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Vážení  �tená�i Zpravodaje, 

m�síc �íjen uplynul obzvlášt� rychle. Snad m�žeme být spokojeni, že jsme užili ješt� n�kolik krásných dn�
babího léta, možná sklidili p�knou úrodu jablek, brambor a kv�tiny z truhlík� p�ed prvními mrazíky. Možná jste 
si ud�lali �as na p�knou vycházku nebo výlet.  Možná jste p�i procházkách zaznamenali, že se ve m�st� poda�ilo 
v  tomto  m�síci   dokon�it   odstra�ování   �ady  vad  a  nedostatk�  na  komunikacích,  chodnících,   schodištích 
i stanovištích pro nádoby na odpad. Jedná se o „drobnosti“, proto to možná �. Možná je zaznamenaly jen malé 
skupiny  ob�an�, které se na t�chto místech pohybují �ast�ji. Pot�šilo by mne i kolegy, jestli si zlepšení všimnou 
i jiní, zabloudí-li mimo svoje obvyklé trasy. Napadá mne jmenovat jako p�íklad realizovaný pohodln�jší sestup 
od zahrádek za Stava�em k lávce u rybá�ské chaty. Budete-li chtít vyzkoušet tuto zkratku, pak prosím, ale jen do 
zimy. V zimním období nebude stezka se schodišt�m udržována. Piln� pracovali �emeslníci na vým�n� st�ešní 
krytiny na domech �p. 604-605 na Palackého ulici, cht�li bychom ješt� zvládnout opravu st�echy na domu �p.8 
na H�bitovní ulici  – svým situováním exponované stavb� na trase ke h�bitovu a navíc bezprost�edn� u nám�stí.  
Postupn� je nutno také napravit vzhled tohoto domu, tj.vrátit  do tvarového a rozm�rového souladu tak, jak 
fasáda  p�vodn� byla �ešena.  Pokud  n�kdo máte k dispozici historickou fotografii tohoto domu, ozv�te se nám, 
prosím.  

Zmínila-li jsem historii, vrátím se ješt� k zám�ru obnovit historické kapli�ky v Železné – Kaple Panny Marie 
Sn�žné  a  v  Mnichov�  p�ed  to�nou  u  Sn�ženky,  tzv. Schnaubelovu kapli. D�kuji za podn�ty a up�ímný zájem 
o obnovu kaple v Železné, zejména ze strany pana Radka Menšíka i dalších ob�an� Železné, a kaple v Mnichov�
ze strany pana JUDr. Petra Havlí�ka a jeho p�átel.  Žádost o podporu financování obnovy kaple v Železné jsme 
p�edali do výzvy, uzavírané v �íjnu v rámci Místní ak�ní skupiny Hrubý Jeseník (prvním kolem žádost prošla), 
podobným zp�sobem máme v úmyslu postupovat i v p�ípad� mnichovské kaple. Na rozdíl od vyhlášené sbírky 
na opravu kulturních památek ve Vrbn� (kostela a historických památek, zejména na h�bitov�), která skon�ila 
v �íjnu, se z ohlas� zdá, že k t�mto malým stavbám mají lidé blížší vztah, cítí vzácnou spoluodpov�dnost za 
jejich další osud v�etn� ochoty se osobn� zapojit do realizace. 

Z  t�chto  zjišt�ní  mám  podobný povznášející pocit,  jako  z  krásného  koncertu  letošního  slavnostního 
XVII.  ro�níku  festivalu  p�veckých  sbor�,  kde  krom�  zp�vu  6  sbor�  zn�la  také  hudba v podání  
Symfonického orchestru z  Hodonína.  Nemohu nedoporu�it poslech ukázky na 
http://www.youtube.com/watch?v=2Ln6WpnmAOg&feature=related , možná mi dáte po poslechu za pravdu, co 
se mého pocitu týká a možná budete souhlasit s konstatováním, že n�které zážitky skute�n� nejsou všední a stojí 
za to je vyhledávat.  

Ale již dosti slova možná v dob�, která je i tak v poslední dob� spíše plná nejistot. Proto zmíním alespo� jednu 
jistotu - blíží se Vánoce �.  V této souvislosti p�esto, nebo práv� proto, p�ipomínám: n�které zážitky skute�n�
nejsou všední a stojí za to je vyhledávat nejen o Vánocích. 

              P�eji Vám p�kné chvíle a nacházení p�íznivých jistot už v listopadu. 

              Helena Kudelová, starostka 

Vážení spoluob�ané, 

 cht�la bych Vám touto cestou srde�n� pod�kovat za to, že jste se nenechali odradit a šli v sobotu 22. 10. 2011 
vhodit sv�j hlas do volební urny. Dali jste najevo, komu v��íte v naší krásné Karlov� Studánce. P�eji nám všem 
pevné zdraví a síly do další práce. Vaši d�v�ru se budu snažit nezklamat. 

 S úctou Radka Chudová - lídr kandidátky Spokojení ob�ané 

Slovo starostky 

Pod�kování 
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Prodej �erstvého mléka a mlé�ných výrobk�
Oznamujeme ob�an�m, kte�í mají rádi �erstvé mléko a mlé�né výrobky p�ímo od výrobce, že Zem�d�lské 

družstvo Jeseník bude každý pátek od 14:00 do 17:00 hod. prodávat �erstvé kravské mléko, sýry z ov�ího, kozího 
a kravského mléka vlastní výroby a �erstvé máslo. Prodej bude probíhat z auta, které bude parkovat vedle 
kruhového objezdu naproti prodejny Albert ve Vrbn� pod Prad�dem (vedle rychlého ob�erstvení). Mléko bude 
možné zakoupit i do vlastních nádob.   Prodej byl zahájen již od pátku 28. 10. 2011.  

Martina Poláková, odbor vnit�ních v�cí MÚ 

Kašna op�t v provozu
V úterý 18. 10. 2011 byla po mnoha letech uvedena do provozu kašna na nám. Sv. Michala.  Rekonstrukci 

provedla firma AQUAstop, v.o.s. Bruntál. Veškeré práce, realizované firmou pod vedením pana Zby�ka Sokola, 
jsou darem této firmy m�stu u p�íležitosti 400letého výro�í.  Náklady na materiál nese m�sto z prost�edk�
rozpo�tu, ur�ených na údržbu ve�ejných prostranství. Po ukon�ení prací byl spušt�n zkušební provoz, aby také 
bylo ov��eno, jak dlouho do chladn�jšího období roku má smysl nechat vodu tryskat. V žádném p�ípad�
nebudeme, po vzoru vodotrysku v Karlov� Studánce, nechávat vodu namrzávat. Skulptura v naší kašn� by mohla 
být ledem poškozena, proto bude voda v�as odstavena. P�i nyn�jších no�ních poklesech teplot vzduchu mírn�
pod nulu ješt� zamrznutí nehrozí, protože kašna je napájena vodou z vodovodního �ádu a její teplota je cca 7-8°C 
a navíc nejde o vodu stojatou. V��íme, že kašna s tryskající vodou bude p�íjemným zpest�ením nejen pro 
obyvatele m�sta, ale i jeho návšt�vníky.  

Ing. Iveta Pešatová, majetkoprávní odbor MÚ 

Zprávy z radnice 
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V pr�b�hu podzimu si možná n�kdo z Vás všimnul, že m�stem a místními �ástmi procházejí fotografové 
amaté�i, naši dobrovolníci �, kte�í objektiv svého fotoaparátu zam��ují na bytové domy, rekrea�ní domy a další 
budovy v obci. Naším cílem je po vzoru kronika�e Othmara Kloskeho op�t po 100 letech zdokumentovat m�sto. 
Na rozdíl od kroniky z roku 1911, kde jsou uvedena všechna �ísla popisná tehdy existujících dom� s uvedením 
jejich majitele, máme dnes k dispozici digitální fotoaparáty a možnost data uložit v elektronické podob�. 
Fotografie budou p�ílohou ke kronice roku 2011 a možná se v pr�b�hu dalších let stanou pro naše následovníky 
zdrojem zajímavých informací z „dob minulých“.                                                  Ing. Helena Kudelová, starostka 

Informace o zavedení elektronických ob�anských pr�kaz�
Informujeme ob�any, že v rámci napln�ní požadavk� zákona �. 227/2009 Sb. a zákona �. 424/2010 Sb., 

kterými se m�ní zákon �. 328/1999 Sb., o ob�anských pr�kazech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� se zavádí 
vydávání nových typ� ob�anských pr�kaz� se strojov� �itelnými údaji a ob�anských pr�kaz� se strojov�
�itelnými údaji a kontaktním elektronickým �ipem (dále jen ,,e-OP“). P�vodní zám�r odložení ú�innosti novely 
zákona o ob�anských pr�kazech k 1. lednu 2014 se v legislativním procesu cestou poslanecké iniciativy 
nepoda�ilo realizovat. Hlavním cílem schválené novely zákona o ob�anských pr�kazech je umožnit vydávání 
nových typ� ob�anských pr�kaz� s novými funkcionalitami (2D kód, kontaktní elektronický �ip). Ve vztahu 
k tomuto cíli se nov� definují jednotlivé typy ob�anských pr�kaz�, které by se m�ly vydávat ve dvou typech. 
Jedná se o ob�anský pr�kaz se strojov� �itelnými údaji a s kontaktním elektronickým �ipem a dále ob�anský 
pr�kaz se strojov� �itelnými údaji. I nadále bude ale možné vydávat ve výjime�ných p�ípadech ob�anské pr�kazy 
bez strojov� �itelných údaj� s omezenou platností. Další zásadní zm�nou je možnost vydání ob�anského pr�kazu 
na žádost i ob�anovi mladšímu 15 let.  

Dále upozor�ujeme: k vy�ízení nového typu ob�anského pr�kazu nebude ob�an dokládat klasické fotografie, 
pracovnice M�stského ú�adu v Bruntále si žadatele vyfotí podle nových parametr�. 

V této souvislosti Vás informujeme o ukon�ení nabírání žádostí o vyhotovení ob�anských pr�kaz�
na M�stském ú�ad� ve Vrbn� pod Prad�dem. Od 1. 1. 2012 mohou ob�ané vy�ídit nový ob�anský pr�kaz pouze 
na M�stském ú�ade v Bruntále. Posledním termínem podání žádosti o vyhotovení starého typu ob�anského 
pr�kazu na M�stském ú�ad� ve Vrbn� pod Prad�dem bude do 12. 12. 2011. Po tomto termínu zde již nebude 
možné podat žádost o vy�ízení ob�anského pr�kazu. Dále bych cht�la upozornit, že p�i zm�n� trvalého pobytu se 
musí ob�an nejd�íve dostavit na p�íslušný m�stský nebo obecní ú�ad, kde mu bude vydáno potvrzení o zm�n�
trvalého pobytu a poté si zažádá o nový ob�anský pr�kaz na M�stském ú�ad� v Bruntále. V této souvislosti 
žádáme ob�any, kte�í si ješt� nevyzvedli vyhotovený ob�anský pr�kaz na M�Ú Vrbno p. P., aby tak neprodlen�
u�inili do 12. 12. 2011. 

Vzor: ob�anský pr�kaz se strojov� �itelnými údaji a s kontaktním elektronickým �ipem

Vzor: ob�anský pr�kaz se strojov� �itelnými údaji bez elektronického �ipu 

Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí - ob�anské pr�kazy, evidence obyvatel 
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Informace - Czech POINT      
M�stský ú�ad ve Vrbn� pod Prad�dem, odbor vnit�ních v�cí – matrika informuje ob�any o služb� Czech 

POINT. V této agend� nabízíme následující výpisy:  

� Výpis z Bodového výpisu �idi�e 
� Výpis z Katastru nemovitosti 
� Výpis z Obchodního rejst�íku 
� Rejst�ík trest�
� Výpis z Živnostenského rejst�íku  
� Výpis z insolven�ního rejst�íku 
� Seznam kvalifikovaných dodavatel�

Dále Czech POINT nabízí:  

� Konverzi dokument� – jak z listinné podoby,  tak do elektronické podoby 
� Datové schránky  

Službu Czech POINT provádí odbor vnit�ních v�cí – matrika, kancelá� �. 101: 
Bc. Dagmar Podešvová – matrika  a Dana Tománková  -  evidence obyvatel 

Ú�ední hodiny:  Po, St       – 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 
  Út, �t, Pá – 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30 

Dále nabízíme vidimaci a legalizaci  (ov��ování shody opisu nebo kopie s listinou a ov��ování pravosti 
podpisu). Správní poplatek je 30,- K� za 1 podpis a 30,- za 1 stránku.  

Bc. Dagmar Podešvová 

Vloupání do hotelu
Vrbenští policisté šet�í vloupání do kancelá�e hotelu v Karlov� Studánce.  V dob� od 24. do 25. 9. 2011 

násiln�  vnikl  prozatím  neznámý  pachatel  do  kancelá�e  hotelu.  Odcizil dva notebooky, DVD p�ehráva�, 
trezor s finan�ní hotovostí kolem 110 tisíc K�, fotoaparát a další v�ci v celkové  hodnot�  p�es 177 tisíc K�.  

P�eh�ál brzdy na Tat�e a skon�il v �ece
V 09:30 hodin v pond�lí 26.  9. 2011 v obci Vidly jel 43letý muž s nákladním vozidlem Tatra, které bylo bez 

nákladu a v klesání s nejv�tší pravd�podobností p�eh�ál brzdy na aut�. V levoto�ivé zatá�ce dostal smyk, který 
nezvládl a vyjel za pravý okraj vozovky, kde  s p�ední �ástí auta narazil do kovových svodidel. Prorazil je a spadl 
do koryta �eky. P�i nehod� utrp�l lehké zran�ní a byl p�evezen k ošet�ení do nemocnice. Požití alkoholu bylo 
vylou�eno dechovou zkouškou s negativním výsledkem. Na šet�ení nehody spolupracovali i hasi�i, kte�í 
termokamerou zm��ili teplotu brzd jednotlivých kol. Nam��ili na levém p�ední kole 64°C, na pravém p�edním 
kole teplotu 93°C a na ostatních kolech teplota 40°C.  Zp�sobená škoda �iní 500 tisíc na aut� a 20 tisíc na 
svodidlech.  

Z ukradených pen�z se dlouho neradoval
Na základ� výsledk� šet�ení bylo dne 29. 9. 2011 policisty sd�leno 71letému muži podez�ení ze spáchání 

p�e�inu krádeže a neoprávn�ného opat�ení, pad�lání a pozm��ování platebního prost�edku  Tohoto skutku se m�l 
dopustit  tím,  že  dne  29. 7. 2011  nalezl  ve  Vrbn�  pod  Prad�dem  obálku, ve které byla platební úv�rová 
karta i s p�iloženým PIN kódem. Tuto krátce p�ed tím vytratil majitel na ulici Bezru�ova.  Ješt� než sta�il majitel 
kartu zablokovat,  podez�elý využil této situace a z nalezené karty ve dvou bankomatech okamžit� vybral celkem 
15 tisíc K�, které  užil pro vlastní pot�ebu.  
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Nejen lesák�m odcizil pily
Hned dva p�ípady krádeží motorových pil a ná�adí šet�í vrbenští policisté.  
V dob� od 29. do 30. 9. 2011 vnikl násiln� pachatel do unimobu�ky v lesním závod� ve Vrbn� pod Prad�dem. 

