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Slovo starostky
Vážení spoluobþané,
v mČsíci þervnu nás þeká jedna z nejvýznamnČjších událostí letošního roku - Vrbenské slavnosti,
kterými chceme spoleþnČ radostnČ vzpomenout a oslavit událost roku 1611, kdy pĤvodnČ hornická
osada byla povýšena na svobodné horní mČsto s názvem Vrbno. Vážení obþané mČsta, mikroregionu
i všichni návštČvníci, srdeþnČ Vás zvu strávit aĢ už nČkolik hodin nebo celé dva dny na slavnostech
25.-26.þervna 2011 ve VrbnČ pod PradČdem. Slavnosti jsou vyvrcholením letošních událostí
organizovaných mnoha vrbenskými subjekty v prĤbČhu celého roku, co se týká rozsahu, poþtu
úþinkujících, urþitČ i návštČvníkĤ. VČĜíme spoleþnČ s organizaþním štábem, že kvalitou programu
a celého zabezpeþení službami nebudou návštČvníci slavností zklamáni. KoneckoncĤ se oþekávání
kvality a takĜka bezchybné organizace stalo samozĜejmostí, snahou všech jistČ bude vysokou laĢku
udržet i letos, zejména letos.
Ráda využiji této pĜíležitosti, abych podČkovala všem organizacím ve mČstČ, subjektĤm zĜízeným
mČstem, obþanským sdružením a ostatním institucím, které se aktivnČ zapojily do našeho zámČru,
aby se myšlenka vzpomenout mČstského výroþí nestala jen izolovanou aktivitou radnice, ale dostala
se „pod kĤži“ široké veĜejnosti. Jsem pĜíjemnČ pĜekvapena, kolik nových nápadĤ a dĜíve
nerealizovaných akcí vzniklo, kolik lidí se zapojilo. Nechci v tuto chvíli nikoho jmenovat, urþitČ
bych nČkoho zapomnČla, všem patĜí mé podČkování, vážím si Vašich aktivit. Se všemi událostmi
roku
se
mĤžete
obeznámit
na
webových
stránkách
mČsta
na
adrese
http://www.vrbnopp.cz/cs/mesto/400-let-vyroci-mesta/kalendar-akci.html. Tohle je složitá adresa,
staþí kliknout na žluté výroþní „razítko“ na úvodní stránce. Jsou tam akce již uskuteþnČné, rádi
bychom je postupnČ doplĖovali fotografiemi, dovoluji si proto vyzvat organizátory, zda by nám
fotografie neposkytli ke zveĜejnČní. Termíny akcí v pĜíštích týdnech si nezapomeĖte poznaþit do
svých plánovacích kalendáĜĤ. Svou návštČvou potČšíte poĜadatele a sobČ zajistíte pČkný zážitek -.
PĜi myšlence, že pĜed 400 lety tady žili lidé, kteĜí zde stavČli domy, obdČlávali pole, tČžili dĜevo,
vykonávali svá Ĝemesla, vychovávali a vzdČlávali dČti a pohĜbívali své drahé, napadá mne srovnání,
že se nČkteré okolnosti, podmínky zmČnily. Ale spoleþné nám všem je to, že Vrbno je naším
domovem, se všemi radostmi i strastmi, kterými þlovČk musí v životČ projít. MČsto nemohlo
a nemĤže za to, že se stĜídají údobí šĢastná i bolestná. Atmosféru a pocity vytváĜejí lidé v nČm žijící,
každý jednotlivec, každý z nás. Žádný anonym. Každý máme své jméno s adresou domova Vrbno
pod PradČdem.
PĜeji Vám vše dobré.
Ing.Helena Kudelová, starostka
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Informace Rady mČsta Vrbno pod PradČdem
V mČsíci kvČtnu RM projednala následující záležitosti:
RM s c h v á l i l a :
poskytnutí dotace Levicovému klubu žen Vrbno pod PradČdem na uspoĜádání „PĜedmájové veselice“ ve
výši 3.000 Kþ,
poskytnutí dotace AMK Vrbno pod PradČdem pro poĜádání 5. roþníku mezinárodního automobilového
závodu „Vrbenský vrch“ ve výši 20.000Kþ,
návrh na odmČĖování þlenĤ komisí rady mČsta, kteĜí tyto funkce vykonávají jako fyzické osoby,
pronájem pozemkĤ p.þ. 231 þást o výmČĜe 170 m2 v k.ú. Mnichov pod PradČdem za úþelem zahrady, p.þ.
1469 o výmČĜe 43321 m2 a p.þ.1479 o výmČĜe 11 042 m2 v k.ú. Vrbno pod PradČdem za úþelem seþení,
p.þ. 1468/1 v k-ú Vrbno pod PradČdem za úþelem seþení,
návrhy likvidaþních komisí na vyĜazení a zpĤsob likvidace poškozeného a jinak nepotĜebného majetku
tČchto pĜíspČvkových organizací: MateĜská škola Jesenická, MateĜská škola Ve Svahu, Základní škola,
StĜedisko kultury a vzdČlávání, Domov pro seniory,
poĜadník na pĜidČlení bytĤ na rok 2011,
návrh rozpoþtu správy bytĤ na rok 2011,
pĜidČlení bytu do domu s peþovatelskou službou manželĤm A. a V. K.
RM r o z h o d l a:
o uzavĜení Dodatku þ.1 ke SmlouvČ o poskytnutí dotace z rozpoþtu regionální rady Regionu soudržnosti
Moravskoslezsko na projekt „Areál volnoþasových aktivit ýerná Opava“,
o uzavĜení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoþtu regionální rady Regionu soudržnosti
Moravskoslezsko na projekt „Vrbenská veĜejnost do škol“,
o vyhlášení zámČru na pronájem pozemkĤ p.þ. 437 þást o výmČĜe 50 m2 v k.ú. Vrbno pod PradČdem za
úþelem seþení, p.þ. 136/1 o výmČĜe 266 m2 v k.ú. Železná pod PradČdem za úþelem zahrady a p.þ. 1015
o výmČĜe 50 m2 v k.Ĥ. Vrbno pod PradČdem za úþelem zahrady.
RM o d s o u h l a s i l a:
konání sbírky urþené na opravu kulturních památek (kostela a hrobĤ významných osobností pohĜbených
na mČstském hĜbitovČ),
výmČnu oken – demontáž stávajících oken, zhotovení a montáž plastových oken za finanþní spoluúþasti
majitelĤ T.B., Nové doby 417, a J. a P. Š., Sadová 499.
RM v z a l a n a v Č d o m í:
zprávu o hospodaĜení v lesích MČsta Vrbna pod PradČdem v roce 2011.
RM v z a l a n a v Č d o m í :
zpracování þtyĜ rokĤ kronik mČsta a u l o ž i l a zveĜejnit v el. podobČ na webu mČsta a v tištČné podobČ
k nahlédnutí na MČÚ k pĜipomínkování,
informaci o vývoji pĜíjmĤ – sdílených daní, rekapitulaci pĜíjmĤ a výdajĤ a výsledky hospodaĜení za leden
– duben 2011,
informaci o vývoji pohledávek za rozpoþtovými pĜíjmy k 31.12.2010.
Ing. Lasota Miloš
místostarosta
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Zprávy z radnice
VeĜejná sbírka pro záchranu kulturních památek
ProstĜedky z veĜejných zdrojĤ þasto nestaþí na záchranu kulturního dČdictví, a poznáváme to také v našem
mČstČ. PĜednedávnem mČsto pĜispČlo farnosti Ĝímskokatolické církve na zahájení oprav kostela sv. Michaela, ale
rozsah restaurátorských i stavebních prací žádá další podporu. Místem hodným záchrany je také hĜbitov a hroby
významných osobností, které se zasloužily o rozkvČt mČsta. To je i dĤvod, proþ radní mČsta podpoĜili myšlenku
vyhlášení veĜejné sbírky na opravu kulturních památek ve VrbnČ pod PradČdem. Zahájena má být v polovinČ
þervna a pobČží do konce letošního Ĝíjna, výtČžek je urþen právČ na opravu hrobĤ významných osobností
pohrbených na mČstském hĜbitovČ a na opravu kostela. MČsto pro ten úþel musí založit zvláštní úþet v bance, na
který bude možno dary posílat. ýíslo úþtu bude zveĜejnČno na internetových stránkách mČsta a v pĜíštím
Zpravodaji. PĜispČt na záchranu památek mĤžete také vhozením penČz do pokladniþek, které budou umístČny
v budovČ MČstského úĜadu Vrbno pod PradČdem, ve StĜedisku chytrých aktivit a ve dnech oslav 400 let mČsta
24. až 26. þervna v sále klubu Mír. DČkujeme za podporu dobré vČci.
O þem se hovoĜí
Agentura „Jedna paní povídala (JPP)“ funguje bohužel také ve VrbnČ pod PradČdem. Horkou novinkou
zpravodajství JPP je informace, že radnice je finanþnČ zainteresována na pĜihlašování nových, zejména pak
romských obyvatel, kterých tady má pĜibýt až tĜi sta. NČkteré „zaruþené“ informace dokonce pĜisuzují zásluhy na
zvyšování poþtu obyvatel mČsta pĜímo starostce. Pravda je samozĜejmČ jinde. Žádné dohody s jinými mČsty
radnice, ale ani starostka mČsta nemá a proti podobným nesmyslným fámám se ostĜe ohrazuje. StČhování
obyvatel patĜí k základním lidským právĤm a bČžnČ nad tím lidé ani nepĜemýšlejí. Žení se a vdávají, najdou
pracovní uplatnČní jinde v republice nebo za hranicemi, jiní zase potĜebují být blíže specializovaným
zdravotnickým centrĤm nebo školám, dĤvodĤ pro stČhování je prostČ nekoneþné množství. NovČ pĜíchozí
obþané, o nichž se nyní tak vzrušenČ hovoĜí, mohou získat nájemní smlouvu v objektech ubytoven na ulici
Sklárenské nebo jinde. S platnou nájemní smlouvou a platným obþanským prĤkazem pak pĜicházejí na pracovištČ
matriky MČstského úĜadu Vrbno pod PradČdem, vypíšou pĜihlašovací lístek a získávají tak trvalý pobyt. PodobnČ
jako v jiných nájemních domech, patĜících mČstu nebo soukromým subjektĤm, je nájemní smlouva psána na
jednoho konkrétního þlovČka – a ten je oprávnČn dát souhlas k pĜihlášení k trvalému pobytu dalším þlenĤm
rodiny, aĢ jsou to manžel þi manželka, registrovaný partner, druh þi družka, dČti, matka a podobnČ. Pokud se
jedná o obþany jiných státĤ, ti musí mít povolení k pobytu v ýR, které jim vyĜizuje cizinecká policie.
V pĜípadech, kdy novým obyvatelĤm skonþí nájemní smlouva v ubytovnČ, je jejich starostí, jak si zabezpeþí své
bytové potĜeby. MČsto vĤþi nim nemá žádné povinnosti a nemá ani volné byty, které by jim snad nabízelo. Byty
se pĜidČlují podle aktuálního poĜadníku na rok 2011, který schválila nedávno Rada mČsta. Kdo má zájem podívat
se na poĜadí žadatelĤ, má samozĜejmČ možnost – poĜadník je vyvČšen na nástČnce radnice v prvním patĜe na
konci chodby pĜed finanþním odborem.
MČsto krásní letní výsadbou
Máme þisté a také krásnČ kvetoucí mČsto. JistČ jste si pĜi svých cestách za prací, do školy, na nákupy nebo pĜi
procházkách všimli, v plném kvČtu jsou truhlíky v blízkosti nákupního centra u okružní kĜižovatky, záhony
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v pásech zelenČ na „kolonádČ“, v plném kvČtu je také horská louka na okružní kĜižovatce, jíž nyní vévodí stovky
a stovky kopretin. KrásnČ vykvetly také zahrádky a pĜedzahrádky u rodinných i bytových domĤ, ale také okna
pĜíbytkĤ, balkony a lodžie. Zdá se, že pracovní skupina, která má vybrat nejkrásnČjší místa v probíhající soutČži
„Kvetoucí mČsto“ bude mít hodnČ práce. PĜipomeĖme, že se do soutČže nemusíte nikam pĜihlašovat, komise
bude v prĤbČhu léta hodnotit prostranství u firem, pĜedzahrádky, zahrádky, okna domĤ a vybírat, která místa jsou
skuteþnČ nejkrásnČjší. SoutČží se v kategorii A. okno, B. balón a C. okolí domu. PĜipraveny jsou hodnotné ceny
v podobČ poukazĤ na nákup kvČtin a zahradnických potĜeb. VítČz každé kategorie mĤže nakupovat za tisíc korun,
v poĜadí druzí a tĜetí pak za 700 a 500 korun. Hodnotí se celkový estetický dojem, kompoziþní uspoĜádání,
harmonie sladČní barev i originalita. Šanci vyhrát máte také vy! (Foto z ulic mČsta: Lenka Olehlová)
Máme i ošklivá místa…
Ne všem ale na srdci leží, v jakém prostĜedí
žijeme. I když mČsto vydává statisíce korun za jarní
a podzimní úklid, když nechává v ulicích pĜistavit
kontejnery na velkoobjemový odpad, nČkteĜí lidé si
þernou skládku na ulicích dČlají celoroþnČ. Podívejte
se, jak to obþas vypadá, v tomto pĜípadČ na zaþátku
ulice StĜelniþní. Kdopak takto vyĜešil nerudovský
problém, kam s ním? NevidČli jste své sousedy?
Upozornili jste je, že se na takový nepoĜádek
nechcete dívat z oken svých bytĤ? NČkdo mČl dost
penČz na nový nábytek, ale pochybČly mu drobné,
aby si tĜeba odvoz na sbČrný dvĤr Technických
služeb Vrbno objednal. Anebo aby sám odpad na
sbČrný dvĤr odvezl a uložil. MĤže tak uþinit nejen
v pracovních dnech, ale také o sobotách dopoledne.
(Foto Lenky Olehlové)
Dejte hlas nejkrásnČjším fotografiím naší fotosoutČže
Už jen nČkolik dnĤ máte pĜíležitost vybrat, které fotografie zaslané do fotosoutČže „Vrbno mým objektivem“
jsou nejlepší. Hlasuje se na internetových stránkách mČsta: www.vrbnopp.cz , po rozkliknutí tlaþítka naší
fotosoutČže se vám otevĜou jednotlivé snímky, u každého je možnost pĜiĜazení až pČti hvČzdiþek. ýím více vás
fotografie zaujala, tím více hvČzdiþek jí udČlíte. Rozhodnete tak o vítČzi divácké ceny. O tom, kdo vyhraje
a získá kvalitní digitální fotoaparát, rozhodne už jmenovaná porota. Výsledky najdete opČt na internetových
stránkách mČsta, ale rovnČž v tomto Zpravodaji.
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ZmČna ve vydávání rybáĜských lístkĤ
Následující informace jistČ potČší pĜíznivce rybaĜení. Dostat se k rybáĜskému lístku bude od zaþátku letních
prázdnin snazší: od 1. þervence totiž zaþnou obþanĤm ýeské republiky vydávat rybáĜský lístek obecní úĜady
s povČĜeným obecním úĜadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybáĜského lístku trvalý pobyt, popĜípadČ
cizincĤm, kteĜí se zdržují v obvodu jeho pĤsobnosti. ZmČnu pĜineslo schválení zákona þ. 104/2011 Sb.). Pro
fyzické osoby s místem trvalého pobytu v obcích Karlova Studánka, Karlovice, Ludvíkov, Široká Niva a Vrbno
pod PradČdem tedy budou rybáĜské lístky vydávat finanþní odbor MČstského úĜadu Vrbno pod PradČdem.
UpozorĖujeme, že na radnici není možné získat povolenky k lovu – ty budou vystavovat rybáĜi.
Také ve VrbnČ jsou letos více vidČt zmije
V minulých dnech mohli lidé ve volné pĜírodČ, ale
také na zahrádkách a v blízkosti domĤ þastČji natrefit
na hady, mimo jiné také na zmije. Podle herpetologĤ
se tak dČje nejvíce v kvČtnu, v dobČ páĜení. Na
radnici už máme nČkolik hlášení o výskytu zmijí na
zahrádkách a v jednom pĜípadČ také na asfaltové
místní komunikaci, proto je na místČ opatrnost
a zejména informování dČtí, jak se pĜi setkání s jinak
velmi plachým a pĜísnČ chránČným tvorem zachovat.
Ze zmijí mají mnozí lidé až panický strach, proto
jsou schopni je v okamžitém hnutí mysli zabít. Zmije
je ovšem plachý tvor a útoþí jen vzácnČ, v ohrožení.
To se mĤže stát, když na ni þlovČk nevČdomky
šlápne, když je zranČna, nebo ji þlovČk znemožní
pĜirozený únik do bezpeþí. I tehdy se zmije snaží narušitele nejprve odradit náznakem výpadu a ostrým syþením.
Herpetologové doporuþují pomalu odstoupit a nechat zmiji možnost dostat se do bezpeþí.
Zmije se nedrží tam, kde je velký pohyb lidí þi zvíĜat, zažene ji také pravidelné sekání trávy motorovou
sekaþkou. DĤležité je uvČdomit si, že zmije neslyší, zato vnímá otĜesy pĤdy. Zoologové pĜidávají také další radu,
jak si zabezpeþit zahradu pĜed zmijemi – prostČ ji uklidit. Udržovat na ní poĜádek, bez hromad trámĤ, zbytkĤ
stavebního materiálu, bez odloženého zahradního náĜadí apod., doporuþuje se též udržování co nejménČ
vzrostlého trávníku.
Herpetologové odmítají, že by zmije byly pĜemnoženy. Podle nich nemá opodstatnČní tvrzení, že jejich vyšší
výskyt se opakuje v pĜírodČ každé tĜi až þtyĜi roky. Zmije jsou v kvČtnu víc vidČt, protože je þas páĜení a soubojĤ
samcĤ. Pravdou naopak je, že zmije mohou žít v bezprostĜední blízkosti lidských obydlí a ve výjimeþných
pĜípadech se dostat také do domu, garáže a podobnČ. Znám je též pĜípad, kdy si žena donesla zmiji domĤ
v košíku s vypraným prádlem, který pĜedtím stál na zemi. PĜemístČní zmijí o kus dál také k niþemu nemusí vést,
protože je to teritoriální živoþich a uvolnČný prostor mĤže záhy obsadit další zmije. Po zveĜejnČní informací
o vyšším výskytu zmijí se objevily také na internetu zajímavé názory lidí, nČkteĜí tu vylíþili své zážitky, jak lze
v symbióze obývat zahradu se zmijí. SamozĜejmČ je zapotĜebí vČtší pozornosti tam, kde si hrají dČti, protože
uštknutí zmijí je pro nČ, stejnČ jako tĜeba pro chronicky nemocné dospČlé, nebezpeþnČjší.
NČkteĜí z nás mají ještČ zažity staré rady, jak se zachovat v pĜípadČ uštknutí zmijí. PĜíruþky dĜíve uvádČly jako
správný postup vysávání jedu ústy, þi naĜíznutí rány pro vyþištČní a zaškrcení konþetiny nad místem kousnutí. Na
to zapomeĖte, rady lékaĜĤ a také herpetologĤ jsou zásadnČ jiné. NejdĤležitČjší je zachovat klidnou hlavu,
ZRANċNÉHO ULOŽIT NA KLIDNÉ MÍSTO NEJLÉPE VE STÍNU, MÍSTO UŠTKNUTÍ ZCHLADIT
NAPěÍKLAD MOKRÝM RUýNÍKEM A PěIVOLAT OKAMŽITOU POMOC, nebo zorganizovat vlastní
odvoz zranČného do lékaĜského zaĜízení. Je dĤležité, aby mČl zranČný co nejménČ pohybu a je na lékaĜích, aby
zvolili nejlepší možnou péþi. Sérum proti hadímu jedu se aplikuje jen v nutných pĜípadech, zato je zpravidla
nutné, aby zranČný zĤstal nČkolik pĜíštích hodin nebo dnĤ na pozorování v nemocnici. ObecnČ platí, že vČtší
nebezpeþí hrozí v pĜípadech, kdy zmije uštkla þlovČka v blízkosti hlavních tepen, hlavy þi srdce, záleží také na
dávce jedu. Podle odborníkĤ ovšem þlovČk není pro zmije koĜistí, proto na lidech jedem neplýtvá, dávka jedu
mĤže být minimální nebo dokonce žádná, záleží též, zda uštkne jedním, nebo obČma zuby. Zmije se v pĜírodČ
vyskytuje v rozliþných barevných variantách, od šedoþerné, hnČdoþerné až po þernou, postrádající jinak
nezamČnitelný klikatý pás na hĜbetČ (foto: zdroj –Internet, Profimedia).
Opatrnost je tedy na místČ, panický strach ze setkání se zmijí ale urþitČ ne.
Mgr. Alena KiedroĖová, odbor vnitĜních vČcí MÚ
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Státní láznČ zahájily lázeĖskou sezónu
LáznČ v KarlovČ Studánce poĜádaly v sobotu 21. kvČtna slavnostní zahájení lázeĖské sezony. Každoroþní
kulturní akce vypukla úderem desáté hodiny pĜed Hudební halou, kde od Slezského domu pĜipochodoval prĤvod
mažoretek Dixi s hudebním doprovodem Hornické kapely. LázeĖskou sezonu oficiálnČ pĜed Hudební halou
zahájilo božstvo lékaĜství Aeskulap, jeho tĜí dcery Meditrine, Panakei, Hygiei a syn Telesfora. ,,Sestoupili jsme
z Ĝeckých bájí do Karlovy Studánky, abychom spoleþnČ s Ĝeditelem lázní slavnostnČ zahájili lázeĖskou sezonu,“
v proslovu Ĝekl bĤh lékaĜství Aeskulap. ěeditel lázní Lubomír Schellong pak svým proslovem vše zahájil
a pozval návštČvníky na prohlídku lázeĖských domĤ v KarlovČ Studánce. ,,U této pĜíležitosti bych vás chtČl
pozvat do novČ zrekonstruované vily Eugen, což mnozí z vás budovu znáte pod názvem Šárka. S úctou k historii
jsme velice rádi budovČ vrátili její pĤvodní název. Prohlédnou si mĤžete i jakékoliv jiné budovy v krásném
prostĜedí státních lázní,“ uvedl ve svém slavnostním proslovu Ĝeditel lázní Lubomír Schellong, který závČrem
oficiálnČ zahájil letošní sezonu.
V poledne si návštČvníci mohli projít nČkteré lázeĖské domy a prohlédnout si i provoz lázní se zajímavým
výkladem k jednotlivým procedurám. Navštívit mohli bazénový komplex, Ĝeditelství lázní anebo tČlocviþnu
a posilovnu v lázeĖském domu Orlík.
Obdivovatelé pĤvabných mažoretek a hudby Hornické kapely mČli možnost uvidČt promenádní koncert opČt
pĜed Hudební halou. Odpoledne byla za pĜíznivého poþasí pĜichystána procházka Karlovou Studánkou
s prĤvodkyní v historickém obleþení.
Zájemci malíĜství a obrazĤ mohli shlédnout vernisáž malíĜe Stojáka. PĜíznivci hudební procházky,
pojmenované jako Polská krev, zase obdivovali operetu v podání hercĤ opavského divadla. Slavnostní zahájení
lázeĖské sezony bylo zakonþeno taneþním veþerem.
Studio STA o.s. | Radek Vráblík, www.sta-studio.webnode.cz
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Z hotelu odcizil peníze a cigarety
Vloupání do hotelu v LudvíkovČ šetĜí nyní vrbenští policisté. V dobČ od 27. do 28. 4. 2011 dosud neznámý
pachatel násilnČ vnikl do budovy a dostal se až do výþepu restaurace. Zde násilnČ otevĜel zásuvku za pultem, ze
které odcizil cigarety rĤzných znaþek a finanþní hotovost pĜes 20 tisíc Kþ. ZpĤsobená škoda þiní 39 tisíc Kþ.
Mobil ani penČženka v batohu nezĤstaly
V prĤbČhu dopoledne 5. 5. 2011 ve VrbnČ pod PradČdem pĜišla nezletilá školaþka v místní škole o mobilní
telefon Sony Ericsson Xperia a penČženku s hotovostí 40 Kþ. VČci pachatel odcizil z batohu, který byl
v neuzamþené tĜídČ. ZpĤsobená škoda þiní pĜes 8 tisíc Kþ.
Elektromotory jsou v kurzu
Policisté v prĤbČhu dnĤ od 18. do 19. 5. 2011, šetĜili hned dva pĜípady krádeží rĤzných elektromotorĤ.
Ve VrbnČ pod PradČdem na ulici Jesenická dosud neznámý pachatel využil toho, že z místní firmy byl vytažen
lis na vstĜikování plastové hmoty. Pachatel z nČj odcizil elektromotor a olejové þerpadlo na hydraulický olej.
ZpĤsobená škoda þiní 50 tisíc.
Ve Dvorcích zase pachatel vnikl do areálu firmy a haly svaĜovny. Zde odcizil elektromotor v hodnotČ 20 tisíc
Kþ a pak se násilnČ dostal ještČ do dílny a vzal dalších osm elektromotorĤ. Svým jednáním zpĤsobil majiteli
škodu ve výši 33 tisíc Kþ.
komisaĜ por. Ing. KĜištofová Ivana a komisaĜ por. Bc. Pavla Tušková
Policisté darovali krev
Jako na policejní stanici si v pátek 20. kvČtna dopoledne museli pĜipadat na Transfúzní službČ v Bruntále,
která je þlenem skupiny AGEL. Celkem 29 policistĤ z regionu se zde vypravilo darovat nejcennČjší tekutinu –
krev – v rámci každoroþní akce „Daruj krev s policistou“, pĜiþemž dva policisté pĜišli darovat úplnČ poprvé.
BezpĜíspČvkovými dárci krve se mohou stát lidé ve vČku od 18 do 60 let. Pro darování musí být naprosto
zdraví a ani v minulosti nesmČli prodČlat žádné závažné onemocnČní, jako napĜíklad infekþní žloutenku nebo se
léþit ze závislosti na alkoholu þi drogách. Vhodnost konkrétního dárce posoudí pĜímo na odbČrovém stĜedisku
individuálnČ lékaĜ. Veþer pĜed odbČrem by mČli dárci omezit tuþná jídla, nepít alkohol, ráno lehce posnídat
a velmi dĤležitý je pitný režim. Je nutné si s sebou vzít obþanský prĤkaz a prĤkaz pojišĢovny.
K odbČru na Transfúzní službČ v Bruntále je vhodné se pĜedem objednat na telefonním þísle
724 612 667, 554 700 660.
Bc. Hana Szotkowská, mluvþí holdingu AGEL, tel. 725 310 241, hana.szotkowska@agel.cz

