod Prad�dem - Galerie na radnici 
9. 5. – 12. 8. 2011 

Lubomír Tome�ek - Sport pro všechny - fotografie  

Vrbno pod Prad�dem – Galerie na schodech – Sportovní gymnázium 
2. 5. – 30. 6. 2011 

Tomáš Ludwig - Tyrolskem na kole – fotografie 
Vernisáž 2. 5. 2011 ve 13:30 hod 
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M�stské divadlo Bruntál  
tel. 554 712 765/6, divadlo@mubruntal.cz 

st�eda 11. 5. v 10 hodin 
HONZA NEBOJSA - pohádka - hraje Divadélko Kuba, vstupné 30,-K� / ur�eno pro MŠ, ZŠ 

�tvrtek 12. 5. v 19 hodin 
Richard Alfieri: ŠEST TANE�NÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH 
Hrají a tan�í Chantal Poullain a Pavel K�íž, vstupné 190,-K�/v p�edplatném/ doprodej pouze na balkón 
ned�le 15. 5. v 15 hodin – malý sál 
POHÁDKOVÁ BABI�KA 
úterý 31. 5. v 10 hodin 
JAK SE KROTÍ PRINCEZNY - hudební pohádka, hraje Divadelní agentura Praha, vstupné 30,-K�

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

do 15. 5. 
BRUNTÁLSKÁ KRASLICE 2011 
pátek 27. 5. 2011 od 17:00 do 01:00 hodin 
Muzejní noc

Hrad Sovinec 
tel. 554 219 863 

21. a 22.5. 
Láry fáry do pohádky – den d�tí na pohádkovém hrad�, historická akce s celodenním programem – myší  
dostihy, hry, sout�že po celém hrad�, vstupné od 25,- do 100,-K� / d�ti do 8 let zdarma 

Základní um�lecká škola 
tel. 554 717 304 

st�eda 11. 5. v 16:30 hodin 
JARO D
LÁ POKUSY 
koncert populární hudby - žáci p�vecké t�ídy MgA. Jany Glogarové, vstupné dobrovolné 

Africa Pub, Dukelská 2, Bruntál 
sobota 7. 5. -The FUNKSOUL BROTHERS
sobota 14. 5. – Žamboši a písni�ká� Monty
sobota 21. 5. – MuzzyFest 
pátek 27. 5. – koncert kapely Kv�ty + host 

Kultura v Bruntále 
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Informa�ní centrum Krnov, Hlavní nám�stí 25 Tel.: 554 614 612 

Koncertní sí� Sv. ducha, ul. Svatého Ducha 12 
ned�le 1. kv�tna v 10:00 hodin- nádvo�í 
KRNOVANKA - Májový koncert krnovského dechového souboru. Vstupné dobrovolné! 

úterý 3. kv�tna v 19:00 hodin 
KATE�INA CHROBOKOVÁ -  varhany, YASUKO TANAKA – trubka (Japonsko). Vstupné: 140 K�  
(d�ti a studenti sleva 50 %) 

ned�le 5. �ervna v 15:30 hodin 
Jarní koncert Ženského p�veckého sboru. Host: Cimbálová muzika ZUŠ Krnov 

ned�le 19. �ervna v 15:30 hodin 
Krnovská cimbálová muzika 

M�stské divadlo, Mikulášská 21 
sobota 7. kv�tna v 19:00 hodin 
6. SWINGOBRANÍ aneb i Miller by šílel. Koncert ke 107. výro�í narození Glenna Millera 
Hraje: BigBand Krnov. Vstupné: 70 K�; d�ti, studenti a d�chodci: 50 K�

st�eda 11. kv�tna v 19:30 hodin 
Richard Alfieri: ŠEST TANE�NÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH 
V p�edstavení Divadla Ungelt.  Hrají a tan�í: Chantal Poullain a Pavel K�íž. Vstupné: 250 a 230 K� (d�ti  
a studenti sleva 50 %) 

ned�le 15. kv�tna v 15:00 hodin 
Pavel Doležal: �AROD
JNICKÁ POHÁDKA - Hraje: Lidové divadlo Krnov. Vstupné: 50 K�

sobota 28. kv�tna v 17:00 hodin 
KRNOVSKÉ SLUNÉ�KO - p�ehlídka scénického a výrazového tance tane�ních soubor� NABOSO ZUŠ  
Krnov a TAXMEN. Vstupné: 50 K�, d�ti a studenti 25 K�

St�edisko volného �asu Mé�a, Dobrovského 16 
ned�le 22. kv�tna v 15.00 hodin 
KOUZELNÍKOVÁ DCERA - - loutková pohádka. Hraje: Loutká�ský soubor KRNOVÁ�EK 
Vstupné: 30 K� - Prodej vstupenek p�ed p�edstavením 

3. kv�tna 2011 
VERNISÁŽ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ F. SCHUBERTA
V 17:00 hod. v Galerii SNOP M�stského muzea. 

4. kv�tna 2011  
AUKCE VÝTVARNÝCH DÍLEK ŽÁK� ZŠ 
Od 17:00 v Multifunk�ním volno�asovém centru – kino.  

4. kv�tna 2011 
PEKINOVA ŠESTKA – �ASOVKA 
V 17:30 hod. v Dolním Údolí – Hotýlek U Pekina. 

7. kv�tna 2011  
PUTOVÁNÍ ZA KRÁSAMI ZLATOHORSKA 
Start od 7:00 do 10:00 hod. - Hosp�dka u Mok� (Ond�ejovice). Turistický pochod. 

7. kv�tna 2011  
ZÁKLADNÍ KOLO SOUT
ŽE V POŽÁRNÍM SPORTU 
Od 10:00 hod. na hasi�ské louce ve Zlatých Horách. 

Kultura v Krnov�

Kultura ve Zlatých Horách 
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8. kv�tna 2011  
DIECÉZNÍ POU	 RODIN 
Od 12:30 hod. pou	 po K�ížové cest� na Poutní místo Panny Marie Pomocné. V 15:00 hod. MŠE SVATÁ. 
14. kv�tna 2011  
VOLNÝ MOTOCROSSOVÝ ZÁVOD - na motocrossové trati ve Skorošicích 
. Tréninky za�ínají v 9:00 hod, hlavní závod ve 13:00 hod. Ob�erstvení zajišt�no. 