Odcizil  t�i motorové pily, startovací kabely, kanystr s benzínem a olejem. Svým jednáním zp�sobil škodu p�es 
61 tisíc K�.  

V Široké Niv� pachatel vypá�il  v dob� od 28. 8. do 30. 9. 2011 dve�e do hospodá�ské budovy zájmového 
kroužku a ze skladu ná�adí odcizil motorovou pilu, šroubovák, vrta�ku, kotou�ovou rozbrušova�ku. Škoda �iní 
16 300 K�.  

Krádeže v rozestav�ných novostavbách
Vrbenští policisté šet�í dva p�ípady krádeží elektrického ná�adí a rozvodných sk�íní z  p�íst�ešk�.  V pr�b�hu 

páte�ního dne 30. 9. 2011 pachatel násiln� vnikl v Mnichov� do dvou p�íst�ešk� u rozestav�ných rodinných 
domk�.  Z  jednoho  odcizil  rozvodnou  elektrickou  sk�í�, a to i v�etn� elektrických hodin, r�zné kabely  a jiné. 
Z dalšího p�íst�ešku vzal p�enosnou plastovou rozvodnu, vrta�ky, rozbrušova�ku, ho�ák i s plynovou lahví a také 
kabely. Svým jednáním zp�sobil majitel�m celkovou škodu p�es 36 tisíc K�.  

Jízda skon�ila nárazem do stromu a sjetím do p�íkopu
Mezi obcemi Vrbno pod Prad�dem a Karlovice došlo v úterý 4. 10. 2011 v 09:45 hodin k havárii vozidla Seat 

Toledo. 20letá �idi�ka vyjela z prozatím nezjišt�ných p�í�in se Seatem za pravý okraj silnice, kde narazila do 
stromu. Následn� sjela do p�íkopu, kde se ješt� s autem oto�ila na st�echu. Došlo k jejímu lehkému zran�ní. 
Dechová zkouška byla s negativním výsledkem.  Zp�sobená škoda �iní 15 tisíc K�.  

Z pokoje mu zmizelo 100 tisíc
Vrbenští policisté se od soboty 8. 10. 2011 zabývají oznámením 61letého muže, který  po návratu z Prahy, kde 

si hledal zam�stnání, zjistil, že mu byla z pokoje penzionu v Karlovicích odcizena finan�ní hotovosti a další v�ci. 
Ke krádeži m�lo dojít v dob� od 23. 9. do 8. 10. 2011 z uzam�eného pokoje. Ze sk�ín�, v níž m�l poškozený 
peníze uschovány, zmizela hotovost 100 tisíc K�, 8 raket na stolní tenis, zubní zlato a st�íbrné �etízky. Zp�sobená 
škoda �iní p�es 118 tisíc K�.  

Využil otev�eného okna a vnikl do domu
P�ekvapení, ovšem velmi nemilé, �ekalo na majitele bytu v panelovém dom� ve Vrbn� pod Prad�dem v sobotu 

15. 10. 2011 v odpoledních hodinách, když otev�el okno z d�vodu vyv�trání a po chvíli v ložnici p�istihl 
neznámého mladíka. Ten do bytu vlezl p�es otev�ené okno, které se nachází  80 cm nad úrovní terénu v p�ízemí.  
Pokoj prohledal a odcizil igelitovou tašku, kde bylo uloženo cca 30 kus� mincí bývalé rakouské m�ny. Pak ho 
vyrušil majitel, který šel okno zav�ít a tak vysko�il ven a utekl. Škoda odcizením nevznikla.  Policisté p�ípad šet�í 
jako podez�ení z p�e�inu porušování domovní svobody.  

Vyhrožoval sebevraždou  
V pátek 14. 10. 2011 vyslal opera�ní d�stojník vrbenské policisty do Karlovic, odkud m�l volat 54letý muž, že 

spáchá sebevraždu. P�i p�íjezdu na místo byl muž v siln� podnapilém stavu. Policisté p�ivolali na místo léka�e, 
který rozhodl o jeho p�evezení do nemocni�ního za�ízení.  Dechová zkouška vykázala hodnotu 3,68 promile. 
Muž cht�l z místa utéci a kladl odpor p�i nástupu do sanitního vozidla. Policisté museli použít donucovací 
prost�edky a také asistovali léka�skému personálu nejen p�i p�evozu muže do nemocnice, ale také následn� do 
lé�ebny v Opav�. 

komisa� por. Bc. Tušková Pavla 

Z  celkem  41  osob  bylo vyšet�eno 35 žen a 6 muž�. Nejvíce žen bylo ve v�ku od 35-44 let. Cholesterol byl 
v norm� u 71% vyšet�ených, hrani�ní hodnoty m�lo 27% osob a u 2% byly nam��eny rizikové hodnoty. Krevní 
tlak systolický byl v normálních hodnotách, tzn do 139 mmHg u 66% osob. U 27% osob se pohyboval na 
hrani�ních hodnotách,  tzn  od  140 mmHg-159 mmHg  a  u 7% byl vyšší než 160mmHg. Diastolický tlak m�lo 
v po�ádku 88% vyšet�ených, tzn. do 89 mmHg, 2% m�lo hrani�ní hodnotu, tedy od 90-95 mmHg a 10% osob 
m�lo nad 95 mmHg. Hodnotu BMI m�lo v po�ádku 34% osob, nadváhou trpí 44% a obézních je 22%. Glukóza 
byla zm��ena u 19 osob tedy u 16 žen a 3 muž� a jen v jednom p�ípad� mírn� p�esahovala normální hodnotu. 

  
Bližší informace a výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

Výsledky m��ení ze Dne zdraví ve Vrbn� pod Prad�dem 15. 10. 2011 
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CHOLESTEROL (mmol/l)       

V�k Pohlaví Po�et 
vyšet�ených 

Normální hodnoty  <
5,0 

Hrani�ní hodnoty     
5,01 - 6,49 

Rizikové hodnoty      
> 6,5 

    po�et % po�et % po�et %

15 - 24 
M 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
Ž 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00

25 - 34 
M 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
Ž 5 4 80,00 1 20,00 0 0,00

35 - 44 
M 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
Ž 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00

45 - 54 
M 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ž 6 2 33,33 3 50,00 1 16,67

55 - 64 
M 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
Ž 7 1 14,29 6 85,71 0 0,00

65 + 
M 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ž 6 5 83,33 1 16,67 0 0,00

Celkem 
M 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
Ž 35 23 65,71 11 31,43 1 2,86

Celkem   41 29 70,73 11 26,83 1 2,44
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TK SYSTOLICKÝ (mmHg)

V�k Pohlaví Po�et vyšet�ených Normální                 do 139 
mmHg 

Hrani�ní                 140 - 159 
mmHg 

Vysoký                       > 160 
mmHg 

po�et % po�et % po�et %

15 - 24 
M 2 0 0,00 2 100,00 0 0,00
Ž 2 1 50,00 1 50,00 0 0,00

25 - 34 
M 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
Ž 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00

35 - 44 
M 1 0 0,00 1 100,00 0 0,00
Ž 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00

45 - 54 
M 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ž 6 4 66,67 1 16,67 1 16,67

55 - 64 
M 2 0 0,00 2 100,00 0 0,00
Ž 7 2 28,57 4 57,14 1 14,29

65 + 
M 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ž 6 5 83,33 0 0,00 1 16,67

Celkem 
M 6 1 16,67 5 83,33 0 0,00
Ž 35 26 74,29 6 17,14 3 8,57

Celkem 41 27 65,85 11 26,83 3 7,32

TK DIASTOLICKÝ (mmHg)       

V�k Pohlaví Po�et vyšet�ených Normální                 do 89 
mmHg 

Hrani�ní                   90 - 95 
mmHg 

Vysoký                     
> 95 mmHg 

po�et % po�et % po�et %

15 - 24 
M 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
Ž 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00

25 - 34 
M 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
Ž 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00

35 - 44 
M 1 0 0,00 1 100,00 0 0,00
Ž 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00

45 - 54 
M 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ž 6 4 66,67 0 0,00 2 33,33

55 - 64 
M 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
Ž 7 6 85,71 0 0,00 1 14,29

65 + 
M 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ž 6 5 83,33 0 0,00 1 16,67

Celkem 
M 6 5 83,33 1 16,67 0 0,00
Ž 35 31 88,57 0 0,00 4 11,43

Celkem 41 36 87,80 1 2,44 4 9,76

BMI (kg/výška v m2)       

V�k Pohlaví 
Po�et 

vyšet�ených 
Normální hodnoty M do 

24,9                 Ž do 23,9 
Nadváha                   M 25 

- 29,9                   Ž 24 - 28,9 
Obezita                      M >

30                       Ž > 29 
po�et % po�et % po�et %

15 - 24 
M 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
Ž 2 1 50,00 1 50,00 0 0,00

25 - 34 
M 1 0 0,00 0 0,00 1 100,00
Ž 5 3 60,00 2 40,00 0 0,00

35 - 44 
M 1 0 0,00 0 0,00 1 100,00
Ž 9 4 44,44 3 33,33 2 22,22

45 - 54 
M 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ž 6 4 66,67 2 33,33 0 0,00

55 - 64 
M 2 0 0,00 1 50,00 1 50,00
Ž 7 0 0,00 5 71,43 2 28,57

65 + 
M 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Ž 6 0 0,00 4 66,67 2 33,33

Celkem 
M 6 2 33,33 1 16,67 3 50,00
Ž 35 12 34,29 17 48,57 6 17,14

Celkem 41 14 34,15 18 43,90 9 21,95

Monika Žoltá 
Státní zdravotní ústav 

dislokované pracovišt� Karviná 
T�reškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov 
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,,Vrbno pod Prad�dem v�era a dnes“ 
Ke 400. výro�í povýšení Vrbna pod Prad�dem na m�sto vytvo�ily knihovnice pro zájemce kvíz ,,Vrbno pod 

Prad�dem v�era a dnes“. Z odevzdaných vypln�ných kvíz� byli vyhodnoceni t�i nejúsp�šn�jší luštitelé. Jsou to 
Zde�ka Lazurová, Ji�í Vavrek a Anna Slavíková. V knihovn� na n� �eká sladká odm�na. 

Na záv�r roku jsou p�ipraveny pro zájemce další kvízové otázky pod názvem S trochou nostalgie do 
,,krásné“ první republiky. Vyzvednout si je m�žete v knihovn�.                                                     Olga Hulínová 

Ocen�ní nejlepších žák� Moravskoslezského kraje
V pátek 14. 10. 2011 v Ostrav� prob�hlo ocen�ní nejlepších žák� Moravskoslezského kraje. Mezi dvacítkou 

nejlepších  byl  vybrán  i  žák  kvarty  Vojen  Sadílek,  který  v  lo�ském  školním  roce  vyhrál  v  Praze  Sout�ž 
v n�meckém jazyce a stal se vít�zem celorepublikového kola.  Z  rukou  hejtmana  MSK  Ing.  Jaroslava  Palase 
a nám�stkyn� hejtmana Mgr. V�ry Palkové dostal Certifikát a v�cné ceny. V minulosti m�la naše škola mezi 
vybranými nejlepšími žáky Moravskoslezského kraje v�tšinou sportovce za úsp�chy v rámci �eské republiky, 
Evropy i sv�ta. Byli to Jan Veli�ka, Lubomír Petruš, Filip Válek, Ji�í Paná�ek. 

Kriteria pro p�ijímací �ízení 2012/13 – obor 7942K/41
�ty�leté studium oboru Gymnázium se sportovní p�ípravou, denní forma studia

obor s talentovou zkouškou – p�ihlášky do 30. 11. 2011 

Po�et míst oboru pro 1. kolo p�ijímacího �ízení: 30 
Talentová  zkouška  a  motiva�ní  pohovor  s  uchaze�em  a  zástupkyní  statutárního  orgánu  je  stanoven  na  
4. 1. nebo 5. 1. 2012. 
P�ijímací zkouška do tohoto oboru není stanovena. 
Hodnocení uchaze��: 
 20 bod� –  pr�m�rný prosp�ch 1,00 za druhé pololetí 8.t�. ZŠ 
          50 bod� – talentová zkouška z t�lesné výchovy, zam��ená na všestrannou p�ipravenost,         

  motiva�ní pohovor 
 20 bod� –  za doložené dosažené sportovní výsledky ve zvolené specializaci (zam��ení) 
 10 bod� –  za doložené funk�ní vyšet�ení z akreditovaného pracovišt�
Vyhodnocení uchaze�� prob�hne na základ� dosažených bod� a bude stanoveno jejich výsledné po�adí. 

Bližší informace najdete na www.sgvrbno.cz. 

Okresní p�ebor v p�espolním b�hu v rámci AŠK
Za krásného slune�ného po�así uspo�ádalo 4.10.2011 Sportovní gymnázium ve Vrbn� p. P. okresní kolo 

závod� v p�espolním b�hu pro základní a st�ední školy našeho okresu. V osmi kategoriích (dívky a chlapci I., II., 
III.a VI.A) soupe�ilo 313 žák� ze dvanácti škol. Nejlepší postoupili do krajského finále. 

Pta�í budky a krmítka
V rámci projektu EVVO „Monitorování životního prost�edí v ekosystémech“, na který škola získala finan�ní 

prost�edky (celkem 91 400,- K�) od z�izovatele (Moravskoslezský kraj), a biologického kroužku si žáci zhotovili 
pta�í budky a krmítka. Budky spl�ují podmínky pro hnízd�ní sýkorek, brhlík�, šoupálk� a jiných drobných 
p�vc�. Všechny budky byly o�íslovány a žáci jejich umíst�ní pat�i�n� zdokumentovali, aby v p�íštích m�sících 
mohli provést kontrolu zahnízd�ní, p�ípadné vy�išt�ní nebo opravu. 

Zajímavý  nápad  na  zkrášlení  školní  zahrady  je  i  umíst�ní  pta�ího  krmítka.  Žáci pot�šili  nejen sebe, ale 
i ptá�ky, kte�í u nás stále poletují. Pta�í krmítko je vyrobené tak, aby se do n�ho vešlo mnoho r�zných potravin 
pro ptá�ky. I samotní ptá�ci se budou cítit dob�e, protože v krmítku je dostatek prostoru pro tyto malé strávníky. 

Tím ale akce „pta�í budky“ nekon�í. Další d�ležitou �ástí bude dokrmování v zimních m�sících a samotné 
pozorování, který konkrétní druh se v oblasti zahrady vyskytuje a mohl by se p�ípadn� zde uhnízdit. Budeme 
�ekat i na jarní p�ílet p�vc�, pro které jsou p�edevším budky ur�ené. Je možné, že n�které druhy ptá�k� využijí 
pohostinnosti, klidu a v letních m�sících si budku vyberou pro své hnízd�ní a vyvedení mladých.  

