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Slovo starostky
Vážení þtenáĜi Zpravodaje,
mČsíc Ĝíjen uplynul obzvláštČ rychle. Snad mĤžeme být spokojeni, že jsme užili ještČ nČkolik krásných dnĤ
babího léta, možná sklidili pČknou úrodu jablek, brambor a kvČtiny z truhlíkĤ pĜed prvními mrazíky. Možná jste
si udČlali þas na pČknou vycházku nebo výlet. Možná jste pĜi procházkách zaznamenali, že se ve mČstČ podaĜilo
v tomto mČsíci dokonþit odstraĖování Ĝady vad a nedostatkĤ na komunikacích, chodnících, schodištích
i stanovištích pro nádoby na odpad. Jedná se o „drobnosti“, proto to možná -. Možná je zaznamenaly jen malé
skupiny obþanĤ, které se na tČchto místech pohybují þastČji. PotČšilo by mne i kolegy, jestli si zlepšení všimnou
i jiní, zabloudí-li mimo svoje obvyklé trasy. Napadá mne jmenovat jako pĜíklad realizovaný pohodlnČjší sestup
od zahrádek za StavaĜem k lávce u rybáĜské chaty. Budete-li chtít vyzkoušet tuto zkratku, pak prosím, ale jen do
zimy. V zimním období nebude stezka se schodištČm udržována. PilnČ pracovali Ĝemeslníci na výmČnČ stĜešní
krytiny na domech þp. 604-605 na Palackého ulici, chtČli bychom ještČ zvládnout opravu stĜechy na domu þp.8
na HĜbitovní ulici – svým situováním exponované stavbČ na trase ke hĜbitovu a navíc bezprostĜednČ u námČstí.
PostupnČ je nutno také napravit vzhled tohoto domu, tj.vrátit do tvarového a rozmČrového souladu tak, jak
fasáda pĤvodnČ byla Ĝešena. Pokud nČkdo máte k dispozici historickou fotografii tohoto domu, ozvČte se nám,
prosím.
Zmínila-li jsem historii, vrátím se ještČ k zámČru obnovit historické kapliþky v Železné – Kaple Panny Marie
SnČžné a v MnichovČ pĜed toþnou u SnČženky, tzv. Schnaubelovu kapli. DČkuji za podnČty a upĜímný zájem
o obnovu kaple v Železné, zejména ze strany pana Radka Menšíka i dalších obþanĤ Železné, a kaple v MnichovČ
ze strany pana JUDr. Petra Havlíþka a jeho pĜátel. Žádost o podporu financování obnovy kaple v Železné jsme
pĜedali do výzvy, uzavírané v Ĝíjnu v rámci Místní akþní skupiny Hrubý Jeseník (prvním kolem žádost prošla),
podobným zpĤsobem máme v úmyslu postupovat i v pĜípadČ mnichovské kaple. Na rozdíl od vyhlášené sbírky
na opravu kulturních památek ve VrbnČ (kostela a historických památek, zejména na hĜbitovČ), která skonþila
v Ĝíjnu, se z ohlasĤ zdá, že k tČmto malým stavbám mají lidé blížší vztah, cítí vzácnou spoluodpovČdnost za
jejich další osud vþetnČ ochoty se osobnČ zapojit do realizace.
Z tČchto zjištČní mám podobný povznášející pocit, jako z krásného koncertu letošního slavnostního
XVII. roþníku festivalu pČveckých sborĤ, kde kromČ zpČvu 6 sborĤ znČla také hudba v podání
Symfonického
orchestru
z
Hodonína.
Nemohu
nedoporuþit
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 nČkteré zážitky skuteþnČ nejsou všední a stojí
za to je vyhledávat.
Ale již dosti slova možná v dobČ, která je i tak v poslední dobČ spíše plná nejistot. Proto zmíním alespoĖ jednu
jistotu - blíží se Vánoce -. V této souvislosti pĜesto, nebo právČ proto, pĜipomínám: nČkteré zážitky skuteþnČ
nejsou všední a stojí za to je vyhledávat nejen o Vánocích.
PĜeji Vám pČkné chvíle a nacházení pĜíznivých jistot už v listopadu.
Helena Kudelová, starostka

PodČkování
Vážení spoluobþané,
chtČla bych Vám touto cestou srdeþnČ podČkovat za to, že jste se nenechali odradit a šli v sobotu 22. 10. 2011
vhodit svĤj hlas do volební urny. Dali jste najevo, komu vČĜíte v naší krásné KarlovČ Studánce. PĜeji nám všem
pevné zdraví a síly do další práce. Vaši dĤvČru se budu snažit nezklamat.
S úctou Radka Chudová - lídr kandidátky Spokojení obþané
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Zprávy z radnice
Prodej þerstvého mléka a mléþných výrobkĤ
Oznamujeme obþanĤm, kteĜí mají rádi þerstvé mléko a mléþné výrobky pĜímo od výrobce, že ZemČdČlské
družstvo Jeseník bude každý pátek od 14:00 do 17:00 hod. prodávat þerstvé kravské mléko, sýry z ovþího, kozího
a kravského mléka vlastní výroby a þerstvé máslo. Prodej bude probíhat z auta, které bude parkovat vedle
kruhového objezdu naproti prodejny Albert ve VrbnČ pod PradČdem (vedle rychlého obþerstvení). Mléko bude
možné zakoupit i do vlastních nádob. Prodej byl zahájen již od pátku 28. 10. 2011.
Martina Poláková, odbor vnitĜních vČcí MÚ
Kašna opČt 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 ZbyĖka Sokola,
jsou darem této firmy mČstu u pĜíležitosti 400letého výroþí. Náklady na materiál nese mČsto z prostĜedkĤ
rozpoþtu, urþených na údržbu veĜejných prostranství. Po ukonþení prací byl spuštČn zkušební provoz, aby také
bylo ovČĜeno, jak dlouho do chladnČjšího období roku má smysl nechat vodu tryskat. V žádném pĜípadČ
nebudeme, po vzoru vodotrysku v KarlovČ Studánce, nechávat vodu namrzávat. Skulptura v naší kašnČ by mohla
být ledem poškozena, proto bude voda vþas odstavena. PĜi nynČjších noþních poklesech teplot vzduchu mírnČ
pod nulu ještČ zamrznutí nehrozí, protože kašna je napájena vodou z vodovodního Ĝádu a její teplota je cca 7-8°C
a navíc nejde o vodu stojatou. VČĜíme, že kašna s tryskající vodou bude pĜíjemným zpestĜením nejen pro
obyvatele mČsta, ale i jeho návštČvníky.
Ing. Iveta Pešatová, majetkoprávní odbor MÚ

V prĤbČhu podzimu si možná nČkdo z Vás všimnul, že mČstem a místními þástmi procházejí fotografové
amatéĜi, naši dobrovolníci -, kteĜí objektiv svého fotoaparátu zamČĜují na bytové domy, rekreaþní domy a další
budovy v obci. Naším cílem je po vzoru kronikaĜe Othmara Kloskeho opČt po 100 letech zdokumentovat mČsto.
Na rozdíl od kroniky z roku 1911, kde jsou uvedena všechna þísla popisná tehdy existujících domĤ s uvedením
jejich majitele, máme dnes k dispozici digitální fotoaparáty a možnost data uložit v elektronické podobČ.
Fotografie budou pĜílohou ke kronice roku 2011 a možná se v prĤbČhu dalších let stanou pro naše následovníky
zdrojem zajímavých informací z „dob minulých“.
Ing. Helena Kudelová, starostka
Informace o zavedení elektronických obþanských prĤkazĤ
Informujeme obþany, že v rámci naplnČní požadavkĤ zákona þ. 227/2009 Sb. a zákona þ. 424/2010 Sb.,
kterými se mČní zákon þ. 328/1999 Sb., o obþanských prĤkazech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ se zavádí
vydávání nových typĤ obþanských prĤkazĤ se strojovČ þitelnými údaji a obþanských prĤkazĤ se strojovČ
þitelnými údaji a kontaktním elektronickým þipem (dále jen ,,e-OP“). PĤvodní zámČr odložení úþinnosti novely
zákona o obþanských prĤkazech k 1. lednu 2014 se v legislativním procesu cestou poslanecké iniciativy
nepodaĜilo realizovat. Hlavním cílem schválené novely zákona o obþanských prĤkazech je umožnit vydávání
nových typĤ obþanských prĤkazĤ s novými funkcionalitami (2D kód, kontaktní elektronický þip). Ve vztahu
k tomuto cíli se novČ definují jednotlivé typy obþanských prĤkazĤ, které by se mČly vydávat ve dvou typech.
Jedná se o obþanský prĤkaz se strojovČ þitelnými údaji a s kontaktním elektronickým þipem a dále obþanský
prĤkaz se strojovČ þitelnými údaji. I nadále bude ale možné vydávat ve výjimeþných pĜípadech obþanské prĤkazy
bez strojovČ þitelných údajĤ s omezenou platností. Další zásadní zmČnou je možnost vydání obþanského prĤkazu
na žádost i obþanovi mladšímu 15 let.
Dále upozorĖujeme: k vyĜízení nového typu obþanského prĤkazu nebude obþan dokládat klasické fotografie,
pracovnice MČstského úĜadu v Bruntále si žadatele vyfotí podle nových parametrĤ.
V této souvislosti Vás informujeme o ukonþení nabírání žádostí o vyhotovení obþanských prĤkazĤ
na MČstském úĜadČ ve VrbnČ pod PradČdem. Od 1. 1. 2012 mohou obþané vyĜídit nový obþanský prĤkaz pouze
na MČstském úĜade v Bruntále. Posledním termínem podání žádosti o vyhotovení starého typu obþanského
prĤkazu na MČstském úĜadČ ve VrbnČ pod PradČdem bude do 12. 12. 2011. Po tomto termínu zde již nebude
možné podat žádost o vyĜízení obþanského prĤkazu. Dále bych chtČla upozornit, že pĜi zmČnČ trvalého pobytu se
musí obþan nejdĜíve dostavit na pĜíslušný mČstský nebo obecní úĜad, kde mu bude vydáno potvrzení o zmČnČ
trvalého pobytu a poté si zažádá o nový obþanský prĤkaz na MČstském úĜadČ v Bruntále. V této souvislosti
žádáme obþany, kteĜí si ještČ nevyzvedli vyhotovený obþanský prĤkaz na MČÚ Vrbno p. P., aby tak neprodlenČ
uþinili do 12. 12. 2011.
Vzor: obþanský prĤkaz se strojovČ þitelnými údaji a s kontaktním elektronickým þipem

Vzor: obþanský prĤkaz se strojovČ þitelnými údaji bez elektronického þipu

Dana Tománková, odbor vnitĜních vČcí - obþanské prĤkazy, evidence obyvatel
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Informace - Czech POINT
MČstský úĜad ve VrbnČ pod PradČdem, odbor vnitĜních vČcí – matrika informuje obþany o službČ Czech
POINT. V této agendČ nabízíme následující výpisy:








Výpis z Bodového výpisu Ĝidiþe
Výpis z Katastru nemovitosti
Výpis z Obchodního rejstĜíku
RejstĜík trestĤ
Výpis z Živnostenského rejstĜíku
Výpis z insolvenþního rejstĜíku
Seznam kvalifikovaných dodavatelĤ

Krádeže v rozestavČných novostavbách
Vrbenští policisté šetĜí dva pĜípady krádeží elektrického náĜadí a rozvodných skĜíní z pĜístĜeškĤ. V prĤbČhu
páteþního dne 30. 9. 2011 pachatel násilnČ vnikl v MnichovČ do dvou pĜístĜeškĤ u rozestavČných rodinných
domkĤ. Z jednoho odcizil rozvodnou elektrickou skĜíĖ, a to i vþetnČ elektrických hodin, rĤzné kabely a jiné.
Z dalšího pĜístĜešku vzal pĜenosnou plastovou rozvodnu, vrtaþky, rozbrušovaþku, hoĜák i s plynovou lahví a také
kabely. Svým jednáním zpĤsobil majitelĤm celkovou škodu pĜes 36 tisíc Kþ.

