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Vážení spoluob�ané, 

v m�síci �ervnu nás �eká jedna z nejvýznamn�jších událostí letošního roku - Vrbenské slavnosti, 
kterými chceme spole�n� radostn� vzpomenout a oslavit událost roku 1611, kdy p�vodn� hornická 
osada byla povýšena na svobodné horní m�sto s názvem Vrbno. Vážení ob�ané m�sta, mikroregionu 
i všichni návšt�vníci, srde�n� Vás zvu strávit a� už n�kolik hodin nebo celé dva dny na slavnostech 
25.-26.�ervna 2011 ve Vrbn� pod Prad�dem. Slavnosti jsou vyvrcholením letošních událostí 
organizovaných mnoha vrbenskými subjekty v pr�b�hu celého roku, co se týká rozsahu, po�tu 
ú�inkujících,  ur�it�  i  návšt�vník�.  V��íme spole�n� s organiza�ním štábem, že kvalitou programu 
a celého zabezpe�ení službami nebudou návšt�vníci slavností zklamáni. Koneckonc� se o�ekávání 
kvality a tak�ka bezchybné organizace stalo samoz�ejmostí, snahou všech jist� bude vysokou la�ku 
udržet i letos, zejména letos. 

Ráda využiji této p�íležitosti, abych pod�kovala všem organizacím ve m�st�, subjekt�m z�ízeným 
m�stem, ob�anským sdružením a ostatním institucím, které se aktivn� zapojily do našeho zám�ru, 
aby se myšlenka vzpomenout m�stského výro�í nestala jen izolovanou aktivitou radnice, ale dostala 
se „pod k�ži“ široké ve�ejnosti. Jsem p�íjemn� p�ekvapena, kolik nových nápad� a d�íve 
nerealizovaných akcí vzniklo, kolik lidí se zapojilo. Nechci v tuto chvíli nikoho jmenovat, ur�it�
bych n�koho zapomn�la, všem pat�í mé pod�kování, vážím si Vašich aktivit. Se všemi událostmi 
roku se m�žete obeznámit na webových stránkách m�sta na adrese 
http://www.vrbnopp.cz/cs/mesto/400-let-vyroci-mesta/kalendar-akci.html. Tohle je složitá adresa, 
sta�í kliknout na žluté výro�ní „razítko“ na úvodní stránce. Jsou tam akce již uskute�n�né, rádi 
bychom je postupn� dopl�ovali fotografiemi, dovoluji si proto vyzvat organizátory, zda by nám 
fotografie neposkytli ke zve�ejn�ní.  Termíny akcí v p�íštích týdnech si nezapome�te pozna�it do 
svých plánovacích kalendá��. Svou návšt�vou pot�šíte po�adatele a sob� zajistíte p�kný zážitek �. 

P�i myšlence, že p�ed 400 lety tady žili lidé, kte�í zde stav�li domy, obd�lávali pole, t�žili d�evo, 
vykonávali svá �emesla, vychovávali a vzd�lávali d�ti a poh�bívali své drahé, napadá mne srovnání, 
že se n�které okolnosti, podmínky zm�nily. Ale spole�né nám všem je to, že Vrbno je naším 
domovem,  se  všemi  radostmi  i  strastmi,  kterými  �lov�k  musí  v  život�  projít. M�sto  nemohlo 
a nem�že za to, že se st�ídají údobí š�astná i bolestná. Atmosféru a pocity vytvá�ejí lidé v n�m žijící, 
každý jednotlivec, každý z nás. Žádný anonym. Každý máme své jméno s adresou domova Vrbno 
pod Prad�dem. 

P�eji Vám vše dobré. 

Ing.Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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V m�síci kv�tnu RM projednala následující záležitosti: 

RM  s c h v á l i l a : 
- poskytnutí dotace Levicovému klubu žen Vrbno pod Prad�dem na uspo�ádání „P�edmájové veselice“ ve 

výši 3.000 K�, 
- poskytnutí dotace AMK Vrbno pod Prad�dem pro po�ádání 5. ro�níku mezinárodního automobilového 

závodu „Vrbenský vrch“ ve výši 20.000K�, 
- návrh na odm��ování �len� komisí rady m�sta, kte�í tyto funkce vykonávají jako fyzické osoby, 
- pronájem pozemk� p.�. 231 �ást o vým��e 170 m2 v k.ú. Mnichov pod Prad�dem za ú�elem zahrady, p.�. 

1469 o vým��e 43321 m2 a p.�.1479 o vým��e 11 042 m2 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem za ú�elem se�ení, 
p.�. 1468/1 v k-ú Vrbno pod Prad�dem za ú�elem se�ení, 

- návrhy likvida�ních komisí na vy�azení a zp�sob likvidace poškozeného a jinak nepot�ebného majetku 
t�chto p�ísp�vkových organizací: Mate�ská škola Jesenická, Mate�ská škola Ve Svahu, Základní škola, 
St�edisko kultury a vzd�lávání, Domov pro seniory, 

- po�adník na p�id�lení byt� na rok 2011, 
- návrh rozpo�tu správy byt� na rok 2011, 
- p�id�lení bytu do domu s pe�ovatelskou službou manžel�m A. a V. K. 

RM  r o z h o d l a: 
- o uzav�ení Dodatku �.1 ke Smlouv� o poskytnutí dotace z rozpo�tu regionální rady Regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko na projekt „Areál volno�asových aktivit �erná Opava“, 
- o uzav�ení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo�tu regionální rady Regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko na projekt „Vrbenská ve�ejnost do škol“, 
- o vyhlášení zám�ru na pronájem pozemk� p.�. 437 �ást o vým��e 50 m2 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem za 

ú�elem  se�ení,  p.�. 136/1 o vým��e 266 m2 v k.ú. Železná pod Prad�dem za ú�elem zahrady a p.�. 1015 
o vým��e 50 m2 v k.�. Vrbno pod Prad�dem za ú�elem zahrady. 

RM  o d s o u h l a s i l a: 
- konání sbírky ur�ené na opravu kulturních památek (kostela a hrob� významných osobností poh�bených 

na m�stském h�bitov�), 
- vým�nu oken – demontáž stávajících oken, zhotovení a montáž plastových oken za finan�ní spoluú�asti 

majitel� T.B., Nové doby 417, a J. a P. Š., Sadová 499. 

RM  v z a l a   n a   v � d o m í: 
- zprávu o hospoda�ení v lesích M�sta Vrbna pod Prad�dem v roce 2011. 

RM  v z a l a    n a    v � d o m í : 
- zpracování �ty� rok� kronik  m�sta a   u l o ž i l a zve�ejnit v el. podob� na webu m�sta a v tišt�né podob�

k nahlédnutí na M�Ú k p�ipomínkování, 
- informaci o vývoji p�íjm� – sdílených daní, rekapitulaci p�íjm� a výdaj� a výsledky hospoda�ení za leden 

– duben 2011, 
- informaci o vývoji pohledávek za rozpo�tovými p�íjmy k 31.12.2010. 

Ing. Lasota Miloš 
místostarosta 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 
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Ve�ejná sbírka pro záchranu kulturních památek 
Prost�edky z ve�ejných zdroj� �asto nesta�í na záchranu kulturního d�dictví, a poznáváme to také v našem 

m�st�. P�ednedávnem m�sto p�isp�lo farnosti �ímskokatolické církve na zahájení oprav kostela sv. Michaela, ale 
rozsah restaurátorských i stavebních prací žádá další podporu. Místem hodným záchrany je také h�bitov a hroby 
významných osobností, které se zasloužily o rozkv�t m�sta. To je i d�vod, pro� radní m�sta podpo�ili myšlenku 
vyhlášení ve�ejné sbírky na opravu kulturních památek ve Vrbn� pod Prad�dem. Zahájena má být v polovin�
�ervna a pob�ží do konce letošního �íjna, výt�žek je ur�en práv� na opravu hrob� významných osobností 
pohrbených na m�stském h�bitov� a na opravu kostela. M�sto pro ten ú�el musí založit zvláštní ú�et v bance, na 
který bude možno dary posílat. �íslo ú�tu bude zve�ejn�no na internetových stránkách m�sta a v p�íštím 
Zpravodaji. P�isp�t na záchranu památek m�žete také vhozením pen�z do pokladni�ek, které budou umíst�ny 
v budov� M�stského ú�adu Vrbno pod Prad�dem, ve St�edisku chytrých aktivit a ve dnech oslav 400 let m�sta 
24. až 26. �ervna v sále klubu Mír. D�kujeme za podporu dobré v�ci. 

O �em se hovo�í 
Agentura „Jedna paní povídala (JPP)“ funguje bohužel také ve Vrbn� pod Prad�dem. Horkou novinkou 

zpravodajství JPP je informace, že radnice je finan�n� zainteresována na p�ihlašování nových, zejména pak 
romských obyvatel, kterých tady má p�ibýt až t�i sta. N�které „zaru�ené“ informace dokonce p�isuzují zásluhy na 
zvyšování po�tu obyvatel m�sta p�ímo starostce. Pravda je samoz�ejm� jinde. Žádné dohody s jinými m�sty 
radnice, ale ani starostka m�sta nemá a proti podobným nesmyslným fámám se ost�e ohrazuje. St�hování 
obyvatel pat�í k základním lidským práv�m a b�žn� nad tím lidé ani nep�emýšlejí. Žení se a vdávají, najdou 
pracovní uplatn�ní jinde v republice nebo za hranicemi, jiní zase pot�ebují být blíže specializovaným 
zdravotnickým centr�m nebo školám, d�vod� pro st�hování je prost� nekone�né množství. Nov� p�íchozí 
ob�ané, o nichž se nyní tak vzrušen� hovo�í, mohou získat nájemní smlouvu v objektech ubytoven na ulici 
Sklárenské nebo jinde. S platnou nájemní smlouvou a platným ob�anským pr�kazem pak p�icházejí na pracovišt�
matriky M�stského ú�adu Vrbno pod Prad�dem, vypíšou p�ihlašovací lístek a získávají tak trvalý pobyt. Podobn�
jako v jiných nájemních domech, pat�ících m�stu nebo soukromým subjekt�m, je nájemní smlouva psána na 
jednoho konkrétního �lov�ka – a ten je oprávn�n dát souhlas k p�ihlášení k trvalému pobytu dalším �len�m 
rodiny, a� jsou to manžel �i manželka, registrovaný partner, druh �i družka, d�ti, matka a podobn�. Pokud se 
jedná o ob�any jiných stát�, ti musí mít povolení k pobytu v �R, které jim vy�izuje cizinecká policie. 
V p�ípadech, kdy novým obyvatel�m skon�í nájemní smlouva v ubytovn�, je jejich starostí, jak si zabezpe�í své 
bytové pot�eby. M�sto v��i nim nemá žádné povinnosti a nemá ani volné byty, které by jim snad nabízelo. Byty 
se p�id�lují podle aktuálního po�adníku na rok 2011, který schválila nedávno Rada m�sta. Kdo má zájem podívat 
se na po�adí žadatel�, má samoz�ejm� možnost – po�adník je vyv�šen na nást�nce radnice v prvním pat�e na 
konci chodby p�ed finan�ním odborem.  

M�sto krásní letní výsadbou 
Máme �isté a také krásn� kvetoucí m�sto. Jist� jste si p�i svých cestách za prací, do školy, na nákupy nebo p�i 

procházkách všimli, v plném kv�tu jsou truhlíky v blízkosti nákupního centra u okružní k�ižovatky, záhony 

Zprávy z radnice 
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v pásech zelen� na „kolonád�“, v plném kv�tu je také horská louka na okružní k�ižovatce, jíž nyní vévodí stovky 
a stovky kopretin. Krásn� vykvetly také zahrádky a p�edzahrádky u rodinných i bytových dom�, ale také okna 
p�íbytk�, balkony a lodžie. Zdá se, že pracovní skupina, která má vybrat nejkrásn�jší místa v probíhající sout�ži 
„Kvetoucí m�sto“ bude mít hodn� práce. P�ipome�me, že se do sout�že nemusíte nikam p�ihlašovat, komise 
bude v pr�b�hu léta hodnotit prostranství u firem, p�edzahrádky, zahrádky, okna dom� a vybírat, která místa jsou 
skute�n� nejkrásn�jší. Sout�ží se v kategorii A. okno, B. balón a C. okolí domu. P�ipraveny jsou hodnotné ceny 
v podob� poukaz� na nákup kv�tin a zahradnických pot�eb. Vít�z každé kategorie m�že nakupovat za tisíc korun, 
v po�adí druzí a t�etí pak za 700 a 500 korun. Hodnotí se celkový estetický dojem, kompozi�ní uspo�ádání, 
harmonie slad�ní barev i originalita. Šanci vyhrát máte také vy! (Foto z ulic m�sta: Lenka Olehlová) 

Máme i ošklivá místa… 
Ne všem ale na srdci leží, v jakém prost�edí 

žijeme.  I  když m�sto vydává statisíce korun za jarní 
a podzimní úklid, když nechává v ulicích p�istavit 
kontejnery na velkoobjemový odpad, n�kte�í lidé si 
�ernou skládku na ulicích d�lají celoro�n�. Podívejte 
se, jak to ob�as vypadá, v tomto p�ípad� na za�átku 
ulice St�elni�ní. Kdopak takto vy�ešil nerudovský 
problém, kam s ním? Nevid�li jste své sousedy? 
Upozornili jste je, že se na takový nepo�ádek 
nechcete dívat z oken svých byt�? N�kdo m�l dost 
pen�z na nový nábytek, ale pochyb�ly mu drobné, 
aby si t�eba odvoz na sb�rný dv�r Technických 
služeb Vrbno objednal. Anebo aby sám odpad na 
sb�rný dv�r odvezl a uložil. M�že tak u�init nejen 
v pracovních dnech, ale také o sobotách dopoledne. 
(Foto Lenky Olehlové) 

Dejte hlas nejkrásn�jším fotografiím naší fotosout�že 
Už jen n�kolik dn� máte p�íležitost vybrat, které fotografie zaslané do fotosout�že „Vrbno mým objektivem“ 

jsou nejlepší. Hlasuje se na internetových stránkách m�sta: www.vrbnopp.cz , po rozkliknutí tla�ítka naší 
fotosout�že se vám otev�ou jednotlivé snímky, u každého je možnost p�i�azení až p�ti hv�zdi�ek. �ím více vás 
fotografie  zaujala,  tím  více  hv�zdi�ek  jí  ud�líte.  Rozhodnete  tak  o vít�zi divácké ceny. O tom, kdo vyhraje 
a získá kvalitní digitální fotoaparát, rozhodne už jmenovaná porota. Výsledky najdete op�t na internetových 
stránkách m�sta, ale rovn�ž v tomto Zpravodaji. 
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Zm�na ve vydávání rybá�ských lístk�  
Následující informace  jist� pot�ší p�íznivce ryba�ení. Dostat se k rybá�skému lístku bude od za�átku letních 

prázdnin snazší: od 1. �ervence totiž za�nou ob�an�m �eské republiky vydávat rybá�ský lístek obecní ú�ady 
s pov��eným obecním ú�adem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybá�ského lístku trvalý pobyt, pop�ípad�
cizinc�m, kte�í se zdržují v obvodu jeho p�sobnosti. Zm�nu p�ineslo schválení zákona �. 104/2011 Sb.). Pro 
fyzické osoby s místem trvalého pobytu v obcích Karlova Studánka, Karlovice, Ludvíkov, Široká Niva a Vrbno 
pod Prad�dem tedy budou rybá�ské lístky vydávat finan�ní odbor M�stského ú�adu Vrbno pod Prad�dem. 
Upozor�ujeme, že na radnici není možné získat povolenky k lovu – ty budou vystavovat rybá�i.  
   

Také ve Vrbn� jsou letos více vid�t zmije 
V minulých dnech mohli lidé ve volné p�írod�, ale 

také na zahrádkách a v blízkosti dom� �ast�ji natrefit 
na hady, mimo jiné také na zmije. Podle herpetolog�
se tak d�je nejvíce v kv�tnu, v dob� pá�ení. Na 
radnici už máme n�kolik hlášení o výskytu zmijí na 
zahrádkách a v jednom p�ípad� také na asfaltové 
místní   komunikaci,   proto  je  na  míst�   opatrnost 
a zejména informování d�tí, jak se p�i setkání s jinak 
velmi plachým a p�ísn� chrán�ným 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 úto�í jen vzácn�, v ohrožení. 
To se m�že stát, když na ni �lov�k nev�domky 
šlápne, když je zran�na, nebo ji �lov�k znemožní 
p�irozený únik do bezpe�í. I tehdy se zmije snaží narušitele nejprve odradit náznakem výpadu a ostrým sy�ením. 
Herpetologové doporu�ují pomalu odstoupit a nechat zmiji možnost dostat se do bezpe�í.  

Zmije se nedrží tam, kde je velký pohyb lidí �i zví�at, zažene ji také pravidelné sekání trávy motorovou 
seka�kou. D�ležité je uv�domit si, že zmije neslyší, zato vnímá ot�esy p�dy. Zoologové p�idávají také další radu, 
jak si zabezpe�it zahradu p�ed zmijemi – prost� ji uklidit. Udržovat na ní po�ádek, bez hromad trám�, zbytk�
stavebního materiálu, bez odloženého zahradního ná�adí apod., doporu�uje se též udržování co nejmén�
vzrostlého trávníku. 

Herpetologové odmítají, že by zmije byly p�emnoženy. Podle nich nemá opodstatn�ní tvrzení, že jejich vyšší 
výskyt se opakuje v p�írod� každé t�i až �ty�i roky. Zmije jsou v kv�tnu víc vid�t, protože je �as pá�ení a souboj�
samc�. Pravdou naopak je, že zmije mohou žít v bezprost�ední blízkosti lidských obydlí a ve výjime�ných 
p�ípadech se dostat také do domu, garáže a podobn�. Znám je též p�ípad, kdy si žena donesla zmiji dom�
v košíku s vypraným prádlem, který p�edtím stál na zemi. P�emíst�ní zmijí o kus dál také k ni�emu nemusí vést, 
protože  je  to  teritoriální  živo�ich  a  uvoln�ný  prostor m�že záhy obsadit další zmije. Po zve�ejn�ní informací 
o vyšším výskytu zmijí se objevily také na internetu zajímavé názory lidí, n�kte�í  tu vylí�ili své zážitky, jak lze 
v symbióze obývat zahradu se zmijí. Samoz�ejm� je zapot�ebí v�tší pozornosti tam, kde si hrají d�ti, protože 
uštknutí zmijí je pro n�, stejn� jako t�eba pro chronicky nemocné dosp�lé, nebezpe�n�jší.  