Všechna vyzdobená obydlí si m�žete prohlédnout na zahrad� školy, kde se p�esv�d�íte o opravdu 
nevy�erpatelné fantazii student�, kte�í op�t potvrdili sv�j výjime�ný cit a vztah k p�írod�.  

Mgr. David �ech – u�itel biologie 

Knihovnický „PEL-MEL“ kvíz 

Zprávy ze Sportovního gymnázia 
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Exkurze do Brna 
V rámci projektu EVVO „Monitorování ekosystém�“ pojede 3. listopadu 2011  sekunda a kvarta na exkurzi. 

Navštíví Moravské zemské muzeum ANTROPOS. B�hem této exkurze žáci budou stejn� jako p�i návšt�v�
zoologické zahrady v Ostrav� plnit p�ipravené úkoly. Tyto úkoly budou �ešit na základ� získaných zkušeností 
v tomto muzeu a budou se týkat t�chto okruh�: 

• Genetika ve vývoji �lov�ka 

• Primáti naše rodina  

• P�íb�h lidského rodu 

• Paleolitické technologie 

Sv�tová škola
Motto:  
Znáte ten pocit, když b�žíte z práce ješt� n�co nakoupit a pak rychle dom�? A zamysleli jste se n�kdy, jestli do 

toho obchodu neb�žíte jen ze zvyku? Nebo vás láká nová akce z letáku? Když zrovna zlevnili ty výborné bagetky 
a d�tem došel zázra�ný jogurtový nápoj… 

26. 11 je Den nenakupování.  

Sportovní gymnázium je zapojeno do akce Sv�tová škola, tento školní rok máme v plánu zorganizovat 
mezinárodní akci ve spolupráci se slovenskou školou. Možná si vzpomenete na akci „Vykopeme lepší �asy pro 
Ke�u“. Tento rok jsme se zam��ili na konzum. Poslední dva týdny v listopadu do Vrbna dorazí výstava 
spole�nosti NaZemi nazvaná Supermarket sv�t. Budete mít možnost sledovat odkud pocházejí výrobky, se 
kterými se denn� setkáváte v obchodech. Dozvíte se p�íb�h bavlny, odkud a kam putuje kakao, z �eho se skládá 
mobil, jak nás ovliv�uje reklama a jiné další zajímavosti. A protože je výstava interaktivní – na exponáty sahat 
musíte! K výstav� si naši studenti p�ipraví doprovodný program. Podrobn�jší informace najdete v�as na 
www.sgvrbno.cz a plakátových plochách. 

Budeme se t�šit na vaši návšt�vu 23. 11. 2011 ve St�eše od 15 hodin
Studenti Sportovního gymnázia 

Eva Haltofová úsp�šn� završila sezónu
První   �ást   sezóny   Eva   (studentka  septimy  Sportovního  gymnázia  ve  Vrbn�  pod  Prad�dem)   bojovala 

o nominaci na  Mistrovství  sv�ta junior�   MTBO a díky svým vyrovnaným výkon�m se dostala do 
reprezenta�ního výb�ru jako  dorostenka. Samotné  MSJ v MTBO se konalo v  Itálii (Vicenza,Veneto)  ve dnech   
23. - 28. 8. 2011 a všichni závodníci se krom� obtížného kopcovitého terénu museli vypo�ádat s tropickými 
teplotami (ve�er po závod� ukazoval teplom�r  36 stup��). Mezi staršími soupe�kami se Eva neztratila a obsadila 
23. místo na krátké tra�, 15.místo na klasické trati a   14. místo na sprintu . 

Druhým  vrcholem  sezóny  
bylo  zá�ijové   Mistrovství  
Evropy   v   MTBO,  které   se   
konalo   ve   dnech 19. - 24. 9. 
2011 v okolí Petrohradu. Na 
sprintu  obsadila Eva mezi 
dorostenkami  9. místo, na 
middlu vybojovala st�íbrnou 
medaili za 2. místo a vše 
korunovala ziskem titulu 
Mistryn� Evropy na klasické 
trati s hromadným startem.  

První �íjnový víkend Eva 
zakon�ila náro�nou sezónu 
MTBO závody �eského  poháru 
a vybojovala celkové vít�zství 
v kategorii juniorek. V tomto 
seriálu závod�  se z  21  po�ítalo  
nejlepších 14 výsledk� za 
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období duben - �íjen. Na 
Mistrovství �R získala Eva 
Haltofová  jednu st�íbrnou a dv�
bramborové medaile mezi 
juniorkami. 

Nejmladší disciplína z rodiny 
orienta�ních sport� –MTBO 
(mountain bike orienteering) je 
podobn�, jako lyža�ský orienta�ní 
b�h, založena na absolvování 
zakreslené trat� v map� v co  
nejkratším �ase, p�i�emž závodník 
se pohybuje po komunikacích 
(cesty, p�šiny) a volí si postup mezi 
kontrolními stanovišti tak, aby jeho 
pohyb byl co nejrychlejší. Na 
obrázku je �ást mapy v ME 
v Rusku. 

Richard Klech 
Krajský p�ebor v p�espolním b�hu
V sobotu 15. �íjna 2011 se ve Vrbn� pod Prad�dem konal Krajský p�ebor moravskoslezského kraje 

v p�espolním b�hu lyža��. Na start se postavilo 106 závodník� v celkem 13-ti kategoriích. Závod� se zú�astnila 
po�etná  skupina  �len� SK p�i Gymnáziu Vrbno pod Prad�dem. Našimi nejmladšími závodníky byli Karel Ko�í 
a Anna Krybusová – ro�ník narození 2007. V kategorii benjamínk�-chlapc� obsadil 3. místo  Martin Adámek 
(ro�ník 2004). Krajskými p�eborníky se stali �lenové skupiny b�žc� na lyžích SK Vrbno - Marek Ohnoutka 
v kategorii starších dorostenc�, Andrea Prokešová v kategorii ženy a juniorky a Václav Žabí�ek v kategorii muž�
a junior�. Další závodníci v ženské i mužské kategorii se umístili v rámci Moravskoslezského kraje následovn�: 
2.místo Michala Knápková, 3.místo Martina Onderková a 2.místo Ji�í Polcer. Výsledky závodu najdete na 
webových stránkách Sportovního klubu: www.skvrbno.cz  v sekci b�žecké lyžování - závody.  

Záv�rem lze dodat, že závod se po organiza�ní stránce povedl a všem, kte�í se na jeho p�ípravách i pr�b�hu 
podíleli, pat�í pod�kování. 

Radek Pe�áz, trenér b�žc� na lyžích SG Vrbno 

Úsp�šný start cyklokrosové sezóny 
Ve dnech 28. zá�í až 2. �íjna prob�hlo ve Vrbn� soust�ed�ní cyklist� vrbenského gymnázia. Soust�ed�ní bylo 

zam��eno na zdokonalení cyklokrosové techniky p�ed nadcházející cyklokrosovou sezónou. B�hem prvních t�í 
dn� se cyklisté v�novali jak vytrvalostnímu tréninku ve vyšších nadmo�ských výškách, tak nácviku na 
cyklokrosové trati v Mnichov�. 

O víkendu si potom cyklisté prov��ili nabyté znalosti p�i závodech Oderského poháru. V sobotu se závodilo na 
jim  známé  mnichovské  trati,  tady  si  skv�lým  zp�sobem  po�ínal Ji�í Petruš, který skon�il na druhém míst�
v kategorii kadet�, v kategorii dívek skon�ila t�etí jeho spoluža�ka Klára Škopcová. 
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Na start se postavilo i kvarteto primán�, mezi nimi se nejlépe da�ilo Mat�ji Ptá�níkovi, který dojel �tvrtý, 
stále lépe jezdí i Jakub Rohá�ek, ve Vrbn� si velice polepšil oproti Rohovu, když dojel osmý. Desátý do cíle 
dorazil Št�pán Petruš, svoji cyklokrosovou premiéru absolvoval Adam Hlávka, závod dokon�il na 11. míst�. 

V ned�li jsme se p�esunuli do Krnova, kde se jel závod na velice kopcovité trati pod Cvilínem. V hlavním 
závod�  zvít�zil  odchovanec  SG  Vrbno  Lubomír  Petruš  p�ed  naším Petrem Hamplem, do desítky se vešel 
i další  absolvent  B�etislav  Rohel .  Svou  první cyklokrosovou „bednu“ si vyjel kadet  David Kup�ík, t�etí byla 
i Klára Škopcová, když p�išla o druhé místo pádem v záv�re�ném okruhu. Op�t �tvrtý byl v žácích Mat�j 
Ptá�ník, šestý skv�lým výkonem Jakub Rohá�ek, dobrý výkon p�edvedli i Št�pán Petruš a Adam Hlávka, 
kte�í bojovali až do konce a nechali za zády mnoho svých soupe��. 

I  druhý �íjnový víkend prob�hl ve znamení cyklokrosu. V sobotu se konal TOI TOI CUP v Lošticích, tohoto 
3. závodu �eského poháru se zú�astnili zkušen�jší borci. V kategorii starších žák� o body bojovali Mat�j 
Ptá�ník, který si díky 24. místu vyjel 7 bod�, a Št�pán Petruš, 28. místo mu vyneslo 3 body. Kadetka Klára 
Škopcová dojela �trnáctá, získala tedy 17 bod� do �eského poháru. Sv�j první letošní pohárový závod jel i Jirka 
Petruš, který se i p�es špatnou startovní pozici (závodníci jsou na startu �azeni podle po�adí �P) dokázal 
technicky vysp�lou jízdou dostat až na 17. místo, což mu p�ineslo zisk 14ti bod�. 

 V elitní kategorii startovalo n�kolik borc�, kte�í jsou spjati s naší školou. Nejlépe se da�ilo Luboši Petrušovi , 
který dojel na celkovém 6. míst� jako nejlepší v kategorii do 23 let. V této kategorii již startuje i lo�ský junior 
Petr Hampl , jeho 23. místo v tomto závod� je velice slušný výsledek. Na 34. míst� do cíle dorazil lo�ský 
maturant B�etislav Rohel, ze závodu odstoupil jeho spolužák Mat�j Lasák. 

Na vyda�ené sobotní vystoupení navázali studenti našeho gymnázia i v ned�li v Nám�šti na Hané, kde se konal 
další závod Oderského poháru. Nejprve se na start postavili žáci a kadetky. Zde se se staršími utkal i Jakub 
Rohá�ek,  který po  velice  bojovném  výkonu  dojel  na  7. míst�,  za  sebou  nechal osmého Št�pána Petruše. 
V  kategorii kadetek na 3. míst� dojela Klára Škopcová. V kategorii kadet� vybojoval 2. místo David Kup�ík, 
4. dojel Jirka Petruš. V hlavní kategorii dominovali odchovanci vrbenské cyklistiky. Na 1. míst� dojel vrbenský 
rodák Zden�k Mlyná�, druhý pak student našeho gymnázia Petr Hampl a t�etí lo�ský maturant B�etislav 
Rohel. Tento triumf korunovali trené�i našich cyklist�, kte�í zvít�zili ve svých masters kategoriích. Tyto výkony 
potvrdily dlouhodob� správný tréninkový systém vrbenské cyklistické školy. 

Za SG Vrbno Alena Mlyná�ová 
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Okresní p�ebor v p�espolním b�hu – Vrbno pod Prad�dem 4. 10. 2011
Po delší dob� se žáci a žákyn� II. stupn� ZŠ Vrbno zú�astnili okresního b�hu p�es pole, které se konalo za 

krásného po�así zde u nás ve Vrbn� nad h�bitovem. V kategorii mladších ža�ek se nejlépe umístila Pechalová 
Kate�ina (7. B) na 12. míst� a celé družstvo na míst� 6. V kategorii mladších žák�  na 10. míst� dob�hl Jirka 
Tka�ík (6. A) a celé družstvo se umístilo na velmi dobrém t�etím míst� z osmi škol okresu.  

V sout�ži se velmi dob�e umístili i žáci nižšího stupn� naší školy.                 
Více na www.zsvrbno.cz

Soust�ed�ní country kroužku Zuzanky
V pátek 7. 10. a v sobotu 8. 10., prob�hlo na 

budov� �. 2, soust�ed�ní country Zuzanek. Sešlo se 
nás tady 12+2, p�kn� jsme si zatan�ili a nau�ili jsme 
nová�ky prv�á�ky ty nejzákladn�jší figury country 
tanc� (byl tam i 1 chlapec).  

Mgr. Jana Kudlíková 

ZŠ Vrbno informuje 
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Pasování  druhá�k�  na �tená�e
Spolupráce školy s  M�stskou 

knihovnou Vrbno má dlouholetou 
tradici. Jednou z nejoblíben�jších 
spole�ných akcí je i slavnostní 
pasování žák� na �tená�e. D�kujeme 
všem pracovník�m knihovny za 
ob�tavost a pé�i, s jakou tuto akci 
pro d�ti p�ipravují. 

Okresní turnaj ve stolním 
tenise
19. �íjna se zú�astnili naši žáci a ža�ky okresního kola turnaje ve stolním tenise v Krnov�. Ob� družstva se 

probojovala do krajského kola. Blahop�ejeme. 

Projektový den - "Den lesa"
Ve �tvrtek 29. zá�í se na naší škole uskute�nil 

projektový den v�novaný tématu „les“. Žáci si mohli 
vybrat z široké nabídky díl�ích témat týkajících se 
nejr�zn�jším  zp�sobem  lesa, pop�ípad� si vymyslet 
i svá vlastní. 

V první �ásti dne v�tšina t�íd vyrazila do les�
v okolí Karlovic, aby nasbírala materiál pro p�ípravu 
svých témat a nasála atmosféru podzimního lesa. 
Krásné slune�né po�así bylo p�í�inou, že p�vodn�
dvouhodinová procházka se n�kde i výrazn�
protáhla. Do školy se pak jednotlivé t�ídy vracely 
obtíženy množstvím p�írodnin všeho druhu, které se 
následn� staly sou�ástí výstavek a plakát�
zasv�cených konkrétním témat�m. Velká pozornost 

Zprávy ze ZŠ a MŠ Karlovice 
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byla v�nována p�edevším lesním zví�at�m, nechyb�ly ale ani výstavky plod� a hub (ta byla s ohledem na 
panující  sucho  p�ekvapiv�  bohatá).  Z  plakát� jsme se mohli dozv�d�t o vlivu �lov�ka na les, o život� stromu, 
o  lesních  sk�ítcích,  o  lesních  studánkách  v  okolí  Karlovic,  s  houbami nás seznámili Šmoulové. Objevily se 
i zda�ilé modely lesního prost�edí. Ov��it své znalosti jsme pak mohli v �ad� záludných úkol� a otázek 
vztahujících se ke konkrétním témat�m. 

Hlavním  cílem  projektového  dne,  který  byl  zcela  jist�  napln�n,  však  bylo  p�edevším uv�domit si krásu 
a význam lesa pro �lov�ka a jeho d�ležitost v rámci p�írody . 

Mgr. Zbyn�k Hoták 

Interaktivní tabule – škola hrou
V rámci snah o modernizaci výuky v Základní   škole a Mate�ské škole Karlovice jsme po�ídili do tém�� všech 

t�íd nové interaktivní tabule. Tabule p�ináší 
d�tem do hodin více podn�t� a zábavy, 
u�itel�m možnost ud�lat jejich práci            
zajímav�jší a srozumiteln�jší.  