16. kv�tna 2011  
Koncert žák� st�ední hudební školy im. W. Lutoslawského Nysa 
V 17:00 hod. koncertní sál ZUŠ F. Schuberta Zlaté Hory. 

19. kv�tna 2011  
Absolventský koncert - v 17:00 hod. koncertní sál ZUŠ F. Schuberta Zlaté Hory. 

19. kv�tna 2011  
BESEDA SE SPISOVATELKOU IVONOU B�EZINOVOU - Celé dopoledne pro žáky ZŠ v kin�. 

21. kv�tna 2011  
ODEMYKÁNÍ MECHOVÉHO JEZÍRKA NA REJVÍZU 
Od 10:00 hod. Zahájení turistické sezóny. Bohatý celodenní program. 

28. kv�tna 2011  
MÁJOVÝ KONCERT 
V 17:00 hod. v kostele sv. K�íže ve Zlatých Horách (naproti Hotelu Minerál). 

28. kv�tna 2011  
RYBÁ�SKÉ ZÁVODY - Memoriál Františka Gablase a Rudolfa Fri�e 
Od 7:00 hod. na Selském rybníku ve Zlatých Horách. 



46. strana

ZPRAVODAJ

Myslivecké  sdružení  PRAD
D  po�ádá v letošním roce pro p�íznivce myslivosti i širokou ve�ejnost st�elecké 
a spole�enské akce, na které si Vás dovolujeme co nejsrde�n�ji pozvat. 

Rozpis jednotlivých akcí pro rok 2011 je v níže uvedené tabulce. 

V��íme, že si najdete �as ke st�eleckému sportu, rádi Vás na naší st�elnici uvítáme. 

St�elecké akce, tréninková st�elba a další akce pro ve�ejnost 
na st�elnici MS PRAD
D – 2011 

Datum St�elecká akce Zajiš�uje (telefon) 

24.4.2011 Trénink – kulová a broková st�elnice Kostka K.ml. 723178970;   
Jank� A. 736241242  

21.5.2011 
Ve�ejný st�elecký závod – Kulový �ty�boj
malorážkou, lovecké kolo - sobota 

Kostka K.ml. 723178970; Jank� A. 736251242; 
Zaoral J. 732235888  

25.6.2011 Myslivecký den – Letní slunovrat - sobota 
Kostka K.ml. 723178970; Jank� A. 736251242; 
Zaoral Jan 732235888 

31.7.2011 Trénink – kulová a broková st�elnice Kostka K.ml. 723178970;   
Jank� A. 736241242 

27.8.2011 Memoriál  L. Ju�ici -  Okresní p�ebor 
v myslivecké st�elb�

Okresní st�elecká komise OMS Bruntál 
Kostka K.ml. 723178970; Jank� A.736241242 

28.8.2011 Trénink – kulová a broková st�elnice Kostka K.ml. 723178970;  
Jank� A. 736241242 

10.9.2011 Ve�ejný st�elecký závod   
53. ro�ník Ceny Prad�du - sobota  

Kostka K.ml. 723178970; Jank� A. 736251242; 
Zaoral J. 732235888 

25.9.2011 Trénink – kulová a broková st�elnice 
Kostka K.ml. 723178970;  
Jank� A. 736241242 

30.10.2011 Trénink – kulová a broková st�elnice 
Kostka K.ml. 723178970;   
Jank� A. 736241242 

27.11.2011 Trénink – kulová a broková st�elnice 
Kostka K.ml. 723178970;   
Jank� A. 736241242 

Podmínky: 
• Tréninkové st�elby se konají vždy ve stanovený termín (ned�le) v dob� od 9:00 do 12:00 hodin. 
• V každém tréninkovém termínu je na st�elnici p�ítomen st�elecký instruktor MS Prad�d 
• P�i st�elb� z vlastních zbraní je t�eba se prokázat zbrojním pr�kazem a pr�kazem zbran�
• Pro skupiny i jednotlivce nevlastnící zbrojní pr�kazy lze umožnit st�elbu z malorážky, flobertky, 

vzduchovky za dohledu st�eleckého instruktora (náboje je možno zakoupit na st�elnici) 
• Kulové a brokové náboje si zajiš	uje st�elec 

Tréninková st�elba na kulové st�elnici – ceník : 

(kulovnice, malorážka, pistole, revolver)   100,-K�/osoba 
Po vzájemné dohod� po 12:00 hodin� pokra�ování st�eleb  100,-K�/osoba/hod. 
St�elba ze zbran� MS   - malorážka (v�etn� ter�e)     50,-K�/10 ran(v�. náboj�) 
  - revolver FLOBERT (v�. ter�e) 8 ran    30,-K�/8 ran (v�. náboj�) 
  - brokovnice skeet     30,-K�/položka 
Lovecké kolo úplné (20 asfaltových ter��)   100,-K�/položka 

     Výbor MS PRAD
D Vrbno pod Prad�dem 

Myslivecké sdružení PRAD�D Vrbno pod Prad�dem 
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�Dne 26. 3. 2011 se konal již tradi�ní okresní turnaj 
ASPV v bowlingu a  kuželkách, kterého se pravideln�
zú�ast�ujeme. Tentokrát v Vrbna vyjela 2 družstva a vše 
dopadlo   nad  o�ekávání  dob�e,  poslední jsme   nebyli �
a jedno z družstev si vybojovalo krásné 2. místo v bowlingu 
z celkových 9. Úsp�šné družstvo viz foto 1.  

�Dne 2. dubna 2011 se konalo sobotní cvi�ení 
s vynikajícím profesionálním tane�níkem a instruktorem 
zumby Honzou Halí�em. Kdo p�išel, v�bec nelitoval, 
skv�le se pobavil a málem vypustil duši. Vše jsme 
zdokumentovali �, viz foto 2 a 3. 