od 20. 4. do 20. 5. 2011
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Hasiþi z Vrbna poĜádali pohárovou soutČž
Již dvacátý roþník tradiþní pohárové soutČže v hasiþském sportu probČhl 21. 5. 2011 ve VrbnČ pod PradČdem.
Tento jubilejní roþník byl poĜádán již na jiném místČ, než jak tomu bylo v letech pĜedchozích. Po domluvČ
s majiteli areálu restaurace Mír se klání konalo na tomto místČ.
Start soutČže byl naplánován na 11 hod., jak se také i stalo. Do areálu pĜijelo celkem 17 družstev mužĤ
a 2 družstva žen z okresĤ Opava, Bruntál a Jeseník. Prvním soutČžícím bylo domácí mužstvo, které dosáhlo þasu
17,64s a obsadilo celkovČ 4. místo. VítČzem soutČže se stalo družstvo ze Sádku (okres Opava) þasem 16,58s, na
druhém místČ skonþily Janovice u RýmaĜova a bronzovou pĜíþku obsadili hasiþi z Lipové-LáznČ.
Bohužel nás opČt v odpoledních hodinách zasáhla velká prĤtrž mraþen, kterou doprovázely i kroupy. Toto
nevlídné poþasí odradilo spoustu divákĤ, kterých na zahájení soutČže pĜišla a sjela se z celého okolí spousta.
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Nakonec jsme bouĜku pĜeþkali a soutČž dotáhli do zdárného konce. Doufejme, že další roþník už nám bude
poþasí pĜát.
Mnohokrát dČkujeme všem sponzorĤm, kteĜí již tradiþnČ podporují naše klání!!!
Vybrané události v tomto období:
27. 5. 2011
Ve veþerních hodinách tohoto dne vyjíždČlo družstvo hasiþĤ z Vrbna pod PradČdem na likvidaci události.
Jednalo se o únik velkého množství vody do obytného domu. MajitelĤm nemovitosti se nepodaĜila zastavit voda
pomocí uzávČru v domČ, tudíž museli hasiþi najít a zastavit hlavní uzávČr pĜívodu vody do domu. Poté se na
místo dostavili specializovaní pracovníci, kteĜí si již s majiteli domluvili další postup, tak aby mohla být dodávka
vody co nejdĜíve obnovena.
6. 5. 2011
DvČ jednotky hasiþĤ vyjíždČly toto dopoledne na požár výškové budovy ve VrbnČ pod PradČdem. Na místo se
dostavila jako první místní hasiþská jednotka se tĜemi vozidly vþetnČ výškové techniky. Bylo zjištČno
a nahlášeno, že se jedná o zavĜený byt, ve kterém zĤstal hrnec na kamnech. Po otevĜení prostor pomocí
speciálního náĜadí na tyto práce, jsme hrnec odstranili z kamen a byt vyvČtrali. Díky vþasnému ohlášení této
události a rychlému zásahu hasiþĤ došlo k uchránČní velkých hodnot, jelikož se jednalo o byt ve více
podlahovém panelovém domČ, kde by hrozilo poškození okolních prostor.
7. 5. 2011
Pár minut po deváté hodinČ veþerní byla povolána jednotka hasiþĤ z Vrbna a Bruntálu na požár komínového
tČlesa ve VrbnČ pod PradČdem. Po pĜíjezdu vrbenské jednotky byla zpráva potvrzena a provádČlo se vyþištČní
komínového tČlesa pomocí kominického náĜadí, které se nachází ve výbavČ cisternového vozidla hasiþĤ. Po
vyþištČní, vychladnutí komínu a kontrole pomocí termokamery se jednotky vrátily zpČt na základnu.
OndĜej Chalupa – velitel jednotky SDH

Centrum sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko
•
•
•

Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav PiĖos, privátní psycholog
Právní poradenství – JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou specializací
Sociální poradna – Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotnČ postižené Bruntál

Kde? MČstský úĜad Vrbno pod PradČdem, Nádražní 389, pĜízemí, kanceláĜ þ. 104
Termíny poraden na þerven 2011:
Psychologická poradna stĜeda 22. 06. 2011
Právní poradna stĜeda 15. 06. 2011
Sociální poradna úterý 14. 06. 2011

-

od 13:00 do 17:00 hod
od 13:00 do 17:00 hod
od 12:30 do 14:30 hod

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní MČstského úĜadu Vrbna pod PradČdem
(tel.: 554 795 130).
Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!
Ivana Remešová, DiS.

O dotace z EU se ucházelo bezmála 400 projektĤ
Až do konce roku 2015 mohou nejrĤznČjší subjekty sídlící v mČstech a obcích na obou stranách þesko-polské
hranice získat prostĜedky na realizaci svých projektĤ s využitím Fondu mikroprojektĤ v Euroregionu
PradČd/Pradziad. První etapa bČžela tĜi roky a završena byla k poslednímu dni prosince 2010.
Uvećme nČkolik zajímavých údajĤ: hodnota celkového projektu Fond má do konce roku 2015 mírnČ
pĜesáhnout 11 milionu Euro, z toho na þeské stranČ se má blížit 5,2 milionu Euro. Fond mikroprojektĤ
v Euroregionu PradČd þerpá zdroje z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to ve výši necelých 9,4
milionu Euro.
Fond mikroprojektĤ je realizován v rámci Operaþního programu pĜeshraniþní spolupráce ýeská republika –
Polská republika, cíl 3. Princip vedoucího partnera tady zastává þeská strana euroregionu, a proto jsme se zeptali
Ĝeditele Euroregionu PradČd Ing. ZdeĖka Jarmara, jak si zatím vedli žadatelé o dotace. „BČhem první etapy
projektu probČhlo šest kol pĜíjmĤ, v nichž bylo zaevidováno 399 projektových žádostí. Pouhých tĜináct z nich
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nesplnilo podmínky pĜijatelnosti, což svČdþí o velmi dobré pĜípravČ projektĤ a také jejich významu pro rozvoj
regionu. Euroregionální Ĝídící výbor následnČ z registrovaných žádostí schválil k financování celkem 343 žádostí
ve výši 5,2 mil. Euro.“
Do konce první etapy bylo zrealizováno 140 þeských a 103 polských projektĤ. MĤžete uvést pĜíklad nČkterého
projektu, který vás oslovil zcela mimoĜádnČ, napĜíklad novým, jinde nerealizovaným nápadem?
„PČkný mikroprojekt pro své nejmladší pĜipravilo mČsto Krnov. Vybudovalo dopravní hĜištČ v areálu
StĜediska volného þasu, vybavené dopravními znaþkami. Pro pĜedškoláky zakoupili dČtské dopravní prostĜedky.
Cílem spolupráce mateĜských škol z Krnova a polských Hlubþic je spoleþná teoretická a praktická výuka dČtí na
dopravním hĜišti a tím do budoucna zvýšení bezpeþnosti v oblasti dopravního ruchu v pĜíhraniþí. Se zajímavým
nápadem se pochlubili partneĜi Místní akþní skupina ZáhoĜí-Beþva se sídlem v SobČchlebech u PĜerova
s Gminou Prószków. Uskuteþnili jednodenní Hry bez hranic, pĜi kterých soutČžilo deset šestiþlenných družstev
v rĤzných disciplínách. Aby nebylo nČkteré družstvo zvýhodnČno nasazením pĜevážnČ mladých þlenĤ, byl urþen
minimální vČkový limit. Závod antických povozĤ, kde konČ nahradily dvojice soutČžících s vozatajem ve
dvoukoláku, slalom, skoky a další disciplíny byly odmČĖovány bouĜlivým potleskem publika. Den byl zakonþen
maratónským bČhem, který nČkteré závodníky, i když okruh byl mnohem kratší než 42 km, zcela vyþerpal.
FinanþnČ nenároþná a zapojením znaþného poþtu úþinkujících podaĜená akce. Nemohu také opomenout vrbenské
tenisty, kteĜí v rámci projektu Léto tenisu Vrbno 2010 zorganizováním spoleþných týdenních soustĜedČní
mladých tenistĤ posílili spolupráci s klubem z Opole. A zakoupení nahazovacích strojĤ pro malé tenisty lze
chápat jako další tĜešniþku na dortu po poĜízení umČlého osvČtlení tenisových kurtĤ z pĜedcházejícího
mikroprojektu.“
Zejména malé nestátní neziskové organizace musí Ĝešit otázku, jak projekt realizovat, protože dotace se
proplácejí až následnČ, po kontrole vyúþtování. NapĜíklad mČsto Vrbno pod PradČdem podporuje nositele
projektĤ bezúroþnou pĤjþkou, jsou stejnČ vstĜícné i další obce?
„Máte pravdu. PĜi nastavování podmínek programu jsme neuspČli s požadavkem zálohových plateb.
Profinancování mikroprojektu je proto plnČ na žadateli. NČkteĜí využívají pomoci obce tak jako ve VrbnČ, nČkteĜí
získají pĤjþku od banky. V posledním období se rozšíĜilo využívání pĜíspČvkĤ od vlastních þlenĤ organizace
podávající žádost. Jsme si vČdomi toho, že se jedná o dlouhé peníze, ale pĜi realizaci mikroprojektu v rámci
podmínek programu žadatel dotaci získá. Pomalé proplácení dotace je skuteþnČ dominantním negativem a je
þasto pĜedmČtem kritiky jak žadatelĤ o dotaci, tak þlenĤ euroregionálního Ĝídícího výboru. I když se zkrátily
termíny kontrol, praktický dopad této úpravy jsme zatím nepocítili. VČĜím, že zaþínající druhá etapa programu
pĜinese v tomto smČru zlepšení. I pĜes tato negativa rád konstatuji, že první fáze realizace Fondu v Euroregionu
PradČd úspČšná.“
Mgr. Alena KiedroĖová

MČstská knihovna oceĖovala þtenáĜe
Šestý roþník soutČže „Celá tĜída þte“ vyhrála 5. A. TĜída si v úterý 24. kvČtna odnesla putovního maskota
knihovny - plyšového krtka. SouþasnČ byli vyhodnoceni a odmČnČni nejpilnČjší þtenáĜi jednotlivých tĜíd
1. stupnČ ZŠ.
Poprvé knihovna vyhodnotila a odmČnila „ýtenáĜe roku“, tČmi se za rok 2010 staly:
na dČtském oddČlení Hana Šmachová - 15 let
na dospČlém oddČlení Marie ýudovská - dĤchodkynČ z Myslivecké ulice.
Marie Remešová
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Vyhodnocení kvízových otázek
V prvním þtvrtletí roku 2011 probČhlo v knihovnČ první letošní kolo Kvízových otázek pro ,,starší a pokroþilé"
pod názvem STARÁ DOBRÁ KLASIKA...
Na prvních místech se umístily tyto úspČšné luštitelky:
251 bodĤ získala Eva Halaštová
188 bodĤ získala ZdeĖka Pivná
177 bodĤ získala Helena Urbanová
164 bodĤ získala Jana Tomanová
162 bodĤ získala Marta Svozilová
ÚspČšným luštitelkám blahopĜejeme, v knihovnČ je pro nČ pĜipravena malá pozornost.
Olga Hulínová vedoucí pĤjþovny pro dospČlé