Po m�síci provozu m�žeme potvrdit, že 
žáci se mnohem více zapojují do vyu�ování, 
n�kdy se dokonce p�edhán�jí v tom, kdo 
p�jde k tabuli první. V��íme, v potvrzení 
známé skute�nosti, že žáci z t�íd 
s interaktivní tabulí dosahují ve 
srovnávacích testech mezi školami 
nadpr�m�rných výsledk�. Interaktivní tabule 
jsou bezesporu jednou   z   v�cí,   kterou   
bude   mít v budoucnosti každá škola, 
protože toto    je    jedna    z     cest      u�ení 
v jednadvacátém století. 

Mgr. Rostislav N�mec  

��������	
����������
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'(���)(�*��$�&%�
� Bohatá tombola 
� Sout�ž o nejorigináln�jší papu�e 
� Vstupné 30,- K�

Podzim ve školní družin�
Pomalu se vkrádá podzim a s ním p�icházejí nové radosti. Sklízejí se brambory a o�esávají se sladká jablí�ka. 

Drá�ci ze školní družiny už se nemohli do�kat. Co tak zkusit op�t naše kuliná�ské schopnosti, �ekli jsme si 
jednou odpoledne a hned jsme se pustili do strouhání brambor a smažení bramborá�k�. Ale protože jsme znalí 
bezpe�nosti, nemohli jsme se kolem horkých kamen ochomýtat všichni. Vytvo�ili jsme dv� stanovišt�. Na 
jednom se kuchtilo a na druhém se z bramborových tiskátek vytvá�ela um�lecká dílka – záložky do knih a návrhy 
látek s r�znými vzory. 

Každý jsme si p�inesli jablí�ko ze své jabl��ky a nutno podotknout, že se nám jich sešla p�kná �ádka. Prima 
s Anetou, Jantar, Melrose, Resista, Bohemia a kdoví jak se všechny ty odr�dy jmenují. Myslím, že i n�jaká ta 
špan�lská  z  Alberta  se  nám  tady  objevila. Jablí�ka jsme oloupali, nakrájeli, p�isladili, p�iko�enili a dali va�it. 
A m�žeme jen potvrdit, že kompot ze sladkých jablí�ek, pot�šil nejeden jazý�ek. 

Bc. R�žena Urbanová a Sylva Bu�ková 
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Florbal bez hranic
Základní škola a Mate�ská škola Karlovice se zapojila do projektu „Florbal bez hranic“ Euroregionu Prad�d. 

Projekt je zam��en na podporu rozvoje p�eshrani�ní �esko-polské spolupráce v oblasti poznávání vybraných 
region� Slezska - Bruntál a okolí, Prudniku a okolí mezi t�emi organizacemi Euroregionu Prad�d.  

Za �eskou stranu se projektu zú�astní ZŠ a MŠ Karlovice a ZŠ Bruntál, Jesenická 10. Za polskou stranu pak 
dv� družstva z Prudniku - PSP Prudnik a sportovní klub UKS Czwórka. Každý tým je ješt� navíc rozd�len na 
mladší žáky (do 12ti let) a starší žáky (12 - 15 let), což je p�íjemné zpest�ení, protože si zahrají i malí žá�ci od 
t�etích t�íd. Projekt probíhá od 1. zá�í 2011 do �ervna 2012 a bude obnášet n�kolik jednodenních turnaj� hraných 
o víkendech jednou m�sí�n� jak na �eské stran�, tak i v Prudniku. Jednotlivé turnaje budou organizovány 
systémem "každý s každým" a družstva budou shromaž�ovat dosažené body do pr�b�žné tabulky. Jeden z t�chto 
turnaj�  bude  navíc  propojen  s  podobným,  soub�žn�  b�žícím  projektem,  kde  se  setkáme i s žáky B�idli�né 
a Opole. Nejatraktivn�jší však budou poslední dva turnaje v jarních m�sících roku 2012, protože budou 
dvoudenní (v Bruntále a v Prudniku) a budou spojeny s kulturou a poznáváním t�chto m�st. D�ležitost projektu 
spat�ujeme   nejen  ve  sportovním  vyžití  d�tí,  ale  také  vedení  ke  zdravému  životnímu  stylu  a  v  setkávání 
s v�kovými vrstevníky z odlišných prost�edí. 

V sou�asné dob� jsou již odehrány dva turnaje - zá�ijový v Bruntále a v ned�li 23. �íjna v Karlovicích - ze 
kterých se m�žeme pochlubit druhým a t�etím místem starších žák� a t�etím místem mladších žák�. B�hem 
turnaje v Karlovicích, kterého se zú�astnilo 86 d�tí, absolvovaly týmy z Bruntálu a Prudniku v p�estávkách mezi 
zápasy také prohlídku karlovického muzea Kosárna. Za zorganizování turnaje d�kujeme �len�m karlovického 
florbalového klubu AF Karlovice. 

P�íští turnaj se uskute�ní na konci listopadu poprvé v Prudniku a všichni naši mladí florbalisté jsou již pat�i�n�
nat�šeni:-). 

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

  

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

P�ehled teplot za m�síc zá�í 

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Srážky v zá�í [mm] 19,2 14,1 15,9 13,7 114,3 77,7 6,7 164,1 16,4

�íjen do 21.
den hodina hodnota

teplota max 3.10 12:22 24,1°C
min 17.10 5:06 -4,2°C

rychlost v�tru 11.10 16:20 4,5m/s
náraz v�tru 12.10 5:01 11,2m/s
srážky m�sí�ní 29,4 mm

za den 7.10 12,4mm
za hodinu 7.10 1:00-2:00 3,0mm

Zá�í
den hodina hodnota

teplota max 11.9 14:36 28,2°C
min 25.9 3:53 3,3°C

rychlost v�tru 12.9 23:46 4,0m/s
náraz v�tru 18.9 2:10 10,3m/s
srážky m�sí�ní 16,4 mm

za den 19.9 4,4mm
za hodinu 19.9 23:00-0:00 3,0mm
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Den strom� je svátek, který se slaví po celém sv�t� od poloviny 19. století. Datum oslav Dne strom� se liší 
podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. Roku 1951 p�ijala FAO (Food and Agriculture Organisation) 
Spojených národ� následující usnesení: Konference shledala jako pot�ebné, aby si všichni lidé uv�domovali, jak 
estetickou a psychologickou, tak i hospodá�skou hodnotu lesa, a proto se doporu�uje, aby se každoro�n� ve všech 
�lenských státech slavil sv�tový svátek strom�, a to v dob�, kdy se to za lokálních podmínek zdá být p�íhodné.
V podobném duchu tohoto usnesení jsme k tomuto svátku p�istoupili i u nás. 

Den strom� se slaví 20. �íjna  

V      Základní     škole    praktické 
a speciální ve Vrbn� pod Prad�dem na 
nám�stí Sv. Michala 17/20, je již 
tradicí, že se každý rok na podzim 
koná projektový den, který je zam��en 
na ekologickou výchovu.   

Celé dopoledne 20. �íjna bylo 
pojato tematicky jako oslava Dne 
strom�. Žáci se svými u�iteli si 
n�kolik dní p�ipravovali kulturní 
vystoupení na téma stromy a lesy. 
Zpívali písni�ky, hráli scénky a tan�ili 
v krásn� vyzdobené hern� školy za 
p�ítomnosti �editelky školy Mgr. Hany 
Vitáskové. 

Po    kulturním    vystoupení    žáci 
z každé t�ídy zasadili na školní 
zahrad� mladé smr�ky, o které budou 
pe�ovat.  Poté  následovala  vycházka  do  p�írody.  D�ti  pozorovaly  stromy  jako  obydlí pták�, hmyzu, rostlin 
a sbíraly spadané listí, které využijí ve výtvarné výchov�. 

Z posbíraných v�tví vyrobili žáci r�zné ozdobné p�edm�ty. Každá t�ída b�hem vycházky musela splnit úkoly, 
které budou vyhodnoceny a zapo�ítány do celoro�ní školní sout�že. 

„O nejaktivn�jší t�ídu.“ Všem se program velice líbil a žáci se zábavnou a p�irozenou formou nau�ili vše 
základní o ochran� p�írody a životního prost�edí. 

Zapsal koordinátor EVVO Mgr. Miloslav Huml 

Den strom�
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B�hem m�síce zá�í se stalo mnoho událostí, ze kterých bych 
vybrala pár �inností popisujících aktivity našich d�tí.  

Ú�astnili jsme se n�kterých sportovních klání. Kopané 
v Budišov�, kde jsme si zasout�žili, ale i pobavili. Mel� p�ipravil 
pro další d�tské domovy turnaj v basketbalu, ten se nám obzvláš�
vyda�il - 3. místo je velmi povzbuzující. Úsp�šná byla také naše 
ú�ast na vrbenské akci „Babí léto“. Zde probíhala sout�ž ve 
zp�vu a naše d�ti obsadily krásná místa.  Zdá se, že naše d�ti jsou 
velice zapálené pro r�zné akce, hlavn� ty, které se konají na 
�erstvém vzduchu. A tak jsme si šli také zast�ílet „O velkou cenu 
Prad�da“ na st�elnici.  

Krom� akcí, které nabízejí r�zné organizace a spolky, M�sto 
Vrbno p. P. �i jiné d�tské domovy, po�ádáme také u nás aktivity,  
sportovní, v�domostní, besedy, p�ednášky na r�zná témata dle 
v�ku d�tí  nebo akce zam��ené na zru�nost.  

Samoz�ejm�  si  na  své  p�ijdou i d�ti mladšího školního v�ku 
a „malošci“. V rámci pohybové výchovy cvi�íme, relaxujeme, 
tan�íme. Rozvíjíme fantazii, p�edstavivost a zru�nost, což se 
odráží ve výtvorech zdobících náš domov. Tímto bych cht�la 
ur�it� pozvat širokou ve�ejnost na podzimní výstavu výrobk�
z p�írodnin, které si d�ti spole�n� s vychovateli p�ipravují, a která 
se uskute�ní ve st�edisku chytrých aktivit „St�echa“. Výstava 

Jak jsme zahájili další školní rok u nás na DD 
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bude probíhat od 19. 11. 2011. Ur�it� se zajd�te podívat.  
Každoro�n� se aktivn� ú�astníme akce „Den zdraví“, kde si d�ti mají možnost vyzkoušet p�ípravu zdravých 

pokrm�. Tuto praktickou zkušenost pak mohou využít i p�i p�íprav� plánování jídelní�ku a následné p�íprav�
jídel na svých rodinkách.  

 Za kolegy Bc. Magdalena Horáková – vychovatelka  

text k fotu: Ukázka prací d�tí z DD pod vedením M. Tuškové. Pohádkový d�da bude vystaven v rámci akce: 
Pohádkové postavi�ky pomáhají v p�írodním areálu Azuro 168, Lesní Hluboké – 9 k�íž� D1. 

Týden sociálních služeb v Domov� pro seniory Vrbno
U p�íležitosti Mezinárodního dne senior�, který každoro�n� p�ipadá na 1. �íjna, vyhlásila p�ed t�emi lety 

Asociace poskytovatel� sociálních služeb �R (APSS �R) spolu s MPSV v tomto m�síci TÝDEN SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB. D�vody jsou z�ejmé - lidé, dožívající se 
stále vyššího v�ku, �asto ani nev�dí, kdo by jim 
mohl pomoci �i kam se o obrátit o radu. Cílem 
Týdne sociálních služeb je proto mj. seznámit 
širokou ve�ejnost s rozsahem a formou nabízených 
služeb a p�ípadn� vyvrátit mylné p�edstavy o život�
dnešních senior�, kterým jsou tyto služby 
poskytovány. Domov pro seniory Vrbno se letos již 
pot�etí zú�astnil celostátn� po�ádaného Týdne 
sociálních služeb a pro své obyvatele, rodinné 
p�íslušníky i  ve�ejnost  p�ipravil  v  týdnu  od 3. do 
7. 10. DNY OTEV	ENÝCH DVE	Í, b�hem nichž 
p�edstavil ve�ejnosti své služby zpest�ené bohatým 
kulturním programem.  

V pond�lí 3. �íjna zahájila oslavy Týdne sociálních 
služeb �editelka domova Mgr. Žaludová. Po úvodním 
p�ivítání p�išlo na �adu vystoupení p�erovské country 
kapely Letokruhy, která svou podmanivou hudbou 
podtrženou profesionalitou ú�inkujících brzy p�ivedla 
na parket  tane�níky z �ad obyvatel i návšt�vník�. 

B�hem p�estávky k nabrání dechu 
rozbušilo srdce všech divák�
sportovn�-tane�ní cvi�ení Zumba, 
které p�edstavily ženy z m�sta 
Vrbna pod Prad�dem. Toto 
temperamentní a strhující 
vystoupení inspirované 
latinskoamerickými tanci, 
doprovázené toutéž hudbou 
roztleskalo ruce tém�� všech 
p�ítomných.  

Ze života senior� - Domov pro seniory Vrbno-Mnichov 
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Ve st�edu 5. �íjna byla na programu 
tane�ní zábava,  doprovázená 
rýma�ovským hudebním duem Akord, 
kterou doplnila bohatá tombola. 
Nezam�nitelný sametový hlas zp�va�ky                      
p. Zikmundové doprovázený, 
hudebníkem p. Bulkem, je vždy 
známkou kvality a ani tentokrát nenechal 
sed�t tém�� nikoho z p�ítomných. Již 
b�hem prvních tón� za�aly na parketu 
tan�it první odvážné páry a s každou 
další skladbou p�ibývaly další. P�estávku 
tentokrát vyplnila p�ehlídka historických 
kostým� v podání manekýn�, speciáln�
najatých pouze pro tuto p�íležitost, 
dopln�ná o odborný výklad z oblasti 
módy dob dávno minulých. Tato skv�lá 
podívaná sklidila obrovský úsp�ch, o to 
v�tší, že v roli manekýn� vystupovali 
zam�stnanci Domova.  

Záv�re�ným dnem oslav byl pátek 7. �íjna, který 
zahájily Haví�ovské babky. Tento ženský soubor, 
vystupující v dobových krojích, nám p�edvedl 
pásmo ostravsko-haví�ovských písní, tanc� a verš�.  
P�estože v�kový pr�m�r ú�inkujících odpovídá v�ku 
našich senior�, vitalitu a radost ze života, kterou 
zprost�edkovaly všem p�ítomným, by jim mohl 
závid�t leckterý mladík. Vystoupení seniorek 
vyst�ídalo dravé mládí v podání bruntálského 
tane�ního souboru Stonožka pod vedením Tamary 

Vlachynské. Jako vždy bezchybné provedení 
p�edvedených tane�ních kreací vyvolalo nadšení starší 
i mladší generace. Ve snaze uspokojit všechny 
kategorie divák� p�ipravil Dps Vrbno recesistickou 
show pánské skupiny Mužoretek z Píse�né, která 
svým vystoupením pobavila všechny v sále. Skv�le 
zvládnutou parodií na ryze dámskou záležitost 
ú�inkující rozproudili krev všech zú�astn�ných a na 
záv�r snad nebyl nikdo, kdo by hlasitým aplausem 
nežádal o p�ídavek. Na záv�r Týdne sociálních služeb 
domov uspo�ádal tane�ní zábavu, o kterou se postaral 
hudební doprovod Petra Koša�e, zpest�enou 
losováním  bohaté  tomboly. Radostí  z  výhry,   tance 
i skv�lých kulturních zážitk� práv� uplynulých oslav 
odm�nili obyvatelé i návšt�vníci zam�stnance domova 
záv�re�ným potleskem.  