ASPV informuje... 
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Po�ádá 

T U R I S T I C K Ý  Z Á J E Z D 

DO KRUŠNÝCH HOR ve dnech 26. 5. – 29. 5. 2011 

ODJEZD: ve �tvrtek 26. 5. 2011 v 8:00 z rozcestí Železná, 8:05 z rozcestí Ludvikov, 8:15 hotel Prad�d, 
 8:20 zastávka u klenot, 8:35 nádraží �D, 8:40 Karlovice, 9:10 Bruntál st. aut. nádraží. 

NÁVRAT: v ned�li 29.5.2011 

DOPRAVA: 45 místným autobusem, cena dopravy – �lenové 690 K�., ne�lenové 820 K�. 
     PENÍZE ZA DOPRAVU ZAPLATIT DO 15. 5. 2011 

UBYTOVÁNÍ: v pezionu Flora v Ostrov� u Karlových Var� v t�í a �ty� l�žkových pokojích. 
          Cena ubytování je 840 K�. V cen� ubytování je snídan� formou švédských stol�. 
          UBYTOVÁNÍ ZAPLATIT DO 15. 5. 2011 

STRAVOVÁNÍ: z vlastních zásob, v penzionu je restaurace, v Ostrov� jsou obchody. B�hem túr je 
            Možnost ob�erstvení omezena. 

PROGRAM: 
1. DEN – p�esun Vrbno p. Prad. do Ostrova 

2. DEN – Boží Dar – �.zn. Klínovec – �.zn. Háj rozc. – z.zn. Meluzína – z.zn. Srní – z.zn. Stráž nad  
                Oh�í (21km) 

3.DEN – Horní Blatná – �.zn. Blatenský vrch – �.zn. Bludná – �.zn H�ebenná – �.zn. pod Špi�ákem – 
               po lyža�ském zna�ení nau�ná stezka Blatenský p�íkop – Boží Dar (19km) 

4.DEN – prohlídka Karlových Var� – odjezd dom�. 

CHARAKTER TÚR: st�edn� náro�ný až nenáro�ný 

POZOR: sebou platný OP, turistické oble�ení, karti�ku pojiš	ovny, pojišt�ní organizátor nezajiš	uje, 
              Každý ú�astník jde na vlastní nebezpe�í, organizátor zajiš	uje pouze dopravu, ubytování, vedení 
              a organizaci túr. Vše ostatní je soukromou záležitostí ú�astník�. 
ZÁVAZNÉ P�IHLÁŠKY A ZAPLACENÍ DOPRAVY A UBYTOVÁNÍ P�IJÍMÁ: 
Kopil�ák Štefan   mob. 732 248 236 

                                    za KVT Kopil�ák Štefan 

Tenisté pozor !!! 

Vše pot�ebné o TO Vrbno pod 
Prad�dem (nap�. brigády) 

najdete na: 

www.tjsokolvrbnopodpradedem.estranky.cz 

KLUB VRBENSKÝCH TURIST�

p�i TJ SOKOL VRBNO POD PRAD�DEM
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Dv�ma závody pokra�oval v dubnu seriál Trivallis cup, který je pro širokou ve�ejnost po�ádán Sportovním 
gymnáziem ve Vrbn�. Jednotliví trené�i se snaží p�edstavit ve�ejnosti sporty, kterým se v�nují jejich sv��enci – 
studenti gymnázia.  4. dubna se konal již druhý ro�ník atletického víceboje. Klání se zú�astnilo 21 atlet�, kte�í 
sout�žili nejprve v hodu medicinbalem, kde zvít�zil Pavel Pytela (HO vrbno) p�ed Tanasem Markosem (MAPEI 

Ka�kovský) a Vaškem Žabí�kem 
(SK Vrbno). Mezi mládeží, která 
házela leh�ím mí�em, byli nejlepší 
Adam Hlávka (Bruntál) a Klára 
Škopcová (ACS DRAK VRBNO), 
v ženách nejdál hodily Alena 
Mlyná�ová (ACS DRAK 
VRBNO) a Martina Onderková 
(SK Vrbno), v kategorii d�tí do 
deseti let exceloval Filip Škopec 
(ACS DRAK VRBNO). 

Po skon�ení první sout�že bylo 
nachystáno dosko�išt� a zahájena 
druhá sout�ž – závod ve skoku 
vysokém. Nejprve sout�žily d�ti, 
mládež a ženy, zde se nejlépe 

da�ilo Martin� Onderkové, která na po�et pokus� porazila Michalu Knápkovou (SK Vrbno). V sou�tu obou 
disciplín se tak vít�zkou dvojboje stala Martina Onderková p�ed lépe házející Alenou Mlyná�ovou. T�etí skon�ila 
Michala Knápková. Sout�ž chlapc� do 15ti let byla v režii cyklistické mládeže – a	 už šlo o sou�asné studenty 
SG Vrbno �i o mladíky, kte�í mají p�ihlášku teprve podanou a po Velikonocích absolvují p�ijímací zkoušky. 
Výšku 115cm zdolal jedenáctiletý Adam Hlávka a stal se tak vít�zem dvojboje p�ed Jirkou Petrušem (ACS 
DRAK VRBNO) a Mat�jem Ptá�níkem (MAPEI Ka�kovský). Kategorii  d�tí  do  deseti let opanovala op�t 

TRIVALLIS CUP V DUBNU 
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cyklistická mládež – zvít�zil Jakub Rohá�ek p�ed Filipem Škopcem a Kate�inou Mlyná�ovou (všichni ACS 
DRAK VRBNO). 

Závod pokra�oval druhou sout�ží. Zde m�l po první disciplín� náskok Pavel Pytela a záleželo na tom, kolik 
mladík� ho dokáže ve skoku porazit – celkové po�adí se totiž ur�ovalo sou�tem umíst�ní z obou disciplín. Závod 
za�al na 110cm, postupn� se la	ka zvyšovala a postupn� v sout�ži kon�ili další a další mladíci. Na 135ti cm se 
zastavili Tanas Markos a Petr Hampl, na 140ti cm Martin Schneider, který sice sko�il stejn� jako Pavel Pytela, 
ale na po�et pokus� se lépe da�ilo Pavlu Pytelovi. Jediný, kdo pokra�oval v sout�ži, byl Vašek Žabí�ek, sko�il 
160cm,  na  celkové  vít�zství  to  však  nesta�ilo.  V  dvojboji  tak  zvít�zil  Pavel Pytela p�ed Vaškem Žabí�kem 
a Tanasem Markosem. 