N�kte�í z nás mají ješt� zažity staré rady, jak se zachovat v p�ípad� uštknutí zmijí. P�íru�ky d�íve uvád�ly jako 
správný postup vysávání jedu ústy, �i na�íznutí rány pro vy�išt�ní a zaškrcení kon�etiny nad místem kousnutí. Na 
to zapome�te, rady léka�� a také herpetolog� jsou zásadn� jiné. Nejd�ležit�jší je zachovat klidnou hlavu, 
ZRAN�NÉHO ULOŽIT NA KLIDNÉ MÍSTO NEJLÉPE VE STÍNU, MÍSTO UŠTKNUTÍ ZCHLADIT 
NAP	ÍKLAD MOKRÝM RU�NÍKEM A P	IVOLAT OKAMŽITOU POMOC, nebo zorganizovat vlastní 
odvoz zran�ného do léka�ského za�ízení. Je d�ležité, aby m�l zran�ný co nejmén� pohybu a je na léka�ích, aby 
zvolili nejlepší možnou pé�i. Sérum proti hadímu jedu se aplikuje jen v nutných p�ípadech, zato je zpravidla 
nutné, aby zran�ný z�stal n�kolik p�íštích hodin nebo dn� na pozorování v nemocnici. Obecn� platí, že v�tší 
nebezpe�í hrozí v p�ípadech, kdy zmije uštkla �lov�ka v blízkosti hlavních tepen, hlavy �i srdce, záleží také na 
dávce jedu. Podle odborník� ovšem �lov�k není pro zmije ko�istí, proto na lidech jedem neplýtvá, dávka jedu 
m�že být minimální nebo dokonce žádná, záleží též, zda uštkne jedním, nebo ob�ma zuby. Zmije se v p�írod�
vyskytuje v rozli�ných barevných variantách, od šedo�erné, hn�do�erné až po �ernou, postrádající jinak 
nezam�nitelný klikatý pás na h�bet� (foto: zdroj –Internet, Profimedia).  

Opatrnost je tedy na míst�, panický strach ze setkání se zmijí ale ur�it� ne. 
Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí MÚ 
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Lázn� v Karlov� Studánce po�ádaly v sobotu 21. kv�tna slavnostní zahájení láze�ské sezony. Každoro�ní 
kulturní akce vypukla úderem desáté hodiny p�ed Hudební halou, kde od Slezského domu p�ipochodoval pr�vod 
mažoretek Dixi s hudebním doprovodem Hornické kapely. Láze�skou sezonu oficiáln� p�ed Hudební halou 
zahájilo božstvo léka�ství Aeskulap, jeho t�í dcery Meditrine, Panakei, Hygiei a syn Telesfora. ,,Sestoupili jsme 
z �eckých bájí do Karlovy Studánky, abychom spole�n� s �editelem lázní slavnostn� zahájili láze�skou sezonu,“
v proslovu  �ekl  b�h  léka�ství  Aeskulap.  	editel  lázní  Lubomír  Schellong  pak  svým  proslovem vše zahájil 
a pozval návšt�vníky na prohlídku láze�ských dom� v Karlov� Studánce. ,,U této p�íležitosti bych vás cht�l 
pozvat do nov� zrekonstruované vily Eugen, což mnozí z vás budovu znáte pod názvem Šárka. S úctou k historii 
jsme velice rádi budov� vrátili její p�vodní název. Prohlédnou si m�žete i jakékoliv jiné budovy v krásném 
prost�edí státních lázní,“ uvedl ve svém slavnostním proslovu �editel lázní Lubomír Schellong, který záv�rem 
oficiáln� zahájil letošní sezonu. 

V poledne si návšt�vníci mohli projít n�které láze�ské domy a prohlédnout si i provoz lázní se zajímavým 
výkladem  k  jednotlivým  procedurám.  Navštívit  mohli  bazénový  komplex, �editelství lázní anebo t�locvi�nu 
a posilovnu v láze�ském domu Orlík. 

Obdivovatelé p�vabných mažoretek a hudby Hornické kapely m�li možnost uvid�t promenádní koncert op�t 
p�ed Hudební halou. Odpoledne byla za p�íznivého po�así p�ichystána procházka Karlovou Studánkou 
s pr�vodkyní v historickém oble�ení.   

Zájemci malí�ství a obraz� mohli shlédnout vernisáž malí�e Stojáka. P�íznivci hudební procházky, 
pojmenované jako Polská krev, zase obdivovali operetu v podání herc� opavského divadla. Slavnostní zahájení 
láze�ské sezony bylo zakon�eno tane�ním ve�erem. 

Studio STA o.s. | Radek Vráblík, www.sta-studio.webnode.cz  

Státní lázn� zahájily láze�skou sezónu 



11. strana

ZPRAVODAJ

Z hotelu odcizil peníze a cigarety
Vloupání do hotelu v Ludvíkov� šet�í nyní vrbenští policisté. V dob� od 27. do 28. 4. 2011 dosud neznámý 

pachatel násiln� vnikl do budovy a dostal se až do vý�epu restaurace.  Zde  násiln� otev�el zásuvku za pultem, ze 
které odcizil cigarety r�zných zna�ek a finan�ní hotovost  p�es 20 tisíc K�. Zp�sobená škoda �iní 39 tisíc K�. 

Mobil  ani pen�ženka v batohu nez�staly
V pr�b�hu dopoledne  5. 5. 2011 ve Vrbn� pod Prad�dem p�išla nezletilá škola�ka v místní škole o mobilní 

telefon  Sony  Ericsson  Xperia  a  pen�ženku  s  hotovostí  40 K�.  V�ci  pachatel  odcizil  z  batohu,  který   byl 
v neuzam�ené t�íd�.  Zp�sobená škoda �iní p�es 8 tisíc K�.  

Elektromotory jsou v kurzu
Policisté v pr�b�hu dn� od 18. do 19. 5. 2011, šet�ili hned dva p�ípady krádeží r�zných elektromotor�. 
Ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Jesenická dosud neznámý pachatel využil toho, že z místní firmy byl vytažen 

lis na vst�ikování plastové hmoty. Pachatel z n�j odcizil  elektromotor a olejové �erpadlo na hydraulický olej. 
Zp�sobená škoda �iní 50 tisíc.  

Ve Dvorcích zase pachatel vnikl do areálu firmy a haly sva�ovny. Zde odcizil elektromotor v hodnot� 20 tisíc 
K� a pak se násiln� dostal ješt� do dílny a vzal dalších osm elektromotor�. Svým jednáním zp�sobil majiteli 
škodu ve výši 33 tisíc K�.  

komisa� por. Ing. K�ištofová Ivana a komisa� por. Bc. Pavla Tušková 

Policisté darovali krev
Jako na policejní stanici si v pátek 20. kv�tna dopoledne museli p�ipadat na Transfúzní služb� v Bruntále, 

která je �lenem skupiny AGEL. Celkem 29 policist� z regionu se zde vypravilo darovat nejcenn�jší tekutinu – 
krev – v rámci každoro�ní akce „Daruj krev s policistou“, p�i�emž dva policisté p�išli darovat úpln� poprvé. 

Bezp�ísp�vkovými dárci krve se mohou stát lidé ve v�ku od 18 do 60 let. Pro darování musí být naprosto 
zdraví a ani v minulosti nesm�li prod�lat žádné závažné onemocn�ní, jako  nap�íklad infek�ní žloutenku nebo se 
lé�it ze závislosti na alkoholu �i drogách. Vhodnost konkrétního dárce posoudí p�ímo na odb�rovém st�edisku 
individuáln�  léka�.  Ve�er  p�ed  odb�rem  by  m�li  dárci omezit tu�ná jídla, nepít alkohol, ráno lehce posnídat 
a velmi d�ležitý je pitný režim. Je nutné si s sebou vzít ob�anský pr�kaz a pr�kaz pojiš�ovny.  

K odb�ru na Transfúzní služb� v Bruntále je vhodné se p�edem objednat na telefonním �ísle 
724 612 667, 554 700 660. 

Bc. Hana Szotkowská, mluv�í holdingu AGEL, tel. 725 310 241, hana.szotkowska@agel.cz    

od 20. 4. do 20. 5. 2011 

Hasi�i z Vrbna po�ádali pohárovou sout�ž
Již dvacátý ro�ník tradi�ní pohárové sout�že v hasi�ském sportu prob�hl 21. 5. 2011 ve Vrbn� pod Prad�dem. 

Tento jubilejní ro�ník byl po�ádán již na jiném míst�, než jak tomu bylo v letech p�edchozích. Po domluv�
s majiteli areálu restaurace Mír se klání konalo na tomto míst�.  

Start  sout�že  byl  naplánován  na  11 hod.,  jak  se  také  i  stalo.  Do areálu p�ijelo celkem 17 družstev muž�
a 2 družstva žen z okres� Opava, Bruntál a Jeseník. Prvním sout�žícím bylo domácí mužstvo, které dosáhlo �asu 
17,64s a obsadilo celkov� 4. místo. Vít�zem sout�že se stalo družstvo ze Sádku (okres Opava) �asem 16,58s, na 
druhém míst� skon�ily Janovice u Rýma�ova a bronzovou p�í�ku obsadili hasi�i z Lipové-Lázn�.  

Bohužel nás op�t v odpoledních hodinách zasáhla velká pr�trž mra�en, kterou doprovázely i kroupy. Toto 
nevlídné po�así odradilo spoustu divák�, kterých na zahájení sout�že p�išla a sjela se z celého okolí spousta. 

150
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Nakonec jsme bou�ku p�e�kali a sout�ž dotáhli do zdárného konce. Doufejme, že další ro�ník už nám bude 
po�así p�át. 

Mnohokrát d�kujeme všem sponzor�m, kte�í již tradi�n� podporují naše klání!!! 

Vybrané události v tomto období: 

27. 5. 2011
Ve ve�erních hodinách tohoto dne vyjížd�lo družstvo hasi�� z Vrbna pod Prad�dem na likvidaci události. 

Jednalo se o únik velkého množství vody do obytného domu. Majitel�m nemovitosti se nepoda�ila zastavit voda 
pomocí uzáv�ru v dom�, tudíž museli hasi�i najít a zastavit hlavní uzáv�r p�ívodu vody do domu. Poté se na 
místo dostavili specializovaní pracovníci, kte�í si již s majiteli domluvili další postup, tak aby mohla být dodávka 
vody co nejd�íve obnovena. 
  

6. 5. 2011
Dv� jednotky hasi�� vyjížd�ly toto dopoledne na požár výškové budovy ve Vrbn� pod Prad�dem. Na místo se 

dostavila  jako  první  místní  hasi�ská  jednotka  se  t�emi  vozidly   v�etn�   výškové   techniky.   Bylo   zjišt�no 
a nahlášeno, že se jedná o zav�ený byt, ve kterém z�stal hrnec na kamnech. Po otev�ení prostor pomocí 
speciálního ná�adí na tyto práce, jsme hrnec odstranili z kamen a byt vyv�trali. Díky v�asnému ohlášení této 
události a rychlému zásahu hasi�� došlo k uchrán�ní velkých hodnot, jelikož se jednalo o byt ve více 
podlahovém panelovém dom�, kde by hrozilo poškození okolních prostor. 

7. 5. 2011
Pár minut po deváté hodin� ve�erní byla povolána jednotka hasi�� z Vrbna a Bruntálu na požár komínového 

t�lesa ve Vrbn� pod Prad�dem. Po p�íjezdu vrbenské jednotky byla zpráva potvrzena a provád�lo se vy�išt�ní 
komínového t�lesa pomocí kominického ná�adí, které se nachází ve výbav� cisternového vozidla hasi��. Po 
vy�išt�ní, vychladnutí komínu a kontrole pomocí termokamery se jednotky vrátily zp�t na základnu.                                                                 

Ond�ej Chalupa – velitel jednotky SDH 

 Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko 

• Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav Pi�os, privátní psycholog  

• Právní poradenství – JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou specializací  

• Sociální poradna – Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotn� postižené Bruntál 

Kde? M�stský ú�ad Vrbno pod Prad�dem, Nádražní 389, p�ízemí, kancelá� �. 104 

Termíny poraden na �erven 2011:
Psychologická poradna -  st�eda 22. 06. 2011     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 15. 06. 2011     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -        úterý 14. 06. 2011    -  od 12:30 do 14:30 hod 

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní M�stského ú�adu Vrbna pod Prad�dem 
(tel.: 554 795 130). 

  Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!                   Ivana Remešová, DiS. 

Až do konce roku 2015 mohou nejr�zn�jší subjekty sídlící v m�stech a obcích na obou stranách �esko-polské 
hranice získat prost�edky na realizaci svých projekt� s využitím Fondu mikroprojekt� v Euroregionu 
Prad�d/Pradziad. První etapa b�žela t�i roky a završena byla k poslednímu dni prosince 2010.  

Uve
me n�kolik zajímavých údaj�:  hodnota celkového projektu Fond má do konce roku 2015 mírn�
p�esáhnout 11 milionu Euro, z toho na �eské stran� se má blížit 5,2 milionu Euro. Fond mikroprojekt�
v Euroregionu Prad�d �erpá zdroje z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to ve výši necelých 9,4 
milionu Euro. 

Fond mikroprojekt� je realizován v rámci Opera�ního programu p�eshrani�ní spolupráce �eská republika – 
Polská republika, cíl 3. Princip vedoucího partnera tady zastává �eská strana euroregionu, a proto jsme se zeptali 
�editele Euroregionu Prad�d Ing. Zde�ka Jarmara, jak si zatím vedli žadatelé o dotace. „B�hem první etapy 
projektu prob�hlo šest kol p�íjm�, v nichž bylo zaevidováno 399 projektových žádostí. Pouhých t�ináct z nich 

Centrum sociálních služeb 

O dotace z EU se ucházelo bezmála 400 projekt�
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nesplnilo podmínky p�ijatelnosti, což sv�d�í o velmi dobré p�íprav� projekt� a také jejich významu pro rozvoj 
regionu. Euroregionální �ídící výbor následn� z registrovaných žádostí schválil k financování celkem 343 žádostí 
ve výši 5,2 mil. Euro.“ 

Do konce první etapy bylo zrealizováno 140 �eských a 103 polských projekt�. M�žete uvést p�íklad n�kterého 
projektu, který vás oslovil zcela mimo�ádn�, nap�íklad novým, jinde nerealizovaným nápadem? 

„P�kný mikroprojekt pro své nejmladší p�ipravilo m�sto Krnov. Vybudovalo dopravní h�išt� v areálu 
St�ediska volného �asu, vybavené dopravními zna�kami. Pro p�edškoláky zakoupili d�tské dopravní prost�edky. 
Cílem spolupráce mate�ských škol z Krnova a polských Hlub�ic je spole�ná teoretická a praktická výuka d�tí na 
dopravním h�išti a tím do budoucna zvýšení bezpe�nosti v oblasti dopravního ruchu v  p�íhrani�í. Se zajímavým 
nápadem  se  pochlubili  partne�i  Místní  ak�ní  skupina  Záho�í-Be�va  se  sídlem  v  Sob�chlebech  u   P�erova 
s Gminou Prószków. Uskute�nili jednodenní Hry bez hranic, p�i kterých sout�žilo deset šesti�lenných družstev 
v r�zných disciplínách. Aby nebylo n�které družstvo zvýhodn�no nasazením p�evážn� mladých �len�, byl ur�en 
minimální v�kový limit. Závod antických povoz�, kde kon� nahradily dvojice sout�žících s vozatajem ve 
dvoukoláku, slalom, skoky a další disciplíny byly odm��ovány bou�livým potleskem publika. Den byl zakon�en 
maratónským b�hem, který n�které závodníky, i když okruh byl mnohem kratší než 42 km, zcela vy�erpal. 
Finan�n� nenáro�ná a zapojením zna�ného po�tu ú�inkujících poda�ená akce. Nemohu také opomenout vrbenské 
tenisty, kte�í  v rámci projektu Léto tenisu Vrbno 2010 zorganizováním spole�ných týdenních soust�ed�ní 
mladých tenist� posílili spolupráci s  klubem z Opole. A zakoupení nahazovacích stroj� pro malé tenisty lze 
chápat jako další t�ešni�ku na dortu po po�ízení um�lého osv�tlení tenisových kurt� z p�edcházejícího 
mikroprojektu.“

Zejména malé nestátní neziskové organizace musí �ešit otázku, jak projekt realizovat, protože dotace se 
proplácejí až následn�, po kontrole vyú�tování. Nap�íklad m�sto Vrbno pod Prad�dem podporuje nositele 
projekt� bezúro�nou p�j�kou, jsou stejn� vst�ícné i další obce? 

„Máte pravdu. P�i nastavování podmínek programu jsme neusp�li s požadavkem zálohových plateb. 
Profinancování mikroprojektu je proto pln� na žadateli. N�kte�í využívají pomoci obce tak jako ve Vrbn�, n�kte�í 
získají p�j�ku od banky. V posledním období se rozší�ilo využívání p�ísp�vk� od vlastních �len� organizace 
podávající žádost. Jsme si v�domi toho, že se jedná o dlouhé peníze, ale p�i realizaci mikroprojektu v rámci 
podmínek programu žadatel dotaci získá. Pomalé proplácení dotace je skute�n� dominantním negativem a je 
�asto p�edm�tem kritiky jak žadatel� o dotaci, tak �len� euroregionálního �ídícího výboru. I když se zkrátily 
termíny kontrol, praktický dopad této úpravy jsme zatím nepocítili. V��ím, že za�ínající druhá etapa programu 
p�inese v tomto sm�ru zlepšení. I p�es tato negativa rád konstatuji, že první fáze realizace Fondu v Euroregionu 
Prad�d úsp�šná.“                                          Mgr. Alena Kiedro�ová  

Šestý ro�ník sout�že „Celá t�ída �te“  vyhrála 5. A. T�ída si v úterý 24. kv�tna odnesla putovního maskota  
knihovny -  plyšového  krtka.  Sou�asn�  byli  vyhodnoceni  a  odm�n�ni  nejpiln�jší  �tená�i  jednotlivých   t�íd 
1. stupn� ZŠ. 

Poprvé knihovna vyhodnotila a odm�nila  „�tená�e roku“, t�mi se za rok 2010 staly: 
na d�tském odd�lení  Hana Šmachová - 15 let 
na dosp�lém odd�lení  Marie �udovská - d�chodkyn� z Myslivecké ulice. 