Studio STA – studentská tisková a televizní agentura o. s.
Holþovice þ. p. 139, 793 71 Holþovice
IýO: 22 8888 53, web: www.sta-studio.webnode.cz
Studio STA – studentská tisková a televizní agentura o. s.
Nové sdružením, které se zabývá zaznamenáváním rozvoje a zachovávání kulturních tradic mČst a obcí,
kulturních, spoleþenských a sportovních akcí, neþekaných událostí formou tiskového a televizního portálu
zamČĜeného na aktuální informování veĜejnosti tvĤrþí prací aktivních lidí. Spolupracuje se sdČlovacími
prostĜedky a obþanskými sdruženími s podobnými cíli. ýlenem sdružení se mĤže stát kdokoliv. ýlenové mají
možnost se podílet na aktivitách sdružení a využívat výhod þlenství. MĤžete pracovat v týmu redaktorĤ, kteĜí
svou aktivitou se rozvíjejí pĜi tvorbČ reportáží, foto a videozáznamĤ. Budete moci psát rĤzné þlánky, glosy,
fejetony þi tvoĜit ankety. Velice budeme rádi za jakoukoliv spolupráci. Pomáhat mĤžete i v maliþkostech v oboru
kultury, historie, sportu a dalších událostech. MĤžete být naším dopisovatelem, zpravodajem, redaktorem,
foto þi video reportérem nebo manažerem soutČží. PĜihlásit se mĤže kdokoliv, staþí, když vyplníte pĜihlášku,
kterou pak pošlete na adresu sídla Studia STA o. s. PĜihlášku a podrobné informace naleznete na webových
stránkách www.sta-studio.webnode.cz nebo pĜes e-mail studio-sta@email.cz.
Studio STA o. s. | Radek Vráblík www.sta-studio.webnode.cz
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PĜi pĜíležitosti oslav 400. výroþí povýšení Vrbna pod PradČdem na mČsto
srdeþnČ zveme na

ve StĜedisko kultury a vzdČlávání Vrbno pod PradČdem v prostorách STěECHA
a MċSTSKÁ KNIHOVNA a dále v prostorách MATEěSKÉ ŠKOLY Ve Svahu, a to

YSiWHNþHUYQDRGGRKRG
¾


Ve STěEŠE mĤžete navštívit výstavu Sklárny JAKUB, fotografií Petra Slavkovského
a také výstavu o dosavadní þinnosti StĜediska kultury a vzdČlávání.

¾

MATEěSKÁ ŠKOLA Ve Svahu zve dČti a veĜejnost na zábavnou akci s písniþkami

„Hrnec plný zábavy“,

která zaþíná ve 14:30 hodin na zahradČ mateĜské školy Ve Svahu,
pĜi nepĜíznivém poþasí ve STěEŠE.
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Ministr životního prostĜedí jednal v Jeseníkách o národním parku
V þervnu 2009 zahájilo 5 veĜejnČ známých obþanĤ, žijících v Jeseníkách, petici na podporu vzniku Národního
parku Jeseníky (dále jen NP) a také veĜejnou informaþní kampaĖ na toto téma. Výsledkem je to, že návrh NP
získal významnou regionální podporu a stal se dĤležitým tématem. Ministr životního prostĜedí Tomáš Chalupa
pĜijel s poþetnou delegací vedení ministerstva dne 2. kvČtna do mČsta Jeseník. BČhem celodenní návštČvy zde
pĜevzal petici a jednal se zástupci regionu o možném vzniku NP.
VeĜejná kampaĖ ukázala, že myšlenka NP má své oponenty, ale i znaþnou podporu. Petici samotnou
podepsalo 15.500 lidí, zejména z JeseníkĤ a blízkého okolí, pĜipojila se Ĝada osobností na regionální i celostátní
úrovni. Také nČkolik prĤzkumĤ veĜejného mínČní potvrdilo, že vČtšina lidí podporuje vznik NP. Klub þeských
turistĤ Olomouckého kraje pĜijal na konci záĜí 2010 stanovisko, kterým podporuje návrh NP a souhlasí s peticí.
Podobná stanoviska pĜijala také Ĝada místních odborĤ KýT, napĜ. v Šumperku, ZábĜehu, UniþovČ apod. Petici
podepsalo nČkolik desítek místních podnikatelĤ, kteĜí podnikají v oblasti cestovního ruchu, provozují penziony,
hotely, láznČ apod. PodpĤrné stanovisko pĜijala rovnČž Asociace þeských cestovních kanceláĜí a agentur. Vznikla
také Spoleþnost pĜátel JeseníkĤ, která má právní formu obþanského sdružení a navazuje na þinnost petiþního
výboru.

TĜíhodinové jednání ministra Tomáše Chalupy s cca 40 úþastníky ukázalo rovnČž pestrost názorĤ k tématu. Od
nČkolika negativních stanovisek, zejména pĜedstavitelĤ obcí RýmaĜovska, pĜes neutrální pozice vČtšiny
pĜedstavitelĤ obcí až po souhlasná stanoviska Klubu þeských turistĤ, podnikatelĤ a CHKO. Negativní názory
vycházejí zejména z pĜesvČdþení, že vznik NP povede k výraznému omezení až k likvidaci podnikatelských
aktivit na OvþárnČ a k výraznému rozšíĜení kĤrovce v lesích, podobnČ jako na nČkterých místech Šumavy.
Neutrální názor reprezentuje napĜ. Svaz mČst a obcí Jesenicka, který na svém snČmu dne 20. 4. posoudil téma ve
velké diskusi za úþasti obou názorových stran. DospČl k názoru, že vznik NP má významné pĜíležitosti, ale mĤže
mít také rizika a je potĜeba serióznČ odpovČdČt na otázky a stanoviskem tedy žádá MŽP ýR o poskytnutí
potĜebných informací.
Ministr životního prostĜedí pĜítomné informoval, že do JeseníkĤ nepĜijel proto, aby se rozhodlo, zda NP bude
þi nebude, ale pro to, aby pokraþoval v zapoþaté diskusi a slyšel názory pĜedstavitelĤ regionu. Potvrdil, že nejsme
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ve fázi vyhlašování NP, celý proces pĜípravy a vyhlášení mĤže trvat nČkolik let. Potvrdil také význam pĜedložené
veĜejné podpory pro NP, zdĤraznil ovšem potĜebu komunikace a souhlasu pĜedstavitelĤ obcí. Z dĤvodu
objektivní diskuse a potĜeby seriózních podkladĤ k tématu ministerstvo zĜídí pracovní skupinu, tvoĜenou zástupci
všech názorových stran, která pĜipraví analýzu pĜínosĤ a rizik a odpoví na otázky. ZároveĖ ministr projevil zájem
svĤj i ministerstva o NP Jeseníky.
ZávČrem þlánku uvećme alespoĖ struþnČ nČkolik informací o tom, jak je NP navržen. Je potĜeba zdĤraznit, že
nezasahuje do obcí, je mimo obydlená území a jeho rozloha by mČla þinit pouze cca 25 % z plochy dnešní
CHKO Jeseníky, zejména v centrální þásti Hrubého Jeseníku. Toto území je již dnes pĜísnČ chránČno a témČĜ celé
je ve vlastnictví ýeské republiky. RovnČž NP by byl ve vlastnictví státu. Návrh pĜedpokládá, že turistické stezky
v horách budou zachovány, stejnČ tak trasy pro bČžecké lyžování i provoz lyžaĜského areálu Ovþárna. SbČr
borĤvek, hub a pohyb v pĜírodČ bude možný podobnČ jako dnes. Problematiku kĤrovce v tzv. bezzásahových
územích lze bezpeþnČ Ĝešit podle úspČšných pĜíkladĤ z vČtšiny národních parkĤ, napĜ. z ýeského Švýcarska nebo
z Krkonoš.
NP Jeseníky je navržen rozumnČ. Proto je významnou pĜíležitostí ke zlepšení péþe o pĜírodu JeseníkĤ,
k získání nových finanþních prostĜedkĤ pro náš odlehlý a opomíjený region a k mezinárodní propagaci JeseníkĤ.
Podrobné informace, vþ. mapy navrženého NP, jsou na: www.npjeseniky.info
OndĜej Baþík, zástupce petiþního výboru a pĜedseda Spoleþnosti pĜátel JeseníkĤ.
Popisky k fotografiím:
Foto 1: Ukázka horského jesenického pralesa bČhem odpolední exkurze pĜedstavitele ministerstva mile
pĜekvapila. Foto 2: Poþetnou delegaci vedení MŽP ýR tvoĜili mimo jiné (z leva do prava): Ing. Tomáš TesaĜ
(námČstek ministra životního prostĜedí), Mgr. Tomáš Chalupa (ministr životního prostĜedí) a RNDr. František
Pelc (Ĝeditel AOPK ýR), autor fotek: JindĜich MynaĜík, Lidové Noviny

Jeseníky chystají na léto famózní kulináĜské zážitky
Jeseníky v létČ ožijí unikátní akcí, kterou si vychutnají doslova všichni. Tradiþní jídla JeseníkĤ ožijí
v restauracích v hotelech a penzionech po celých horách. Olíznout všech deset mohou nad Frýdeberským
salátem, vozkovou houskovou polévkou nebo PradČdovou husou s jablky, turisté i místní.
Gastronomický festival ChuĢ JeseníkĤ vypukne v þervnu a potrvá celé léto. BČhem této doby budou místní
restaurace nabízet hostĤm tradiþní jídla JeseníkĤ.
„Jeseníky jsou historicky vykoĜenČným regionem, proto zde neexistuje povČdomí o tradiþní gastronomii. Nám
se podaĜilo v archivech a doslova babiþkovských sešitech, nalezených na pĤdách, najít desítky receptĤ, které jsou
pro Jeseníky typické. Tyto, v rámci gastronomického festivalu ChuĢ JeseníkĤ, budou v nabídce restaurací po
celých horách. Lidé tak budou moci ochutnat skuteþná tradiþní jídla JeseníkĤ,“ vysvČtlila zámČr akce Jana
BachroĖová z organizujícího sdružení Jeseníky pĜes hranici.
Do festivalového dČní se pĜihlásily restaurace, hotely a penziony z celého Jesenického regionu. Po celou dobu
festivalu bude probíhat spotĜebitelská soutČž, kdy hosté a zákazníci budou sbírat body za ochutnaná jesenická
jídla. Výherci se mĤžou tČšit na zajímavé ceny v hodnotČ 50 000 Kþ.
Festival oficiálnČ podpoĜil Olomoucký kraj a Jeseníky – sdružení cestovního ruchu.
Alena Vernerová, Artory - Consulting, s. r. o. Šumperk

PodČkování studentĤ University tĜetího vČku
Skonþilo další období našeho „studování“ na UniverzitČ tĜetího vČku. Oproti jiným školním rokĤm jsme
poznali i novou formu výuky, a to virtuální. Tato metoda byla námi dosti špatnČ vnímána. My, žákynČ, a jediný
„stateþný“ žák, jsme už ve vČku 50+, kdy rádi s lektory komunikujeme, rádi se pĜednášejících na nČco zeptáme.
Náš virtuální pan lektor z Karlovy univerzity v Praze nám na obrazovce pĜednesl své lekce o astronomii, my jsme
se pak s uþivem a také s testem museli vypoĜádat sami. Zvládli jsme to, a za toto studium obdržíme osvČdþení
pĜímo z Karlovy univerzity v Praze.
O to víc ale byly pro nás pĜíjemnČjší lekce o hudbČ „Od stĜedovČku po souþasnost“. Pan lektor Mgr. Leoš
Sekanina nás svou pĜípravou a formou výuky zaujal natolik, že nám nevadily ani „pĜesþasové“ hodiny. Moc
bychom si pĜáli, abychom mohli i v novém školním roce v tomto tématu s velmi nejen erudovaným, ale velmi
sympatickým, pĜíjemným a vtipným panem lektorem Mgr. Sekaninou pokraþovat.
Takže mu tímto moc dČkujeme. ZároveĖ patĜí dík i „dobrým duším“ STěECHY za pĜíjemnou atmosféru
a pohodu, kterou nám ve vzdČlávacím stĜedisku vytváĜejí.
Za studenty U3V Marie Tománková
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Aktuality ze Sportovního gymnázia
Národní soutČž v psaní dopisĤ
V 6. roþníku Národní soutČže v psaní dopisĤ v kategorii mládež do 12 let obsadila žákynČ sekundy naší školy
Tereza ZboĜilová 2. místo. Její práci si mĤžete pĜeþíst a sami ohodnotit.

SjezdaĜské ohlédnutí 2011
Roþní tréninkový a závodní cyklus tradiþnČ konþí 17. týdnem daného roku a datum 1. kvČtna 2011 je jeho
posledním dnem, který vybízí zhodnotit uplynulou sezónu. V rámci kondiþní pĜípravy absolvovali závodníci
jedno soustĜedČní na VltavČ, 3 soustĜedČní na rakouském ledovci Stubai a 8 krátkodobých kondiþních soustĜedČní
v domácím prostĜedí. PĜíprava v pĜípravném a pĜedzávodním období probíhala podle plánu s využitím
sportovního, regeneraþního a materiálního vybavení Sportovního gymnázia ve VrbnČ pod PradČdem.
Závodníci absolvovali celkem 33 startĤ v kategoriích žactva na republikových a územních klasifikaþních
závodech OSÚ AD SLýR a 28 startĤ na závodech FIS v ýR a zahraniþí.
V kategorii žactva se nedaĜilo Elišce Virágové (98), která nenavázala na úspČšný vstup do závodního
lyžování v pĜedcházející sezónČ a zaznamenala zhoršení svého postavení na listinČ bodĤ. Martin Lukeš (96) až
v závČru sezóny zajel nČkolik dobrých výsledkĤ a výraznČ vylepšil svoje bodové hodnocení – obsadil 9. místo
v OSL na Mistrovství Moravy a Slezska a 2. místo ve SL na PĜeboru Moravskoslezského kraje. ÚspČšnou sezónu
mČla i Natty Rosa (96), která zaznamenala nejvýraznČjší zlepšení a posun v bodovém hodnocení.
V kategorii juniorĤ se prosazovala pouze Petra Houserová (93), která po nČkolika výpadcích v úvodu
sezóny obsadila 15. místo v OSL na Mistrovství ýR dospČlých, 1. místo v OSL na juniorském Mistrovství
Moravy a Slezska. Cenný je rovnČž jeden její bod ve slalomu za 30. místo v závodČ FIS/CIT SvČtového poháru
Arnolda Lunna. Pavel Janoszek (93) po opakujících se zdravotních problémech dokonþil z 9 startĤ pouze jeden
závod. Jakuba Krupu (92) vyĜadilo dlouhodobé onemocnČní z pĜípravy na snČhu, když se až v závČru sezóny
postavil na start tĜí slalomĤ bez úspČchu. Do pĜípravy kondiþní pĜípravy se spoleþnČ se sjezdaĜi zapojily také
snowboardistky. Na podzim ze zdravotních dĤvodĤ þinnost ukonþila KateĜina Balagová (93), ale v prĤbČhu
sezóny se zaþaly pĜipravovat Vendula Hopjáková (96) a Vendula Kunzfeldová (94). Jejich výsledky mĤže
oþekávat až v pĜíští sezónČ.
Za dosažené výsledky patĜí podČkování provozovatelĤm SKI AREÁLU Myšák a SKI AREÁLU
KopĜivná v Malé Morávce, ve kterých našli závodníci optimální organizaþní i technické podmínky pro
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pĜípravu na snČhu.
Biatlonisté závodí v letním biatlonu.
Biatlonisté Sportovního gymnázia ve VrbnČ pod PradČdem se po krátkém odpoþinku pustili do letní sezóny
a zaþali závodit v letním biatlonu. Tato letní varianta biatlonu se skládá z kombinace bČhu a stĜelby ze vzduchové
zbranČ – žáci, popĜ. malorážkové zbranČ – dorost. V prvních závodech, kterých jsme se zúþastnili, se projevila
velmi dobrá bČžecká pĜipravenost a vytrvalost. I pĜes nČkteré výpadky ve stĜelecké þásti se díky kvalitnímu bČhu
podaĜilo vybojovat umístČní na stupních vítČzĤ.
První závod, kterého jsme se zúþastnili, se konal 17. 4. v Orlové. Specifikou tohoto závodu byla skuteþnost,
že všechny kategorie, vþetnČ dorostu, stĜílely ze vzduchovky, což byl pro dorostence pĜekvapivČ problém. TraĢ
mČĜila 4 km v poĜadí: bČh 2 km – stĜelba – bČh 1 km – stĜelba – bČh 1km – cíl.
Marek Ohnoutka i pĜes špatnou stĜelbu – 5 trestných (nezásahĤ), obsadil 2. místo. JiĜí Polcer se
se vzduchovkou „pral“ – 9. trestných a pĜesto dobČhl na tĜetím místČ. Andrea Prokešová suverénnČ zvítČzila, ale
nutno podotknout, že v této dívþí dorostenecké kategorii ve velmi malé konkurenci.
Dalšího závodu jsme se zúþastnili v sobotu 7. 5. v BĜidliþné v podstatČ na domácí trati. BČžecká þást se
skládala ze þtyĜ kol, každé zhruba 750m a stĜelecká ze 4 položek, dvČ v leže a dvČ ve stoje. Marek Ohnoutka se
s 5 trestnými umístil na druhém místČ a Andrea Prokešová zvítČzila.
Poþítáme s další úþastí na regionálních závodech v našem kraji a bereme ji jako pĜípravu na hlavní závody
þeského poháru v letním biatlonu tzv. ATEX CUP, jehož první kolo nás þeká v þervnu v Novém MČstČ na
MoravČ.
Mgr.ýestmír Nakládal – trenér biatlonu