Ve �tvrtek 14. dubna se konal i p�es nep�íze� po�así závod v orienta�ním b�hu. Start závodu byl u h�bitova, 
�ást závodu vedla po loukách v okolí bývalé sjezdovky „Benschovky“, druhá polovina trati vedla ulicemi m�sta 
Vrbna.   Závodnici   m�li   možnost   zvolit   si   mezi   dv�ma   délkami tratí. Na dlouhou tra	, která m��ila 4km 
a 14 kontrol se vydalo 11 závodník�.  Zvít�zila  Jana  Jan�ová  (SK  Vrbno)  p�ed  Pavlem  Pytelou (HO Vrbno) 
a Ji�ím Ju�íkem (SK Vrbno).  

Závod svou ú�astí podpo�il turistický kroužek p�i ZŠ Karlova Studánka, který dorazil v hojném po�tu pod 
vedením  svého  u�itele  Pavla  Pattermanna.  D�ti  závodily  v  3-4  �lenných  týmech. Nejrychleji se s 2km tratí 
a sedmi kontrolami vypo�ádal tým ve složení Adéla Chudová, Magdaléna Kunstová a Filip Korhel. 
V jednotlivcích zvít�zil bruntálský Adam Hlávka p�ed Jirkou Tka�íkem (SpS Vrbno) a Mat�jem Ptá�níkem 
(MAPEI Ka�kovský). 

V celkovém po�adí Trivallis cupu je po sedmi závodech ve vedení stále Pavel Pytela, o druhé a t�etí místo se 
d�lí Martina Onderková a Vašek Žabí�ek. Na �tvrtém až sedmém míst� se se�adila mládež v po�adí Ji�í Petruš, 
Klára Škopcová, Mat�j Ptá�ník a Št�pán Petruš. Tuto �tve�ici mladých cyklist� dopl�uje vedením v kategorii do 
deseti let Kate�ina Mlyná�ová a t�etí Jakub Rohá�ek, mezi n� se dokázal vklínit ludvíkovský Tomáš Petlach. Ve 
veteránech jasn� vede Pavel Pytela, druhý a t�etí v po�adí jsou s t�sným rozdílem Leopold Kolá� a Miloslav 
Mlyná�. 

Do konce seriálu zbývají už jen dva závody. Velice atraktivní a na souboje zajímavý je závod v duatlonu, 
který se jako sou�ást Trituru pojede v Mnichov� u Sn�ženky v úterý 24. kv�tna v 17hod. a jsou p�ipraveny trat�
pro všechny v�kové kategorie. Vyvrcholením celé sout�že bude závod v silni�ní cyklistice Na Videlský k�íž, 
bude se konat 14. �ervna a jeho sou�ástí bude i vyhlášení vít�z� seriálu TRIVALLIS CUP 2010/11, který se 
v letošním roce koná za podpory M�sta Vrbna. Výsledky jednotlivých závod� i propozice na další akce najdete 
na www.sgvrbno.cz a www.acsvrbno.estranky.cz .  

Alena Mlyná�ová 

Letos silni�ní závod, spíše kopcovitý, ale výstavba kanalizace nám pr�jezdy Mnichovem a Železnou 
znemožnila. Start a cíl byly ale na svém míst� a projeli jsme i opravenou Karlovou Studánkou. Na startu se sešlo 
více jak 80 cyklist�, m�li jsme velkou radost ze dvacítky mladík� ve v�ku mezi 18-30 lety. Bylo také 10 junior�
p�esto,  že  se  v  �echách  jel  pohárový  závod.  Tam  mimochodem  zajel  Petr  Hampl  �tvrté  místo v �asovce 
a v ned�li byli spolu s Tanasem Markosem devátý a desátý na silnici. 

Po startu se jelo do Vrbna na kruhá�  a zp�t ke Karlovicím. Alespo� trochu zdatní žáci a ža�ky tak m�li 
možnost asi 10 km si „�uchnout“ k pelotonu. To jim jinde nehrozí, protože jsou stále vypoušt�ni v malých 
skupinkách a jízd� v „balíku“ se u�í, až je pozd�. Sporadické úniky hned po startu dosti rychle kon�ily, delší 
dobu se p�ed pelotonem projeli pouze  Ond�ej Bezunk s Václavem Grussmannem. Teprve v Pusté Rudné p�ed 
vrcholem kopce se zaúto�ilo doopravdy a vznikly asi dv� dvaceti�lenné skupiny, které se sice u Sv�tlé Hory 
sjely, ale hned se ve vlnitém terénu a s v�trem zleva rozto�il „terezín“ a vznikla vedoucí p�tice. Terén kolem 
Sv�tlé Hory je mimo�ádn� vhodný pro výchovu cyklist�. Pamatujeme si sv�tlohorský závod, který býval 
opravdovým vyvrcholením sezóny. Tam by se m�lo jet závod� nejmén� p�t do roka. 

     P�tice byla tvo�ena lo�ským vít�zem Jaroslavem Markem, lanškrounským Mariánem Hajzlerem, Mat�jem 
Brožem a „domácími“ Lubošem Petrušem a Zde�kem Mlyná�em. Mist�i sv�ta a Evropy nasadili p�es Rudnou 
p.Pr. pekelné tempo, kterému ostatní postupn� nesta�ili. Nejvíce vzdoroval J.Marek, který po odpadnutí 
pokra�oval  sólov�  a  byl  dojet až p�ed Ludvíkovem. Vedoucí dvojice m�la na Hv�zd� náskok p�es dv� minuty 
a  pohodln�  dojela do cíle v serpentinách nad Karlovicemi a kde zvít�zil Zden�k Mlyná�. Cíl musel být posunut 
o dv� st� metr� níže, jeden z mladík�, kte�í jeli krátký závod do Pusté Rudné, ješt� m�l vzp�n�nou krev a vymázl 
se p�esn� na cílové �á�e. Muselo se �ekat na sanitku a Policii, nakonec z toho byly jen �ty�i stehy. 