Marie Remešová 

M�stská knihovna oce�ovala �tená�e 
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V prvním �tvrtletí roku 2011 prob�hlo v knihovn� první letošní kolo Kvízových otázek pro ,,starší a pokro�ilé" 
pod názvem STARÁ DOBRÁ KLASIKA... 

Na prvních místech se umístily tyto úsp�šné luštitelky: 
251 bod� získala Eva Halaštová 188 bod� získala Zde�ka Pivná          177 bod� získala Helena Urbanová 
164 bod� získala Jana Tomanová 162 bod� získala Marta Svozilová  
Úsp�šným luštitelkám blahop�ejeme, v knihovn� je pro n� p�ipravena malá pozornost. 

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

Studio STA – studentská tisková a televizní agentura o. s. 
Hol�ovice �. p. 139, 793 71 Hol�ovice 
I�O: 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 m�st a obcí, 

kulturních, spole�enských a sportovních akcí, ne�ekaných událostí formou tiskového a televizního portálu 
zam��eného na aktuální informování ve�ejnosti tv�r�í prací aktivních lidí.  Spolupracuje se sd�lovacími 
prost�edky a ob�anskými sdruženími s podobnými cíli. �lenem sdružení se m�že stát kdokoliv. �lenové mají 
možnost se podílet na aktivitách sdružení a využívat výhod �lenství. M�žete pracovat v týmu redaktor�, kte�í 
svou aktivitou se rozvíjejí p�i tvorb� reportáží, foto a videozáznam�. Budete moci psát r�zné �lánky, glosy, 
fejetony �i tvo�it ankety. Velice budeme rádi za jakoukoliv spolupráci. Pomáhat m�žete i v mali�kostech v oboru 
kultury, historie, sportu a dalších událostech. M�žete být naším dopisovatelem, zpravodajem, redaktorem, 
foto �i video reportérem nebo manažerem sout�ží. P�ihlásit se m�že kdokoliv, sta�í, když vyplníte p�ihlášku, 
kterou pak pošlete na adresu sídla Studia STA o. s. P�ihlášku a podrobné informace naleznete na webových 
stránkách www.sta-studio.webnode.cz nebo p�es e-mail studio-sta@email.cz. 

Studio STA o. s. | Radek Vráblík www.sta-studio.webnode.cz

Vyhodnocení kvízových otázek 
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P�i p�íležitosti oslav 400. výro�í povýšení Vrbna pod Prad�dem na m�sto  
srde�n� zveme na 

ve St�edisko kultury a vzd�lávání Vrbno pod Prad�dem v prostorách ST�ECHA  
a M�STSKÁ KNIHOVNA a dále v prostorách MATE�SKÉ ŠKOLY Ve Svahu, a to 

���������	
�����������������������������
�

� Ve ST�EŠE m�žete navštívit výstavu Sklárny JAKUB, fotografií Petra Slavkovského  
a také výstavu o dosavadní �innosti St�ediska kultury a vzd�lávání. 

� MATE�SKÁ ŠKOLA Ve Svahu zve d�ti a ve�ejnost na zábavnou akci s písni�kami 

„Hrnec plný zábavy“, 
která za�íná ve 14:30 hodin na zahrad� mate�ské školy Ve Svahu,  

p�i nep�íznivém po�así ve ST	EŠE. 
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V �ervnu 2009 zahájilo 5 ve�ejn� známých ob�an�, žijících v Jeseníkách, petici na podporu vzniku Národního 
parku Jeseníky (dále jen NP) a také ve�ejnou informa�ní kampa� na toto téma. Výsledkem je to, že návrh NP 
získal významnou regionální podporu a stal se d�ležitým tématem. Ministr životního prost�edí Tomáš Chalupa 
p�ijel s po�etnou delegací vedení ministerstva dne 2. kv�tna do m�sta Jeseník. B�hem celodenní návšt�vy zde 
p�evzal petici a jednal se zástupci regionu o možném vzniku NP.  

Ve�ejná kampa� ukázala, že myšlenka NP má své oponenty, ale i zna�nou podporu. Petici samotnou 
podepsalo 15.500 lidí, zejména z Jeseník� a blízkého okolí, p�ipojila se �ada osobností na regionální i celostátní 
úrovni. Také n�kolik pr�zkum� ve�ejného mín�ní potvrdilo, že v�tšina lidí podporuje vznik NP. Klub �eských 
turist� Olomouckého kraje p�ijal na konci zá�í 2010 stanovisko, kterým podporuje návrh NP a souhlasí s peticí. 
Podobná stanoviska p�ijala také �ada místních odbor� K�T, nap�. v Šumperku, Záb�ehu, Uni�ov� apod. Petici 
podepsalo n�kolik desítek místních podnikatel�, kte�í podnikají v oblasti cestovního ruchu, provozují penziony, 
hotely, lázn� apod. Podp�rné stanovisko p�ijala rovn�ž Asociace �eských cestovních kancelá�í a agentur. Vznikla 
také Spole�nost p�átel Jeseník�, která má právní formu ob�anského sdružení a navazuje na �innost peti�ního 
výboru. 

T�íhodinové jednání ministra Tomáše Chalupy s cca 40 ú�astníky ukázalo rovn�ž pestrost názor� k tématu. Od 
n�kolika negativních stanovisek, zejména p�edstavitel� obcí Rýma�ovska, p�es neutrální pozice v�tšiny 
p�edstavitel� obcí až po souhlasná stanoviska Klubu �eských turist�, podnikatel� a CHKO. Negativní názory 
vycházejí zejména z p�esv�d�ení, že vznik NP povede k výraznému omezení až k likvidaci podnikatelských 
aktivit na Ov�árn� a k výraznému rozší�ení k�rovce v lesích, podobn� jako na n�kterých místech Šumavy. 
Neutrální názor reprezentuje nap�. Svaz m�st a obcí Jesenicka, který na svém sn�mu dne 20. 4. posoudil téma ve 
velké diskusi za ú�asti obou názorových stran. Dosp�l k názoru, že vznik NP má významné p�íležitosti, ale m�že 
mít také rizika a je pot�eba seriózn� odpov�d�t na otázky a stanoviskem tedy žádá MŽP �R o poskytnutí 
pot�ebných informací.  

Ministr životního prost�edí p�ítomné informoval, že do Jeseník� nep�ijel proto, aby se rozhodlo, zda NP bude 
�i nebude, ale pro to, aby pokra�oval v zapo�até diskusi a slyšel názory p�edstavitel� regionu. Potvrdil, že nejsme 

Ministr životního prost�edí jednal v Jeseníkách o národním parku 
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ve fázi vyhlašování NP, celý proces p�ípravy a vyhlášení m�že trvat n�kolik let. Potvrdil také význam p�edložené 
ve�ejné podpory pro NP, zd�raznil ovšem pot�ebu komunikace a souhlasu p�edstavitel� obcí. Z d�vodu 
objektivní diskuse a pot�eby seriózních podklad� k tématu ministerstvo z�ídí pracovní skupinu, tvo�enou zástupci 
všech názorových stran, která p�ipraví analýzu p�ínos� a rizik a odpoví na otázky. Zárove� ministr projevil zájem 
sv�j i ministerstva o NP Jeseníky.      

Záv�rem �lánku uve
me alespo� stru�n� n�kolik informací o tom, jak je NP navržen. Je pot�eba zd�raznit, že 
nezasahuje do obcí, je mimo obydlená území a jeho rozloha by m�la �init pouze cca 25 % z plochy dnešní 
CHKO Jeseníky, zejména v centrální �ásti Hrubého Jeseníku. Toto území je již dnes p�ísn� chrán�no a tém�� celé 
je ve vlastnictví �eské republiky. Rovn�ž NP by byl ve vlastnictví státu. Návrh p�edpokládá, že turistické stezky 
v horách budou zachovány, stejn� tak trasy pro b�žecké lyžování i provoz lyža�ského areálu Ov�árna. Sb�r 
bor�vek, hub a pohyb v p�írod� bude možný podobn� jako dnes. Problematiku k�rovce v tzv. bezzásahových 
územích lze bezpe�n� �ešit podle úsp�šných p�íklad� z v�tšiny národních park�, nap�. z �eského Švýcarska nebo 
z Krkonoš.  

NP  Jeseníky  je  navržen  rozumn�.  Proto  je  významnou  p�íležitostí  ke  zlepšení  pé�e  o  p�írodu Jeseník�, 
k získání nových finan�ních prost�edk� pro náš odlehlý a opomíjený region a k mezinárodní propagaci Jeseník�. 
Podrobné informace, v�. mapy navrženého NP, jsou na: www.npjeseniky.info

Ond�ej Ba�ík, zástupce peti�ního výboru a p�edseda Spole�nosti p�átel Jeseník�. 
Popisky k fotografiím: 
Foto 1: Ukázka horského jesenického pralesa b�hem odpolední exkurze p�edstavitele ministerstva mile 

p�ekvapila. Foto 2: Po�etnou delegaci vedení MŽP �R tvo�ili mimo jiné (z leva do prava): Ing. Tomáš Tesa�
(nám�stek ministra životního prost�edí), Mgr. Tomáš Chalupa (ministr životního prost�edí) a RNDr. František 
Pelc (�editel AOPK �R), autor fotek: Jind�ich Myna�ík, Lidové Noviny 

Jeseníky  v  lét�  ožijí  unikátní  akcí,   kterou   si   vychutnají   doslova  všichni.  Tradi�ní  jídla  Jeseník�  ožijí 
v restauracích v hotelech a penzionech po celých horách. Olíznout všech deset mohou nad Frýdeberským 
salátem, vozkovou houskovou polévkou nebo Prad�dovou husou s jablky, turisté i místní. 

Gastronomický festival Chu� Jeseník� vypukne v �ervnu a potrvá celé léto. B�hem této doby budou místní 
restaurace nabízet host�m tradi�ní jídla Jeseník�. 

„Jeseníky jsou historicky vyko�en�ným regionem, proto zde neexistuje pov�domí o tradi�ní gastronomii. Nám 
se poda�ilo v archivech a doslova babi�kovských sešitech, nalezených na p�dách, najít desítky recept�, které jsou 
pro Jeseníky typické. Tyto, v rámci gastronomického festivalu Chu� Jeseník�, budou v nabídce restaurací po 
celých horách. Lidé tak budou moci ochutnat skute�ná tradi�ní jídla Jeseník�,“ vysv�tlila zám�r akce Jana 
Bachro�ová z organizujícího sdružení Jeseníky p�es hranici. 

Do festivalového d�ní se p�ihlásily restaurace, hotely a penziony z celého Jesenického regionu. Po celou dobu 
festivalu bude probíhat spot�ebitelská sout�ž, kdy hosté a zákazníci budou sbírat body za ochutnaná jesenická 
jídla. Výherci se m�žou t�šit na zajímavé ceny v hodnot� 50 000 K�. 

Festival oficiáln� podpo�il Olomoucký kraj a Jeseníky – sdružení cestovního ruchu. 
Alena Vernerová, Artory - Consulting, s. r. o. Šumperk 

Skon�ilo další období našeho „studování“ na Univerzit� t�etího v�ku. Oproti jiným školním rok�m jsme 
poznali i novou formu výuky, a to virtuální. Tato metoda byla námi dosti špatn� vnímána. My, žákyn�, a jediný 
„state�ný“ žák, jsme už ve v�ku 50+, kdy rádi s lektory komunikujeme, rádi se p�ednášejících na n�co zeptáme. 
Náš virtuální pan lektor z Karlovy univerzity v Praze nám na obrazovce p�ednesl své lekce o astronomii, my jsme 
se pak s u�ivem a také s testem museli vypo�ádat sami. Zvládli jsme to, a za toto studium obdržíme osv�d�ení 
p�ímo z Karlovy univerzity v Praze.  

     O to víc ale byly pro nás p�íjemn�jší lekce o hudb� „Od st�edov�ku po sou�asnost“. Pan lektor Mgr. Leoš 
Sekanina nás svou p�ípravou a formou výuky zaujal natolik, že nám nevadily ani „p�es�asové“ hodiny. Moc 
bychom si p�áli, abychom mohli i v novém školním roce v tomto tématu s velmi nejen erudovaným, ale velmi 
sympatickým, p�íjemným a vtipným panem lektorem Mgr. Sekaninou pokra�ovat.  

Takže  mu  tímto  moc  d�kujeme.  Zárove�  pat�í  dík  i  „dobrým  duším“ ST	ECHY za p�íjemnou atmosféru 
a pohodu, kterou nám ve vzd�lávacím st�edisku vytvá�ejí.  

Za studenty U3V Marie Tománková 

Jeseníky chystají na léto famózní kuliná�ské zážitky 

Pod�kování student� University t�etího v�ku 
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Národní sout�ž v psaní dopis�
V 6. ro�níku Národní sout�že v psaní dopis� v kategorii mládež do 12 let obsadila žákyn� sekundy naší školy 

Tereza Zbo�ilová 2. místo. Její práci si m�žete p�e�íst a sami ohodnotit. 

Sjezda�ské ohlédnutí 2011
Ro�ní tréninkový a závodní cyklus tradi�n� kon�í 17. týdnem daného roku a datum 1. kv�tna 2011 je jeho 

posledním dnem, který vybízí zhodnotit uplynulou sezónu. V rámci kondi�ní p�ípravy absolvovali závodníci 
jedno soust�ed�ní na Vltav�, 3 soust�ed�ní na rakouském ledovci Stubai a 8 krátkodobých kondi�ních soust�ed�ní 
v domácím prost�edí. P�íprava v p�ípravném a p�edzávodním období probíhala podle plánu s využitím 
sportovního, regenera�ního a materiálního vybavení Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem. 

Závodníci absolvovali celkem 33 start� v kategoriích žactva na republikových a územních klasifika�ních 
závodech OSÚ AD SL�R a 28 start� na závodech FIS v �R a zahrani�í. 

V kategorii žactva se neda�ilo Elišce Virágové (98), která nenavázala na úsp�šný vstup do závodního 
lyžování v p�edcházející sezón� a zaznamenala zhoršení svého postavení na listin� bod�. Martin Lukeš (96) až 
v záv�ru sezóny zajel n�kolik dobrých výsledk� a výrazn� vylepšil svoje bodové hodnocení – obsadil 9. místo 
v OSL na Mistrovství Moravy a Slezska a 2. místo ve SL na P�eboru Moravskoslezského kraje. Úsp�šnou sezónu 
m�la i Natty Rosa (96), která zaznamenala nejvýrazn�jší zlepšení a posun v bodovém hodnocení. 

V kategorii junior� se prosazovala pouze Petra Houserová (93), která po n�kolika výpadcích v úvodu 
sezóny obsadila 15. místo v OSL na Mistrovství �R dosp�lých, 1. místo v OSL na juniorském Mistrovství 
Moravy a Slezska. Cenný je rovn�ž jeden její bod ve slalomu za 30. místo v závod� FIS/CIT Sv�tového poháru 
Arnolda Lunna. Pavel Janoszek (93) po opakujících se zdravotních problémech dokon�il z 9 start� pouze jeden 
závod. Jakuba Krupu (92) vy�adilo dlouhodobé onemocn�ní z p�ípravy na sn�hu, když se až v záv�ru sezóny 
postavil na start t�í slalom� bez úsp�chu. Do p�ípravy kondi�ní p�ípravy se spole�n� se sjezda�i zapojily také 
snowboardistky. Na podzim ze zdravotních d�vod� �innost ukon�ila Kate�ina Balagová (93), ale v pr�b�hu 
sezóny se za�aly p�ipravovat Vendula Hopjáková (96) a Vendula Kunzfeldová (94). Jejich výsledky m�že 
o�ekávat až v p�íští sezón�. 

Za dosažené výsledky pat�í pod�kování provozovatel�m SKI AREÁLU Myšák a SKI AREÁLU 
Kop�ivná v Malé Morávce, ve kterých našli závodníci optimální organiza�ní i technické podmínky pro 

Aktuality ze Sportovního gymnázia 
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p�ípravu na sn�hu. 

Biatlonisté závodí v letním biatlonu.
Biatlonisté  Sportovního  gymnázia  ve  Vrbn� pod Prad�dem se po krátkém odpo�inku pustili do letní sezóny 

a za�ali závodit v letním biatlonu. Tato letní varianta biatlonu se skládá z kombinace b�hu a st�elby ze vzduchové 
zbran� – žáci, pop�. malorážkové zbran� – dorost. V prvních závodech, kterých jsme se zú�astnili, se projevila 
velmi dobrá b�žecká p�ipravenost a vytrvalost. I p�es n�které výpadky ve st�elecké �ásti se díky kvalitnímu b�hu 
poda�ilo vybojovat umíst�ní na stupních vít�z�. 

První závod, kterého jsme se zú�astnili, se konal 17. 4. v Orlové. Specifikou tohoto závodu byla skute�nost, 
že všechny kategorie, v�etn� dorostu, st�ílely ze vzduchovky, což byl pro dorostence p�ekvapiv� problém. Tra�
m��ila 4 km v po�adí: b�h 2 km – st�elba – b�h 1 km – st�elba – b�h 1km – cíl. 

Marek  Ohnoutka  i  p�es  špatnou  st�elbu  –  5  trestných   (nezásah�),   obsadil  2. místo.  Ji�í  Polcer   se 
se vzduchovkou „pral“ – 9. trestných a p�esto dob�hl na t�etím míst�. Andrea Prokešová suverénn� zvít�zila, ale 
nutno podotknout, že v této dív�í dorostenecké kategorii ve velmi malé konkurenci. 

Dalšího závodu jsme se zú�astnili v sobotu 7. 5. v B�idli�né v podstat� na domácí trati. B�žecká �ást se 
skládala ze �ty� kol, každé zhruba 750m a st�elecká ze 4 položek, dv� v leže a dv�  ve stoje. Marek Ohnoutka se 
s 5 trestnými umístil na druhém míst� a Andrea Prokešová zvít�zila.  

Po�ítáme s další ú�astí na regionálních závodech v našem kraji a bereme ji jako p�ípravu na hlavní závody 
�eského poháru v letním biatlonu tzv. ATEX CUP, jehož první kolo nás �eká v �ervnu v Novém M�st� na 
Morav�. 

