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Slovo starostky
Vážení þtenáĜi, vrbenští obþané,
Možná skoro všichni vrbeĖáci jsme se poslední þervnový víkend sešli a potkávali na nČkteré z akcí,
vČnovaných vzpomenutí 400. výroþí povýšení osady na mČsto Vrbno pod PradČdem. Po letech pĜijela do Vrbna
spousta rodákĤ, pĜátel, kamarádĤ. Bylo pĜíjemné se s nimi znovu potkávat a hlavnČ vnímat jejich pozitivní
emoce, vzpomínky i slova uznání. Snad udČlalo radost nejen návštČvníkĤm, ale hlavnČ obþanĤm mČsta, že byla
pĜipravena slavnost svým rozsahem výjimeþná. Doufám, že jste si všeho užili v plném rozsahu.
Dovolte mi podČkovat všem, kteĜí se podíleli na pĜípravČ v organizaþním týmu, a také všem partnerĤm ze
spolkĤ, organizací, firem. Kdybych chtČla jmenovat, nestaþil by prostor, mnČ urþený. KromČ toho, hodnocení
slavností si každý udČlá pro sebe a není tĜeba je rozmČlĖovat. Do kroniky mČsta roku 2011 se jistČ
dostanou i fotografie a další dokumenty, ze kterých se možná po deseti, padesáti nebo sto letech dozví naši
následovníci, jaké to bylo ve VrbnČ, když se slavilo výroþí.
Zbytek stránky bych proto vČnovala informaci, které zatím nemohlo být vČnováno tolik prostoru - daru, který
jsme obdrželi od delegace z nČmeckého Ortenbergu. Jedná se o zobrazení pravého kĜídla stĜedovČkého
deskového oltáĜe z ortenbergského kostela. PĜedstavuje klanČní tĜí králĤ Marii s Ježíšem v BetlémČ. Pozoruhodné
na tomto výjevu je zjištČní, že jedním z králĤ je þeský král Václav IV. Navíc je pravé kĜídlo oltáĜe jedním
z nejvzácnČjších pĜíkladĤ malíĜství kolem roku 1400 právČ z doby krále Václava a jeho vynikajícím portrétem.
PĜedstavitel Kulturního spolku z Ortenbergu ve svém proslovu pĜi pĜedání obrazu v sobotu 25. 6. 2011
vyzdvihl myšlenku: „NechĢ tento obraz vždy pĜipomíná dnešní den, nechĢ je spojovacím þlánkem mezi þeským
Vrbnem a hessenským Ortenbergem, mezi ýeskem a NČmeckem ve sjednocené a pokojné EvropČ.“
Vedle návštČvy z Ortenbergu nás navštívili i pĜátelé z polského Glogówku, tentokrát v malé sestavČ, protože
pan starosta s delegací právČ v sobotu ve Francii podepisovali partnerskou smlouvu s mČstem Riberac. K této
události jsem byla také pozvána, bohužel kolize termínĤ bývá nČkdy pĜekážkou. Našim zástupcem se ve Francii
stala paní Mgr. KiedroĖová, a já vČĜím, že se s námi v dalším þísle Zpravodaje podČlí o zkušenosti z této cesty.
Snad nepĜedbČhnu pĜíliš její informace, když sdČlím svĤj názor po þerstvých informacích z Francie
a o setkáních s obyvateli Riberacu. Je velmi dobĜe pro naši spoleþnost, když se lidé umí nejen setkávat, ale
hlavnČ si porozumČt (a nejde jen o to znát cizí Ĝeþi), tolerovat se, sdílet vzájemnČ své pocity, vnímat potĜeby
druhých, vycházet si vstĜíc a jeden druhému pĜinášet radost. Pak se mĤže i ménČ snadný život þlovČka stát
smysluplným a pĜinášet radost a štČstí.
Snad i do dalších 400 let našeho mČsta vstoupíme v atmosféĜe, která bude odrazem pĜedchozích vČt.
S pĜáním krásných prázdnin a dovolených, zkrátka pĜíjemného léta všem

Helena Kudelová
starostka
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Informace Rady mČsta Vrbno pod PradČdem
V mČsíci þervnu na 10. jednání RM projednala následující záležitosti:
RM s c h v á l i l a :
pĜevod finanþních prostĜedkĤ ve výši 100.000 Kþ z investiþního fondu MateĜské školy, Jesenická 448,
Vrbno pod PradČdem do rozpoþtu této organizace,
pronájem pozemkĤ p.þ. 437/1 o výmČĜe cca 100 m2 v k.ú. Vrbno pod PradČdem za úþelem seþení,
žadatelé Trþková Ludmila nám. Sv. Michala 511 a Burian Lubomír, Bezruþova 73, a p.þ.136/1 o výmČĜe
266 m2 v k.ú. Železná pod PradČdem za úþelem zahrady, žadatel Jaroslav Krahulec, Železná 107.
RM r o z h o d l a:
o poskytnutí finanþního pĜíspČvku z rozpoþtu mČsta ve výši 1.000 Kþ pro Obþanské sdružení Fondu pro
opuštČné a handicapované dČti,
o uzavĜení Dohody o zrušení Smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace ve VrbnČ pod PradČdem
þ. 31/2006 uzavĜené mezi mČstem Vrbno pod PradČdem a firmou AQUA stop v.o.s. Bruntál,
o pronájmu þásti nebytového prostoru v areálu bývalého Vrsanu ve VrbnČ pod PradČdem Ivu Koneþnému
za úþelem skladování na dobu urþitou do 31. 12 .2011,
o poskytnutí pĜístĜeší pí. A. Keilingové na dobu 1 roku tj. do 30. 6. 2012 – byt.þ1 na nám. Sv. Michala
513 ve VrbnČ pod PradČdem,
o vyhlášení zámČru na pronájem þásti pozemku p.þ. 1129/1 o výmČĜe cca 50 m2 v k.ú. Mnichov pod
PradČdem za úþelem seþení,
o prodloužení provozní doby pĜi užívání tržního místa pro p. Petra Remeše.
RM o d s o u h l a s i l a:
znČní poptávky k podání cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace na objekt hasiþské
zbrojnice,
aktualizaci právní a psychologické poradny na II. pololetí 2011,
snížení kapacity Domova pro seniory Vrbno z poþtu 79 míst na 76 míst z titulu zrušení jednoho
tĜílĤžkového pokoje,
výmČnu oken – demontáž stávajících oken, zhotovení a montáž nových plastových oken za finanþní
spoluúþasti majitele Petra a Ilony DvoĜákovi, byt þ.8, Sadová þ.p. 498, velikost bytu 2+1,
rekonstrukci objektu na pozemku p.þ. 1219 v k.ú. Vrbno pod PradČdem. Investorem stavby manželé Jan
a Dagmar ZvČdČlíkovi,
uzavĜení Smlouvy o smlouvČ budoucí o zĜízení vČcného bĜemene pro pĜípojku nízkého napČtí podzemním
kabelem p.þ. 524 pro rodinný dĤm mezi ýEZ Distribuce a.s, se sídlem DČþín IV-Podmokly, Teplická
874/8, 405 02 (OprávnČný) a MČsto Vrbno pod PradČdem, Nádražní 389, Vrbno pod PradČdem
(Povinný).
RM v z a l a n a v Č d o m í:
uzavĜení provozu MŠ Ve Svahu o hlavních prázdninách od 4. 7. 2011 do 5. 8. 2011 a MŠ Jesenická od
25. 7. 2011 do 26. 8. 2011,
výroþní zprávu o þinnosti MČÚ Vrbno pod PradČdem za rok 2010.
RM p r o j e d n a l a materiály pĜipravené na jednání Zastupitelstva mČsta Vrbna pod PradČdem dne
23.6.2011.
Ing. Lasota Miloš, místostarosta

Zprávy z radnice
Oznámení o konání veĜejné sbírky
MČsto Vrbno pod PradČdem oznámilo konání veĜejné sbírky na ochranu kulturních památek mČsta Vrbna pod
PradČdem (zejména na opravu hrobĤ významných osobností pohĜbených na mČstském hĜbitovČ ve VrbnČ pod
PradČdem a na opravu kostela Sv. Michaela).
Krajský úĜad Moravskoslezského kraje vydal dne 17. 5. 2011 OsvČdþení o konání veĜejné sbírky podle § 4
zákona þ. 117/2001 Sb., o veĜejných sbírkách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o veĜejných sbírkách), ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ pod þíslem jednacím MSK 86397/2011.
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MČsto Vrbno pod PradČdem
vyhlašuje konání veĜejné sbírky
na ochranu kulturních památek
mČsta (zejména na opravu hrobĤ
významných osobností
pohĜbených na mČstském hĜbitovČ
ve VrbnČ pod PradČdem a na
opravu kostela Sv. Michaela)
Místo konání sbírky: ýeská
republika
Datum zahájení a ukonþení
sbírky: od 20. 6. 2011 do 31. 10.
2011
ZpĤsob provádČní sbírky:
1/ Shromažćováním pĜíspČvkĤ na
bankovním úþtu zĜízeném pro tento
úþel
- Banka: Komerþní banka, a.s.,
poboþka Vrbno pod PradČdem
- ýíslo úþtu: 43-9415080277/0100
2/ Pokladniþkami v místech urþených k pĜijímání pĜíspČvkĤ.
- Pokladniþka umístČná na MČstském úĜadČ Vrbno pod PradČdem (v 1. patĜe naproti schodišti, viditelnČ
oznaþená)
- Pokladniþky pĜi akcích (napĜ. kulturních, sportovních a jiných), poĜádaných mČstem apod.
Dana Magdálková, vedoucí finanþního odboru MÚ
ZmČna ve vydávání rybáĜských lístkĤ - vydávají povČĜené obecní úĜady
Od 1. 7. 2011 rybáĜský lístek vydávají obþanĤm ýeské republiky obecní úĜady obcí s povČĜeným obecním
úĜadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybáĜského lístku trvalý pobyt, popĜípadČ cizincĤm, kteĜí se zdržují
v obvodu jeho pĤsobnosti.
(pozn.: zmČna provedena zákonem þ. 104/2011 Sb.)
RybáĜský lístek vydávají tyto obecní úĜady:
MČstský úĜad Bruntál, odbor životního prostĜedí, silniþního hospodáĜství a zemČdČlství, Nádražní 20, 792 01
Bruntál - pro fyzické osoby s místem trvalého pobytu v obcích: AndČlská Hora, Bílþice, Bruntál, DČtĜichov nad
BystĜicí, Dlouhá StráĖ, Dvorce, KĜišĢanovice, Leskovec nad Moravicí, Lomnice, Mezina, Milotice nad Opavou,
Moravskoslezský Koþov, Nová PláĖ, Nové HeĜminovy, Oborná, Razová, Roudno, Rudná pod PradČdem, Staré
MČsto, SvČtlá Hora, Václavov u Bruntálu, Valšov.
MČstský úĜad Horní Benešov, odbor životního prostĜedí, Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov - pro
fyzické osoby s místem trvalého pobytu v obcích: Horní Benešov, Horní Životice, Staré HeĜminovy, Svobodné
HeĜmanice.
MČstský úĜad Vrbno pod PradČdem, finanþní odbor, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod PradČdem - pro
fyzické osoby s místem trvalého pobytu v obcích: Karlova Studánka, Karlovice, Ludvíkov, Široká Niva, Vrbno
pod PradČdem.
Je tĜeba v této souvislosti ještČ upozornit, že na radnici není možné získat povolenky k lovu, ty budou
i nadále vystavovat rybáĜi, v našem mČstČ místní organizace ýeského rybáĜského svazu, kontakt:
p. Koryþanský, tel. 776 793 015.
Dana Magdálková, vedoucí finanþního odboru MÚ
Zkontrolujte si vyúþtování
Jako þlenka dozorþí rady spoleþnosti TEPLO VRBNO s.r.o. jsem byla povČĜena, abych vám sdČlila stav ceny
tepla pro rok 2010. Jak jistČ víte, po mČstČ se šíĜila zpráva, že cena za teplo byla 580 až 620 Kþ. Tato þástka je
samozĜejmČ neadekvátní. Spoleþnost TEPLO VRBNO s.r.o. mČla pro rok 2010 stanovenu cenu 495,17 Kþ/GJ
bez DPH, tj. s desetiprocentním DPH 544,69 Kþ/GJ. Pokud jste mČli v koneþném vyúþtování jinou cenu,
zkontrolujte si, prosím, zda máte správnČ úþetnictví nebo úþetní program. Doufám, že pĜíští rok budete spokojeni
s dodávkou a cenou tepla.
Dagmar JuĜíková, pĜedsedkynČ dozorþí rady TEPLO VRBNO s.r.o.
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Prezentace u pĜíležitosti 400. výroþí mČsta Vrbno pod PradČdem
V rámci oslav 400. výroþí povýšení Vrbna na mČsto probíhala ve dnech 24. – 26. 6. 2011 v sále klubu Mír
prezentace sdružení a organizací našeho mČsta. PĜedstavilo se také mČsto Vrbno, partnerské mČsto Glogówek
a kulturní stĜedisko MGOK Glogówek.
V rámci akce byly zakoupeny výstavní panely, které sdružení využila k prezentaci své dosavadní þinnosti.
BČhem prohlídky mohli návštČvníci ochutnat a zakoupit vína z jižní Moravy, poslechnout si cimbálovku,
flašinetáĜe nebo harmonikáĜe.
Vás, kteĜí jste sál nestihli navštívit, zveme na radnici, kde budou panely vystaveny. Na MČstském úĜadČ je
taktéž dostupná brožurka, ve které se doþtete o tČchto spolcích a organizacích.
PodČkování patĜí zástupcĤm všech zúþastnČných organizací, kteĜí se podíleli na této povedené akci.

Ing. Pavla Müllerová

Vrbenské slavnosti
Navzdory chladnému poþasí probČhly oslavy 400 let mČsta Vrbno pod PradČdem ve velkém stylu a sešlo se na
nich nČkolik tisíc lidí. Lákadlem pro návštČvníky byla vystoupení Mira Šmajdy, Michala Davida, BrnČnské
MoravČnky a mnoha dalších skvČlých úþinkujících. O veþerní zábavu se postarala skupina Mirabel, která
roztanþila všechny pĜítomné. Vyvrcholením sobotního dne byl již tradiþní velkolepý ohĖostroj. Celé dva dny nás
programem provázel svým pĜíjemným hlasem moderátor Hitrádia Orion Jirka Jekl.
BČhem dvoudenní akce si návštČvníci mohli vyzkoušet Pumptrack – dráhu pro cyklisty, projet se v koþáĜe
s koĖmi, prohlédnout veterány, zasmát se s klauny na chĤdách, nechat si pomalovat obliþej dívkami z Hitrádia
Orion a mnoho dalšího.
Z celých tĜídenních oslav byl poĜízen videozáznam a bude vydáno DVD.
Jitka Musilová
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V Karlovicích probČhl první roþník festivalu Karlovická kosa
Na prvním roþníku festivalu lidové hudby pod názvem Karlovická kosa v sobotu 11.6.2011 se pĜedstavily
cimbálové muziky a hudební skupiny z rĤzných þástí Moravy. V odpoledních i veþerních hodinách bylo v areálu
u fotbalového hĜištČ plno, s cimbálem si zazpívali staĜí i mladí. Bohatý program ocenily také dČti, které zde našly
zábavu pĜedevším v dopoledních hodinách, ale nenudily se ani pozdČji. V doprovodném programu vystoupily
dČti ze Základní a MateĜské školy Karlovice, rytíĜi, kouzelník, taneþnice.
Historicky první soutČž v kosení kosou probČhla na louce pod karlovickým kostelem a mČla 11 úþastníkĤ,
mezi nimiž byly 3 ženy. VítČz si odnesl novou kosu a pohár.
Za úspČšný prĤbČh celého festivalu vdČþíme týmu poĜadatelĤ a také všem sponzorĤm, kterým touto cestou
dČkujeme.
VČĜíme, že jste se dobĜe pobavili a že se pĜijedete do Karlovic podívat i pĜíští rok.
VYHODNOCENÍ SOUTċŽE
KARLOVICKÁ KOSA 2011:
Kategorie muži
1. místo Jaroslav Vikartovský ml.
2. místo Martin Koþí
3. místo Jan Grochol
Kategorie ženy
1. místo VČra Strnadelová
2. místo Emilie Smreþková
3. místo Lenka Skuhravá
Rekordy:
NejvČtší šíĜe zábČru – 260 cm! – Martin Koþí
Nejrychlejší þas – 0,42 min – Martin Good
NejelegantnČjší pohyb – Miroslav Strnadel
SEZNAM SPOLUORGANIZÁTORģ
A SPONZORģ: MC KOMINÍýEK
KARLOVICE, AIR FORCE KARLOVICE,
TJ SOKOL KARLOVICE, MYSLIVECKÉ
SDRUŽENÍ KARLOVICE, SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIýģ KARLOVICE,
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIýģ
VRBNO POD PRADċDEM,
AUTOMOTOKLUB VRBNO POD
PRADċDEM, WERNER SCHEFFLER,
HUSQUARNA, ALMIRO, PRADċDSKÝ
LESNÍ ZÁVOD, SD RESORT, PROPOS,
MARTIN KOýÍ, LUDċK KOBLÁSA,
WILLY, ZLATNICTVÍ ZVċDċLÍK,
JAROSLAV PROCHÁZKA, INTEXT, GARIS, LESY ýR, SKLÁRNA TOMI, ELEKTRO KRUPA, DANA
ýAPKOVÁ, MASNA BEDěICH OPATRNÝ, ŽELEZÁěSTVÍ LINDNER, JIěÍ MATUŠ, JANA
HELEKALOVÁ, ROFE, DEMEL, IMPULS, KVċTINÁěSTVÍ VIOLA, PAPÍRNICTVÍ JELÍNEK,
PAPÍRNICTVÍ VONDRA, KOVÁě PETR CZASCH, RADEK BLAHUŠ, RENÉ DARMOVZAL,
HYDROSPOL, DAVID VALACH, IVETA A. DUýÁKOVÁ, ACTAEA, KATEěINA KOýÍ, PETR
ONDRUŠKA, BARBARA ROHELOVÁ, MARIE ŽÁKOVÁ, NÁBYTEK MAXIMUS, LINDE, DROGERIE
RUDOLF BLAHUŠ, OMS WALTER, INSTAL TOP, IVONA ýERNÁ, TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO P.P.,
PROJEKýNÍ KANCELÁě PETR BUěT, ZELENINA ZACHAROPULOS, PLASTY URBÁNEK, ŠÁRKA
URBÁNKOVÁ, NADċŽDA KLÍýOVÁ, MEOPTA PěEROV, HAVLÍK OPAL, LADISLAVA LACIOVÁ,
IRIS, LÉKÁTNA MAGNUS, RADOMÍR HOLUBEC, PONAST, HRUŠKA A DALŠÍ UTAJENÍ SPONZOěI.
KateĜina Koþí, místostarostka Obce Karlovice
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Jasan v parku pĜed ZŠ Karlovice
V pondČlí 30. 5. 2011 byl odbornČ ošetĜen jasan ztepilý v parku pĜed Základní školou Karlovice. Strom byl
ošetĜen stromolezeckou technikou odborníkem – evropsky certifikovaným arboristou Romanem Hanušem.
OšetĜení sledovali žáci naší základní školy a byl to pro nČ urþitČ nevšední zážitek. DozvČdČli se mnoho
zajímavostí o stromech i jejich správném a vþasném ošetĜení. Nebyly to ale první informace, které dostali.
V rámci projektu Zdravé stromy pro zítĜek si již dĜíve poslechli pĜednášku o stromech, ale také sami tvoĜili,
fotografovali, kreslili, psali. Jejich práce budou vyhodnoceny a nejlepší z nich budou ocenČny a vystaveny na
Obecním úĜadČ.
OšetĜení stromu podpoĜila Nadace Partnerství a Spoleþnost pro zahradní a krajináĜskou tvorbu a provedl jej
odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker (Evropský arborista).
www.stromzivota.cz
www.szkt.cz

KateĜina Koþí, místostarostka Obce Karlovice
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SoutČž o pobyt v Jeseníkách
Pro všechny, kteĜí mají internet v mobilu a rádi chodí po horách!
Spoleþnost pro pĜírodu a krajinu Actaea vyhlašuje prázdninovou soutČž:
"Turistické informace do mobilu v Jeseníkách a Beskydech"
Pravidla soutČže:
1) VyfoĢte se u informaþní cedulky v Jeseníkách nebo Beskydech.
2) Podle návodu si stáhnČte do mobilu þteþku kódĤ a zobrazte na svém mobilním telefonu informace.
3) SvĤj fotoaparát se zobrazenými informacemi vyfoĢte jako dĤkaz.
4) Fotografie oznaþte þíslem tabulky a zasílejte na foto.jeseniky@seznam.cz
SoutČž konþí 30. 9. 2011.
Na 2 výherce þekají týdenní pobyty v Jeseníkách!
Dalších 6 soutČžících získá víkendový pobyt v Jeseníkách!
Seznam míst, kde se cedulky nacházejí, najdete na adrese www.praded.org
SoutČž platí pro cedulky s logem Actaea v Jeseníkách a Beskydech.
Fotografie z jiných oblastí budou do soutČže zapoþítány poloviþním množstvím bodĤ!
Další informace na stránkách www.praded.org
SíĢ informaþních cedulek vytváĜí obþanské sdružení ACTAEA v rámci projektu „Využití moderních
komunikaþních technologií v ochranČ a popularizaci pĜírodního dČdictví. Projekt je financován z Revolvingového
fondu MŽP ýR.“

PĜíklad informaþní cedulky, þíslo cedulky 182
KateĜina Koþí, pĜedsedkynČ sdružení Actaea Karlovice

Den obce v Karlovicích se velice vydaĜil
Studio STA – studentská tisková a televizní agentura o. s.
Holþovice þ. p. 139, 793 71 Holþovice
IýO: 22 8888 53, web: www.sta-studio.webnode.cz
Den obce v Karlovicích se velice vydaĜil
Karlovice – ýtvrtý roþník Dne obce Karlovice a první roþník festivalu lidové muziky Karlovická kosa se
uskuteþnil v areálu u místního fotbalového hĜištČ v sobotu 11. þervna už od desíti hodin. Úvodem akce vystoupily
dČti mateĜské a základní školy. Na programu kulturního dne bylo vystoupení Karate Karlovice, afrických tancĤ,
kouzelníka a iluzionisty Aleše Krejþího, soutČž o nejlepšího kosáka a pĜedstavení rytíĜĤ Arcus z Vítkova.
Spoleþnost pro pĜírodu a krajinu Actaea slavnostnČ na Dni obce zahájila svĤj projekt Po kolejích za krásami
Vrbenska. Úderem druhé hodiny byl pak zahájen festival lidové muziky Karlovická kosa, kde vystoupila se
svými hudebními songy cimbálová muzika Polajka, Aleše Smutného, Réva a doplĖkem programu byly orientální
tance Adrey Daneþkové. Veþerem pak vládla hudební skupina KoĖaboj a Škrpál. Po celou dobu akce nechybČlo
mnoho stánkĤ, obþerstvení a bohatá tombola.
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Studio STA o.s. | Radek Vráblík
Více na portálu www.studio-sta.cz

Mezinárodní charitativní cyklo tour zavítal i do lázeĖské oblasti.
Karlova Studánka – LázeĖskou oblastí Karlova Studánka v sobotu 11. þervna projíždČl, a také se zastavil na
menší obþerstvení, mezinárodní charitativní cyklo tour. Velkého projektu se zúþastnil tým lidí, které spojuje
myšlenka pomoci onkologicky nemocným pacientĤm, pĜedevším dČtem a jejich rodinám. V þele celého projektu,
nazvaného ,,Na kole dČtem 2011“, stojí známý jezdec na vysokém kole Josef Zimovþák, který akci zaštítil svými
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sportovními i životními zkušenostmi a aktivnČ se zúþastnil celé cyklo tour v roli vedoucího pelotonu. Obdivovat
cyklisty mohli všichni v KarlovČ Studánce pĜed místním Obecním úĜadem, kde byl i projektový koutek. Na
stanovišti cyklistického projektu si návštČvníci lázeĖské oblasti mohli zakoupit propagaþní materiály.