12. ro�ník Ceny TRISPOLU 
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Peloton  m�l  nakonec 17 cyklist�
a jeho spurt vyhrál bývalý student SG 
Vrbno Josef Tomek, závodící za TJ 
Bohumín. Jako druhý dojel Dominik 
Hynek, sou�asný student SG Vrbno. 
Ve skupin� byli i dva junio�i, Kryštof 
Sas a Matouš Hynek a bývalý 
vynikající závodník Ladislav Pelc 
z Rožnova, nyní již padesátník. Ve 
druhé skupin� dojel nejlepší �len 
ACS Vrbno Jarda Hamá�ek, také 
ješt� junior. Dámy jely dlouhou tra	, 
protože jsme pro n� nedokázali 
vymyslet v mimo�ádné situaci nic 

kratšího. První byla Romana Dan��ková z Krnova, druhá Jana Vy�ítalová z ACS Vrbno a t�etí byla Jarka 
Dohnalová, rovn�ž z Krnova. Pomalejší dámy jely jen 15km. 

Žáci a ža�ky m�li cíl v Pusté Rudné a nejd�íve se tam objevil Marek Ryška z triatlonového oddílu Duko 
Rýma�ov p�ed Matyášem Strupkem za Zlatých Hor /to je ten padlý výte�ník/. T�etí byla Veronika P��onková ze 
Zlatých Hor p�ed Klárkou Škopcovou /domácí/ a za ní dojela Romana Lantová za Zátoru, která má letos již dv�
„bedny“ z �eských pohár�. T�etím žákem byl Pavel Hannig z Vápenné. Tra	 nejmenších vyhrál Jakub Rohá�ek, 
�erstvá posila vrbenských cyklist�. 

Po�ádáním závodu „Cena Trispolu“ nesout�žíme v po�tu ú�astník�, ani ve vypitých kofolách a pivech po 
závod�, jde nám o výchovu mladých cyklist�, kte�í mají velmi málo možností zajezdit si ve velkém pelotonu a 
získávat tak jak techniku jízdy, tak i taktiku vzájemných  souboj�. Je i dost amatérských cyklist�, kte�í se u�í 
ješt� i po �ty�icítce a tak závod prospívá všem. Na závod nám pravideln� p�ispívá karlovická firma TRISPOL, 
které touto cestou d�kujeme. K velké mrzutosti byrokrat� jsme ani nežádali o n�jaký p�ísp�vek z grant� a oni tak 
nemohou shromaž�ovat kopie ú�t�, ov��ené kopie stanov spolku a kopie �lánk�. Vrcholem jejich �innosti je 
požadavek na kopírování Zpravodaje, údajn� proto „abychom v�d�ly, že to doopravdy bylo“. P�ipravují nás tak 
vždy o n�kolik stokorun z n�kolika málo tisíc, které nám Zastupitelstva m�st p�id�lují na naši práci s mládeží. 
Kopie pak leží chvilku v kancelá�i, n�kolik let v archívu a pak se vyhodí. 

I p�esto Vás však zveme na další cyklistiku, kterou bude Pohár Ludvíkova MTB, silni�ní Okolo Drakova a 
pravidelné úterní Tritury, jejichž kalendá� si najdete na:                                             www.acsvrbno.estranky.cz.   

,,Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý p�i �tení p�emýšlí – ví, že ji m�že �íst jen jednou.“ 
(Jean Paul) 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  HNÍZDIL, J.:  Mým marod�m. Jak vyrobit pacienta.  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 
2.:  CARNEGIE, D.:  Jak p�ekonat starosti a stres.  Praha: Práh, 2011.
3.:  CARRON, C.:  �epice a klobou�ky pro každou náladu.  Praha: Ikar, 2011.
4.:  KINGSTON, K.:  Zbavte se nepo�ádku s feng-šuej.  Praha: Orsini, 2010.
5.:  TITZLOVÁ, M.:  Dary vyvolených: P�íb�hy slavných šperk�.  Praha: Rybka  Publishers, 2009. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  CHALUPA, J.:  Moje chytrá knížka aneb jak Mat�j s Klárkou let�li balonem.  Praha: Machart, 2011. 
2.:  BALÁK, L.:  Moje první kniha prav�ku.  Blansko: Duha Press, 2008. 

…z beletrie 
1.:  WELLNER, L.V.:  Poslední z faraonovy družiny.  Praha: XYZ, 2011. 
Podmanivý dobrodružný p�íb�h nás vtáhne do doby p�ed t�emi tisíci lety. Hlavním hrdinou je mladý �ek  
Bríseus, který se se svými druhy vrátil z dlouhé plavby za ostatky mytického p�edka, geniálního architekta  
Daidala. Má v plánu usadit se v rodné Trifýlii a založit rodinu. Krut� zlomyslný osud jeho plány naprosto  
p�evrátí… 
2.:  ZINKOVÁ, M.:  Proroctví sester.  Praha: Knižní klub, 2010. 
Pokud neobjevím KLÍ�E d�ív než Alice, stane se n�co strašného. A pak bude všechno ztraceno. Až je najdu,  
rozluštím záhadné PROROCTVÍ a dozvím se, jakou v n�m hraji úlohu. Jestliže Alice a já jsme t�mi, koho  