Mgr.�estmír Nakládal – trenér biatlonu 

Ze st�eleckého tréninku na st�elnici v B�idli�né 

�eský  pohár  MTBO  ve  Vrbn�  pod Prad�dem
Oddíl orienta�ního b�hu SK p�i Gymnáziu uspo�ádal ve dnech  30. 4. -

1. 5. 2011 dva závody �eského poháru v orienta�ní jízd� na horských 
kolech (MTBO). 250 závodník� z �eské republiky, Slovenska, 
Ma
arska a Polska svedlo souboje o body do �eského poháru (seriál  
dvacítky  závod�). Sobotní závod na dlouhé trati probíhal za asistence 
kamer  �eské  televize   v  lesních   prostorech   mezi  Sokolskou chatou 
a  Annabergem  a  �ádn�  prov��il p�ipravenost  bajker� na nadcházející 
sezónu MTBO.  V elitních kategoriích zvít�zili Jan Lauerman z Jihlavy a 
Martina Tichovská z Prahy.  Ned�lní závod na krátké trati  byl  pak 
situován do prostoru pod Vysokou horu  a  hlavn� v záv�re�né pasáži 
prov��il orienta�ní  dovednosti  a technickou  zdatnost  všech závodník�.  
Nejlepší  v  mužích byl Jan Svoboda  ze Smržovky a mezi ženami 
Renata Pavlí�ková z Jihlavy. Kompletní výsledky najdete zde: 
http://www.sgvrbno.cz/vrbmtbo11.htm.  Fotogalerii   Luboše Tome�ka 

z obou závod� najdete na jeho blogu:  sobota   http://regesport-2.blog.cz/1104/ultra-long  , ned�le  
http://regesport-2.blog.cz/1105/nedelni-ale-narocna               za oddíl OB Richard Klech 
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Cyklisté SG Vrbno v �eské reprezentaci
Výbornou p�ipravenost prokazují v letošní sezón� �lenové cyklistické skupiny na Sportovním gymnáziu ve 

Vrbn�. Nejvýrazn�jších úsp�ch� dosahuje dvojice Tanas Markos a Petr Hampl (oba Mapei Ka�kovský), kte�í se 
po sérii výborných dubnových výsledk� na závodech �eského poháru dostali do reprezenta�ního výb�ru, �eskou 
republiku reprezentovali na etapovém závod� v Polsku, kde se 3. místem v etap� blýskl Petr Hampl a získal tak 
jako jeden z dvou �ech� body do Sv�tového žeb�í�ku UCI. Tanas Markos po sérii druhých a t�etích míst kone�n�
zvít�zil na závodech v Orlové, nejlepším juniorem byl i na silni�ním maratonu Evropa ve Znojm�. 

T�i medaile dovezli naši cyklisté z Krajského 
p�eboru v silni�ní cyklistice. P�ekvapením závodu 
byl junior Antonín Lant (CPV Krnov), který 
„vyfoukl“ zlatou medaili favorizovaným jezdc�m 
z Pet�valdu. Po sérii defekt� a pád� se kone�n�
zada�ilo i Jirkovi Petrušovi, díky t�etímu místu se 
nominoval na Olympijské hry mládeže, které 
prob�hnou letos v �ervnu v Prost�jov�. Bronzovou 
medaili získala i Klára Škopcová, t�etí byla i týden 
p�edtím na závod� v Orlové. 

Nová�kem v ACS DRAK VRBNO je Ros�a 
Brokeš, který sice bude na gymnáziu studovat až 
od zá�í, ale už letos za�al spolupracovat s trenérem 
Vlastikem Mlyná�em. Premiéru na �eském poháru 
tento doposud horský cyklista absolvoval 
v jihomoravském Kyjov�, kde mezi zkušenými 
borci p�ekvapil 21. místem. Na za�átku kv�tna se 
zú�astnil mezinárodního etapového Závodu míru 
v Jeví�ku, kde v konkurenci cyklist� z deseti stát�
dojel na 72. míst�.  

V �ervnu budou cyklisté pokra�ovat v závod�ní 
jak na oblastní úrovni v závodech Jesenického 
šneku, tak na republikové úrovni. Na juniory a 
kadety �eká Haná Tour, dvojice Hampl, Markos bude závodit i ve Švýcarsku, kadetka Klára Škopcová pojede 
sv�j první etapový Závod míru nejmladších v Lanškroun�. Konec školního roku ovšem cyklist�m volno 
nep�inese, jejich p�íprava bude sm��ovat k srpnovému Mistrovství �eské republiky, které prob�hne v P�íbrami. 

       Alena Mlyná�ová 

Studenti SG Vrbno
Tak trochu zanikají, pon�vadž jsou rozprost�eni do mnoha tým� 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 brn�nském automobilovém okruhu, ale ve stejném složení i na krajáku v Hranicích. Zatímco Dominik 
Hynek ve Formanu nemá p�ed sebou žádné skv�lé vyhlídky, Tanas má údajn� místo ve Spart� jisté a už letos by 
se s nimi m�l n�kam do sv�ta 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 p�ed lety pomyslel, že jednou budou v p�ti�lenné reprezentaci dva z ACS 
Vrbno. P�edevším Dvorský je dlouhodob� prezentován jako z Olomouce, z Vrbna ale odešel teprve v zá�í 2010. 

Dlouholetými  kolegy  na  nižším  stupni  jsou  Klárka  Škopcová  a  Jirka Petruš a k nim z�ejm� brzy nastoupí 
i trojice Filip Škopec, Št�pán Petruš a Jakub Rohá�ek, kte�í jsou na prost�edním obrázku. 

Miloš Mlyná�  www.acsvrbno.estranky.cz. 

� V krajské biologické olympiád� získala Bára �udová  9. místo a Adéla Pravdová místo 13.  
� Školní družina uspo�ádala na konci dubna za hojné ú�asti malých i velkých �arod�jnic a �arod�j�

�arod�jnou noc. 
� Fotbalisté se úsp�šn� zapojili do sout�že Mc Donald´s Cup - 2. místo v okrese – mladší žáci (1. - 3. t�ída) 

a 1. místo s postupem do kraje vybojovali starší žáci (4. – 5. t�ída). 
� Volejbalisté se zú�astnili zajímavého turnaje pro t�i hrá�e, d�v�ata skon�ila na 2. míst�, chlapci byli na 

míst� 5.  
� Florbalisté zabojovali na turnaji O Velikono�ní vají�ko – družstvo A bylo první, družstvo B �tvrté. 
� Letos se da�ilo i atlet�m, v Poháru rozhlasu postoupili z 1. místa mladší žáci do kraje, mladší žákyn�

skon�ily 6., starší žáci vybojovali 2. místo a starší žákyn� byly 3. Rovn�ž v LA �ty�boji starších chlapc�
se poda�ilo po velkém boji kluk�m vybojovat 2. místo. 

� Více informací získáte na www.zsvrbno.cz
Zden�k Bártek, �editel ZŠ 

V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc duben. Druhý graf ukazuje p�ehled pr�m�rných 
teplot v dubnu za roky 2000 až 2011. V následujících tabulkách vám  p�inášíme n�kolik údaj� z naší 
meteorologické   stanice.  Jen   pro zajímavost,  p�i bou�ce 21. 5. 2011 se množství deš�ových 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 
  

ZŠ informuje 

P�ehled teplot za m�síc duben 

Kv�ten do 22.
den hodina hodnota

teplota max 22.5 13:11 24,6°C
min 4.5 3:34 -3,5°C

rychlost v�tru 13.5 5:26 4,9m/s
náraz v�tru 13.5 9:04 10,3m/s
srážky m�sí�ní 64,8mm

za den 21.5 34,4mm
za hodinu 21.1 12:00-13:00 24,4mm

Duben
den hodina hodnota

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

rychlost v�tru 8.4 19:43 8,9m/s
náraz v�tru 8.4 20:37 18,8m/s
srážky m�sí�ní 52mm

za den 26.4 11,4mm
za hodinu 24.4 1:00-2:00 2,2mm
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

Letos se již pátým rokem vydávají žáci Základní školy a Mate�ské školy Karlovice na výb�rový pobyt do 
Chorvatska. Jedeme do malebného letoviska Seline. Sou�ástí našeho pobytu bude i druhý nejstarší národní park 
Chorvatska, Paklanica. 

Pobyt v Chorvatsku chápeme jako projekt završení celoro�ní práce s d�tskými kolektivy, do n�hož jsou 
zapojeni nejen sou�asní žáci a jejich rodi�e, ale i žáci budoucí a d�ti, které již školní docházku na základní škole 
v Karlovicích ukon�ily.  

Jedná se o celoro�ní aktivitu, kdy zam�stnanci školy jsou nápomocni d�tem p�i rozvíjení vlastní odpov�dnosti 
v r�zných oblastech života. Naše škola klade maximální d�raz na rozvoj komunika�ních dovedností a výchovy 
ke zdravému životnímu stylu ve složce duševní, t�lesné i sociální. 

Dalo by se napsat ješt� tisíce slov, myslím, že nejlépe atmosféru p�ed letošním odjezem vyjád�í sami 
zú�astn�ní.    

Kamila, 7.r. „ Do Chorvatska se t�ším kv�li výlet�m, mo�i, kamarád�m. T�ším se, jak budeme všichni 
dohromady hrát hry, psát, kreslit, prost� kv�li celkovému pobytu.”  

D�tský výlet Karlovice - Chorvatsko 2011 

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Srážky v dubnu [mm] 11,1 4,3 25,2 50 2,2 33,7 6,7 46,3 52
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Filip, 9.r. „Chci  se  opálit  a  koupat  v  mo�i,  ale  t�ším  se  i  na spoustu jiných v�cí – první pohled na mo�e 
z autobusu, mí�ové hry, šlapadlo, na snídan�, ob�dy, ve�e�e, na  fotbal, volejbal...” 

Veronika, 8.r. „Protože jsem u mo�e ješt� nikdy nebyla. Jsem ráda, že jedu a moc se t�ším.” 

Honzík, 4.r. „Já se t�ším do Chorvatska. Moc se mi tam líbilo. T�ším se do mo�e a na sout�že.” 

Bára, 6.r.  „Do Chorvatska se t�ším, protože je tam moc p�kné mo�e a chatky. Užijeme si tam hodn� srandy – 
d�láme sout�že, chodíme po horách, lovíme mušle, plaveme, jezdíme na serfu, kupujeme si dobré zmrzliny. Je 
tam prost� sranda a odpo�ineme si...” 

Božena, maminka „Tak jako asi všichni lidé, i já mám velkou radost z poznání n��eho nového, neznámého �i 
vzdáleného. P�estože jsem už jeden pobyt s karlovickou základní školou v Chorvatsku absolvovala, t�ším se na 
letošní pobyt op�t. Koho by nelákal týdenní pobyt 10 m od mo�e, kde se ani ne v kilometrové vzdálenosti vypíná 
nádherné poho�í Národního Parku Paklenica?  

Ješt� se n�kdo diví, pro� se školou do Chorvatska?”   

     ... a tak už pomalu balíme kufry a - a� je nám 6 nebo 60 let - už se t�šíme na nové zážitky, které nám letošní 
pobyt p�inese.  

Sylva Bu�ková, u�itelka  
Základní škola a Mate�ská škola Karlovice 

Škola pro život našich d�tí 

Pod�kování
S blížícím se koncem školního roku bych rád pod�koval všem u�itel�m, koleg�m a dalším zam�stnanc�m 

základní školy a školky v Karlovicích. Je obdivuhodné, s jakým nasazením jsou schopni nachystat a uspo�ádat 
velké množství projekt�, sout�ží a dalších aktivit, které byly sou�ástí vyu�ování, nebo sloužily k vypln�ní 
volného �asu karlovických d�tí. V��ím, že i v následujícím školním roce naleznou dostatek energie k získání  
toho nejcenn�jšího v jejich práci, k získání d�tského úsm�vu. 

Jsem velmi pot�šen, že mohu pracovat v kolektivu t�chto skv�lých lidí, jejichž cílem je dát našim nejmenším 
to nejlepší.

Rostislav N�mec 
�editel Základní školy a Mate�ské školy Karlovice 
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1. dubna jsme vyhán�li zimu .......zimo , zimo, táhni 
pry�........ 

.......nebo na t� vezmu bi�...... 

11. kv�tna  jsme  vítali  jaro  a   p�áli    maminkám 
k jejich svátku. Akce prob�hla v Hudební hale, kterou 
nám prop�j�ilo �editelství lázní Karlova Studánka a za 
což moc d�kujeme. 

Pod�kování pat�í také  všem d�tem a také všem 
pedagog�m, kte�í se na p�íprav� programu podíleli. 

Iva Kova�íková 

Co se d�je ve školi�kách v Karlov� Studánce 
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  Dne 18. kv�tna 2011 byly d�ti z MŠ Jesenická pozvány na spole�ný výlet polskými kamarády z MŠ 
v Glogówku.  �ekalo nás místo plné vzrušujících p�ekvapení – JuraPark Krasiejów. Nasedli jsme do vlá�ku – 
sm�r „Tunel �asu“ a  projeli d�jinami  naší  planety od „Velkého t�esku“ až do období triasu. 

 Zaujala nás prohlídka „Paleontologického pavilonu“. Muzeum je postaveno nad aktivním paleontologickým  
nalezišt�m.  Skrze  sklen�nou  podlahu  mohly  d�ti  obdivovat  poz�statky  triasových   plaz�   a    obojživelník�  
i  rekonstrukci  kostry  dosud  nejstaršího  objeveného pradinosaura nazvaného Silesaurus opolensis. 

  „Nau�nou  stezkou“  jsme se dostali do sv�ta dinosaur�. Pohádkový p�íb�h, vypráv�ný polskou pr�vodkyní 
s dokonalým p�ekladem naší paní �editelky, zaujal d�ti i dosp�lé výletníky. Naši nejmenší obdivovali modely 
dinosaur� v životní velikosti, z nichž  nejv�tší zvaný Amphicelias dosahoval délky 60 m a nejvyšší  
brachiosaurus výšky 20 m. 

  „Moderní d�tské h�išt�“ se spoustou neobvyklých houpa�ek, skluzavek a zajímavých proléza�ek ukon�ilo 
naše celodenní putování. 

  Unaveni, ale obohaceni o mnoho zážitk� i v�domostí, jsme se vraceli dom� s myšlenkou, že se zde jednou 
ur�it� rádi znovu podíváme. 

PS: Všem návšt�vu tohoto místa v�ele doporu�ujeme., spoustu atrakcí, dokonce se m�žete vykoupat i na pláži 
a dob�e najíst. Info na www.juraparkkrasiejow.pl.    

P�ejeme p�kné prázdniny plné odpo�inku a letního sluní�ka. 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                   Helena Machetanzová 
                                                                                                                   MŠ Jesenická 

     

Výlet plný vzrušujících p�ekvapení 
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Dne 28. 4. 2011 se v prostorách MŠ Ve Svahu uskute�nilo divadelní vystoupení dramatického kroužku 
Základní školy ve Vrbn� pod Prad�dem s názvem „Divadýlko Povidýlko“ pod vedením Mgr. Jany Sztukové. 
P�íb�h malého Jozífka d�ti zaujal, provedením i tématem byl p�im��ený jejich v�ku. Herc�m se poda�ilo upoutat 
pozornost publika po celou dobu p�edstavení a odm�nou jim byl nejen v�elý potlesk, ale i správn� zodpov�zené 
otázky na konci pohádky. Zaujmout d�ti p�edškolního v�ku je nelehký úkol, se kterým si dramatický soubor 
poradil výborn�. Všem ú�inkujícím a jeho vedení d�kujeme a p�ejeme mnoho dalších divadelních úsp�ch�. 

Za kolektiv MŠ Ve Svahu Mgr. Hana Michálková 

Na našem d�tském domov� si 29. 4. 2011 daly sraz �arod�jnice z širokého okolí a jaly se zde na generální  
zkoušce provád�t svoje kouzla, va�it a míchat své lektvary a utrejchy.  
P�epadly naše paní kucha�ky a uva�ily pro d�ti místo nich.  

P�ipravily jim: 
Saxanin utrejch s hv�zdi�kami z nebe,  
hadí ocásky na divoko podle Divoženek, netopý�í zuby,  
Ježibabí lektvar, Pohár Malé �arod�jnice. 

D�ti i dosp�lé p�kn� vylekaly. Moc se jim u nás líbilo a proto se p�íští  
rok chystají dolet�t znova.  

Kašáková Eva 

Pod�kování dramatickému kroužku 

Generálka na slet �arod�jnic 



27. strana

ZPRAVODAJ

Do za�átku prázdnin už nezbývá mnoho �asu a mnozí rodi�e ješt� nev�dí, na jaký tábor poslat své d�ti. Pokud 
dáváte p�ednost tábor�m v l�n� p�írody p�ed pobyty v rekrea�ních st�ediscích s koberci a televizí, m�že být 
správnou volbou v po�adí už dvanáctý letní integrovaný tábor Klubí�ka, letos s celotáborovou hrou „Pod 
pirátskou vlajkou“. Uskute�ní se od soboty 2. �ervence do pátku 15. �ervence na táborové základn� ve Ž
árském 
Potoce na Rýma�ovsku a ješt� je n�kolik volných míst. Táborníky �eká spousta báje�ných her, sout�ží, výprav po 
okolí i výlet do vzdálen�jších míst, hlavn� ale prožijí dva báje�né týdny v kouzelné p�írod�. Chcete si ud�lat 
p�edstavu, jak takový tábor žije? 

Proslun�ný palouk uprost�ed les� jako ostr�vek, obtékají ho ze dvou stran horské byst�iny. Opodál kou�
stoupající z plechového komína táborové kuchyn�, stlu�ené z prken a v�n� va�ící se brokolicové polévky. 
Prásknutí dví�ek podsadových stan�, v nichž se tak báje�n� v teple spacák� sní prázdninové sny a pod pry�nami 
suší zvlhlé tenisky. Na št�rkovém plácku prosvišt�la �ísi kola, u táborového stožáru se na písknutí seb�hne 
táborový oddíl… To jsou jen st�ípky každodenního b�hu jednoho letního d�tského stanového tábora, zdánliv�
oby�ejného. Jenže tenhle je jiný, nejen pro sv�j p�ívlastek integrovaný. Protože základna už je v oblasti CHKO 
Jeseníky, tábo�ení je zde povoleno jen na mali�kou 
�ást roku a jen pro pot�eby tábor� pro d�ti se 
zdravotním hendikepem a jejich zdravé vrstevníky. 
Plácek i p�íjezdová cesta byly rok po roce s pomocí 
firem fandících správné v�ci vyspravovány 
navezením št�rku, aby se tady bezpe�n� mohli 
pohybovat také táborníci odkázaní na vozí�ek nebo 
oporu francouzských holí. 