Studio STA o.s. | Radek Vráblík, více na portálu www.studio-sta.cz

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

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

Kde? MČstský úĜad Vrbno pod PradČdem, Nádražní 389, pĜízemí, kanceláĜ þ. 104
Termíny poraden na þervenec a srpen 2011:
Psychologická poradna stĜeda 24. 08. 2011
od 13:00 do 17:00 hod
Právní poradna stĜeda 13. 07. 2011 a 17. 08. 2011 - od 13:00 do 17:00 hod
Sociální poradna úterý 09. 08. 2011
od 12:30 do 14:30 hod
*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní MČstského úĜadu Vrbna pod PradČdem
(tel.: 554 795 130).
Ivana Remešová, DiS.
Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!

Prázdninový pĤjþovní doba MČstské knihovny
OddČlení pro dospČlé:
Po: 8:00 – 12:00
Út: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
St: zavĜeno
ýt: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Pá: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

OddČlení pro dČti a mládež:
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00, 13:00 –15:00
zavĜeno
10:00 – 12:00, 13:00 –15:00
10:00 – 12:00, 13:00 –15:00

Internet:
Provozní doba internetu je po dobu otevĜení oddČlení pro dospČlé.
UpozornČní:
V pátek 8. þervence 2011 bude knihovna z technických dĤvodĤ uzavĜena.
Hana JankĤ
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V. cyklus Univerzity tĜetího vČku

V. cyklus Univerzity tĜetího vČku ve VrbnČ pod PradČdem
rok 2011, ZIMNÍ SEMESTR
Vstup do Problematiky - právo, význam právních disciplín, aneb co by mČl každý vČdČt

15.09.

15.30 - 18.00 JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Rodinné a obþanské právo, vlastnictví, dČdické právo

29.09.

16.00-18.00 JUDr. Jaromír Richter

06.10.

16.00-18.00 Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

13.10.

16.00-18.00 Mgr. Danuta Duda

27.10.

16.00-18.00 Mgr. Yvona Buriová

10.11.

16.00-18.00 Mgr. Yvona Buriová

24.11.

Bez bariér - bez hranic - Bez handicapu i s handicapem - odtranČní bariér, spolupráce,
poradenství, možnosti
16.00-18.00 Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.

01.12.

Univerzita tĜetího vČku na SU v Karviné, SU v OpavČ, v ýR, evropské a svČtové modely U3V
(spolupráce se zahraniþím) - seberealizace posluchaþĤ U3V
16.00-18.00 Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.

08.12.

Sociální systém a nástroje sociálního systému, sociální pomoc v praxi, Evropské sociální
systémy (zástupce praxe)
16.00-18.00 Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.

Obchodní právo
Právo EU
Aktuální vývoj sociální politiky v ýR
Sociální péþe, sociální poradenství, sociální práce
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Jazykové kurzy 2011 - 2012
StĜedisko kultury a vzdČlávání – STěECHA ve VrbnČ pod PradČdem upozorĖuje zájemce o jazykové
kurzy, že tyto chce i v letošním roce zahájit. Hlásit se mĤžete do tČchto kurzĤ:
* KURZ ANGLIýTINY PRO ÚPLNÉ ZAýÁTEýNÍKY – CALLANOVA METODA
s použitím Callanovy metody, pomocí které lze dosáhnout dobré úrovnČ za mnohem kratší dobu, než pĜi
použití bČžného zpĤsobu výuky. Délka kurzu 160 vyuþovacích hodin za 2 roky.
Jazykové kurzy budou ve školním roce 2011–2012 probíhat:
od 15. záĜí 2011 do 28. þervna 2012, a to každý þtvrtek od 17:00–18:30 ve StĜeše.
Vyuþující: Ing. Jana Zaoralová
Poplatek za kurz þiní 2450 Kþ/1 rok (40 lekcí/80 vyuþovacích hodin)
* KURZ ANGLIýTINY PRO MÍRNċ POKROýILÉ
Tento kurz bude vyuþován klasickou metodou v rozsahu 2 vyuþovací hodiny (= 1 ½ hod) týdnČ, t.j.
celkem 72 vyuþovacích hodin ve 36 lekcích. Jazykové kurzy budou probíhat
od 12. záĜí 2011 do 28. kvČtna 2012, a to každé pondČlí od 17:00–18:30 ve StĜeše.
Vyuþující: Mgr. Jaromír Vanþa
Poplatek za kurz þiní 2200 Kþ
* KURZ PRO MÍRNċ POKROýILÉ – CALLANOVA METODA „NAVAZUJÍCÍ“
s použitím Callanovy metody, pomocí které lze dosáhnout dobré úrovnČ za mnohem kratší dobu, než pĜi
použití bČžného zpĤsobu výuky. Jazykové kurzy budou
probíhat od 12. záĜí 2011 do 25. þervna 2012 (40 lekcí), a to každé pondČlí od 17:00–18:30 ve StĜeše.
Vyuþující: Ing. Jana Zaoralová
Poplatek za kurz þiní 2450 Kþ/1rok
První schĤzka všech pĜihlášených probČhne v pondČlí 6. záĜí v 17:00 ve StĜeše.
Podmínkou pro zahájení každého kurzu je 9 pĜihlášených.
PĜihlášku je nutné podat písemnČ a poplatek uhradit do 14 dnĤ od zahájení kurzu
ve StĜeše. Zde obdržíte formuláĜ pĜihlášky, pĜíp. ho najdete na www.strecha-vrbno.cz
PĜípadné informace obdržíte na telefonu 554 295 195, nebo info@strecha-vrbno.cz
Jakub Rybár, StĜedisko kultury a vzdČlávání – STěECHA
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Bezpeþnostní opatĜení
Ve dnech 10. 6. 2011 až 12. 6. 2011 probČhla v rámci územního odboru Bruntál rozsáhlá policejní
bezpeþnostní akce.
V prĤbČhu tČchto dní bylo provedeno bezpeþnostní opatĜení ve mČstČ Krnov, Vrbno pod PradČdem a KarlovČ
Studánce, v souvislosti s konáním mítinkĤ politické strany a pĜíznivcĤ krajní pravice. Jednalo se o ĜádnČ ohlášené
akce na pĜíslušných úĜadech ve výše uvedených obcích.
Policejní složky provádČly dohled pĜi konání jednotlivých mítinkĤ a dohled v rizikových oblastech. Policejní
akce se zúþastnilo nČkolik desítek policistĤ z jednotlivých organizaþních þlánkĤ ÚO Bruntál a Kě Ostrava.
BČhem tČchto mítinkĤ nebylo zaznamenáno narušení veĜejného poĜádku, nedošlo ke zranČní osob a nevznikla
žádná škoda na majetku.
V prĤbČhu tohoto víkendu byly rovnČž policisty zjištČny a zadrženy dvČ osoby v pátrání, na které byly vydány
pĜíkazy k zatþení a dodání do výkonu trestu. Ve þtyĜech pĜípadech byli pĜi dopravních kontrolách zjištČni Ĝidiþi
jedoucí pod vlivem alkoholu.
DopravnČ bezpeþnostní akce
V pátek 17. 6. 2011 probČhla od 17:00 do 22:00 hodin dopravnČ bezpeþnostní akce, která byla zamČĜená
pĜedevším na kontrolu dodržování stanovené rychlosti v obcích i mimo obec. Dále policisté kontrolovali
i požívání alkoholu a dodržování dalších pĜedpisĤ vyplývajících z pravidel silniþního provozu. Zkontrolovali 218
ĜidiþĤ. Bylo zjištČno 49 dopravních pĜestupkĤ, za které uložili 36 pokut a dvČ kauce. VČtšinou se jednalo právČ
o nedodržení rychlosti. Rekordmanem byl cizinec, který v obci jel 105 km/hod a policisté mu stanovili kauci
10 tisíc Kþ, kterou muž na místČ zaplatil. Do této akce byly nasazeny i mČĜiþe rychlosti z okresu Opava a také se
úþastnili i krajští dopravní policisté. V tČchto akcích budeme pokraþovat i v následujících obdobích.
komisaĜ por. Bc. Pavla Tušková, Policie Bruntál

Informace ze Sportovního gymnázia ve VrbnČ pod PradČdem
Projektový den
Ve stĜedu 1.6. 2011 se od 12:00 hodin uskuteþnil projektový den. Všichni žáci školy bČhem ústních
maturitních zkoušek zpracovávali ve skupinkách výukové plakáty nebo tvoĜili pĜedmČty na zadané téma. Na
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zvoleném tématu se každý roþník domlouval se svým tĜídním uþitelem a volba byla smČĜována k þinnostem
v rámci projektu „Doba dĜevČná“. Tyto své práce žáci sami prezentovali pĜed ostatními studenty školy
a hodnotící komisí, která byla složena z pedagogĤ, kteĜí nejsou tĜídními uþiteli. Výsledky práce žákĤ najdete
vystavené od pondČlí 6. 6. 2011 v pĜízemí školy.
Maturity
Historie zmČny maturitní zkoušky
O zmČnČ podoby maturitní zkoušky a zavedení tzv. státní maturity se zaþalo poprvé vážnČ hovoĜit v polovinČ
90. let minulého století (mj. na doporuþení OECD). V letech 1997 – 2000 byl na základČ odborných diskusí
sestaven první model nové maturitní zkoušky, jehož státní þást byla pilotována v rámci tzv. Sond MATURANT.
K prvnímu pokusu o uzákonČní zmČny maturitní zkoušky došlo v roce 2000 v rámci návrhu školského zákona,
který však schválen nebyl.
V þervnu roku 2007 schválila Poslanecká snČmovna novelu školského zákona, kterou odložila start nové
maturitní zkoušky na rok 2010.
ZmČna modelu nové maturity
A. DvČ úrovnČ obtížnosti – základní a vyšší
Obsah zkoušek v základní úrovni obtížnosti je spoleþným prĤnikem obsahu osnov všech stĜedoškolských
oborĤ konþících maturitní zkouškou. Jinak Ĝeþeno, základní úroveĖ provČĜuje to, co je v daném pĜedmČtu
spoleþné všem maturantĤm. Každá škola je dle zákona povinna pĜipravit své žáky na úspČšné složení zkoušky
v základní úrovni obtížnosti.
Jinak je tomu u vyšší úrovnČ obtížnosti. Zkoušky ve vyšší úrovni obtížnosti respektují dovednosti a znalosti,
které jsou potĜebné k pokraþování studia na vysoké, popĜ. vyšší odborné škole.
ÚrovnČ obtížnosti zkoušky z cizího jazyka jsou navíc vázány na mezinárodní klasifikaci jazykových
dovedností (ERR) tak, že základní úroveĖ odpovídá úrovni B1 a vyšší úrovni B2.
B. Možnost žáka svobodnČ si zvolit úroveĖ obtížnosti
Volba úrovnČ obtížnosti je na svobodném rozhodnutí žáka bez ohledu na to, na jaké škole nebo jaký obor
studuje. Žák volí úroveĖ obtížnosti u každé povinné zkoušky zvlášĢ, nikoli pro celou spoleþnou (státní) þást
maturity. Žák by mČl vždy zvážit rizika a pĜínosy své volby. PĜi volbČ vyšší úrovnČ obtížnosti je zde vyšší riziko
neúspČšnosti, na druhou stranu se však zvyšuje šance pĜijetí na vysokou školu. Volba vyšší úrovnČ je totiž obecnČ
chápána jako zájem o další studium na vysoké škole.
C. Komplexní zkouška z þeského jazyka a literatury a cizího jazyka
V pĜípadČ „jazykových“ zkoušek jde reforma maturitní zkoušky dál než u ostatních pĜedmČtĤ. Jde o tzv.
komplexní pojetí zkoušek, které je v pĜípadČ cizích jazykĤ navíc motivováno zámČrem reflektovat mezinárodní
standardy jazykových dovedností.
Zkoušky z þeského jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou koncipovány jako zkoušky komplexní a obsahují
následující dílþí zkoušky:
1. didaktický test (centrálnČ zadávaný, centrálnČ administrovaný a centrálnČ vyhodnocovaný); v pĜípadČ
zkoušky z cizího jazyka test obsahuje tzv. poslechový subtest,
2. písemná práce (centrálnČ zadávaná, centrálnČ administrovaná, vyhodnocovaná školou dle centrálnČ
stanovené metodiky),
3. dílþí ústní zkouška (zadávaná, administrovaná a vyhodnocovaná školou dle centrálnČ stanovené
metodiky).
D. Poþet povinných profilových zkoušek není stanoven jednotnČ
Novela poskytuje ĜeditelĤm škol prostor pĜi koncipování profilové þásti maturitní zkoušky. Urþují nejen obsah
a formu profilových zkoušek, ale i jejich poþet. Žáci však musí konat nejménČ 2 profilové zkoušky, nejvýše pak
3. Tím se napĜíklad ĜeditelĤm škol otevírá možnost v rámci „profilu“ individuálnČ reagovat na zavedení spoleþné
þásti maturitní zkoušky.
Takže letošní maturitní zkoušky byly pro žáky i pedagogy zcela nové. Zvládli jsme veškerá úskalí i nároþnou
administrativu a vypustili do života další absolventy školy.
Výsledky letošních maturitních zkoušek jsou následující:
K maturitní zkoušce bylo pĜipuštČno z 18 žákĤ oktávy 17. Vyznamenání získali 4 žáci (z toho 3 mČli samé
výborné), to je 23,5%, 11 žákĤ prospČlo a 2 neprospČli.
Slavnostní pĜedávání maturitních vysvČdþení probČhlo v obĜadní síni MČstského úĜadu ve VrbnČ pod
PradČdem.
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Informace ze Sportovního klubu pĜi Sportovním gymnáziu ve VrbnČ pod PradČdem
Ve þtvrtek 16.6. 2011 probČhlo na fotbalovém hĜišti SPORTOVNÍ ODPOLEDNE pro dČti a mládeže. DČti
soutČžily ve 4 disciplinách. Fotodokumentaci najdete na www.skvrbno.cz.

Ing. Jitka Krätschmerová
Sportovní gymnázium, Vrbno pod PradČdem
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ZŠ informuje
17. Školní akademie
I letos pĜipravili žáci školy spolu se svými uþiteli nádhernou pĜehlídku svých dovedností a umu na 17. Školní
akademii, která probČhla 19. kvČtna 2011 v klubu Mír. Vystoupení si pĜipravily jednotlivé tĜídy, zájmové
kroužky i skupinky dČtí. Všem blahopĜejeme k pČkným výkonĤm, ocenČným potleskem publika, a pĜejeme
hodnČ inspirace pro pĜíští vystoupení.
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ParlamentáĜi a pyžamový den
Dne 25. 5. se konal pyžamový den. Do školy šly dČti obleþené v pyžamu, pĜidali se i nČkteĜí uþitelé. Mohli jít
rĤznými zpĤsoby. TĜeba jít z domu v pyžamu nebo nČkteĜí šli do školy a pĜevlékli se až ve škole. Urþili se rĤzní
žáci nebo žákynČ a ti chodili po tĜídách a fotili dČti v pyžamech. Tenhle nápad vymysleli vaši parlamentáĜi.
Parlament ZŠ.

Cross – školní kolo
V hodinách tČlesné výchovy se žáci druhého stupnČ ZŠ v poþtu 48 dívek a 67 chlapcĤ zúþastnili soutČže
v crossu. Celkovou vítČzkou v kategorii dívek se stala Johana Orságová (8.A), v chlapecké kategorii zvítČzil
Michal Krystaloviþ (8.B). V dívþích družstvech vyhrála tĜída 6.B a u chlapcĤ 8.B.
J. Drlíková a M. Šajer
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Sedmihlásek ve Zlatých Horách
Folklorní soubor Valášek s cimbálovou muzikou Rochus již po tĜetí pozvali zpČváky Sedmihlásku k hostování
na svém tradiþním koncertu. NedČlní odpoledne (5. 6. 2011) si naši zpČváþci opravdu užili. Po svém skvČlém
pČveckém vystoupení, které bylo odmČnČno dlouhým potleskem publika a sladkostmi od organizátorĤ, shlédli
Sedmihlásci taneþky dČtí z Valášku a poslechli si muziku, kterou bČžnČ neposlouchají.
V letošním školním roce má Sedmihlásek ještČ jednu milou akci – vystoupí na slavnostním zahájení
Vrbenských slavností vČnovaných 400. výroþí založení MČsta Vrbna, a to v sobotu 25. 6. DČti se také tČší na
svoje první prázdninové soustĜedČní 29. – 31. 8. 2011.
L. Šajerová

Sportovní a dČtský den
Dne 10. 6. 2011 probČhl sportovní a dČtský den. Do školy jsme šli na 9:00 hodin a každý se dobrovolnČ mohl
obléct do nČjakého kostýmu masky. Dopoledne chodily tĜídy po
rĤzných
stanovištích,
plnily
sportovní úkoly a sbíraly body do
hodnocení tĜíd. Nejvíce bodĤ
získala tĜída 7. B, na druhém místČ
skonþila 7. A a tĜetí 9. A. Po
obČdČ probČhl dČtský den,
organizovaný
školním
parlamentem. ProbČhly soutČže,
napĜ.: pĜetahování lanem, skákání
v pytli, kop na bránu, slalom kolem
kuželĤ, hody kroužkĤ na kolík,
skákání pĜes švihadlo, apod. TĜi
porotci
vyhlašovali
nejhezþí
masku. O hudbu se postaral Dan
Butora.
ýlenové školního parlamentu.
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PĜehled teplot za mČsíc kvČten
V prvním grafu pĜinášíme pĜehled prĤmČrných teplot za mČsíc kvČten. Druhý graf ukazuje pĜehled
prĤmČrných teplot v kvČtnu za roky 2000 až 2011. V následujících tabulkách vám pĜinášíme nČkolik údajĤ z naší
meteorologické stanice.
Aktuální data z naší meteostanice najdete na www.zsvrbno.cz

KvČten
teplota
rychlost vČtru
náraz vČtru
srážky

ýerven do 22.
den
24.5
4.5
13.5
31.5

hodina hodnota
max
14:53 25,9°C
min
3:34
-3,5°C
5:26
4,9m/s
7:34 12,5m/s
mČsíþní
86,8mm
za den
21.5
34,4mm
za hodinu 21.5 12:00-13:00 24,4mm

teplota
rychlost vČtru
náraz vČtru
srážky

den
22.6
11.6
20.6
11.6

hodina hodnota
max
16:02 27,1°C
min
3:21
6,8°C
9:36
4,5m/s
9:03
9,8m/s
mČsíþní
62,4mm
za den
22.6
15,6mm
za hodinu 22.6 22:00-23:00 8,4mm

Srážky
2003 2004
Srážky v kvČtnu [mm]

51,8

30,3

2005
50,3

2006 2007
33,7

60,3

2008 2009
77,7

51,4

2010

2011

108,4

86,8
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš

Projekt „Zlaté ruþiþky“

Název projektu: „ ZLATÉ RUýIýKY“ Registraþní þíslo projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0003
Projekt je realizován v našem školském zaĜízení od 1. 1. 2010 a v tomto školním roce 2010/2011
provádíme pilotní ovČĜení vytvoĜených vzdČlávacích modulĤ.
Klíþové aktivity projektu:
V rámci plnČní povinné školní docházky je projekt zamČĜen na koncepci inkluzivní školy,která svými
pedagogickými pĜístupy umožní odstraĖování bariér i podporu nadání všech žákĤ. VzdČlávací proces umožní
všem individuální profilaci s použitím rozmanitých metod vzdČlávání tak, aby mohli být uspokojováni nejen
žáci, kteĜí jsou orientováni na pojmové a teoretické myšlení, ale i ti, kteĜí preferují praktické zkušenostní uþení.
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V rámci klíþové aktivity bylo provedeno:
a) vytvoĜeny individuální obdČlávací plány ( IVP) žákĤ školy a dČtí dČtského domova
b) vytvoĜeny vzdČlávací programy s 5-ti vzdČlávacími moduly a pracovními listy k jednotlivým modulĤm .
VytvoĜeno 25 nových inovovaných produktĤ
c) další vzdČlávání pedagogických pracovníkĤ v oblasti IT a inkluzívních metod a forem výuky
d) pilotní ovČĜení vytvoĜených vzdČlávacích modulĤ
Projekt „ Zlaté ruþiþky“ byl zahájen v lednu 2010 a nachází se nyní ve fázi ukonþení pilotního ovČĜení
výuky ve vzdČlávacích modulech. Probíhají formativní evaluaþní procesy práce v jednotlivých dílnách.
Metodici evaluace zpracovávají :
a) celkové zhodnocení prĤbČhu modulu
b) zhodnocení vlivu modulu na jednotlivé žáky
Uvádíme zhodnocení výuky od žákĤ 7. - 9. roþníku jako výstup pro naše zpČtné vazby k pĜípadnému doplnČné
modulĤ pro další minimálnČ pČtiletou udržitelnost a pro plány exkurzí, pĜednášek a dalšího vybavení školy
a práci výchovného poradce pro výbČr profesního uplatnČní na trhu práce .