Ze stĜeleckého tréninku na stĜelnici v BĜidliþné
ýeský pohár MTBO ve VrbnČ pod PradČdem
Oddíl orientaþního bČhu SK pĜi Gymnáziu uspoĜádal ve dnech 30. 4. 1. 5. 2011 dva závody ýeského poháru v orientaþní jízdČ na horských
kolech (MTBO). 250 závodníkĤ z ýeské republiky, Slovenska,
Maćarska a Polska svedlo souboje o body do ýeského poháru (seriál
dvacítky závodĤ). Sobotní závod na dlouhé trati probíhal za asistence
kamer ýeské televize v lesních prostorech mezi Sokolskou chatou
a Annabergem a ĜádnČ provČĜil pĜipravenost bajkerĤ na nadcházející
sezónu MTBO. V elitních kategoriích zvítČzili Jan Lauerman z Jihlavy a
Martina Tichovská z Prahy. NedČlní závod na krátké trati byl pak
situován do prostoru pod Vysokou horu a hlavnČ v závČreþné pasáži
provČĜil orientaþní dovednosti a technickou zdatnost všech závodníkĤ.
Nejlepší v mužích byl Jan Svoboda ze Smržovky a mezi ženami
Renata Pavlíþková z Jihlavy. Kompletní výsledky najdete zde:
http://www.sgvrbno.cz/vrbmtbo11.htm. Fotogalerii Luboše Tomeþka
z obou závodĤ najdete na jeho blogu: sobota
http://regesport-2.blog.cz/1104/ultra-long
, nedČle
http://regesport-2.blog.cz/1105/nedelni-ale-narocna
za oddíl OB Richard Klech
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Cyklisté SG Vrbno v þeské reprezentaci
Výbornou pĜipravenost prokazují v letošní sezónČ þlenové cyklistické skupiny na Sportovním gymnáziu ve
VrbnČ. NejvýraznČjších úspČchĤ dosahuje dvojice Tanas Markos a Petr Hampl (oba Mapei KaĖkovský), kteĜí se
po sérii výborných dubnových výsledkĤ na závodech ýeského poháru dostali do reprezentaþního výbČru, ýeskou
republiku reprezentovali na etapovém závodČ v Polsku, kde se 3. místem v etapČ blýskl Petr Hampl a získal tak
jako jeden z dvou ýechĤ body do SvČtového žebĜíþku UCI. Tanas Markos po sérii druhých a tĜetích míst koneþnČ
zvítČzil na závodech v Orlové, nejlepším juniorem byl i na silniþním maratonu Evropa ve ZnojmČ.
TĜi medaile dovezli naši cyklisté z Krajského
pĜeboru v silniþní cyklistice. PĜekvapením závodu
byl junior Antonín Lant (CPV Krnov), který
„vyfoukl“ zlatou medaili favorizovaným jezdcĤm
z PetĜvaldu. Po sérii defektĤ a pádĤ se koneþnČ
zadaĜilo i Jirkovi Petrušovi, díky tĜetímu místu se
nominoval na Olympijské hry mládeže, které
probČhnou letos v þervnu v ProstČjovČ. Bronzovou
medaili získala i Klára Škopcová, tĜetí byla i týden
pĜedtím na závodČ v Orlové.
Nováþkem v ACS DRAK VRBNO je RosĢa
Brokeš, který sice bude na gymnáziu studovat až
od záĜí, ale už letos zaþal spolupracovat s trenérem
Vlastikem MlynáĜem. Premiéru na ýeském poháru
tento doposud horský cyklista absolvoval
v jihomoravském KyjovČ, kde mezi zkušenými
borci pĜekvapil 21. místem. Na zaþátku kvČtna se
zúþastnil mezinárodního etapového Závodu míru
v Jevíþku, kde v konkurenci cyklistĤ z deseti státĤ
dojel na 72. místČ.
V þervnu budou cyklisté pokraþovat v závodČní
jak na oblastní úrovni v závodech Jesenického
šneku, tak na republikové úrovni. Na juniory a
kadety þeká Haná Tour, dvojice Hampl, Markos bude závodit i ve Švýcarsku, kadetka Klára Škopcová pojede
svĤj první etapový Závod míru nejmladších v LanškrounČ. Konec školního roku ovšem cyklistĤm volno
nepĜinese, jejich pĜíprava bude smČĜovat k srpnovému Mistrovství ýeské republiky, které probČhne v PĜíbrami.
Alena MlynáĜová
Studenti SG Vrbno
Tak trochu zanikají, ponČvadž jsou rozprostĜeni do mnoha týmĤ a jediné, co je spojuje, jsou vesty, které mají
všichni stejné, používají je ale jen na tréninku. A tak spolu mohou jet, i když každý v jiném dresu. Ukázali se tak
nejen na brnČnském automobilovém okruhu, ale ve stejném složení i na krajáku v Hranicích. Zatímco Dominik
Hynek ve Formanu nemá pĜed sebou žádné skvČlé vyhlídky, Tanas má údajnČ místo ve SpartČ jisté a už letos by
se s nimi mČl nČkam do svČta podívat.
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Dva bývalí studenti David Dvorský a Lubomír Petruš byli letos v Itálii na zkušené s reprezentací do 23 let,
kterou vede René Andrle. Kdo by si pĜed lety pomyslel, že jednou budou v pČtiþlenné reprezentaci dva z ACS
Vrbno. PĜedevším Dvorský je dlouhodobČ prezentován jako z Olomouce, z Vrbna ale odešel teprve v záĜí 2010.

Dlouholetými kolegy na nižším stupni jsou Klárka Škopcová a Jirka Petruš a k nim zĜejmČ brzy nastoupí
i trojice Filip Škopec, ŠtČpán Petruš a Jakub Roháþek, kteĜí jsou na prostĜedním obrázku.
Miloš MlynáĜ www.acsvrbno.estranky.cz.

ZŠ informuje
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾

V krajské biologické olympiádČ získala Bára ýudová 9. místo a Adéla Pravdová místo 13.
Školní družina uspoĜádala na konci dubna za hojné úþasti malých i velkých þarodČjnic a þarodČjĤ
ýarodČjnou noc.
Fotbalisté se úspČšnČ zapojili do soutČže Mc Donald´s Cup - 2. místo v okrese – mladší žáci (1. - 3. tĜída)
a 1. místo s postupem do kraje vybojovali starší žáci (4. – 5. tĜída).
Volejbalisté se zúþastnili zajímavého turnaje pro tĜi hráþe, dČvþata skonþila na 2. místČ, chlapci byli na
místČ 5.
Florbalisté zabojovali na turnaji O Velikonoþní vajíþko – družstvo A bylo první, družstvo B þtvrté.
Letos se daĜilo i atletĤm, v Poháru rozhlasu postoupili z 1. místa mladší žáci do kraje, mladší žákynČ
skonþily 6., starší žáci vybojovali 2. místo a starší žákynČ byly 3. RovnČž v LA þtyĜboji starších chlapcĤ
se podaĜilo po velkém boji klukĤm vybojovat 2. místo.
Více informací získáte na www.zsvrbno.cz
ZdenČk Bártek, Ĝeditel ZŠ

PĜehled teplot za mČsíc duben
V prvním grafu pĜinášíme pĜehled prĤmČrných teplot za mČsíc duben. Druhý graf ukazuje pĜehled prĤmČrných
teplot v dubnu za roky 2000 až 2011. V následujících tabulkách vám pĜinášíme nČkolik údajĤ z naší
meteorologické stanice. Jen pro zajímavost, pĜi bouĜce 21. 5. 2011 se množství dešĢových srážek dostalo až
na 2, 87 mm/min, což znamená, že každou minutu spadly na 1m2 necelé 3 litry vody.
Aktuální data z naší meteostanice najdete na www.zsvrbno.cz

Duben
teplota
rychlost vČtru
náraz vČtru
srážky

KvČten do 22.
max
min

den
7.4
10.4
8.4
8.4

mČsíþní
za den
26.4
za hodinu 24.4

hodina hodnota
12:52 21,1°C teplota
3:56
-1,6°C
19:43 8,9m/s rychlost vČtru
20:37 18,8m/s náraz vČtru
52mm srážky
11,4mm
1:00-2:00 2,2mm

hodina hodnota
13:11 24,6°C
3:34
-3,5°C
5:26
4,9m/s
9:04 10,3m/s
mČsíþní
64,8mm
za den
21.5
34,4mm
za hodinu 21.1 12:00-13:00 24,4mm
max
min

den
22.5
4.5
13.5
13.5
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Srážky
2003 2004 2005 2006 2007
Srážky v dubnu [mm]

11,1

4,3

25,2

50

2,2

2008

2009

2010

2011

33,7

6,7

46,3

52

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš

DČtský výlet Karlovice - Chorvatsko 2011
Letos se již pátým rokem vydávají žáci Základní školy a MateĜské školy Karlovice na výbČrový pobyt do
Chorvatska. Jedeme do malebného letoviska Seline. Souþástí našeho pobytu bude i druhý nejstarší národní park
Chorvatska, Paklanica.
Pobyt v Chorvatsku chápeme jako projekt završení celoroþní práce s dČtskými kolektivy, do nČhož jsou
zapojeni nejen souþasní žáci a jejich rodiþe, ale i žáci budoucí a dČti, které již školní docházku na základní škole
v Karlovicích ukonþily.
Jedná se o celoroþní aktivitu, kdy zamČstnanci školy jsou nápomocni dČtem pĜi rozvíjení vlastní odpovČdnosti
v rĤzných oblastech života. Naše škola klade maximální dĤraz na rozvoj komunikaþních dovedností a výchovy
ke zdravému životnímu stylu ve složce duševní, tČlesné i sociální.
Dalo by se napsat ještČ tisíce slov, myslím, že nejlépe atmosféru pĜed letošním odjezem vyjádĜí sami
zúþastnČní.
Kamila, 7.r. „ Do Chorvatska se tČším kvĤli výletĤm, moĜi, kamarádĤm. TČším se, jak budeme všichni
dohromady hrát hry, psát, kreslit, prostČ kvĤli celkovému pobytu.”
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Filip, 9.r. „Chci se opálit a koupat v moĜi, ale tČším se i na spoustu jiných vČcí – první pohled na moĜe
z autobusu, míþové hry, šlapadlo, na snídanČ, obČdy, veþeĜe, na fotbal, volejbal...”
Veronika, 8.r. „Protože jsem u moĜe ještČ nikdy nebyla. Jsem ráda, že jedu a moc se tČším.”
Honzík, 4.r. „Já se tČším do Chorvatska. Moc se mi tam líbilo. TČším se do moĜe a na soutČže.”
Bára, 6.r. „Do Chorvatska se tČším, protože je tam moc pČkné moĜe a chatky. Užijeme si tam hodnČ srandy –
dČláme soutČže, chodíme po horách, lovíme mušle, plaveme, jezdíme na serfu, kupujeme si dobré zmrzliny. Je
tam prostČ sranda a odpoþineme si...”
Božena, maminka „Tak jako asi všichni lidé, i já mám velkou radost z poznání nČþeho nového, neznámého þi
vzdáleného. PĜestože jsem už jeden pobyt s karlovickou základní školou v Chorvatsku absolvovala, tČším se na
letošní pobyt opČt. Koho by nelákal týdenní pobyt 10 m od moĜe, kde se ani ne v kilometrové vzdálenosti vypíná
nádherné pohoĜí Národního Parku Paklenica?
JeštČ se nČkdo diví, proþ se školou do Chorvatska?”
... a tak už pomalu balíme kufry a - aĢ je nám 6 nebo 60 let - už se tČšíme na nové zážitky, které nám letošní
pobyt pĜinese.
Sylva Buþková, uþitelka
Základní škola a MateĜská škola Karlovice
Škola pro život našich dČtí

PodČkování
S blížícím se koncem školního roku bych rád podČkoval všem uþitelĤm, kolegĤm a dalším zamČstnancĤm
základní školy a školky v Karlovicích. Je obdivuhodné, s jakým nasazením jsou schopni nachystat a uspoĜádat
velké množství projektĤ, soutČží a dalších aktivit, které byly souþástí vyuþování, nebo sloužily k vyplnČní
volného þasu karlovických dČtí. VČĜím, že i v následujícím školním roce naleznou dostatek energie k získání
toho nejcennČjšího v jejich práci, k získání dČtského úsmČvu.
Jsem velmi potČšen, že mohu pracovat v kolektivu tČchto skvČlých lidí, jejichž cílem je dát našim nejmenším
to nejlepší.
Rostislav NČmec
Ĝeditel Základní školy a MateĜské školy Karlovice
23. strana

ZPRAVODAJ

Co se dČje ve školiþkách v KarlovČ Studánce
1. dubna jsme vyhánČli zimu .......zimo , zimo, táhni
pryþ........
.......nebo na tČ vezmu biþ......

11. kvČtna jsme vítali jaro a pĜáli maminkám
k jejich svátku. Akce probČhla v Hudební hale, kterou
nám propĤjþilo Ĝeditelství lázní Karlova Studánka a za
což moc dČkujeme.
PodČkování patĜí také všem dČtem a také všem
pedagogĤm, kteĜí se na pĜípravČ programu podíleli.
Iva Kovaþíková
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Výlet plný vzrušujících pĜekvapení
Dne 18. kvČtna 2011 byly dČti z MŠ Jesenická pozvány na spoleþný výlet polskými kamarády z MŠ
v Glogówku. ýekalo nás místo plné vzrušujících pĜekvapení – JuraPark Krasiejów. Nasedli jsme do vláþku –
smČr „Tunel þasu“ a projeli dČjinami naší planety od „Velkého tĜesku“ až do období triasu.
Zaujala nás prohlídka „Paleontologického pavilonu“. Muzeum je postaveno nad aktivním paleontologickým
nalezištČm. Skrze sklenČnou podlahu mohly dČti obdivovat pozĤstatky triasových plazĤ a obojživelníkĤ
i rekonstrukci kostry dosud nejstaršího objeveného pradinosaura nazvaného Silesaurus opolensis.
„Nauþnou stezkou“ jsme se dostali do svČta dinosaurĤ. Pohádkový pĜíbČh, vyprávČný polskou prĤvodkyní
s dokonalým pĜekladem naší paní Ĝeditelky, zaujal dČti i dospČlé výletníky. Naši nejmenší obdivovali modely
dinosaurĤ v životní velikosti, z nichž nejvČtší zvaný Amphicelias dosahoval délky 60 m a nejvyšší
brachiosaurus výšky 20 m.
„Moderní dČtské hĜištČ“ se spoustou neobvyklých houpaþek, skluzavek a zajímavých prolézaþek ukonþilo
naše celodenní putování.
Unaveni, ale obohaceni o mnoho zážitkĤ i vČdomostí, jsme se vraceli domĤ s myšlenkou, že se zde jednou
urþitČ rádi znovu podíváme.
PS: Všem návštČvu tohoto místa vĜele doporuþujeme., spoustu atrakcí, dokonce se mĤžete vykoupat i na pláži
a dobĜe najíst. Info na www.juraparkkrasiejow.pl.
PĜejeme pČkné prázdniny plné odpoþinku a letního sluníþka.
Helena Machetanzová
MŠ Jesenická
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PodČkování dramatickému kroužku
Dne 28. 4. 2011 se v prostorách MŠ Ve Svahu uskuteþnilo divadelní vystoupení dramatického kroužku
Základní školy ve VrbnČ pod PradČdem s názvem „Divadýlko Povidýlko“ pod vedením Mgr. Jany Sztukové.
PĜíbČh malého Jozífka dČti zaujal, provedením i tématem byl pĜimČĜený jejich vČku. HercĤm se podaĜilo upoutat
pozornost publika po celou dobu pĜedstavení a odmČnou jim byl nejen vĜelý potlesk, ale i správnČ zodpovČzené
otázky na konci pohádky. Zaujmout dČti pĜedškolního vČku je nelehký úkol, se kterým si dramatický soubor
poradil výbornČ. Všem úþinkujícím a jeho vedení dČkujeme a pĜejeme mnoho dalších divadelních úspČchĤ.
Za kolektiv MŠ Ve Svahu Mgr. Hana Michálková

Generálka na slet þarodČjnic
Na našem dČtském domovČ si 29. 4. 2011 daly sraz þarodČjnice z širokého okolí a jaly se zde na generální
zkoušce provádČt svoje kouzla, vaĜit a míchat své lektvary a utrejchy.
PĜepadly naše paní kuchaĜky a uvaĜily pro dČti místo nich.
PĜipravily jim:
Saxanin utrejch s hvČzdiþkami z nebe,
hadí ocásky na divoko podle Divoženek, netopýĜí zuby,
Ježibabí lektvar, Pohár Malé þarodČjnice.
DČti i dospČlé pČknČ vylekaly. Moc se jim u nás líbilo a proto se pĜíští
rok chystají doletČt znova.
Kašáková Eva
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Vybíráte tábor pro dČti? Klubíþko chystá výpravu s piráty
Do zaþátku prázdnin už nezbývá mnoho þasu a mnozí rodiþe ještČ nevČdí, na jaký tábor poslat své dČti. Pokud
dáváte pĜednost táborĤm v lĤnČ pĜírody pĜed pobyty v rekreaþních stĜediscích s koberci a televizí, mĤže být
správnou volbou v poĜadí už dvanáctý letní integrovaný tábor Klubíþka, letos s celotáborovou hrou „Pod
pirátskou vlajkou“. Uskuteþní se od soboty 2. þervence do pátku 15. þervence na táborové základnČ ve Žćárském
Potoce na RýmaĜovsku a ještČ je nČkolik volných míst. Táborníky þeká spousta bájeþných her, soutČží, výprav po
okolí i výlet do vzdálenČjších míst, hlavnČ ale prožijí dva bájeþné týdny v kouzelné pĜírodČ. Chcete si udČlat
pĜedstavu, jak takový tábor žije?
ProslunČný palouk uprostĜed lesĤ jako ostrĤvek, obtékají ho ze dvou stran horské bystĜiny. Opodál kouĜ
stoupající z plechového komína táborové kuchynČ, stluþené z prken a vĤnČ vaĜící se brokolicové polévky.
Prásknutí dvíĜek podsadových stanĤ, v nichž se tak bájeþnČ v teple spacákĤ sní prázdninové sny a pod pryþnami
suší zvlhlé tenisky. Na štČrkovém plácku prosvištČla þísi kola, u táborového stožáru se na písknutí sebČhne
táborový oddíl… To jsou jen stĜípky každodenního bČhu jednoho letního dČtského stanového tábora, zdánlivČ
obyþejného. Jenže tenhle je jiný, nejen pro svĤj pĜívlastek integrovaný. Protože základna už je v oblasti CHKO
Jeseníky, táboĜení je zde povoleno jen na maliþkou
þást roku a jen pro potĜeby táborĤ pro dČti se
zdravotním hendikepem a jejich zdravé vrstevníky.
Plácek i pĜíjezdová cesta byly rok po roce s pomocí
firem fandících správné vČci vyspravovány
navezením štČrku, aby se tady bezpeþnČ mohli
pohybovat také táborníci odkázaní na vozíþek nebo
oporu francouzských holí.