Na tábory Klubí�ka jezdí vedle d�ti zdravých také 
d�v�ata a kluci s kombinovaným postižením po d�tské 
mozkové obrn�, s epilepsií, mentálním hendikepem, ale 
t�eba také s astmatem a podobn�. Ideální je, pokud se 
v oddílech sejdou skupinky, kde je pom�r zdravých 

táborník� k t�m vyžadujícím zvláštní pé�i t�i ku jednomu. Jde o to, aby si tábor užily naplno d�ti, které pot�ebují 
hodn� pohybu, sout�ží a her, stejn� jako d�ti, kterým byly dosud n�které aktivity zapov�zeny. Hlavn� kv�li 
rodi��m, kte�í se o n� p�íliš bojí a tím okleš�ují jejich sout�živost, snahu vyrovnat se jiným d�tem. N�kolik let 
pobýval s d�tmi na tábo�e valach Detvan, který je trp�liv� vozil po lesních cestách, jedno léto vyrostlo za stany 
mezi smrky skv�lé lanové centrum, pravidlem jsou no�ní bojovky, ale také va�ení v p�írod�, pomoc s p�ípravou 
d�íví pro kuchy� a táborák nebo vody k mytí rukou u záchodk� a kuchyn�. 
	eklo by se oby�ejný tábor. Jenže stojí za ním spousta dobrovolnické práce nadšenc�, kte�í se nebojí ani role 

osobních asistent�, ale hlavn� jsou zvyklí p�emýšlet o d�tech jako jedine�ných bytostech s velmi individuálními 
pot�ebami. Letošní tábor Pod pirátskou vlajkou podpo�ilo grantem M�sto Bruntál. Jeho p�ípravu sleduje 
zpovzdálí také patron Klubí�ka, �eský král swingu La
a Kerndl, který se za táborníky vydal p�ed rokem se svou 
ženou Miladou a ke kyta�e p�ibral také krabici sladkostí pro d�ti. „Klobouk dol� p�ed t�mi, kte�í um�jí p�ipravit 
takový tábor uprost�ed p�írody. D�ti jsou tu š�astné, to je nepochybné. P�ijel jsem sem moc rád,“ potvrdil La
a 
Kerndl.   

 Více informací o táborech Klubí�ka najdete na webových stránkách www.klubickobruntal.wbs.cz, p�ihlášku 
lze vyžádat také na poštovní adrese po�ádajícího ob�anského sdružení – Sdružení rodi�� a p�átel zdravotn�
postižených d�tí Eva, 793 23 Karlovice 353, nebo na emailové adrese klubicko.bruntal@seznam.cz. Cena pobytu 
3.600 korun obsahuje vše v�etn� stravování 5x denn�, pitný režim i pojišt�ní d�tí. Tábor povede v roli hlavní 
vedoucí Petra Zelová.                    Klubí�ká�i

Vybíráte tábor pro d�ti? Klubí�ko chystá výpravu s piráty 
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Teplé jarní dny kone�n� dovolují našim 
obyvatel�m delší pobyt na �erstvém 
vzduchu, který si mohou zp�íjemnit 
procházkami po okolí nebo jen tak si 
posed�t s ostatními na zahrad�. Také my 
jsme využili krásného kv�tnového pond�lka 
a našim obyvatel�m uspo�ádali na zahrad�
domova kavárni�ku k oslav� Dne matek. 
K poslechu a tanci nám zahráli manželé 
Frankovi, jako ob�erstvení jsme pro 
všechny     p�ipravili     opékaný    špeká�ek 
s chlebem a ho��icí. Pro obyvatele, kte�í 
rádi sout�ží, byly v p�estávce hudebním 
programu p�ipraveny sout�že se sladkými 
odm�nami. Pro všechny, kte�í tuto akci 
po�ádali, byla hojná ú�ast a úsm�v na 
tvá�ích obyvatel tou nejkrásn�jší odm�nou. 
V��íme, že nám letos bude po�así p�át a my 

budeme moci podobné akce pro radost všech zú�astn�ných po�ádat �ast�ji.  
Rádi bychom ve�ejnost informovali, že jsme se pustili do stavebních úprav, 

jejichž cílem je zp�íjemnit prost�edí našeho Domova. V prvním pat�e jsme 
rozd�lili jeden t�íl�žkový pokoj na dva menší. Už b�hem stavebních prací 
chodili mnozí obyvatelé i zam�stnanci nakukovat, jak se vše p�ed o�ima m�ní 
- bourání vyst�ídalo nahazování nové omítky, následovalo malování, vsazení 
nových  zárubní  s  dve�mi  a  na  záv�r  se z toho všeho hemžení, nepo�ádku 
a neustálého uklízení vyloupnul velmi útulný jednol�žkový a dvoul�žkový 
pokoj.  

Po výše uvedených pracích následovalo odstran�ní zastaralého  obložení 
na chodb� v prvním pat�e. Po jeho stržení došlo k renovaci zdí, jejich 
vymalování a následné instalaci barevn� lad�ných ot�rových desek a madel, umož�ující snadn�jší pohyb a v�tší 

stabilitu našich obyvatel.  
Jelikož jsme si velmi dob�e v�domi, že 

stavební úpravy v pobytovém za�ízení 
nejsou   nikdy   jednoduchou   záležitostí 
a pro obyvatele znamenají i p�es všechna 
p�ijatá opat�ení narušení denního režimu, 
rozhodli jsme se minimalizovat tuto dobu 
tím, že jsme p�istoupili sou�asn�
s ostatními pracemi i k vým�n� oken na 
�ty�ech pokojích, u sociálního pracovníka 
a v naší díln�. Stará okna, která již 
net�snila, propoušt�la vlhkost i chlad, 
jsme vym�nili za nová plastová, která 
odpovídají dnešním standard�m. V��íme, 
že díl�í rekonstrukci našeho Domova 
ocení nejen sami obyvatelé, ale i jejich 
rodinní p�íslušníci, p�átelé a známí, kte�í 
nás navšt�vují. V p�íštím vydání 

Zpravodaje vám p�ineseme fotografie této rekonstrukce, abyste mohli sami posoudit, zda se nám povedla. 
Záv�rem bych ráda pod�kovala všem, kte�í nás podpo�ili v sout�ži o Nejkrásn�jší velikono�ní dekoraci. Náš 

výrobek se díky vaší podpo�e umístil na krásném t�etím míst�, za což vám ješt� jednou d�kujeme. 
Petra Perdulová 

Ze života senior� - Domov pro seniory Vrbno - Mnichov 
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Ve dnech 16. – 18. 5. 2011 se ve Štramberku uskute�nilo za p�ekrásného po�así a v nádherném prost�edí 
setkání ú�astník� MAS (malá ak�ní skupina), kterého  se zú�astnili i �lenové Spolku P�átelé Vrbenska. Za spolek 
byli delegováni pánové  Karel  Michalus  a  Zden�k Trojan. Byly projednávány r�zné projekty nap�.: Nové cesty 
v projektech spolupráce, Zapojení mládeže do MAS, Analýza pot�eb venkova, Geoparky a mnoho dalších. 
Prob�hlo i  vystoupení  folklórních  soubor�,  divadlo  pro  d�ti,  byly  p�edvedeny  výrobky  tradi�ních  �emesel 
a nechyb�ly ani Štramberské uši. Velmi nás zaujala problematika zahrani�ních p�átel z Bretan�, kdy jsme si p�i 
živé diskusi vym�nili mnoho zajímavých  zkušeností a získali pro nás cenné informace, které využijeme p�i  naší 
další práci.    

Záv�rem  dostali naši francouzští p�átelé pohlednice, odzná�ky Lapk� z Drakova a mince Eurodrak, u kterých 
s veselím p�ijali, že je kryta zlatem,  ale  dosud  nevyt�ženým.  Setkání  ú�astník�  MAS  p�ineslo nové poznatky 
a nápady, které je možno využít nejen pro MAS Hrubý Jeseník, ale i pro další �innost našeho spolku. Za to pat�í 
organizátor�m pod�kování.   

 Zden�k Trojan 

Leader FEST 2011 Štramberk 
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V minulém Zpravodaji jsme zve�ejnili výzvu k finan�ní pomoci a podpo�e vydání publikace, kterou p�ipravuje 
Spolek P�átelé Vrbenska k 400. výro�í  m�sta s názvem „Ohlédnutí za minulostí dávnou i nedávnou“. 
Publikace podle našich zám�r� by v kone�né podob� m�la mít cca 180 stan, velikosti A4. Tisk bude 
v jednobarevném provedení  s barevným obalem a barevnou p�ílohou cca 20 stan. Vybrali jsme a zve�ejníme 
hodn� zajímavých fotografií a záb�r� z doby dávné i zcela nedávné. Každý dárce s finan�ním p�ísp�vkem nad 
200,-K� bude v publikaci jmenovit� uveden mezi dárci. Nutný je jeho souhlas se zve�ejn�ním jména.  

Firmám nabízíme stejnou možnost finan�n� podpo�it naše úsilí a za poskytnutí p�ísp�vku umožníme vložení 
reklamního loga do této publikace.  

V dob� uzáv�rky Zpravodaje, tj. 20. 5. 2011, jsme doposud obdrželi od ob�an� a podnikatel� první finan�ní 
dary a d�kujeme:  

Manžel�m Fabiánovým z Vrbna, Karlu Fitzovi z Mnichova, rodin� Lukaštíkové z Mnichova, Jitce Stiborové, 
Kv�t� Kubí�kové z Mnichova, manžel�m Kummerovým, rodin� Karla Michaluse, rodin� Zde�ka Trojana.  

Všem dalším a pozd�ji doru�eným dar�m pod�kujeme v dalších �íslech Zpravodaje m�sta. 

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

Za autorský kolektiv a „Spolek P�átelé Vrbenska" 
Karel Michalus, e-mail: k.michalus@worldonline.cz

www.pratelevrbenska.webnode.cz 

Hosp�dka U D�evasu ve Vrbn� pod Prad�dem po�ádá pro své t�ídní štamgasty již druhý ro�ník výšlapu na 
chatu Sokolku. Akce se uskute�ní v ned�li 12. �ervna 2011 pod dozorem t�ídního u�itele Bohuslava Raš�áka, 
který  p�íští  rok  oslaví  své  devadesáté  narozeniny.  Sraz všech ú�astník� výšlapu je v 8:00 hodin u hosp�dky 
U D�evasu, který dále pak pokra�uje na chatu Sokolku, kde pro všechny štamgasty bude p�ipraveno lahodné 
ob�erstvení. Neobvyklý školní výlet se koná na po�est vzpomínky na kamaráda pana Horáka.  

Pro� zrovna t�ídní výlet? Pan Bohuslav Raš�ák je bývalý, ale dodnes velice oblíbený u�itel, a proto 
pravidelní hosté hosp�dky pojali sv�j kolektiv jako školní t�ídu.  

Studio STA o. s. | Radek Vráblík www.sta-studio.webnode.cz  

MO KS�M ve Vrbn� pod Prad�dem zve ob�any na 

Ve�ejnou sch�zi KS�M,
která se koná v pátek 24. �ervna 2011 v 17:00 hod ve St�edisku kultury a vzd�lávání ST�ECHA. 

Místo na Prad�d, vydejte se alespo� jednou za život na Vysokou horu. Nebudete 
litovat.  

Když jsem p�emýšlela o p�ísp�vku do �ervnového �ísla Zpravodaje, vzhledem 
k nadcházejícím oslavám výro�í m�sta jsem se rozhodla z�stat u nás doma a m�j p�ísp�vek bude pat�it místu 
z nejoblíben�jších, Vysoké ho�e.  

Omlouvám se všem vrbenským turist�m, kte�í budou mít pocit, že „nosím d�íví do lesa“ a v��ím, že informací 
o míst� v našem okolí tak významném, není nikdy dost. 

Vysoká hora(1031 m n.m.) je nejvýchodn�jší tisícovkou Hrubého Jeseníku a její protáhlý h�bet najdeme 
východn� od obce Ludvíkov. Pat�í do podcelku Medv�dská hornatina. Cesta na Vysokou horu není zna�ená a pro 
cizí návšt�vníky a lovce tisícovek je p�ístup k vrcholu orienta�n� náro�ný. Takto dostupnost vrcholu 
klasifikuje publikace  Tisícovky,  vydaná  v r. 2003  jako  pom�cka  pro ú�ely projektu Tisícovky �ech, Moravy 
a Slezska. P�esto je cesta k vrcholu velmi pohodlná a snadná, jen v�d�t, kde ji najít.  

Pod�kování 

Vrbenští štamgasti i letos vyrazí na nezvyklý školní výlet 

Pozvánka 

Listárna - tip na výlet 
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Nejjednodušší p�ístup k vrcholu je 
z lesního rozcestí Malá Hv�zda, kam se 
dostaneme z r�zných stran po zna�ených 
trasách. Nejsnadn�jší je však p�ístup po 
nezna�ené cest� od autobusové zastávky 
Ludvíkov – Stonožka.  Asi po t�ech stech 
metrech ch�ze ve sm�ru na Karlovu 
Studánku odbo�íme p�es Bílou Opavu 
vlevo. Bez dalšího odbo�ování jdeme 
necelé t�i kilometry po lesní vozovce, 
která rovnom�rn� stoupá až k modré 
turistické zna�ce. Na ní odbo�íme vlevo ve 
sm�ru na Vrbno a po dalších p�ti stech 
metrech p�ijdeme ke zmín�nému 
 rozcestníku Malá Hv�zda. Prudším 
stoupáním se pustíme po zelen� zna�ené 
cyklotrase, sm��ující k rozcestí Pod 
Šindelnou . Asi po dvou stech metrech se 

cyklotrasa prudce vrstevnicov� stá�í vlevo. Tady ji opouštíme a pokra�ujeme n�kolik desítek metr� do kopce ke 
k�ižovatce ve tvaru Y, kde odbo�íme vlevo. P�íjemná, široká lesní cesta, lemovaná smíšeným porostem, nás bez 

odbo�ování p�i nep�íliš náro�ném stoupání 
p�ivede na samotný vrchol hory.  

Na vrcholku, který je zalesn�ný, je otev�ený 
výhled ve sm�ru k Bruntálu s krásným 
pohledem na Karlovice s  Ob�ím vrchem.  
Celková vzdálenost od Stonožky až na vrchol je 
zhruba  5  km  a   dá   se   pohodln�   zvládnout 
i s menšími d�tmi.   

H�ebenová cesta pokra�uje p�es vrchol ve 
sm�ru na Vrbno pod Prad�dem p�íjemným 
travnatým úsekem. Kon�í prudkým klesáním 
s krásnými výhledy vysoko nad Vrbnem u kóty 
v nadmo�ské výšce 907 metr�, na stejné 
cyklotrase, kterou jsme opustili nad Malou 
Hv�zdou. Na kót� stojí krmelec. Celý p�echod 
h�ebene Vysoké hory z Malé Hv�zdy ke kót�
907 m��í t�i a p�l kilometru, od Stonožky tudíž 

víc jak osm kilometr�.  Po cyklotrase se dá dostat až 
do Vrbna, ale musíme po�ítat s kilometry navíc, 
které ne všichni budeme chtít absolvovat. Proto je 
lepší vrátit se z vrcholu zp�t ke Stonožce.    

Protáhlý h�bet Vysoké hory je na n�kolika 
místech rozbrázd�n pr�seky a hora je podle nich 
velmi  dob�e  poznatelná  z  r�zných  míst  Hrubého 
i Nízkého Jeseníku.  Proto si ji nezapome�te o�ima 
vyhledat p�i výletu na Prad�d. Z bruntálské strany 
horu prozrazuje vykácená �ást lesa pod vrcholkem.  
Poznáme ji z výše položených úsek� komunikace ve 
sm�ru Bruntál – Vrbno. Jakmile p�ed sebou uvidíme 
vysíla� na Anenském vrchu, za ním a vlevo od n�ho, 
jak já �íkám, ten „ vykousaný“ vrcholek, je Vysoká 
hora.  

Helena Rusková 

H�ebenovka sm��ující k vrcholu Vysoké hory je pohodová 

Vrchol Vysoké hory s výhledem na Karlovice

Místo nad Vrbnem, kde za�íná h�ebenovka  
klesat ke kót� 907 
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  1. 6. -  zdravé hubnutí - 16:30 hod - St�echa 
  2. 6. -  sch�ze Spolku P�átel Vrbenska - 17:00 hod - St�echa 
  2. 6. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na ZUŠ Vrbno  
  3. 6. -  Kouzelné melodie mistr� - 19:30 hod - Libuše K. Studánka  
  4. 6. -  „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“ - po�ádá AMK a M�sto Vrbno 
  6. 6. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
  7. 6. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
  8. 6. -  „Léto v p�írod�“ - po�adem s promítáním provází Ing. Ota Bouzek - 18:00 hod - St�echa 
  9. 6. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na ZUŠ Vrbno  
  9. 6. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma Turecko - p�ednáší Jan Dymá�ek, B.Th. - 18:00 hod - St�echa 
  9. 6. -  Klavírní koncert Daniela Juna - 19:30 hod - Libuše K. Studánka 
10. 6. -  �lenská sch�ze LKŽ - 16:00 hod - St�echa 
10. 6. -  Cestopisná p�ednáška: Peru - 19:30 hod - Libuše K. Studánka  
11. 6. - výšlap Klubu vrbenských turist� - Ráztoka - lanovkou na pustevny - m. zn. Radhoš� - Pindula  
 - pod Malým Javorníkem - �. zn. Velký Javorník - z. zn. Frenštát pod Radhošt�m (20 km) 
11. 6. -  Memoriál Jany Dragounové - Kruhová zumba - 14:00 hod - t�locvi�na ZŠ Sokolovna    
11. 6. -  cyklo tour „Na kole d�tem“ - 4. etapa H. Králové - Vidly, Vrbno p. P. - Ludvíkov -  
              K. Studánka - Prad�d. Rozcestím ve Vrbn� bude peloton projížd�t v cca 15:00 hod.  
12. 6. -  2. ro�ník výšlapu t�ídních štamgast� na chatu Sokolku - po�ádá Hosp�dka U D�evasu ve 
              Vrbn� v 8:00 hod    
13. 6. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
13. 6. -  Tan�íme zumbu - 14:30 hod - Libuše K. Studánka 
14. 6. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
14. 6. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
14. 6. -  zdravé hubnutí - 16:30 hod - St�echa 
17. 6. -  �aj o páté - po�ádá LKŽ Vrbno - 16:00 hod - St�echa 
17. 6. -  Orientální tance skupiny Marly - 19:30 hod - Hudební hala K. Studánka 
20. 6. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
21. 6. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
22. 6. -  vernisáž výstav „Sklárna Jakub“, „Fotografie Petra Slavkovského“ a „Malé ohlédnutí“ - 
              výstavy z �innosti St�ediska kultury a vzd�lávání od jeho vzniku do dneška - 15:00 hod - St�echa. 