PostĜehy žákĤ z výuky ve vzdČlávacích modulech:

Modul technické dílny
Modul jsme navštČvovali jednou za mČsíc, dČlali jsme celý rok se dĜevem a s kovem. Dostali jsme nové
náĜadí .Já jsem udČlal stoliþku ,krabiþku na hĜebíky, skobu ,háþky atd. Jednou jsme jeli na výlet do kováĜství do
SvČtlé Hory a pak jsme jeli do JiĜíkova podívat na sochy ze dĜeva .Do modulu jsem se tČšil, protože mČ práce
v dílnách baví.
PĜihlásil jsem se do uþení na opraváĜe zemČdČlských strojĤ.
Petr
PostĜehy z modulu ICT dílny
Na poþítaþi jsem se nauþil, jak zacházet s poþítaþem, potom nás pan uþitel uþil ,co to je poþítaþ, monitor,
klávesnice , myš a jaké mají funkce.Pracovali jsme ve wordu, malovali jsme, nauþili jsme se spustit písniþky,
film a vyhledávat informace.Moc se mi to líbilo. V uþení se mi to bude hodit.
Radek
Modul environmentální dílny
Jednou mČsíþnČ jsem naštČvoval modul environmentálních dílen . Seznámil jsem se s náĜadím. VyrábČli jsme
rĤzné výrobky z plastĤ a pĜírodnin . DovČdČli jsme se zajímavosti ze života zvíĜat , poznávali stromy a rostliny.
Pracovali jsme ve skleníku. Byli jsme na exkurzi na Ranþi Koloþava – pobyt u koní a práce s nimi vþetnČ jízdy
na koních. Taky jsme byli v ZOO v OstravČ. ChtČl bych se asi vyuþit zahradníkem nebo lesníkem.
Moc se mi to líbilo.
HONZA
Gastronomické dílny
Jsem rád , že jsem se mohl seznámit s vaĜením, protože to budu v životČ urþitČ potĜebovat.Nauþil jsem se
uvaĜit dost jídel, tĜeba halušky se sýrem a se zelím, jableþný kompot,langoše, kuĜe na paprice, palaþinky, rĤzné
buchty, sekanou s vejci, brambory, saláty- tĜeba s pekingského zelí,pizzu, šáteþky,poháry, þesneþku a ještČ
budeme dČlat špízy, bábovku a šopský salát. Poslední vaĜení si udČláme v pĜírodČ. Taky jsme si nasbírali šípky
a uvaĜili šípkový þaj a ten byl moc dobrý.Rád do modulu chodím, baví mČ to a taky to budu potĜebovat na škole.
Jdu se uþit za kuchaĜe.
LudČk
23. strana

ZPRAVODAJ
Gastronomické dílny
Jsem ráda, že jsem se seznámila s vaĜením v modulu. Poprvé jsme si pekli štrĤdl s jablky. Nauþili jsme se
vaĜit tyto recepty - langoše, palaþinky, ovocnou buchtu, šáteþky s jablky, kynuté buchty , sekanou s bramborem,
halušky se zelím a se sýrem, kuĜe na smetanČ a knedlík a pohár , salát z penkingského zelí, pizzu, þesnekovou
polévku , mČli jsme pĜednášku o zdravé výživČ s panem Lomázem , na které jsme se nauþili pĜipravovat
palaþinky na zdravý zpĤsob a ještČ jsme si orestovali a zkaramelizovali cibuli s pomeranþem. Nauþila jsem se
rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny, slavnostnČ prostĜít stoly, pĜipravili jsme slavnostní tabuli na vánoce
a velikonoce , skládali jsme ubrousky a vyrábČli rĤzné dekorace na stĤl. Taky jsme se seznámili s jídly z cizích
zemí. V modulu jsme pracovali každý mČsíc, moc se mi to líbilo a taky se mi daĜilo. Ráda jsem vaĜila halušky
a jinak jsem moc ráda, že chodím na vaĜení, protože se budu uþit po prázdninách za kuchaĜku a alespoĖ budu už
plno vČcí umČt .
Natálie
Gastronomické dílny
Jsem ráda, že se mĤžu uþit vaĜit. Poprvé jsme uvaĜili jableþný kompot, pak pudingovou buchtu s ovocem
a bylo toho hodnČ, tĜeba palaþinky, kuĜe na smetanČ, halušky, þesneþku, pizzu,sekanou uprostĜed s vajíþkem
a bramborem, pekli jsme buchty, dČlali jsme saláty, šípkový þaj. Taky jsme mČli pĜednášku o zdravé výživČ.
JeštČ budeme dČlat špízy a bábovku a taky šopský salát z Bulharska. Je to moc úžasný, ráda tam chodím. Nauþila
jsem se moc vČcí- tĜeba prostĜít stĤl, skládat ubrousky, vyrábČt rĤzné dekorace na stĤl, a taky rĤžiþky z listí. Vím
už, co je zdravé a co ne. A taky vím, co lidé jedí v cizích mČstech. Budu kuchaĜkou.
Romana
Modul technické dílny
Modul jsme navštČvovali každý mČsíc. Nauþil jsme se zacházet z náĜadím.Vyrobil jsem si pĜenosku na
náĜadí, krabiþku na hĜebíky a železné háþky. Minule jsme jeli na výlet do kováĜství do SvČtlé Hory a pak jsme
jeli do JiĜíkova, podívat se na vyĜezávané dĜevČné sochy. Práce v dílnách mČ baví a rád jsem tam chodil.ChtČl
bych umČt pracovat se dĜevem, asi se vyuþím stolaĜem nebo tesaĜské práce ve stavebnictví.
Daniel
Modul výtvarné dílny
V modulu jsme byli každý mČsíc. Nejvíce mČ baví keramika a práce na hrnþíĜském kruhu. Paní uþitelka nás
uþila vyrobit vázu a docela mi to šlo. Taky se mi líbila pĜednáška a praktická výroba obrázkĤ z modelovací
hmoty a ubrouskĤ. UdČlali jsme si ve škole výstavu. Chodím i do výtvarného kroužku a moc mČ to baví.
V dČtském domovČ jsme mČli praktickou pĜednášku, kde jsme vyrábČli mozaiku a mozaikové talíĜe. Umím taky
výrobky po vypálení glazurovat. NČkdy mám nervy, ale tato dílna mČ uklidní a vidím, co jsem hezkého udČlala.
Asi pĤjdu nČkam do praktické školy, kde se to všechno budeme uþit.
Nataša
Taky dČlají pro naše rodiþe poradenskou þinnost. Když máme doma problémy, mĤžeme se jít do školy poradit.
Karolína

Mgr. Humlová Danuše, asistent projektu
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Základní škola praktická
V rámci projektu „Škola dČtem otevĜená, od školy k dospČlosti“ probČhly na ZŠP v jednotlivých tĜídách
bloky besed, které vedl okr. koordinátor SPJ Stanislav Toman. Bloky byly zamČĜeny na prevenci sociálnČ
patologických jevĤ. DČti si vyzkoušely rĤzné aktivity formou interaktivních her, pĜehrávání modelových rolí,
vytváĜení postojĤ, vlastních hodnot, dovedností, dramatizací, vztahĤ. Zapojily se živČ do diskuze na témata,
která je zajímala (šikana, návykové látky, vztahy) a shlédly film o šikanČ „ Mezi stČnami“.
Vyvrcholením a ukonþením projektu byla návštČva „Lanového centra Proud v Olomouci, ve kterém se dČti uþí
týmové spolupráci a zodpovČdnosti nejen za sebe, ale také za druhé (vzájemnČ se jistí a spoléhají se na sebe
navzájem).
Mladší dČti se zúþastnily programu "Ostrov troseþníka Selkirka"
Program byl motivován reálným pĜíbČhem troseþníka Selkirka, který se stal pĜedlohou pro knihu Daniela
Defoa – Robinson Crusoe. Ostrov uprostĜed oceánu a na nČm skupina troseþníkĤ, kteĜí zde zĤstali po ztroskotání
své lodi. Všichni se chtČli vrátit zpČt do civilizace. Pokud chtČli odplout, musí postavit loć a získat zásoby na
cestu. Zvládnout úspČšnČ odplout z ostrova a dorazit zpČt do civilizace vyžaduje obstát v nároþných zkouškách,
které troseþníky þekali..
Starší dČti programu " Výzva v lanovém centru"
Tento program je vhodný pro každého, kdo hledá dobrodružství a nezapomenutelné okamžiky. V první þásti
programu, který trval 60 – 90 min, na dČti þekaly výzvy v podobČ krátkého zábavného rozcviþení (hry), nízkých
lanových pĜekážek a výuky efektivní techniky jištČní. Poté pĜesun k vysokým lanovým pĜekážkám. Zaþalo se od
tČch jednoduchých a postupnČ se dČti posouvaly k tČm tČžším a tČžším, až k té nejvČtší výzvČ .
Miroslava Tušková
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1. 6. 2011 - Šmoulí den

ýarodČjnice asi všude rozhlásily, že se jim
u nás moc líbilo a tak se teć na dČtský domov
na den dČtí nastČhovali Šmoulové. PĜivedli si
sebou i Gargamela s Azraelem mladším. Paní
kuchaĜky dostaly od ŠmoulĤ na tento den
volno.
A na þem si dČti i dospČlí pochutnali?
Tak tĜeba na PlechánkovČ pomazánce, bulce
TaĢky Šmouly, ptaþím velestehnu podle
Šmoulinky, KoumákovČ salátku, MlsounovČ
talíĜi, SnílkovČ þaji a dalších dobrotách.
Také jim se u nás moc líbilo. Tak se
necháme pĜekvapit, kdo z pohádkových bytostí
k nám zavítá pĜíštČ.
Kašáková Eva
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Základní škola a MateĜská škola Karlovice informují
Den dČtí
Ve stĜedu 1. þervna jsme na fotbalovém hĜišti oslavili Mezinárodní den dČtí. Každé dítČ obdrželo papírovou
kytiþku a vyrazilo na 10 rĤzných stanovišĢ plnit úkoly. SplnČní zadaného úkolu znamenalo i vymalování jednoho
okvČtního lístku. Vybarvená kytiþka byla zárukou sladké odmČny a malé hraþky. Nakonec si mohly dČti
zasoutČžit v pojídání koláþĤ, uprostĜed nichž byla zapeþená desetikorunová mince. VítČzem kategorie
pĜedškolních dČtí se stal Tadeáš Bolf a v kategorii mladších dČtí zvítČzila Valerie Škodová a Jakub Butora.
DČtský den se nám moc vydaĜil, za což dČkujeme našim sponzorĤm, kteĜí pĜispČli na sladké balíþky - paní
JanČ Helekalové, paní KateĜinČ Koþí, paní Gabriele Butorové, paní JaroslavČ PĜibylové, manželĤm
Schefflerovým, panu Novotnému z Bruntálu, firmČ Elektro Kuja, firmČ Hruška, firmČ Almiro, firmČ
Kofola, firmČ INTEXT, PekárnČ Karlovice a cukrárnČ PomnČnka.
Mgr. Martina Brachtlová, zástupce Ĝeditele
Škola našich dČtí

Noc ve škole
V karlovické škole na konci kvČtna nocovalo 20 dČtí: prvĖáþci, druháci a tĜeĢáci. V podveþer dČti pĜišly
v doprovodu svých rodiþĤ a nejmilejší hraþky.
Nejprve jsme se vypravili do lesa hledat karlovickou studánku. Trasu znal jen Davídek Kristýnek, který nás
neochvČjnČ vedl. Protože se zaþínalo pomalu smrákat, tiskli jsme se k sobČ a drželi se za ruce, úkoly jsme však
splnili a došli až k studánce. PČšinka nazpČt nás vedla loukou mezi lesy a my jsme v dáli vidČli malé svČtýlko,
které nás volalo jako v pohádce. Však už také bylo hodnČ hodin a byla tma. Protože nám cestou vytrávilo, opekli
jsme si u ohnČ špekáþky, najedli se, trochu si odpoþinuli a s chutí se pustili do soutČží v tČlocviþnČ. Kam se
podČla naše únava, nebylo nikomu známo. Zvládli jsme i noþní diskotéku. V pátek byl další projektový den.
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Jaké byly naše pocity ?
„Jsem rád, že jsem to nevzdal. MČla jsem strach, ale pĜekonala jsem ho. Bylo to prima. Mám nový zážitek.
Ségra mi bude závidČt. Všechno budu doma vyprávČt. PĜíštČ chci spát ve škole zase. To mi mamka nebude
vČĜit.…….“
Ano, všichni byli úžasní, projevili odvahu, navzájem si pomáhali, nČkteĜí pĜekonali krátké odlouþení od rodiþĤ
a strach z neznáma, jiní povídali ze spaní a hlavnČ všichni spokojenČ oddechovali a chrupkali celou noc. Po
probuzení koukali jako vyorané myšky, zvládli i ranní hygienu, nasnídali se a pustili se opČt s chutí do práce.
Bc. RĤžena Urbanová , vychovatelka

Pro nejmenší to nejlepší

„Dovolená snĤ“
Projektový den „Dovolená snĤ“ byl urþen
pro žáky 1. a 2. stupnČ. Jejich úkolem bylo
promyslet si, kam by si pĜáli jet na vysnČnou
dovolenou. Mohlo jít o reálnou dovolenou, ale
také i nereálnou. Žáci prvního stupnČ své
pĜedstavy o svých dovolených malovali
a zhotovili je z rĤzných materiálĤ. Starší žáci
kromČ malování také tvoĜili psané texty. Jedna
tĜída si dokonce vymyslela dotazník týkající se
dovolené a vyzpovídala nejen své spolužáky,
ale také i uþitele. Všichni se pustili do úkolu
s velikou chutí. Z výtvorĤ žákĤ vznikl katalog
velmi originálních dovolených snĤ.
Mgr. Vladislava Zombkovská, uþitelka
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Nové zpráviþky z obou školiþek v KarlovČ Studánce
Jak slavily dČti 1.þerven – Mezinárodní den dČtí ???
DČti z MŠ i ZŠ v KarlovČ Studánce navštívily nejznámČjší a nejbližší ranþ a farmu v HeĜmanovicích.
Bylo co poslouchat, na co koukat, na þem jezdit, na þem skákat a dokonce na þem opékat špekáþky. DČti se
dozvČdČly mnoho zajímavého o chovu koní, býkĤ, krav, oslíkĤ a yakĤ.
Touto cestou dČkujeme majitelĤm ranþe Koloþava, paní KateĜinČ Kunstové a Vasylu Hridzakovi a manželĤm
Svobodovým z farmy Bovine za vČnovaný þas a prostor v tomto dni.
Byla to nádhera . DČti se z výletu vracely sice patĜiþnČ unavené, ale šĢastné a spokojené, se spoustou zážitkĤ.

DČtský den podruhé – 11.þervna 2011
Tento sobotní den patĜil opČt dČtem.
Netradiþní pohádka O zelené Karkulce, v podání manželĤ Pattermanových a jejich dcery Majdalenky, zahájila
celé dopoledne.
Pak se pĜedstavily nádherné masky, které se po ukonþení reje rozprchly za splnČním deseti pohádkových úkolĤ
– napĜ. Popelka pĜebírala hrách od fazolí, ježibaba honila dČti kolem perníkové chaloupky, aby neloupaly
perníþek, princ bojoval s hrĤzostrašnými hlavami draka……..
Po splnČní všech deseti úkolĤ dČti obdržely balíþek s pĜekvapením.
Velké pĜekvapení však þekalo po výborném obČdČ na louce. DČti mČly možnost projížćky na koni za
odborného vedení pana Vasyla Hridzhaka. Moc dČkujeme.
PodČkování také patĜí: obci Karlova Studánka, Odborové organizaci lázní Karlova Studánka, místní
organizaci ýSSD, Minimarketu – manželé Sivulkovi, obchodu Horalka – manželé Kropáþkovi, fa Garis – Vrbno,
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fa Everest – Jeseník, fa Jantar – Bruntál, ranþi Kolþava HeĜmanovice, pekaĜství, všem organizátorĤm, rodiþĤm,
pedagogĤm. ProstČ díky všem, kteĜí se na celé akci nemalou mírou podíleli.
Co napsat závČrem?
Poþasí bylo skvČlé, nálada malých þi velkých soutČžících také. Tak, co si víc pĜát?
PĜíští rok znovu! Budeme se tČšit!!
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Adéla Chudová, 10 let, Karlova Studánka

Anna Skrutková, Karlova Studánka
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Údolím Bílou Opavou až na Ovþárnu??????
Bylo pondČlí, 13.þervna, sluníþko se schovalo, ale cestou nespadla ani kapka.
Celá Základní škola v KarlovČ Studánce se v tento den vydala na turistický výšlap nádhernou pĜírodou.
Chválíme nejen prvĖáþky, že trasu zvládli bez problémĤ, ale taky jejich starší kamarády, kteĜí jim ve zdolávání
nároþných úsekĤ pomáhali.

A co nás ještČ þeká?????
Vydáme se ještČ na jeden turistický výšlap. Zdolat Velkou kotlinu by mČli všichni žáci.
Pro starší žáky je pĜipraven cyklistický výlet na Rejvíz.
Bude hodnČ záležet na poþasí.
A 30. þervna - vysvČdþení a pak hurááááááááááááááááááááááá na prázdniny!!!!
Všem dČtem pĜejeme ty nejkrásnČjší a nejzajímavČjší !!!!!!!!!!!!!!!!
Ivana Kováþiková
32. strana

ZPRAVODAJ

Ze života seniorĤ - Domov pro seniory Vrbno Mnichov
NávštČva divadla
Každý z nás jistČ ve svém životČ navštívil nČjakou kulturní akcí. Mezi nejþastČjší kulturní vyžití mĤžeme
zaĜadit návštČvu kina, divadla þi návštČvu koncertu oblíbeného zpČváka þi zpČvaþky. Na povedené kulturní akce
každý rád vzpomíná i s odstupem þasu. Kulturní a spoleþenský život je nesmírnČ dĤležitou a hlavnČ obohacující
složkou našeho každodenního života. Kultura nám pĜináší odpoþinek od všedních povinností, nové zážitky
a informace, mĤže být však i zdrojem moudrosti použitelné i v bČžném životČ.
Proto i my v domovČ pro seniory jsme se vydali za kulturou do bruntálského divadla, kde byla na programu
pohádka. Je tČžké pro seniory vybrat vhodné pĜedstavení, každému se líbí nČco jiného - nČkterým hudební
poĜady, jiným zase filmy rĤzných žánrĤ, ale pohádky má v oblibČ vČtšinou každý z nás bez ohledu na to, kolik
nám je let.
Vzhledem k pĜekvapivému poþtu zájemcĤ, pohybujících se pomocí invalidního vozíku, kteĜí absolvovali cestu
služebním autem, se ostatní museli na místo urþení dopravit autobusem za doprovodu sociálního pracovníka.
Po pĜedstavení byly pocity kulturních nadšencĤ smíšené. Jedni mČli úsmČv na tváĜi, což svČdþilo o správném
výbČru programu, jiní vrásky na þele, když zvažovali, zda jim pĜedstavení vĤbec nČco pĜineslo. Ale nakonec se
všichni shodli na tom, že mČli možnost se podívat i na jiné pĜedstavení, než bývá poĜádáno v domovČ.
Využíváme taky sluneþného poþasí, které nás vybízí nejen ke krátkým procházkám kolem domova, ale taky
k posezení na zahradČ, aĢ už nČkde v koutku o samotČ nebo spoleþnČ s ostatními. Snad nám poþasí dopĜeje ještČ
spoustu krásných sluneþných dnĤ.
Petra Perdulová

Den dČtí je za námi
Jako každý rok poĜádala místní organizace ýSSD 4. þervna Den dČtí. Letos se ho zúþastnilo za krásného
poþasí na sedm desítek vrbenských dČtí, a to od nejmenších batolat až po náctileté. ProbČhly zajímavé soutČže
od minigolfu pĜes stĜelbu ze vzduchovky þi chytání na udici. Každá disciplína byla odmČnČna sladkostí þi
zajímavou cenou.Také závČreþné celkové vyhodnocení se týkalo tČch nejmenších až po ty nejlepší. A tak po
chutné a vydatné svaþinČ odcházeli všichni spokojenČ domĤ.
ZávČrem se patĜí podČkovat všem, co se o toto odpoledne zasloužili, a zvlášt´majitelĤm Penzionu pod
PradČdem, kteĜí umožnili toto zábavné odpoledne uspoĜádat.
Jaroslav Pospíšil pĜedseda MO ýSSD

PodČkování
V kvČtnovém þísle mČstského Zpravodaje jsme zveĜejnili výzvu „Chcete nám pomoci“ a následnČ
v þervnovém þísle jsme již zveĜejnili dárce, kteĜí finanþnČ pĜispČli na vydání publikace o mČstČ. Dary od obþanĤ
a podnikatelĤ dosáhly celkové výše 8 450.-Kþ a my tak mĤžeme veĜejnČ podČkovat dalším dárcĤm z Ĝad obþanĤ manželĤm Ruskovým, Mohylovým, Krystýnovým, Pelovým, Hulínovým a manželĤm PivoĖkovým z Bruntálu.
Autorský kolektiv, navzdory omezeným možnostem, dokonþuje pĜípravu na této publikaci. Je zpracováno
9 kapitol a na vydání potĜebujeme cca 160 000.- Kþ a další náklady si vyžádají grafické práce.
ýíslo úþtu:
196142149 / 0300
Variabilní symbol pro publikaci : 4002011

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

Chovatelé zvou na výstavu
Základní organizace ýeského svazu chovatelĤ ve VrbnČ pod PradČdem poĜádá ve dnech 12. až 14. srpna 2011
v chovatelském areálu za Sklárnou výstavu králíkĤ, drĤbeže, okrasných a užitkových holubĤ. Na výstavČ bude
také expozice chovatelĤ králíkĤ stĜíbĜitých malých, expozice holubĤ poštovních a také ukázková expozice
okrasného ptactva. Na výstavČ bude možnost nákupu kvalitních chovných zvíĜat, a také andulek, zebĜiþek aj.
Pro návštČvníky výstavy bude zajištČno obþerstvení a bohatá tombola.
Výstava bude otevĜena v pátek 12. 8. od 14.00 do 18.00 hodin
v sobotu 13. 8. od 8.00 do 18.00 hodin
v nedČli 14. 8. od 8.00 do 16.00 hodin.
Na výstavu srdeþnČ zvou poĜadatelé.

Jednatel ZO ýSCH Vrbno p. P. Antonín Beránek
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Listárna
Mé podČkování naší MČstské knihovnČ k 65. výroþí jejího založení
PĜi pĜíležitosti oslav 400. výroþí povýšení Vrbna pod PradČdem na mČsto bych rád uvedl
mé podČkování všem pracovníkĤm naší MČstské knihovny k 65. výroþí jejího založení.
Jak víme z historických pramenĤ, pracovníci MČstské knihovny se vždy snažili uspokojit poznáníchtivé
obyvatele mČsta i z okolí. Navíc, jak mĤžeme znát z vlastních zkušeností, snaží se její pracovníci zapojit do
aktivit všechny, kdo mají zájem, a to vyhlášením rĤzných akcí. MimoĜádnou pozornost pak vČnují zapojení naší
mládeže, což se jim, ve spolupráci se školskými pracovníky, velmi dobĜe daĜí.
Jednou z akcí, která mimoĜádnČ ovlivnila i mne, bylo vyhlášení soutČže na grafické ztvárnČní regionálních
povČstí, vydaných knihovnou. VždyĢ tento kraj a naše okolí oplývá povČstmi v hojné míĜe a krása tohoto kraje
pĜímo svádí i nové povČsti vytváĜet.
Když pak pozdČji byla vyhlášena soutČž na téma „Knihovna mého srdce“, napsal jsem i já své vyznání a toto
bych rád, ve zkrácené úpravČ, zde zveĜejnil.
(pozn. redakce: práci najdete v Prázdninové pĜíloze)
Vlastimil Dušek, dĤchodce
17. Školní akademie
Ve þtvrtek 19. 5. 2011 probČhla v klubu Mír 17. Školní akademie. Venku bylo vedro
k zalknutí a v klubu osvČžující chládek. Sama jsem byla unavená z práce a uvaĜená z auta,
ale zvČdavost mi nedala a pĜišla jsem se také podívat.
Hned první tĜi energická vystoupení mne probrala a zapomnČla jsem na jakoukoli únavu. SamozĜejmČ se
i slziþky dojetí tlaþily do oþí. Následovala další vystoupení – pČvecká, taneþní, þi hra na flétny - a všechna byla
nádherná. Jen mne trochu mrzelo, že lidé poþkali jen na vystoupení svých ratolestí a pak odcházeli. No jejich
chyba, protože na závČr pĜišlo to nejkrásnČjší. Vystoupily obČ tĜetí tĜídy a spoleþnČ zazpívaly píseĖ Chvála zemi.
Tady jsem už slzy nedokázala potlaþit. To mne opravdu dojalo a došlo mi, jak ty naše dČti rostou a co všechno už
zvládnou.
Proto bych chtČla touto cestou podČkovat nejen škole za poĜádání akademie, ale také dČtem, které vystoupily.
A hlavnČ moc dČkuji paní uþitelce JanČ Štukové, za její energii a práci s dČtmi. Secviþila se svou tĜídou III. B
krásné sportovní vystoupení a ještČ stihla spojit obČ tĜetí tĜídy a ve spolupráci s paní uþitelkou Michálkovou
nazpívat s dČtmi tu nádhernou píseĖ Chvála zemi.
Kdo jste ji neslyšeli, tak máte ještČ jednu možnost. Pozvala jsem obČ tĜídy na záĜiovou slavnost Vrbenské Babí
Léto, kde tato píseĖ zazní znovu. OsobnČ se moc tČším a vČĜím, že toto vystoupení bude velkým a krásným
zpestĜením odpoledního programu.
DČkuji a tČším se na vidČnou. Laćka Lanþiová
Seznamte své dČti s nejvyšším vrcholem Nízkého Jeseníku.
Nízký Jeseník je rozlehlé území, þlenící se na nČkolik podcelkĤ. Jedním z nich je
Sluneþná vrchovina a jejím nejvyšším bodem a zároveĖ nejvyšším bodem celého
Nízkého Jeseníku je stejnojmenná hora Sluneþná, 800 m n. m.

Je to hora velmi nenápadná a jen tČžko rozeznatelná od svého okolí. Díky vysílaþi, postavenému na jejím
vrcholu, vystupuje ze své anonymity a mĤžeme ji tak snáze identifikovat. Nejlépe je vidČt pĜi pĜíjezdu do obce
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DČtĜichov nad BystĜicí ve smČru od Olomouce nebo ze silnice u Moravského Berouna. Nejkratší výstup na
Sluneþnou se nabízí právČ z DČtĜichova. Zaparkovat lze u motorestu, který má stejný název jako hora sama
a který se nachází pĜímo pĜi hlavní silnici a nelze ho pĜehlédnout.
Od motorestu smČĜuje k vrcholu þervená turistická znaþka. První þást trasy tvoĜí široká lesní cesta s velmi
malými výškovými rozdíly. V druhé þásti se trasa, dlouhá pĜibližnČ tĜi kilometry, lomí a stoupá znaþeným
chodníkem mezi lesním porostem vzhĤru.
Na vrcholu, který je celý zalesnČný, se nachází volné prostranství jen v bezprostĜední blízkosti vysílaþe. Oko
urþitČ potČší malá kamenná pyramida, kterou zde pĜed nČkolika lety postavili berounští školáci. Doufám, že na
vrcholcích hor se nebourá. Na trase není žádná velká romantika ani historická památka, ale milovníci lesa a ti, co si dĤležitý zemČpisný
pojem chtČjí ovČĜit v praxi, si urþitČ pĜijdou na své.
Možná, že po návratu k autu nepohrdnete skromným prostĜedím motorestu. ZvlášĢ, když budete mít sebou
ratolesti, pro které tu nabízeli lentilkami zdobené poháry Bimbo. Doufám, že je ve své nabídce ještČ mají, protože
Bimbo urþitČ pomĤže dČtem k lepšímu zapamatování zemČpisnČ užiteþného výletu.
Helena Rusková
PĜemýšlíte kam na nedČlní procházku?
Zajećte si do Ludvíkova. Lesy ýR postavily na skalním výbČžku nad Stonožkou
v nadmoĜské výšce 800 metrĤ krásnou vyhlídku. PĜístupovou cestu k vyhlídce najdete asi
200 metrĤ od Obecního úĜadu u rozcestníku Ludvíkov – U kaple. Stará asfaltka se vine do
kopce nejdĜív mezi chatami a po chvíli prochází údolím Brandlochu. Vyhlídka je vzdálená od hlavní silnice
zhruba jeden a pĤl kilometru. Po ujití této vzdálenosti uvidíte vlevo u cesty mezi stromy ne pĜíliš nápadnou skálu
a v její blízkosti silnČjší kĤlek (þást zábradlí). K vyhlídce sestoupáte po nČkolika dĜevČných schĤdcích.