Dále Czech POINT nabízí:
¾
¾

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

Jízda skonþila nárazem do stromu a sjetím do pĜíkopu
Mezi obcemi Vrbno pod PradČdem a Karlovice došlo v úterý 4. 10. 2011 v 09:45 hodin k havárii vozidla Seat
Toledo. 20letá Ĝidiþka vyjela z prozatím nezjištČných pĜíþin se Seatem za pravý okraj silnice, kde narazila do
stromu. NáslednČ sjela do pĜíkopu, kde se ještČ s autem otoþila na stĜechu. Došlo k jejímu lehkému zranČní.
Dechová zkouška byla s negativním výsledkem. ZpĤsobená škoda þiní 15 tisíc Kþ.

Službu Czech POINT provádí odbor vnitĜních vČcí – matrika, kanceláĜ þ. 101:
Bc. Dagmar Podešvová – matrika a Dana Tománková - evidence obyvatel
ÚĜední hodiny:

Nejen lesákĤm odcizil pily
Hned dva pĜípady krádeží motorových pil a náĜadí šetĜí vrbenští policisté.
V dobČ od 29. do 30. 9. 2011 vnikl násilnČ pachatel do unimobuĖky v lesním závodČ ve VrbnČ pod PradČdem.
Odcizil tĜi motorové pily, startovací kabely, kanystr s benzínem a olejem. Svým jednáním zpĤsobil škodu pĜes
61 tisíc Kþ.
V Široké NivČ pachatel vypáþil v dobČ od 28. 8. do 30. 9. 2011 dveĜe do hospodáĜské budovy zájmového
kroužku a ze skladu náĜadí odcizil motorovou pilu, šroubovák, vrtaþku, kotouþovou rozbrušovaþku. Škoda þiní
16 300 Kþ.

Po, St
– 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Út, ýt, Pá – 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30

Dále nabízíme vidimaci a legalizaci (ovČĜování shody opisu nebo kopie s listinou a ovČĜování pravosti
podpisu). Správní poplatek je 30,- Kþ za 1 podpis a 30,- za 1 stránku.
Bc. Dagmar Podešvová

Vloupání do hotelu
Vrbenští policisté šetĜí vloupání do kanceláĜe hotelu v KarlovČ Studánce. V dobČ od 24. do 25. 9. 2011
násilnČ vnikl prozatím neznámý pachatel do kanceláĜe hotelu. Odcizil dva notebooky, DVD pĜehrávaþ,
trezor s finanþní hotovostí kolem 110 tisíc Kþ, fotoaparát a další vČci v celkové hodnotČ pĜes 177 tisíc Kþ.
PĜehĜál brzdy na TatĜe a skonþil v Ĝece
V 09:30 hodin v pondČlí 26. 9. 2011 v obci Vidly jel 43letý muž s nákladním vozidlem Tatra, které bylo bez
nákladu a v klesání s nejvČtší pravdČpodobností pĜehĜál brzdy na autČ. V levotoþivé zatáþce dostal smyk, který
nezvládl a vyjel za pravý okraj vozovky, kde s pĜední þástí auta narazil do kovových svodidel. Prorazil je a spadl
do koryta Ĝeky. PĜi nehodČ utrpČl lehké zranČní a byl pĜevezen k ošetĜení do nemocnice. Požití alkoholu bylo
vylouþeno dechovou zkouškou s negativním výsledkem. Na šetĜení nehody spolupracovali i hasiþi, kteĜí
termokamerou zmČĜili teplotu brzd jednotlivých kol. NamČĜili na levém pĜední kole 64°C, na pravém pĜedním
kole teplotu 93°C a na ostatních kolech teplota 40°C. ZpĤsobená škoda þiní 500 tisíc na autČ a 20 tisíc na
svodidlech.
Z ukradených penČz se dlouho neradoval
Na základČ výsledkĤ šetĜení bylo dne 29. 9. 2011 policisty sdČleno 71letému muži podezĜení ze spáchání
pĜeþinu krádeže a neoprávnČného opatĜení, padČlání a pozmČĖování platebního prostĜedku Tohoto skutku se mČl
dopustit tím, že dne 29. 7. 2011 nalezl ve VrbnČ pod PradČdem obálku, ve které byla platební úvČrová
karta i s pĜiloženým PIN kódem. Tuto krátce pĜed tím vytratil majitel na ulici Bezruþova. JeštČ než staþil majitel
kartu zablokovat, podezĜelý využil této situace a z nalezené karty ve dvou bankomatech okamžitČ vybral celkem
15 tisíc Kþ, které užil pro vlastní potĜebu.

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 zamČstnání, zjistil, že mu byla z pokoje penzionu v Karlovicích odcizena finanþní hotovosti a další vČci.
Ke krádeži mČlo dojít v dobČ od 23. 9. do 8. 10. 2011 z uzamþeného pokoje. Ze skĜínČ, v níž mČl poškozený
peníze uschovány, zmizela hotovost 100 tisíc Kþ, 8 raket na stolní tenis, zubní zlato a stĜíbrné Ĝetízky. ZpĤsobená
škoda þiní pĜes 118 tisíc Kþ.
Využil otevĜeného okna a vnikl do domu
PĜekvapení, ovšem velmi nemilé, þekalo na majitele bytu v panelovém domČ ve VrbnČ pod PradČdem v sobotu
15. 10. 2011 v odpoledních hodinách, když otevĜel okno z dĤvodu vyvČtrání a po chvíli v ložnici pĜistihl
neznámého mladíka. Ten do bytu vlezl pĜes otevĜené okno, které se nachází 80 cm nad úrovní terénu v pĜízemí.
Pokoj prohledal a odcizil igelitovou tašku, kde bylo uloženo cca 30 kusĤ mincí bývalé rakouské mČny. Pak ho
vyrušil majitel, který šel okno zavĜít a tak vyskoþil ven a utekl. Škoda odcizením nevznikla. Policisté pĜípad šetĜí
jako podezĜení z pĜeþinu porušování domovní svobody.
Vyhrožoval sebevraždou
V pátek 14. 10. 2011 vyslal operaþní dĤstojník vrbenské policisty do Karlovic, odkud mČl volat 54letý muž, že
spáchá sebevraždu. PĜi pĜíjezdu na místo byl muž v silnČ podnapilém stavu. Policisté pĜivolali na místo lékaĜe,
který rozhodl o jeho pĜevezení do nemocniþního zaĜízení. Dechová zkouška vykázala hodnotu 3,68 promile.
Muž chtČl z místa utéci a kladl odpor pĜi nástupu do sanitního vozidla. Policisté museli použít donucovací
prostĜedky a také asistovali lékaĜskému personálu nejen pĜi pĜevozu muže do nemocnice, ale také následnČ do
léþebny v OpavČ.
komisaĜ por. Bc. Tušková Pavla

Výsledky mČĜení ze Dne zdraví ve VrbnČ pod PradČdem 15. 10. 2011
Z celkem 41 osob bylo vyšetĜeno 35 žen a 6 mužĤ. Nejvíce žen bylo ve vČku od 35-44 let. Cholesterol byl
v normČ u 71% vyšetĜených, hraniþní hodnoty mČlo 27% osob a u 2% byly namČĜeny rizikové hodnoty. Krevní
tlak systolický byl v normálních hodnotách, tzn do 139 mmHg u 66% osob. U 27% osob se pohyboval na
hraniþních hodnotách, tzn od 140 mmHg-159 mmHg a u 7% byl vyšší než 160mmHg. Diastolický tlak mČlo
v poĜádku 88% vyšetĜených, tzn. do 89 mmHg, 2% mČlo hraniþní hodnotu, tedy od 90-95 mmHg a 10% osob
mČlo nad 95 mmHg. Hodnotu BMI mČlo v poĜádku 34% osob, nadváhou trpí 44% a obézních je 22%. Glukóza
byla zmČĜena u 19 osob tedy u 16 žen a 3 mužĤ a jen v jednom pĜípadČ mírnČ pĜesahovala normální hodnotu.
Bližší informace a výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách:
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CHOLESTEROL (mmol/l)
Poþet
VČk
Pohlaví
vyšetĜených
15 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 +
Celkem
Celkem

M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž

2
2
1
5
1
9
0
6
2
7
0
6
6
35
41

TK SYSTOLICKÝ (mmHg)

Normální hodnoty <
5,0
poþet
%
2
100,00
2
100,00
1
100,00
4
80,00
1
100,00
9
100,00
0
0,00
2
33,33
2
100,00
1
14,29
0
0,00
5
83,33
6
100,00
23
65,71
29
70,73

Hraniþní hodnoty
5,01 - 6,49
poþet
%
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
20,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
50,00
0
0,00
6
85,71
0
0,00
1
16,67
0
0,00
11
31,43
11
26,83

Rizikové hodnoty
> 6,5
poþet
%
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
16,67
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
2,86
1
2,44

VČk

Pohlaví

Poþet vyšetĜených

Normální

mmHg

poþet
15 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 +
Celkem
Celkem

M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž

2
2
1
5
1
9
0
6
2
7
0
6
6
35
41

do 139
%

0
1
1
5
0
9
0
4
0
2
0
5
1
26
27

Hraniþní

mmHg

poþet

0,00
50,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
66,67
0,00
28,57
0,00
83,33
16,67
74,29
65,85

2
1
0
0
1
0
0
1
2
4
0
0
5
6
11

140 - 159

Vysoký

%
100,00
50,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
16,67
100,00
57,14
0,00
0,00
83,33
17,14
26,83

poþet

90 - 95

Vysoký
> 95 mmHg
poþet
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
4
4

mmHg

> 160
%

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
3
3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,67
0,00
14,29
0,00
16,67
0,00
8,57
7,32

TK DIASTOLICKÝ (mmHg)
VČk
15 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 +
Celkem
Celkem

Pohlaví

Poþet vyšetĜených

M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž

2
2
1
5
1
9
0
6
2
7
0
6
6
35
41

Normální
mmHg
poþet
2
2
1
5
0
9
0
4
2
6
0
5
5
31
36

do 89
%
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
66,67
100,00
85,71
0,00
83,33
83,33
88,57
87,80

Hraniþní

mmHg

poþet

%
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,67
0,00
2,44

%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,33
0,00
14,29
0,00
16,67
0,00
11,43
9,76

BMI (kg/výška v m2)
VČk
15 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 +
Celkem
Celkem

Pohlaví
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž

Poþet
vyšetĜených
2
2
1
5
1
9
0
6
2
7
0
6
6
35
41

Normální hodnoty M do
24,9
Ž do 23,9
poþet
%
2
100,00
1
50,00
0
0,00
3
60,00
0
0,00
4
44,44
0
0,00
4
66,67
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
33,33
12
34,29
14
34,15

Nadváha
- 29,9
poþet
0
1
0
2
0
3
0
2
1
5
0
4
1
17
18

M 25
Ž 24 - 28,9
%
0,00
50,00
0,00
40,00
0,00
33,33
0,00
33,33
50,00
71,43
0,00
66,67
16,67
48,57
43,90

Obezita
30
poþet
0
0
1
0
1
2
0
0
1
2
0
2
3
6
9

M>
Ž > 29
%
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
22,22
0,00
0,00
50,00
28,57
0,00
33,33
50,00
17,14
21,95

Monika Žoltá
Státní zdravotní ústav
dislokované pracovištČ Karviná
TČreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov
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Knihovnický „PEL-MEL“ kvíz
,,Vrbno pod PradČdem vþera a dnes“
Ke 400. výroþí povýšení Vrbna pod PradČdem na mČsto vytvoĜily knihovnice pro zájemce kvíz ,,Vrbno pod
PradČdem vþera a dnes“. Z odevzdaných vyplnČných kvízĤ byli vyhodnoceni tĜi nejúspČšnČjší luštitelé. Jsou to
ZdeĖka Lazurová, JiĜí Vavrek a Anna Slavíková. V knihovnČ na nČ þeká sladká odmČna.
Na závČr roku jsou pĜipraveny pro zájemce další kvízové otázky pod názvem S trochou nostalgie do
,,krásné“ první republiky. Vyzvednout si je mĤžete v knihovnČ.
Olga Hulínová