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v kv�tnu 
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v�štba postavila proti sob�. KLÍ�E jsou v její ruce zbraní. To znamená, že je najít prost� musím. D�ív než  
Alice, moje sestra.  
3.:  VASILENKO, S.:  Blb�nka.  Praha: Pulchra, 2010. 
O�ima blázínka vidíme, jak vypadá Rusko minulého století, kde se mísí komunistické ideologické praktiky,  
brutalita NKVD, zp�vy pionýr�, mýty, ohlasy pohádek, pradávné legendy a pravoslavné ob�ady. Nad tím vším  
se vznáší um�le udržovaný strach z blížící se jaderné války a nenávid�ných Ameri�an�. Vše je tu zastoupeno  
rovným dílem, což vytvá�í obraz Rusi tradi�ní, jurodivé. Dramatická pou	 zanikajícím sv�tem, na jehož  
troskách povstává fantasmagorická (ne)skute�nost.
 4.:  PALOV, Ch.:  Ohnivé kameny.  Praha: Metafora, 2011. 
 Najdi Archu úmluvy – nebo zem�i! Honba za nejvzácn�jší relikvií lidských d�jin za�íná. V muzeu dojde  
k vražd� a je ukraden artefakt nevy�íslitelné ceny: zlatý náprstník zvaný Ohnivé kameny, který kdysi nosil sám  
Mojžíš. Brzy vyjde najevo, že první nález otevírá cestu k ješt� vzácn�jší relikvii – samotné Arše úmluvy! 
5.:  BULGAKOV, M.:  O prosp�šnosti alkoholismu.  P�íbram: Pistorius § Olšanská, 2011. 
Výbor z tvorby Michaila Bulgakova p�ináší sedmnáct �esky v�tšinou dosud nevydaných povídek z 20.let  
minulého století. Autor si libuje v absurdních situacích a brilantn� glosuje pom�ry v soudobé ruské  
spole�nosti.
6.:  VONDRUŠKA, V.:  Klášterní madrigal: historie jednoho panství.  Brno:  MOBA, 2011. 
Kdesi pod horami u hranic �eského království se nachází Klášter s panstvím, Bohem i generální kapitulou  
v Selbru zapomenutým. Spravují ho líní �eholníci a obývají h�íšní poddaní. �as tu plyne klidn� a bez ambicí,  
když do skriptoria Kláštera dorazí královské listina, podle níž se jedna z vesnic povyšuje na m�sto. Nastane  
ovšem problém – která vesnice by to vlastn� m�la být? Poddaní za�ínají intrikovat, aby se této povinnosti  
vyhnuli. Ale to jim nebrání, aby dál nežili svým životem, jehož smyslem je p�edevším zábava v šenku a milostné  
sch�zky pod ost�ížím dohledem všímavých sousedek. A tehdy se do celé v�ci vloží královská kancelá� a pod  
tlakem okolností i sami �eholníci. 
7.:  BAJAJA, A.:  Na krásné modré D�evnici.  Brno: Host, 2009. 
Rozsáhlý vzpomínkový román je inspirovaný událostmi posledních šedesáti let, odehrávajícími se p�edevším  
v autorov� rodném Zlín�. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  HORÁKOVÁ, E.:  Pohádkový sv�t.   Praha: Portál, 2011. 
Pohádkové p�íb�hy jsou napsány pro d�ti, které se u�í �íst, cvi�í si �tení, nau�ily se písmena a cht�jí �íst  
jednoduché texty. 
2.:  PAŠTIKOVÁ, J.:  Jak se rodí bráškové, aneb, Ze života p�edškoláka.  Olomouc: Rubico, 2007. 
Na p�íb�zích Ani�ky je zachycen sv�t a mentalita dít�te p�edškolního v�ku. Kniha, která každému dosp�lému  
pom�že nahlédnout do d�tské duše.
3.:  D
DKOVÁ, J.:  Slunce pro �okoládovou holku.  Líbeznice: Víkend, 2007. 
Johana a Marcela jsou dv� pon�kud víc sn�dé dívky na prahu dosp�losti. Poci	ují, že je potkalo št�stí: už  
nejsou v d�cáku, ale mají novou maminku a tatínka. Byly osvojeny.

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

(události s letopo�tem kon�ícím �íslicí 1 nebo 6, nebo� letos mají také kulaté �i p�lkulaté výro�í) 

12.stol.  první zmínky o osídlení našeho údolí 
1241  hrad Fürstenwalde zni�en do základ�, stejný osud potkal i hornickou osadu 
1576 tento rok je oficiáln� považován za rok založení obce Mnichov, listina o založení obce nebyla nikdy 

 nalezena 
1611 24. 6. 1611  povýšeno hornické sídlišt� Nový Fürstenwalde na „svobodné horní m�sto“ 

 Würbenthal, titul m�stu prop�j�il Jind�ich Bruntálský z Vrbna 
1821   tuhá zima, koncem �ervna ležel na Prad�du sníh, v listopadu silné sn�hové bou�e zni�ily velké 

 plochy les�
1626 zlepšila se dostupnost našeho m�sta. Byla z�ízena poštovní doprava mezi Vídní a Vratislaví.  
 Poštovní dostavník jezdil jednou týdn� p�es Brno, Olomouc, And�lskou Horu, Vrbno, Zlaté Hory  
 a Nysu. Vedlejší tra	 odbo�ovala ze Šternberku p�es Opavu do Ratibo�e 

St�ípky z historie našeho m�sta 
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1641  do m�sta vtrhlo švédské vojsko a opevnilo se na úpatí Vysoké Hory, k rozhodné bitv� došlo u  
 Karlovic, Švédové prohráli a protestanté museli do 24 hodin opustit m�sto, anebo p�estoupit na  
 katolickou víru 
1646 vypálení m�sta za boj� mezi švédskými a císa�skými vojsky, z�staly stát jen 3 domy, m�sto znovu 

 vystav�no v r. 1660, hornictví však tém�� zaniklo 
1671   velmi suché léto, v lesích vzniklo mnoho požár�, upálení další ženy obvin�né z �arod�jnictví 
1721  velmi dobrý a úrodný rok 
1766 6. 7. se zastavil v obci císa� Josef II. p�i cest� z Bruntálu do Zlatých Hor a p�enocoval zde 
1781  p�emnožili se hlodavci, kte�í zni�ili úrodu 
1826 zrušen starý h�bitov u kostela na nám�stí a z�ízen nový za m�stem 
1841  mírná zima bez sn�hu 
1866  v �ervnu obrovská bou�e, která zni�ila velké plochy lesa, v �ervenci padal sníh, ve m�st� vypukla 

 cholera a bylo tu pruské vojsko 
1871 v tomto roce  namaloval  Rudolf Templer na objednávku G. Grohmanna pro vrbenský kostel obrazy  
 „Neposkvrn�né po�etí“  a „ Snímání z k�íže“ 
1886   postavena budova obecního ú�adu
1896  zprovozn�na nemocnice �ádu n�meckých rytí�� a �ímskokatolická fara na nám�stí. Emma 