Daleký rozhled neþekejte. Je tu tak krásnČ, že se spokojíte s pohledem do þásti údolí Ludvíkova a na protČjší
Vysokou horu. Z vyhlídky je dobĜe poznatelné místo, kde se nachází její nejvyšší bod.
Místo pĤsobí úžasnČ romanticky a cesta k vyhlídce není nároþná.
Pokud se vám bude zdát vycházka pĜíliš krátká, mĤžete pokraþovat ve smČru dosavadní chĤze. Je tady
pĜíjemnČ a po dalším kilometru narazíte na pČkný posed.
Helena Rusková
PodČkování RadČ mČsta Vrbna
Jako rozvádČjící se matka s pČti dČtmi jsem se ocitla v zoufalé životní situaci, kdy jsme
s dČtmi pĜišly o stĜechu nad hlavou, a jen díky dobrým lidem jsme žily po dobu nČkolika
týdnĤ v jedné místnosti o výmČĜe cca 25m².
NaštČstí nebyla situace mých dČtí RadČ mČsta Vrbna lhostejná a tímto jim chci podČkovat za pĜidČlení
pĜístĜeší.
Andrea Keilingová s dČtmi
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AREÁL KOLIBY LUDVÍKOV
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LáznČ Karlova Studánka
KULTURNÍ PROGRAM
1. 7. - Hudební potČšení od 19:30 v Libuši
2. 7. - Vernisáž výstavy „Kouzelný svČt fotografĤ zvČĜe a pĜírody“
od 16:00 v Hudební hale. Fotografie budou vystaveny do 31.7.
4. 7. - Relaxace s harfou od 19:30 v Hudební hale
8. 7. - Vábivé melodie od 19:30 v Hudební hale
11. 7. - Tanþíme Zumbu od 14:30 na Orlíku
15. 7. - Kytarový recitál L. Janeþka od 19:30 v Hudební hale
21. 7. - Ota Bouzek: Léto v pĜírodČ od 19:30 v Libuši
22. 7. - Koncert muzikálových a filmových písní od 19:30 v Libuši
25. 7. - Tanþíme Zumbu od 14:30 na Orlíku
29. 7. - Vrcholná událost kulturního léta 2011: Koncert pod vedením dirigentky
Olgy MachoĖové PavlĤ v 19:30 v Libuši
4. 8. - PĜednáška: Partnerské vztahy a grafologie od 19:30 v Libuši
5. 8. - PĜednáška: Grafologie - vČda o osobnosti od 19:30 v Libuši
11. 8. - Koncert klasické kytary od 19:30 v Hudební hale
12. 8. - Divadelní pĜedstavení: Paroháþ od 19:30 v Hudební hale
18. 8. - Ota Bouzek: Lovy také beze zbraní od 19:30 v Libuši
19. 8. - vystoupení s pejskem Artíkem od 19:30 v Hudební hale
26. 8. - Cestopisná pĜednáška: Nepál v 19:30 V Libuši
Každou sobotu – Promenádní koncert v podloubí u Libuše
od 14:00 hod.
– Taneþní veþery s živou hudbou
v 19:00 hod. v Letních lázních nebo v Hudební hale
PROCHÁZKA PO KARLOVċ STUDÁNCE
Každý þtvrtek v 15:00 hod, sraz pĜed Libuší. Povídání o místČ, historii i o okolí. Provází Jolana Burgetová kulturní referentka.(Za pĜíznivého poþasí)
LIBUŠE - KNIHOVNA
PondČlí, stĜeda a pátek 17:00 - 18:30 hod. vþetnČ podávání informací o kulturních poĜadech
LIBUŠE – VELKÁ JÍDELNA
Každou sobotu v 10:00 hod. pĜednáška lékaĜe se zdravotní tématikou
Bohoslužby - Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
PondČlí až sobota v 16:30 hod. od 16:00 hod. modlitba rĤžence
v nedČli v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba rĤžence
AKTUÁLNÍ INFORMACE o kulturních programech a zájezdech najdete v týdenní nabídce na plakátech
a vývČskách v Libuši i v obci.
Jolana Burgetová, kulturní referent
více na: www.k.studanka.cz

Kultura ve Zlatých Horách
1. 7. 2011 5. 7. 2011 -

RIO - KINO v 15:00 hod. a v 17:30 hod.
CYKLISTICKÝ ZÁVOD TěIKRÁT PěÍýNÁ (seriálu jesenický šnek) Závod horských kol MTB maraton.
9. 7. 2011 17:00 BENEFIýNÍ KONCERT NA P. M. POMOCNÉ- pro záchranu nemovité
kulturní památky kostela sv. Jana KĜtitele
15. 7. 2011 20:00 CZECH MADE MAN - KINO- Vstupné 70,- Kþ, Falcon, pĜístupný od 15 let,
þeský dabing
16. 7. 2011 - 17. 7. 2011 - LESNÍ SLAVNOST DRAKOV
23. 7. 2011 BOHOSLUŽBA NA JAVORNÉ
23. 7. 2011 15:00 MEDVÍDEK PÚ - KINO- Vstupné 40,- Kþ, Falcon, mládeži pĜístupný, þeský
dabing
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30. 7. 2011 13:00 30. 7. 2011 15:00 -

RYBÁěSKÝ DEN- Rybí speciality a další obþerstvení zajištČno!
ýERTOVA NEVċSTA - KINO- Vstupné 50,- Kþ, Bontonfilm, mládeži
pĜístupný, pĤvodní znČní
5. 8. 2011 - 7. 8. 2011 ZLATÉ DNY + VELKÁ HISTORICKÁ BITVA
13. 8. 2011 - 21. 8. 2011 - ZLATÁ HOBLINA - ĜezbáĜský plenér
13. 8. 2011 HLAVNÍ POUġ- P. M. POMOCNÁ
13. 8. 2011 NOýNÍ POHÁROVÁ SOUTċŽ (HASIýI)
20. 8. 2011 RÝŽOVÁNÍ ZLATA O PUTOVNÍ ZLATOU PÁNEV
Aneta Albertová, MČstské informaþní centrum Zlaté Hory

Kultura v Bruntále
sobota 30. þervence
Jazzový festival - námČstí Míru – kryté pódium, za deštČ Spoleþenský dĤm v Bruntále. Úþinkující:
Teens jazz band Velké Losiny
13:00 - 14:00 hod
Marta Balážová a její pČtka
14:15 - 15:15 hod
Ostravská kapela Vlastimila Šmída
15:30 - 16:30 hod
Blues Angels
16:45 - 17:45 hod
Robert Balzar TRIO
18:00 - 19:00 hod
Fdur jazz Band Zlín a Zuzka Sapárová
19:15 - 20:30 hod
Lee Andrew Davison a X tet
20:45 - 22:00 hod
12. – 16. þervence
Vodnický splav – vodní nádrž Slezská Harta
Vodní nádrž Slezská Harta a její okolí ovládnou vodníci z ýech, Moravy a Slezska
a srdeþnČ zvou na program pro dČti i dospČlé, který se skládá z pohádek, písniþek
a soutČží jak na suchu, tak i ve vodČ.
Úþinkují: Jihoþeská skupina RYBNÍKÁěI, Divadýlko MRAK HavlíþkĤv Brod, Divadlo
MAGNET Bruntál, Pohádková babiþka DADLA Bruntál, Loutkové divadlo XAVER
Praha a spousta dalších. V pĜípadČ nepĜíznČ poþasí bude program pĜesunut do Domu
kultury Roudno. Více na www.rybnikari.cz

Kultura v KrnovČ
KOSTEL SV. MARTINA, nám. Osvobození
pondČlí 25. þervence ve 20:00 hodin
PAVEL ŠPORCL - „POCTA PAGANINIMU“
koncert svČtového houslového virtuosa. Vstupné: v pĜedprodeji 230 Kþ, pĜed koncertem 250 Kþ
KONCERTNÍ SÍĕ SV. DUCHA, ul. Svatého Ducha 12
stĜeda 6. þervence v 19:00 hodin
KOMORNÍ FILHARMONIE OSTRAVA - mimoĜádný koncert dvacetiþlenného orchestru a nČkolika
mladých talentovaných klavíristĤ. Vstupné: 70 Kþ, dĤchodci a dČti 50 Kþ
úterý 26. þervence v 19:30 hodin
SINAJ - EVA HENYCHOVÁ koncert v rámci Katolické misie 2011 KĜesĢané Krnovu
HLAVNÍ NÁMċSTÍ KRNOV
þtvrtek 14. þervence od 12:00 hodin
Minifestival pop-rock - Bellrock z Polska, Lewar z Polska, Na Fali z Polska, Poslední VýstĜel z Krnova,
Naboo Band z Opavy, Evolution Dejavu z Ostravy, Butterfly Kiss z HavíĜova
þtvrtek 18. srpna od 12:00 hodin
Minifestival country-folk-jazz - Kelt Grass Band ze Stránského, Ripe for Blues a Wagon z Krnova,
Bluegrass Comeback z Opavy
ZAHRADA KINA MÍR 70 KRNOV
námČstí Míru 14 - 15. – 30. srpna LETNÍ KINO - www.kinomir.wz.cz
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DČtský cyklistický závod

Novinkou v poĜadatelském kalendáĜi ACS Drak Vrbno byl v letošním roce DČtský cyklistický závod, který se
uskuteþnil v poslední den Oslav 400 let povýšení Vrbna na mČsto. Závod se konal v novém areálu ýerná Opava
v MnichovČ a byl zaĜazen do 2. roþníku seriálu cyklistických závodĤ pro dČti Jesenický šneþek 2011.
Už v sobotu poþasí naznaþovalo leccos a nedČlní ráno nevypadalo o mnoho lépe, nakonec se však poþasí
umoudĜilo a slabý deštík provázel jen rozjíždČní závodníkĤ, kterých se ve VrbnČ sešlo takĜka 70. DoplĖkovým
závodem na rozehĜátí byla þasovka „Na jeden okruh“, který ve zdejším areálu mČĜí 456 metrĤ. Ti nejrychlejší
dosahovali rychlosti pĜes 30km/hod, v celkovém poĜadí zvítČzil þasem 52:17 Matyáš Strupek (SKM Zlaté Hory).
Vloženého závodu se zúþastnilo 36 závodníkĤ.

V deset hodin byl odstartován hlavní závod, ve kterém závodníci nejprve nastoupili do rozjíždČk, ze kterých se
podle poĜadí vykrystalizovaly finální jízdy. Pouze benjamínci - dČti do 4 let- jeli jen jeden závod, v nČm zvítČzil
Teo Formánek (Jeseník) pĜed Oskarem ýernochem (eSeNBáci Jeseník) a Radkem Šíblem (Juventus Bruntál),
mezi dívkami v této kategorii zvítČzila Ester Buchtová (SKM Zlaté Hory) pĜed Michaelou Zajíþkovou (Brno –
Sivice) a Marií Bambuškovou (Vrbno).
V kategorii pĜedžáþkĤ (roþ. 2004-2006) se sešlo 17 dČtí. Ti byli rozdČleni do tĜí rozjíždČk. V jednotlivých
rozjížćkách se nejlépe daĜilo Markovi Buchtovi, MartinČ Bandierowské a JiĜímu NábČlkovi, tito se spolu
s druhými v rozjížćkách utkali ve finále, z nČhož vzešel vítČznČ Marek Buchta (SKM Zlaté Hory) pĜed
Tomášem Bambuškem (Vrbno) a JiĜím NábČlkem (Vrbno). Finálovými dívkami byly Martina Bandierowska
(Viktoria Glucholazy) a KateĜina MlynáĜová (ACS Drak Vrbno), tĜetí dojela Lena Kowalska (Viktoria
Glucholazy). Kategorie malých žáþkĤ, kterou tvoĜily dČti narozené v letech 2001-2003, byla rozdČlena do dvou
rozjíždČk, v kterých zvítČzili Jakub Šíbl a Tomáš Petlach, ve finále potvrdil svoji pĜipravenost Jakub Šíbl z Malé
Morávky závodící za Juventus Bruntál, na dalších místech skonþili polští závodníci Michal Zablkowski (Klutol
Glucholazy) a Maxmilián Bandierowski (Viktoria Glucholazy). Velmi solidní výkon podala mezi dívkami
mladiþká Gabriela Bártová (BikeSport Mohelnice), druhá dojela Karolína Skoupilová (Ski PetĜíkov), tĜetí pak po
pádu Julia Kowalska (Viktoria Glucholazy).
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Mladší žáci (roþ. 1999-2000) svedli rovnČž vyrovnaný souboj o prvenství. Nejlépe si vedl MatČj Ptáþník
(Mapei KaĖkovský Olomouc), když ve finále porazil Tomáše Bártu (BikeSport Mohelnice) a Jakuba Roháþka
z domácího ACS Drak Vrbno. Dívky tentokrát pomČrnČ zaostávaly, zvítČzila Sylwia Jendrysek (Klutol
Glucholazy) pĜed Nelou HaĐákovou a Kristýnou Kalabisovou (obČ SKM Zlaté Hory).
DoplĖkovou kategorií byli starší žáci, kde se sešli zkušení závodníci, aby porovnali síly na technické trati.
VítČznČ z tohoto klání vyšel Maciej Matelski (Klutol Glucholazy), nejlepší trojici doplnili Matyáš Strupek (SKM
Zlaté Hory) a JiĜí Petruš (ACS Drak Vrbno). Nejlepšími žákyní byla Veronika PČþoĖková (SKM Zlaté Hory)
pĜed Klárou Škopcovou (ACS Drak Vrbno) a Gabrielou Gorzovou (Glucholazy).

Ve volném þase pĜed odjezdem na slavnostní vyhlášení se ještČ konal vložený cyklokrosový závod pro dvČ
kategorie – v nich zvítČzil Matyáš Strupek a MatČj Ptáþník. Poté už se celý peloton mladých cyklistĤ pĜemístil
z Mnichova do Vrbna, kde se v areálu Vrbenských slavností konalo slavnostní vyhlášení všech kategorií.
V závČru se úþastníci odebrali ke zkušebním jízdám na novČ zĜízené pumptrackové dráze.
Za ACS Drak Vrbno Alena MlynáĜová
Projekt „DČtské cyklistické závody“ je spolufinancován z fondu mikroprojektĤ Eurogegionu PradČd
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ASPV informuje...
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V þervenci a srpnu 2011 si mĤžete pĜijít s námi zazumbovat.
Sejdeme se pĜi pČkném poþasí na tenisových kurtech. A to každou
stĜedu od 18:00 – 19:00 hod. nebo od 19:00 – 20:00 hod. nebo kdo
vydrží, mĤže cviþit celé dvČ hodiny Vstupné bude upĜesnČno na místČ. TČšíme se na Vás! -

VítČzem V. Vrbenského vrchu David Komárek
Již pátým roþníkem pokraþoval seriál Liqui Moly Berg Cup nedaleko Vrbna pod PradČdem, kde se sešlo na 90
jezdcĤ þtyĜ rĤzných národností. Po celý víkend za sluneþného poþasí se bojovalo o nejrychlejší þasy a jezdci
dosahovali až neuvČĜitelných výkonĤ.
Jedním z nich byl také absolutní vítČz obou dní David Komárek s Normou M20, který projel cílem v þase
1:15:21, a tím stanovil nový traĢový rekord. Druhý v absolutním poĜadí byl Marek Rybníþek s Mitsubishi Eclipse
a tĜetím v absolutním poĜadí byl Aleš Mlejnek na formuli Lotus.
PĜesuĖme se do hodnocení jednotlivých tĜíd, kde v S1- 1600 kraloval s velkým náskokem Martin Zimák
s Citroen Saxo VTS.
Ve tĜídČ S1-2000 se odehrávaly velké boje o každou desetinku a poĜadí se mČnilo po každé jízdČ. V sobotu
první Lubomír Loubal s VW Golf IV TDi dojel v nedČli až tĜetí a na prvním místČ jej vystĜídal Michal Slováþek
s Hondou Civic Type-R.
V nabité tĜídČ S1+2000 s pohonem všech þtyĜ kol si prvenství pĜipsal Drahoslav Šubrt se svým Mitsubushi
Lancer Evo IX.
V kategorii závodních vozĤ E1 do 1400 vyhrál s pĜevahou vyhrál rakouský jezdec Donald Lackner se Suzuki
Swift Gti.
Ve tĜídČ E1-1600 se i pĜes technické potíže vyhrál VojtČch StanČk Peugeot 106.
V nabité tĜídČ E1-2000 se poprvé v letošní sezonČ objevil Tomáš Bek s Renaultem Clio Sport, který nedal
nikomu jinému šanci a odvezl si pohár za první místo v této tĜídČ. V sobotu druhý Milan Boháþ mČl v nedČli
vážnou havárii, ze které naštČstí vyvázl nezranČn. To už se ale nedá Ĝíct o jeho autČ, se kterým bude mít teć
mnoho práce, aby se postavil na start dalšího závodu.
Ve tĜídČ E1+2000 dvoukolek se odehrávaly nejvČtší boje mezi tĜemi vozy znaþky BMW. V sobotu první Pavel
Kotek s BMW M3 bojoval po celý víkend s Karlem Knopem na BMW M3 VPT. Karel v nedČli zabojoval
a odsunul Pavla Kotka na druhé místo.
Ve tĜídČ, kde kralují turbo motory a pohon všech þtyĜ kol nebo-li E1+2000/4WD vyhrál po oba dny Martin
Zeman s Mitsubishi Lancer Evo VI, který porazil i svého nejvČtšího soupeĜe JiĜího Špalka na Mitsubishi Lancer
WRC 05.
Mezi formulovými vozy E2/C-2000 bojovali Michal Novický s Reynard 032 F3a Robert Stec se Sužuji GSXR 1000. Výsledkem bylo první místo Michala Novického a druhé Roberta Stece.
V kategorii E2/C+2000 vyhrál neohroženČ rekordman tratČ David Komárek s vozem Norma M20F pĜed
druhým Alešem Mlejnkem s formulí Lotus a tĜetím Milošem Zmeškalem na Reynardu F 3000.
Absolutním vítČzem v historických automobilech se po oba dny stal Josef JankĤ s Lancií Delta HF Integrale.
Historické automobily jsou rozdČleny do tĜí obsahových tĜíd a jedné formulové. Ve tĜídČ HA-1300 obsadili
v sobotu první tĜi pĜíþky jezdci s þeskými vozy Škoda. První Roman Dokoupil se Škodou 130 RS, druhý Leopold
Pleva se Škodou 100 a tĜetí Radim Foldyna taktéž na ŠkodČ 100. V nedČli vyhrál Leopold Pleva pĜed Radimem
Foldynou a tĜetím Piotrem Mazem s vozem Fiat 128 CL.
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Ve tĜídČ HA-2000 vyhrál po oba dny Grzegorz Dudek s vozem VW Golf I.
V nejsilnČjší tĜídČ historických automobilĤ HA+2000 si první místo s odstupem udržel Josef JankĤ s krásnou
Lancií Delta HF Integrale pĜed druhým Miroslavem MatČjkou na stejném voze.
Celý víkend se nesl v duchu pohodové atmosféry jak v depu tak i kolem trati mezi diváky.
Z Ĝad divákĤ pĜišli závody navštívit hejtman moravskoslezského kraje ing. Jaroslav Palas. NedČlní výlet si
sem naplánovala i starostka mČsta Vrbna pod PradČdem paní ing. Helena Kudelová.
Velké podČkování patĜí, hejtmanovi Moravskoslezského kraje ing. Jaroslavu Palasovi, mČstu Vrbno pod
PradČdem, Policii ýR, Sboru dobrovolných hasiþĤ Vrbno pod PradČdem a Karlova Studánka, všem poĜadatelĤm,
mediálním partnerĤm, LesĤm ýR, Technickým službám Vrbno a pĜedevším sponzorĤm bez kterých by jsme
tento závod nemohli uspoĜádat.
za AMK Vrbno pod PradČdem Martin Pleva

Vrbno ožilo ping pongem
Nápad, uspoĜádat turnaj ve stolním tenise zrovna v þervnu, mohl pĜipadat nČkterým vyznavaþĤm tohoto sportu
jako ponČkud bláznivý, protože ping pong lze Ĝadit spíše mezi zimní sporty. Ale 34 úþastníkĤ, kteĜí dorazili
v sobotu 4. þervna do Sokolovny ve VrbnČ, dalo zapomenout poþáteþním obavám organizátorĤ o vhodnosti
tohoto termínu. A nepĜišli si zahrát jen místní z Vrbna, na turnaji se objevili i hráþi z Karlovic, SvČtlé Hory,
Bruntálu, Jeseníku þi Prahy a nejvzdálenČjší úþastník se objevil dokonce až z Holandska.
Tuto velmi dobrou úþast mĤžeme jistČ pĜiþíst i faktu, že v rámci turnaje byla uspoĜádána i exhibice, pĜi které
se pĜedstavili hráþi, kteĜí zaþínali svou kariéru ve VrbnČ a pozdČji dosáhli ve stolním tenisu výraznČjších
úspČchĤ. Z tohoto pohledu je veĜejnosti nejznámČjší asi Pepa Šimonþík, který se za svou sportovní kariéru mĤže
pochlubit titulem juniorského mista Evropy ve smíšené þtyĜhĜe z roku 1998 a další tĜemi medailemi z Mistrovství
Evropy juniorĤ. Dále je mistrem ýR v družstvech s TTC VP Frýdek-Místek 1999 a El NinČm Praha 2007, 2008
a 2009. Mistr ýR ve dvouhĜe 2009, pČtinásobný mistr ýR ve þtyĜhĜe. Úþastník MS 2008 a 2010 družstev, MS
2009 jednotlivcĤ a ME 2008 a 2009. Po pĜestupu z El NiĖa do francouzského Yportaise US v roce 2009 hraje od
nové sezony nejvyšší italskou soutČž za Paiuscato Este. AktuálnČ je na 91. místČ svČtového žebĜíþku.
Ale není to jen Pepa Šimonþík, kdo dČlá dobré jméno vrbenskému stolnímu tenisu. Další úspČšnou hráþkou se
stala Lucie Chlebová, která po zaþátcích ve VrbnČ nejprve okusila þeskou extraligu v NH Ostrava, poté odehrála
nČkolik sezón v Hamburgu a Grossburgwedelu, kde si vyzkoušela ligový ping pong v NČmecku a nyní je þlenkou
extraligového Frýdlantu nad Ostravicí, kde hraje spoleþnČ s legendou þeského ping pongu Marií Hrachovou.
Mezi nejvČtší úspČchy Lucky patĜí urþitČ medaile za tĜetí místo na Mistrovství ýR ve þtyĜhĜe a smíšené þtyĜhĜe
z roku 1999. Tento úspČch si zopakovala v roce 2004 v kategorii juniorek. V soutČži dospČlých se pak mĤže
pochlubit 2. a 3. místem v Extralize žen v letech 2009 a 2010.
Na exhibici i v turnaji se pĜedstavil další úspČšný bývalý „VrbeĖák“ Petr Rybár, který momentálnČ hraje
v druholigovém Jeseníku. Je nČkolikanásobným pĜeborníkem kraje, a to jak ve dvouhĜe, tak i ve þtyĜhĜe. Jemu
patĜí dík nejen za sportovní výkon pĜi turnaji, ale i pĜi jeho organizaþním zajištČní. Zkušenostmi z extraligového
stolního tenisu se mĤže pochlubit i František Polák, který si tuto soutČž zahrál ve Vítkovicích. Vyzkoušel si
i ligové soutČže v NČmecku a pĜi turnaji dokázal, že ping pong umí stále na vysoké úrovni, i když je momentálnČ
profesionálním trenérem tenisu. Své umČní nám díky mateĜským povinnostem nemohla pĜedvést Blanka
Martínková, která má na svém kontČ starty v nejvyšších ligových soutČžích v HodonínČ a DubĖanech,
v posledních letech po návratu do Vrbna je posilou našeho družstva v krajské soutČži.
Je zĜejmé, že turnaj, který byl uspoĜádán pĜi pĜíležitosti oslav 400 let Vrbna, byl pĜehlídkou toho nejlepšího, co
dokázal vrbenský oddíl stolního tenisu vyprodukovat. Ale aby to nebylo jen o minulosti, pĜedstavila se
i souþasnost. PĜi závČreþné exhibici se po boku Pepy Šimonþíka a Petra Rybára pĜedstavily pĜi þtyĜhĜe Natálie
Vlþková a Tereza Kopfová, které získávají v souþasné dobČ nejvČtší úspČchy pro náš oddíl, kdy suverénnČ
ovládají krajské žebĜíþky v soutČžích žactva i dorostu.
Co se týká samotného turnaje, mohli si zde zahrát hráþi všech výkonnostních kategorií. Spolu s ligovými hráþi
si zahráli úplní zaþáteþníci, nebo malé dČti. Po prvním kole byli hráþi podle výsledkĤ rozdČleni do 4 skupin podle
výkonnosti a dále v turnaji pokraþovali v samostatných kategoriích, což pĜineslo vyrovnané souboje na všech
výkonnostních úrovních. PoĜadí nejlepších v jednotlivých skupinách:
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Pepa Šimonþík pĜi
exhibici s minipálkou

Skupina A (celkem 9 hráþĤ)
1. Petr Rybár (Bruntál)
2. Martin MatČjíþek (Jeseník)
3. Lucie Chlebová (Vrbno)

Skupina B (celkem 9 hráþĤ)
1. Marek Šimonþík (Dlouhá StráĖ)
2. Richard Vojtko (Vrbno)
3. David Palivec (RýmaĜov))

Skupina C (celkem 9 hráþĤ)
1. ZdenČk Štefanišin (RýmaĜov)
2. Daniel Zelenka (Vrbno)
3. VítČzslav Hapka (SvČtlá Hora)

Skupina D (celkem 7 hráþĤ)
1. Natali Bušíková (SvČtlá Hora)
2. Martin Vilímek (Vrbno)
3. Daniela GalaĜová (Vrbno)

Každý z úþastníkĤ turnaje obdržel obþerstvení a vČcnou cenu, za
což patĜí dík MČstu Vrbnu, z jehož grantu byl turnaj financován,
a také sponzorĤm, kteĜí pĜispČli vČcnými nebo finanþními cenami.
Letos jimi byly firmy Advanced Plastics, Polykemi, Pega-vel Krnov,
Cukrárna Lucie Daránská Ludvíkov, Úþetnictví Ludmila Knápková
Ludvíkov a þlenové oddílu stolního tenisu, kteĜí se podíleli na
organizaci turnaje.
Ota Slavík
.