Ingrid St�eštíková, soc. pracovnice Dps Vrbno 
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Pod�kování 
P�íjemn� prožitý den Vám p�eji, jménem svým, senior� a zam�stnanc� Domova pro seniory Vrbno Vám srde�n�  

d�kuji za poskytnutý dar na akci 

��������	
���	��������������������������	������.
V�cné dárky posloužily jako ceny do tomboly, finan�ními prost�edky jsme �áste�n� uhradili hudební a tane�ní 

vystoupení. Vydané dárky z tomboly máme stvrzeny podpisem, nevydané �ádn� evidovány a budou dány do 
tomboly na Váno�ním posezení. 

Týden sociálních služeb se nám vyda�il.  
Ješt� jednou d�kuji a t�ším se na další spolupráci    

Mgr. Pavla Žaludová, �editelka Dps Vrbno 

Pod�kování pat�í t�mto sponzor�m:

VEGALL Pharma s. r. o., Lékárna Magnus, Sklárenská hu� TOMI, JP Jana Pla�ková, BONNO, GASTRO 
SERVIS, s. r. o., Drogérie REMI, P. DUSSMANN, Podlahá�ské práce Vaculík Jaromír + syn, Lékárna 111, 
STAVBY Bed�ich Nykl, Kamenský – stavby a konstrukce s. r. o. 

Pod�kování 
Jménem Domova pro seniory Vrbno, jeho obyvatel i zam�stnanc� d�kuji  

M�stskému ú�adu Vrbno pod Prad�dem  
za rychlou a kvalitn� provedenou opravu p�ilehlé pozemní komunikace p�ed Dps Vrbno. 

Mgr. Pavla Žaludová, �editelka Dps Vrbno 

D�ti MŠ VE SVAHU prosí o pomoc....vyrobily si krásné 
sk�ítky, pojmenovaly je a tito sk�ítkové jim jednoho dne 
z�istajasna zmizeli a nechali pouze dopis, ve kterém píší, že 
se nám schovali po celém našem m�st� a tam je máme taky 
hledat. Proto prosíme, abyste nám je pomohli najít.

Výsledky    svého   pátrání    nám   posílejte   na   tuto 
e-mailovou adresu: burajda@seznam.cz nebo doneste 
p�ímo do MŠ VE SVAHU do 19. 11 2011: 

 -  jména nalezených sk�ítk� s �íslem a místem nalezení 
 - jméno „pátra�e“ a kontakt ( nap�. telefon, e-mail...) 

Nejlepší „pátra�i“ budou odm�n�ni a výsledky pátrání 
vyjdou v p�íštím �ísle Zpravodaje. 

         D�kujeme za pomoc p�i pátrání . 
                                                                      M. Burešová a kolektiv MŠ  

-to je název projektu, v rámci kterého se konal letošní, již „XVII. Mezinárodní festival p�veckých sbor�“, 
po�ádaný v rámci oslav 400 let povýšení Vrbna pod Prad�dem na m�sto a oslav 40 let PSMV. 

Letošní festival byl pon�kud výjime�ný. Poprvé v historii našich festival� byl ú�astníkem symfonický orchestr 
a sou�asn� také hudební skladatel Pavel Stan�k, jehož skladba Missa Brevis zazn�la v rámci programu.  

Festival slavnostn� zahájil Hodonínský symfonický orchestr provedením 4. v�ty z 8. symfonie Antonína 
Dvo�áka a potom všechny ú�astníky p�ivítala starostka Ing. Helena Kudelová. Po krátkém vystoupení domácího 
sboru došlo k ocen�ní n�kterých jeho �len� zástupci Unie p�veckých sbor�. 

Pak už následovala vystoupení jednotlivých sbor�. V krátkých programech se p�edvedli Smíšený p�vecký sbor 

Pátrání po zmizelých sk�ítcích... 

„Sv�t hudby hranic nezná...“ 
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Uni�ov, Ženský komorní sbor Dobroslava Lidmily z Ostravy, P�vecký sbor Orfeus z Pardubic a p�vecký sbor 
Capricolium, LO Glucholazy, Polsko. Smíšený p�vecký sbor Hodonín na záv�r vystoupení posílil P�vecký sbor 
m�sta Vrbna, aby spole�n� zazpívali již zmín�nou Missu Brevis za doprovodu symfonického orchestru. 

Na  záv�r festivalu pak zazn�la slavnostní �eská píse� Bed�icha Smetany v podání všech zú�astn�ných sbor�
a op�t za hudebního doprovodu hosta festivalu, Hodonínského symfonického orchestru.  

Ke zdárnému pr�b�hu festivalu p�isp�la nejen naše moderátorka, Kristýna Maderová, ale také celý organiza�ní 
tým a všichni �lenové sboru, kte�í p�ipravili nejen drobné ob�erstvení na spole�né posezení, ale také n�co do 
tomboly, která je vždy zpest�ením. Nejv�tším pod�kováním sboru jsou pak pochvalné reakce všech 
zú�astn�ných. 

Letošní festival byl spolufinancován z prost�edk� ERDF prost�ednictvím Euroregionu Prad�d, dále se 
uskute�nil za finan�ní podpory M�sta Vrbna pod Prad�dem a dalších p�íznivc� sborového zp�vu, kterým tímto 
d�kujeme. 

Za PSMV Remešová Marie 

Název p�ednášky:  
Plujícím „m�stem“ na ALJAŠKU
KDY:   �tvrtek 10. listopadu 2011 
KDO:  Magda a Petr Škrlovi

Velryby, Indiáni, pohybující se ledovce, 
Klondike  a  dlouhé  severské noci. Magda 
a Petr Škrlovi se spole�n� s vámi vydají na 
plavbu po mo�ské dálnici z Kanady na 
Aljašku. 

Název p�ednášky: TAJNÁ P�ÁNÍ ŽENY A MUŽE II. aneb jak získat a neztratit 
             opravdový vztah.

KDY:   �tvrtek 24. listopadu 2011 
KDO:   Old�ich Wagenknecht  

P�ednáška se zabývá principy vztahového soužití mezi ženou a mužem, 
popisuje r�zné druhy neshod a krizí a na praktických p�íb�zích ukazuje 
východiska k  jejich �ešení. Ve druhé �ásti p�ednášky lektor vysv�tlí, jak 
významný   vliv   má   harmonický   domov  na  životní  dráhu  našich d�tí. 
A v záv�ru bude prostor pro dotazy, pro následující diskuzi a také pro 
individuální rozhovor s lektorem. 

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

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

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás p�ipravuje následující p�ednášky 
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Zesnulého vrbenského u�itele Bohuslava Raš�áka, který štamgast�m v Hosp�dce u D�evasu ve Vrbn� pod 
Prad�dem  d�lal  t�ídního  u�itele,  zastoupil  jeho  syn  Miloslav  Raš�ák.  Štafetu  po  svém otci s úctou p�evzal 
v ned�li 9. �íjna 2011. 

P�es  dvacet  štamgast� se sešlo v Hosp�dce u D�evasu na vzpomínkovém posezení, kde si promítli fotografie 
z r�zných výlet� a posezení v jejich oblíbené hosp�dce. Mezi p�ítomnými byl i syn zesnulého u�itele Bohuslava 
Raš�áka, který byl taktéž vrbenským pedagogem. Miloslav Raš�ák p�ipravil pro všechny bývalé žáky a p�átele 
svého otce pohošt�ní. „Syn našeho zesnulého u�itele byl p�ekvapený z atmosféry a z promítání fotek, které jsme 
zde p�ipravili“, pochlubil se Josef Reiskub. Nalad�ním Miloslava Raš�áka do atmosféry t�ídního kolektivu byla 
kontrola p�ítomných žák�, které vždy zesnulý u�itel poctiv� zapisoval do t�ídní knihy. Tuto tradici splnil i jeho 
syn a radostn� se tvá�il nad tím, jak to m�l jeho tatínek všechno v hosp�dce za�ízené. 

Rozhodování nad t�ídnictvím 
Hlavním bodem vzpomínkového dopoledne byla pobídka všech štamgast�, jestli vrbenský pedagog Miloslav 

Raš�ák bude pokra�ovat ve šlép�jích svého otce a vést celou t�ídu štamgast�. Jak to nakonec dopadlo? Vrbenský 
pedagog Miloslav Raš�ák s výzvou štamgast� souhlasil a dlouholetou štafetu zesnulého Bohuslava Raš�áka 
p�evzal do své režie. „Asi to nebude každou ned�li, co je tady v hosp�dce navštívím, ale budu se snažit ve vedení 
t�ídního kolektivu nadále pokra�ovat. Bylo to p�ece tradicí mého otce“, pronesl p�ed všemi štamgasty Miloslav 
Raš�ák, který je novým t�ídním u�itelem vrbenských štamgast�. Už te� se t�ší na jejich školní výlety.

Studio STA o. s. | Radek Vráblík 
Foto: Radek Vráblík 
Více na portálu www.studio-sta.cz

Vrbenští štamgasti mají nového t�ídního u�itele 
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Vás zvou na ORIENTÁLNÍ  a AFRICKÉ TANCE.
Srde�n� zveme všechny ženy, sle�ny a hol�i�ky i kluky, do t�locvi�ny základní školy Karlovice na pravidelné 

úterní tane�ky. Orientální tance budou probíhat p�i cvi�ení rodi�� s d�tmi  

 14:30-15:15 - orientální tance pro holky ze školy, od 8 do 15 let (15 K�) 
 15:20-15:40 - africké tance pro malošky (holky i kluci, 10 K�) 
 15:45-17:00 - orientální tance pro dosp�lé (20 K�) 

Cena kurzu: d�ti 15 K�, ženy 20 K�. Dít� vám zaopat�íme ve cvi�ení pro d�ti za 10 K�. 
T�šíme se na Vás!           Více info na tel.: 728 017 664 

Od listopadu bude krom� již fungující t�locvi�ny, op�t zprovozn�na i herna v MŠ. 
Budeme se setkávat každou st�edu od 15-17 hodin. 

MC Kominí�ek Karlovice, TJ Sokol Karlovice, ZŠ Karlovice a Obec Karlovice 
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 Mate�ské a komunitní centrum Kominí�ek Karlovice a Základní a mate�ská škola 
Karlovice pro vás p�ipravují na 4. 12. 2011 Mikulášský JARMARK, který se bude konat na 
fotbalovém h�išti. Op�t p�ijde Mikuláš i se svými pomocníky a d�ti budou mít možnost 
p�ednést  báse�  �i písni�ku a získat tak n�jakou mali�kost. P�ineste si balí�ky pro d�ti (klidn�
i dosp�lé), ozna�ené jménem i p�íjmením a Mikuláš  s �ertem je d�tem p�edají. Sami si tak 
rozhodnete co vaše d�ti dostanou. 

Zárove� zveme všechny šikovné lidi, kte�í umí vyrobit n�co, co se zimou a svátky souvisí, aby se zú�astnili 
jarmarku. Zájemci hlaste se na tel. �ísle 728 017 664, aby jste si zajistili prodejní místo. T�šíme se na Vaše 
rukod�lné výrobky od – roztomilých zví�átek p�es klasické váno�ní zvonky a strome�ky až k perníkovým 
chaloupkám a svícn�m. 

Pro více informací m�žete napsat na email:  mc.kominicek@seznam.cz , zavolat na 728 017 664 

T
ŠÍME SE NA VÁS 

Kašna op�t v provozu
Upozorn�ní na stránkách www.vrbno.cz a nahlédnutí na web m�sta, p�inášející 

informaci o zprovozn�ní vrbenské kašny, m� oslovilo. Nahlédla jsem do svých 
soukromých archivních materiál� a nedá mi to, abych se se �tená�i Zpravodaje nepod�lila o svou osobní 
vzpomínku. 

Dne 2. zá�í 1991 byl v 18:00 hod, na tehdejším nám. J. Fu�íka (dnes Sv. Michala) p�ed školní budovou �. 1 
slavnostn� zahájen nový školní rok 1991/92. Dobové fotografie dokládají, že prostor nám�stí byl tém�� zapln�n 
ob�any a v pr�b�hu slavnostního projevu tehdejšího starosty Ing. Z. Babky byla po více než �ty�iceti letech 
uvedena do provozu zdejší kašna. 

Zprovozn�na byla spole�ným úsilím starosty m�sta, �editelství základní školy a soukromníky, kte�í pod 
vedením V. Ju�íka odvedli práci bez nároku na odm�nu. Dodávka vody a osv�tlení bylo zajišt�no ze školy. 

Školní budova, p�ed níž se zahájení školního roku konalo, byla tehdy ve stavu žalostném. Povzbudivý nebyl 
ani výsledek sbírky, která byla na dokon�ení generální opravy vyhlášena. Vybráno bylo pouhých 1.327,30 K�. 
Ovšem podve�erní program byl pom�rn� bohatý. Školní rok zahájila �editelka základní školy PaedDr. Michaela 
Skopalová a �editel Školského ú�adu v Bruntále Zden�k Lojkásek. Po celou dobu hrála dechová hudba pod 
vedením  pana  Hanela,  ob�ané  si  mohli  prohlédnout  nejen školní budovu, ale i stará fotoalba, školní kroniky 
a panely vypovídající o historii školy. S velkým ohlasem se setkalo vystoupení tane�ního souboru Puls pod 
vedením Nad�ždy Trzaskalikové, opékání špeká�k� na ohništi p�ed kostelem pod patronací pracovník� Lesního 
závodu Karlovice i hry a sout�že, jež pro d�ti p�ipravily skautky Mirky Vašutové.  

Ve�er vyvrcholil hodinovým koncertem P�veckého sboru vrbenských u�itel� ve zcela zapln�ném kostele sv. 
Michala a slavnostním oh�ostrojem, který p�ipravil oddíl karate, vedený Ji�ím Ko�i�kou. O celé akci p�inesl 
zprávu týdeník Bruntálsko z 5. 9. 1991 pod titulkem Vrbenské vyznání vzd�lanosti. 

Na záv�r ješt� pár slov o tehdy zprovozn�né kašn�. Je pravdou, že tehdejší opravy byly jen provizorní, jejich 
smyslem bylo, aby kašna zase ožila a p�edpokládalo se, že se v opravách bude pokra�ovat. Provizorní drát�né 
oplocení však kolem kašny z�stalo, voda se zastavila, ze dna se postupem doby stalo smetišt� a v její blízkosti 
vzniklo shromaždišt� mén� p�izp�sobivých ob�an�.  