Na tábory Klubíþka jezdí vedle dČti zdravých také
dČvþata a kluci s kombinovaným postižením po dČtské
mozkové obrnČ, s epilepsií, mentálním hendikepem, ale
tĜeba také s astmatem a podobnČ. Ideální je, pokud se
v oddílech sejdou skupinky, kde je pomČr zdravých
táborníkĤ k tČm vyžadujícím zvláštní péþi tĜi ku jednomu. Jde o to, aby si tábor užily naplno dČti, které potĜebují
hodnČ pohybu, soutČží a her, stejnČ jako dČti, kterým byly dosud nČkteré aktivity zapovČzeny. HlavnČ kvĤli
rodiþĤm, kteĜí se o nČ pĜíliš bojí a tím oklešĢují jejich soutČživost, snahu vyrovnat se jiným dČtem. NČkolik let
pobýval s dČtmi na táboĜe valach Detvan, který je trpČlivČ vozil po lesních cestách, jedno léto vyrostlo za stany
mezi smrky skvČlé lanové centrum, pravidlem jsou noþní bojovky, ale také vaĜení v pĜírodČ, pomoc s pĜípravou
dĜíví pro kuchyĖ a táborák nebo vody k mytí rukou u záchodkĤ a kuchynČ.
ěeklo by se obyþejný tábor. Jenže stojí za ním spousta dobrovolnické práce nadšencĤ, kteĜí se nebojí ani role
osobních asistentĤ, ale hlavnČ jsou zvyklí pĜemýšlet o dČtech jako jedineþných bytostech s velmi individuálními
potĜebami. Letošní tábor Pod pirátskou vlajkou podpoĜilo grantem MČsto Bruntál. Jeho pĜípravu sleduje
zpovzdálí také patron Klubíþka, þeský král swingu Laća Kerndl, který se za táborníky vydal pĜed rokem se svou
ženou Miladou a ke kytaĜe pĜibral také krabici sladkostí pro dČti. „Klobouk dolĤ pĜed tČmi, kteĜí umČjí pĜipravit
takový tábor uprostĜed pĜírody. DČti jsou tu šĢastné, to je nepochybné. PĜijel jsem sem moc rád,“ potvrdil Laća
Kerndl.
Více informací o táborech Klubíþka najdete na webových stránkách www.klubickobruntal.wbs.cz, pĜihlášku
lze vyžádat také na poštovní adrese poĜádajícího obþanského sdružení – Sdružení rodiþĤ a pĜátel zdravotnČ
postižených dČtí Eva, 793 23 Karlovice 353, nebo na emailové adrese klubicko.bruntal@seznam.cz. Cena pobytu
3.600 korun obsahuje vše vþetnČ stravování 5x dennČ, pitný režim i pojištČní dČtí. Tábor povede v roli hlavní
vedoucí Petra Zelová.
KlubíþkáĜi
27. strana

ZPRAVODAJ

Ze života seniorĤ - Domov pro seniory Vrbno - Mnichov
Teplé jarní dny koneþnČ dovolují našim
obyvatelĤm delší pobyt na þerstvém
vzduchu, který si mohou zpĜíjemnit
procházkami po okolí nebo jen tak si
posedČt s ostatními na zahradČ. Také my
jsme využili krásného kvČtnového pondČlka
a našim obyvatelĤm uspoĜádali na zahradČ
domova kavárniþku k oslavČ Dne matek.
K poslechu a tanci nám zahráli manželé
Frankovi, jako obþerstvení jsme pro
všechny pĜipravili opékaný špekáþek
s chlebem a hoĜþicí. Pro obyvatele, kteĜí
rádi soutČží, byly v pĜestávce hudebním
programu pĜipraveny soutČže se sladkými
odmČnami. Pro všechny, kteĜí tuto akci
poĜádali, byla hojná úþast a úsmČv na
tváĜích obyvatel tou nejkrásnČjší odmČnou.
VČĜíme, že nám letos bude poþasí pĜát a my
budeme moci podobné akce pro radost všech zúþastnČných poĜádat þastČji.
Rádi bychom veĜejnost informovali, že jsme se pustili do stavebních úprav,
jejichž cílem je zpĜíjemnit prostĜedí našeho Domova. V prvním patĜe jsme
rozdČlili jeden tĜílĤžkový pokoj na dva menší. Už bČhem stavebních prací
chodili mnozí obyvatelé i zamČstnanci nakukovat, jak se vše pĜed oþima mČní
- bourání vystĜídalo nahazování nové omítky, následovalo malování, vsazení
nových zárubní s dveĜmi a na závČr se z toho všeho hemžení, nepoĜádku
a neustálého uklízení vyloupnul velmi útulný jednolĤžkový a dvoulĤžkový
pokoj.
Po výše uvedených pracích následovalo odstranČní zastaralého obložení
na chodbČ v prvním patĜe. Po jeho stržení došlo k renovaci zdí, jejich
vymalování a následné instalaci barevnČ ladČných otČrových desek a madel, umožĖující snadnČjší pohyb a vČtší
stabilitu našich obyvatel.
Jelikož jsme si velmi dobĜe vČdomi, že
stavební úpravy v pobytovém zaĜízení
nejsou nikdy jednoduchou záležitostí
a pro obyvatele znamenají i pĜes všechna
pĜijatá opatĜení narušení denního režimu,
rozhodli jsme se minimalizovat tuto dobu
tím, že jsme pĜistoupili souþasnČ
s ostatními pracemi i k výmČnČ oken na
þtyĜech pokojích, u sociálního pracovníka
a v naší dílnČ. Stará okna, která již
netČsnila, propouštČla vlhkost i chlad,
jsme vymČnili za nová plastová, která
odpovídají dnešním standardĤm. VČĜíme,
že dílþí rekonstrukci našeho Domova
ocení nejen sami obyvatelé, ale i jejich
rodinní pĜíslušníci, pĜátelé a známí, kteĜí
nás
navštČvují.
V pĜíštím vydání
Zpravodaje vám pĜineseme fotografie této rekonstrukce, abyste mohli sami posoudit, zda se nám povedla.
ZávČrem bych ráda podČkovala všem, kteĜí nás podpoĜili v soutČži o NejkrásnČjší velikonoþní dekoraci. Náš
výrobek se díky vaší podpoĜe umístil na krásném tĜetím místČ, za což vám ještČ jednou dČkujeme.
Petra Perdulová
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Leader FEST 2011 Štramberk
Ve dnech 16. – 18. 5. 2011 se ve Štramberku uskuteþnilo za pĜekrásného poþasí a v nádherném prostĜedí
setkání úþastníkĤ MAS (malá akþní skupina), kterého se zúþastnili i þlenové Spolku PĜátelé Vrbenska. Za spolek
byli delegováni pánové Karel Michalus a ZdenČk Trojan. Byly projednávány rĤzné projekty napĜ.: Nové cesty
v projektech spolupráce, Zapojení mládeže do MAS, Analýza potĜeb venkova, Geoparky a mnoho dalších.
ProbČhlo i vystoupení folklórních souborĤ, divadlo pro dČti, byly pĜedvedeny výrobky tradiþních Ĝemesel
a nechybČly ani Štramberské uši. Velmi nás zaujala problematika zahraniþních pĜátel z BretanČ, kdy jsme si pĜi
živé diskusi vymČnili mnoho zajímavých zkušeností a získali pro nás cenné informace, které využijeme pĜi naší
další práci.
ZávČrem dostali naši francouzští pĜátelé pohlednice, odznáþky LapkĤ z Drakova a mince Eurodrak, u kterých
s veselím pĜijali, že je kryta zlatem, ale dosud nevytČženým. Setkání úþastníkĤ MAS pĜineslo nové poznatky
a nápady, které je možno využít nejen pro MAS Hrubý Jeseník, ale i pro další þinnost našeho spolku. Za to patĜí
organizátorĤm podČkování.
ZdenČk Trojan
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PodČkování
V minulém Zpravodaji jsme zveĜejnili výzvu k finanþní pomoci a podpoĜe vydání publikace, kterou pĜipravuje
Spolek PĜátelé Vrbenska k 400. výroþí mČsta s názvem „Ohlédnutí za minulostí dávnou i nedávnou“.
Publikace podle našich zámČrĤ by v koneþné podobČ mČla mít cca 180 stan, velikosti A4. Tisk bude
v jednobarevném provedení s barevným obalem a barevnou pĜílohou cca 20 stan. Vybrali jsme a zveĜejníme
hodnČ zajímavých fotografií a zábČrĤ z doby dávné i zcela nedávné. Každý dárce s finanþním pĜíspČvkem nad
200,-Kþ bude v publikaci jmenovitČ uveden mezi dárci. Nutný je jeho souhlas se zveĜejnČním jména.
Firmám nabízíme stejnou možnost finanþnČ podpoĜit naše úsilí a za poskytnutí pĜíspČvku umožníme vložení
reklamního loga do této publikace.
V dobČ uzávČrky Zpravodaje, tj. 20. 5. 2011, jsme doposud obdrželi od obþanĤ a podnikatelĤ první finanþní
dary a dČkujeme:
ManželĤm Fabiánovým z Vrbna, Karlu Fitzovi z Mnichova, rodinČ Lukaštíkové z Mnichova, Jitce Stiborové,
KvČtČ Kubíþkové z Mnichova, manželĤm Kummerovým, rodinČ Karla Michaluse, rodinČ ZdeĖka Trojana.
Všem dalším a pozdČji doruþeným darĤm podČkujeme v dalších þíslech Zpravodaje mČsta.
ýíslo úþtu:
Variabilní symbol pro publikaci :

196142149 / 0300
4002011
Za autorský kolektiv a „Spolek PĜátelé Vrbenska"
Karel Michalus, e-mail: k.michalus@worldonline.cz
www.pratelevrbenska.webnode.cz

Vrbenští štamgasti i letos vyrazí na nezvyklý školní výlet
HospĤdka U DĜevasu ve VrbnČ pod PradČdem poĜádá pro své tĜídní štamgasty již druhý roþník výšlapu na
chatu Sokolku. Akce se uskuteþní v nedČli 12. þervna 2011 pod dozorem tĜídního uþitele Bohuslava RašĢáka,
který pĜíští rok oslaví své devadesáté narozeniny. Sraz všech úþastníkĤ výšlapu je v 8:00 hodin u hospĤdky
U DĜevasu, který dále pak pokraþuje na chatu Sokolku, kde pro všechny štamgasty bude pĜipraveno lahodné
obþerstvení. Neobvyklý školní výlet se koná na poþest vzpomínky na kamaráda pana Horáka.
Proþ zrovna tĜídní výlet? Pan Bohuslav RašĢák je bývalý, ale dodnes velice oblíbený uþitel, a proto
pravidelní hosté hospĤdky pojali svĤj kolektiv jako školní tĜídu.
Studio STA o. s. | Radek Vráblík www.sta-studio.webnode.cz

Pozvánka
MO KSýM ve VrbnČ pod PradČdem zve obþany na

VeĜejnou schĤzi KSýM,

která se koná v pátek 24. þervna 2011 v 17:00 hod ve StĜedisku kultury a vzdČlávání STěECHA.

Listárna - tip na výlet
Místo na PradČd, vydejte se alespoĖ jednou za život na Vysokou horu. Nebudete
litovat.
Když jsem pĜemýšlela o pĜíspČvku do þervnového þísla Zpravodaje, vzhledem
k nadcházejícím oslavám výroþí mČsta jsem se rozhodla zĤstat u nás doma a mĤj pĜíspČvek bude patĜit místu
z nejoblíbenČjších, Vysoké hoĜe.
Omlouvám se všem vrbenským turistĤm, kteĜí budou mít pocit, že „nosím dĜíví do lesa“ a vČĜím, že informací
o místČ v našem okolí tak významném, není nikdy dost.
Vysoká hora(1031 m n.m.) je nejvýchodnČjší tisícovkou Hrubého Jeseníku a její protáhlý hĜbet najdeme
východnČ od obce Ludvíkov. PatĜí do podcelku MedvČdská hornatina. Cesta na Vysokou horu není znaþená a pro
cizí návštČvníky a lovce tisícovek je pĜístup k vrcholu orientaþnČ nároþný. Takto dostupnost vrcholu
klasifikuje publikace Tisícovky, vydaná v r. 2003 jako pomĤcka pro úþely projektu Tisícovky ýech, Moravy
a Slezska. PĜesto je cesta k vrcholu velmi pohodlná a snadná, jen vČdČt, kde ji najít.
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Nejjednodušší pĜístup k vrcholu je
z lesního rozcestí Malá HvČzda, kam se
dostaneme z rĤzných stran po znaþených
trasách. NejsnadnČjší je však pĜístup po
neznaþené cestČ od autobusové zastávky
Ludvíkov – Stonožka. Asi po tĜech stech
metrech chĤze ve smČru na Karlovu
Studánku odboþíme pĜes Bílou Opavu
vlevo. Bez dalšího odboþování jdeme
necelé tĜi kilometry po lesní vozovce,
která rovnomČrnČ stoupá až k modré
turistické znaþce. Na ní odboþíme vlevo ve
smČru na Vrbno a po dalších pČti stech
metrech
pĜijdeme
ke
zmínČnému
rozcestníku Malá HvČzda. Prudším
stoupáním se pustíme po zelenČ znaþené
HĜebenovka smČĜující k vrcholu Vysoké hory je pohodová
cyklotrase, smČĜující k rozcestí Pod
Šindelnou . Asi po dvou stech metrech se
cyklotrasa prudce vrstevnicovČ stáþí vlevo. Tady ji opouštíme a pokraþujeme nČkolik desítek metrĤ do kopce ke
kĜižovatce ve tvaru Y, kde odboþíme vlevo. PĜíjemná, široká lesní cesta, lemovaná smíšeným porostem, nás bez
odboþování pĜi nepĜíliš nároþném stoupání
pĜivede na samotný vrchol hory.
Na vrcholku, který je zalesnČný, je otevĜený
výhled ve smČru k Bruntálu s krásným
pohledem na Karlovice s ObĜím vrchem.
Celková vzdálenost od Stonožky až na vrchol je
zhruba 5 km a dá se pohodlnČ zvládnout
i s menšími dČtmi.
HĜebenová cesta pokraþuje pĜes vrchol ve
smČru na Vrbno pod PradČdem pĜíjemným
travnatým úsekem. Konþí prudkým klesáním
s krásnými výhledy vysoko nad Vrbnem u kóty
v nadmoĜské výšce 907 metrĤ, na stejné
cyklotrase, kterou jsme opustili nad Malou
HvČzdou. Na kótČ stojí krmelec. Celý pĜechod
hĜebene Vysoké hory z Malé HvČzdy ke kótČ
Vrchol Vysoké hory s výhledem na Karlovice
907 mČĜí tĜi a pĤl kilometru, od Stonožky tudíž
víc jak osm kilometrĤ. Po cyklotrase se dá dostat až
do Vrbna, ale musíme poþítat s kilometry navíc,
které ne všichni budeme chtít absolvovat. Proto je
lepší vrátit se z vrcholu zpČt ke Stonožce.
Protáhlý hĜbet Vysoké hory je na nČkolika
místech rozbrázdČn prĤseky a hora je podle nich
velmi dobĜe poznatelná z rĤzných míst Hrubého
i Nízkého Jeseníku. Proto si ji nezapomeĖte oþima
vyhledat pĜi výletu na PradČd. Z bruntálské strany
horu prozrazuje vykácená þást lesa pod vrcholkem.
Poznáme ji z výše položených úsekĤ komunikace ve
smČru Bruntál – Vrbno. Jakmile pĜed sebou uvidíme
vysílaþ na Anenském vrchu, za ním a vlevo od nČho,
jak já Ĝíkám, ten „ vykousaný“ vrcholek, je Vysoká
hora.

Místo nad Vrbnem, kde zaþíná hĜebenovka
klesat ke kótČ 907
Helena Rusková
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Kulturní, sportovní a vzdČlávací kalendáĜ akcí Vrbenska - þerven 2011
1. 6. 2. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. -