Zprávy ze Sportovního gymnázia
OcenČní nejlepších žákĤ Moravskoslezského kraje
V pátek 14. 10. 2011 v OstravČ probČhlo ocenČní nejlepších žákĤ Moravskoslezského kraje. Mezi dvacítkou
nejlepších byl vybrán i žák kvarty Vojen Sadílek, který v loĖském školním roce vyhrál v Praze SoutČž
v nČmeckém jazyce a stal se vítČzem celorepublikového kola. Z rukou hejtmana MSK Ing. Jaroslava Palase
a námČstkynČ hejtmana Mgr. VČry Palkové dostal Certifikát a vČcné ceny. V minulosti mČla naše škola mezi
vybranými nejlepšími žáky Moravskoslezského kraje vČtšinou sportovce za úspČchy v rámci ýeské republiky,
Evropy i svČta. Byli to Jan Veliþka, Lubomír Petruš, Filip Válek, JiĜí Panáþek.
Kriteria pro pĜijímací Ĝízení 2012/13 – obor 7942K/41
þtyĜleté studium oboru Gymnázium se sportovní pĜípravou, denní forma studia
obor s talentovou zkouškou – pĜihlášky do 30. 11. 2011
Poþet míst oboru pro 1. kolo pĜijímacího Ĝízení: 30
Talentová zkouška a motivaþní pohovor s uchazeþem a zástupkyní statutárního orgánu je stanoven na
4. 1. nebo 5. 1. 2012.
PĜijímací zkouška do tohoto oboru není stanovena.
Hodnocení uchazeþĤ:
20 bodĤ – prĤmČrný prospČch 1,00 za druhé pololetí 8.tĜ. ZŠ
50 bodĤ – talentová zkouška z tČlesné výchovy, zamČĜená na všestrannou pĜipravenost,
motivaþní pohovor
20 bodĤ – za doložené dosažené sportovní výsledky ve zvolené specializaci (zamČĜení)
10 bodĤ – za doložené funkþní vyšetĜení z akreditovaného pracovištČ
Vyhodnocení uchazeþĤ probČhne na základČ dosažených bodĤ a bude stanoveno jejich výsledné poĜadí.
Bližší informace najdete na www.sgvrbno.cz.
Okresní pĜebor v pĜespolním bČhu v rámci AŠK
Za krásného sluneþného poþasí uspoĜádalo 4.10.2011 Sportovní gymnázium ve VrbnČ p. P. okresní kolo
závodĤ v pĜespolním bČhu pro základní a stĜední školy našeho okresu. V osmi kategoriích (dívky a chlapci I., II.,
III.a VI.A) soupeĜilo 313 žákĤ ze dvanácti škol. Nejlepší postoupili do krajského finále.
Ptaþí budky a krmítka
V rámci projektu EVVO „Monitorování životního prostĜedí v ekosystémech“, na který škola získala finanþní
prostĜedky (celkem 91 400,- Kþ) od zĜizovatele (Moravskoslezský kraj), a biologického kroužku si žáci zhotovili
ptaþí budky a krmítka. Budky splĖují podmínky pro hnízdČní sýkorek, brhlíkĤ, šoupálkĤ a jiných drobných
pČvcĤ. Všechny budky byly oþíslovány a žáci jejich umístČní patĜiþnČ zdokumentovali, aby v pĜíštích mČsících
mohli provést kontrolu zahnízdČní, pĜípadné vyþištČní nebo opravu.
Zajímavý nápad na zkrášlení školní zahrady je i umístČní ptaþího krmítka. Žáci potČšili nejen sebe, ale
i ptáþky, kteĜí u nás stále poletují. Ptaþí krmítko je vyrobené tak, aby se do nČho vešlo mnoho rĤzných potravin
pro ptáþky. I samotní ptáþci se budou cítit dobĜe, protože v krmítku je dostatek prostoru pro tyto malé strávníky.
Tím ale akce „ptaþí budky“ nekonþí. Další dĤležitou þástí bude dokrmování v zimních mČsících a samotné
pozorování, který konkrétní druh se v oblasti zahrady vyskytuje a mohl by se pĜípadnČ zde uhnízdit. Budeme
þekat i na jarní pĜílet pČvcĤ, pro které jsou pĜedevším budky urþené. Je možné, že nČkteré druhy ptáþkĤ využijí
pohostinnosti, klidu a v letních mČsících si budku vyberou pro své hnízdČní a vyvedení mladých.
Všechna vyzdobená obydlí si mĤžete prohlédnout na zahradČ školy, kde se pĜesvČdþíte o opravdu
nevyþerpatelné fantazii studentĤ, kteĜí opČt potvrdili svĤj výjimeþný cit a vztah k pĜírodČ.
Mgr. David ýech – uþitel biologie
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Exkurze do Brna
V rámci projektu EVVO „Monitorování ekosystémĤ“ pojede 3. listopadu 2011 sekunda a kvarta na exkurzi.
Navštíví Moravské zemské muzeum ANTROPOS. BČhem této exkurze žáci budou stejnČ jako pĜi návštČvČ
zoologické zahrady v OstravČ plnit pĜipravené úkoly. Tyto úkoly budou Ĝešit na základČ získaných zkušeností
v tomto muzeu a budou se týkat tČchto okruhĤ:
• Genetika ve vývoji þlovČka
• Primáti naše rodina
• PĜíbČh lidského rodu
• Paleolitické technologie
SvČtová škola
Motto:
Znáte ten pocit, když bČžíte z práce ještČ nČco nakoupit a pak rychle domĤ? A zamysleli jste se nČkdy, jestli do
toho obchodu nebČžíte jen ze zvyku? Nebo vás láká nová akce z letáku? Když zrovna zlevnili ty výborné bagetky
a dČtem došel zázraþný jogurtový nápoj…
26. 11 je Den nenakupování.
Sportovní gymnázium je zapojeno do akce SvČtová škola, tento školní rok máme v plánu zorganizovat
mezinárodní akci ve spolupráci se slovenskou školou. Možná si vzpomenete na akci „Vykopeme lepší þasy pro
KeĖu“. Tento rok jsme se zamČĜili na konzum. Poslední dva týdny v listopadu do Vrbna dorazí výstava
spoleþnosti NaZemi nazvaná Supermarket svČt. Budete mít možnost sledovat odkud pocházejí výrobky, se
kterými se dennČ setkáváte v obchodech. Dozvíte se pĜíbČh bavlny, odkud a kam putuje kakao, z þeho se skládá
mobil, jak nás ovlivĖuje reklama a jiné další zajímavosti. A protože je výstava interaktivní – na exponáty sahat
musíte! K výstavČ si naši studenti pĜipraví doprovodný program. PodrobnČjší informace najdete vþas na
www.sgvrbno.cz a plakátových plochách.

Budeme se tČšit na vaši návštČvu 23. 11. 2011 ve StĜeše od 15 hodin
Studenti Sportovního gymnázia
Eva Haltofová úspČšnČ završila sezónu
První þást sezóny Eva (studentka septimy Sportovního gymnázia ve VrbnČ pod PradČdem) bojovala
o nominaci na Mistrovství svČta juniorĤ MTBO a díky svým vyrovnaným výkonĤm se dostala do
reprezentaþního výbČru jako dorostenka. Samotné MSJ v MTBO se konalo v Itálii (Vicenza,Veneto) ve dnech
23. - 28. 8. 2011 a všichni závodníci se kromČ obtížného kopcovitého terénu museli vypoĜádat s tropickými
teplotami (veþer po závodČ ukazoval teplomČr 36 stupĖĤ). Mezi staršími soupeĜkami se Eva neztratila a obsadila
23. místo na krátké traĢ, 15.místo na klasické trati a 14. místo na sprintu .
Druhým vrcholem sezóny
bylo záĜijové
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 stĜíbrnou
medaili za 2. místo a vše
korunovala
ziskem
titulu
MistrynČ Evropy na klasické
trati s hromadným startem.
První Ĝíjnový víkend Eva
zakonþila nároþnou sezónu
MTBO závody ýeského poháru
a vybojovala celkové vítČzství
v kategorii juniorek. V tomto
seriálu závodĤ se z 21 poþítalo
nejlepších 14 výsledkĤ za
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období duben - Ĝíjen. Na
Mistrovství ýR získala Eva
Haltofová jednu stĜíbrnou a dvČ
bramborové
medaile
mezi
juniorkami.
Nejmladší disciplína z rodiny
orientaþních
sportĤ
–MTBO
(mountain bike orienteering) je
podobnČ, jako lyžaĜský orientaþní
bČh, založena na absolvování
zakreslené tratČ v mapČ v co
nejkratším þase, pĜiþemž závodník
se pohybuje po komunikacích
(cesty, pČšiny) a volí si postup mezi
kontrolními stanovišti tak, aby jeho
pohyb byl co nejrychlejší. Na
obrázku je þást mapy v ME
v Rusku.
Richard Klech

Krajský pĜebor v pĜespolním bČhu
V sobotu 15. Ĝíjna 2011 se ve VrbnČ pod PradČdem konal Krajský pĜebor moravskoslezského kraje
v pĜespolním bČhu lyžaĜĤ. Na start se postavilo 106 závodníkĤ v celkem 13-ti kategoriích. ZávodĤ se zúþastnila
poþetná skupina þlenĤ SK pĜi Gymnáziu Vrbno pod PradČdem. Našimi nejmladšími závodníky byli Karel Koþí
a Anna Krybusová – roþník narození 2007. V kategorii benjamínkĤ-chlapcĤ obsadil 3. místo Martin Adámek
(roþník 2004). Krajskými pĜeborníky se stali þlenové skupiny bČžcĤ na lyžích SK Vrbno - Marek Ohnoutka
v kategorii starších dorostencĤ, Andrea Prokešová v kategorii ženy a juniorky a Václav Žabíþek v kategorii mužĤ
a juniorĤ. Další závodníci v ženské i mužské kategorii se umístili v rámci Moravskoslezského kraje následovnČ:
2.místo Michala Knápková, 3.místo Martina Onderková a 2.místo JiĜí Polcer. Výsledky závodu najdete na
webových stránkách Sportovního klubu: www.skvrbno.cz v sekci bČžecké lyžování - závody.
ZávČrem lze dodat, že závod se po organizaþní stránce povedl a všem, kteĜí se na jeho pĜípravách i prĤbČhu
podíleli, patĜí podČkování.
Radek PeĖáz, trenér bČžcĤ na lyžích SG Vrbno