Ob�as jsem p�i cest� kolem s nostalgií vzpomn�la na krátké období jejího provozu. A tak m� upoutala 
symbolika, ukrytá v datu jejího obnovení - 18. �íjna 2011. Uplynulo tém�� p�esn� dvacet let.  Z roku 1911, 
z oslav t�ístého výro�í povýšení Vrbna na m�sto, se dochovaly fotografie s tryskající kašnou. Nás sou�asníky 
m�že t�šit, že tento n�mý sv�dek historie m�sta ožil práv� v roce �ty�stého výro�í m�sta. 

                                                                                                                   Michaela Hradilová 

Znáte kapli�ku na Kapli�kovém vrchu v Malé Morávce?
Kaple Nejsv�t�jší Trojice se nachází na malém ostrohu zvaném Kapli�kový vrch, na 

h�ebeni, který d�lí Malou Morávku od údolí osady Karlov. Kapli�ku, která je z�ásti skrytá 
ve v�tvích okolních listnatých strom�, o�ima najdete v úhlu hlavní silnice a odbo�ky ke Karlovu od restaurace 
Na Rycht�. Pro výstup k památce, vzdálené od silnice sotva t�i sta metr�, m�žete zaparkovat u Penzionu Pod 
kapli�kou. P�ejdete hlavní silnici, vrátíte se pár krok� zp�t ve sm�ru na Karlovu Studánku a za mostem sejdete na 
asfaltový povrch pod silnicí. Z n�ho ihned odbo�íte vlevo a sm��ujete p�es louku kolem zbytk� starého oplocení 

Listárna 
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k lesu.  Bývala tu vyšlapaná úzká p�šinka, vid�la jsem ale louku rozježd�nou lesní technikou. D�ležité je 
pokra�ovat rovn� do kopce k okraji lesa a mít zbytky ohrazení stále po levé ruce. V lese je nep�ehlédnutelný, do 
kopce se vinoucí chodník, který vás dovede po n�kolika málo desítkách metr� k památné líp�, nacházející se u 
schodišt�, vedoucího ke kapli�ce.  O líp� velkolisté, vyhlášené za památný strom v roce 1999, jejíž stá�í je 
odhadované na 300 – 360 let, je zde napsáno: „Strom je živým dopl�kem kulturní památky – zdejší kaple“. 

P�vodní soukromá kaple z roku 1690, pat�ící 
rodin� Schilderových, byla v r. 1765 p�estav�na do 
kamenné podoby a od roku 1994 v ní sídlí muzeum 
venkovského života, p�írody Hrubého Jeseníku, 
archeologických nález� z místních lokalit a jiných 
zajímavostí, nazývané Muzeum Kapli�kový vrch.  

Historicky cenný vnit�ek kapli�ky jsme nevid�li, 
muzeum bylo v dob� naší návšt�vy zav�ené a nikde 
jsme nenašli ceduli s otevírací dobou, ani informaci 
o tom, zda muzeum funguje a jak. Místo toho se 
nám nad hlavou rozezn�l krásným tónem zvon, 
který byl pro kapli�ku vyroben v roce 1998 jako 
replika zvonu p�vodního. M�li jsme št�stí, hlas 
zvonu lze slyšet pouze dvakrát denn�, a to v pravé 
poledne a po druhé až v podve�erních hodinách.   

Kapli�ku objímají v�tve okolních listná��, proto 
se tu lze pokochat pouze �áste�ným výhledem, a to 
jak sm�rem do Malé Morávky, tak v opa�ném sm�ru 
ke Karlovu. Malá procházka na Kapli�kový vrch 
m�že být dobrým zpest�ením ú�asti na n�které 
z p�íštích akcí (Bor�vkové hody, Festival �ízk�), které 
obec každoro�n� po�ádá. Nic ale nebrání tomu, abyste 
se sem vypravili kdykoliv, jen tak pro radost 
z oby�ejného všedního dne.  

Na obecním ú�ad� v Malé Morávce jsem dodate�n�
zjistila, že na prohlídce exponát� vystavených 
v kapli�ce, je t�eba se p�edem domluvit 
s provozovatelem, panem Hornyšerem, který vodí do 
kapli�ky minimáln� p�ti�lenné skupinky. Muzeum 
žádnou pevnou otevírací dobu nemá. Také mi na obci 
slíbili, že budou p�šince ke kapli�ce v�novat 
pozornost, uvidíte sami, v jakém stavu chodní�ek p�es 
louku bude.  

Helena Rusková 

P�šina ke kapli�ce vede kolem starého 
oplocení, za n�j nesmíte projít... 

Kaple Nejsv�t�jší Trojice v Malé Morávce 

P�šina v lese se nedá  p�ehlédnout 

Pohled od kapli�ky na Malou Morávku 
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  1. 11. -  Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
  1. 11. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa 
  2. 11. -  p�edvád�cí akce firmy Eurobak Liberec - 9:00 hod - St�echa    
  2. 11. -  Po�íta�ový kurz pro mírn� pokro�ilé, 16:00 - 17:30, St�echa 
  3. 11. -  Po�íta�ový kurz Internet pro za�áte�níky, 16:00 - 17:30, St�echa 
  3. 11. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky - Callanova metoda, 17:00 - 18:30, St�echa 
  3. 11. -  pedig pro pokro�ilé - 17:30 hod - St�echa  
  3. 11. -  cestopisná p�ednáška „Skotsko“ - p�ednáší Libor Turek - 18:00 hod - St�echa 
  3. 11. -  RWE Vrbenský pohár - po�ádá SK Sportovního gymnázia Vrbno  
  4. 11. -  Koncert klasické kytary - 19:30 hod v Libuši Karlova  
  6. 11. -  církevní setkání Nová nad�je - 10:00 hod - St�echa 
  7. 11. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 16:00 - 17:30, St�echa 
  7. 11. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Callanova m., 17:00 - 18:30, St�echa 
  7. 11. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, 17:00 - 18:30, St�echa 
  8. 11. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa 
  9. 11. -  Po�íta�ový kurz pro mírn� pokro�ilé, 16:00 - 17:30, St�echa 
10. 11. -  Po�íta�ový kurz Internet pro za�áte�níky, 16:00 - 17:30, St�echa 
10. 11. -  Univerzita t�etího v�ku - Právo - p�ednáší JUDr. Jaromír Richter - 16:00 hod - St�echa 
10. 11. -   Kurz angli�tiny pro za�áte�níky - Callanova metoda, 17:00 - 18:30, St�echa 
10. 11. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma Plujícím „m�stem“ na Aljašku - p�ednáší Magda a Petr 
  Škrlovi - 18:00 hod - St�echa 
11. 11. -  koncert V�ra Martinová & Jamie Marshall LIVE - kvartet - 19:00 hod - St�echa 
11. - 13. 11. - XI. tane�ní party - po�ádá tane�ní country soubor Zuzanky - t�locvi�na ZŠ  
11. 11. -  Koncert: Hudební pot�šení - 19:30 hod v Libuši Karlova Studánka  
do 11. 11. - výstava fotografií Radek Fabián 17 - Galerie na schodech - Sport. gymnázium Vrbno 
do 11. 11. - výstava výtvarník� Miriam Polá�kové Št�pánové a Aleše Polá�ka z T�chonína - Art galerie Penzionu 
  U �eky Karlovice.  
12. 11. -  MO KS�M - výro�ní sch�ze - 15:00 hod - St�echa 
12. 11. -  vernisáž výstavy výtvarnice Lucia Sta�kové z Hradce Králové - 17:00 hod - Art Galerie 
                Penzionu u �eky Karlovice. Výstava potrvá do 13. 1. 2012 
13. 11. -  církevní setkání Nová nad�je - 10:00 hod - St�echa 
14. 11. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 16:00 - 17:30, St�echa 
14. 11. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Callanova m., 17:00 - 18:30, St�echa 
14. 11. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, 17:00 - 18:30, St�echa 
14. 11. -  zahájení výstavy fotografií Miroslava Panského „Skandinávská zastavení“ - Galerie na schodech - 
  Sportovní gymnázium. Výstava potrvá do 16. 12. 2011  
15. 11. -  zasedání MAS Jeseníky - 15:00 hod - St�echa 
15. 11. -  Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
15. 11. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa 
15. 11. -  papírový pedig pro za�áte�níky - dopoledne nebo odpoledne - St�echa 
16. 11. -  p�edvád�cí akce firmy Merpex trade Praha - 9:00 hod - St�echa 
16. 11. -  Po�íta�ový kurz pro mírn� pokro�ilé, 16:00 - 17:30, St�echa 
16. 11. -  papírový pedig pro pokro�ilé - Váno�ní pletení - dopoledne nebo odpoledne - St�echa 
18. 11. -  Papu�ový bál - po�ádá ZŠ a MŠ Karlovice - t�locvi�na od 19:30 hod 
18. 11. -  P�ednáška: Sopky Bruntálska - 19:30 hod v Libuši Karlova Studánka  
19. 11. -  Pohádková babi�ka pro d�ti a jejich rodi�e - 15:00 hod - St�echa 
20. 11. -  církevní setkání Nová nad�je - 10:00 hod - St�echa 
21. 11. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 16:00 - 17:30, St�echa 
21. 11. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Callanova m., 17:00 - 18:30, St�echa 
21. 11. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, 17:00 - 18:30, St�echa 
22. 11. -  papírový pedig pro za�áte�níky - dopoledne nebo odpoledne - St�echa 
22. 11. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� na listopad 
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23. 11. -  v rámci akce Sv�tová škola prob�hne „DEN NENAKUPOVÁNÍ“ - výstava „Supermarket sv�t“  
  a doprovodný program - po�ádá SG Vrbno p. P. pro širokou ve�ejnost - od 15:00 hod - St�echa 
23. 11. -  PMVia - motiva�ní program pro nezam�stnané - 8:00 hod - St�echa 
23. 11. -  Po�íta�ový kurz pro mírn� pokro�ilé, 16:00 - 17:30, St�echa 
24. 11. -  PMVia - motiva�ní program pro nezam�stnané - 8:00 hod - St�echa 
24. 11. -  Po�íta�ový kurz Internet pro za�áte�níky, 16:00 - 17:30, St�echa 
24. 11. -  Univerzita t�etího v�ku - Právo - p�ednáší JUDr. Jaromír Richter - 16:00 hod - St�echa 
24. 11. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky - Callanova metoda, 17:00 - 18:30, St�echa 
24. 11. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma Tajná p�ání ženy a muže II. - p�ednáší Old�ich Wagenknecht - 
  18:00 hod - St�echa 
25. 11. -  PMVia - motiva�ní program pro nezam�stnané - 8:00 hod - St�echa 
25. 11. -  �aj o páté - po�ádá LKŽ Vrbno - 16:00 hod - St�echa 
27. 11. -  církevní setkání Nová nad�je - 10:00 hod - St�echa 
28. 11. -  PMVia - motiva�ní program pro nezam�stnané - 8:00 hod - St�echa 
28. 11. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 16:00 - 17:30, St�echa 
28. 11. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Callanova m., 17:00 - 18:30, St�echa 
28. 11. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, 17:00 - 18:30, St�echa 
28. 11. -  zahájení výstavy fotografií Petra Kuníka „Ze Svaté zem�“ - Galerie na radnici. Výstava potrvá  
  do 2. 3. 2012 
29. 11. -  Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
29. 11. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa 
29. 11. -  papírový pedig pro za�áte�níky - dopoledne nebo odpoledne - St�echa 
30. 11. -  Po�íta�ový kurz pro mírn� pokro�ilé, 16:00 - 17:30, St�echa 
30. 11. -  papírový pedig pro pokro�ilé - Váno�ní pletení - dopoledne nebo odpoledne - St�echa 
  4. 12. -  Mikulášský jarmark - fotbalové h�išt� v Karlovicích 
  7. 12. -  papírový pedig pro pokro�ilé - Váno�ní pletení - dopoledne nebo odpoledne - St�echa 
do 9. 12. - výstava „Pta�í sv�t“ - koláže vystavuje Ing. Ota Bouzek z Karlovy Studánky a fotografie 
                Martin Žatka z Bruntálu - St�echa 
  každou sobotu Tane�ní ve�ery s živou hudbou v 19:00 hod. v Letních lázních Karlova Studánka  
  (do 19.11.)   

Na�a Trzaskaliková 
St�edisko kultury a vzd�lávání Vrbno p. P.  
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Vrbno pod Prad�dem – Galerie na radnici 
28. 11. 2011 – 2. 3. 2012 

Petr Kuník 
Ze Svaté zem� – fotografie 

Vrbno pod Prad�dem – Sportovní gymnázium – Galerie na schodech 
14. 11. – 16. 12. 2011 

 Miroslav Panský 
Skandinávská zastavení  - fotografie 
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KULTURNÍ  PROGRAM  NA  M�SÍC  LISTOPAD
  4. 11. –  Koncert klasické kytary   od 19:30 v Libuši 
11. 11. –  Koncert: Hudební pot�šení  od 19:30 v Libuši.  
18. 11. –  P�ednáška: Sopky Bruntálska od 19:30 v Libuši 
Tane�ní ve�ery s živou hudbou (do 19.11.) – každou sobotu v 19:00 hod.  
                                                                           v Letních lázních   

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

LIBUŠE - KNIHOVNA
Pond�lí a pátek   17:00 - 18:30 hod. v�etn� podávání informací o kulturních po�adech a p�ihlašování  
na zájezdy 

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

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

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

Informace jsou dostupné také na internetu www.k.studanka.cz

Jolana Burgetová, kulturní referent 

Lázn� Karlova Studánka 
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4. 11. v 16 hodin, m�stské divadlo, tel. 554 712 765  
Polárka – akademie - Sociáln� terapeutická dílna p�edstaví práci a um�ní klient� na akademii, v p�ísálí bude 
nabídka výrobk�.  

6. 11. v 15 hodin - malý sál m�stského divadla  
Hrajeme si na pohádky - Pohádková babi�ka zve d�ti na odpoledne pohádek. Vstupné 25 K�.  

8. 11. 8,30 a 10 h m�stské divadlo 
O perníkovém d�dkovi - Hudební pohádka. Hraje Divadélko Andromeda. Vstupné 30 K�.   
8. 11. 2011 v 19 hod. – m�stské divadlo  
Nezma�i – koncert  - �eská folková legenda skupina Nezma�i z �eských Bud�jovic.Vstupné 100 K�

 9.11. v 19 hod. - sál ZUŠ Bruntál 
Klánský – Klánský – klavírní koncert Ivana Klánského a Lukáše Klánského, otce a syna.  

13.11. v 16 hod. m�stské divadlo - vstupné 60/30 K�. 
Taková divná doba - divadelní p�edstavení – Hraje soubor Kairos II Praha.  
Mehorah – koncert hudební skupiny  - duchovní, lidová i sou�asná izraelská hudba r�zných žánr�.  
P�edstavení i koncert se uskute�ní v rámci akce Dny pro Izrael, po�ádá K�es�anské sdružení Tesalonika.  