Putovní pohár pro Pytelu a Onderkovou
Finálovým kláním sportovního seriálu Trivallis cup byl závod v silniþní cyklistice Na
Videlský kĜíž. Závod se startoval u þerpací stanice OIL TEAM, vedl pĜes Mnichov zpČt
do Vrbna a poté se závodníci vydali smČrem na Vidly. Startovní pole se rozdČlilo na
dvČ skupinky, které se dále dČlily ve stoupání nad Bílým Potokem. ZávČreþné stoupání
na Videlský kĜíž se nejlépe podaĜilo vyjet dvojici Tanas Markos a Petr Hampl (oba
Mapei KaĖkovský), ve spurtu byl úspČšnČjší Tanas. Oba tito junioĜi studují na SG
Vrbno a jsou dalšími svČĜenci Vlastika MlynáĜe, kteĜí se dostali do þeské reprezentace.
Tu reprezentovali v kvČtnu na etapových závodech v Polsku a Švýcarsku. TĜetí se v cíli
objevil Luboš Tomeþek (Forman Cycling), který si poradil s nespolupracujícím Matoušem Hynkem z Jeseníku.
Bratrovražedný boj se odehrál mezi veterány, nakonec dopadl lépe pro Luboše Petruše, nedaleko za ním dojel do
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cíle jeho bratr ZdenČk (oba ACS Drak Vrbno), tĜetí dojel s odstupem ýenda Nakládal (ACS Drak Vrbno).
Závodníci, kteĜí cestou do Videl získali vČtší ztrátu, mČli svĤj cíl ve Vidlích. Nejprve do cíle dorazil Jirka Petruš
(ACS Drak Vrbno), který se momentálnČ pĜipravuje na Olympijské hry mládeže, které se konají na konci þervna
v ProstČjovČ. Za ním dorazily do cíle nejlepší dívky, zde se utkala juniorská reprezentantka v biatlonu Andrea
Prokešová (SK Vrbno) s kadetkou Klárou Škopcovou (ACS Drak Vrbno). Nutno Ĝíct, že dČvþata si ve
stoupáních nad Bílým Potokem opravdu nic nedarovala, zdatnČ jim u toho sekundoval i Marek Ohnoutka (SK
Vrbno). Souboj „na krev“ nakonec dopadl lépe pro Kláru Škopcovou. TĜetí ženou v cíli byla Martina Onderková
(SK Vrbno). Jedinou v kategorii do deseti let byla KateĜina MlynáĜová (ACS Drak Vrbno), ta jela zkrácenou traĢ.
Po dojezdu se závodníci pĜesunuli do ludvíkovské Cukrárny M.A.D., kde probČhlo nejprve vyhlášení
silniþního závodu a poté i slavnostní vyhlášení celkového poĜadí 2. roþníku Trivallis cupu. VítČzem celého
seriálu se stal Pavel Pytela (HO Vrbno) pĜed Vaškem Žabíþkem (SK Vrbno) a Martinou Onderkovou (SK
Vrbno). Závodníci byli rozdČleni do pČti kategorií, v mužích doprovodili Vaška Žabíþka na stupnČ vítČzĤ Tonda
Lant (CPV Krnov) a Tanas Markos (Mapei KaĖkovský), v ženách zvítČzila Martina Onderková pĜed Klárou

Škopcovou (ACS Drak Vrbno) a Andreou Prokešovou (SK Vrbno). Ve veteránské kategorii zvítČzil s jasnou
pĜevahou Pavel Pytela pĜed Leopoldem KoláĜem (SK Vrbno) a Miloslavem MlynáĜem (ACS Drak Vrbno).
V kategorii hochĤ do 15ti let celý rok svádČli souboj bratĜi Petrušové a MatČj Ptáþník, nakonec to nejlépe
dopadlo pro Jirku Petruše (ACS Drak Vrbno), druhý skonþil MatČj Ptáþník (Mapei KaĖkovský) a polámanému
ŠtČpánu Petrušovi nakonec tĜetí místo „vyfoukl“ Marek Ohnoutka(SK Vrbno). VítČzství v nové kategorii pro dČti
do deseti let získala díky pravidelnČjší úþasti KateĜina MlynáĜová (ACS Drak Vrbno), za ní skonþil Tomáš
Petlach (SpS Vrbno) a Jakub Roháþek (ACS Drak Vrbno).
Druhého roþníku Trivallis cupu se zúþastnilo 86 sportovcĤ, pouze þtyĜi z nich absolvovali všech devČt závodĤ
– byli to Pavel Pytela, Martina Onderková, JiĜí Petruš a Klára Škopcová. Všestrannost a umČní obstát v rĤzných
disciplínách je nezbytné pro zdravý vývoj organismu zejména u dČtí a mládeže. Také soutČžení napĜíþ vČkovými
kategoriemi se ukazuje jako velice pĜínosné a motivující, svČĜenec mĤže závodit s trenérem, student s uþitelem,
budoucí studenti mohou již pĜed vstupem na Sportovní gymnázium poznat své spolužáky, uþitele a trenéry.
Vrbenská veĜejnost má možnost vyzkoušet si sportovní disciplíny, kterým se vČnují sportovci ze Sportovního
gymnázia Vrbno. Výsledky Trivallis cupu najdete na www.sgvrbno.cz a www.acsvrbno.estranky.cz .
Velké podČkování patĜí majitelce Cukrárny M.A.D., která nám kromČ pĜíjemného zázemí poskytla i hodnotný
sponzorský dar. Akce se konala za podpory MČsta Vrbna, seriál se letos konal v rámci oslav 400let povýšení
Vrbna na mČsto.
Alena MlynáĜová
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Jarní duathlon
Pro „notorické“ cyklisty je velkým zdravotním nebezpeþím zkracování šlach na dolních konþetinách. Proto
klademe velký dĤraz na procviþování a také na bČhání jak pČšky, tak na bČžkách. BČžci naopak þasto trpí na
velmi namáhané klouby a šlachy a prospívá jim jízda na kole. Jako ideální pĜíprava se tedy jeví duathlon, kde se
stĜídavČ bČhá a jezdí na kole.
PonČkud netradiþnČ jsme zvolili duathlon 3-1-3-1-3-1. Závod se tak stává hodnČ zajímavý i pro diváky,
protože mizernČ bČhající cyklisté vČtšinou soutČží s hĤĜe jezdícími bČžci a bČhem závodu se mnohokrát mČní
poĜadí. Postupem þasu jsme našli ideální traĢ na konci Mnichova, která je vhodná i pro dČti, které ji vČtšinou
neabsolvují celou a odmČnu za výkon dostanou i tehdy, když ukonþí závod po jedné, nebo dvou tĜetinách. Na
prvních místech výsledkových listin skonþili:
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

MlynáĜová Alena
Metelková Zuzana
MlynáĜová Alena
Tomeþková Alena
Pospíšilová Radka
KoláĜová Gabriela
BednaĜíková ŠtČpka
KoláĜová Gabriela
KoláĜová Gabriela

Dluhi Jaroslav
Škopec Milan
Zahrádka Tomáš
Tomeþek Lubomír
Tomeþek Lubomír
Tomeþek Lubomír
Tomeþek Lubomír
Hvorecký Tomáš
Tomeþek Lubomír

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Molinová Alena
Kutláková Anna
Thomasová Ilona
Metelková Ivana
MlynáĜová Alena
MlynáĜová Alena
Prokešová Andrea
Metelková Zuzana
Prokešová Andrea

Peths MatČj
Peths MatČj
Hlobil Vladimír
Hlobil Vladimír
Hlobil Vladimír
Nakládal ýestmír
Markos Athanasios
Lasák MatČj
Žabíþek Václav

Poþasí se tentokrát pĜekonalo, slunce svítilo a bČželo se po tradiþní trati. Peloton byl tĜicetiþlenný a naplno
vyrazil Tonda Lant, skupinka za ním však byla jen 15vteĜin pozadu a v bČhu se už tvoĜila dvojice favoritĤ –
Žabíþek,Thomas. Situaci za sebou kontrolovali do té doby, než si Thomas hodil s kolem do trávy a po bČhu
nemohl nasadit ĜetČz. Tím se za Žabíþka dostali Hamáþek s Klechem. Klech Jardovi v posledním bČhu utekl a
stanovil tak poĜadí. Jarda Hamáþek všechny svým pĜekvapil a byl nejlepším cyklistou. Veterán Nakládal mČl
dostateþný náskok pĜed ZdeĖkem Petrušem, který trochu pobloudil pĜi bČhu. TĜetí byl Pavel Pytela. Nejlepším
mladíkem byl Marek Ohnoutka, mít lepší kolo, byl by nejspíš v prvních pČti. Druhým mladíkem byl s horším
bČhem Jirka Petruš a tĜetí Jakub Roháþek, který mČl štČstí, že pĜi defektu potkal Alenu, která mu kolo vymČnila.
V hlavní kategorii bylo osm dívek a pĜedloĖské vítČzství si zopakovala Andrea Prokešová pĜed Evou
Haltofovou a Martinou Onderkovou. PotČšila velká úþast „zelených“ mladíkĤ a zvláštČ jejich bojovnost, tČžko
jsem je zastavoval, všichni chtČli absolvovat celý závod. To však pro jejich vývin není dobré, bohatČ jim
pĤlhodina výkonu staþí.

Sponzorem je CHALUPA SNċŽENKA, 777 590 247, MNICHOV 216
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VydaĜený þerven vrbenských cyklistĤ
Dalších výrazných úspČchĤ dosáhli cyklisté ze Sportovního
gymnázia ve VrbnČ pod PradČdem, své kvality pĜedvedli nejen
souþasní studenti, ale i odchovanci trenéra Vlastimila MlynáĜe.
Velice dobĜe si na etapovém závodČ Okolo Slovenska vedl David
Dvorský (PSK Whirpool), když v páté etapČ vybojoval druhé místo
po dlouhém úniku s dvČma ukrajinskými jezdci, tento skvČlý
výsledek ho posunul na 9. místo v celkovém poĜadí a byl i nositelem
bílého trikotu pro nejlepšího jezdce do 23 let. Bohužel v pĜedposlední
etapČ musel závod ukonþit pro horeþnaté onemocnČní. I pĜesto se
díky tomuto parádnímu výsledku nominoval na Mistrovství Evropy.
Druhým odchovancem ACS Drak Vrbno, který je þlenem þeské
reprezentace, je Lubomír Petruš (Focus Znojmo). I jemu se
v þervnu daĜilo. Získal trikot pro nejlepšího vrchaĜe v etapovém
závodČ Carpathia Curiers, který se jel na polské stranČ Karpat.
Generálkou pĜed Mistrovstvím ýeské republiky byl závod ýeského
poháru v Plzni, kde se
hned tĜi závodníci, kteĜí
prošli zdejším systémem tréninku, dostali do první patnáctky. Devátý
dojel ZdenČk MlynáĜ, tĜináctý jeho oddílový kolega Lubomír Petruš
a þtrnáctý Dominik Hynek (Forman Cycling), který letos úspČšnČ
odmaturoval na SG Vrbno.
Etapovým závodem Haná Tour pokraþoval i ýeský pohár mládeže.
Mezi tČmi mladšími dosáhla dobrého výsledku Klára Škopcová (ACS
Drak Vrbno), která ve spoleþné kategorii žaþek a kadetek skonþila
v celkovém poĜadí na 3. místČ. Na pátém místČ v juniorech dojel Petr
Hampl (Mapei KaĖkovský), dvacátým místem jeho výsledek doplnil
Tanas Markos.
Naplno se v þervnu rozbČhly amatérské ligy, závodČní s amatéry
vnímají studenti SG Vrbno jako dobrou pĜípravu. Na konci kvČtna se
jel závod v KrnovČ, kdy na startu stálo 200 lidí. Celkovým vítČzem
závodu se stal profesionál ze stáje PSK Whirpool Tomáš Bucháþek,
kterému zdatnČ sekundoval David Dvorský – nakonec dojel na tĜetím
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místČ. Mezi juniory zvítČzil Petr Hampl pĜed Tanasem Markosem, když
v celkovém poĜadí mezi muži dojeli na 7. a 8. místČ. JeštČ lépe se Petru
Hamplovi daĜilo na dalších závodech Jesenického šneku, když dvakrát po
sobČ pĜekvapil celý kvalitnČ obsazený peloton, a aþkoliv je vČkem junior,
zvítČzil ve Velkých Heralticích i v RýmaĜovČ. V RýmaĜovČ se SG Vrbno
pĜedstavilo ojedinČlým hattrickem – zvítČzil zmiĖovaný Hampl, druhý dojel
Tanas Markos, tĜetí pak jejich trenér Vlastimil MlynáĜ. Lépe to dopadnout
nemohlo.
Velkým pĜekvapením byl na závodČ v RýmaĜovČ výkon nenápadného
Jaroslava Hamáþka (ACS Drak Vrbno), který se dva kilometry pĜed cílem
pustil do samostatného úniku, bohužel byl tČsnČ pĜed cílem dostižen, lépe se
daĜilo Klárce Škopcové, která i pĜesto, že se zamotala do hromadného pádu,
dokázala v závodČ pokraþovat, dostihnout vedoucí závodnici, zvítČzit
a pĜerušit tak sérii druhých míst z jarní þásti sezóny. Mezi mladšími žáky
zvítČzil nováþek v týmu Jakub Roháþek, který potČšil trenéry i fair-play
chováním, když pĜi pádu svého soupeĜe a budoucího spolužáka MatČje
Ptáþníka zastavil a nabídl pomoc. Na bednu se vrbenští mladší žáci postavili
i v KrnovČ, druhé místo získal ŠtČpán Petruš, tĜetí pak dojel Jakub Roháþek.
Konec þervna je tradiþnČ ve znamení Mistrovství ýeské republiky
dospČlých, které letos probČhne v Šumperku a Olomouci. Budeme fandit Luboši Petrušovi, Davidu
Dvorskému a Dominiku Hynkovi, junioĜi a kadeti se budou v þervenci vČnovat pĜípravČ jejich Mistrovství ýR,
které se bude konat na zaþátku srpna v PĜíbrami. Držte nám palce! Alena MlynáĜová

Vrbenští štamgasti vyrazili na nezvyklý školní výlet
Úderem osmé hodiny ranní v nedČli 12. þervna se scházeli pĜed hospĤdkou U DĜevasu štamgasti, kteĜí
netrpČlivČ vyþkávali na povel svého tĜídního uþitele Bohuslava RašĢáka. Jejich tĜídní uþitel je bývalý ale dodnes
velice oblíbený pedagog. Druhý roþník výšlapu na Sokolskou chatu byl tímto zahájen a štamgasti, kteĜí svĤj
kolektiv pojali jako školní tĜídu, vyrazili na túru, kde je v cíli þekalo lahodné obþerstvení.
TĜídní uþitel Bohuslav RašĢák, který v pĜíštím roce oslaví své jubilejní devadesáté narozeniny, byl k cíli
dopraven automobilem, aby vše stihl se svými kuchaĜi peþlivČ pĜipravit. Na lahodném guláši a vychlazeném
piveþku si všichni velice pochutnali. Šestnáctiþlenná tĜída si užila krásné sluneþné dopoledne, které slavnostnČ
ukonþila ve své oblíbené hospĤdce, odkud výlet byl zapoþat.
Studio STA o.s. | Radek Vráblík. Více na portálu www.studio-sta.cz
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Tenisový oddíl Vrbno pod PradČdem - „Turnaj kamarádĤ“
Dne 11. 6. 2011 se na kurtech tenisového oddílu Vrbno pod PradČdem uskuteþnil 8. roþník dnes již tradiþního
tenisového turnaje ve þtyĜhrách . Turnaje se zĤþastnilo 52 hráþĤ ve vČku od 16 – 65 let.
Po úvodním rozlosování do 4 skupin se v 9:00 hod. zaþaly hrát první zápasy. Systémem každý s každým byly
kolem 15:30 hod. ukonþeny zápasy ve skupinách . Pak mohly zaþít boje ve finálovém pavouku ( 1. a 2. ve
skupinách ) a pavouku útČchy ( 3. a 4. ve skupinách ).
A zde jsou výsledky :
Finálový pavouk: MÍZNER Jan, MALÝ Roman – BARTONċK Vladimír ml., DUDÍK Josef 5 : 3
Pavouk útČchy: ýEPERA JiĜí, JARMAR Vrastislav – KUNC Jaroslav ml., STIBOR Martin 5 : 4
Dobrá organizace pánĤ Petra Trundy a Vladimíra BartoĖka ml., výborné poþasí a jídlo se spolupodílely na
výborné atmosféĜe. I proto se všichni tČší na další roþník.
Více fotek na : www.tjsokolvrbnopodpraddedem.estranky.cz ( tenis )
Losování

Finále ÚtČcha:
Zleva: Kunc,Stibor,ýepera JiĜí,Jarmar

Finále Hlavní soutČž:
Zleva :Malý,Mízner J.,Dudík,BartonČk ml.

ZávČr

Za Výbor TO Igor Žemba
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Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovnČ v þervenci a srpnu
,,ýetba pČkné knihy je nepĜetržitým dialogem v nČmž kniha mluví a naše duše odpovídá.“
/André Maurois/
… z populárnČ-nauþné literatury
1.: SZCYGIEL, M.: UdČlej si ráj. Praha: DokoĜán, 2011.
2.: MACKERLE, I.: Návrat nejistý: po stopách nejvČtších záhad. Praha: Nakladatelství XYZ, 2011.
3.: KOŠġÁLOVÁ, M.: RĤžena Šlemrová, pikantní dáma. Praha: Petrklíþ, 2010.
4.: DROZDKOVÁ, L.: Skládání þajových sáþkĤ. Praha: Grada, 2011.
5.: MACKAIL, D.: Našeptávaþ snĤ: odhalte moc a sílu snČní. Praha: Metafora, 2011.
…z beletrie
1.: VIEWEGH, M.: Další bájeþný rok. Brno: Druhé mČsto, 2011.
Další bájeþný rok je zajímavou osobní kronikou roku 2010, pĜinášející nebývale detailní portrét nejznámČjšího
tuzemského autora.
2.: GREENHALGH, CH.: Coco Chanel § Igor Stravinskij. Brno: Jota, 2011.
Velký pĜíbČh na poþátku vČkĤ. Kdo by dnes neznal slavnou návrháĜku a zakladatelku módní Ĝíše Coco Chanel?
Kdo kdy neslyšel oslavném hudebním skladateli Igoru Stravinském? PĜesto je jejich pĜíbČh, jako mnoho
jiných, zavátý þasem. Jejich vzájemný cit a láska ale pĜekonávají i jedno století, které nás od nich dČlí.
3.: BROOKS, G.: StvoĜitelé a spasitelé. Praha: Plus, 2011.
Strhující, velkoryse rozvržený román o spletitém putování iluminovaného židovského rukopisu napĜíþ pČti
staletími. Poté, co se objeví v troskách válkou zniþeného Sarajeva, dostane se k mladé australské
restaurátorce vzácných knih HanČ Heathové. Ta pĜi jeho zkoumání narazí na Ĝadu tajemství, která se pĜed
þtenáĜem postupnČ vyjasĖují v pĜíbČzích lidí, jimž kniha od svého vzniku prošla rukama, aĢ už ji psali,
ilustrovali nebo ,,jen“ ukrývali a chránili pĜed þetnými nebezpeþími, která ji za dobu její dlouhé existence
hrozila.
4.: PLAIDY, J.: Královna diamantĤ. Praha: Baronet, 2011.
Slavná aféra s diamantovým náhrdelníkem otĜásla francouzským trĤnem a uspíšila revoluci, která krále
Ludvíka XVI.a Marii Antoinettu pĜivedla na popravištČ. Otázkou je, jak mohla být tak neskuteþnČ odvážná
a složitá intrika vĤbec zdárnČ provedena. Jak mohl být francouzský kníže a kardinál tak dĤvČĜivý
a neprohlédnout roli, která mu byla pĜisouzena? Jak mohl nČkdo drzé, ale bezvýznamné ženČ svČĜit šperk
pĜedstavující nesmírné jmČní? Kdo celé spiknutí zosnoval? Jean Plaidy nabízí vysvČtlení opĜené o její
hlubokou znalost historie a psychologie v napínavém romantickém pĜíbČhu.
5.: PALOV, CH.: TempláĜská šifra. Praha: Metafora, 2011.
Caemon Aisquith, historik, který málem objevil Archu úmluvy, netuší, že jeho poklidná pĜednáška skonþí
dýkou v zádech. Že mu pĜed oþima zavraždí mladého archeologa, který tvrdí, že templáĜi staþili odvézt svĤj
nejvČtší poklad pĜes Atlantik. Jakkoli je to nebezpeþné a nerozumné, Caemon nedokáže odolat a se svou
pĜítelkyní Eddie se rovnýma nohama vrhne do pátrání. Což souþasnČ znamená do nebezpeþí.
6.: BRAUNOVÁ, P.: Klub radostí dnešního dne. Praha: Plus, 2011.
Nový psychothriller Petry Braunové se zaobírá žhavým tématem sociálních sítí, které dramaticky ovlivĖují
mezilidské vztahy. Jako þervená nit se pĜíbČhem táhne neuróza a psychóza v rodinČ Moniky, hlavní hrdinky
knihy. Ta vyrĤstala u prarodiþĤ, jejichž psychiku krutČ poznamenala válka a vyrostla z ní narušená osobnost,
která to, þím trpČla v dČtství nepĜímo vrací svému okolí. NeuvČĜitelnČ si vymýšlí, intrikuje, vytváĜí kolem sebe
atmosféru strachu.
7.: NIEDL, F.: S vlþí hlavou v erbu. Brno: Moba, 2011.
DČj volnČ navazuje na pĜedešlé romány ýtvrtý králĤv pes a ýas vlkĤ. Hynek Tas z Boru znovu ztrácí lásku své
ženy Markéty, ale tato ztráta nepatĜí k jediným. Ztrácí svĤj hrádek Vlkov, vodní tvrz Blatec, syna a nČkde
v lesích mizí i jeho vlþice Šedá. Ale Tas nepatĜí k tČm, kteĜí by se vzdali bez boje. I když je mnohdy na kolenou,
zĤstává mu vzpĜímená hlava. ZĤstává mu jeho kĤĖ Flavius, získává nového pĜítele, ale i tajnou lásku ženy,
nechává se najímat jako ochránce kupeckých karavan. To vše se odehrává v dobČ nejdramatiþtČjšího kvasu
v království, kdy OldĜich z Rožmberka obléhá Tábor a Zikmundu Lucemburskému se podaĜilo dát dohromady
nejvČtší kruciátu té doby a kdy se schyluje k bitvČ na VítkovČ.
… pro dČti a mládež
1.: KRATOCHVÍL, M.: Hloupežníci. Praha: Mladá fronta, 2011.
Víte, kdo jsou to hloupežníci? Jsou to tĜi hloupí pidikluci, kteĜí nedČlají nic jiného, než lžou, pomlouvají
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a vyvádČjí zlomyslnosti. A do téhle loupežnické party se vlastní chybou dostane i Matyáš Pazdera. Je to
v jádru prima kluk, a tak ho pĜedstava, že by mČl patĜit k loupežníkĤm, dost dČsí. NaštČstí má mluvící svČtýlko,
které mu pomĤže všechno napravit!
2.: BREZINA, T.C.: Brána þasu. Výprava za dinosaury. Praha: Fragment, 2011.
Klub záhad je zpČt! Zažij s Jupiterem, Vicky a Nickem nová dobrodružství. Trojice se vydává do sklepení
hradu Sokolí skála, kde se skrývá dosud neodhalené tajemství: brána þasu. Celá minulost je náhle na dosah!
Tento objev chce zneužít šílenec jménem Lungati, který je kvĤli svému hrĤznému plánu posílá zpČt do doby
dinosaurĤ. Mají mu opatĜit krev Tyranosaura Rexe.
3.: SHAN, D.: Démon a zlodČj. Praha: CooBoo, 2011.
Když bratra Pecky Flecka ukradnou démoni, vydá se do jejich vesmíru, aby ho zachránil. Je to magické
nebezpeþné místo, kde vládne chaos. A pĜed Peckou stojí tĜi zásadní výzvy: nauþit se ovládat magii, najít
svého bratra a pĜežít… Ale Lord Lítost ho už netrpČlivČ oþekává…
Olga Hulínová, vedoucí pĤjþovny pro dospČlé