Na start se postavilo i kvarteto primánĤ, mezi nimi se nejlépe daĜilo MatČji Ptáþníkovi, který dojel þtvrtý,
stále lépe jezdí i Jakub Roháþek, ve VrbnČ si velice polepšil oproti Rohovu, když dojel osmý. Desátý do cíle
dorazil ŠtČpán Petruš, svoji cyklokrosovou premiéru absolvoval Adam Hlávka, závod dokonþil na 11. místČ.
V nedČli jsme se pĜesunuli do Krnova, kde se jel závod na velice kopcovité trati pod Cvilínem. V hlavním
závodČ zvítČzil odchovanec SG Vrbno Lubomír Petruš pĜed naším Petrem Hamplem, do desítky se vešel
i další absolvent BĜetislav Rohel. Svou první cyklokrosovou „bednu“ si vyjel kadet David Kupþík, tĜetí byla
i Klára Škopcová, když pĜišla o druhé místo pádem v závČreþném okruhu. OpČt þtvrtý byl v žácích MatČj
Ptáþník, šestý skvČlým výkonem Jakub Roháþek, dobrý výkon pĜedvedli i ŠtČpán Petruš a Adam Hlávka,
kteĜí bojovali až do konce a nechali za zády mnoho svých soupeĜĤ.
I druhý Ĝíjnový víkend probČhl ve znamení cyklokrosu. V sobotu se konal TOI TOI CUP v Lošticích, tohoto
3. závodu ýeského poháru se zúþastnili zkušenČjší borci. V kategorii starších žákĤ o body bojovali MatČj
Ptáþník, který si díky 24. místu vyjel 7 bodĤ, a ŠtČpán Petruš, 28. místo mu vyneslo 3 body. Kadetka Klára
Škopcová dojela þtrnáctá, získala tedy 17 bodĤ do ýeského poháru. SvĤj první letošní pohárový závod jel i Jirka
Petruš, který se i pĜes špatnou startovní pozici (závodníci jsou na startu Ĝazeni podle poĜadí ýP) dokázal
technicky vyspČlou jízdou dostat až na 17. místo, což mu pĜineslo zisk 14ti bodĤ.
V elitní kategorii startovalo nČkolik borcĤ, kteĜí jsou spjati s naší školou. Nejlépe se daĜilo Luboši Petrušovi,
který dojel na celkovém 6. místČ jako nejlepší v kategorii do 23 let. V této kategorii již startuje i loĖský junior
Petr Hampl, jeho 23. místo v tomto závodČ je velice slušný výsledek. Na 34. místČ do cíle dorazil loĖský
maturant BĜetislav Rohel, ze závodu odstoupil jeho spolužák MatČj Lasák.
Na vydaĜené sobotní vystoupení navázali studenti našeho gymnázia i v nedČli v NámČšti na Hané, kde se konal
další závod Oderského poháru. Nejprve se na start postavili žáci a kadetky. Zde se se staršími utkal i Jakub
Roháþek, který po velice bojovném výkonu dojel na 7. místČ, za sebou nechal osmého ŠtČpána Petruše.
V kategorii kadetek na 3. místČ dojela Klára Škopcová. V kategorii kadetĤ vybojoval 2. místo David Kupþík,
4. dojel Jirka Petruš. V hlavní kategorii dominovali odchovanci vrbenské cyklistiky. Na 1. místČ dojel vrbenský
rodák ZdenČk MlynáĜ, druhý pak student našeho gymnázia Petr Hampl a tĜetí loĖský maturant BĜetislav
Rohel. Tento triumf korunovali trenéĜi našich cyklistĤ, kteĜí zvítČzili ve svých masters kategoriích. Tyto výkony
potvrdily dlouhodobČ správný tréninkový systém vrbenské cyklistické školy.

ÚspČšný start cyklokrosové sezóny
Ve dnech 28. záĜí až 2. Ĝíjna probČhlo ve VrbnČ soustĜedČní cyklistĤ vrbenského gymnázia. SoustĜedČní bylo
zamČĜeno na zdokonalení cyklokrosové techniky pĜed nadcházející cyklokrosovou sezónou. BČhem prvních tĜí
dnĤ se cyklisté vČnovali jak vytrvalostnímu tréninku ve vyšších nadmoĜských výškách, tak nácviku na
cyklokrosové trati v MnichovČ.
O víkendu si potom cyklisté provČĜili nabyté znalosti pĜi závodech Oderského poháru. V sobotu se závodilo na
jim známé mnichovské trati, tady si skvČlým zpĤsobem poþínal JiĜí Petruš, který skonþil na druhém místČ
v kategorii kadetĤ, v kategorii dívek skonþila tĜetí jeho spolužaþka Klára Škopcová.

Za SG Vrbno Alena MlynáĜová
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ZŠ Vrbno informuje
Okresní pĜebor v pĜespolním bČhu – Vrbno pod PradČdem 4. 10. 2011
Po delší dobČ se žáci a žákynČ II. stupnČ ZŠ Vrbno zúþastnili okresního bČhu pĜes pole, které se konalo za
krásného poþasí zde u nás ve VrbnČ nad hĜbitovem. V kategorii mladších žaþek se nejlépe umístila Pechalová
KateĜina (7. B) na 12. místČ a celé družstvo na místČ 6. V kategorii mladších žákĤ na 10. místČ dobČhl Jirka
Tkaþík (6. A) a celé družstvo se umístilo na velmi dobrém tĜetím místČ z osmi škol okresu.
V soutČži se velmi dobĜe umístili i žáci nižšího stupnČ naší školy.
Více na www.zsvrbno.cz

Pasování druháþkĤ na þtenáĜe
Spolupráce školy s MČstskou
knihovnou Vrbno má dlouholetou
tradici. Jednou z nejoblíbenČjších
spoleþných akcí je i slavnostní
pasování žákĤ na þtenáĜe. DČkujeme
všem pracovníkĤm knihovny za
obČtavost a péþi, s jakou tuto akci
pro dČti pĜipravují.

Okresní turnaj ve stolním
tenise
19. Ĝíjna se zúþastnili naši žáci a žaþky okresního kola turnaje ve stolním tenise v KrnovČ. ObČ družstva se
probojovala do krajského kola. BlahopĜejeme.

Zprávy ze ZŠ a MŠ Karlovice

SoustĜedČní country kroužku Zuzanky
V pátek 7. 10. a v sobotu 8. 10., probČhlo na
budovČ þ. 2, soustĜedČní country Zuzanek. Sešlo se
nás tady 12+2, pČknČ jsme si zatanþili a nauþili jsme
nováþky prvĖáþky ty nejzákladnČjší figury country
tancĤ (byl tam i 1 chlapec).
Mgr. Jana Kudlíková
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Projektový den - "Den lesa"
Ve þtvrtek 29. záĜí se na naší škole uskuteþnil
projektový den vČnovaný tématu „les“. Žáci si mohli
vybrat z široké nabídky dílþích témat týkajících se
nejrĤznČjším zpĤsobem lesa, popĜípadČ si vymyslet
i svá vlastní.
V první þásti dne vČtšina tĜíd vyrazila do lesĤ
v okolí Karlovic, aby nasbírala materiál pro pĜípravu
svých témat a nasála atmosféru podzimního lesa.
Krásné sluneþné poþasí bylo pĜíþinou, že pĤvodnČ
dvouhodinová procházka se nČkde i výraznČ
protáhla. Do školy se pak jednotlivé tĜídy vracely
obtíženy množstvím pĜírodnin všeho druhu, které se
následnČ staly souþástí výstavek a plakátĤ
zasvČcených konkrétním tématĤm. Velká pozornost
17. strana
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byla vČnována pĜedevším lesním zvíĜatĤm, nechybČly ale ani výstavky plodĤ a hub (ta byla s ohledem na
panující sucho pĜekvapivČ bohatá). Z plakátĤ jsme se mohli dozvČdČt o vlivu þlovČka na les, o životČ stromu,
o lesních skĜítcích, o lesních studánkách v okolí Karlovic, s houbami nás seznámili Šmoulové. Objevily se
i zdaĜilé modely lesního prostĜedí. OvČĜit své znalosti jsme pak mohli v ĜadČ záludných úkolĤ a otázek
vztahujících se ke konkrétním tématĤm.
Hlavním cílem projektového dne, který byl zcela jistČ naplnČn, však bylo pĜedevším uvČdomit si krásu
a význam lesa pro þlovČka a jeho dĤležitost v rámci pĜírody .
Mgr. ZbynČk Hoták
Interaktivní tabule – škola hrou
V rámci snah o modernizaci výuky v Základní škole a MateĜské škole Karlovice jsme poĜídili do témČĜ všech
tĜíd nové interaktivní tabule. Tabule pĜináší
dČtem do hodin více podnČtĤ a zábavy,
uþitelĤm možnost udČlat jejich práci
zajímavČjší a srozumitelnČjší.
Po mČsíci provozu mĤžeme potvrdit, že
žáci se mnohem více zapojují do vyuþování,
nČkdy se dokonce pĜedhánČjí v tom, kdo
pĤjde k tabuli první. VČĜíme, v potvrzení
známé
skuteþnosti,
že žáci
z tĜíd
s interaktivní
tabulí
dosahují
ve
srovnávacích
testech
mezi
školami
nadprĤmČrných výsledkĤ. Interaktivní tabule
jsou bezesporu jednou z vČcí, kterou
bude
mít v budoucnosti každá škola,
protože toto je jedna z cest
uþení
v jednadvacátém století.
Mgr. Rostislav NČmec
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Bohatá tombola
SoutČž o nejoriginálnČjší papuþe
Vstupné 30,- Kþ

Podzim ve školní družinČ
Pomalu se vkrádá podzim a s ním pĜicházejí nové radosti. Sklízejí se brambory a oþesávají se sladká jablíþka.
Dráþci ze školní družiny už se nemohli doþkat. Co tak zkusit opČt naše kulináĜské schopnosti, Ĝekli jsme si
jednou odpoledne a hned jsme se pustili do strouhání brambor a smažení bramboráþkĤ. Ale protože jsme znalí
bezpeþnosti, nemohli jsme se kolem horkých kamen ochomýtat všichni. VytvoĜili jsme dvČ stanovištČ. Na
jednom se kuchtilo a na druhém se z bramborových tiskátek vytváĜela umČlecká dílka – záložky do knih a návrhy
látek s rĤznými vzory.
Každý jsme si pĜinesli jablíþko ze své jablĤĖky a nutno podotknout, že se nám jich sešla pČkná Ĝádka. Prima
s Anetou, Jantar, Melrose, Resista, Bohemia a kdoví jak se všechny ty odrĤdy jmenují. Myslím, že i nČjaká ta
španČlská z Alberta se nám tady objevila. Jablíþka jsme oloupali, nakrájeli, pĜisladili, pĜikoĜenili a dali vaĜit.
A mĤžeme jen potvrdit, že kompot ze sladkých jablíþek, potČšil nejeden jazýþek.
Bc. RĤžena Urbanová a Sylva Buþková

Florbal bez hranic
Základní škola a MateĜská škola Karlovice se zapojila do projektu „Florbal bez hranic“ Euroregionu PradČd.
Projekt je zamČĜen na podporu rozvoje pĜeshraniþní þesko-polské spolupráce v oblasti poznávání vybraných
regionĤ Slezska - Bruntál a okolí, Prudniku a okolí mezi tĜemi organizacemi Euroregionu PradČd.
Za þeskou stranu se projektu zúþastní ZŠ a MŠ Karlovice a ZŠ Bruntál, Jesenická 10. Za polskou stranu pak
dvČ družstva z Prudniku - PSP Prudnik a sportovní klub UKS Czwórka. Každý tým je ještČ navíc rozdČlen na
mladší žáky (do 12ti let) a starší žáky (12 - 15 let), což je pĜíjemné zpestĜení, protože si zahrají i malí žáþci od
tĜetích tĜíd. Projekt probíhá od 1. záĜí 2011 do þervna 2012 a bude obnášet nČkolik jednodenních turnajĤ hraných
o víkendech jednou mČsíþnČ jak na þeské stranČ, tak i v Prudniku. Jednotlivé turnaje budou organizovány
systémem "každý s každým" a družstva budou shromažćovat dosažené body do prĤbČžné tabulky. Jeden z tČchto
turnajĤ bude navíc propojen s podobným, soubČžnČ bČžícím projektem, kde se setkáme i s žáky BĜidliþné
a Opole. NejatraktivnČjší však budou poslední dva turnaje v jarních mČsících roku 2012, protože budou
dvoudenní (v Bruntále a v Prudniku) a budou spojeny s kulturou a poznáváním tČchto mČst. DĤležitost projektu
spatĜujeme nejen ve sportovním vyžití dČtí, ale také vedení ke zdravému životnímu stylu a v setkávání
s vČkovými vrstevníky z odlišných prostĜedí.
V souþasné dobČ jsou již odehrány dva turnaje - záĜijový v Bruntále a v nedČli 23. Ĝíjna v Karlovicích - ze
kterých se mĤžeme pochlubit druhým a tĜetím místem starších žákĤ a tĜetím místem mladších žákĤ. BČhem
turnaje v Karlovicích, kterého se zúþastnilo 86 dČtí, absolvovaly týmy z Bruntálu a Prudniku v pĜestávkách mezi
zápasy také prohlídku karlovického muzea Kosárna. Za zorganizování turnaje dČkujeme þlenĤm karlovického
florbalového klubu AF Karlovice.
PĜíští turnaj se uskuteþní na konci listopadu poprvé v Prudniku a všichni naši mladí florbalisté jsou již patĜiþnČ
natČšeni:-).
Jan Czasch
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PĜehled teplot za mČsíc záĜí
V prvním grafu pĜinášíme pĜehled prĤmČrných teplot za mČsíc záĜí. Druhý graf ukazuje pĜehled prĤmČrných
teplot v záĜí za roky 2000 až 2011. V následujících tabulkách vám pĜinášíme nČkolik údajĤ z naší meteorologické
stanice.