15. 11. m�stské divadlo  
9.00 hod. - Divadelní, hudební a tane�ní festival Kytka – 10. ro�. festivalu ZŠ Bruntál Vstupné 20 K�.  
14.30 hod. Akademie k 50. výro�í založení školy - vstup volný.  
17.00 hod. Výstava - Vernisáž výstavy tvorby žák� ZŠ Bruntál u p�íležitosti oslav 50. výro�í založení školy. 

21. 11. v 19 hod. m�stské divadlo 
Tomáš Klus – koncert  
Divadelní túra písni�ká�e k novému albu Racek. Vstupné 210 a 180 K� (p�ízemí  a balkon). 

23. 11. v 19 hod. m�stské divadlo 
Ko�ka na rozpálené plechové st�eše 
Tragikomické drama Tennessee Williamse je uvád�no v p�edplatném. Volná místa jsou na balkon. Vstupné  
100 K�. Hraje Divadlo Šumperk.  

25. 11. v 17.00 nám�stí Míru 
Slavnostní rozsvícení váno�ního stromu - Koncert m�stské dechové hudby s p�ekvapením. Sledujte plakáty 
p�ed konáním akce.  

26. 11. v 15 hodin 
Michal�v salát – m�stské divadlo 
Michal Nesvadba v po�adu pro d�ti p�edstaví v po�adu pohádkové knížky. Vstupné 145 K�.  

do 14. 11. foyer m�stského divadla 
Odlesky pražských dom� - Výstava fotografií Pavla Rapušáka. 

M�STSKÉ DIVADLO, Mikulášská 21 

st�eda 9. listopadu v 10:00 hodin 
O PERNÍKOVÉM D�DKOVI 
pohádka Divadla Andromeda Praha pro d�ti z MŠ a ve�ejnost. Vstupné: 30 K�

pond�lí 14. listopadu v 18:00 hodin 
DEN DIABETU - BENEFI�NÍ KONCERT 
Ú�inkují: Edelband a hosté (Krnov, Praha), The Susie Haas Band (Bratislava), BigBand (Lanškroun).  
Vstupné dobrovolné! 

Kultura v Bruntále 

Kultura v Krnov�
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úterý 22. listopadu v 19:00 hodin 
Tennessee Williams: KO�KA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ ST�EŠE - nejslavn�jší drama amerického 
dramatika. Hraje: Divadlo Šumperk. Vstupné: 120 a 100 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

M�STSKÉ MUZEUM KRNOV - FLEMMICHOVA VILA, Hlub�ická 20 
1. listopadu 2011 – 29. ledna 2012 
BARBIE A JEJÍ SV�T - výstava panenek ze soukromé sbírky Miluše Lublinérové 

pond�lí 7. listopadu od 16:00 do 21:00 h 
Strašidelný podve�er ve Flemmichov� vile - stezka odvahy pro malé i velké, pyrotechnické efekty… Vstupné: 
20 K�. V rámci projektu „Tvo�íme spole�n�“. 

�EMESLA SLEZSKÝCH M�ST 
doprovodné výukové programy k výstav� pro zájemce z široké ve�ejnosti v rámci projektu „Tvo�ivé Slezsko“ 
sobota 12. listopadu v 9:00 hodin - PLST
NÍ 
sobota 26. listopadu v 9:00 hodin - TKANÍ NA RU�NÍM STAVU 
Ú�ast ve výukových programech je zdarma. Nutno p�ihlásit se p�edem u A. Michl-Bernarda: 
muzeumkrnov@seznam.cz,  telefon: 554 614 706 / 732 210 003 

Nabídka výukového programu pro školy: 
„Od u�edníka k mistrovi" - Lektorský program pro 1. stupe� ZŠ zam��ený na stará �emesla. Vstupné na 1 žáka: 
20 K�. Informace a kontakt: muzeumkrnov@seznam.cz   Mgr. S. Klívar – tel. 554 614 706 

KONCERTNÍ SÍ� SV. DUCHA, ul. Svatého Ducha 

úterý 8. listopadu v 19:00 hodin IVAN KLÁNSKÝ – klavír A LUKÁŠ KLÁNSKÝ – klavír. Vstupné: 160 K�
pátek 25. listopadu v 17:30 hodin  Tradi�ní adventní koncert St�ední um�lecké školy varhaná�ské Krnov. 

Dne 15. 10. 2011 se na kurtech tenisového oddílu Vrbno pod Prad�dem uskute�nil  pravidelní poslední  
tenisový turnaj �len� TO ve �ty�hrách . V chladném po�así se p�išlo s uplynulou sezónou rozlou�it 22 
hrá��. Nejd�íve se ve dvou skupinách hrálo systémem každý s každým na jeden regulérní set. Z každé skupiny 
pak postoupili nejlepší 4 páry, které si to rozdali vy�azovacím zp�sobem ( op�t na jeden set ). 
A zde jsou výsledky:  1. Douda Václav ml. , �epera Ji�í 

  2. Kunc Jaroslav, Kopec Libor 
  3. Valenta Zden�k, Valenta Róbert 
  4. Mízner Jan, Žemba Igor 

Atmosféra, nálada, ob�erstvení – kdo nebyl m�že litovat. 
Více fotek na: www.tjsokolvrbnopodpraddedem.estranky.cz ( tenis ) 

Tenisový oddíl Vrbno pod Prad�dem - „Zavírání studánek“ 

Finalisté: Kopec, Kunc, Douda, �epera 
Ji�í

To je ale  hezký pocit, ne ???

Za výbor TO Igor Žemba      

40. strana

ZPRAVODAJ

Více než dvacet cyklokrosa�� se postavilo na start druhého závodu letošního Trivallis cupu. Z vít�zství se 
radoval  Petr  Hampl  (KC  Hlinsko),  který  jel  celý  závod  osamocen�,  o  další pozice však probíhal tuhý boj. 

K t�snému spurtu došlo o druhé místo mezi Vlastikem Mlyná�em (ACS Drak Vrbno) a Tanasem Markosem (AC 
Sparta Praha), ze souboje vyšel lépe trenér cyklist� Vlastik Mlyná�. za touho dvojicí jezdil dlouho osamocený 
Tona Lant (CPV Krnov), v záv�ru jej však dostihl a p�espurtoval Ros�a Brokeš (ACS Drak Vrbno). 

Za nimi do cíle dorazil nejlepší z mladík� – stále se zlepšující Ji�í Petruš, na sedmém míst� dojel nejlepší 
veterán Lubomír Petruš st. Veliký souboj svedli lo�ský vít�z Trivallis cupu Pavel Pytela a druhý mladík Mat�j 
Ptá�ník, kterému až v záv�ru pochyb�ly síly. V�tší skupinka jezdila od 13. do 17. místa, z této skupinky nakonec 
ujel Jakub Rohá�ek – t�etí mladík, ve spurtu s Miloslavem Mlyná�em prohrála nejlepší žena Klára Škopcová, 
slabší záv�r m�l Miroslav Macha� a Vojta Mattuš. Druhou ženou v po�adí byla b�žkyn� Martina Onderková. 
Mezi d�tmi do deseti let zvít�zil Tomáš Petlach p�ed Kate�inou Mlyná�ovou.  Další závod Trivallis cupu 
prob�hne  v listopadu, pod taktovkou b�žc� bude uspo�ádán závod v p�espolním b�hu. Výsledky Trivalliscrossu 
a další informace najdete na nových stránkách vrbenského gymnázia www.sgvrbno.cz                                                                    
        
  

Alena Mlyná�ová 

Cyklokrosový závod, za�azený do Trivallis cupu, vyhrál Petr Hampl 
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Zdá se, že stavba�i nasypáním šotoliny do sjezdu u náhonu vytvo�ili nebezpe�né místo na trati �erné Opavy. 
V minulých letech na hlín� to bylo také problémové místo, ale ve vod� se nikdo nekoupal. Ješt�, že byly ty 
rekordní teploty a nikdo se tam nepolámal. Budeme s tím ale muset n�co d�lat, zalévání vodou p�ed závodem 

moc nepomohlo. Cyklokros 
za�ala nejmenší mládež pár 
kli�kami na louce. 

Slušný byl po�et žák�, 
kte�í   se   postavili  na   tra�
a op�t jsme vid�li souboj 
Rumana s  Wágnerem. 
Tentokrát nás již Jakub 
Wágner nep�ekvapil. 
Kadetky vyhrála Nikola 
Bajgerová, která jela opravdu 
p�kn�. 

Slabá ú�ast byla u kadet�, 
Matouš Hynek ale závodu na 
30 minut dominoval. Dobrý 
souboj byl o druhé místo 
mezi      Jirkou       Petrušem 
a Vaškem Prejdou. 
„Zasahoval“ do n�j Andrzej 
Misina a nakonec je oba 
udolal. Nejlepším veteránem 

byl Krej�í p�ed Mayerem a Mandausem. Ženy jely      
pon�kud        rekrea�n� a nakonec vyhrála Aneta 
Rezková p�ed Pavlínou Mará�kovou. Celý závod 
sólo objela Romana Dan��ková. 

Hlavní závod jelo 35 cyklist� �ty� kategorií a zde 
už  se  jelo  po  skupinkách.  Vedoucí m�la   
zpo�átku 8 �len� a postupn� z ní odpadali na únavu 
Jakl, na defekt Nová�ek, na pád Lant, naopak na 
„dost�el“ dojel zezadu Vlastik Mlyná�. V posledních 
dvou    kolech   odjela   dvojice    Tomek   a   Chyba 
a po�ádn� si to rozdávali o vít�zství, které nakonec 
získal Josef Tomek. Výborn� se drželi olomou�tí 
junio�i  Ponikelský  a  Lichnovský.  M40 vyhrál Ivo 
Kova�ík,  o druhé místo se jelo až do posledního kola 
a úsp�šný byl Zapletal p�ed Prokešem. M30 vyhrál 
Ji�í Chyba p�ed Vl.Mlyná�em a z jihu Moravy p�ijel 
pro t�etí místo Libor Foukal. V Elit� byl na t�etím 
míst� druhý B�e�a Rohel a jako desátý dojel Marek 
Sedlá�ek. Pot�šila nás ú�ast závodník� z Kadan�, 
�eských Bud�jovic, Plzn� i z již zmín�né B�eclavi. 
Nejlepší cyklokrosa�i shání body na dvojkových 
závodech,  aby  se  jednak  dostali  do   reprezentace 
a vyšším po�tem bod� získali na startu lepší 
postavení. Na Slovensku tak byl Zden�k Mlyná�
šestý, L.Petruš a P.Hampl t�sn� za desátým místem.                            

acsvrbno.estranky.cz  

Vodníci v náhonu 
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Po�átkem zá�í 1991 vyhrál Zden�k Mlyná� sv�j první závod, nepo�ítám-li do toho n�kolik let výher r�zných 
náborových závod�. Krajský závod se jel ve Vítkovicích a bylo to kriterium . Od té doby se do vyhrávání závod�
pustil s plnou vervou, i když byly roky, kdy mu to taky nešlo. Až po kadety – tehdy mladší dorostence, jsem ho 
s pomocí n�kolika známých trenér� /K�ivánek, Rychta/ vychovával sám, potom se dostal do pé�e Petra 
Buchá�ka. 

V  juniorech  vyhrál  jak  �P  na  silnici,  tak  i  v  cyklokrosu  a spolu 
s  Kejvalem a Ben�íkem nastoupili k Otu Fialovi do Hradce Králového. 
Po po�áte�ních úsp�ších šla forma postupn� dol� a p�estup do Mladé 
Boleslavi byl málem ukon�ením závodní �innosti. Teprve t�sn� p�ed 
ukon�ením kariéry ve 25 letech navázal spolupráci  se sou�asným 
trenérem Zde�ka Štybara  V.�ervínkem a pozd�ji s J.Mikšíkem, tehdy 
rakouským  státním  trenérem  a  za�al  vyhrávat  nap�ed  kriteria, pozd�ji 
i silnice a cyklokrosy, vrcholem byla výhra ve Sv�tovém poháru, po které 
se stal prvním �eským cyklokrosa�em ve dresu vedoucího jezdce a ukázal 
cestu i pozd�jším vít�z�m Ausbuherovi, Šim�nkovi a nyní suverénovi 
Štybarovi. 

Sta�il vyhrát t�ikrát Kriterijní ligu a rovn�ž tak i �eský pohár 
v cyklokrosu, obojí v elitní kategorii. Velmi si cení výhry v brn�nské 
Velké cen� hotelu Voron�ž, což je první závod silni�ní sezóny a všichni 
k n�mu p�istupují s plným nasazením. V Rokycanech porazil tehdejší 
sv�tové hv�zdy Jana Svoradu a Stuarta O´Gradyho. 

P�estupem do Focus cycling Znojmo se velmi zlepšila mediální úrove�
jeho výher. Hned na ja�e vyhrál velmi siln� obsazený první závod 

Rakouského poháru. Dokonce n�kolik lidí požadovalo jeho nominaci na silni�ní MS. Tam se ale dá vyhrát jedin�
s týmem, nebo náhodou.  

Kolik vít�zství ve dvacetileté karié�e získal, není známo, ve svých zápisech nemá takový po�ádek a já jsem to 
p�estal po�ítat v dob�, kdy jsem se o jeho úsp�ších nedovídal vše. Internet ješt� nebyl, mobily také ne a tak jsme 
se o mnohých úsp�ších dozvídali až se zpožd�ním. Posledních n�kolik let se ale stabiln� opakuje 20-30 výher 
v závodech r�zné úrovn�.  Odhadem by výher mohlo být celkem n�kde mezi 400-500.  Po dvaceti letech kariéry 
se blíží konec profesionálního angažmá.                        acsvrbno.estranky.cz 

20 let 
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,,Tolik knih jako knihovna doma mít prost� nem�žete…“ 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  VANDENBERG, P.:  Skrytí vládci: mocní a jejich léka�i.  Praha: Knižní klub, 2011. 

2.:  OKAMURA, T.:  Um�ní vládnout.  Praha: Fragment, 2011. 

3.: KULHÁNKOVÁ, J.:  Mizející Ladak: Útržky z Malého Tibetu, aneb, Po šedesátce m� doma nic  
     neudrží.  Praha: Portál, 2011. 

4.:  RICHARDS, K.:  Život.  Praha: Ikar, 2011. 

5.:  MAT
J�EK, Z.:  Co, kdy a jak ve výchov� d�tí.  Praha: Portál, 2010. 

… pro d�ti a mládež 

1.:  ŠIRONINA, J.V.:  Jak souhv�zdí dostala svá jména.  Praha: Fragment, 2011. 

2.:  VALIENTE, F.:  Hledej strašidla.  Praha: Sun, 2010. 

…z beletrie 

1.:  GERSTL, N.H.:  Písa�.  Praha: Motto, 2011. 
Podivuhodný  p�íb�h  anglické  dívky  Joan, která tak bažila po vzd�lání a po jiné životní roli, než jaká byla 
v 9. století žen� ur�ena, že se rozhodla vystupovat jako muž. Její p�evlek byl úsp�šný a životní dráha, spojená 
se vzd�láním ve slavných klášterech, ji vynesla až na papežský stolec. P�íb�h Joan, pozd�jšího papeže Jana 
VIII., vidí autor o�ima jejího nejbližšího druha od d�tských let, písa�e Martina, který byl po léta jejím 
d�v�rníkem a nakonec i milencem. Vláda Jana VIII. byla úsp�šná, ale bohužel netrvala dlouho…Joanino 
pohlaví nakonec vyšlo najevo tím nejskandáln�jším zp�sobem a jméno papeže Jana VIII. Bylo navždy 
vymazáno z d�jin církve… 

2.:  DVO	ÁK, O.:  Lásky princezen kuronských: dramatické osudy Kate�iny Zahá	ské a jejích sester. 
                Brno: Moba, 2011. 