StĜípky z historie - 3. þást
1348 - z tohoto roku se dochovala listina, která dokazuje, že osada Gesenek (pĤvodní osada, která byla
rozložena podél Ĝeky Opavy) existovala již dĜíve
1613 - Bruntálský pán Hynek z Vrbna dal postavit na okraji mČsta dĜevČnou protestantskou modlitebnu a vedle
ní zĜídit hĜbitov
1623 - velká zima a hlad, lidé mrzli na ulicích, domácí zvíĜectvo, vþetnČ psĤ a koþek bylo vybito a snČzeno
1633 - mor a cholera si vyžádaly spousty lidských životĤ.
1703 - založeny nové hamry u Ludvíkova, pĜi jejichž stavbČ byla za 100 tolarĤ vykoupena stará pila od obce
a následnČ zrušena. Pro jejich snadnČjší provoz byla založena osada Ludvíkov, která mČla pĤvodnČ 29
usedlíkĤ
1723 - faĜe AndČlská Hora byla odebrána duchovní péþe pro Vrbno a mČsto bylo povýšeno na samostatné
místní kaplanství
1733 - v tomto roce bylo naĜízeno zvýšení cen dĜeva, které bylo dĤkazem zvýšené poptávky po dĜíví a zaþátku
jeho nedostatku
1738 - v MnichovČ poprvé použity pĜi seþení kosy, doposud pouze srpy
1748 - obrovská hejna kobylek „jako mraþna“ na podzim zniþila veškerou úrodu na polích i v zahradách
- zavedení konvenþních penČz, konvenþní proto, že byly konvencemi (smlouvami) dohodnuty s jinými
nČmeckými státy. Platily do roku 1857.
1768 - v dĤsledku dlouhotrvajících dešĢĤ a prĤtrží mraþen pĜišla povodeĖ. Podél celého toku Opavy byly
píseþné naplaveniny.
1773 - zima bez snČhu, po novém roce po tĜi týdny pršelo
1778 - ve mČstČ stĜídavČ rakouské a pruské vojsko
1818 - od þervna nebývalá vedra, v tomto roce mČlo Vrbno 170 domĤ s 1272 obyvateli. Z toho bylo 1250
katolíkĤ a 22 protestantĤ. Ve dvojtĜídní škole (obecné) bylo v zimním období 145 školou povinných
dČtí.
1828 - podnikatelé Weiss a Rössler založili továrnu na výrobu nití (dnešní Odetka, a. s.)
- 4. þervna navštívil Vrbno arcivévoda Anton, velmistr ěádu nČmeckých rytíĜĤ
1843 - studené a deštivé jaro
1848 - ve mČstČ založena tzv. „národní garda“ (Nationalgarde), ale brzy také zanikla
- vyskytlo se nČkolik onemocnČní cholerou
1858 - v klášteĜe sester ěádu nČmeckých rytíĜĤ založena dívþí škola, ve které byla 17. kvČtna zahájena výuka
Ĝádovými sestrami (dnešní budova gymnázia). Byly povolané z Ĝádového kláštera a školy v OpavČ
- 9. þervna prodává Caspar Eisenbach svoji firmu „výroba kovového zboží a továrna na stroje“ pĤvodnČ se zde vyrábČly pušky, pistole, koule do dČl pro rakousko-uherské zbrojovky - pod þ. p. 196 ve
VrbnČ Adolfu Raymannovi staršímu, majiteli „c. a k. soukromé továrny na výrobu lnČného zboží
a pĜádelny lnu“ z Frývaldova (dnes Jeseník). OprávnČní k provozování dáno 15. 6. 1859.
1868 - velmi úrodný rok na ovoce a obilí, 7. a 11. prosince „þerný den“ lesĤ, silný vítr poškodil zejména
jihozápadní a západní svahy, padlo asi 64 000 m3 dĜíví
1863 - 20. ledna veþer bČsnila vichĜice doprovázena bouĜí, blesky a hromobitím
1873 - založena ModeláĜská dĜevoĜezbáĜská škola ve VrbnČ pod PradČdem, od roku 1878 její oficiální název
znČl „CísaĜsko-královská škola odborná pro zpracování dĜeva“. Roku 1902 uzavĜena.
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- ve VrbnČ otevĜena první lékárna, její majitel, nČmecký lékárník PhMr. Hugo Meissner, ji pojmenoval
„U salvátora“
1883 - zahájení provozu v pĜádelnČ a tkalcovnČ juty
1893 - se narodil ve VrbnČ Max Ludwig, který proslul jako sochaĜ
1903 - 11. þervence povodeĖ, jakou lidé dosud nezažili. Zniþena sklárna, zboĜeny všechny mosty (kromČ mostu
na Mnichov).
- v MnichovČ zahájily þinnost spolky „DČlnický dĤm“ a „Místní skupina textilákĤ“. Oba spolky
ukonþily þinnost z moci úĜední v roce 1938.
1908 - v obci Železná založen vlastní „Hasiþský sbor“, do té doby byli hasiþi VI. sekcí hasiþĤ ve VrbnČ pod
PradČdem
1913 - rozhodlo obecní zastupitelstvo v Železné o stavbČ vodovodního vedení
- firma „zapsána jako „VeĜejná obchodní spoleþnost Ferdinand König a syn“ zahajuje ve VrbnČ výrobu
korkových zátek
- otevĜena dívþí škola klášterní na nám. Sv. Michala, vyuþovalo se v ní do r. 1985, tehdy zahájena
generální oprava budovy
1918 - 19. Ĝíjna zemĜelo sedm obyvatel na španČlskou chĜipku
1923 - jak vypadalo Vrbno v tomto roce?
MČsto spadalo pod politický okres Bruntál, mČlo 3420 obyvatel a ke katastru a správČ patĜily také Nové
Karlovice - þást dnešních Karlovic.
V majetku mČlo Vrbno 4 obytné domy, radnici, 2 školy, tČlocviþnu, pozemky o výmČĜe 141 755 ha. Hodnota
nemovitého majetku pĜedstavovala þástku 544 000 Kþ. Byl zde obecní dluh 181 749,84 a pĤjþka 100 000 Kþ.
Vybraly se obecní pĜirážky, a to: na domovní daĖ 104%, a k ostatním daním 250%. Vybíraly se poplatky:
za hlídacího psa 20 Kþ, z ostatních psĤ 40 a za luxusního 80 Kþ roþnČ. Další poplatky: za poražený kus hovČzího
dobytka a také za konČ 6 Kþ, za tele a poražený kus vepĜového 3 Kþ.
V þele mČsta - mČstského zastupitelství stál starosta se dvČma místopĜedsedy a sedmi radními. Za správu a chod
mČstského úĜadu zodpovídal mČstský tajemník. Na poĜádek ve mČstČ dohlíželi dva policisté a na poĜádek
v mČstském lese dbal lesní dozorce.
Na školství dohlížela „Místní školní rada“ v þele s pĜedsedou. Školka mČla dvČ opatrovnice. Obecná škola
chlapecká byla V. tĜídní s pČti uþiteli, Ĝeditelem a školnicí. Obecná škola V. tĜídní dívþí mČla také Ĝeditele, pČt
uþitelek a školnici. MČšĢanská škola III. tĜídní dívþí s Ĝeditelkou, 4 odbornými uþitelkami a školnicí. MČšĢanská
škola III. tĜídní chlapecká v þele s Ĝeditelem, 3 odbornými uþiteli a školnicí. Pokraþovací škola (pro uþnČ Ĝemesel
a obchodu) a tu vedl Ĝeditel.
Ordinovali 2 lékaĜi a 1 zvČrolékaĜ. Jeden lékárník a jedna porodní asistentka. Ve VrbnČ byla Okresní
nemocenská pokladna, tu Ĝídil pĜednosta, mČl svého zástupce, dále 3 úĜedníci a kontrolor, který byl zároveĖ
inkasistou.
Klášter „Congreg.Soror.Caritatis“ ěádu nČmeckých rytíĜĤ s pĜedstavenou, 4 Ĝádovými sestrami (2 byly
Ĝeditelkami škol), které vyuþovaly na obou dívþích školách i ve školce. Klášter mČl 1 ošetĜovatelku. Sídlo
Ĝímskokatolického farního úĜadu s faráĜem, koop., varhaníkem a kostelníkem. Klášterní nemocnice ěádu
nČmeckých rytíĜĤ s jedním lékaĜem, tĜemi ošetĜovatelkami a kuchaĜkami. Byl zde též chudobinec, který vedl
správce. V obecní knihovnČ pracovali jako knihovníci dva uþitelé a muzeum spravoval jeden z ĜeditelĤ škol.
Berní úĜad mČl pĜednostu a 3 úĜedníky. DĤchodkový kontrolní úĜad s vrchním revidentem a asistentem. Okresní
soud byl obsazen pĜednostou soudu, 2 oficiály a podúĜedníkem. Poštovní a telegrafní úĜad „Vrbno ve Slezsku“ tam pracoval vrchní poštmistr, bylo zde 6 adjunktĤ, 3 podúĜedníci, 1 montér u telegrafu a 1 pomocný sluha.
Železniþní stanice „Vrbno ve Slezsku“ mČla pĜednostu, 3 oficiály, 2 þekatelé a 2 úĜední hlídaþe. Na þetnické
stanici byl velitel, vrchní strážmistr, 5 strážmistrĤ, a 1 strážmistr v zácviku. VeVrbnČ byl též notáĜ.
SpolkĤ bylo celkem 30, vþetnČ okrašlovacího, spolek stenografĤ, dČlnické spolky všech továrních profesí,
zemČdČlských a lesních dČlníkĤ, vþelaĜĤ atp. Spolky politických stran 4 a 1 církevní komitét.
/in: Z historie Vrbna pod PradČdem a jeho okolí, Švantnerovi z panství na Železné 1999. 1.vyd./
1928 - ještČ v þervnu byly mrazy
- zavedení poplatkĤ za vodné
- ve VrbnČ se narodilo 62 dČtí
1938 - ve volbách zvítČzila sudetonČmecká strana, a proto do mČsta pĜišla nČmecká policie a 7. Ĝíjna nČmecké
vojsko. MČstem projíždČl Hitler spolu s Göringem a zfanatizovaný dav je nadšenČ vítal. Celé bruntálské
panství bylo zabaveno ěádu nČmeckých rytíĜĤ Hitlerem.
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1943 - ve mČstČ umístČn veliký vojenský lazaret, nemocnice byla na námČstí (pozdČjší speciální škola),
pro lazaret byly þasem zabrány i všechny místní školy
- 17. 7. bombardování mČsta, nČkolik lehþích bomb bylo svrženo na Bezruþovu ulici
1953 - obnoveno JZD, které bylo založeno 1950, avšak brzy po té zaniklo
1958 - k JZD ve VrbnČ pĜipojeno JZD Karlovice a JZD Mnichov
1968 - v srpnu do kraje pĜišla sovČtská armáda
1983 - stavba školního pavilonu, v nČmž byla výuka zahájena školním rokem 1985
1988 - dokonþena výstavba dvou lyžaĜských vlekĤ nad školou v pĜírodČ
1993 - v kvČtnu vychází 1. þíslo zpravodaje s názvem Vrbenské noviny
- zahájena II. etapa plynofikace mČsta ( ulice Nádražní, Sv. ýecha, Husova a DČlnická )
1998 - 25. 1. spoleþnost OKD, Doprava a.s. zahájila osobní dopravu na trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod
PradČdem
2003 - v nedČli 11. kvČtna krátce po poledni projeli naší obcí úþastníci III. etapy 56. roþníku
cyklistického závodu míru. Etapa vedla z Krnova pĜes Bruntál, Malou Morávku, Ludvíkov
a Vrbno na Vidly, ýervenohorské sedlo a do polské Polanice
2008 - mČsto má svou vlajku skládající se z pČti pruhĤ. TĜi modré pruhy korespondují s barvou znakového štítu
a novČ vyjadĜují také polohu obce nad soutokem trojí Opavy. Oranžový pruh zastupuje znakovou figuru
lišky. Zlatý pruh pĜedstavuje znakové zlaté bĜevno a pĜipomíná „zlaté þasy“ v dČjinách mČsta. Návrh
vytvoĜil pan Jan Tejkal.
PĜipravila: Hana JankĤ

UzavĜená manželství
28. 05. 2011

Pavel Zlámal + Rozálie Janderová (Vrbno+Guntramovice)

11. 06. 2011

Petr Podešva + Dagmar Patrovská (oba Vrbno)

18. 06. 2011

Petr Lindner + Veronika Nováková (oba Široká Niva)

J. Novotná

BlahopĜejeme k narození
Terezie Mí þ ko vá
Natalie Ko s t el ní ko vá
David M al ý

Vrbno pod PradČdem – Mnichov
Vrbno pod PradČdem – Mnichov
Vrbno pod PradČdem

D. Tománková

Rozlouþili jsme se
František Vi š vade r
Anežka P Ĝ i byl o vá
Marie M at ul o vá
Jaromír C hr o bo k

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

BlahopĜejeme
Výbor Místní skupiny ýeského þerveného kĜíže ve VrbnČ pod PradČdem
srdeþnČ blahopĜeje své dlouholeté þlence

paní Anežce JuĜíkové
k jejímu významnému životnímu jubileu 90 let. PĜejeme všechno nejlepší,
hlavnČ hodnČ zdraví a spokojenosti a mnoho sil do dalších let.
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Dne 13. þervence 2011
oslaví své kulaté narozeniny

pan PETR KRUPA
z Vrbna pod PradČdem.

HodnČ štČstí, zdraví, plnou prodejnu i pokladnu a mnoho spokojených zákazníkĤ
pĜeje „Kolektiv z hospĤdky“.

„Kdo je poĜád veselý, stará moudrost praví,
nenaĜíká v posteli, užívá si zdraví“.
Dne 23. þervence 2011 oslaví už podruhé své 30. narozeniny

pan František Orth
z Vrbna pod PradČdem.

HodnČ zdraví, štČstí, lásky a životní pohody do dalších let Ti pĜeje
pĜítelkynČ ZdeĖka, sestra Monika s manželem a všechny naše dČti.

„Tiše pĜišel jako sen, TvĤj narozeninový den.
Tento den je jenom TvĤj, tak se bav a oslavuj.
Budeme se s Tebou smát, ze srdce Ti blahopĜát“.
Dne 15. srpna 2011 oslaví krásné 80. narozeniny

pan MetodČj Zabloudil
z Vrbna pod PradČdem.

Všechno nejlepší, pevné zdraví a ještČ hodnČ krásných chvil,
strávených s námi, Ti ze srdce pĜeje manželka Anežka,
dcery Miluše a Jarmila a syn Ivan s rodinami.

Dne 21. srpna 2011 oslaví krásné 98. narozeniny

paní Josefa Blisová
z Vrbna pod PradČdem.

Všechno nejlepší a hlavnČ hodnČ zdraví jí do dalších let
pĜeje redakþní rada našeho Zpravodaje.
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Vzpomínáme

Dne 7. þervna 2011 jsme vzpomnČli 10. smutné výroþí úmrtí

paní Heleny Frolové

z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.
S láskou stále vzpomíná manžel Antonín s rodinou.

Dne 20. þervna 2011 jsme vzpomnČli nedožitých 90 let našeho tatínka a dČdeþka

pana Vladimíra Svobody
ze Široké Nivy.

Kdo jste ho znali, vzpomeĖte s námi.
Rodina Svobodova.

„To, že þas rány hojí, je jen zdání.
V srdci zĤstává bolest a vzpomínání“.
Dne 30. þervna 2011 jsme vzpomnČli nedožité 50. narozeniny

pana Pavla Holého
z Vrbna pod PradČdem.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Lída, syn Pavlík a celá rodina.
DČkujeme všem, kdo mu vČnují tichou vzpomínku.

„ýas utíká a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta a vzpomínka v srdcích zĤstávají“.
Dne 2. þervence 2011 vzpomeneme 7. smutné výroþí úmrtí

pana Václava Ondryhala
z Vrbna pod PradČdem.

Vzpomíná manželka Jolana, syn Jaroslav a dcera Lenka s rodinami.
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„To, že se rány zahojí, je jen zdání, v srdci zĤstává bolest
a vzpomínání“.
V pondČlí 11. þervence 2011 vzpomeneme s velkou bolestí
a slzami v oþích 4. výroþí úmrtí našeho
milovaného a obČtavého tatínka a dČdeþka

pana Pavla Strnadela
z Vrbna pod PradČdem

a dne 27. þervna 2011 jsme vzpomnČli jeho nedožité 83. narozeniny.
V nedČli 17. þervence 2011 vzpomeneme
14. výroþí úmrtí naší milované maminky a babiþky

paní VČry Strnadelové
z Vrbna pod PradČdem.
RovnČž vzpomeneme 21. þervence 2011 její nedožité 77. narozeniny.
S láskou a bolestí vzpomínají dcery a synové s rodinami.

„Jak potĤþek v lese tiše plyne a nezĤstane stát,
tak zĤstala jen cestiþka na hĜbitov,
kde mĤžeme rozsvítit svíþku, kytiþku dát a tiše vzpomínat“.
Dne 2. þervence 2011 vzpomeneme 20. smutné výroþí úmrtí

pana Emila Schindlera
z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.
S láskou vzpomínají manželka a dČti s rodinami.

Dne 7. þervence 2011 vzpomeneme 9. smutné výroþí úmrtí

paní JiĜiny Kocourkové
a dne 12. þervence 2011 vzpomeneme 37. smutné výroþí úmrtí

pana JindĜicha Kocourka.
Vzpomínají dČti s rodinami.
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„Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik smutku zĤstává v srdcích tČch nejbližších.“
Dne 8. þervence 2011 vzpomeneme 4. smutné výroþí úmrtí

pana JindĜicha Darmovzala
z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.

SouþasnČ 16. þervence 2011 budeme vzpomínat jeho nedožitých 65 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka JiĜina, syn René s rodinou,
syn JindĜich a sourozenci.
Kdo jste ho znali a mČli rádi, vzpomeĖte s námi.

„TČžko se s Tebou louþilo, tČžko je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekonþí, v srdci TČ stále budeme mít.
MČl jsi rád život a lidi kolem sebe
a my všichni jsme milovali Tebe.
Dne 16. þervence 2011 vzpomeneme nedožitých 66 let našeho
drahého manžela, tatínka a dČdeþka

pana Ladislava TesaĜe
z Vrbna pod PradČdem – Ludvíkova.

Kdo jste ho znali, vzpomeĖte, prosím, s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila, dcery Jarmila,
Lenka a Lada s rodinami
a vnouþátka Pepík, Robik a Leniþka.

„Tak ráda jsi pro nás žila a s námi tady byla,
vždy na tváĜi úsmČv mČla,
zlý osud nám Tebe náhle vzal.
A co my za lásku Tvou Ti mĤžeme dát?
Jen svíci a kytiþku na hrob Ti mĤžeme dát,
chviliþku postát a tiše na Tebe vzpomínat“.
Dne 2. srpna 2011 vzpomeneme nedožitých 90 let naší milované
maminky, babiþky a prababiþky

paní Jarmily Kopecké
z Ludvíkova.

Kdo jste ji znali a mČli rádi, vČnujte jí tichou vzpomínku s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Marta, VČra, Jarmila a syn JiĜí
s rodinami a všechna vnouþata a pravnouþata.
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„MoĜe lásky jsi s sebou vzal, hory bolesti jsi nám zanechal.
Tak, jak Ti z oþí záĜila láska a dobrota,
tak nám budeš chybČt do konce života“.
Dne 19. þervence 2011 vzpomeneme 20. smutné výroþí úmrtí

pana Jana Valíþka
z Vrbna pod PradČdem.
S láskou stále vzpomínají manželka Radmila, synové Jaroslav a Radek
a vnouþata.

„Jak krásné by bylo k narozeninám Ti blahopĜát,
jak tČžké je u hrobu stát a vzpomínat“.
Dne 22. þervence 2011 by oslavila své 70. narozeniny

paní Jana Nováková
z Vrbna pod PradČdem.
ZároveĖ si 26. prosince t. r. pĜipomeneme 7. výroþí,
kdy nám po tČžké nemoci navždy odešla.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Lenka a Jana s rodinami.

„To, že þas rány hojí, je jen zdání.
srdci zĤstává bolest a vzpomínání“.
Dne 23. þervence 2011 vzpomeneme 1. smutné výroþí úmrtí

paní Marie Lakaštíkové
z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.
Vzpomíná celá rodina

„TČžko se s Tebou louþilo, tČžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekonþí, v srdcích TČ navždy budeme mít ...“
Dne 31. þervence 2011 vzpomeneme nedožité 70. narozeniny a zároveĖ
dne 19. záĜí 2011 vzpomeneme 7. smutné výroþí, kdy nás náhle a navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dČdeþek,

pan Ing. JiĜí Nejdl
z Vrbna pod PradČdem
S láskou stále vzpomínají manželka Marcela, dcera Hana s rodinou a syn
Radim.
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„ýas plyne dál a nevrátí, co vzal.
Jen bolestné vzpomínky a v oþích slzy zanechal“.
Dne 8. srpna 2011 vzpomeneme 3. smutné výroþí úmrtí

pana Václava Joška
z Vrbna pod PradČdem.
S láskou vzpomínají manželka a dČti s rodinami.