ěíjen do 21.

ZáĜí
den
11.9
25.9
12.9
18.9

hodina
14:36
3:53
23:46
2:10

hodnota
teplota
max
28,2°C
min
3,3°C
rychlost vČtru
4,0m/s
náraz vČtru
10,3m/s
srážky
mČsíþní
16,4 mm
za den
19.9
4,4mm
za hodinu 19.9 23:00-0:00 3,0mm

teplota

max
min

den
3.10
17.10
11.10
12.10

rychlost vČtru
náraz vČtru
srážky
mČsíþní
za den
7.10
za hodinu 7.10

hodina
12:22
5:06
16:20
5:01

hodnota
24,1°C
-4,2°C
4,5m/s
11,2m/s
29,4 mm
12,4mm
1:00-2:00 3,0mm

Srážky
2003 2004
Srážky v záĜí [mm]

19,2

14,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
15,9

13,7

114,3

77,7

6,7

164,1

16,4

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš
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Den stromĤ
Den stromĤ je svátek, který se slaví po celém svČtČ od poloviny 19. století. Datum oslav Dne stromĤ se liší
podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. Roku 1951 pĜijala FAO (Food and Agriculture Organisation)
Spojených národĤ následující usnesení: Konference shledala jako potĜebné, aby si všichni lidé uvČdomovali, jak
estetickou a psychologickou, tak i hospodáĜskou hodnotu lesa, a proto se doporuþuje, aby se každoroþnČ ve všech
þlenských státech slavil svČtový svátek stromĤ, a to v dobČ, kdy se to za lokálních podmínek zdá být pĜíhodné.
V podobném duchu tohoto usnesení jsme k tomuto svátku pĜistoupili i u nás.
Den stromĤ se slaví 20. Ĝíjna
V
Základní škole praktické
a speciální ve VrbnČ pod PradČdem na
námČstí Sv. Michala 17/20, je již
tradicí, že se každý rok na podzim
koná projektový den, který je zamČĜen
na ekologickou výchovu.
Celé dopoledne 20. Ĝíjna bylo
pojato tematicky jako oslava Dne
stromĤ. Žáci se svými uþiteli si
nČkolik dní pĜipravovali kulturní
vystoupení na téma stromy a lesy.
Zpívali písniþky, hráli scénky a tanþili
v krásnČ vyzdobené hernČ školy za
pĜítomnosti Ĝeditelky školy Mgr. Hany
Vitáskové.
Po kulturním vystoupení žáci
z každé tĜídy zasadili na školní
zahradČ mladé smrþky, o které budou
peþovat. Poté následovala vycházka do pĜírody. DČti pozorovaly stromy jako obydlí ptákĤ, hmyzu, rostlin
a sbíraly spadané listí, které využijí ve výtvarné výchovČ.

Jak jsme zahájili další školní rok u nás na DD
BČhem mČsíce záĜí se stalo mnoho událostí, ze kterých bych
vybrala pár þinností popisujících aktivity našich dČtí.
Úþastnili jsme se nČkterých sportovních klání. Kopané
v BudišovČ, kde jsme si zasoutČžili, ale i pobavili. Melþ pĜipravil
pro další dČtské domovy turnaj v basketbalu, ten se nám obzvlášĢ
vydaĜil - 3. místo je velmi povzbuzující. ÚspČšná byla také naše
úþast na vrbenské akci „Babí léto“. Zde probíhala soutČž ve
zpČvu a naše dČti obsadily krásná místa. Zdá se, že naše dČti jsou
velice zapálené pro rĤzné akce, hlavnČ ty, které se konají na
þerstvém vzduchu. A tak jsme si šli také zastĜílet „O velkou cenu
PradČda“ na stĜelnici.
KromČ akcí, které nabízejí rĤzné organizace a spolky, MČsto
Vrbno p. P. þi jiné dČtské domovy, poĜádáme také u nás aktivity,
sportovní, vČdomostní, besedy, pĜednášky na rĤzná témata dle
vČku dČtí nebo akce zamČĜené na zruþnost.
SamozĜejmČ si na své pĜijdou i dČti mladšího školního vČku
a „malošci“. V rámci pohybové výchovy cviþíme, relaxujeme,
tanþíme. Rozvíjíme fantazii, pĜedstavivost a zruþnost, což se
odráží ve výtvorech zdobících náš domov. Tímto bych chtČla
urþitČ pozvat širokou veĜejnost na podzimní výstavu výrobkĤ
z pĜírodnin, které si dČti spoleþnČ s vychovateli pĜipravují, a která
se uskuteþní ve stĜedisku chytrých aktivit „StĜecha“. Výstava

Z posbíraných vČtví vyrobili žáci rĤzné ozdobné pĜedmČty. Každá tĜída bČhem vycházky musela splnit úkoly,
které budou vyhodnoceny a zapoþítány do celoroþní školní soutČže.
„O nejaktivnČjší tĜídu.“ Všem se program velice líbil a žáci se zábavnou a pĜirozenou formou nauþili vše
základní o ochranČ pĜírody a životního prostĜedí.
Zapsal koordinátor EVVO Mgr. Miloslav Huml
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bude probíhat od 19. 11. 2011. UrþitČ se zajdČte podívat.
KaždoroþnČ se aktivnČ úþastníme akce „Den zdraví“, kde si dČti mají možnost vyzkoušet pĜípravu zdravých
pokrmĤ. Tuto praktickou zkušenost pak mohou využít i pĜi pĜípravČ plánování jídelníþku a následné pĜípravČ
jídel na svých rodinkách.
Za kolegy Bc. Magdalena Horáková – vychovatelka
text k fotu: Ukázka prací dČtí z DD pod vedením M. Tuškové. Pohádkový dČda bude vystaven v rámci akce:
Pohádkové postaviþky pomáhají v pĜírodním areálu Azuro 168, Lesní Hluboké – 9 kĜížĤ D1.

Ze života seniorĤ - Domov pro seniory Vrbno-Mnichov
Týden sociálních služeb v DomovČ pro seniory Vrbno
U pĜíležitosti Mezinárodního dne seniorĤ, který každoroþnČ pĜipadá na 1. Ĝíjna, vyhlásila pĜed tĜemi lety
Asociace poskytovatelĤ sociálních služeb ýR (APSS ýR) spolu s MPSV v tomto mČsíci TÝDEN SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB. DĤvody jsou zĜejmé - lidé, dožívající se
stále vyššího vČku, þasto ani nevČdí, kdo by jim
mohl pomoci þi kam se o obrátit o radu. Cílem
Týdne sociálních služeb je proto mj. seznámit
širokou veĜejnost s rozsahem a formou nabízených
služeb a pĜípadnČ vyvrátit mylné pĜedstavy o životČ
dnešních seniorĤ, kterým jsou tyto služby
poskytovány. Domov pro seniory Vrbno se letos již
potĜetí zúþastnil celostátnČ poĜádaného Týdne
sociálních služeb a pro své obyvatele, rodinné
pĜíslušníky i veĜejnost pĜipravil v týdnu od 3. do
7. 10. DNY OTEVěENÝCH DVEěÍ, bČhem nichž
pĜedstavil veĜejnosti své služby zpestĜené bohatým
kulturním programem.

Ve stĜedu 5. Ĝíjna byla na programu
taneþní
zábava,
doprovázená
rýmaĜovským hudebním duem Akord,
kterou doplnila bohatá tombola.
NezamČnitelný sametový hlas zpČvaþky
p.
Zikmundové
doprovázený,
hudebníkem p. Bulkem, je vždy
známkou kvality a ani tentokrát nenechal
sedČt témČĜ nikoho z pĜítomných. Již
bČhem prvních tónĤ zaþaly na parketu
tanþit první odvážné páry a s každou
další skladbou pĜibývaly další. PĜestávku
tentokrát vyplnila pĜehlídka historických
kostýmĤ v podání manekýnĤ, speciálnČ
najatých pouze pro tuto pĜíležitost,
doplnČná o odborný výklad z oblasti
módy dob dávno minulých. Tato skvČlá
podívaná sklidila obrovský úspČch, o to
vČtší, že v roli manekýnĤ vystupovali
zamČstnanci Domova.
ZávČreþným dnem oslav byl pátek 7. Ĝíjna, který
zahájily HavíĜovské babky. Tento ženský soubor,
vystupující v dobových krojích, nám pĜedvedl
pásmo ostravsko-havíĜovských písní, tancĤ a veršĤ.
PĜestože vČkový prĤmČr úþinkujících odpovídá vČku
našich seniorĤ, vitalitu a radost ze života, kterou
zprostĜedkovaly všem pĜítomným, by jim mohl
závidČt leckterý mladík. Vystoupení seniorek
vystĜídalo dravé mládí v podání bruntálského
taneþního souboru Stonožka pod vedením Tamary

V pondČlí 3. Ĝíjna zahájila oslavy Týdne sociálních
služeb Ĝeditelka domova Mgr. Žaludová. Po úvodním
pĜivítání pĜišlo na Ĝadu vystoupení pĜerovské country
kapely Letokruhy, která svou podmanivou hudbou
podtrženou profesionalitou úþinkujících brzy pĜivedla
na parket taneþníky z Ĝad obyvatel i návštČvníkĤ.

BČhem pĜestávky k nabrání dechu
rozbušilo srdce všech divákĤ
sportovnČ-taneþní cviþení Zumba,
které pĜedstavily ženy z mČsta
Vrbna pod PradČdem. Toto
temperamentní
a
strhující
vystoupení
inspirované
latinskoamerickými
tanci,
doprovázené
toutéž
hudbou
roztleskalo ruce témČĜ všech
pĜítomných.
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Vlachynské. Jako vždy bezchybné provedení
pĜedvedených taneþních kreací vyvolalo nadšení starší
i mladší generace. Ve snaze uspokojit všechny
kategorie divákĤ pĜipravil Dps Vrbno recesistickou
show pánské skupiny Mužoretek z Píseþné, která
svým vystoupením pobavila všechny v sále. SkvČle
zvládnutou parodií na ryze dámskou záležitost
úþinkující rozproudili krev všech zúþastnČných a na
závČr snad nebyl nikdo, kdo by hlasitým aplausem
nežádal o pĜídavek. Na závČr Týdne sociálních služeb
domov uspoĜádal taneþní zábavu, o kterou se postaral
hudební doprovod Petra KošaĜe, zpestĜenou
losováním bohaté tomboly. Radostí z výhry, tance
i skvČlých kulturních zážitkĤ právČ uplynulých oslav
odmČnili obyvatelé i návštČvníci zamČstnance domova
závČreþným potleskem.
Ingrid StĜeštíková, soc. pracovnice Dps Vrbno
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Týden sociálních služeb se nám vydaĜil.
JeštČ jednou dČkuji a tČším se na další spolupráci
Mgr. Pavla Žaludová, Ĝeditelka Dps Vrbno

Uniþov, Ženský komorní sbor Dobroslava Lidmily z Ostravy, PČvecký sbor Orfeus z Pardubic a pČvecký sbor
Capricolium, LO Glucholazy, Polsko. Smíšený pČvecký sbor Hodonín na závČr vystoupení posílil PČvecký sbor
mČsta Vrbna, aby spoleþnČ zazpívali již zmínČnou Missu Brevis za doprovodu symfonického orchestru.
Na závČr festivalu pak zaznČla slavnostní ýeská píseĖ BedĜicha Smetany v podání všech zúþastnČných sborĤ
a opČt za hudebního doprovodu hosta festivalu, Hodonínského symfonického orchestru.
Ke zdárnému prĤbČhu festivalu pĜispČla nejen naše moderátorka, Kristýna Maderová, ale také celý organizaþní
tým a všichni þlenové sboru, kteĜí pĜipravili nejen drobné obþerstvení na spoleþné posezení, ale také nČco do
tomboly, která je vždy zpestĜením. NejvČtším podČkováním sboru jsou pak pochvalné reakce všech
zúþastnČných.
Letošní festival byl spolufinancován z prostĜedkĤ ERDF prostĜednictvím Euroregionu PradČd, dále se
uskuteþnil za finanþní podpory MČsta Vrbna pod PradČdem a dalších pĜíznivcĤ sborového zpČvu, kterým tímto
dČkujeme.
Za PSMV Remešová Marie

PodČkování patĜí tČmto sponzorĤm:

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás pĜipravuje následující pĜednášky

PodČkování
PĜíjemnČ prožitý den Vám pĜeji, jménem svým, seniorĤ a zamČstnancĤ Domova pro seniory Vrbno Vám srdeþnČ
dČkuji za poskytnutý dar na akci

7é'(162&,È/1Ë&+6/8ä(%ý5'1<27(9ě(1é&+'9(ěË.
VČcné dárky posloužily jako ceny do tomboly, finanþními prostĜedky jsme þásteþnČ uhradili hudební a taneþní
vystoupení. Vydané dárky z tomboly máme stvrzeny podpisem, nevydané ĜádnČ evidovány a budou dány do
tomboly na Vánoþním posezení.