 Výstavy potrvají do 28. srpna. 
22. 6. -  beseda „Aloe pro všechny“ - 17:00 hod - St�echa 
23. 6. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na ZUŠ Vrbno  
23. 6. -  zasedání Zastupitelstva m�sta Vrbna - 16:00 hod - St�echa 
23. 6. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma Tajemství zdravého srdce - p�ednáší       Ferdinand Janek - poradce zdravého životního stylu - 18:00 hod - St�echa 
24. 6. -  Den otev�ených dve�í St�echy, M�stské knihovny a MŠ Ve Svahu - 10:00 - 16:00 hod 
24. 6. -  „Hrnec plný zábavy“ - zábavná akce s písni�kami - 14:30 hod - zahrada MŠ Ve Svahu 
24. 6. -  sch�ze KS�M - 17:00 hod - St�echa 
24. 6. -  Hašlerovy písni�ky - 19:30 hod - Hudební hala K. Studánka 
25. 6. -  výšlap Klubu vrbenských turist� - Verní�ovice - m. zn. Františkovi myslivny - z. zn. Jelení H�bet  
 - �. zn. Jelení Studánka - žl. zn. Verní�ovice (17km) 
25. 6. -  Mezinárodní turnaj fotbalových p�ípravek - 9:30 hod - h�išt� TJ Sokol Vrbno  
25. - 26. 6. - Vrbenské slavnosti - od 9:30 hod - areál koupališt� Vrbno  
26. 6. -  D�tský cyklistický závod - po�ádá ACS Drak Vrbno - 10:00 hod - Areál volno�asových 
              aktivit �erná Opava, Mnichov p. P.  
27. 6. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
27. 6. -  Tan�íme zumbu - 14:30 hod - Libuše K. Studánka 
28. 6. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - �erven 2011 
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28. 6. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
každou sobotu - Promenádní koncert v podloubí u Libuše K. Studánka - 14:00 hod. 
každou sobotu - Tane�ní ve�ery s živou hudbou - 19:00 hod. v Letních lázních nebo v Hudební  
                           hale K. Studánka  
do 17. 6. - výstava výtvarných prací a keramiky žák� ZUŠ Vrbno a ZŠ Vrbno a fotografií  
                  Islandu a Grónska brn�nského cestovatele Miroslava Panského - St�echa   
do 15. 7. - výstava obraz� a pastel� výtvarnice z Ostravy Kv�toslavy Wranové - Koubové  
               - Art galerie Penzionu u �eky Karlovice.   
do 12. 8. - výstava fotografií L. Tome�ka „Sport pro všechny“ - Galerie na radnici.   

  Na
a Trzaskaliková 
 St�edisko kultury a vzd�lávání ST	ECHA Vrbno p. P. 
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Výstava z �inností St�ediska 
kultury a vzd�lávání 

Vrbno p. P. od jeho vzniku 
do dneška
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Každé narozeniny se mají oslavit, a tak i PSMV slavil! A jak jinak, než zp�vem! 
V sobotu 7. kv�tna odpoledne se ve „St�eše“ sešli zp�váci, nejd�íve ti sou�asní, aby si „projeli“ celý program, 

složený ze skladeb, nacvi�ených v pr�b�hu celých 40ti let. A že jich nebylo málo!  
Však také dirigent – Mgr. Leoš Sekanina s Pepou Friedlem m�li nelehký úkol, když vybírali vhodný repertoár 

pro tento výro�ní koncert. 
A na zkouškách jsme se všichni snažili, abychom se p�edvedli v tom nejlepším sv�tle – v našem p�ípad�

zvuku, abychom si neud�lali ostudu p�ed t�mi, kte�í s námi již nezpívají, ale byli u zrodu PSMV, tehdy 
P�veckého sboru vrbenských u�itel�  a také p�ed hosty, kte�í se na koncert sjeli z blízkého i vzdálen�jšího okolí, 
aby si poslechli, co a jak jsme se za t�ch 40 let nau�ili a také aby pop�áli PSMV do dalších let jen to dobré. 

Koncert se vyda�il a p�íjemné bylo i posezení po n�m, kde všichni spole�n� zavzpomínali p�i prohlídce 
výstavek a kronik, p�i dobrém jídle a pití. 

D�kujeme všem, kte�í se zasloužili o zdárný pr�b�h nejen koncertu, ale i doprovodných akcí – výstavka 
oble�ení, fotodokumentace, kroniky, ob�erstvení apod. 

D�kujeme také všem sponzor�m, bez jejichž dlouhodobé podpory bychom jen t�žko byli na sou�asné úrovni. 
A samoz�ejm� d�kujeme také t�m, kte�í na našich koncertech zapl�ují hledišt�, protože bez nich by to v�bec 

nebylo ono. V��te, do prázdného hledišt� se špatn� zpívá. 
V��íme, že všichni nám svoji p�íze� a podporu zachovají i nadále a že budeme moci ješt� dlouho zpívat nejen 

pro pot�šení svoje, ale všech, kterým se naše zpívání líbí.

Tato akce se uskute�nila za finan�ní podpory M�sta Vrbna pod Prad�dem, Euroregionu Prad�d a dalších 
sponzor�. 

Za PSMV Marie Remešová. 

KULTURNÍ  PROGRAM 
  3. 6. –  Kouzelné melodie mistr�   od 19:30 v Libuši 
  9. 6. –  Klavírní koncert Daniela Juna   od 19:30 v Libuši 
10. 6. –  Cestopisná p�ednáška: Peru   od 19:30 v Libuši 
13. 6. –  Tan�íme zumbu   od 14:30 v Libuši 
17. 6. –  Orientální tance skupiny Marly    od 19:30 v Hudební hale 
24. 6. –  Hašlerovy písni�ky  od 19:30 v Hudební hale 
27. 6. –  Tan�íme zumbu   od 14:30 v Libuši 
Každou sobotu – Promenádní koncert v podloubí u Libuše od 14:00 hod. 
- Tane�ní ve�ery s živou hudbou v 19:00 hod. v Letních lázních  
   nebo v Hudební hale 

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

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

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

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

AKTUÁLNÍ  INFORMACE o kulturních programech a zájezdech najdete  v týdenní nabídce na plakátech  
a výv�skách v Libuši i v obci. 

více na: www.k.studanka.cz

Jolana Burgetová, kulturní referent  

P�veckému sboru m�sta Vrbna je 40 let 

Lázn� Karlova Studánka 



37. strana

ZPRAVODAJ

1. �ervna 2011 
cyklistický závod K�ížek (�asovka v seriálu goldtour) 
Start v 17:30 u zahrádek - k�ižovatka Mikulovice Údolí. 

4. �ervna 2011 
D�TSKÝ DEN 

Od 14:00 hod. v areálu Bohemaland. 

5. �ervna 2011 
TRADI�NÍ KONCERT FOLKLORNÍHO SOUBORU VALÁŠEK 

Od 16:00 hod. v sále Sanatoria Edel. 

5. �ervna 2011 
CYKLISTICKÝ ZÁVOD T�IKRÁT P�Í�NÁ (seriálu jesenický šnek) 

Závod horských kol MTB maraton. 

6. �ervna 2011 
KONCERT ŽÁK	 PARTNERSKÝCH ŠKOL 

V 18:30 hod. koncertní sál ZUŠ. 

11. �ervna 2011 
DIVADELNÍ P�EDSTAVENÍ – MUŽ MÉ ŽENY 

V 19:00 hod. v sále Sanatoria Edel. Vstupné 100,- K�. Hraje Slezské divadlo Opava. 

17. �ervna 2011 
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ Z PUTOVÁNÍ PO JIHOVÝCHODNÍ ASII 

V 18:00 hod. v Multifunk�ním kulturním za�ízení (kino). 
P�ednášející: Zlatohorský rodák Ing. Zbyn�k Mader, Ph.D. 

25. �ervna 2011 
POU
 V HORNÍM ÚDOLÍ 

V 16:00 hod. v kostele sv. Jana K�titele v Horním Údolí. 

MULTIFUNK�NÍ VOLNO�ASOVÉ CENTRUM – KINO 
Rezervace a p�edprodej: 
v M�stském informa�ním centru (Bezru�ova ul.), e-mail: mic@zlatehory.cz, 

tel.: 584 425 397 

pátek 3. �ervna 2011 ve 20:00 hod. 
ÚT�K ZE SIBI�E - Drama, USA, 2010, 133 min., Bioscop, p�ístupný od 12 let, �eské titulky. 

sobota 4. �ervna 2011 ve 20:00 hod. 
KRÁLOVA �E� - Historický, Drama, Velká Británie, Austrálie, USA, 2010, 118 min., Bontonfilm,  
p�ístupný od 12 let, �eské titulky 

pátek 10. �ervna 2011 ve 20:00 hod. 
ODCHÁZENÍ - Drama, Komedie, �esko, 2011, 97 min., Bontonfilm, mládeži p�ístupný, p�vodní zn�ní 

sobota 11. �ervna 2011 v 15:00 hod. 
AUTOPOHÁDKY - Animovaný, Povídkový, �esko, 2011, 83 min., Bioscop, mládeži p�ístupný, p�vodní  
zn�ní 

sobota 18. �ervna 2011 v 15:00 hod. 
RANGO - Animovaný, Ak�ní, Dobrodružný, Western, USA, 2011, 107 min., Bontonfilm, mládeži p�ístupný,  
�eský dabing 

sobota 25. �ervna 2011 v 15:00 hod. 
MÁMA MEZI MAR
ANY - Animovaný, USA, 2011, 88 min., Falcon, mládeži p�ístupný, �eský dabing 

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

st�eda 1. 6. v 17 hodin 
CIRKUS Stonožka - ukázka tane�ních technik show, jazzu a moderny, vstupné 60,-K�

ned�le 5. 6. v 15 hodin 
Mlyná�ská pohádka – hraje divadelní soubor MAGNET Bruntál, vstupné 30,-K�

sobota 11. 6. v 19 hodin 
A. P. �echov: PLATONOV JE DAREBÁK - v hlavní roli Ta�ána Medvecká a Igor Chmela - Divadlo Na  
zábradlí Praha, vstupné 190,-K� / doprodej pouze balkón /   

pátek 1. �ervence v 19 hodin  
KRYSA� - podle románu Viktora Dyka zpracoval pro bruntálský  divadelní soubor ZÁPLATA Martin  
Marek, vstupné 30,-K�

M�sto Bruntál  po�ádá ve dnech 17. – 19. �ervna 
DNY M�STA 2011 

pátek 17. �ervna
18 hodin - V. ro�ník Tanec je život – tane�ní show školy orientál. tance Dambra a host�. Vystoupí i dívky  
   z  tane�ní školy orientu z Vrbna pod Prad�dem. 
20 hodin – M�stské divadlo - Slavnostní zahájení 

sobota 18. �ervna 
jarmark, koloto�e, ob�erstvení v prostorách Zámeckého nám�stí, t�. Dr. E. Beneše a nám�stí Míru 
M�stská dechová hudba a mažoretky, 10 hodin – nám�stí – VL�NOVJANKA, 10 hodin – zámecké zahrady –  
Zámek pat�í d�tem, 11.30 hodin –  nám�stí - XXXIX.ro�ník Mezinárodního ve�erního b�hu Bruntálem,  
13 hodin – B�h nad�je, 14.00 – nám�stí -  U D G  - koncert, 15.30 – Vlado Kulíšek  - KUFR, 16.30 -  
BÁJE�NÁ MASKOTÍ SHOW, 19 hodin - nám�stí – Karel Kahovec, Viktor Sodoma a skupina George &  
Beatovens, 21 hodin – Robbie Williams revival, 22.30 – Petr Bende & BAND, 24 hodin – o h � o s t r o j 

ned�le 19. �ervna
10 hodin – silo Bruntál – Silážní st�ela – tradi�ní b�h do schod�, 9 – 12 hodin – nám�stí – ukázka techniky  
a sout�žní dopoledne s Jednotkou požární ochrany m�sta Bruntál  a Policie �R, 11 hodin – p�edávání medailí  
P�R, 11.30 – kynologie – ukázka �innosti P�R, 13 hodin – nám�stí –  Mezinárodní turnaj ve florbale žák�  
za ú�asti polských m�st Opole, Rudniki a �eských m�st Bruntál a B�idli�ná. Za nep�íznivého po�así se turnaj  
odehraje ve sportovní hale TJ Slavoj Bruntál,  
15 hodin – Uhlí�ský vrch –   Chrámový p�vecký sbor Rýma�ov , Smíšený p�vecký sbor Bruntál,  
16 hodin – nám�stí – BOIL – Bruntál, 18 hodin GATE CRASHER – brn�nská rocková skupina 
20 hodin – MAKO MAKO – Zlín, 17 hodin – nádvo�í zámku – Bubáci a hastrmani- pohádka,  
19 hodin – UTÍKEJ, NITUŠKO! - Hoffmannovo divadlo Uherské Hradišt�, 19 hodin – kino Centrum    
TRAVESTI SHOW SKUPINY DIVOKÉ KO�KY - vstupné 140 K�
(pozn. -  v p�ípad� nep�íznivého po�así se koncerty p�ekládají do Spole�enského domu a divadelní p�edstavení  
do M�stského divadla) 

Hrad Sovinec, tel. 554 219 863 
18. a 19. 6. – celodenní program 
Žoldáci, vodníci a sli�né panny, Nesm�lá mlyná�ka –  hraje Divadelní soubor Magnet Bruntál 

M�STSKÉ DIVADLO, Mikulášská 21 

pátek 3. �ervna v 17:00 hodin 
TANEC JE NAŠE RADOST - 15. ro�ník p�edstavení tane�ního souboru Rytmik a jeho host�: tane�ní soubor  
Horalky z And�lské Hory a tane�níci z Prudniku (Polsko) 

�tvrtek 9. �ervna v 19:30 hodin 
RAD	ZA s kapelou, vstupné: 250 a 230 K�

Kultura v Bruntále 

Kultura v Krnov�
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ned�le 12. �ervna v 19:00 hodin 
Anton Pavlovi� �echov 
PLATONOV JE DAREBÁK - komedie ruského klasika. Hraje: Divadlo Na zábradlí Praha 
Vstupné: 280 a 260 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

st�eda 22. �ervna v 17:00 hodin 
FLASH - 20. výro�í tane�ního souboru 
p�ehlídka nejúsp�šn�jších tane�ních choreografií TS Flash, vystoupení profesionálních tane�ník� a dalších  
soubor� ze St�ediska volného �asu Mé
a 

St�edisko volného �asu Mé�a, Dobrovského 16 

ned�le 19. �ervna v 15.00 hodin 
KOUZELNÍKOVÁ DCERA  - loutková pohádka. Hraje Loutká�ský soubor  
KRNOVÁ�EK. Vstupné: 30 K� - Prodej vstupenek p�ed p�edstavením 

KOFOLA MUSIC CLUB KRNOV, Bruntálská 72 

�tvrtek 30. �ervna od 16:00 hodin 
Hip-Hop párty - vystoupení tane�ních soubor� z Krnova a Nysy (Polsko), battle, volná zábava pro d�ti,  
mládež a dosp�lé. Vstup zdarma! 

KONCERTNÍ SÍ� SV. DUCHA, ul. Svatého Ducha 12 

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

pátek 17. �ervna v 19:00 hodin 
KONCERT P�VECKÉHO SBORU Z �ECKÉHO OSTROVA KORFU. Vstupné: 40 K�

NÁDVO�Í KONCERTNÍ SÍN�
ned�le 19. �ervna v 15:30 hodin - Krnovská cimbálová muzika 
Vstupné dobrovolné! P�i nep�íznivém po�así bude koncert v sále. 
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�Dne 7.kv�tna se uskute�nila Májová zumba s Bohunkou. Ú�ast byla hojná a zábava skv�lá,  
viz foto 1 a 2. 

ASPV informuje... 



42. strana

ZPRAVODAJ

�Srde�n� Vás zveme na sobotní akci 

Memoriál Jany Dragounové 
P�ij
te s námi zavzpomínat na Janu. Smutnit ovšem nebudeme, p�ipravili jsme si 

pro vás cvi�ení plné radosti!! �eká na vás KRUHOVÁ ZUMBA (efektivní kombinace 
zumby a posilování) a další formy cvi�ení. 

Kdy: sobota 11. 6. 2011                    
�as: 14 hod. 
Kde: T�locvi�na ZŠ Sokolovna  
Cena: vstupné dobrovolné 

(plakátek na zadní stran� Zpravodaje) 

Cílem  projektu je oslovit ve�ejnost v bývalém �eskoslovensku, spojit všechny, kte�í cht�jí pomoci v �R 
i na Slovensku. Náš tým se skládá z lidí, které spojuje myšlenka pomoci onkologicky nemocným pacient�m 
a jejich rodinám. V našem �ele stojí známý jezdec na vysokém kole Josef Zimov�ák, který akci zaštítil 
svými sportovními i životními zkušenostmi a aktivn� se zú�astní celé cyklo-tour v roli vedoucího pelotonu. 