„Kdo v našich srdcích a myslích žije,
je stále s námi a nikdy neumírá“.
Dne 14. srpna 2011 vzpomeneme 6. smutné výroþí úmrtí našeho strýce a dČdy

pana Alfréda Klíþníka.
Vzpomínají dcery Magda a RĤža s rodinami a Šárka.

„MČla jsem vás ráda, chtČlo se mi žít.
PĜišla však nemoc zlá a já musela odejít“.
Dne 14. srpna 2011 vzpomeneme 1. smutné výroþí, kdy nám navždy odešla
naše milovaná manželka, maminka a babiþka

paní Emílie Šrámková
z Vrbna pod PradČdem.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Štefan a dcera Milena.

„ýas mírní bolest, ale nedá nikdy zapomenout“.
Dne 16. srpna 2011 by se dožil 80 let

pan František ýudovský
z Vrbna pod PradČdem.
Jeho þas života se však naplnil již 3. srpna 2005, kdy nás po dlouhé
a tČžké nemoci opustil navždy.
Kdo jste ho znali, vČnujte mu tichou vzpomínku s námi.
Manželka, syn a dcery s rodinami.
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„Jen svíci a kytiþku na hrob Ti mĤžeme dát,
chviliþku postát a tiše na Tebe vzpomínat“.
Dne 19. srpna 2011 vzpomeneme 13. smutné výroþí úmrtí

paní Anny Relovské
z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.
Stále s láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Inzerce

Nabízím pronájem nového mezonetového bytu v centru Vrbna pod PradČdem.
Informace na tel. þ. 602 521 480.
Prodám RD po rekonstrukci ve VrbnČ pod PradČdem,
Husova ul. Podrobnosti na www.bezrealitky.cz
nebo na tel 605 871 283.
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4. Zlomyslný skĜítek Šklíba popletl v noci názvy þeských pohádek.
Napravíš to?
1) Sedmero hlodavcĤ
2) O Sluneþníku, Kuleþníku a Deštníku
3) Princ Auauau
4) TĜi zlaté rohy dČda Všeználka
5) Blondýnka
6) Pekáþku, peþ
7) Uhelka
8) Krátký, Úzký a Slepý
9) Modrá Karkulka
10) Pták PlameĖák a liška Eliška

5. Zakroužkuj správný název pohádky:
1) Žabí …
2) Z pekla …

a) princ

b) král

c) trest

a) štČstí

b) smĤla

c) trápení

b) Veþernice

c) Beranice

b) král

c) tulák

b) TĜíkolka

c) Automobilka

b) þarodČjnice

c) bába

b) na draka

c) daleko

b) víla

c) rybka

3) Princ a …

a) Sluneþnice
4) Byl jednou jeden …
a) princ
5) Princezna …
a) KolobČžka
6) Nesmrtelná …
a) teta
7) Princové jsou …
a) stateþní
8) Jezerní …
a) královna

6. Podle dat najdi v kalendáĜi jména, jejich zaþáteþní písmena tvoĜí tajenku:
„A ve kterém místČ cítíš nejvČtší
bolest?“ prohlíží pan doktor
PéĢu Popletu.
„Prosím ve (tajenka)“
30.6.
23.11.
1.8.
22.3.
19.12.
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Knihovna mého srdce
Mám-li napsat své srdeþné vyznání,
pak musím uvést nejprve svoje pĜiznání,
že bČhem mého života, tedy nČkolika desítek let
jsem poznal Obecních a MČstských knihoven nejménČ pČt.
Vím, že by mČ naše knihovna ve VrbnČ pod PradČdem
nemohla nazývat þtenáĜským dČdem,
co pĜeþetl všechny svazky, co jsou v knihovnČ
a pĜesto vím, že mi dala k mé životní spokojenosti hodnČ.
V dobČ, kdy byla vyhlášena literárnČ-výtvarná soutČž na regionální povČsti,
mČl jsem možnost se s povČstmi blíže seznámit, a to bylo to mé štČstí.
Zapojil jsem své múzy a pĜevedl jsem vybrané povČsti v próze napsané,
do veršované podoby a takto upravené byly mnohé ve Zpravodaji vydané.
V naší MČstské knihovnČ jsem mČl také možnost se s internetem seznámit
a pak jsem mohl svému „veršovanému obþasníþku“ oznámit,
že jsem v naší knihovnČ poprvé vidČl „internet“,
a tak získal poznání, jak se proti dĜívČjšku mČní svČt.
Já však zĤstanu u toho, co mám rád a co mi dČlá potČchu
a pokud má literární práce udČlala þtenáĜĤm radost, tedy vedla k úspČchu,
pak musím pĜiznat se a podČkovat, vždyĢ vdČþím jí za hodnČ
„KnihovnČ mého srdce“, tedy MČstské knihovnČ u nás pod PradČdem ve VrbnČ.
Vlastimil Dušek, dĤchodce

ChtČla bych být kvČt....
ChtČla bych ti jako kvČt rozkvést v dlaních
a krásnČ zavonČt..
ChtČla bych ti darovat ten nejkrásnČjší úsmČv
pro štČstí.
ChtČla bych tČ ujistit, že ti vČĜím.
Nevím, kdo dal mi tu lásku,
kdo dal tu touhu, abys pĜi mČ stál.
Kdo dal to pĜání, abys s mým tČlem si hrál,
aby ty ses na mČ smál a Ĝíkal slĤvka vyznání
a bral mĤj život zlehka do dlaní.
Elena ýipcová (Rusková), Krnov – z knihy básní Sedm teþek
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Ukázka z knihy Malý duch VČtrník

Úvod:
Jmenuji se Jakub Rusek a napsal jsem knihu Malý duch VČtrník. Tato kniha
pĜedstavuje tajemný svČt malého ducha jménem VČtrník, který se plete do rĤzných
problémĤ. Já vám teć pĜináším ukázku této knihy a pĜeji vám pČkné þtení.
1. kapitola: VČtrník
Byl jednou jeden duch, který se jmenoval VČtrník. Víte proþ se tak jmenoval? VČtrník se jmenoval
VČtrník, protože poĜád jenom foukal. A foukalo tak, že to odfouklo i druhého ducha Hopsálka. Když
VČtrník poþítal netopýry, napoþítal jich sotva 27 a usnul. (Duchové poþítají netopýry, ne oveþky).
KrásnČ se mu spalo. Druhý den jeli s pirátem Jackem na školní výlet. Kam asi? PĜece na HELOWIN
do strašidelné ulice. VČtrník mČl výhodu, protože má narozeniny na Helowin. Jeli domĤ. VČtrník zase
poþítal netopýry a po 12. usnul.
2. kapitola: Hopsálek má škytavku
Jednoho dne VČtrníka probudilo: škyt, škyt, škyt. Hned si Ĝíkal, že nČco není v poĜádku, ale co?
Honem vyskoþil z postele a bČžel zkontrolovat Hopsálka. A v tom škyt! Už si byl jistý, že je to
Hopsálek. Když byl u Hopsálka, tak se zeptal Hopsálka, co mu je. „Mám škytavku“, povídá
Hopsálek. „Já ti poradím, co máš dČlat, ano?“ Ĝekl VČtrník. „DobĜe.“ VČtrník pĜemýšlí, co by mČli
dČlat, a vykĜikne: „Už to mám!“ A Ĝekl Hopsálkovi, aby se postavil na hlavu. A Hopsálek na to: „Né,
to nikdy.“ „DČlej! Nebo tČ mám postavit vzhĤru nohama sám?“, povídá VČtrník. „Tak jo,“ na to
Hopsálek. Hopsálek se postavil na hlavu a VČtrník povídá: „Tak co, funguje to?“ škyt! „Bál jsem se,
že to udČláš!“ A VČtrník pak Ĝekl Hopsálkovi: „Vypij sklenici vody bez nadechnutí!“ A Hopsálek
pĜinesl sklenici vody a vypil ji. Škyt! Najednou VČtrník dostal nápad. Dovedl Hopsálka do jednoho
pokoje a najednou se vypnul proud. Tedy VČtrník ho vypnul a teć na Hopsálka bafl a Hopsálek se tak
lekl, že už nemČl škytavku.
3. kapitola: VČtrníkĤv vynález
Jednou mČli ve škole soutČž o nejlepší vynález a VČtrník nevČdČl, co by vynalezl.
Zeptal se tatínka, jestli má poĜád stroj þasu. Tatínek mu povídá“ „Mám, proþ?“ a VČtrník mu Ĝekl:
„ChtČl bych ho použít a funguje vĤbec?“ A tatínek mu Ĝekl: „Ano, funguje a mĤžeš ho použít, jen
nedČlej neplechu!“ Než tatínek Ĝekl neplechu, VČtrník už byl na pĤdČ u stroje þasu. Zapnul ho,
nastavil na zemi za hodnČ dlouhou dobu (ještČ modernČjší než dnes). Vzal si nČjaké souþástky
z obchodu a utíkal þasovou dírou domĤ, vypnul stroj þasu a bČžel kreslit plány. VĤbec mu ty plány
nešly, a tak to bylo samé: „To ne!“ a „To taky ne“ nebo „Co je to za blbej nápad?!“ Asi tak 234. plán
byl dobrý. VČtrník doslova skákal radostí a šel stavČt svĤj plán. StavČl, šrouboval, zatloukal hĜebíky,
až z toho nakonec vyšel samomazací toustovaþ. Jmenoval se Samotouster. Na obou bocích mČl
takový dĤlek, u každého dĤlku VČtrník namaloval písmenko, na levé P a na pravé D. Písmenko P
znamenalo, že tam se má dát vČc, kterou chcete mít na toustu první, a do dĤlku D se má dát vČc,
kterou tam chcete druhou. NapĜíklad do dĤlku P máslo a do dĤlku D marmeládu. Tatínek mu Ĝekl, že
je to úžasný vynález. VČtrník zívl a Ĝekl: „Taky jsem kvĤli nČmu nespal.“ A tatínek na to: „Dnes se
vyspi, je nedČle, zítra škola a soutČž. Takže ty se musíš vyspat!“ „DobĜe, tati,“ Ĝekl VČtrník. Druhý
den se VČtrník radoval, ale všechna strašidýlka, až na Hopsálka se mu smála a Ĝíkali mu: „Hele, ty jsi
ten VČtrník, co minule pĜinesl robotického mravence a navíc nefunkþního? Co to bude dnes?
Nefunkþní elektrická kuliþka?
Hi, hi, hi, ha, ha, ha, he, he, he.“ Když pĜedvedl svĤj vynález, tak už konþila soutČž a vyhlašovali
vítČze. VČtrník vyhrál! VČtrník na tĜi vteĜiny zmlknul a potom...
...Vyyyyyyyyyyhráááááááááál jseeeeeeeeeeem!
Jakub Rusek, 10 let, knihu zaþal psát pĜed 2 lety a dokonþil ji pĜed rokem
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Ukázka z knihy Protijed

1. díl: Bylo, nebylo...
„Kim vstávej!“, zavolal na spící elfku za oknem þísi hlas. Byl to další elf, který se jmenuje Harry. „Ahoj,
Harry, co se dČje?,“ pozdravila elfka kamaráda a pĜi tom si mnula oþi. „Dostal jsem prima nápad... pojć se
mnou do Diamantového lesa.“ „Co, ale...“ „Já vím, že je tam zakázaný vstup, ale bude legrace,“ pĜerušil ji
Harry. Nikdo z elfĤ se tam neodvážil od té doby, co tam byl ten slavný badatel... jak se jen jmenoval? Ano,
pĜece slavný elfí badatel James Peter Korns!“ „Tak jo! Možná jsem se zbláznila, ale jdu do toho.“ Tak šli
a šli, až došli k Diamantovému lesu. „ěíká se, že v tomhle lese rostou i zlaté houby! Pojćme nČjaké najít.“
„Tak jo a pak z nich bude zlatá dobrota-elfí smaženice, ale potĜebujeme ještČ trochu duhových kvČtin...“
„Na palouþku u studánky jsou ty nejlepší!“ A už básnili o dalších elfích dobrotách, které mĤžou
z nasbíraných hub uvaĜit. Harry jako první zaznamenal zlatou houbu jen o kousíþek dál. Rychle se pro ni
natáhl a v tom...“Sss, chramst.“ A neštČstí bylo na svČtČ. Harryho kousl Rubínový had! Rubínový had je
had, kterého znali pouze z elfských pohádek. Potom had promluvil: „Sss, do roka a do dne budeš spát
v rakvi!“ Byl to had, kterého se všichni báli, a protijed na jeho uštknutí neexistoval. Tedy alespoĖ si to
všichni elfové, trpaslíci i ostatní kouzelné bytosti mysleli. Jeden þlovČk ho pĜece jen znal...

2. díl: Tajemná elfka
„Au!,“ vykĜikl Harry bolestí. „Co se... To ne! Myslíš, že to je...,“ Ĝekla Kim. Když tak pĜemýšleli, co
budou dČlat, nad hlavou jim prolétla þistá a bílá holubiþka a zpívala: „Uštknul ho had, díky jeho hlouposti,
protože se bojí, necítí ani bolesti. Má jen jednu možnost, chce-li, by jeho život byl zas jak med, tou
možností je protijed! Za tČmito lesy na kopci, tam sídlí jedna žena, a to, že má recept, o tom nikdo ponČtí
nemá!“ „Ten pták mluví!,“ to byla první vČc, která Harryho napadla. „Nemysli na to, že mluví, ale na to
o þem! Za Diamantovými lesy je nČjaká žena, co zná protijed! Musíme tam jít. Máš sílu jít se mnou?“
„JistČ, pĤjdu s tebou!“, a tak si s sebou každý vzal nĤž a meþ a šli. PĜešli Diamantový les a v tom zaslechli
podivný trochu pištivý hlásek: „Hepþík!“ „Pst,“ špitl Harry na Kim a ukázal na kĜoví na kraji
Diamantového lesa. Kim na nČj kývla a skoþila do kĜoví. „Áááá!“ zapištČl onen hlas z kĜoví. „JĤ, koukni,
jak je malý.“ ěekla Kim, když vylezla ze kĜoví s maliþkým trpaslíkem v náruþí. „J-já jj-jsem A-Albert,“
Ĝekl malý trpaslík koktavým hlasem. „Vezmeme ho s sebou, když bude chtít,“ navrhla Kim. „Tak dobĜe, ale
nesmí zlobit!“ „Ne, já jsem moc hodný trpaslík, prosím,“ Ĝekl zase trpaslík, ale tentokrát se záĜivým
úsmČvem na tváĜi. „Je jako nČjaké roztomilé zvíĜátko!“ „Já jsem trpaslík!“, protestoval Albert. „Tak
Alberte, jdeme támhle na ten kopec,“ vysvČtlila mu Kim a ukázala smČr. A potom už všichni šli
a vysvČtlovali trpaslíkovi, co se stalo. Vyšli kopec a zaklepali na dveĜe starého domu. OtevĜela jim záhadná
elfka.

3. díl: Nebude to tak jednoduché...
„To je urþitČ ona!,“ Ĝekl Harry. Ve dveĜích stála stará, ale moc krásná elfka „Ehm, dobrý den...no, mého
kamaráda...“ „Vím, proþ jste tu!,“ pĜerušila žena Kim. „Co, ale jak...“ „Je to možné? Jsem vČštkynČ
a pomohu vám, ale...“ „Takže bude v poĜádku?“ „Já...“ „Máte tu ten protijed?“ „Ach, drahá dítka... Pojćte
dovnitĜ, postavím na þaj.“ A tak šli dovnitĜ. Její dĤm zvenþí vypadal jako stará barabizna, ale uvnitĜ to bylo
kouzelné. Byl to malý dĤm, ale pĜesto byl fascinující svou jednoduchostí a krásou. Všude visely obrazy,
nejspíš ruþnČ malované, elfka je pohostila þajem v pravém elfím porcelánu, nejspíš také ruþnČ vyrobeném,
o þemž napovídal i pracovní stolek na jeho výrobu. Ale nejvíc Kim zaujala sklenČná koule na malém stolku.
ZáĜila duhovým svČtlem a pĜímo z ní záĜila magie. „Páni, to je nádhera!,“ nemohla to neĜíct. „DČkuji, Kim.“
„Cože, ale...“ „Dejte si þaj, aĢ vám chutná, Kim, Harry a Alberte.“ „Páni!,“ zapištČl trpaslík. Za chvíli, až se
jim podaĜilo zavĜít pusy otevĜené údivem, se dali do þaje. „A já myslela, že mČ tu už nic nepĜekvapí. Ten
þaj je tak sladký a dobrý. Je úžasný. Moc dČkujeme, paní... “Megee Wanterpoom, Ĝíkejte mi Megee. Jsem
opravdu ráda, že vám chutná mĤj þaj... a teć, ten protijed. Kim mČla bys vČdČt, že mám pouze recept na
protijed. Nemám hotový protijed.“ „To znamená, že...“ „Nebude to tak jednoduché, dČvþe...“

Daniela Rusková, 12 let, knihu napsala pĜed rokem
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Na koci kvČtna a na zaþátku þervna probČhla na Základní škole soutČž
„O nejkrásnČjší pohádku o VrbnČ" ke 400. výroþí mČstaVrbna.
Jana Kudlíková


2QHNUiVQĒMätSRKiGNXRPĒVWĒ9UEQĒ
%\O MHGQRX MHGHQ GUDN MPpQHP 9UEHĜiN 0ĒO YHONi NĢtGOD D GORXKô RFDV %\GOHO QD
=iPHFNpKRĢH0ĒOYHONôSUREOpPSURWRæHQHXPĒOäOHKDWSODPHQ\+UR]QĒVHNYĪOLWRPXWUiSLO
-HGQRX äHO SUR UDGX NH NRX]HOQtNRYL GR 9UEQD 'UDN VH KR ]HSWDO MDN VH XĀt äOHKDW
SODPHQ\ .RX]HOQtN PX ĢHNO DĨ SRĀNi SĪO KRGLQ\ 2Q PH]LWtP XYDĢt NRX]HOQô QiSRM]E\OLQNWHUp
QDWUKDOQDKRĢH3UDGĒG9RGXQDEUDO]2SDY\=DSĪOKRGLQ\]DYRODOGUDNDDE\VHäHOQDStW
'UDN VH QDSLO ]UXGQXO SDN ]H]HOHQDO D SR FKYtOL ]DĀDO äOHKDW SODPHQ\ .RX]HOQtNRYL
SRGĒNRYDOVEDOLOVLVYôFKSĒWäYHVWHNDRGHäHOGRPĪVYHONRXUDGRVWt1D=iPHFNpKRĢHSDNäOHKDO
SODPHQ\NWHUpE\O\YLGĒWDæGR9UEQD



 

-DNXE0DFRV]HN$²ĀHUYHQ


2NUiOtĀNRYL$GDPRYL
%\OR QHE\OR VOXQFH VYtWLOR D ]PĒVWD %UXQWiOX VH GR QDäHKR YUEHQVNpKR OHVD ]DWRXODO
NUiOtĀHNMPHQRYDOVH$GDP
.UiOtĀHN$GDPE\OPRFFK\WUô-HGQRXSĢHFK\WUDĀLOLOLäNXDMDNYtPHOLäNDMHPRFFK\WUiDE\VWUi
1XFRæYUiWtPHVHN$GDPRYL
-HGQRX VSDO $GDP YOHVH YH NWHUpP  E\OD KUĪ]RVWUDäQi WPD 2GEtMHOD SĪOQRF NG\æ VH
$GDPSUREXGLODĢHNOVLÅ7RMHWHSUYHSĪOQRFP\VOHOMVHPæHXæMHUiQR´
1iKOHVHPXQĒFRPLKORSĢHGRĀLPDDMHäWĒMHGQRX1DMHGQRXVHWR]DVWDYLORSĢtPRSĢHG
QtP $GDP ]E\VWĢLO ]UDN $ FR QHYLGĒO 8YLGĒO REURYVNpKR PHGYĒGD MDN VH QDG QtP QDNOiQt
VUR]WDæHQôPLWODSDPLDRWHYĢHQRXWODPRX0HGYĒGĢYDOMDNRNG\æKRQDQRæHEHURX
Å3RPR]PLQHERWĒVHæHUX´ĢYDOPHGYĒG
$GDPVHWĢHSDOVWUDFK\DDQLQHGXWDO=tUDOQDXĢYDQpKRPHGYĒGDDĀHNDOFREXGHGiO
0HGYĒGSRNUDĀRYDOÅ9\WiKQLPLERODYô]XEXæPĒWôGQ\KUR]QĒEROt%ROHVWtQHPRKXMtVW
QHPRKXVSiW´
$GDPYiKDO0ĒOVWUDFKæHKRPHGYĒGVHæHUH0HGYĒGYLGĒOMDNVHKRNUiOtN$GDPERMt
WDNVHNQĒPXQDNORQLODWLäHĢHNOÅ3URVtP´
.UiOtĀHNVHQDGQtPVOLWRYDO0HGYĒGRWHYĢHOGRäLURNDWODPXNUiOtĀHNPXGRQtVWUĀLOVYRML
WODSNXD]XEY\WiKO0HGYĒG]DVNXĀHODOHSDNNUiOtĀNRYLSRGĒNRYDODUDGRVWt]DĀDOWDQFRYDW3RWRP
VH]DVHQDNORQLONHNUiOtĀNRYLD]HSWDOVHKRÅ-DNVHMPHQXMHä"´
.UiOtĀHNRGSRYĒGĒOÅ$GDP$GDPVHMPHQXML´
Å1R WDN 7L PRF PRF PRF GĒNXML $GDPH 3ĢLMč QĒNG\ QD ĀDM´ SR]YDO KR V ~VPĒYHP
PHGYĒGD]PL]HOYOHVH
$WDNPLOtSĢiWHOpNRQĀtPĪMSĢtEĒK
/XFLH-DUPDURYi$²ĀHUYHQ
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3ULQFH]QDDĀW\ĢLORXSHæQtFL

9\VRNR QDG 9UEQHP VWiONG\VL KUDGNGHæLOD SULQFH]QD0DJGDOpQND 9UEHQVNi7D E\OD
QHRE\ĀHMQĒNUiVQiFK\WUiDVWDWHĀQi

-HGQRXVHY\SUDYLODGROHVDVEtUDWE\OLQN\%U]\GRäODNMHVN\QLSĢHNRQDODVWUDFKDYHäOD
GRYQLWĢ8YLGĒODVWUDäOLYpORXSHæQLFNpGRXSĒYäXGHE\ORSOQREOHFKDP\ät3ULQFH]QDVHSXVWLODGR
~NOLGXWDNpXYDĢLODäSHNRYpNQHGOtN\
1DYHĀHUSĢLäOLORXSHæQtFLGRPĪ%\OLĀW\ĢL0DGODIRXVE\OVDPôIRXVE\OFHOô]DURVWOô
DVWUDäOLYĒVHäNOHELO8äDWHFPĒONUiVQpYHONpXäLNWHUpVLRG9iQRFQHP\O7DNpPĒO]URYQDäSDWQRX
QiODGX -HGQtP RNHP Y]WHNOH PæRXUDO SR NUiVQp 0DJGDOHQFH ORXSHæQtN  -HGQRRĀNR 3RVOHGQt
ORXSHæQtN VH MPHQRYDO 1RVDWHF WHQ Y\QLNDO GORXKôPäSLĀDWôP QRVHP7DNpRQ VH WYiĢLO QHYOtGQĒ
-DN XYLGĒOL 0DJGDOpQNX SROHNDOL VH D Y\NĢLNOL Å 3HQt]H QHER æLYRW´ $OH SULQFH]QD VH QH]DOHNOD
QDEtGODORXSHæQtNĪP QĒFR OHSätKRġHNODæH VHR QĒ EXGH VWDUDWD SR]YDOD MHNH VWROX QDäSHNRYp
NQHGOtN\GRNWHUôFKWDMQĒ]DPtFKDODĀDURGĒMQRXE\OLQNXNWHUiVHQD]ôYiGREURP\VO3RNXGQHYtWH
WDWRE\OLQND]OHSäXMHQiODGXWDNæHKQHGSRYHĀHĢLVHORXSHæQtFLSURPĒQLOLYKRGQpNDPDUiG\
'UXKôGHQQDYUKODSULQFH]QDORXSHæQtNĪPDE\VQtRGHäOLQDKUDGNGHVHVWDQRXKUDGQtPL
YRMiN\DEXGRXætWSRFWLYĒ/RXSHæQtFLVRXKODVLOLQiYUKSĢLMDOLDYäLFKQLE\OLVSRNRMHQL