VEGALL Pharma s. r. o., Lékárna Magnus, Sklárenská huĢ TOMI, JP Jana Plaþková, BONNO, GASTRO
SERVIS, s. r. o., Drogérie REMI, P. DUSSMANN, PodlaháĜské práce Vaculík Jaromír + syn, Lékárna 111,
STAVBY BedĜich Nykl, Kamenský – stavby a konstrukce s. r. o.

Název pĜednášky:

Plujícím „mČstem“ na ALJAŠKU
KDY: þtvrtek 10. listopadu 2011
KDO: Magda a Petr Škrlovi

PodČkování

Velryby, Indiáni, pohybující se ledovce,
Klondike a dlouhé severské noci. Magda
a Petr Škrlovi se spoleþnČ s vámi vydají na
plavbu po moĜské dálnici z Kanady na
Aljašku.

Jménem Domova pro seniory Vrbno, jeho obyvatel i zamČstnancĤ dČkuji
MČstskému úĜadu Vrbno pod PradČdem
za rychlou a kvalitnČ provedenou opravu pĜilehlé pozemní komunikace pĜed Dps Vrbno.
Mgr. Pavla Žaludová, Ĝeditelka Dps Vrbno

Pátrání po zmizelých skĜítcích...
DČti MŠ VE SVAHU prosí o pomoc....vyrobily si krásné
skĜítky, pojmenovaly je a tito skĜítkové jim jednoho dne
zþistajasna zmizeli a nechali pouze dopis, ve kterém píší, že
se nám schovali po celém našem mČstČ 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
pĜímo do MŠ VE SVAHU do 19. 11 2011:
- jména nalezených skĜítkĤ s þíslem a místem nalezení
- jméno „pátraþe“ a kontakt ( napĜ. telefon, e-mail...)

Název pĜednášky: TAJNÁ PěÁNÍ ŽENY A

MUŽE II. aneb jak získat a neztratit

opravdový vztah.
KDY: þtvrtek 24. listopadu 2011
KDO: OldĜich Wagenknecht

Nejlepší „pátraþi“ budou odmČnČni a výsledky pátrání
vyjdou v pĜíštím þísle Zpravodaje.
DČkujeme za pomoc pĜi pátrání .
M. Burešová a kolektiv MŠ

PĜednáška se zabývá principy vztahového soužití mezi ženou a mužem,
popisuje rĤzné druhy neshod a krizí a na praktických pĜíbČzích ukazuje
východiska k jejich Ĝešení. Ve druhé þásti pĜednášky lektor vysvČtlí, jak
významný vliv má harmonický domov na životní dráhu našich dČtí.
A v závČru bude prostor pro dotazy, pro následující diskuzi a také pro
individuální rozhovor s lektorem.

„SvČt hudby hranic nezná...“
-to je název projektu, v rámci kterého se konal letošní, již „XVII. Mezinárodní festival pČveckých sborĤ“,
poĜádaný v rámci oslav 400 let povýšení Vrbna pod PradČdem na mČsto a oslav 40 let PSMV.
Letošní festival byl ponČkud výjimeþný. Poprvé v historii našich festivalĤ byl úþastníkem symfonický orchestr
a souþasnČ také hudební skladatel Pavel StanČk, jehož skladba Missa Brevis zaznČla v rámci programu.
Festival slavnostnČ zahájil Hodonínský symfonický orchestr provedením 4. vČty z 8. symfonie Antonína
DvoĜáka a potom všechny úþastníky pĜivítala starostka Ing. Helena Kudelová. Po krátkém vystoupení domácího
sboru došlo k ocenČní nČkterých jeho þlenĤ zástupci Unie pČveckých sborĤ.
Pak už následovala vystoupení jednotlivých sborĤ. V krátkých programech se pĜedvedli Smíšený pČvecký sbor

Na závČr obou pĜednášek budou jako obvykle pĜipraveny
ochutnávky vzorkĤ zdravých pokrmĤ spolu s recepty.

Uvedené pĜednášky o. s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se konají ve StĜedisku chytrých aktivit
STěECHA, Vrbno pod PradČdem. Zaþátek pĜednášek je v 18 hod. Vstup volný.
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Vrbenští štamgasti mají nového tĜídního uþitele
Zesnulého vrbenského uþitele Bohuslava RašĢáka, který štamgastĤm v HospĤdce u DĜevasu ve VrbnČ pod
PradČdem dČlal tĜídního uþitele, zastoupil jeho syn Miloslav RašĢák. Štafetu po svém otci s úctou pĜevzal
v nedČli 9. Ĝíjna 2011.
PĜes dvacet štamgastĤ se sešlo v HospĤdce u DĜevasu na vzpomínkovém posezení, kde si promítli fotografie
z rĤzných výletĤ a posezení v jejich oblíbené hospĤdce. Mezi pĜítomnými byl i syn zesnulého uþitele Bohuslava
RašĢáka, který byl taktéž vrbenským pedagogem. Miloslav RašĢák pĜipravil pro všechny bývalé žáky a pĜátele
svého otce pohoštČní. „Syn našeho zesnulého uþitele byl pĜekvapený z atmosféry a z promítání fotek, které jsme
zde pĜipravili“, pochlubil se Josef Reiskub. NaladČním Miloslava RašĢáka do atmosféry tĜídního kolektivu byla
kontrola pĜítomných žákĤ, které vždy zesnulý uþitel poctivČ zapisoval do tĜídní knihy. Tuto tradici splnil i jeho
syn a radostnČ se tváĜil nad tím, jak to mČl jeho tatínek všechno v hospĤdce zaĜízené.
Rozhodování nad tĜídnictvím
Hlavním bodem vzpomínkového dopoledne byla pobídka všech štamgastĤ, jestli vrbenský pedagog Miloslav
RašĢák bude pokraþovat ve šlépČjích svého otce a vést celou tĜídu štamgastĤ. Jak to nakonec dopadlo? Vrbenský
pedagog Miloslav RašĢák s výzvou štamgastĤ souhlasil a dlouholetou štafetu zesnulého Bohuslava RašĢáka
pĜevzal do své režie. „Asi to nebude každou nedČli, co je tady v hospĤdce navštívím, ale budu se snažit ve vedení
tĜídního kolektivu nadále pokraþovat. Bylo to pĜece tradicí mého otce“, pronesl pĜed všemi štamgasty Miloslav
RašĢák, který je novým tĜídním uþitelem vrbenských štamgastĤ. Už teć se tČší na jejich školní výlety.
Studio STA o. s. | Radek Vráblík
Foto: Radek Vráblík
Více na portálu www.studio-sta.cz

MC Kominíþek Karlovice, TJ Sokol Karlovice, ZŠ Karlovice a Obec Karlovice
Vás zvou na ORIENTÁLNÍ a AFRICKÉ TANCE.
SrdeþnČ zveme všechny ženy, sleþny a holþiþky i kluky, do tČlocviþny základní školy Karlovice na pravidelné
úterní taneþky. Orientální tance budou probíhat pĜi cviþení rodiþĤ s dČtmi
14:30-15:15 - orientální tance pro holky ze školy, od 8 do 15 let (15 Kþ)
15:20-15:40 - africké tance pro malošky (holky i kluci, 10 Kþ)
15:45-17:00 - orientální tance pro dospČlé (20 Kþ)
Cena kurzu: dČti 15 Kþ, ženy 20 Kþ. DítČ vám zaopatĜíme ve cviþení pro dČti za 10 Kþ.
TČšíme se na Vás!
Více info na tel.: 728 017 664
Od listopadu bude kromČ již fungující tČlocviþny, opČt zprovoznČna i herna v MŠ.
Budeme se setkávat každou stĜedu od 15-17 hodin.
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MateĜské a komunitní centrum Kominíþek Karlovice a Základní a mateĜská škola
Karlovice pro vás pĜipravují na 4. 12. 2011 Mikulášský JARMARK, který se bude konat na
fotbalovém hĜišti. OpČt pĜijde Mikuláš i se svými pomocníky a dČti budou mít možnost
pĜednést báseĖ þi písniþku a získat tak nČjakou maliþkost. PĜineste si balíþky pro dČti (klidnČ
i dospČlé), oznaþené jménem i pĜíjmením a Mikuláš s þertem je dČtem pĜedají. Sami si tak
rozhodnete co vaše dČti dostanou.
ZároveĖ zveme všechny šikovné lidi, kteĜí umí vyrobit nČco, co se zimou a svátky souvisí, aby se zúþastnili
jarmarku. Zájemci hlaste se na tel. þísle 728 017 664, aby jste si zajistili prodejní místo. TČšíme se na Vaše
rukodČlné výrobky od – roztomilých zvíĜátek pĜes klasické vánoþní zvonky a stromeþky až k perníkovým
chaloupkám a svícnĤm.
Pro více informací mĤžete napsat na email: mc.kominicek@seznam.cz , zavolat na 728 017 664
TċŠÍME SE NA VÁS