Hlavní myšlenkou projektu je podpo�it onkologicky nemocné d�ti a jejich rodiny. Lé�ba onkologicky 
nemocných pacient� vyžaduje velmi nákladné postupy, na jejichž krytí mnohdy peníze ze státního financování 
nesta�í. Peníze získané v rámci prvního ro�níku cyklo tour 2010 byly v�novány d�tským onkologickým klinikám 
v Brn�, Olomouci a v Praze – Motole. Na Slovensku pak byly finan�ní prost�edky v�novány obdobným 
zdravotnickým za�ízením v Bratislav�, Banské Bystrici a v Košicích. Cílem dalších ro�ník� bude nejen finan�ní 
pomoc a podpora nemocných d�tí, ale také ve�ejná debata a snaha poukázat na problematiku onkologických 
onemocn�ní a permanentní p�ipomínání d�ležité úlohy sportu a zdravého životního stylu v našich životech. Je 
pot�eba si uv�domit, že d�ti sv�j životní styl ješt� nemohou samy ovliv�ovat. Práv� proto chceme poukázat na 
preventivní význam sportu p�i výchov� d�tí a mládeže. Sportovní aktivity významným zp�sobem p�ispívají ke 
všt�pování pozitivních životních návyk�, ale také se nezanedbateln� podílejí na vzniku kolektivního pocitu 
sounáležitosti s vrstevníky a p�íslušníky dalších generací. Zdravý pohyb rovn�ž pat�í mezi nejú�inn�jší formy 
zdravotní prevence p�ed �adou možných onemocn�ní, vždy� dnes jsem zdravý, ale zítra tomu tak být nemusí. 
Ob�anské sdružení HigBic 

Ob�anské sdružení HigBic vyhlašuje �esko-slovenskou sout�ž "Virtuální cyklista". Podpo� onkologicky 
nemocné d�ti a p�idej se k charitativní cyklojízd� Na kole d�tem. Svoji podporu m�žeš vyjád�it p�ímou 
nebo virtuální ú�astí v pelotonu.  

Z kraje, který bude mít nejvíce virtuálních cyklist�, bude vylosován jeden výherní  e-mail, jehož majitel 
obdrží cyklo dres "Na kole d�tem". Více na www.higbic.cz

Vrbnem p. P. budou cyklisté projížd�t v sobotu 11. 6. 2011 v dob� kolem cca 15.00 hodiny. P�esn�jší 
informace podá paní Yvona Sotolá�ová, tel. 604 581 445.  

O projektu Na kole d�tem 2011 - ve�ejná charitativní cyklo-tour 
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Josef Zimov�ák - �eský velocipedista 
- mnohonásobný mistr sv�ta v jízd� na vysokém kole 
- držitel sv�tového rekordu 522,42 km v jízd� na vysokém kole    24 hodin  
   nonstop (1996)  
- p�ejel na vysokém kole USA od západu na východ v délce  
   4 458 km za 28 dn� (1998)  
- v režimu profesionál� poko�il trojici nejslavn�jších cyklistictických   závod�  
  Tour de France (2005), Giro d´Italia (2006), La  Vuelta Espana (2007). 

Zve všechny milovníky p�írody na výšlap 
KDY: 11. 6. 2011
KAM: Ráztoka – lanovkou na pustevny – m.zn. Radhoš� – Pindula – pod Malým Javorníkem – �.zn. Velký  
            Javorník – z.zn. Frenštát pod  Radhošt�m (20 km) 
SRAZ: 6:30 na parkovišti u klubu LNH 
P�ihlášky do 9.6.2011 p�ijímá Kopil�ák Štefan mob. 732 248 236 
Cena dopravy �lenové 150 K�., ostatní 200 K�. 

KDY: 25.6.2011
KAM: Verní�ovice – m.zn. Františkovy myslivny – z.zn. Jelení H�bet – �.zn. Jelení Studánka –  
            žl.zn. Verní�ovice (17km) 
SRAZ: 7:00 hod. na parkovišti u klubu LNH 
P�ihlášky do 23.6.2011 p�ijímá Kopil�ák Štefan mob. 732 248 236 
Cena dopravy: �lenové 50 K�., ostatní 80 K�. 

Klub  Vrbenských  turist�   uspo�ádal, jako již tradi�n�, 
1. 5. 2011 na chat� „Sokolce“ pálení �arod�jnic.  

Na padesát malých i velkých �arod�jnic r�zn� od�ných 
se slétlo na tradi�ní místo uprost�ed vrbenských  hlubokých 
les�. N�které k nám p�ilet�ly hodn� z daleka, ale p�esto 
nelehkou cestu k nám do hor zvládly a mohly tak 
podstoupit �adu sout�ží, kde se ukázalo jestli si titul 
„�arod�jnice“ opravdu zaslouží. 

T�eba takové skákání v �arod�jném pytli, nebo pr�chod 
�arod�jným stanem v hluboké tm�, kde na konci �ekalo na 
�arod�jnice p�ekvapení. A jaké , že to bylo p�ekvapení? No 
p�ece sklenice plná �erv� a mezi nimi laskominy, které 
mohou mlsat opravdu jenom �arod�jnice. A sv�te, div se, 
na tyhle hrátky s �ervy se �arod�jnice nejvíce t�šily. 

Samoz�ejm� musely také zvládnout lety na košt�ti 
okružní jízdou a, abychom je moc neuhnali, tak jsme pro n�
m�li nachystanou pravou �arod�jnickou diskošku mezi 
jednotlivými sout�žemi. 

Došlo také k tradi�nímu upálení té nejstarší a nejškaredší 
�arod�jnice, a to za hlasitého povyku všech p�ihlížejících. 
Poté už si každý dle chuti mohl opéct špeká�ek. 

Žádná malá ani velká �arod�jnice tady nep�išla zkrátka, 
pro  všechny  jsme  m�li n�jakou tu �arod�jnou laskominu 

Pálení �arod�jnic na „Sokolce“ 

KLUB VRBENSKÝCH TURIST	

p�i TJ SOKOL VRBNO POD PRAD�DEM
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a ne jen to. Ty nejlepší si 
odnesly �arod�jnické 
klobouky, také originál 
pavu�iny s pavouky, anebo 
balí�ky sladkostí. 

D�kujeme za hojnou ú�ast 
d�tí     z    d�tského     domova 
a       jejich      vychovatelkám 
a vychovatel�m, kte�í se �ádn�
p�ipravili na tento slet 
�arod�jnic a ukázali tak svému 
okolí, jak že má vypadat 
taková správná �arod�jka     
nebo   �arod�j a   samoz�ejm�    
d�kujeme i všem ostatním 
�arod�jnicím, se kterými se, 
doufáme, za rok sejdeme v tak 
hojném po�tu, jako letos. 

Pod�kování také pat�í 
�len�m Klubu Vrbenských 
turist� za zda�ilý pr�b�h akce. 

Za KVT  Monika Šev�íková 
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V sobotu 30. dubna se konal již 4. ro�ník závodu horských kol O pohár Ludvíkova, který byl za�azen do 
cyklistického seriálu Jesenický šnek. Na bikery z celého Jesenicka, Šumperska a Opavska tentokrát �ekala oproti 
p�edchozím  ro�ník�m  pozm�n�ná  tra�, která m��ila 28 km a vedla p�ed Malou Hv�zdu na Hv�zdu, poté lesem 
a loukami až k Suché Rudné a kolem Annaberku op�t p�es Malou Hv�zdu zp�t k Ludvíkovu.  Pr�b�h závodu 
zkomplikovalo bloud�ní n�kterých závodník�, kte�í v lese na Ov�ím vrchu p�ehlédli zna�ení, po�adí v cíli však 
bylo i p�esto jednozna�né. Vít�zem závodu se stal Jan Sm�šný (Credoteam) p�ed Vladislavem Krej�ím 
(BikeSport Uni�ov) a Ji�ím Kalabisem (Cyklo TJ Píse�ná). Mezi �ty�icátníky byl nejrychlejší Matin Vala (CK 
Stará Ves) p�ed domácím Lubošem Petrušem (ACS Drak Vrbno) a v padesátnících Ji�í Kou�il (Cyklo TJ Píse�ná) 
p�ed Milanem Škopcem (ACS Drak Vrbno). Nejrychlejší ženou byla Renáta Najserová (BikeOne Opava), 
v kategorii junior� zvít�zil Tomáš Navrátil (CPV Krnov). 

Zatímco dosp�lí bojovali v lese, probíhaly v Ludvíkov� závody d�tí. Velice pot�šující byl fakt, že jich do 
Ludvíkova p�ijelo stejné množství, jako dosp�lých, což není až zas tak obvyklý jev. Nejprve se na start postavili 
ti mladší,  kte�í  ješt�  v  terénu  mají  problémy,  jejich závod jsme tedy uspo�ádali na místní komunikaci, která 
má i jako jinde v Ludvíkov� perfektní nový asfalt. Závod na 100 metr� absolvovali benjamínci do �ty� let. 
Zvít�zila zlatohorská Ester Buchtová p�ed Oskarem �ernochem (eSeNBáci Jeseník) a Václavem Najserem 
(BikeOne Opava). P�edžá�ci- tedy d�ti do sedmi let- závodili na 300 metrové trati. V chlapcích závod nejrychleji 
dojel Marek Buchta (SKM Zlaté Hory) p�ed Karlem Najserem (BikeOne Opava) a Viktorem �ernochem 
(eSeNBáci Jeseník),  v  dívkách  Vanesa  Ha�áková  (SKM  Zlaté  Hory)  p�ed  Kate�inou  Mlyná�ovou  (ACS  
Drak  Vrbno) a ludvíkovskou Kate�inou Putnerovou. Malí žá�ci (8-10 let)  se utkali na p�lkilometrové trati. 
Zvít�zil  Šimon  Opíchal  (Ghost  Mojekolo.cz  Opava)  p�ed  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 spole�n�, mladší žáky �ekala t�íkilometrová tra�, se 
kterou  si  nejlépe  poradil  Václav  B�enek  (eSeNBáci  Jeseník)  p�ed  Jakubem  Rohá�kem  (ACS Drak Vrbno) 
a Bártem Veseským (SKM Zlaté Hory). V mladších žákyních potom excelovala Barbora Bubení�ková 
(Šternberk) p�ed Nelou Ha�ákovou (SKM Zlaté Hory) a Klárou Malysovou (eSeNBáci Jeseník). Mezi staršími 
žáky zvít�zil David Kup�ík (SK Salith Šumperk), který bude od zá�í studovat na SG Vrbno, p�ed Markem 
Ryškou (DUKO Rýma�ov) a Matyášem Strupkem , za nimi dorazila do cíle Veronika P��onková (oba SKM 
Zlaté Hory). 

Pod�kování za podporu pat�í Obci Ludvíkov a Hosp�dce u Ji�ího, kte�í krom� sponzorského daru poskytli 
závodník�m perfektní zázemí. 

O pohár Ludvíkova 2011 
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Za ACS DRAK VRBNO Alena Mlyná�ová 

Pro �leny d�tského rybá�ského kroužku p�i naší místní organizaci �eského rybá�ského svazu skon�ilo období 
teoretických p�íprav k rybolovu.  

V ned�li 8. 5. 2011 se jeho 8 �len�, pod vedením t�í dosp�lých, zú�astnilo letos prvního závodu Jesenický 
kapr na rybníce v Jeseníku. Z celkového po�tu 24 závodník� se naši �lenové umístnili na 4, 5, 7 a 11tém míst�, 
což je pro nás úsp�chem.  

Již nyní se d�ti p�ipravují a t�ší na, v po�adí již jedenáctý, dvoudenní závod ve Zlatých Horách 4. a 5. �ervna. 
Dne 25. �ervna v rámci oslav 400 let m�sta Vrbna pod Prad�dem se uskute�ní místní kolo Zlatá udice – 

rybá�ský závod d�tí, který prov��í kvality rybá�ských znalostí, dovednosti v rybolovné technice a praktickém 
lovu  pstruh�.  Závod za�íná v 08:00 hod. Úsp�šné jednotlivce �ekají p�kné odm�ny a návšt�vníky krásný pobyt 
u �eky s pohledem na bojující mladé rybá�e. 

Kory�anský Jaroslav 

Po více než deseti letech bylo tento rok obnoveno v rámci Tenisového 
oddílu Vrbno pod Prad�dem družstvo „Dorostu“. Pod vedením trenéra 
Vladimíra Barto�ka mladšího dokonce odehrálo i sv�j první mistrovský 
zápas této sezóny.  „Náš“ dorost dne 1. 5. 2011 zm��il na domácí p�d�
své síly s družstvem Šumperka „B“ a vyhrál pom�rem 8 : 1. Družstvo 
hrálo ve složení: Lukáš Barton�k, Dominik Darmovzal, Vratislav Jarmar 
ml., Martin Otipka ml.  

Vše pot�ebné o tenisu v�bec najdete na stránkách: 
www.tjsokolvrbnopodpradedem.estranky.cz

Foto : v pop�edí trenér Vladimír Barton�k ml. 
           zleva stojí  Lukáš Barton�k, Dominik Darmovzal, Vratislav   
           Jarmar ml. a Martin Otipka 

Za výbor TO  Igor Žemba 

Zpráva pro p�íznivce cechu rybá�ského 

Tenisový oddíl Vrbno pod Prad�dem oznamuje 
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(tentokráte s letopo�tem kon�ícím �íslicí 2 nebo 7) 

12.stol.  první zmínky o osídlení našeho údolí 
1247  P�emysl Otakar II. dal postavit „Nový Fürstenwalde“ na Zámeckém vrchu 
1377  po smrti Mikuláše II. bylo opavské vévodství rozd�leno mezi jeho syny, hrad na Zámeckém vrchu,  
           Bruntál i Krnov p�ipadly vévodovi Janovi 
1477 zem�el Jan Bruntálský z Vrbna, první majitel bruntálského hradu a okolních panství, v�etn�

 Vrbenska 
- - - 

1611 24. 6. povýšeno hornické sídlišt� Nový Fürstenwalde na „svobodné horní m�sto“ Würbenthal, 
 titul m�stu prop�j�il Jind�ich Bruntálský z Vrbna 

1612 21. 10. se na zpáte�ní cest� z Vratislavi zastavil ve Vrbn� císa� Matyáš 
1632-33  mor a cholera si vyžádaly mnoho lidských život�
1637  velmi krutá a dlouhá zima, ješt� v kv�tnu tu byl hluboký sníh 
1642 vtrhlo do m�sta švédské vojsko, které se opevnilo na úpatí Vysoké hory 
1662 velmi teplá zima, nebylo t�eba v�bec topit, stromy kvetly již v únoru 
1667 velmi dlouhá a krutá zima, v m�st� se až do konce kv�tna jezdilo na saních 
1672 v místech nad St�elni�ní ulicí upálena další žena jako �arod�jnice 
1677 velmi tuhá zima, ješt� v kv�tnu napadl asi metr sn�hu 
1692 12. srpna zaznamenáno velmi silné zem�t�esení, zdi dom� popraskaly a a z�staly široké trhliny, 

 z okolních hor z�ítily skalní st�ny 
- - - 

1702 tuhá zima, velmi úrodné léto 
1707 celý rok velmi špatné po�así, veškerá úroda zni�ena dešti, hlad 
1712 úrodu zni�ilo silné krupobití, které nad�lalo hodn� škod i na obytných budovách a lesních porostech 
1722 - po�et obyvatel našeho m�sta bez Mnichova a Železné   - 125  
 - velmi mírná zima, nebylo t�eba v�bec topit, lidé pásli dobytek tém�� celou zimu 
1777 v lét� silné vich�ice, které zasáhly hlavn� jižní �ást okresu 
1792-94  velmi mírné zimy tém�� bez sn�hu, stromy kvetly velmi brzy 

- - - 
1802 velmi suché léto, �eka Opava byla tém�� bez vody, také o pitnou vodu byla nouze 
1812 veliké letní povodn� zp�sobily hodn� škody 
1817 tuhá zima byla vyst�ídána povodn�mi a vzáp�tí velkým suchem, neúroda, hlad  
1837 nový velmistr Maxmilián dal zbourat starý kostel a vybudovat nový. Jeho základní kámen byl 

 položen 24. zá�í 1842
 probíhala stavba silnice do Karlovy Studánky až do roku 1845 
1847 - 14. 6. silné povodn�, hladový rok 
 - do  firmy  „Weiss a Rössler“  - p�vodní manufakturní výroba nití založená 1800 -  dovezeny 

 z Anglie mechanické tkací stroje  a pot�ebné pomocné stroje, k jejich pohonu postavena turbína  
 o výkonu 65 HP 
 - Josefu Grohmannovi /55 let/ byl prop�j�en za zásluhy o rozvoj pr�myslu a obchodu Zlatý 

 záslužný k�íž s korunou 
1852 po tomto roce vrcholný rozmach hutí v Železné, od majitele, vratislavského biskupa Melchiora, si je 

 pronajala správa sobotínských a št�pánovských železáren 
1857 - postavena nová chlapecká škola a klášter n�meckých sester 
 - do Mnichova p�išla ošet�ovatelka Hortulana Weberová, vl.jm. Tereza, která se zasloužila o z�ízení 

 nemocnice, kterou v roce 1878 p�evzaly sestry �ádu Karla Boromejského 
1862 - založena Adolfem Richterem sklá�ská hu� na míst� bývalé továrny na výrobu kyseliny sírové 

 (pozd�jší název Moravské sklárny) 
 - na nám�stí postavena  klášterní kaple sv. Alžb�ty , v roce 1892 byla p�estavbou rozší�ena  
 a opat�ena zvoni�kou 
1872 - nebývale teplý podzim, v listopadu znovu vyrostly kv�tiny a rozkvetly kv�ty 
 - zahájena stavba odvozní cesty pro svážení d�íví kolem Skalního potoka 
1877 - rok za�al velmi mírnou zimou, v únoru za�ínají pu�et stromy a ke�e a za slune�ního svitu se 

St�ípky z historie našeho m�sta - �ást 2. 
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 objevují dokonce první komá�i, 26. zá�í napadl první sníh 
 - ukon�ena výstavba kostela v Mnichov�
1897 v srpnu po dlouhotrvajících deštích a pr�tržích mra�en p�išly povodn� a zátopy, sníh již od 6. �íjna 

- - - 
1917 - nouze a hlad, proto v lét� d�lníci (v�tšinou ženy) uspo�ádali hladový pochod do Karlovy 