2G Wp GRE\ E\OR QD KUDGĒ EH]SHĀQR QHSĢiWHOp VL Xæ QD QĒM  QHWURXIOL SURWRæH KUDG
VWDWHĀQĒEUiQLOLQDäLORXSHæQtFL=D]YRQLO]YRQHFDSRKiGN\MHNRQHF
7HUH]D5HGOLFKRYi%²ĀHUYHQ


2]DSRPHQXWpĀDURGĒMFH0DMFH
%\ORQHE\ORSiOHQtĀDURGĒMQLFQD6RNROVNpFKDWĒQDG9UEQHPSRG3UDGĒGHP.G\æQDYHĀHU
RGHäO\GĒWL]SĒWGRPĒVWDNRQDOVHWDPYQRFLVOHWĀDURGĒMQLFDMDNYäHFKQ\RGOpWDO\]DSRPQĒO\QD
PDORXĀDURGĒMNX0DMNX
0DOi ĀDURGĒMND 0DMND SODNDOD SODNDOD D SODNDOD 5iQR ML Y]EXGLOD NDSND URV\ 0DMND VH
UR]KOpGODDNROHPQtE\OD]YtĢiWNDYHYHUNDæDENDPRWôOD]DMtF
Å&RWXGĒOiä"$NGRYODVWQĒMVL"´SWiVHYHYHUND7HUND
Å-i MVHP ĀDURGĒMND 0DMND 9ĀHUD GXEQD E\OR SiOHQt ĀDURGĒMQLF D WHW\ PĒ WX
]DSRPQĒO\VWUDäQĒMVHPVHEiODSODNDODMVHPDSDNMVHPWXXVQXOD´RGSRYĒGĒODĀDURGĒMND0DMND
Å$FREXGHäMtVWDStW"9æG\ĨXPĢHä´]HSWDODVHYHYHUND7HUND
Å-iQHYtP´RGSRYĒGĒOD]RXIDOH0DMND
Å&KYtOLSRĀNHM´
$YHYHUND7HUNDRGEĒKODGRVYpKRVWURPXSURSiURĢtäNĪSĢLäODN0DMFHDĢtNiMtÅ7DG\
PiäSiURĢtäNĪ-iXæPXVtPEĒæHWGRPĪ7DNDKRMDDĨWRGREĢHGRSDGQH´
ÿDURGĒMNDSRĀtWDODRĢtäN\DGYDVQĒGOD´7\MVRXDOHGREUpOHSätMVHPQLNG\QHMHGOD´
$]QRYDXVQXOD
0H]LWtPMHORNROHP6RNROVNpFKDW\ĀHUYHQpDXWRYHNWHUpPVHGĒODPDPLQNDVKROĀLĀNRX
DYWRPKROĀLĀND]DNĢLĀHODÅ+HOHPDPLWDPMHQĒFRĀHUQpKRDYHONpKR´$XYLGĒODĀDURGĒMNX0DMNX
0DPLQND]DVWDYLODDNRXNDO\QDĀDURGĒMNXMDNVSt
´+DOyKDOyFRWDG\GĒOiä"´
0DMNDVHY]EXGLOD
Å.GRMVL"´]HSWDODVHKROĀLĀND
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Å-iMVHPPDOiĀDURGĒMND0DMNDDPRMHWHW\PĒWDG\SĢLVOHWX]DSRPQĒO\ÿHNiPDæVLSUR
PĒSĢLOHWt´RGSRYĒGĒOD0DMND
0DPLQNDVKROĀLĀNRXVHUR]KRGO\0DMFHSRPRFLQDORæLO\MLGRDXWDDRGYH]O\MLQD3HWURY\
NDPHQ\QD3UDGĒGXNGHVHĀDURGĒMQLFHĀDVWRVFKi]HMt=DĀHUQRĀHUQpWP\VLSURPDORXĀDURGĒMNX
0DMNXWHW\SĢLOHWĒO\




1HOOD6YRERGRYi%²ĀHUYHQ


/DSiOLHVERXOHPL

%\OMHGQRXMHGHQSiQNWHUôPĒO]WUDFHQpKRV\QD«-DNRQVHWRMHQRPMPHQRYDO"e«8æ
WR PiP ġtNDOL PX 5XGD ]2VWUDY\ %\O YHOLFH FKXGô DOH PD]DQô 3UDFRYDO X KRUQtNĪ NWHĢt NXWDOL
æHOH]QRXUXGX%\OSRYôäHQQDĢLGLĀHORNRPRWLY\SĢHYiæHOUXGXGRPĒVWD9UEQD9WRPWRPĒVWĒVH
PXYHOPLOtELORDSURWRVHGRQĒMSĢHVWĒKRYDO

-HGQRKR GQH MHO SUR GDOät QiNODGNG\æ YWRP SRVOHGQt YDJyQ Y\NROHMLO 9ODNHP WR WDN
WUKOR æH 5XGD Y\OHWĒO ]H VHGDGOD D SUDäWLO VH R SĢHGQt VNOR 8GĒODOD VH PX UXGi ERXOH NWHUi
Y\SDGDODMDNRPDMiNVWDUpKRĀHWQLFNpKRYR]X.OHOWDNæHE\VHLGODæGLĀĀHUYHQDODOHY]iSĒWtVH
Y\NROHMHQô YDJyQRGSRMLORG VRXSUDY\D VNXWiOHO VH]H VUi]X6RXSUDYD VH WDN QDNORQLODæH FKXGiN
5XGDY\SDGO]RNQD6SDGOWDNQHäLNRYQĒQDNiPHQæHPXYHGOHĀHWQLFNpKRPDMiNXY\MHOMHäWĒMHGHQ
YĒWät

.G\æ VH 5XGD Y]SDPDWRYDO äHO VH SRGtYDW FR VH VWDOR DOH QHQDäHO SRVOHGQt YDJyQ
VRXSUDY\ .G\æ YLGĒO NDP VWRS\ YDJyQX YHGRX WDN VH KRORKODYpPX 5XGRYL ]MHæLO\ YODV\ QD KODYĒ
3ĢHNUDĀRYDO SUDæFH VYôP ]SĪVREHP DOH X MHGQRKR ]DNRSO 3RGLYLO VH FR VH VWDOR 3URKOpGO WHQ
SUDæHFDVSDWĢLOQDQĒPPDORXUXĀNX3UDæHFPĒOWDNpSDQW\5XGDSRFKRSLOæHMHWRSRNORS=NXVLO
]DWiKQRXWDOHSRNORSE\OPRFWĒæNô9]DOODQRDSĢLSHYQLOKRNSURWXWRFKYtOLSRVOHGQtPXYDJyQX
3ĢLSHYQLOMHLNSRNORSXDUR]MHOYODN6O\äHOMDNVHSRNORSRWYtUi=DVWDYLOYODNY\VHGO]QĒMDäHOVH
SRGtYDWFRVHVNUôYiSRGWDMHPQôPSRNORSHP

8YLGĒOPDOpNU\FKORYLWpYĒ]HQtĀNRYHNWHUpPSODNDOPDOôWUSDVOtN9Ē]HQtY\WiKO
D Y]SRPQĒO VL æH Pi YH YODNX SiĀLGOR 1iVLOtP YĒ]HQt RWHYĢHO D Y\VYRERGLO WUSDVOtND DOH YSĢtäWt
YWHĢLQĒSiĀLGOR]DKRGLO]HVUi]XDQDGiYDOæHPiXæWĢHWt²]DWtPQHMYĒWätERXOL

/pWD SO\QXOD D ]WpWR XGiORVWL VH VWDOD PLQXORVW =5XGRYD ]WUDFHQpKR V\QD VH VWDO
GRVSĒOôPXæ-PHQRYDOVH:LOO'R]YĒGĒOVHæHMHKR]WUDFHQôRWHFMHSRVPUWLDæHPXRGNi]DOFHOô
VYĪMGĪP7DNVLWHG\:LOOVEDOLOVYôFKSĒWäYHVWHNDRGVWĒKRYDOVHGRRWFRYDGRPXYH9UEQĒ'ĪP
E\O KUR]QĒ VWDUô DäSLQDYô -HOLNRæ E\O :LOO YHOLFH SRĢiGQô ĀORYĒN KQHG VH SXVWLO GR JHQHUiOQtKR
~NOLGX.G\æE\OV~NOLGHPKRWRYUR]KRGOVHXNOLGLWQDSĪGĒ3ĢLVWDYLOæHEĢtNDY\OH]OQDKRUX

9LGĒO WDP VSRXVWXNUiPĪ D SDYXĀLQ ġHNO VL æH W\ SDYXĀLQ\ Y\PHWH .G\æ FKWĒO]DĀtW
VY\PHWiQtP VSDGO PXQD KODYXNEHOtNNWHUô E\O]DYĒäHQ QDäSLĀFH VPHWiNX 8GĒODOD VH PXERXOH
MDNRWHQNUiWRWFL-RMRMDEONRQHSDGORGDOHNRRGVWURPX7DNWHG\]DĀDOY\PHWDWSDYXĀLQ\9URKX
PtVWQRVWLNGH VH VSRMXMt WUiP\ XYLGĒO YHOLNRX SDYXĀLQX .G\æ MLäHO Y\PpVW SRGNORX]O QD SRGOD]H
NWHURX SUiYĒ Y\OHäWLO 3UDäWLO VH KODYRXR WUiP]NWHUpKR VSDGO GHQtĀHN :LOORYL Y\MHO GDOät MHäWĒ
YĒWät PDMiN1D SĪGĒ E\OD WPD D WDN VL ĢHNOæH VHMGH GROĪ 'HQtN VL SĢHĀHWO D ĢHNO VLæHWR PXVt
YLGĒWQDYODVWQtRĀL

ãHO SR NROHMtFK D KOHGDO SĢtVOXäQô SUDæHF =DNRSO R QĒM SUiYĒ WDN MDNR MHKR RWHF %\O
FK\WUôDOHQDRWHYĢHQtSRNORSXQHPĒOYODN8GĒODOVL]HVWURPXNODGNXSĢHKRGLO
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SURYD]SĢLYi]DOKRNSRNORSXD]DWiKO3RNORSVHRWHYĢHO3RGtYDOVHGROĪ9LGĒOMHQĀHUQRĀHUQRX
WPX9OH]OGROĪDFKWĒOSUR]NRXPDWFKRGE\NWHUpWDPE\O\

ãHODäHODOH]MLVWLOæHVH]WUDWLODQHYtRGNXGSĢLäHO6HGOVLQDNiPHQD]HVWURSXVH
V\SDO\NDPHQ\ 'tN\ ERKX VH PX]KODY\ Y]W\ĀLOD WDNRYi ERXOHæHSURUD]LOD GtUXDæ QD SRYUFK %\O
]DFKUiQĒQDOHLXYĒ]QĒQ

9WRPVHPXQDNOtQĒREMHYLOPDOLQNôWUSDVOtNNWHUpKRNG\VL]DFKUiQLO5XGD7USDVOtĀHN
:LOORYL Y\NRX]OLO æHEĢtN D WDN VH :LOO GRVWDO QD VYRERGX $ QDNRQHF E\OR YäHFKQR ]Op SUR QĒFR
GREUp



0LFKDO.RæGRĜD3DYOD-LURXäNRYi$²ĀHUYHQ



.QRIOtĀHN

9]HPLQH]HPL]DVHGPHURKRUDPLDVHGPHUROHV\MHMHGQRPDOpPĒVWHĀNRNWHUpVH
MPHQXMH 9UEQR SRG 3UDGĒGHP 9UEQR MH PDOp NUiVQp PĒVWHĀNR YH NWHUpP VH QDFKi]t PQRKR
]DMtPDYôFKPtVWDRMHGQRP]QLFK0HGYĒGtPYUFKXYiPWHčSRY\SUiYtP

-HGQRXYH9UEQĒæLOPDOôPHGYĒGMPpQHP.QRIOtĀHN.QRIOtĀHNæLOVMHKRPDPLQNRX
DVMHKRWDWtQNHPYPDOpMHVN\QL%\OWRKRGQôDOHWURäNXQHSRVOXäQôPHGYtGHN

-HGQRX VL WR Y\NUDĀXMH SR YäHFK ĀW\ĢHFK QRKiFK SR OHVH D SĢHPôäOt ġHNQH VL Å&R
NG\E\FK]DäHO]DYtORX'XKRYNRX"´

9tOD'XKRYNDE\ODMHKRQHMOHSätNDPDUiGNDDWDNpQHMFK\WĢHMätGtYNDYFHOpPOHVH$WDN
äHO 3ĢLäHON MHMtPX GRPHĀNX]DNOHSDO DOHRQR QLF =D]YRQLO D RQR]QRYX QLF 7DN VL SRP\VOHOæH
'XKRYNDDVLQHQtGRPDDäHOMLKOHGDW

3URäHOVWXGiQNRXNUPtWNHPSDORXĀNHPDPQRKôPLGDOätPLPtVW\8QDYHQôVH]DVWDYLO
X EDæLQ\ 6QĒGO VL VYRML VYDĀLQX D FK\VWDO VH MtW GiO 1DMHGQRX VO\ät VODEp YROiQt R SRPRF D KQHG
SR]QDOæHMHWR'XKRYND5\FKOHY\EĒKO]DKODVHPDXYLGĒO'XKRYNXDæSRNROHQD]DERĢHQRX
YEDæLQĒ

.QRIOtĀHNY]DOQHMEOLæätYĒWHYNWHURXXYLGĒODĢHNODE\VHMt'XKRYNDFK\WLOD3DNML
] EDæLQ\ Y\WiKO 8ERKi 'XKRYND PĒOD FHOi VYi NĢtGOD RG EDKQD .QRIOtĀHN VH ]HSWDO Å'XKRYNR
NGRSDNWLWRXGĒODO"´

Å7HQ äNDURKOtG +ĢHEtĀHN ĢtNDO æH VL EXGHPH KUiW X EDæLQ\ 3DN PĒ KRGLO SĢtPR GR
EDKQD´RGSRYĒGĒOD'XKRYND

$ WDN VH KQHG GUXKô GHQ .QRIOtĀHN V 'XKRYNRX Y\SUDYLOL ]D +ĢHEtĀNHP ãOL N QĒPX
GRPĪMHQæHRQWDPQHE\O3DN'XKRYNXQDSDGORæHSĪMGRXNEDæLQĒ7DNäOL$OHFRWR"

9EDæLQĒ VWiO DæSR UDPHQD]DERĢHQô +ĢHEtĀHND]RXIDOH YRODOR SRPRF .QRIOtĀHN KR
Y\WiKO+ĢHEtĀHNE\OFHOôXGôFKDQôDFHOpVYRMHäDW\PĒOXPD]DQpRGEDKQD.QRIOtĀHNVHKR]HSWDO
SURĀKRGLO'XKRYNXGREDæLQ\

Å2PORXYiP VH YiP NDPDUiGL 1HPĒO MVHP WR GĒODW´ĢHNO +ĢHEtĀHNÅ5iQR MVHP äHO
'XKRYNXY\WiKQRXWDOHViPMVHPGREDæLQ\]DSDGO´Y\VRXNDO]HVHEH

Å9äHRGSXäWĒQR´ĢHNO+ĢHEtĀHNV'XKRYNRX

$QDNRQHFVH]QLFKVWDOLQHMOHSätNDPDUiGLNWHĢtVLYHYäHPSRPiKDOL$WDG\MH
SĢtNODGæHL]HäNDURKOtGDVHPĪæHVWiWKRGQôNOXN





9RMWD.UXSD$²ĀHUYHQ
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1HMNUiVQĒMätSRKiGNDR9UEQĒ
%\ODMHGQRXMHGQDRVDGD]YDQi9UEQRDYQtE\OLVDPtäLNRYQtOLGp
8PĒOLVLYäHFKQR]DĢtGLWXGĒODWDY\URELWVDPL'RNRQFHWDRVDGDE\ODNUiVQĒMätQHæYQHGDOHNpP
SDQVWYtQDSURWLQLP
/LGHPQDSDQVWYtVHWRPRFQHOtELORæHVHWDNRYiGUREQiRVDGDWDNXND]XMHDæHWDPFKRGt
YtFHQiYäWĒYQtNĪQHæNQLP$WDNVLMHGQRKRGQHĢHNOLÅ.G\æMLPYäHFKQREXGHPHND]LWDUR]EtMHW
WDNOLGpFRWDPFKRGtEXGRXFKRGLWNQiP´$MDNĢHNOLWDNLXGĒODOL
2E\YDWHOp 9UEQD VH PRF ]ORELOL 'RNRQFH VH QĒNGR LR]YDOæH MLP WRRSODWt $OHRVWDWQt
9UEHĜiFLPXWRY\PORXYDOLæHE\E\OLVWHMQtMDNOLGpQDSDQVWYtÅ0\VHEXGHPHVQDæLWRWRYtFH
DE\FKRPWXPĒOLMHäWĒNUiVQĒMLSĢHFHVHQHĢtNiQDGDUPRNGRNRPXMiPXNRSiViPGRQtSDGi´
9äLFKQLKRSRVOHFKOLDWDN\VHMLPWRY\SODWLOR
2VDGDE\ODMHäWĒNUiVQĒMätQHæNG\SĢHGWtPDOH]SDQVWYtSĢLäOLQHQiSDGQĒ]YĒGL
DYäHFKQRWRSRYĒGĒOLVYpPXSDQRYQtNRYL$RQQDWRĢHNOÅ7DNMLPWRSĢHND]tPHMHäWĒMHGQRX´$OH
]URYQD NG\æ 9UEHĜiNĪP WX YäHFKQX QiGKHUX SDQäWt ]EURMQRäL QLĀLOL SURMtæGĒO NROHP SDQ NUiO
]GDOHNpKRNUiORYVWYt$YLGĒOMDNWXNUiVQRXRVDGX]EURMQRäLQLĀtDUR]EtMHMtDSDNXMtæGĒMtU\FKOH
SU\Ā$WDNpYLGĒOMDNVLWLRE\YDWHOpWpWpPĒĢ]QLĀHQpRVDG\XPtYäH]DVHQiGKHUQĒVSUDYLW
DSRXNOt]HWDE\WRE\ORWDNMDNRSĢHGWtP
$ SURWR Y\VWRXSLO NUiO ]NRĀiUX D ĢHNO Å7DN äLNRYQt OLGp MDNR Y\ VL ]DVORXæt QĒMDNRX
SRFKYDOX $ Xæ YtP MDNRX 3RYôätP WXWR RVDGX QD PĒVWR D GRXIiP æH VH R QĒM EXGHWH WDNp WDN
SĒNQĒVWDUDW´
$RE\YDWHOpWRYäHFKQRRGVRXKODVLOL$RGWpGRE\MH9UEQRPĒVWHP
3DYHOÿXGD%²ĀHUYHQ


6NĢtWHNQHSRVHGDDQLĀLWHO
-HGQRKR GQH ]D Y\VRNRX KRURX MPpQHP 3UDGĒG VH REMHYLO YH 9UEHQVNôFK OHVtFK KUR]Qô
VNĢtWHN1LNGRQHYtRGNXGVHY]DO6NĢtWHNMHQäNRGLOOLGHP'ĒWLVHEiO\FKRGLWYHQOLGpVH]DYtUDOL
YGRPHFK 9HĀHU NG\æ YäH XWLFKOR MHQ WHQ äNRGROLEô VNĢtWHN REFKi]HO 9UEQHP D GĒODO VDPRX
QHSOHFKX8ODPRYDOSORW\WUKDO~URGXDQLĀLOYäHFRPXVWiORYFHVWĒ
$æMHGQRXWRKRPĒOLXæYäLFKQLGRVW3DQNUiOY\KOiVLO
Å.GRVNĢtWNDY\æHQHGRVWDQHSULQFH]QXDSĪONUiORYVWYt9UEQD´
3ĢLKOiVLOLVHXGDWQtU\WtĢLDOHYäLFKQLXWHNOLMDNR]EDEĒOFL7DN]E\OMHQ+RQ]DV\QVNOiĢH
2QGU\ãHOQD]iPHNDE\VHWDNpSĢLKOiVLO9äLFKQLVHPXVPiOLDæVH]DEĢLFKRSRSDGDOL$OH+RQ]D
ĢHNOæHVNĢtWNDY\æHQH$WDNVHGDOKQHGGRGtOD7iWDPXXGĒODO]HVNODREURYVNRXNRXOLD+RQ]DML
RGYDOLOQDQiPĒVWt3DNĀHNDOFRVHEXGHGtW
9HĀHUGRUD]LO VNĢtWHN QHSRVHGDDQLĀLWHO .RXNDO QD WX VNOHQĒQRXNRXOLREFKi]HO MLD SDN
GR Qt YOH]O DE\ ML UR]ELO 9WRP SĢLVNRĀLO +RQ]D GDO GRRWYRUX YHONôäSXQW D VNĢtWND WDP XYĒ]QLO
3RWRPNRXOLRGYDOLO]NRSFHGROĪDVNĢtWHNQHSRVHGDE\OSU\Ā$SURWRæHMH9UEQRQDNRSFLNXWiOHO
VHDNXWiOHODQLNGRQHYtNGHDæVHVNOHQĒQRXNRXOtQDUD]LO

.UiORYVWYtYUEHQVNpE\ORRVYRER]HQRDYäLFKQLFRVH+RQ]RYLVPiOLSDNYRODOLÅ6OiYi
6OiYi´+RQ]D]DVYĪMĀLQGRVWDOSULQFH]QXLSĪONXNUiORYVWYtDGRGQHVYH9UEQĒSDQXMH





2QGĢHM0OOHU%²ĀHUYHQ
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NČkolik dalších tipĤ na prázdniny:
ChuĢ JeseníkĤ
Termín akce: 15. 6. 2011 16:00 - 30. 9. 2011 23:00
Restaurace JeseníkĤ v Moravskoslezském i Olomouckém kraji nabídnou již toto léto tradiþní jídla JeseníkĤ
vycházející z archivních nálezĤ i soukromých sbírek. Aktuální seznam zapojených restaurací najdete na
webových stránkách.
Holþovice – areál TJ Tatran - Holþovice Fest 2011
Termín akce: 2. 7. 2011 od 13:00 hod
Úþinkují: Tublatanka, Vypsaná fixa, Charlie Straight, Tereza ýernochová, Big band, Poslední výstĜel, Ruda
z Ostravy a další.
Velké Losiny - Losinské kulturní léto
Termín akce: þervenec – prostory zámku
Divadelní a hudební festival. Festival získal významné ocenČní Olomouckého kraje za kulturu, konkrétnČ za
"výjimeþný poþin roku v oblasti profesionálního umČní".
obec Libina - Summer fest Libina
Termín akce: 23. 7. 2011 15:00 - 24. 7. 2011 3:00
Summer fest Libina je druhý roþník multižánrového hudebního festivalu.
Šumperk - Folklorní festival
Termín akce: 17. 8. - 22. 8. 2011
V polovinČ mČsíce srpna se Šumperk stává velikým jevištČm, na kterém se nepĜetržitČ stĜídají muzikanti,
zpČváci a taneþníci ze všech možných koutĤ naší planety. KaždoroþnČ rostoucí návštČvnost jednotlivých poĜadĤ
festivalu ukazuje na velký zájem veĜejnosti o lidovou kulturu.
Králíky - Cihelna 2011
Termín akce: 19. 8. 2011 10:00 - 21. 8. 2011 17:00
Bohatý program je urþený všem pĜíznivcĤm vojenské historie a zájemcĤm o tématiku obrany státu. KaždoroþnČ
pĜedstavuje vrchol oslav konce 2. svČtové války v ýR.
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