Listárna
Kašna opČt v provozu
UpozornČní na stránkách www.vrbno.cz a nahlédnutí na web mČsta, pĜinášející
informaci o zprovoznČní vrbenské kašny, mČ oslovilo. Nahlédla jsem do svých
soukromých archivních materiálĤ a nedá mi to, abych se se þtenáĜi Zpravodaje nepodČlila o svou osobní
vzpomínku.
Dne 2. záĜí 1991 byl v 18:00 hod, na tehdejším nám. J. Fuþíka (dnes Sv. Michala) pĜed školní budovou þ. 1
slavnostnČ zahájen nový školní rok 1991/92. Dobové fotografie dokládají, že prostor námČstí byl témČĜ zaplnČn
obþany a v prĤbČhu slavnostního projevu tehdejšího starosty Ing. Z. Babky byla po více než þtyĜiceti letech
uvedena do provozu zdejší kašna.
ZprovoznČna byla spoleþným úsilím starosty mČsta, Ĝeditelství základní školy a soukromníky, kteĜí pod
vedením V. JuĜíka odvedli práci bez nároku na odmČnu. Dodávka vody a osvČtlení bylo zajištČno ze školy.
Školní budova, pĜed níž se zahájení školního roku konalo, byla tehdy ve stavu žalostném. Povzbudivý nebyl
ani výsledek sbírky, která byla na dokonþení generální opravy vyhlášena. Vybráno bylo pouhých 1.327,30 Kþ.
Ovšem podveþerní program byl pomČrnČ bohatý. Školní rok zahájila Ĝeditelka základní školy PaedDr. Michaela
Skopalová a Ĝeditel Školského úĜadu v Bruntále ZdenČk Lojkásek. Po celou dobu hrála dechová hudba pod
vedením pana Hanela, obþané si mohli prohlédnout nejen školní budovu, ale i stará fotoalba, školní kroniky
a panely vypovídající o historii školy. S velkým ohlasem se setkalo vystoupení taneþního souboru Puls pod
vedením NadČždy Trzaskalikové, opékání špekáþkĤ na ohništi pĜed kostelem pod patronací pracovníkĤ Lesního
závodu Karlovice i hry a soutČže, jež pro dČti pĜipravily skautky Mirky Vašutové.
Veþer vyvrcholil hodinovým koncertem PČveckého sboru vrbenských uþitelĤ ve zcela zaplnČném kostele sv.
Michala a slavnostním ohĖostrojem, který pĜipravil oddíl karate, vedený JiĜím Koþiþkou. O celé akci pĜinesl
zprávu týdeník Bruntálsko z 5. 9. 1991 pod titulkem Vrbenské vyznání vzdČlanosti.
Na závČr ještČ pár slov o tehdy zprovoznČné kašnČ. Je pravdou, že tehdejší opravy byly jen provizorní, jejich
smyslem bylo, aby kašna zase ožila a pĜedpokládalo se, že se v opravách bude pokraþovat. Provizorní drátČné
oplocení však kolem kašny zĤstalo, voda se zastavila, ze dna se postupem doby stalo smetištČ a v její blízkosti
vzniklo shromaždištČ ménČ pĜizpĤsobivých obþanĤ.
Obþas jsem pĜi cestČ kolem s nostalgií vzpomnČla na krátké období jejího provozu. A tak mČ upoutala
symbolika, ukrytá v datu jejího obnovení - 18. Ĝíjna 2011. Uplynulo témČĜ pĜesnČ dvacet let. Z roku 1911,
z oslav tĜístého výroþí povýšení Vrbna na mČsto, se dochovaly fotografie s tryskající kašnou. Nás souþasníky
mĤže tČšit, že tento nČmý svČdek historie mČsta ožil právČ v roce þtyĜstého výroþí mČsta.
Michaela Hradilová
Znáte kapliþku na Kapliþkovém vrchu v Malé Morávce?
Kaple NejsvČtČjší Trojice se nachází na malém ostrohu zvaném Kapliþkový vrch, na
hĜebeni, který dČlí Malou Morávku od údolí osady Karlov. Kapliþku, která je zþásti skrytá
ve vČtvích okolních listnatých stromĤ, oþima najdete v úhlu hlavní silnice a odboþky ke Karlovu od restaurace
Na RychtČ. Pro výstup k památce, vzdálené od silnice sotva tĜi sta metrĤ, mĤžete zaparkovat u Penzionu Pod
kapliþkou. PĜejdete hlavní silnici, vrátíte se pár krokĤ zpČt ve smČru na Karlovu Studánku a za mostem sejdete na
asfaltový povrch pod silnicí. Z nČho ihned odboþíte vlevo a smČĜujete pĜes louku kolem zbytkĤ starého oplocení
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Pohled od kapliþky na Malou Morávku
Helena Rusková
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Kulturní, sportovní a vzdČlávací kalendáĜ na listopad
Šikovné ruþiþky - 17:00 hod - StĜecha
zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
pĜedvádČcí akce firmy Eurobak Liberec - 9:00 hod - StĜecha
Poþítaþový kurz pro mírnČ pokroþilé, 16:00 - 17:30, StĜecha
Poþítaþový kurz Internet pro zaþáteþníky, 16:00 - 17:30, StĜecha
Kurz angliþtiny pro zaþáteþníky - Callanova metoda, 17:00 - 18:30, StĜecha
pedig pro pokroþilé - 17:30 hod - StĜecha
cestopisná pĜednáška „Skotsko“ - pĜednáší Libor Turek - 18:00 hod - StĜecha
RWE Vrbenský pohár - poĜádá SK Sportovního gymnázia Vrbno
Koncert klasické kytary - 19:30 hod v Libuši Karlova
církevní setkání Nová nadČje - 10:00 hod - StĜecha
Poþítaþový kurz pro zaþáteþníky, 16:00 - 17:30, StĜecha
Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé - Callanova m., 17:00 - 18:30, StĜecha
Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé, 17:00 - 18:30, StĜecha
zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
Poþítaþový kurz pro mírnČ pokroþilé, 16:00 - 17:30, StĜecha
Poþítaþový kurz Internet pro zaþáteþníky, 16:00 - 17:30, StĜecha
Univerzita tĜetího vČku - Právo - pĜednáší JUDr. Jaromír Richter - 16:00 hod - StĜecha
Kurz angliþtiny pro zaþáteþníky - Callanova metoda, 17:00 - 18:30, StĜecha
pĜednáška Centra život a zdraví na téma Plujícím „mČstem“ na Aljašku - pĜednáší Magda a Petr
Škrlovi - 18:00 hod - StĜecha
11. 11. - koncert VČra Martinová & Jamie Marshall LIVE - kvartet - 19:00 hod - StĜecha
11. - 13. 11. - XI. taneþní party - poĜádá taneþní country soubor Zuzanky - tČlocviþna ZŠ
11. 11. - Koncert: Hudební potČšení - 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 výtvarníkĤ Miriam Poláþkové ŠtČpánové a Aleše Poláþka z TČchonína - Art galerie Penzionu
U Ĝeky Karlovice.
12. 11. - MO KSýM - výroþní schĤze - 15:00 hod - StĜecha
12. 11. - vernisáž výstavy výtvarnice Lucia StaĖkové z Hradce Králové - 17:00 hod - Art Galerie
Penzionu u Ĝeky Karlovice. Výstava potrvá do 13. 1. 2012
13. 11. - církevní setkání Nová nadČje - 10:00 hod - StĜecha
14. 11. - Poþítaþový kurz pro zaþáteþníky, 16:00 - 17:30, StĜecha
14. 11. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé - Callanova m., 17:00 - 18:30, StĜecha
14. 11. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé, 17:00 - 18:30, StĜecha
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 - StĜecha
15. 11. - Šikovné ruþiþky - 17:00 hod - StĜecha
15. 11. - zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
15. 11. - papírový pedig pro zaþáteþníky - dopoledne nebo odpoledne - StĜecha
16. 11. - pĜedvádČcí akce firmy Merpex trade Praha - 9:00 hod - StĜecha
16. 11. - Poþítaþový kurz pro mírnČ pokroþilé, 16:00 - 17:30, StĜecha
16. 11. - papírový pedig pro pokroþilé - Vánoþní pletení - dopoledne nebo odpoledne - StĜecha
18. 11. - Papuþový bál - poĜádá ZŠ a MŠ Karlovice - tČlocviþna od 19:30 hod
18. 11. - PĜednáška: Sopky Bruntálska - 19:30 hod v Libuši Karlova Studánka
19. 11. - Pohádková babiþka pro dČti a jejich rodiþe - 15:00 hod - StĜecha
20. 11. - církevní setkání Nová nadČje - 10:00 hod - StĜecha
21. 11. - Poþítaþový kurz pro zaþáteþníky, 16:00 - 17:30, StĜecha
21. 11. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé - Callanova m., 17:00 - 18:30, StĜecha
21. 11. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé, 17:00 - 18:30, StĜecha
22. 11. - papírový pedig pro zaþáteþníky - dopoledne nebo odpoledne - StĜecha
22. 11. - zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
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k lesu. Bývala tu vyšlapaná úzká pČšinka, vidČla jsem ale louku rozježdČnou lesní technikou. DĤležité je
pokraþovat rovnČ do kopce k okraji lesa a mít zbytky ohrazení stále po levé ruce. V lese je nepĜehlédnutelný, do
kopce se vinoucí chodník, který vás dovede po nČkolika málo desítkách metrĤ k památné lípČ, nacházející se u
schodištČ, vedoucího ke kapliþce. O lípČ velkolisté, vyhlášené za památný strom v roce 1999, jejíž stáĜí je
odhadované na 300 – 360 let, je zde napsáno: „Strom je živým doplĖkem kulturní památky – zdejší kaple“.
PĤvodní soukromá kaple z roku 1690, patĜící
rodinČ Schilderových, byla v r. 1765 pĜestavČna do
kamenné podoby a od roku 1994 v ní sídlí muzeum
venkovského života, pĜírody Hrubého Jeseníku,
archeologických nálezĤ z místních lokalit a jiných
zajímavostí, nazývané Muzeum Kapliþkový vrch.
Historicky cenný vnitĜek kapliþky jsme nevidČli,
muzeum bylo v dobČ naší návštČvy zavĜené a nikde
jsme nenašli ceduli s otevírací dobou, ani informaci
o tom, zda muzeum funguje a jak. Místo toho se
nám nad hlavou rozeznČl krásným tónem zvon,
který byl pro kapliþku vyroben v roce 1998 jako
replika zvonu pĤvodního. MČli jsme štČstí, hlas
PČšina ke kapliþce vede kolem starého
zvonu lze slyšet pouze dvakrát dennČ, a to v pravé
oplocení, za nČj nesmíte projít...
poledne a po druhé až v podveþerních hodinách.
Kapliþku objímají vČtve okolních listnáþĤ, proto
se tu lze pokochat pouze þásteþným výhledem, a to
jak smČrem do Malé Morávky, tak v opaþném smČru
ke Karlovu. Malá procházka na Kapliþkový vrch
mĤže být dobrým zpestĜením úþasti na nČkteré
z pĜíštích akcí (BorĤvkové hody, Festival ĜízkĤ), které
obec každoroþnČ poĜádá. Nic ale nebrání tomu, abyste
se sem vypravili kdykoliv, jen tak pro radost
z obyþejného všedního dne.
Na obecním úĜadČ v Malé Morávce jsem dodateþnČ
zjistila, že na prohlídce exponátĤ vystavených
v kapliþce, je tĜeba se pĜedem domluvit
s provozovatelem, panem Hornyšerem, který vodí do
kapliþky minimálnČ pČtiþlenné skupinky. Muzeum
žádnou pevnou otevírací dobu nemá. Také mi na obci
PČšina v lese se nedá pĜehlédnout
slíbili, že budou pČšince ke kapliþce vČnovat
pozornost, uvidíte sami, v jakém stavu chodníþek pĜes
louku bude.

23. 11. - v rámci akce SvČtová škola probČhne „DEN NENAKUPOVÁNÍ“ - výstava „Supermarket svČt“
a doprovodný program - poĜádá SG Vrbno p. P. pro širokou veĜejnost - od 15:00 hod - StĜecha
23. 11. - PMVia - motivaþní program pro nezamČstnané - 8:00 hod - StĜecha
23. 11. - Poþítaþový kurz pro mírnČ pokroþilé, 16:00 - 17:30, StĜecha
24. 11. - PMVia - motivaþní program pro nezamČstnané - 8:00 hod - StĜecha
24. 11. - Poþítaþový kurz Internet pro zaþáteþníky, 16:00 - 17:30, StĜecha
24. 11. - Univerzita tĜetího vČku - Právo - pĜednáší JUDr. Jaromír Richter - 16:00 hod - StĜecha
24. 11. - Kurz angliþtiny pro zaþáteþníky - Callanova metoda, 17:00 - 18:30, StĜecha
24. 11. - pĜednáška Centra život a zdraví na téma Tajná pĜání ženy a muže II. - pĜednáší OldĜich Wagenknecht 18:00 hod - StĜecha
25. 11. - PMVia - motivaþní program pro nezamČstnané - 8:00 hod - StĜecha
25. 11. - ýaj o páté - poĜádá LKŽ Vrbno - 16:00 hod - StĜecha
27. 11. - církevní setkání Nová nadČje - 10:00 hod - StĜecha
28. 11. - PMVia - motivaþní program pro nezamČstnané - 8:00 hod - StĜecha
28. 11. - Poþítaþový kurz pro zaþáteþníky, 16:00 - 17:30, StĜecha
28. 11. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé - Callanova m., 17:00 - 18:30, StĜecha
28. 11. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé, 17:00 - 18:30, StĜecha
28. 11. - zahájení výstavy fotografií Petra Kuníka „Ze Svaté zemČ“ - Galerie na radnici. Výstava potrvá
do 2. 3. 2012
29. 11. - Šikovné ruþiþky - 17:00 hod - StĜecha
29. 11. - zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
29. 11. - papírový pedig pro zaþáteþníky - dopoledne nebo odpoledne - StĜecha
30. 11. - Poþítaþový kurz pro mírnČ pokroþilé, 16:00 - 17:30, StĜecha
30. 11. - papírový pedig pro pokroþilé - Vánoþní pletení - dopoledne nebo odpoledne - StĜecha
4. 12. - Mikulášský jarmark - fotbalové hĜištČ v Karlovicích
7. 12. - papírový pedig pro pokroþilé - Vánoþní pletení - dopoledne nebo odpoledne - StĜecha
do 9. 12. - výstava „Ptaþí svČt“ - koláže vystavuje Ing. Ota Bouzek z Karlovy Studánky a fotografie
Martin Žatka z Bruntálu - StĜecha
každou sobotu Taneþní veþery s živou hudbou v 19:00 hod. v Letních lázních Karlova Studánka
(do 19.11.)
Naća Trzaskaliková
StĜedisko kultury a vzdČlávání Vrbno p. P.
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Vrbno pod PradČdem – Galerie na radnici
28. 11. 2011 – 2. 3. 2012
Petr Kuník
Ze Svaté zemČ – fotografie