 Grohmannová zde založila první mate�skou školu (pozd�jší lidová škola um�ní) 
1901 vybudování m�stského vodovodu 
1911   24. �ervna se ve m�st� konaly velkolepé oslavy t�ístého výro�í povýšení p�vodní osady na hornické 

 m�sto Vrbno 
1916 nouze a hlad ve m�st�, hladový pochod ob�an� proti d�stojník�m do Karlovy Studánky, na 

 demonstrující povoláno vojsko z Bruntálu 
1931  zkrachovala Jutovka a všech 456 zam�stnanc� se ocitlo bez práce. Aby si tedy lidé vyd�lávali na 

 živobytí a v�bec uživili své rodiny, chodili na silnice roztloukat kamení �i lovili zmije, kterých se tu 
 vyskytovalo po první sv�tové válce tolik, že bylo vyhlášeno jejich povinné hubení a byly za n�
 vypláceny finan�ní odm�ny. 

1946 - v lednu kon�í �innost „správní komise“ a �ízení m�sta se ujímá „národní výbor“ 
 - znárodn�ní místních závod�
 - založena TJ Sokol Vrbno pod Prad�dem 
 - založena Místní lidová knihovna ve Vrbn�
 -  prvním ochotnickým  p�edstavením  hraným ve Vrbn� po válce byla „Vojnarka“  
1951 zahájena výstavba D�evokombinátu 
1961 vybudována kolonáda 
1971 26. 3. založení Smíšeného p�veckého sboru vrbenských u�itel�  
1976 postaveny dva skokanské m�stky s um�lým povrchem, volejbalové kurty a sídlišt� na nám�stí 
1981 - vybudována MŠ na Nových dobách (Ve Svahu) 
 - televizní signál pro II. program je kone�n� ve Vrbn�  
1986 - v �ervnu zahájena stavba smute�ní sín�, termín dokon�ení stanoven na b�ezen 1988 /stavba nebyla  
   dokon�ena/ 
 - tenisté slavnostn� otev�eli tenisový areál 
 - ukon�ena 1.etapa výstavby plynovodu Malá Morávka-Vrbno pod Prad�dem zapálením pece �. II  
   v Moravských sklárnách Vrbno pod Prad�dem 
1991 - zahájena plynofikace obce 
 - ukon�ení vydávání Našeho Vrbna (obnoveno v roce 1993 pod názvem Vrbenské noviny, od 

    �ervence 1997   Vrbenský zpravodaj) 
 - v únoru se osamostatnila obec  Ludvíkov 
1996 - zahájena výstavba 48 malometrážních bytových jednotek 
 - rekonstrukce a p�ístavba ZŠ �. 3 na Bezru�ov� ulici 
2001 - ukon�ena stavba 16 malometrážních byt� – „Nádstavba domu �p.487/488 na ulici Krej�ího“ 
2006 - zahájení stavby „Cyklostezky m�stem“ program realizovaný z programu INTEREG IIIA 
 - zahájení stavby“Vzd�laností a informovaností k prosperit�“ – nadstavba nad MŠ Ve Svahu  - 

 ST�ECHA 
2011 oslavy 400. výro�í  povýšení Vrbna  na svobodné horní m�sto

P�ipravila: Hana Jank�
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V�ková kategorie Muži Ženy Celkem 
0 23 18 41 

1 – 14 387 343 730 
15 - 19 555 511 1066 
30 – 44 682 641 1323 
45 - 59 539 613 1152 
60 - 74 477 580 1057 
75 - 89 113 185 298 

90 - 104 2 11 13 

Po�et celkem                      2778       2902           5680 

Celkem obyvatel                        5680  
Pr�m�rný v�k obyvatel                      41 

Martin   Char o us   Vrbno pod Prad�dem – Železná  

Kristina   Li nko vá   Vrbno pod Prad�dem 

Dominik   Žá� e k   Vrbno pod Prad�dem 

   Božena   Ci l e�ko vá   Vrbno pod Prad�dem 

   Verner   Ryc hl ý  Vrbno pod Prad�dem - Mnichov 

   Marie   Zav adi l o vá   Vrbno pod Prad�dem 

   Anna   J anko vi �o vá  Vrbno pod Prad�dem - Mnichov 

   Jaroslav   Hr ub ý   Vrbno pod Prad�dem 

Dana Tománková 

Informace o v�kových kategoriích obyvatel M�sta Vrbna pod Prad�dem 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

Dne 1. kv�tna 2011 oslaví své 65. narozeniny 

pan Jan Vojkovský. 
„Na k�ídlech motýlích p�ilétá p�ání�ko, aby Ti, d�de�ku, svítilo sluní�ko. 

Sluní�ko št�stí, lásky a nad�je, a	 se Tvé srdí�ko radostí zasm�je. 
Víne�ko popíjej, písni�ku si zpívej, a s dobrou náladou na všechno se dívej. 

V�k není to, v �em pozná se stá�í, když Tvé o�i stále zá�í. 
P�ijmi naše blahop�ání, nech	 plní se Tvé sny a p�ání! 

A to naše shrne v�ta – št�stí, zdraví dlouhá léta”. 

P�eje manželka, dcera a synové s rodinami.  
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„Tím nejkrásn�jším dárkem není nic, co se t�pytí.  
Je to úsm�v, láska a pohlazení, nad takový dar není”. 