 Studánky, kde se dožadovali vydání potravin a ukon�ení války 
 - postavena h�bitovní empírová kaple, která vytvá�í s p�ilehlou h�bitovní zdí ojedin�lé seskupení 
1922 v Mnichov� byla otev�ena v budov� „Boromea“ první mate�ská škola 
1927 slavila továrna na výrobu kovového zboží  Ad. Grohmann a  syn 60 let, k tomuto jubileu vyšla  
 10. zá�í „Slavnostní brožura“  
1932 hospodá�ská krize, p�echodn� uzav�ena sklárna (od r. 1935  op�t v provozu, ale jen jedna tavící pec) 
1942 20. února 1942 byl vydán p�íkaz, aby lidé vydali všechny kostelní zvony pro vále�né ú�ely 
1947 - elektrifikace m�sta 
 - založena Pam�tní kniha m�sta Vrbna ve Slezsku  
1952 - zánik pily Nitsch, jež byla roku 1946 za�len�na pod Jesenické pily a dostala po�adové �íslo 10, 

 korkárny a továrny na zpracování juty 
 - založen klub Lisoven nových hmot „Závodní klub Moravan“ 
1957 - ve v�ži kostela je jediný zvon ke cti svatého Josefa a v tomto roce byl posv�cený  
 - druhá etapa výstavby D�evokombinátu, byla vybudována výrobna d�evot�ískových desek, kotelna, 

 garáže, údržbá�ské dílny, sklady, administrativní budova, kuchyn� s jídelnou a závodní ošet�ovna.  
1962 - závod Moravolen se za�al specializovat na produkci velmi jemných druh� p�íze, ur�ené v�tšinou 

 na výrobu exportních tkanin, a proto byl transmisní pohon stroj� nahrazen elektrickým 
 - manufakturní zp�sob 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 
1967 otev�ena ZŠ na Partyzánské ul. (dnes Školní), 3. zá�í zahájena výuka v nové škole 
1972 v dubnu  vychází 1. �íslo informa�ního zpravodaje Naše Vrbno, m�l 20 stran - poslední �íslo 

 zpravodaje s tímto názvem vyšlo v roce 1992 
1977 - v akci Z se buduje - MŠ I, MŠ II,  televizní p�evad�� pro kvalitní p�íjem I. tel. programu – stavbu 

 stožáru vysokého 35 m, montáž  p�ejímacích a vysílacích antén i dalšího technického vybavení 
 zajiš�ovala Správa radiokomunikací SÚV Praha 

 - v lét� postihly m�sto dv� povodn�
1982 zahájení stavby pavilónu ZŠ Vrbno p.P., investi�ní akce „Z“ 
1987 postaveny tenisové kurty a byty na Družstevní ulici, výstavba rodinných domk� na Palacké ul. 
1992 - období privatizace  (LPH, s. r. o.,  Odetka, a.s. ) 
 - M�sto p�evzalo z�izovatelskou funkci k Domovu d�chodc� Mnichov 
 - vznik Gymnázia a Sportovního gymnázia Vrbno pod Prad�dem 
1997 - 6. 7. -9.7.  ni�ivé povodn� nebývalého rozsahu zasáhly Vrbno a všechny místní �ásti a okolní obce 
 - 22. 6. 1997 poslední promítací den v kin�, které bylo zrušeno 
 - 22. 12. 1997- prob�hla slavnostní jízda na trati Milotice-Vrbno, která byla obnovena po povodni 
 - na St�elni�ní ulici slavnostn� p�edáno 5 rodinných domk� Okál, které byly postaveny z p�ísp�vk�

 na konto �eského �erveného k�íže Bruntál, 24.2.1998 byly domky p�edány ob�an�m postiženým 
 povodní 

 - 1.4.1997-31.3.1998  ukon�ena II.etapa privatizace bytového fondu 
2002 - do Vrbna pod Prad�dem p�eneseno sídlo Euroregionu Prad�d z�ízeného v roce 1997 
 - 15.6. slavnostn� podepsána partnerská smlouva mezi Vrbnem a Glogówkem v rámci Vrbenských 

 letních slavností 
 - 7. srpna položen základní kámen Domu s pe�ovatelskou službou v prostoru mezi ulicemi Husova  
 a Nádražní 
2007 zahajují �innost  St�edisko kultury a vzd�lávání Vrbno pod Prad�dem, p�ísp�vková organizace, 

 které má 2 provozní místa ST	ECHU a KNIHOVNU, dále pak  nízkoprahové za�ízení klub Kotlík 
 a v prosinci Vrbenské Klubí�ko 

p�ipravila Hana Jank�
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,,Spole�nost bez knih je jako spole�nost bez krve.“ /Václav Malý, biskup/ 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  RAPPORT, M.:  Evropa devatenáctého století.  Praha: Vyšehrad, 2011. 
2.:  HROUDOVÁ, M.:  Cyklotoulky s d�tmi, vozíkem a no�níkem.  Plze�: Cykloknihy, 2011. 
Po cyklostezce ODRA-NISA k mo�i na Rujanu a Polskem zp�t dom�. 
3.:   DUDÁK, V.:  Putování vina�ským krajem.  Praha: Práh, 2011.
4.:  VÁVRA, O.:  Pam�ti, aneb, Moje filmové 100letí.  Praha: BVD, 2011.
5.:  SPITZER, J.:  Kamenné zídky v zahradách.  Praha: Grada, 2011. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  AVERDIEK, D.:  Rafinované šperky z korálk�.  Ostrava: Anagram, 2011. 
2.:  TRUJILLO, E.:  Hledej v životním prost�edí.  Praha: Sun, 2010. 

…z beletrie 
1.:  BAXTER, S.:  Potopa.  Praha: BB art, 2011. 
Rok 2016. Další vlhké léto, další rok plný bou�í  a p�ílivových vln. Tentokrát ale protipovod�ová bariéra na  
Temži povolí a st�ed Londýna je zaplaven. Voda ustoupí a život jde dál, ekonomika se za�íná vzpamatovávat,  
zatímco obyvatelstvo sleduje zprávy o dalších záplavách odehrávajících se po celém sv�t�. A pak za�ne  
mo�ská hladina znovu stoupat. A stoupá dál. Za�íná lidstvo poslední bitvu o vlastní p�ežití?  
2.:  �ERVENKA, Z.:  Zm�na je život: jak se žije d�chodci v jižní Francii.  Praha: Plejáda, 2011. 
Autorem humorných p�íb�h� je švédský akademik �eského p�vodu, který se „na penzi“ odst�hoval p�ed t�emi  
lety do Autignaku, malé vesnice plné vína v jižní Francii. Pat�í k lidem, kte�í odmítají pod�ídit své nápady,  
plány a touhy v�ku a v��í, že stá�í p�epadne nejd�íve toho, kdo jen sedí a ustrašen� ho vyhlíží.  
3.:  BAUER, J.:  Krvavý cejch.  Brno: Moba, 2011. 
V hostinci U Zlaté husy na Ko�ském trhu byl zavražd�n bohatý benátský kupec. Celé vyšet�ování dostane  
tajemný nádech, když na t�le mrtvého objeví rychtá� Jakub Protiva podivný krvavý cejch. Pátrání po pachateli  
�i pachatelích této vraždy zavede novom�stského rychtá�e a jeho p�ítele Blasia daleko za pražské hradby, do  
jednoho hradu nad �ekou Sázavou. Od jejich p�íjezdu se tu za�ínají dít divné v�ci. Jak ale souvisejí s mrtvým  
Benát�anem?
 4.:  ROLLINS, J.:  Oltá� ztraceného ráje.  Praha: BB art, 2011. 
 Konec lidstva je na jeho po�átku… Po pádu Bagdádu narazí dva irá�tí chlapci na ozbrojené muže rabující  
v m�stské zoologické zahrad�. Stavidla se otev�ela a stovky exotických pták�, savc� a had� se pašují do  
západních zemí. Jenomže tento zlo�in skrývá ješt� hlubší tajemství. P�i st�elb� v ulicích je vyplen�na i skrytá  
podzemní zbroja�ská laborato� a na svobodu se dostává n�co mnohem nebezpe�n�jšího. 
5.:  ABDOLAH, K.:  D�m u mešity.  Zlín: Kniha Zlín, 2011. 
V dom�  u mešity žije už po osm století rodina vlivných obchodník� s koberci a duchovních v�dc�. Po staletí  
obchodníci s koberci udávali sm�r d�ní na bazaru a imámové vládli m�stu skrze kazatelnu mešity. Obchodník  
Aga Džan, hlava domu i bazaru, udržuje v dom� i ve m�st� �ád vycházející z dávných tradic a moudrosti  
koránu. 
6.:  K	ÍSTEK, V.:  Prohrát slunce p�ed svítáním.  Praha:  Knižní klub, 2011. 
Román voln� navazuje na autorovu úsp�šnou prvotinu Cesta na poledne. V novém díle osudy slavného  
rybníká�e Jakuba Kr�ína z Jel�an pokra�ují. Z ú�edníka na zapadlém borovanském klášterním panství se  
Kr�ín pomalu propracovává mezi p�ední ú�edníky rožmberského dominia a za�íná svou kariéru slavného  
stavitele rybník�.
7.:  MORRISON, B.:  Archa.  Praha: BB art, 2011. 
Vzrušující thriller o hledání Noemovy archy hlavní hrdiny zavede na ropnou plošinu v severním Atlantiku,  
arizonskou pouš�, palubu luxusní jachty i k úbo�í legendární hory Ararat… 

… pro mládež 
1.:  ŠKORPILOVÁ, K.:  Jizvy a jiný tajemství.   Praha: Daranus, 2011. 
Jana a Zuza. Dv� sedmnáctileté holky, které krom� normálních problém�, jaké mají všechny jejich vrstevnice,  
musí �ešit i nohem složit�jší v�ci. Jan� zem�el nejlepší kamarád, a i když je to víc než rok, z jeho smrti se dosud  
nevzpamatovala. Zuza má zase trable s punti�ká�ským a surovým ot�ímem, jemuž musí posluhovat a který ji  
nechce poušt�t z domu. Ob� dívky za�nou své problémy �ešit pon�kud zvláštn� – když je jim nejh��, �íznou se  

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v �ervnu 
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žiletkou nebo nožem…Tohle spole�né tajemství by nevyzradily nikomu na sv�t� – bojí se, že by je všichni  
odsoudili jako pozérky, „ema�ky“. Když už to vypadá, že z bludného kruhu sebepoškozování nikdy  
nevyb�ednou, objeví se dva kluci, kte�í by je snad dokázali pochopit a možná i milovat… 
2.:  WILSON, N.D.:  Pampeliškový ohe�. Praha: Knižní klub, 2010. 
Henry York nem�l sebemenší tušení, že se mu b�hem prázdnin v Kansasu otev�ou dví�ka vedoucí k úžasným  
dobrodružstvím – a že jich bude skoro STO. Návšt�va u strý�ka a tety však nabrala na obrátkách, když se  
ukázalo, že dví�ka skrytá za st�nou Henryho ložnice jsou vchody do jiných sv�t�! Pobyt na farm� se chýlí ke  
konci a Henry se odvážn� rozhodne, že projde dví�ky na druhou stranu a zjistí, odkud pochází a kdo jsou jeho  
rodi�e. Putuje z jednoho sv�ta do druhého, setkává se s �arod�ji a skr�ky a nakonec se postaví tvá�í v tvá� zlu  
Endoru. �arod�jnice však tentokrát není sama…

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

V�ková kategorie Muži Ženy Celkem 
0 23 18 41 

1 – 14 387 343 730 
15 - 29 555 511 1066 
30 – 44 682 641 1323 
45 - 59 539 613 1152 
60 - 74 477 580 1057 
75 - 89 113 185 298 
90 - 104 2 11 13 

        Po�et celkem                               2778      2902        5680 
Celkem obyvatel:    5680    Pr�m�rný v�k obyvatel: 41 

Tabulku uvádím znovu, protože v �ádku 15 – 29 let jsem v minulém �ísle chybn� uvedla 15 – 19 let.  
Dana Tománková, evidence obyvatel 

23. 4. 2011    Jarmila Strnadlová (Vrbno) + Jan Blažek (Otrokovice) 
21. 5. 2011    Michaela Bucurová + Jan Olejník (oba z Vrbna) 

J. Novotná 

Ema    P o s pí ši l o vá   Vrbno pod Prad�dem 
Mat�j    J ane �e k   Vrbno pod Prad�dem 
Valérie    G avl as o vá  Vrbno pod Prad�dem 
Michael    Chadam   Vrbno pod Prad�dem    
Adam    Se dl á�   Vrbno pod Prad�dem    
Jakub    Zv�d� l í k  Vrbno pod Prad�dem 

D. Tománková 

   Isolda    Mi c hal s ká   Vrbno pod Prad�dem 
   Kv�toslava    Vác l avko vá  Vrbno pod Prad�dem 
   Ji�í    Ludw i g   Vrbno pod Prad�dem 
   Miroslav    Dvo �ák   Vrbno pod Prad�dem 
   Kate�ina    Me r al ai o vá  Vrbno pod Prad�dem 
   Josef    Do s t ál   Vrbno pod Prad�dem 
   Ing. Petr    Ondr a   Karlovice  

D. Tománková 

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

Uzav�ená manželství 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 
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Blahop�ejeme 

Vzpomínáme 

Dne 24. �ervna 2011 oslaví krásné 87. narozeniny  

paní Marie Svobodová 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné. 

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

Ti ze srdce p�eje syn Bed�ich s celou rodinou 

Dne 26. �ervna 2011 oslaví krásné 80. narozeniny 

paní Julie Ohnoutková 
z Vrbna pod Prad�dem. 

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

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

Všechno nejlepší Ti ze srdce p�eje dcera Marta s Martinem  
a vnou�aty Davidem a Markem.  

„M�l jsi rád život a lidi kolem sete 
a my všichni jsme milovali Tebe“.  

Dne 1. �ervna 2011 uplyne 20 let od úmrtí 

pana Františka Selingera 
z Ludvíkova. 

Vzpomíná manželka a synové Petr a Lumír s rodinami.

„Nepla�te a nechte mne klidn� spát. I bez slz možno vzpomínat. 
Nebylo mi dop�áno déle s vámi být, nebylo léku, abych mohl žít“. 

Dne 3. �ervna 2011 by oslavil 75. narozeniny  
náš drahý manžel, tatínek, d�de�ek, prad�de�ek 

pan Matúš Tka�ík 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie, dcery a synové s rodinami, 
vnou�ata a pravnou�ata Martin, Nikola, Nikola Radha, Alžb�tka a Viktória.  
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Dne 3. �ervna 2011 by se dožila 70 let naše milovaná maminka 

paní Zde�ka Otipková 
z Vrbna pod Prad�dem  

a dne 30. �íjna 2011 vzpomeneme 16 let od jejího úmrtí. 
S láskou a úctou vzpomíná dcera Zde�ka s manželem Brunem  

a vnu�kou Natty, vnu�ka Zde�ka s pravnu�kou Thaisinkou,  
syn Petr s vnu�kou Pe�kou  

a syn Vladimír s manželkou Alenou a malým Lukáškem.

Dne 6. �ervna 2011 uplyne 5 let od úmrtí 

pana Ji�ího Jarem�uka 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Vzpomíná rodina a p�átelé. 

„Jen svíci a kyti�ku na hrob Ti m�žeme dát, 
chvili�ku postát a tiše na tebe vzpomínat“. 

Dne 17. �ervna 2011 by naše maminka, manželka, babi�ka, teta a švagrová 

paní Ludmila Jurková 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova 

oslavila 80. narozeniny. 
Dne 31. prosince 2011 však vzpomeneme 13. smutné výro�í jejího úmrtí. 

Kdo jste ji znali, v�nujte jí tichou vzpomínku s námi.  
Manžel Zden�k a synové s rodinami.  

„Jen svíci a kyti�ku na hrob Ti m�žeme dát, 
chvili�ku postát a tiše na tebe vzpomínat“. 

Dne 10. �ervna 2011 by náš tatínek, manžel,  
d�de�ek, prad�de�ek, bratr, tchán, švagr a strýc 

pan Old�ich Lan�
z Vrbna pod Prad�dem  

oslavil 70. narozeniny. 
Dne 24. února 2011 to však bylo již 6. smutné výro�í jeho úmrtí. 

Kdo jste ho znali, v�nujte mu tichou vzpomínku s námi. 
Manželka Anna, syn a dcery s rodinami.  
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Dne 12. �ervna 2011 vzpomínáme 1. smutné výro�í  
úmrtí našeho manžela, tatínka, d�de�ka 

pana Jaroslava Horáka 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomínají manželka Marie a synové Jarek a Ji�í s rodinami.  

„Tv�j hlas se ztratil, Tv�j úsm�v vítr vzal, 
nám v srdci bolest a slzy zanechal.” 

Dne 13. �ervna 2011 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

paní Marty Orságové 
z Vrbna pod Prad�dem - Železné 

S láskou vzpomínají manžel a d�ti s rodinami 

Dne 19. �ervna 2011 vzpomeneme 26. smutné výro�í úmrtí 

Jirky Sotolá�e 
z Karlovy Studánky 

Dne 27. kv�tna 2011 jsme vzpomn�li  
10. smutné výro�í úmrtí jeho maminky 

paní Anny Sotolá�ové 
a dne 23. �ervna 2011 vzpomeneme  
13. smutné výro�í úmrtí jeho tatínka 

pana Josefa Sotolá�e 
Vzpomínají Yvona a Ani�ka Sotolá�ovy.  
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Bezpe�né a ú�inné hubnutí!!! 
Osv�d�ené 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 Vrbn� pod Prad�dem.  

Cena 600.000,- K�, tel. 720 504 092 

Inzerce 

Žádný �as není tak dlouhý, aby dal zapomenout... 
Dne 21. b�ezna 2011 jsme vzpomn�li 3. smutné výro�í, kdy nás navždy opustila 

paní Ingeborg Fu�ková 
Dne 27. �ervna 2011 vzpomeneme jejích nedožitých 83 let. 

S úctou a láskou vzpomíná manžel 

„Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik smutku z�stává v srdcích t�ch nejbližších“. 
Dne 22. �ervna 2011 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

paní Anny Kosteasové 
z Vrbna pod Prad�dem 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinou. 
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Anglická konverzace pro mírn� a st�edn�  pokro�ilé
Nechcete zapomenout, co jste se již jednou nau�ili? Chcete si rozší�it slovní zásobu  

a nau�it se  smyslupln� anglicky komunikovat?   

Angli�tina pro za�áte�níky  
Jste za�áte�níci a nevyhovuje Vám výuka v klasických  kurzech?  V tomto Vás �eká 

zvýšený podíl  tematické slovní zásoby a konverzace.  

Anglická �ítárna  
Jednoduchý zp�sob,  jak si udržet kontakt s angli�tinou. Pro ty, kte�í si cht�jí 

angli�tinu p�ipomenout, ale zatím se necht�jí  aktivn� zapojovat do konverzace. R�zná 
témata.  Zprávy, �lánky z periodik, úryvky z knih… 

� malé skupinky, p�átelská  atmosféra, u Vás doma �i ve firm�
� 200 K�/h ( jednotlivci, dvojice), 250 K�/h ( 3-4 lidé)   
� délka  kurzu: ½ roku a více 

Domluvte se s p�áteli �i kolegy, za�ínáme v �íjnu a kdykoli pozd�ji. 

anglictina.vrbno@seznam.cz    T�ší se na Vás Alena Tome�ková  
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