V románovém p�íb�hu odehrávajícím se v dob� napoleonských válek poznáme z ne�ekaného úhlu ratibo�ickou 
paní kn�žnu, život vévodkyn� Kate�iny Vilemíny Zahá�ské byl podivuhodn� propleten s osudy jejiích sester 
Pauliny, Johany a nevlastní Dorky. �tve�ice dívek se pro své nespoutané a mnohdy velmi provokativní chování 
stala hrdinkami dobových skandál�, osobnostmi, o nichž se mluvilo po celé Evrop� a o nichž psal na prvních 
stránkách tehdejší bulvární tisk. Kanclé� Metternich, generál Windischgrätz �i ministr Talleyrand pat�ili 
k jejich milenc�m, v zámku Ratibo�ice se dokonce rozhodlo o Napoleonov� pádu… 

3.:  KEPLER, L.:  Paganiniho smlouva  Brno: Host, 2011. 
Je vlahá �ervnová noc. Šedomodrou hladinu brázdí opušt�ná lo�. Všimne si jí starý rybá�, vystoupí na palubu 
a �lun prozkoumá. V kajut� sedí dívka, v dlouhých �erných vlasech má vetknutou sponku s bílou holubicí-
symbolem míru. Je mrtvá. V salonu luxusního bytu je nalezen ob�šený muž. Oprátka je p�ipevn�na 
k lustrovému háku, v místnosti však není jediný kus nábytku, na který by se mohl postavit…Vyšet�ování obou 
záhadných úmrtí se ujme komisa� Joona Linna. Záhy zjiš�uje, že utopená dívka i ob�šený muž jsou ob��mi 
monstrózního zlo�inu.  

 4.:  BAUER, J.:  Dárek pro mistra kata.  Brno: Moba, 2011. 
 Již sedmá kniha o st�edov�kých detektivech Jakubu Protivovi z Protivce a otci Blasiovi nás op�t zavede na 
Nové M�sto pražské do doby vlády krále Václava IV. Jakub má dlouhodob� nevy�ízené ú�ty s nebezpe�ným 
loupeživým rytí�em Janem Zoulem z Ost�edka. Královská hotovost sice dobude jeho hrady a rozpráší jeho 
rotu, on sám ale spolu s n�kolika nejv�rn�jšími druhy uniká. Na Novém M�st� pražském dochází záhy k sérii 
strašlivých vražd a ve velikém nebezpe�í se ocitají i Jakubovi nejbližší... 

5.:  JORDAN, R.:  Ranhoji�ka.  Praha: Knižní klub, 2011. 
Mohu� 1330. Porodní bába Rachel sp�chá k porodu a na ulici najde rodící ženu. Mladá matka umírá a Rachel 
p�inese sirotka k majetné rodin�, kde je Lucie vychovávána spole�n� se stejn� starou Leou. Když po letech 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v listopadu 
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vypukne v Mohu�i mor, z�izuje Lucie, která byla v dom� von Speyer� zasv�cena do taj� arabské medicíny, 
spole�n� s morovým léka�em Clemensem von Treist ,,morový d�m“, v n�mž pe�ují o nemocné. 

6.:  CORNWELL, B.:  Pevnost.  Praha:  BB art, 2011. 
Bernard Cornwell lí�í málo známou událost z války t�inácti severoamerických kolonií za nezávislost na Velké 
Británii. 

7.:  HAGUE, T.:  Zóna 22: drsný p�íb�h ze sou�asného ruského v�zení.  Praha: Mladá fronta, 2009. 
Zóna 22 je šokujícím vylí�ením osudu mladého Angli�ana a jeho boje o p�ežití v krutých, až st�edov�kých 
podmínkách v�ze�ského tábora v putinovském Rusku. Je to poutavý p�íb�h ze sou�asnosti v tradici Motýlka. 

… pro d�ti a mládež 

1.:  KASTNEROVÁ, A.:  O líné babi�ce.   Praha: Mladá fronta, 2011. 
Byla jednou jedna naprosto normální, oby�ejná a pr�m�rná babi�ka. Žila ve st�edn� velkém m�st�, m�la 
b�žnou rodinu, pár d�tí a o trochu víc vnou�at, trpasli�ího jezev�íka, no prost� normálka. Jen jedna v�c byla 
na téhle babi�ce nenormální. Tahle naše babi�ka byla totiž šílen� líná! Není to ale tak docela pravda. Líná 
babi�ka se totiž rozhodla, že nebude na stará kolena va�it, péct a uklízet, ale plnit si svá dávná p�ání. A tak si 
babi�ka plní jedno p�ání za druhým a prožívá neuv��itelná dobrodružství. 

2.:  WILSON, J.:  Nejdelší velrybí píse	. Praha: BB art, 2011. 
Ella se cítí bolestn� osam�lá. Její nejlepší  kamarádka si našla jinou nejlepší kamarádku. Její nevlastní táta je 
unavený a nevrlý. A jejich nové miminko v jednom kuse �ve. Nejhorší je ale to, že její máma leží v nemocnici 
v kómatu. Nem�že s Ellou mluvit, nem�že ji pohladit, nem�že ji obejmout. 

3.:  HARVEY, A.:  Srdce v sázce: kronika Drakeových.  Brno: Jota, 2011. 
Dv� nejlepší kamarádky. Sedm atraktivních starších bratr�. Stovky nelítostných upír�. P�íb�h, do kterého se 
s chutí zakousnete! 

          

4.:  CABOT, M.:  Allie Finklová. Hol�i�í pravidla. Kluci k zulíbání.  Praha: Knižní klub, 2011. 
Alálie Finálová má zase o �em p�emýšlet. Do její t�ídy ve škole na Sosnovém návrší p�ijde nová spoluža�ka – 
a dokonce až z Kanady! Takže Alálie p�estává Novou holkou! Nadšení ji však zakrátko p�ejde. Nová 
spoluža�ka Žaneta za�ne vytvá�et dusno a komanduje celou �tvrtou t�ídu. Brzy se jí poda�í p�esv�d�it všechny, 
v�etn� Alliiných nejlepších kamarádek, p�esv�d�it, že ten kdo se nebude chovat tak, jak Žaneta chce, není nic 
jiného než …ubohé prt�! 

5.:  GARCIA, K.:  Kronika prokletých Zaklína�� 1. Nádherné bytosti. Praha: Knižní klub, 2011. 
Ethan žije v Gatlinu, m�ste�ku v Jižní Karolín�, celý život, stejn� jako celé generace jeho rodiny. A jedno ví 
bezpe�n�, tady se nic nem�ní, nikdy se nic ned�je. Pak se však objeví Lena Duchannesová a najednou není nic 
takové, jako bylo d�ív. Ethan postupn� zjiš�uje, že výst�ední, zvláštní, neš�astná a nesmírn� p�itažlivá Lena je 
z rodiny mocných Zaklina�� a o jejích šestnáctých narozeninách na ni má dopadnout kletba – kletba, která 
ohrožuje její život. 

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

24. 9. 2011    Vladislav Dostál  (Vrbno p. P.) + Lucie Kortová (Ostrava) 

24. 9. 2011    Michal Kramá� (Ivanovice na Hané) + Kate�ina Pavelková (K.Studánka) 

Bc. Dagmar Podešvová 

Uzav�ená manželství 
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Veronika   Bl ažko vá    Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  

Vendula   Ko l á�o vá    Vrbno pod Prad�dem 

Tereza   Ka fko v á    Vrbno pod Prad�dem 

Michael Petr   F ri e b   Vrbno pod Prad�dem 

Milan   P aš e k   Vrbno pod Prad�dem 

Tina   B ac hul áko vá   Vrbno pod Prad�dem 

Ricardo   Ži g a    Vrbno pod Prad�dem 

Dana Tománková 

   Bohuslav   Raš
ák   Vrbno pod Prad�dem 

   Jind�ich   Škr abo l a   Vrbno pod Prad�dem 

   V�ra   Hus zar o vá   Vrbno pod Prad�dem 

   Duchoslav   Za pal a�   Vrbno pod Prad�dem 

   Petr   To m� í k   Vrbno pod Prad�dem 

Dana Tománková 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

„Život je plný krás 
pro toho, kdo je hledat umí. 
Život je plný št�stí, 
pro dva, kte�í si porozumí.“ 

Dne 14. �íjna 2011 oslavili 50. výro�í svatby 

manželé Libuše a Otto Riedlovi 
z Vrbna pod Prad�dem - Mnichova 

P�ejeme jim do dalších spole�ných let  
pohodu, lásku , porozum�ní a zdraví�ko !!! 
syn Radim a dcera Simona s rodinami 

Dne 25. listopadu 2011 oslaví krásné 60. narozeniny

paní Anna Svr�ková 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší, hodn� zdraví, št�stí a pohody Ti ze srdce p�ejí manžel Václav,  
syn Václav, dcera Ani�ka s rodinou a moc pusinek posílá vnu�ka Nikolka.  
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Rozlou�ili jsme se 

„Š�astný život bez starostí, stále dobrou náladu, 
na každý den radost malou, po celý rok pohodu“. 

Dne 25. zá�í 2011 oslavila své krásné 80. narozeniny 

paní Ingeborg Necká�ová. 
Ješt� jednou jí p�ejeme hodn� lásky, zdraví a pohody do dalších let. 

Dcera Ludmila s rodinou, synové Pavel a Jind�ich s rodinami,  
vnou�ata Ingrid, Kristína, Bohumil, Sandra, Zbyšek  
a Krištof, pravnu�ky Pe�ulka a Terezka a ostatní.   

Dne 11. 11. 2011 oslaví 

manželé R�žena  
a  

Vít�zslav Hanelovi 

krásné zlaté výro�í svatby. 
Vše nejlepší a hodn� zdraví do dalších  
spole�ných let p�ejí dcery s rodinami.“ 

„Není to moc a není to málo, 
oslav svých sedmdesát, a žij dál tak, 

aby žít za to stálo“. 
Dne 17. listopadu 2011 oslaví 70. narozeniny 

pan Jaroslav Rybár 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné.  

Všechno nejlepší, hodn� št�stí, zdraví a lásky do dalších let  
p�ejí manželka So�a, dcery So�a a Jarka s rodinami.  

D�kujeme za projevy soustrasti všem p�íbuzným, p�átel�m, známým a všem,  
kte�í se p�išli rozlou�it s naším drahým zesnulým 

panem Bohuslavem Raš
ákem. 

Zarmoucená rodina 
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Vzpomínáme 

„H�bitov je smutná zahrada, kde tiše p�jí ptáci, 
své drahé zde �lov�k ukládá a vzpomínat se sem vrací. 

Kyti�ku rádi p�ineseme i sví�ku rozžehneme 
a na tebe nikdy nezapomeneme“. 

Dne 5. listopadu 2011 vzpomínáme na nedožité 80. narozeniny  
našeho tatínka a d�de�ka 

pana Jaroslava Šopíka. 
D�kujeme i Vám za tichou vzpomínku.  

Dcera Eva 

„Ut�ete slzy a op�t se sm�jte, tak si to p�eji, a v dobrém vzpomínejte“. 
Dne 2. listopadu 2011 vzpomeneme 2. smutné výro�í  

a 10. prosince nedožitých 81 let 

pana Josefa Novotného 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomínají manželka a celá rodina.   

Dne 8. listopadu 2011 vzpomeneme 15. smutné výro�í úmrtí 

pana Ladislava Svitavského  
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Marcela, syn Ladislav a vnu�ka Lenka. 

 Dne 12. listopadu 2011 vzpomeneme 8. smutné výro�í,  
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,  

táta, bratr a tchán. Dne 9. listopadu 2011 by se dožil 75 let  

pan Jan Kreisinger 

S láskou a úctou vzpomíná rodina.  

48. strana

ZPRAVODAJ

„Možná byl �as odejít, snad to tak bylo v osudu psáno... 
Je tomu už 20 let, kdy nás navždy 2. listopadu 1991 opustil nás tatínek, d�de�ek a prad�de�ek 

pan Josef Bébar. 
Zárove� vzpomínáme 5. výro�í, 

 kdy nás 27. listopadu 2006  
opustila naše milá  

maminka, babi�ka a prababi�ka 

paní R�žena Bébarová. 
D�kujeme všem, co si vzpomenou s námi.  

Dcera a synové s rodinami.  

„Odešel od všeho, co m�l rád a nesta�il nikomu sbohem dát“. 
Dne 16. listopadu 2011 vzpomeneme 2. smutné výro�í úmrtí 

pana Pavla Holého 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Lída, syn Pavel a celá rodina. 
D�kujeme všem, kdo vzpomenou s námi.  

„Ruku už ti nepodáme, abychom Ti mohli p�át,  
jen kyti�ku na hrob dáme a tiše budeme vzpomínat“. 

Dne 20. listopadu 2011 by oslavil 75. narozeniny 

pan Štefan Fábel 
z Vrbna pod Prad�dem – Železná. 

S láskou stále vzpomínají manželka V�ra, syn Pavel a dcera Ivana s rodinami.  

„Jen svíci ho�ící a krásnou kytici na hrob Ti m�žeme dát, 
na lásku a krásná léta s Tebou vzpomínat“. 

Dne 29. listopadu 2011 vzpomínáme 5. smutné výro�í úmrtí 

pana Martina Višvadera 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka a d�ti s rodinami.  
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Inzerce 

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

Dne 30. listopadu 2011 by se dožil 65 let  
a zárove� 1. prosince 2011 to bude rok,  

co nás navždy opustil 

pan Jaroslav Horský 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomínají manželka Martina a dcery Karolína a Barbora. 

„Když jsi ve�er z domu odcházel, veselý jsi byl. 
Že T� n�kde venku �eká smrt, jsi netušil“. 

Dne 30. listopadu 2011 by se dožil 38 let náš milovaný syn  

René Bilonoha, 

který tragicky zahynul ve svých 20 letech. 
S láskou vzpomínají rodi�e, brat�i s rodinami,  

babi�ka a tety Milka a Lidka s rodinami.  
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P�J�ENÍ �ISTI�E KOBERC� A �ALOUN�NÍ 

250,- K�

1 dcl pracího prost�edku Kärcher  
ZDARMA 

tel.: 604 978 307, 733 793 875 
adresa : Fu�elovi, Bezru�ova 83, Vrbno pod Prad�dem 

Hledám ženu k ob�asným sch�zkám. 
Mám 70 let. Zn. Samota tíží. Tel. 736 206 556 

Prodám byt 3 + 1 ve Vrbn� p. P. na ulici Družstevní. 
Cena 500.000,- K�, tel. 737 333 920. 
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