Dne 5. kv�tna 2011 oslaví 60 let 

paní Ji�ina Vymazalová 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší, pevné zdraví, hodn� lásky a životní pohody do dalších let p�ejí  
manžel Otakar, dcera s manželem,  

vnou�ata Karolínka a Tomášek a Ivana s rodinou.  

Dne 12. kv�tna 2011 se dožívá 70 let 

pan Josef Volek 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Všechno nejlepší, pevné zdraví, stálou pohodu a ješt� hodn� krásných chvil,  
strávených mezi svými nejbližšími,  

Ti ze srdce p�eje manželka a d�ti s rodinami. 

„Utekla ta léta rychle, není to na Tob� znát, 
úsm�v a	 T� neopouští, št�stí, zdraví chceme p�át.  

Penízky si hezky šet�i, najdi pro n� schovku, 
za pár let pak oslavíme rádi s Tebou stovku”. 

Dne 20. kv�tna 2011 oslaví krásné 60. narozeniny 

paní Drahomíra Matochová 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Vše nejlepší, pevné zdraví a stálou životní pohodu Ti ze srdce p�ejí  
dcera Iveta s p�ítelem Slavomírem a vnu�ky Michaela a Sabinka.  

„Kdo je po�ád veselý, stará moudrost praví,  
nena�íká v posteli, užívá si zdraví”. 

Dne 20. kv�tna 2011 oslaví krásné 80. narozeniny 

pan Štefan Šramek 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší, pevné zdraví, stálou pohodu  
a ješt� hodn� krásných chvil strávených 

 v kruhu svých nejbližších Ti ze srdce p�ejí  
dcera Milena a dcera Št�pánka s rodinou.  
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Vzpomínáme 

Dne 29. kv�tna 2011 se dožívá krásných 70 let naše dlouholetá kamarádka 

paní R�ženka Hanelová 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší, hodn� zdraví, št�stí a lásky Ti p�ejí Erika a Lída.  

„Maminko naše milá, vždy jsi up�ímná,  
lásky nám všem dáváš dosti a my p�ejeme Ti hodn� št�stí,  

ale hlavn� zdraví�ka, a	 kveteš jako r�ži�ka,  
vedle Tvého Víti, nech	 Ti slunce ješt� dlouho svítí”. 

Dne 29. kv�tna oslaví krásné 70. narozeniny 

paní R�ženka Hanelová 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Ze srdce Ti blahop�ejí manžel Vít�zslav, dcery Ilona a Jana s rodinami. 

„Roky plynou, vzpomínky z�stávají...” 
Dne 5. kv�tna 2011 vzpomeneme smutné 15. výro�í úmrtí 

pana Zde�ka Zaorala 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné. 

Rodina Zaoralova. 

„Odešel jsi tak tiše, jako když zhasne svíce, 
my cht�li Ti toho ješt� tolik �íct, 

ta rána v srdci tatínku bolí  
a zapomenout na Tebe nikdy nedovolí”. 

Dne 6. kv�tna 2011 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí  
našeho tatínka, d�de�ka 

pana Jaroslava Šopíka. 
Za vzpomínku d�kuje dcera Eva.  
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„Ta rána v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí. 
I když už nejsi mezi námi, v srdci žiješ stále s námi”.  

Dne 8. kv�tna 2011 vzpomeneme 10. smutné výro�í, kdy nás navždy opustila  
naše milovaná maminka a babi�ka 

paní Marie Fleischmanová 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou stále vzpomínají synové a dcera s rodinami. 

„Z�stáváš v naší mysli na dlouhý �as, 
jako bys jen odešla a m�la se vrátit zas". 

Dne 8. kv�tna 2011 vzpomeneme nedožitých 84 let života  
naší drahé manželky, maminky a babi�ky  

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

S láskou a úctou vzpomínají manžel a dcera s rodinami. 

Dne 13. kv�tna 2011 vzpomeneme 10. smutné výro�í úmrtí 

pana Jana Schmidta 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné. 

Zárove� jsme letos vzpomn�li jeho nedožitých 75 let. 
Vzpomínají d�ti s rodinami. 

„Jsou lidé, kte�í pro nás v život� znamenají víc, než ostatní. 
O to t�žší je nau�it se žít bez nich”. 

Dne 9. kv�tna 2011 si p�ipomeneme 6. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 

pan Ji�í Maršal 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Jarmila,  
dcery Leonka a Zlatka a ostatní rodina.  
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„Tak ráda jsi pro nás žila a s námi tady byla, 
vždy na tvá�í úsm�v m�la, zlý osud nám Tebe náhle vzal. 

A co my za lásku Tvou Ti m�žeme dát? 
Jen hrst krásných kv�t� a v slzách vzpomínat”. 

Dne 26. kv�tna 2011 vzpomeneme 5. smutné výro�í úmrtí 

paní Olgy Petrušové 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

S láskou vzpomínají manžel, dcera a synové s rodinami.  

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

Dne 26. kv�tna 2011 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

pana Josefa Floka 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomínají manželka, dcery Leona a Bronislava s rodinami.  

„Když navždy odešla nám maminka, 
z�stal jen žal a v srdci vzpomínka". 

Dne 22. kv�tna 2011 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí milovaného �lov�ka 

paní Vladimíry Štefkové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 

„To, že �as rány hojí, je jen zdání. 
V srdci z�stává bolest a vzpomínání“.  

Dne 27. kv�tna 2011 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

pana Luboslava Váni 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Stále vzpomíná bratr Karel s rodinou. 
Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi.  
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Nabízím pronájem nového mezonetového bytu 
v centru Vrbna pod Prad�dem. Informace na tel. �. 602 521 480.

Nabízím k pronájmu prodejnu potravin 
na ul. Svatopluka �echa ve Vrbn� pod Prad�dem. Telefon 608 825 391. 

Inzerce 

Nový PNEUSERVIS 
na ul. Jesenická (naproti D�evokombinátu) 

Poskytujeme tyto služby: 
- prodej pneumatik, alu disk�
- pln�ní klimatizace 
- �išt�ní interiéru 

U nás zakoupené pneumatiky = ventilky+dusík zdarma 

Mobil 605 953 572 nebo 736 171 235 
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