zdravé hubnutí - 16:30 hod - StĜecha
schĤze Spolku PĜátel Vrbenska - 17:00 hod - StĜecha
výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - tČlocviþna ZUŠ Vrbno
Kouzelné melodie mistrĤ - 19:30 hod - Libuše K. Studánka
„Vrbno žije pingpongem“ - v 9:00 hod Turnaj ve stolním tenise, ve 14:00 hod exhibice Sokolovna Vrbno
4. a 5. 6. - automobilový závod do vrchu „Vrbenský vrch“ - poĜádá AMK a MČsto Vrbno
6. 6. - jazykové kurzy angliþtiny od 17:00 hod - StĜecha
7. 6. - zkouška PČveckého sboru mČsta - 17:30 hod - StĜecha
8. 6. - „Léto v pĜírodČ“ - poĜadem s promítáním provází Ing. Ota Bouzek - 18:00 hod - StĜecha
9. 6. - výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - tČlocviþna ZUŠ Vrbno
9. 6. - pĜednáška Centra život a zdraví na téma Turecko - pĜednáší Jan Dymáþek, B.Th. - 18:00 hod - StĜecha
9. 6. - Klavírní koncert Daniela Juna - 19:30 hod - Libuše K. Studánka
10. 6. - þlenská schĤze LKŽ - 16:00 hod - StĜecha
10. 6. - Cestopisná pĜednáška: Peru - 19:30 hod - Libuše K. Studánka
11. 6. - výšlap Klubu vrbenských turistĤ - Ráztoka - lanovkou na pustevny - m. zn. RadhošĢ - Pindula
- pod Malým Javorníkem - þ. zn. Velký Javorník - z. zn. Frenštát pod RadhoštČm (20 km)
11. 6. - Memoriál Jany Dragounové - Kruhová zumba - 14:00 hod - tČlocviþna ZŠ Sokolovna
11. 6. - cyklo tour „Na kole dČtem“ - 4. etapa H. Králové - Vidly, Vrbno p. P. - Ludvíkov K. Studánka - PradČd. Rozcestím ve VrbnČ bude peloton projíždČt v cca 15:00 hod.
12. 6. - 2. roþník výšlapu tĜídních štamgastĤ na chatu Sokolku - poĜádá HospĤdka U DĜevasu ve
VrbnČ v 8:00 hod
13. 6. - jazykové kurzy angliþtiny od 17:00 hod - StĜecha
13. 6. - Tanþíme zumbu - 14:30 hod - Libuše K. Studánka
14. 6. - Kruh pĜátel šikovných ruþiþek - 17:00 hod - StĜecha
14. 6. - zkouška PČveckého sboru mČsta - 17:30 hod - StĜecha
14. 6. - zdravé hubnutí - 16:30 hod - StĜecha
17. 6. - ýaj o páté - poĜádá LKŽ Vrbno - 16:00 hod - StĜecha
17. 6. - Orientální tance skupiny Marly - 19:30 hod - Hudební hala K. Studánka
20. 6. - jazykové kurzy angliþtiny od 17:00 hod - StĜecha
21. 6. - zkouška PČveckého sboru mČsta - 17:30 hod - StĜecha
22. 6. - vernisáž výstav „Sklárna Jakub“, „Fotografie Petra Slavkovského“ a „Malé ohlédnutí“ výstavy z þinnosti StĜediska kultury a vzdČlávání od jeho vzniku do dneška - 15:00 hod - StĜecha.
Výstavy potrvají do 28. srpna.
22. 6. - beseda „Aloe pro všechny“ - 17:00 hod - StĜecha
23. 6. - výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - tČlocviþna ZUŠ Vrbno
23. 6. - zasedání Zastupitelstva mČsta Vrbna - 16:00 hod - StĜecha
23. 6. - pĜednáška Centra život a zdraví na téma Tajemství zdravého srdce - pĜednáší
Ferdinand Janek - poradce zdravého životního stylu - 18:00 hod - StĜecha
24. 6. - Den otevĜených dveĜí StĜechy, MČstské knihovny a MŠ Ve Svahu - 10:00 - 16:00 hod
24. 6. - „Hrnec plný zábavy“ - zábavná akce s písniþkami - 14:30 hod - zahrada MŠ Ve Svahu
24. 6. - schĤze KSýM - 17:00 hod - StĜecha
24. 6. - Hašlerovy písniþky - 19:30 hod - Hudební hala K. Studánka
25. 6. - výšlap Klubu vrbenských turistĤ - VerníĜovice - m. zn. Františkovi myslivny - z. zn. Jelení HĜbet
- þ. zn. Jelení Studánka - žl. zn. VerníĜovice (17km)
25. 6. - Mezinárodní turnaj fotbalových pĜípravek - 9:30 hod - hĜištČ TJ Sokol Vrbno
25. - 26. 6. - Vrbenské slavnosti - od 9:30 hod - areál koupalištČ Vrbno
26. 6. - DČtský cyklistický závod - poĜádá ACS Drak Vrbno - 10:00 hod - Areál volnoþasových
aktivit ýerná Opava, Mnichov p. P.
27. 6. - jazykové kurzy angliþtiny od 17:00 hod - StĜecha
27. 6. - Tanþíme zumbu - 14:30 hod - Libuše K. Studánka
28. 6. - Kruh pĜátel šikovných ruþiþek - 17:00 hod - StĜecha
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28. 6. - zkouška PČveckého sboru mČsta - 17:30 hod - StĜecha
každou sobotu - Promenádní koncert v podloubí u Libuše K. Studánka - 14:00 hod.
každou sobotu - Taneþní veþery s živou hudbou - 19:00 hod. v Letních lázních nebo v Hudební
hale K. Studánka
do 17. 6. - výstava výtvarných prací a keramiky žákĤ ZUŠ Vrbno a ZŠ Vrbno a fotografií
Islandu a Grónska brnČnského cestovatele Miroslava Panského - StĜecha
do 15. 7. - výstava obrazĤ a pastelĤ výtvarnice z Ostravy KvČtoslavy Wranové - Koubové
- Art galerie Penzionu u Ĝeky Karlovice.
do 12. 8. - výstava fotografií L. Tomeþka „Sport pro všechny“ - Galerie na radnici.

Naća Trzaskaliková
StĜedisko kultury a vzdČlávání STěECHA Vrbno p. P.
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Výstava z þinností StĜediska
kultury a vzdČlávání
Vrbno p. P. od jeho vzniku
do dneška
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PČveckému sboru mČsta Vrbna je 40 let
Každé narozeniny se mají oslavit, a tak i PSMV slavil! A jak jinak, než zpČvem!
V sobotu 7. kvČtna odpoledne se ve „StĜeše“ sešli zpČváci, nejdĜíve ti souþasní, aby si „projeli“ celý program,
složený ze skladeb, nacviþených v prĤbČhu celých 40ti let. A že jich nebylo málo!
Však také dirigent – Mgr. Leoš Sekanina s Pepou Friedlem mČli nelehký úkol, když vybírali vhodný repertoár
pro tento výroþní koncert.
A na zkouškách jsme se všichni snažili, abychom se pĜedvedli v tom nejlepším svČtle – v našem pĜípadČ
zvuku, abychom si neudČlali ostudu pĜed tČmi, kteĜí s námi již nezpívají, ale byli u zrodu PSMV, tehdy
PČveckého sboru vrbenských uþitelĤ a také pĜed hosty, kteĜí se na koncert sjeli z blízkého i vzdálenČjšího okolí,
aby si poslechli, co a jak jsme se za tČch 40 let nauþili a také aby popĜáli PSMV do dalších let jen to dobré.
Koncert se vydaĜil a pĜíjemné bylo i posezení po nČm, kde všichni spoleþnČ zavzpomínali pĜi prohlídce
výstavek a kronik, pĜi dobrém jídle a pití.
DČkujeme všem, kteĜí se zasloužili o zdárný prĤbČh nejen koncertu, ale i doprovodných akcí – výstavka
obleþení, fotodokumentace, kroniky, obþerstvení apod.
DČkujeme také všem sponzorĤm, bez jejichž dlouhodobé podpory bychom jen tČžko byli na souþasné úrovni.
A samozĜejmČ dČkujeme také tČm, kteĜí na našich koncertech zaplĖují hledištČ, protože bez nich by to vĤbec
nebylo ono. VČĜte, do prázdného hledištČ se špatnČ zpívá.
VČĜíme, že všichni nám svoji pĜízeĖ a podporu zachovají i nadále a že budeme moci ještČ dlouho zpívat nejen
pro potČšení svoje, ale všech, kterým se naše zpívání líbí.
Tato akce se uskuteþnila za finanþní podpory MČsta Vrbna pod PradČdem, Euroregionu PradČd a dalších
sponzorĤ.
Za PSMV Marie Remešová.

LáznČ Karlova Studánka
KULTURNÍ PROGRAM
3. 6. – Kouzelné melodie mistrĤ od 19:30 v Libuši
9. 6. – Klavírní koncert Daniela Juna od 19:30 v Libuši
10. 6. – Cestopisná pĜednáška: Peru od 19:30 v Libuši
13. 6. – Tanþíme zumbu od 14:30 v Libuši
17. 6. – Orientální tance skupiny Marly od 19:30 v Hudební hale
24. 6. – Hašlerovy písniþky od 19:30 v Hudební hale
27. 6. – Tanþíme zumbu od 14:30 v Libuši
Každou sobotu – Promenádní koncert v podloubí u Libuše od 14:00 hod.
- Taneþní veþery s živou hudbou v 19:00 hod. v Letních lázních
nebo v Hudební hale
PROCHÁZKA PO KARLOVċ STUDÁNCE
Každý þtvrtek v 15:00 hod, sraz pĜed Libuší. Povídání o místČ, historii i o okolí. Provází Jolana Burgetová kulturní referentka.(Za pĜíznivého poþasí)
LIBUŠE - KNIHOVNA
PondČlí, stĜeda a pátek 17:00 - 18:30 hod. vþetnČ podávání informací o kulturních poĜadech
LIBUŠE – VELKÁ JÍDELNA
Každou sobotu v 10:00 hod. pĜednáška lékaĜe se zdravotní tématikou
Bohoslužby - Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
PondČlí až sobota v 16:30 hod. od 16:00 hod. modlitba rĤžence
v nedČli v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba rĤžence
AKTUÁLNÍ INFORMACE o kulturních programech a zájezdech najdete v týdenní nabídce na plakátech
a vývČskách v Libuši i v obci.
více na: www.k.studanka.cz
Jolana Burgetová, kulturní referent
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Kultura ve Zlatých Horách
1. þervna 2011
cyklistický závod KĜížek (þasovka v seriálu goldtour)
Start v 17:30 u zahrádek - kĜižovatka Mikulovice Údolí.
4. þervna 2011
DċTSKÝ DEN
Od 14:00 hod. v areálu Bohemaland.
5. þervna 2011
TRADIýNÍ KONCERT FOLKLORNÍHO SOUBORU VALÁŠEK
Od 16:00 hod. v sále Sanatoria Edel.
5. þervna 2011
CYKLISTICKÝ ZÁVOD TěIKRÁT PěÍýNÁ (seriálu jesenický šnek)
Závod horských kol MTB maraton.
6. þervna 2011
KONCERT ŽÁKģ PARTNERSKÝCH ŠKOL
V 18:30 hod. koncertní sál ZUŠ.
11. þervna 2011
DIVADELNÍ PěEDSTAVENÍ – MUŽ MÉ ŽENY
V 19:00 hod. v sále Sanatoria Edel. Vstupné 100,- Kþ. Hraje Slezské divadlo Opava.
17. þervna 2011
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ Z PUTOVÁNÍ PO JIHOVÝCHODNÍ ASII
V 18:00 hod. v Multifunkþním kulturním zaĜízení (kino).
PĜednášející: Zlatohorský rodák Ing. ZbynČk Mader, Ph.D.
25. þervna 2011
POUġ V HORNÍM ÚDOLÍ
V 16:00 hod. v kostele sv. Jana KĜtitele v Horním Údolí.
MULTIFUNKýNÍ VOLNOýASOVÉ CENTRUM – KINO
Rezervace a pĜedprodej:
v MČstském informaþním centru (Bezruþova ul.), e-mail: mic@zlatehory.cz,
tel.: 584 425 397
pátek 3. þervna 2011 ve 20:00 hod.
ÚTċK ZE SIBIěE - Drama, USA, 2010, 133 min., Bioscop, pĜístupný od 12 let, þeské titulky.
sobota 4. þervna 2011 ve 20:00 hod.
KRÁLOVA ěEý - Historický, Drama, Velká Británie, Austrálie, USA, 2010, 118 min., Bontonfilm,
pĜístupný od 12 let, þeské titulky
pátek 10. þervna 2011 ve 20:00 hod.
ODCHÁZENÍ - Drama, Komedie, ýesko, 2011, 97 min., Bontonfilm, mládeži pĜístupný, pĤvodní znČní
sobota 11. þervna 2011 v 15:00 hod.
AUTOPOHÁDKY - Animovaný, Povídkový, ýesko, 2011, 83 min., Bioscop, mládeži pĜístupný, pĤvodní
znČní
sobota 18. þervna 2011 v 15:00 hod.
RANGO - Animovaný, Akþní, Dobrodružný, Western, USA, 2011, 107 min., Bontonfilm, mládeži pĜístupný,
þeský dabing
sobota 25. þervna 2011 v 15:00 hod.
MÁMA MEZI MARġANY - Animovaný, USA, 2011, 88 min., Falcon, mládeži pĜístupný, þeský dabing
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Kultura v Bruntále
MČstské divadlo Bruntál, tel. 554 712 765/6, divadlo@mubruntal.cz
stĜeda 1. 6. v 17 hodin
CIRKUS Stonožka - ukázka taneþních technik show, jazzu a moderny, vstupné 60,-Kþ
nedČle 5. 6. v 15 hodin
MlynáĜská pohádka – hraje divadelní soubor MAGNET Bruntál, vstupné 30,-Kþ
sobota 11. 6. v 19 hodin
A. P. ýechov: PLATONOV JE DAREBÁK - v hlavní roli TaĢána Medvecká a Igor Chmela - Divadlo Na
zábradlí Praha, vstupné 190,-Kþ / doprodej pouze balkón /
pátek 1. þervence v 19 hodin
KRYSAě - podle románu Viktora Dyka zpracoval pro bruntálský divadelní soubor ZÁPLATA Martin
Marek, vstupné 30,-Kþ
MČsto Bruntál poĜádá ve dnech 17. – 19. þervna
DNY MċSTA 2011
pátek 17. þervna
18 hodin - V. roþník Tanec je život – taneþní show školy orientál. tance Dambra a hostĤ. Vystoupí i dívky
z taneþní školy orientu z Vrbna pod PradČdem.
20 hodin – MČstské divadlo - Slavnostní zahájení
sobota 18. þervna
jarmark, kolotoþe, obþerstvení v prostorách Zámeckého námČstí, tĜ. Dr. E. Beneše a námČstí Míru
MČstská dechová hudba a mažoretky, 10 hodin – námČstí – VLýNOVJANKA, 10 hodin – zámecké zahrady –
Zámek patĜí dČtem, 11.30 hodin – námČstí - XXXIX.roþník Mezinárodního veþerního bČhu Bruntálem,
13 hodin – BČh nadČje, 14.00 – námČstí - U D G - koncert, 15.30 – Vlado Kulíšek - KUFR, 16.30 BÁJEýNÁ MASKOTÍ SHOW, 19 hodin - námČstí – Karel Kahovec, Viktor Sodoma a skupina George &
Beatovens, 21 hodin – Robbie Williams revival, 22.30 – Petr Bende & BAND, 24 hodin – o h Ė o s t r o j
nedČle 19. þervna
10 hodin – silo Bruntál – Silážní stĜela – tradiþní bČh do schodĤ, 9 – 12 hodin – námČstí – ukázka techniky
a soutČžní dopoledne s Jednotkou požární ochrany mČsta Bruntál a Policie ýR, 11 hodin – pĜedávání medailí
PýR, 11.30 – kynologie – ukázka þinnosti PýR, 13 hodin – námČstí – Mezinárodní turnaj ve florbale žákĤ
za úþasti polských mČst Opole, Rudniki a þeských mČst Bruntál a BĜidliþná. Za nepĜíznivého poþasí se turnaj
odehraje ve sportovní hale TJ Slavoj Bruntál,
15 hodin – UhlíĜský vrch – Chrámový pČvecký sbor RýmaĜov , Smíšený pČvecký sbor Bruntál,
16 hodin – námČstí – BOIL – Bruntál, 18 hodin GATE CRASHER – brnČnská rocková skupina
20 hodin – MAKO MAKO – Zlín, 17 hodin – nádvoĜí zámku – Bubáci a hastrmani- pohádka,
19 hodin – UTÍKEJ, NITUŠKO! - Hoffmannovo divadlo Uherské HradištČ, 19 hodin – kino Centrum
TRAVESTI SHOW SKUPINY DIVOKÉ KOýKY - vstupné 140 Kþ
(pozn. - v pĜípadČ nepĜíznivého poþasí se koncerty pĜekládají do Spoleþenského domu a divadelní pĜedstavení
do MČstského divadla)
Hrad Sovinec, tel. 554 219 863
18. a 19. 6. – celodenní program
Žoldáci, vodníci a sliþné panny, NesmČlá mlynáĜka – hraje Divadelní soubor Magnet Bruntál

Kultura v KrnovČ
MċSTSKÉ DIVADLO, Mikulášská 21
pátek 3. þervna v 17:00 hodin
TANEC JE NAŠE RADOST - 15. roþník pĜedstavení taneþního souboru Rytmik a jeho hostĤ: taneþní soubor
Horalky z AndČlské Hory a taneþníci z Prudniku (Polsko)
þtvrtek 9. þervna v 19:30 hodin
RADģZA s kapelou, vstupné: 250 a 230 Kþ
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nedČle 12. þervna v 19:00 hodin
Anton Pavloviþ ýechov
PLATONOV JE DAREBÁK - komedie ruského klasika. Hraje: Divadlo Na zábradlí Praha
Vstupné: 280 a 260 Kþ (dČti a studenti sleva 50 %)
stĜeda 22. þervna v 17:00 hodin
FLASH - 20. výroþí taneþního souboru
pĜehlídka nejúspČšnČjších taneþních choreografií TS Flash, vystoupení profesionálních taneþníkĤ a dalších
souborĤ ze StĜediska volného þasu Méća
StĜedisko volného þasu Méća, Dobrovského 16
nedČle 19. þervna v 15.00 hodin
KOUZELNÍKOVÁ DCERA - loutková pohádka. Hraje LoutkáĜský soubor
KRNOVÁýEK. Vstupné: 30 Kþ - Prodej vstupenek pĜed pĜedstavením
KOFOLA MUSIC CLUB KRNOV, Bruntálská 72
þtvrtek 30. þervna od 16:00 hodin
Hip-Hop párty - vystoupení taneþních souborĤ z Krnova a Nysy (Polsko), battle, volná zábava pro dČti,
mládež a dospČlé. Vstup zdarma!
KONCERTNÍ SÍĕ SV. DUCHA, ul. Svatého Ducha 12
nedČle 5. þervna v 15:30 hodin
Jarní koncert Ženského pČveckého sboru. Host: Cimbálová muzika ZUŠ Krnov
pátek 17. þervna v 19:00 hodin
KONCERT PċVECKÉHO SBORU Z ěECKÉHO OSTROVA KORFU. Vstupné: 40 Kþ
NÁDVOěÍ KONCERTNÍ SÍNċ
nedČle 19. þervna v 15:30 hodin - Krnovská cimbálová muzika
Vstupné dobrovolné! PĜi nepĜíznivém poþasí bude koncert v sále.
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ASPV informuje...
hDne 7.kvČtna se uskuteþnila Májová zumba s Bohunkou. Úþast byla hojná a zábava skvČlá,
viz foto 1 a 2.
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hSrdeþnČ Vás zveme na sobotní akci

Memoriál Jany Dragounové
PĜijćte s námi zavzpomínat na Janu. Smutnit ovšem nebudeme, pĜipravili jsme si
pro vás cviþení plné radosti!! ýeká na vás KRUHOVÁ ZUMBA (efektivní kombinace
zumby a posilování) a další formy cviþení.
Kdy:
ýas:
Kde:
Cena:

sobota 11. 6. 2011
14 hod.
TČlocviþna ZŠ Sokolovna
vstupné dobrovolné

O projektu Na kole dČtem 2011 - veĜejná charitativní cyklo-tour
(plakátek na zadní stranČ Zpravodaje)
Cílem projektu je oslovit veĜejnost v bývalém ýeskoslovensku, spojit všechny, kteĜí chtČjí pomoci v ýR
i na Slovensku. Náš tým se skládá z lidí, které spojuje myšlenka pomoci onkologicky nemocným pacientĤm
a jejich rodinám. V našem þele stojí známý jezdec na vysokém kole Josef Zimovþák, který akci zaštítil
svými sportovními i životními zkušenostmi a aktivnČ se zúþastní celé cyklo-tour v roli vedoucího pelotonu.
Hlavní myšlenkou projektu je podpoĜit onkologicky nemocné dČti a jejich rodiny. Léþba onkologicky
nemocných pacientĤ vyžaduje velmi nákladné postupy, na jejichž krytí mnohdy peníze ze státního financování
nestaþí. Peníze získané v rámci prvního roþníku cyklo tour 2010 byly vČnovány dČtským onkologickým klinikám
v BrnČ, Olomouci a v Praze – Motole. Na Slovensku pak byly finanþní prostĜedky vČnovány obdobným
zdravotnickým zaĜízením v BratislavČ, Banské Bystrici a v Košicích. Cílem dalších roþníkĤ bude nejen finanþní
pomoc a podpora nemocných dČtí, ale také veĜejná debata a snaha poukázat na problematiku onkologických
onemocnČní a permanentní pĜipomínání dĤležité úlohy sportu a zdravého životního stylu v našich životech. Je
potĜeba si uvČdomit, že dČti svĤj životní styl ještČ nemohou samy ovlivĖovat. PrávČ proto chceme poukázat na
preventivní význam sportu pĜi výchovČ dČtí a mládeže. Sportovní aktivity významným zpĤsobem pĜispívají ke
vštČpování pozitivních životních návykĤ, ale také se nezanedbatelnČ podílejí na vzniku kolektivního pocitu
sounáležitosti s vrstevníky a pĜíslušníky dalších generací. Zdravý pohyb rovnČž patĜí mezi nejúþinnČjší formy
zdravotní prevence pĜed Ĝadou možných onemocnČní, vždyĢ dnes jsem zdravý, ale zítra tomu tak být nemusí.
Obþanské sdružení HigBic
Obþanské sdružení HigBic vyhlašuje þesko-slovenskou soutČž "Virtuální cyklista". PodpoĜ onkologicky
nemocné dČti a pĜidej se k charitativní cyklojízdČ Na kole dČtem. Svoji podporu mĤžeš vyjádĜit pĜímou
nebo virtuální úþastí v pelotonu.
Z kraje, který bude mít nejvíce virtuálních cyklistĤ, bude vylosován jeden výherní e-mail, jehož majitel
obdrží cyklo dres "Na kole dČtem". Více na www.higbic.cz

Vrbnem p. P. budou cyklisté projíždČt v sobotu 11. 6. 2011 v dobČ kolem cca 15.00 hodiny. PĜesnČjší
informace podá paní Yvona SotoláĜová, tel. 604 581 445.
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Josef Zimovþák - þeský velocipedista
- mnohonásobný mistr svČta v jízdČ na vysokém kole
- držitel svČtového rekordu 522,42 km v jízdČ na vysokém kole 24 hodin
nonstop (1996)
- pĜejel na vysokém kole USA od západu na východ v délce
4 458 km za 28 dnĤ (1998)
- v režimu profesionálĤ pokoĜil trojici nejslavnČjších cyklistictických závodĤ
Tour de France (2005), Giro d´Italia (2006), La Vuelta Espana (2007).

KLUB VRBENSKÝCH TURISTģ
pĜi TJ SOKOL VRBNO POD PRADċDEM
Zve všechny milovníky pĜírody na výšlap
KDY: 11. 6. 2011
KAM: Ráztoka – lanovkou na pustevny – m.zn. RadhošĢ – Pindula – pod Malým Javorníkem – þ.zn. Velký
Javorník – z.zn. Frenštát pod RadhoštČm (20 km)
SRAZ: 6:30 na parkovišti u klubu LNH
PĜihlášky do 9.6.2011 pĜijímá Kopilþák Štefan mob. 732 248 236
Cena dopravy þlenové 150 Kþ., ostatní 200 Kþ.
KDY: 25.6.2011
KAM: VerníĜovice – m.zn. Františkovy myslivny – z.zn. Jelení HĜbet – þ.zn. Jelení Studánka –
žl.zn. VerníĜovice (17km)
SRAZ: 7:00 hod. na parkovišti u klubu LNH
PĜihlášky do 23.6.2011 pĜijímá Kopilþák Štefan mob. 732 248 236
Cena dopravy: þlenové 50 Kþ., ostatní 80 Kþ.

Pálení þarodČjnic na „Sokolce“
Klub Vrbenských turistĤ uspoĜádal, jako již tradiþnČ,
1. 5. 2011 na chatČ „Sokolce“ pálení þarodČjnic.
Na padesát malých i velkých þarodČjnic rĤznČ odČných
se slétlo na tradiþní místo uprostĜed vrbenských hlubokých
lesĤ. NČkteré k nám pĜiletČly hodnČ z daleka, ale pĜesto
nelehkou cestu k nám do hor zvládly a mohly tak
podstoupit Ĝadu soutČží, kde se ukázalo jestli si titul
„þarodČjnice“ opravdu zaslouží.
TĜeba takové skákání v þarodČjném pytli, nebo prĤchod
þarodČjným stanem v hluboké tmČ, kde na konci þekalo na
þarodČjnice pĜekvapení. A jaké , že to bylo pĜekvapení? No
pĜece sklenice plná þervĤ a mezi nimi laskominy, které
mohou mlsat opravdu jenom þarodČjnice. A svČte, div se,
na tyhle hrátky s þervy se þarodČjnice nejvíce tČšily.
SamozĜejmČ musely také zvládnout lety na koštČti
okružní jízdou a, abychom je moc neuhnali, tak jsme pro nČ
mČli nachystanou pravou þarodČjnickou diskošku mezi
jednotlivými soutČžemi.
Došlo také k tradiþnímu upálení té nejstarší a nejškaredší
þarodČjnice, a to za hlasitého povyku všech pĜihlížejících.
Poté už si každý dle chuti mohl opéct špekáþek.
Žádná malá ani velká þarodČjnice tady nepĜišla zkrátka,
pro všechny jsme mČli nČjakou tu þarodČjnou laskominu
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a ne jen to. Ty nejlepší si
odnesly
þarodČjnické
klobouky,
také
originál
pavuþiny s pavouky, anebo
balíþky sladkostí.
DČkujeme za hojnou úþast
dČtí z dČtského domova
a
jejich
vychovatelkám
a vychovatelĤm, kteĜí se ĜádnČ
pĜipravili na tento slet
þarodČjnic a ukázali tak svému
okolí, jak že má vypadat
taková správná þarodČjka
nebo þarodČj a samozĜejmČ
dČkujeme i všem ostatním
þarodČjnicím, se kterými se,
doufáme, za rok sejdeme v tak
hojném poþtu, jako letos.
PodČkování
také
patĜí
þlenĤm Klubu Vrbenských
turistĤ za zdaĜilý prĤbČh akce.
Za KVT Monika Ševþíková
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O pohár Ludvíkova 2011
V sobotu 30. dubna se konal již 4. roþník závodu horských kol O pohár Ludvíkova, který byl zaĜazen do
cyklistického seriálu Jesenický šnek. Na bikery z celého Jesenicka, Šumperska a Opavska tentokrát þekala oproti
pĜedchozím roþníkĤm pozmČnČná traĢ, která mČĜila 28 km a vedla pĜed Malou HvČzdu na HvČzdu, poté lesem
a loukami až k Suché Rudné a kolem Annaberku opČt pĜes Malou HvČzdu zpČt k Ludvíkovu. PrĤbČh závodu
zkomplikovalo bloudČní nČkterých závodníkĤ, kteĜí v lese na Ovþím vrchu pĜehlédli znaþení, poĜadí v cíli však
bylo i pĜesto jednoznaþné. VítČzem závodu se stal Jan SmČšný (Credoteam) pĜed Vladislavem Krejþím
(BikeSport Uniþov) a JiĜím Kalabisem (Cyklo TJ Píseþná). Mezi þtyĜicátníky byl nejrychlejší Matin Vala (CK
Stará Ves) pĜed domácím Lubošem Petrušem (ACS Drak Vrbno) a v padesátnících JiĜí KouĜil (Cyklo TJ Píseþná)
pĜed Milanem Škopcem (ACS Drak Vrbno). Nejrychlejší ženou byla Renáta Najserová (BikeOne Opava),
v kategorii juniorĤ zvítČzil Tomáš Navrátil (CPV Krnov).

Zatímco dospČlí bojovali v lese, probíhaly v LudvíkovČ závody dČtí. Velice potČšující byl fakt, že jich do
Ludvíkova pĜijelo stejné množství, jako dospČlých, což není až zas tak obvyklý jev. Nejprve se na start postavili
ti mladší, kteĜí ještČ v terénu mají problémy, jejich závod jsme tedy uspoĜádali na místní komunikaci, která
má i jako jinde v LudvíkovČ perfektní nový asfalt. Závod na 100 metrĤ absolvovali benjamínci do þtyĜ let.
ZvítČzila zlatohorská Ester Buchtová pĜed Oskarem ýernochem (eSeNBáci Jeseník) a Václavem Najserem
(BikeOne Opava). PĜedžáþci- tedy dČti do sedmi let- závodili na 300 metrové trati. V chlapcích závod nejrychleji
dojel Marek Buchta (SKM Zlaté Hory) pĜed Karlem Najserem (BikeOne Opava) a Viktorem ýernochem
(eSeNBáci Jeseník), v dívkách Vanesa HaĎáková (SKM Zlaté Hory) pĜed KateĜinou MlynáĜovou (ACS
Drak Vrbno) a ludvíkovskou KateĜinou Putnerovou. Malí žáþci (8-10 let) se utkali na pĤlkilometrové trati.
ZvítČzil Šimon Opíchal (Ghost Mojekolo.cz Opava) pĜed vrbenským Vilémem Zahrádkou (ZHOR Team)
a místním Janem Putnerem. Jedinou dívkou byla Karolína Kalabisová (SKM Zlaté Hory).
Mladší a starší žáci již závodili v terénu. Odstartovali spoleþnČ, mladší žáky þekala tĜíkilometrová traĢ, se
kterou si nejlépe poradil Václav BĜenek (eSeNBáci Jeseník) pĜed Jakubem Roháþkem (ACS Drak Vrbno)
a Bártem Veseským (SKM Zlaté Hory). V mladších žákyních potom excelovala Barbora Bubeníþková
(Šternberk) pĜed Nelou HaĐákovou (SKM Zlaté Hory) a Klárou Malysovou (eSeNBáci Jeseník). Mezi staršími
žáky zvítČzil David Kupþík (SK Salith Šumperk), který bude od záĜí studovat na SG Vrbno, pĜed Markem
Ryškou (DUKO RýmaĜov) a Matyášem Strupkem , za nimi dorazila do cíle Veronika PČþonková (oba SKM
Zlaté Hory).
PodČkování za podporu patĜí Obci Ludvíkov a HospĤdce u JiĜího, kteĜí kromČ sponzorského daru poskytli
závodníkĤm perfektní zázemí.
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Za ACS DRAK VRBNO Alena MlynáĜová

Zpráva pro pĜíznivce cechu rybáĜského
Pro þleny dČtského rybáĜského kroužku pĜi naší místní organizaci ýeského rybáĜského svazu skonþilo období
teoretických pĜíprav k rybolovu.
V nedČli 8. 5. 2011 se jeho 8 þlenĤ, pod vedením tĜí dospČlých, zúþastnilo letos prvního závodu Jesenický
kapr na rybníce v Jeseníku. Z celkového poþtu 24 závodníkĤ se naši þlenové umístnili na 4, 5, 7 a 11tém místČ,
což je pro nás úspČchem.
Již nyní se dČti pĜipravují a tČší na, v poĜadí již jedenáctý, dvoudenní závod ve Zlatých Horách 4. a 5. þervna.
Dne 25. þervna v rámci oslav 400 let mČsta Vrbna pod PradČdem se uskuteþní místní kolo Zlatá udice –
rybáĜský závod dČtí, který provČĜí kvality rybáĜských znalostí, dovednosti v rybolovné technice a praktickém
lovu pstruhĤ. Závod zaþíná v 08:00 hod. ÚspČšné jednotlivce þekají pČkné odmČny a návštČvníky krásný pobyt
u Ĝeky s pohledem na bojující mladé rybáĜe.
Koryþanský Jaroslav

Tenisový oddíl Vrbno pod PradČdem oznamuje
Po více než deseti letech bylo tento rok obnoveno v rámci Tenisového
oddílu Vrbno pod PradČdem družstvo „Dorostu“. Pod vedením trenéra
Vladimíra BartoĖka mladšího dokonce odehrálo i svĤj první mistrovský
zápas této sezóny. „Náš“ dorost dne 1. 5. 2011 zmČĜil na domácí pĤdČ
své síly s družstvem Šumperka „B“ a vyhrál pomČrem 8 : 1. Družstvo
hrálo ve složení: Lukáš BartonČk, Dominik Darmovzal, Vratislav Jarmar
ml., Martin Otipka ml.
Vše potĜebné o tenisu vĤbec najdete
www.tjsokolvrbnopodpradedem.estranky.cz

na

stránkách:

Foto : v popĜedí trenér Vladimír BartonČk ml.
zleva stojí Lukáš BartonČk, Dominik Darmovzal, Vratislav
Jarmar ml. a Martin Otipka
Za výbor TO Igor Žemba
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StĜípky z historie našeho mČsta - þást 2.
(tentokráte s letopoþtem konþícím þíslicí 2 nebo 7)
12.stol.
1247
1377

první zmínky o osídlení našeho údolí
PĜemysl Otakar II. dal postavit „Nový Fürstenwalde“ na Zámeckém vrchu
po smrti Mikuláše II. bylo opavské vévodství rozdČleno mezi jeho syny, hrad na Zámeckém vrchu,
Bruntál i Krnov pĜipadly vévodovi Janovi
1477
zemĜel Jan Bruntálský z Vrbna, první majitel bruntálského hradu a okolních panství, vþetnČ
Vrbenska
--1611
24. 6. povýšeno hornické sídlištČ Nový Fürstenwalde na „svobodné horní mČsto“ Würbenthal,
titul mČstu propĤjþil JindĜich Bruntálský z Vrbna
1612
21. 10. se na zpáteþní cestČ z Vratislavi zastavil ve VrbnČ císaĜ Matyáš
1632-33 mor a cholera si vyžádaly mnoho lidských životĤ
1637
velmi krutá a dlouhá zima, ještČ v kvČtnu tu byl hluboký sníh
1642
vtrhlo do mČsta švédské vojsko, které se opevnilo na úpatí Vysoké hory
1662
velmi teplá zima, nebylo tĜeba vĤbec topit, stromy kvetly již v únoru
1667
velmi dlouhá a krutá zima, v mČstČ se až do konce kvČtna jezdilo na saních
1672
v místech nad StĜelniþní ulicí upálena další žena jako þarodČjnice
1677
velmi tuhá zima, ještČ v kvČtnu napadl asi metr snČhu
1692
12. srpna zaznamenáno velmi silné zemČtĜesení, zdi domĤ popraskaly a a zĤstaly široké trhliny,
z okolních hor zĜítily skalní stČny
--1702
tuhá zima, velmi úrodné léto
1707
celý rok velmi špatné poþasí, veškerá úroda zniþena dešti, hlad
1712
úrodu zniþilo silné krupobití, které nadČlalo hodnČ škod i na obytných budovách a lesních porostech
1722
- poþet obyvatel našeho mČsta bez Mnichova a Železné - 125
- velmi mírná zima, nebylo tĜeba vĤbec topit, lidé pásli dobytek témČĜ celou zimu
1777
v létČ silné vichĜice, které zasáhly hlavnČ jižní þást okresu
1792-94 velmi mírné zimy témČĜ bez snČhu, stromy kvetly velmi brzy
--1802
velmi suché léto, Ĝeka Opava byla témČĜ bez vody, také o pitnou vodu byla nouze
1812
veliké letní povodnČ zpĤsobily hodnČ škody
1817
tuhá zima byla vystĜídána povodnČmi a vzápČtí velkým suchem, neúroda, hlad
1837
nový velmistr Maxmilián dal zbourat starý kostel a vybudovat nový. Jeho základní kámen byl
položen 24. záĜí 1842
probíhala stavba silnice do Karlovy Studánky až do roku 1845
1847
- 14. 6. silné povodnČ, hladový rok
- do firmy „Weiss a Rössler“ - pĤvodní manufakturní výroba nití založená 1800 - dovezeny
z Anglie mechanické tkací stroje a potĜebné pomocné stroje, k jejich pohonu postavena turbína
o výkonu 65 HP
- Josefu Grohmannovi /55 let/ byl propĤjþen za zásluhy o rozvoj prĤmyslu a obchodu Zlatý
záslužný kĜíž s korunou
1852
po tomto roce vrcholný rozmach hutí v Železné, od majitele, vratislavského biskupa Melchiora, si je
pronajala správa sobotínských a štČpánovských železáren
1857
- postavena nová chlapecká škola a klášter nČmeckých sester
- do Mnichova pĜišla ošetĜovatelka Hortulana Weberová, vl.jm. Tereza, která se zasloužila o zĜízení
nemocnice, kterou v roce 1878 pĜevzaly sestry Ĝádu Karla Boromejského
1862
- založena Adolfem Richterem skláĜská huĢ na místČ bývalé továrny na výrobu kyseliny sírové
(pozdČjší název Moravské sklárny)
- na námČstí postavena klášterní kaple sv. AlžbČty , v roce 1892 byla pĜestavbou rozšíĜena
a opatĜena zvoniþkou
1872
- nebývale teplý podzim, v listopadu znovu vyrostly kvČtiny a rozkvetly kvČty
- zahájena stavba odvozní cesty pro svážení dĜíví kolem Skalního potoka
1877
- rok zaþal velmi mírnou zimou, v únoru zaþínají puþet stromy a keĜe a za sluneþního svitu se
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1897
1917
1922
1927
1932
1942
1947
1952
1957
1962

1967
1972
1977

1982
1987
1992
1997

2002

2007

objevují dokonce první komáĜi, 26. záĜí napadl první sníh
- ukonþena výstavba kostela v MnichovČ
v srpnu po dlouhotrvajících deštích a prĤtržích mraþen pĜišly povodnČ a zátopy, sníh již od 6. Ĝíjna
--- nouze a hlad, proto v létČ dČlníci (vČtšinou ženy) uspoĜádali hladový pochod do Karlovy
Studánky, kde se dožadovali vydání potravin a ukonþení války
- postavena hĜbitovní empírová kaple, která vytváĜí s pĜilehlou hĜbitovní zdí ojedinČlé seskupení
v MnichovČ byla otevĜena v budovČ „Boromea“ první mateĜská škola
slavila továrna na výrobu kovového zboží Ad. Grohmann a syn 60 let, k tomuto jubileu vyšla
10. záĜí „Slavnostní brožura“
hospodáĜská krize, pĜechodnČ uzavĜena sklárna (od r. 1935 opČt v provozu, ale jen jedna tavící pec)
20. února 1942 byl vydán pĜíkaz, aby lidé vydali všechny kostelní zvony pro váleþné úþely
- elektrifikace mČsta
- založena PamČtní kniha mČsta Vrbna ve Slezsku
- zánik pily Nitsch, jež byla roku 1946 zaþlenČna pod Jesenické pily a dostala poĜadové þíslo 10,
korkárny a továrny na zpracování juty
- založen klub Lisoven nových hmot „Závodní klub Moravan“
- ve vČži kostela je jediný zvon ke cti svatého Josefa a v tomto roce byl posvČcený
- druhá etapa výstavby DĜevokombinátu, byla vybudována výrobna dĜevotĜískových desek, kotelna,
garáže, údržbáĜské dílny, sklady, administrativní budova, kuchynČ s jídelnou a závodní ošetĜovna.
- závod Moravolen se zaþal specializovat na produkci velmi jemných druhĤ pĜíze, urþené vČtšinou
na výrobu exportních tkanin, a proto byl transmisní pohon strojĤ nahrazen elektrickým
- manufakturní zpĤsob zpracování skla byl nahrazen instalací linky prvotního opracování s pásovou
dopravou mezi jednotlivými operacemi
- na základní škole vznikl kroužek vodní turistiky, v r. 1972 slavil 10 let
otevĜena ZŠ na Partyzánské ul. (dnes Školní), 3. záĜí zahájena výuka v nové škole
v dubnu vychází 1. þíslo informaþního zpravodaje Naše Vrbno, mČl 20 stran - poslední þíslo
zpravodaje s tímto názvem vyšlo v roce 1992
- v akci Z se buduje - MŠ I, MŠ II, televizní pĜevadČþ pro kvalitní pĜíjem I. tel. programu – stavbu
stožáru vysokého 35 m, montáž pĜejímacích a vysílacích antén i dalšího technického vybavení
zajišĢovala Správa radiokomunikací SÚV Praha
- v létČ postihly mČsto dvČ povodnČ
zahájení stavby pavilónu ZŠ Vrbno p.P., investiþní akce „Z“
postaveny tenisové kurty a byty na Družstevní ulici, výstavba rodinných domkĤ na Palacké ul.
- období privatizace (LPH, s. r. o., Odetka, a.s. )
- MČsto pĜevzalo zĜizovatelskou funkci k Domovu dĤchodcĤ Mnichov
- vznik Gymnázia a Sportovního gymnázia Vrbno pod PradČdem
- 6. 7. -9.7. niþivé povodnČ nebývalého rozsahu zasáhly Vrbno a všechny místní þásti a okolní obce
- 22. 6. 1997 poslední promítací den v kinČ, které bylo zrušeno
- 22. 12. 1997- probČhla slavnostní jízda na trati Milotice-Vrbno, která byla obnovena po povodni
- na StĜelniþní ulici slavnostnČ pĜedáno 5 rodinných domkĤ Okál, které byly postaveny z pĜíspČvkĤ
na konto ýeského þerveného kĜíže Bruntál, 24.2.1998 byly domky pĜedány obþanĤm postiženým
povodní
- 1.4.1997-31.3.1998 ukonþena II.etapa privatizace bytového fondu
- do Vrbna pod PradČdem pĜeneseno sídlo Euroregionu PradČd zĜízeného v roce 1997
- 15.6. slavnostnČ podepsána partnerská smlouva mezi Vrbnem a Glogówkem v rámci Vrbenských
letních slavností
- 7. srpna položen základní kámen Domu s peþovatelskou službou v prostoru mezi ulicemi Husova
a Nádražní
zahajují þinnost StĜedisko kultury a vzdČlávání Vrbno pod PradČdem, pĜíspČvková organizace,
které má 2 provozní místa STěECHU a KNIHOVNU, dále pak nízkoprahové zaĜízení klub Kotlík
a v prosinci Vrbenské Klubíþko
pĜipravila Hana JankĤ
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Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovnČ v þervnu
,,Spoleþnost bez knih je jako spoleþnost bez krve.“ /Václav Malý, biskup/
… z populárnČ-nauþné literatury
1.: RAPPORT, M.: Evropa devatenáctého století. Praha: Vyšehrad, 2011.
2.: HROUDOVÁ, M.: Cyklotoulky s dČtmi, vozíkem a noþníkem. PlzeĖ: Cykloknihy, 2011.
Po cyklostezce ODRA-NISA k moĜi na Rujanu a Polskem zpČt domĤ.
3.: DUDÁK, V.: Putování vinaĜským krajem. Praha: Práh, 2011.
4.: VÁVRA, O.: PamČti, aneb, Moje filmové 100letí. Praha: BVD, 2011.
5.: SPITZER, J.: Kamenné zídky v zahradách. Praha: Grada, 2011.
… pro dČti a mládež
1.: AVERDIEK, D.: Rafinované šperky z korálkĤ. Ostrava: Anagram, 2011.
2.: TRUJILLO, E.: Hledej v životním prostĜedí. Praha: Sun, 2010.
…z beletrie
1.: BAXTER, S.: Potopa. Praha: BB art, 2011.
Rok 2016. Další vlhké léto, další rok plný bouĜí a pĜílivových vln. Tentokrát ale protipovodĖová bariéra na
Temži povolí a stĜed Londýna je zaplaven. Voda ustoupí a život jde dál, ekonomika se zaþíná vzpamatovávat,
zatímco obyvatelstvo sleduje zprávy o dalších záplavách odehrávajících se po celém svČtČ. A pak zaþne
moĜská hladina znovu stoupat. A stoupá dál. Zaþíná lidstvo poslední bitvu o vlastní pĜežití?
2.: ýERVENKA, Z.: ZmČna je život: jak se žije dĤchodci v jižní Francii. Praha: Plejáda, 2011.
Autorem humorných pĜíbČhĤ je švédský akademik þeského pĤvodu, který se „na penzi“ odstČhoval pĜed tĜemi
lety do Autignaku, malé vesnice plné vína v jižní Francii. PatĜí k lidem, kteĜí odmítají podĜídit své nápady,
plány a touhy vČku a vČĜí, že stáĜí pĜepadne nejdĜíve toho, kdo jen sedí a ustrašenČ ho vyhlíží.
3.: BAUER, J.: Krvavý cejch. Brno: Moba, 2011.
V hostinci U Zlaté husy na KoĖském trhu byl zavraždČn bohatý benátský kupec. Celé vyšetĜování dostane
tajemný nádech, když na tČle mrtvého objeví rychtáĜ Jakub Protiva podivný krvavý cejch. Pátrání po pachateli
þi pachatelích této vraždy zavede novomČstského rychtáĜe a jeho pĜítele Blasia daleko za pražské hradby, do
jednoho hradu nad Ĝekou Sázavou. Od jejich pĜíjezdu se tu zaþínají dít divné vČci. Jak ale souvisejí s mrtvým
Benátþanem?
4.: ROLLINS, J.: OltáĜ ztraceného ráje. Praha: BB art, 2011.
Konec lidstva je na jeho poþátku… Po pádu Bagdádu narazí dva iráþtí chlapci na ozbrojené muže rabující
v mČstské zoologické zahradČ. Stavidla se otevĜela a stovky exotických ptákĤ, savcĤ a hadĤ se pašují do
západních zemí. Jenomže tento zloþin skrývá ještČ hlubší tajemství. PĜi stĜelbČ v ulicích je vyplenČna i skrytá
podzemní zbrojaĜská laboratoĜ a na svobodu se dostává nČco mnohem nebezpeþnČjšího.
5.: ABDOLAH, K.: DĤm u mešity. Zlín: Kniha Zlín, 2011.
V domČ u mešity žije už po osm století rodina vlivných obchodníkĤ s koberci a duchovních vĤdcĤ. Po staletí
obchodníci s koberci udávali smČr dČní na bazaru a imámové vládli mČstu skrze kazatelnu mešity. Obchodník
Aga Džan, hlava domu i bazaru, udržuje v domČ i ve mČstČ Ĝád vycházející z dávných tradic a moudrosti
koránu.
6.: KěÍSTEK, V.: Prohrát slunce pĜed svítáním. Praha: Knižní klub, 2011.
Román volnČ navazuje na autorovu úspČšnou prvotinu Cesta na poledne. V novém díle osudy slavného
rybníkáĜe Jakuba Krþína z Jelþan pokraþují. Z úĜedníka na zapadlém borovanském klášterním panství se
Krþín pomalu propracovává mezi pĜední úĜedníky rožmberského dominia a zaþíná svou kariéru slavného
stavitele rybníkĤ.
7.: MORRISON, B.: Archa. Praha: BB art, 2011.
Vzrušující thriller o hledání Noemovy archy hlavní hrdiny zavede na ropnou plošinu v severním Atlantiku,
arizonskou poušĢ, palubu luxusní jachty i k úboþí legendární hory Ararat…
… pro mládež
1.: ŠKORPILOVÁ, K.: Jizvy a jiný tajemství. Praha: Daranus, 2011.
Jana a Zuza. DvČ sedmnáctileté holky, které kromČ normálních problémĤ, jaké mají všechny jejich vrstevnice,
musí Ĝešit i nohem složitČjší vČci. JanČ zemĜel nejlepší kamarád, a i když je to víc než rok, z jeho smrti se dosud
nevzpamatovala. Zuza má zase trable s puntiþkáĜským a surovým otþímem, jemuž musí posluhovat a který ji
nechce pouštČt z domu. ObČ dívky zaþnou své problémy Ĝešit ponČkud zvláštnČ – když je jim nejhĤĜ, Ĝíznou se
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žiletkou nebo nožem…Tohle spoleþné tajemství by nevyzradily nikomu na svČtČ – bojí se, že by je všichni
odsoudili jako pozérky, „emaĜky“. Když už to vypadá, že z bludného kruhu sebepoškozování nikdy
nevybĜednou, objeví se dva kluci, kteĜí by je snad dokázali pochopit a možná i milovat…
2.: WILSON, N.D.: Pampeliškový oheĖ. Praha: Knižní klub, 2010.
Henry York nemČl sebemenší tušení, že se mu bČhem prázdnin v Kansasu otevĜou dvíĜka vedoucí k úžasným
dobrodružstvím – a že jich bude skoro STO. NávštČva u strýþka a tety však nabrala na obrátkách, když se
ukázalo, že dvíĜka skrytá za stČnou Henryho ložnice jsou vchody do jiných svČtĤ! Pobyt na farmČ se chýlí ke
konci a Henry se odvážnČ rozhodne, že projde dvíĜky na druhou stranu a zjistí, odkud pochází a kdo jsou jeho
rodiþe. Putuje z jednoho svČta do druhého, setkává se s þarodČji a skrþky a nakonec se postaví tváĜí v tváĜ zlu
Endoru. ýarodČjnice však tentokrát není sama…
Olga Hulínová, vedoucí pĤjþovny pro dospČlé

Informace o vČkových kategoriích obyvatel mČsta Vrbna pod PradČdem
VČková kategorie
Muži
0
23
1 – 14
387
15 - 29
555
30 – 44
682
45 - 59
539
60 - 74
477
75 - 89
113
90 - 104
2
Poþet celkem
2778
Celkem obyvatel: 5680 PrĤmČrný vČk obyvatel: 41

Ženy
18
343
511
641
613
580
185
11
2902

Celkem
41
730
1066
1323
1152
1057
298
13
5680

Tabulku uvádím znovu, protože v Ĝádku 15 – 29 let jsem v minulém þísle chybnČ uvedla 15 – 19 let.
Dana Tománková, evidence obyvatel

UzavĜená manželství
23. 4. 2011
21. 5. 2011

Jarmila Strnadlová (Vrbno) + Jan Blažek (Otrokovice)
Michaela Bucurová + Jan Olejník (oba z Vrbna)
J. Novotná

BlahopĜejeme k narození
Ema P o s pí ši l o vá
MatČj J ane þe k
Valérie G avl as o vá
Michael C hadam
Adam Se dl áĜ
Jakub ZvČ dČ l í k

Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
D. Tománková

Rozlouþili jsme se
Isolda M i c hal s ká
KvČtoslava Vác l avko vá
JiĜí Ludw i g
Miroslav D vo Ĝ ák
KateĜina M e r al ai o vá
Josef D o s t ál
Ing. Petr O ndr a

Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Karlovice
D. Tománková
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BlahopĜejeme
Dne 24. þervna 2011 oslaví krásné 87. narozeniny

paní Marie Svobodová
z Vrbna pod PradČdem – Železné.

Všechno nejlepší, pevné zdraví, stálou pohodu
a ještČ hodnČ krásných chvil, strávených mezi svými nejbližšími,
Ti ze srdce pĜeje syn BedĜich s celou rodinou

Dne 26. þervna 2011 oslaví krásné 80. narozeniny

paní Julie Ohnoutková
z Vrbna pod PradČdem.

„Když léta pĜibývají a stĜíbrem prokvete Ti vlas,
ohlédni se zpátky, máš kolem sebe nás.
S tebou jsme se smáli, s Tebou jsme prožívali žal,
dnes pĜejeme Ti zdraví a krásné chvíle, nechĢ bČží dál“.
Všechno nejlepší Ti ze srdce pĜeje dcera Marta s Martinem
a vnouþaty Davidem a Markem.

Vzpomínáme
„MČl jsi rád život a lidi kolem sete
a my všichni jsme milovali Tebe“.
Dne 1. þervna 2011 uplyne 20 let od úmrtí

pana Františka Selingera
z Ludvíkova.
Vzpomíná manželka a synové Petr a Lumír s rodinami.

„Neplaþte a nechte mne klidnČ spát. I bez slz možno vzpomínat.
Nebylo mi dopĜáno déle s vámi být, nebylo léku, abych mohl žít“.
Dne 3. þervna 2011 by oslavil 75. narozeniny
náš drahý manžel, tatínek, dČdeþek, pradČdeþek

pan Matúš Tkaþík
z Vrbna pod PradČdem.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie, dcery a synové s rodinami,
vnouþata a pravnouþata Martin, Nikola, Nikola Radha, AlžbČtka a Viktória.
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Dne 3. þervna 2011 by se dožila 70 let naše milovaná maminka

paní ZdeĖka Otipková
z Vrbna pod PradČdem
a dne 30. Ĝíjna 2011 vzpomeneme 16 let od jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná dcera ZdeĖka s manželem Brunem
a vnuþkou Natty, vnuþka ZdeĖka s pravnuþkou Thaisinkou,
syn Petr s vnuþkou PeĢkou
a syn Vladimír s manželkou Alenou a malým Lukáškem.

Dne 6. þervna 2011 uplyne 5 let od úmrtí

pana JiĜího Jaremþuka
z Vrbna pod PradČdem.

Vzpomíná rodina a pĜátelé.

„Jen svíci a kytiþku na hrob Ti mĤžeme dát,
chviliþku postát a tiše na tebe vzpomínat“.
Dne 10. þervna 2011 by náš tatínek, manžel,
dČdeþek, pradČdeþek, bratr, tchán, švagr a strýc

pan OldĜich Lanþ
z Vrbna pod PradČdem
oslavil 70. narozeniny.
Dne 24. února 2011 to však bylo již 6. smutné výroþí jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vČnujte mu tichou vzpomínku s námi.
Manželka Anna, syn a dcery s rodinami.

„Jen svíci a kytiþku na hrob Ti mĤžeme dát,
chviliþku postát a tiše na tebe vzpomínat“.
Dne 17. þervna 2011 by naše maminka, manželka, babiþka, teta a švagrová

paní Ludmila Jurková
z Vrbna pod PradČdem – Mnichova

oslavila 80. narozeniny.
Dne 31. prosince 2011 však vzpomeneme 13. smutné výroþí jejího úmrtí.
Kdo jste ji znali, vČnujte jí tichou vzpomínku s námi.
Manžel ZdenČk a synové s rodinami.
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Dne 12. þervna 2011 vzpomínáme 1. smutné výroþí
úmrtí našeho manžela, tatínka, dČdeþka

pana Jaroslava Horáka
z Vrbna pod PradČdem.
S láskou vzpomínají manželka Marie a synové Jarek a JiĜí s rodinami.

„TvĤj hlas se ztratil, TvĤj úsmČv vítr vzal,
nám v srdci bolest a slzy zanechal.”
Dne 13. þervna 2011 vzpomeneme 1. smutné výroþí úmrtí

paní Marty Orságové
z Vrbna pod PradČdem - Železné

S láskou vzpomínají manžel a dČti s rodinami

Dne 19. þervna 2011 vzpomeneme 26. smutné výroþí úmrtí

Jirky SotoláĜe
z Karlovy Studánky

Dne 27. kvČtna 2011 jsme vzpomnČli
10. smutné výroþí úmrtí jeho maminky

paní Anny SotoláĜové
a dne 23. þervna 2011 vzpomeneme
13. smutné výroþí úmrtí jeho tatínka

pana Josefa SotoláĜe
Vzpomínají Yvona a Aniþka SotoláĜovy.
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Žádný þas není tak dlouhý, aby dal zapomenout...
Dne 21. bĜezna 2011 jsme vzpomnČli 3. smutné výroþí, kdy nás navždy opustila

paní Ingeborg Fuþková
Dne 27. þervna 2011 vzpomeneme jejích nedožitých 83 let.
S úctou a láskou vzpomíná manžel

„Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik smutku zĤstává v srdcích tČch nejbližších“.
Dne 22. þervna 2011 vzpomeneme 3. smutné výroþí úmrtí

paní Anny Kosteasové
z Vrbna pod PradČdem
S láskou a úctou vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinou.

Inzerce

Bezpeþné a úþinné hubnutí!!!
OsvČdþené programy Vám pomohou nejen zhubnout
jednoduchou formou, ale i zlepšit kondici.
Jedná se o zdravý životní styl bez diet.
Informace: www.hubnete.cz/novalinie
Kontakt: 725 463 654

Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví
ve VrbnČ pod PradČdem.
Cena 600.000,- Kþ, tel. 720 504 092
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Anglická konverzace pro mírnČ a stĜednČ pokroþilé
Nechcete zapomenout, co jste se již jednou nauþili? Chcete si rozšíĜit slovní zásobu
a nauþit se smysluplnČ anglicky komunikovat?

Angliþtina pro zaþáteþníky
Jste zaþáteþníci a nevyhovuje Vám výuka v klasických kurzech? V tomto Vás þeká
zvýšený podíl tematické slovní zásoby a konverzace.

Anglická þítárna
Jednoduchý zpĤsob, jak si udržet kontakt s angliþtinou. Pro ty, kteĜí si chtČjí
angliþtinu pĜipomenout, ale zatím se nechtČjí aktivnČ zapojovat do konverzace. RĤzná
témata. Zprávy, þlánky z periodik, úryvky z knih…
¾ malé skupinky, pĜátelská atmosféra, u Vás doma þi ve firmČ
¾ 200 Kþ/h ( jednotlivci, dvojice), 250 Kþ/h ( 3-4 lidé)
¾ délka kurzu: ½ roku a více
Domluvte se s pĜáteli þi kolegy, zaþínáme v Ĝíjnu a kdykoli pozdČji.
anglictina.vrbno@seznam.cz TČší se na Vás Alena Tomeþková
58. strana

ZPRAVODAJ

59. strana