LáznČ Karlova Studánka
Vrbno pod PradČdem – Sportovní gymnázium – Galerie na schodech
14. 11. – 16. 12. 2011
Miroslav Panský
Skandinávská zastavení - fotografie

KULTURNÍ PROGRAM NA MċSÍC LISTOPAD
4. 11. – Koncert klasické kytary od 19:30 v Libuši
11. 11. – Koncert: Hudební potČšení od 19:30 v Libuši.
18. 11. – PĜednáška: Sopky Bruntálska od 19:30 v Libuši
Taneþní veþery s živou hudbou (do 19.11.) – každou sobotu v 19:00 hod.
v Letních lázních
PROCHÁZKA PO KARLOVċ STUDÁNCE
Každý þtvrtek v 15:00 hod, sraz pĜed Libuší. Povídání o místČ, historii i o okolí.
Provází Jolana Burgetová - kulturní referentka. (Za pĜíznivého poþasí)
LIBUŠE - KNIHOVNA
PondČlí a pátek 17:00 - 18:30 hod. vþetnČ podávání informací o kulturních poĜadech a pĜihlašování
na zájezdy
LIBUŠE – VELKÁ JÍDELNA
Každou sobotu v 10:00 hod. pĜednáška lékaĜe se zdravotní tématikou
Bohoslužby - Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
PondČlí až sobota v 16:30 hod. od 16:00 hod. modlitba rĤžence
v nedČli v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba rĤžence
AKTUÁLNÍ INFORMACE o kulturních programech a zájezdech najdete v týdenní nabídce na plakátech
a vývČskách v Libuši i v obci.
Informace jsou dostupné také na internetu www.k.studanka.cz
Jolana Burgetová, kulturní referent

36. strana

37. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

Kultura v Bruntále
4. 11. v 16 hodin, mČstské divadlo, tel. 554 712 765
Polárka – akademie - SociálnČ terapeutická dílna pĜedstaví práci a umČní klientĤ na akademii, v pĜísálí bude
nabídka výrobkĤ.
6. 11. v 15 hodin - malý sál mČstského divadla
Hrajeme si na pohádky - Pohádková babiþka zve dČti na odpoledne pohádek. Vstupné 25 Kþ.
8. 11. 8,30 a 10 h mČstské divadlo
O perníkovém dČdkovi - Hudební pohádka. Hraje Divadélko Andromeda. Vstupné 30 Kþ.
8. 11. 2011 v 19 hod. – mČstské divadlo
NezmaĜi – koncert - ýeská folková legenda skupina NezmaĜi z ýeských BudČjovic.Vstupné 100 Kþ
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. mČstské divadlo - vstupné 60/30 Kþ.
Taková divná doba - divadelní pĜedstavení – Hraje soubor Kairos II Praha.
Mehorah – koncert hudební skupiny - duchovní, lidová i souþasná izraelská hudba rĤzných žánrĤ.
PĜedstavení i koncert se uskuteþní v rámci akce Dny pro Izrael, poĜádá KĜesĢanské sdružení Tesalonika.
15. 11. mČstské divadlo
9.00 hod. - Divadelní, hudební a taneþní festival Kytka – 10. roþ. festivalu ZŠ Bruntál Vstupné 20 Kþ.
14.30 hod. Akademie k 50. výroþí založení školy - vstup volný.
17.00 hod. Výstava - Vernisáž výstavy tvorby žákĤ ZŠ Bruntál u pĜíležitosti oslav 50. výroþí založení školy.
21. 11. v 19 hod. mČstské divadlo
Tomáš Klus – koncert
Divadelní túra písniþkáĜe k novému albu Racek. Vstupné 210 a 180 Kþ (pĜízemí a balkon).

úterý 22. listopadu v 19:00 hodin
Tennessee Williams: KOýKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ STěEŠE - nejslavnČjší drama amerického
dramatika. Hraje: Divadlo Šumperk. Vstupné: 120 a 100 Kþ (dČti a studenti sleva 50 %)
MċSTSKÉ MUZEUM KRNOV - FLEMMICHOVA VILA, Hlubþická 20
1. listopadu 2011 – 29. ledna 2012
BARBIE A JEJÍ SVċT - výstava panenek ze soukromé sbírky Miluše Lublinérové
pondČlí 7. listopadu od 16:00 do 21:00 h
Strašidelný podveþer ve FlemmichovČ vile - stezka odvahy pro malé i velké, pyrotechnické efekty… Vstupné:
20 Kþ. V rámci projektu „TvoĜíme spoleþnČ“.
ěEMESLA SLEZSKÝCH MċST
doprovodné výukové programy k výstavČ pro zájemce z široké veĜejnosti v rámci projektu „TvoĜivé Slezsko“
sobota 12. listopadu v 9:00 hodin - PLSTċNÍ
sobota 26. listopadu v 9:00 hodin - TKANÍ NA RUýNÍM STAVU
Úþast ve výukových programech je zdarma. Nutno pĜihlásit se pĜedem u A. Michl-Bernarda:
muzeumkrnov@seznam.cz, telefon: 554 614 706 / 732 210 003
Nabídka výukového programu pro školy:
„Od uþedníka k mistrovi" - Lektorský program pro 1. stupeĖ ZŠ zamČĜený na stará Ĝemesla. Vstupné na 1 žáka:
20 Kþ. Informace a kontakt: muzeumkrnov@seznam.cz Mgr. S. Klívar – tel. 554 614 706
KONCERTNÍ SÍĕ SV. DUCHA, ul. Svatého Ducha
úterý 8. listopadu v 19:00 hodin IVAN KLÁNSKÝ – klavír A LUKÁŠ KLÁNSKÝ – klavír. Vstupné: 160 Kþ
pátek 25. listopadu v 17:30 hodin Tradiþní adventní koncert StĜední umČlecké školy varhanáĜské Krnov.

Tenisový oddíl Vrbno pod PradČdem - „Zavírání studánek“

23. 11. v 19 hod. mČstské divadlo
Koþka na rozpálené plechové stĜeše
Tragikomické drama Tennessee Williamse je uvádČno v pĜedplatném. Volná místa jsou na balkon. Vstupné
100 Kþ. Hraje Divadlo Šumperk.
25. 11. v 17.00 námČstí Míru
Slavnostní rozsvícení vánoþního stromu - Koncert mČstské dechové hudby s pĜekvapením. Sledujte plakáty
pĜed konáním akce.
26. 11. v 15 hodin
MichalĤv salát – mČstské divadlo
Michal Nesvadba v poĜadu pro dČti pĜedstaví v poĜadu pohádkové knížky. Vstupné 145 Kþ.

Dne 15. 10. 2011 se na kurtech tenisového oddílu Vrbno pod PradČdem uskuteþnil pravidelní poslední
tenisový turnaj þlenĤ TO ve þtyĜhrách . V chladném poþasí se pĜišlo s uplynulou sezónou rozlouþit 22
hráþĤ. NejdĜíve 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 vyĜazovacím zpĤsobem ( opČt na jeden set ).
A zde jsou výsledky: 1. Douda Václav ml. , ýepera JiĜí
2. Kunc Jaroslav, Kopec Libor
3. Valenta ZdenČk, Valenta Róbert
4. Mízner Jan, Žemba Igor
Atmosféra, nálada, obþerstvení – kdo nebyl mĤže litovat.
Více fotek na: www.tjsokolvrbnopodpraddedem.estranky.cz ( tenis )

do 14. 11. foyer mČstského divadla
Odlesky pražských domĤ - Výstava fotografií Pavla Rapušáka.

Kultura v KrnovČ
MċSTSKÉ DIVADLO, Mikulášská 21
stĜeda 9. listopadu v 10:00 hodin
O PERNÍKOVÉM DċDKOVI
pohádka Divadla Andromeda Praha pro dČti z MŠ a veĜejnost. Vstupné: 30 Kþ
pondČlí 14. listopadu v 18:00 hodin
DEN DIABETU - BENEFIýNÍ KONCERT
Úþinkují: Edelband a hosté (Krnov, Praha), The Susie Haas Band (Bratislava), BigBand (Lanškroun).
Vstupné dobrovolné!

Finalisté: Kopec, Kunc, Douda, ýepera
JiĜí

To je ale hezký pocit, ne ???
Za výbor TO Igor Žemba
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Cyklokrosový závod, zaĜazený do Trivallis cupu, vyhrál Petr Hampl

Vodníci v náhonu

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

Zdá se, že stavbaĜi nasypáním šotoliny do sjezdu u náhonu vytvoĜili nebezpeþné místo na trati ýerné Opavy.
V minulých letech na hlínČ to bylo také problémové místo, ale ve vodČ se nikdo nekoupal. JeštČ, že byly ty
rekordní teploty a nikdo se tam nepolámal. Budeme s tím ale muset nČco dČlat, zalévání vodou pĜed závodem
moc nepomohlo. Cyklokros
zaþala nejmenší mládež pár
kliþkami na louce.
Slušný byl poþet žákĤ,
kteĜí se postavili na traĢ
a opČt jsme vidČli souboj
Rumana
s
Wágnerem.
Tentokrát nás již Jakub
Wágner
nepĜekvapil.
Kadetky vyhrála Nikola
Bajgerová, která jela opravdu
pČknČ.

K tČsnému spurtu došlo o druhé místo mezi Vlastikem MlynáĜem (ACS Drak Vrbno) a Tanasem Markosem (AC
Sparta Praha), ze souboje vyšel lépe trenér cyklistĤ Vlastik MlynáĜ. za touho dvojicí jezdil dlouho osamocený
Tona Lant (CPV Krnov), v závČru jej však dostihl a pĜespurtoval RosĢa Brokeš (ACS Drak Vrbno).
Za nimi do cíle dorazil nejlepší z mladíkĤ – stále se zlepšující JiĜí Petruš, na sedmém místČ dojel nejlepší
veterán Lubomír Petruš st. Veliký souboj svedli loĖský vítČz Trivallis cupu Pavel Pytela a druhý mladík MatČj
Ptáþník, kterému až v závČru pochybČly síly. VČtší skupinka jezdila od 13. do 17. místa, z této skupinky nakonec
ujel Jakub Roháþek – tĜetí mladík, ve spurtu s Miloslavem MlynáĜem prohrála nejlepší žena Klára Škopcová,
slabší závČr mČl Miroslav Machaþ a Vojta Mattuš. Druhou ženou v poĜadí byla bČžkynČ Martina Onderková.
Mezi dČtmi do deseti let zvítČzil Tomáš Petlach pĜed KateĜinou MlynáĜovou. Další závod Trivallis cupu
probČhne v listopadu, pod taktovkou bČžcĤ bude uspoĜádán závod v pĜespolním bČhu. Výsledky Trivalliscrossu
a další informace najdete na nových stránkách vrbenského gymnázia www.sgvrbno.cz

Alena MlynáĜová
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Slabá úþast byla u kadetĤ,
Matouš Hynek ale závodu na
30 minut dominoval. Dobrý
souboj byl o druhé místo
mezi
Jirkou
Petrušem
a
Vaškem
Prejdou.
„Zasahoval“ do nČj Andrzej
Misina a nakonec je oba
udolal. Nejlepším veteránem
byl Krejþí pĜed Mayerem a Mandausem. Ženy jely
ponČkud
rekreaþnČ a nakonec vyhrála Aneta
Rezková pĜed Pavlínou Maráþkovou. Celý závod
sólo objela Romana DanČþková.
Hlavní závod jelo 35 cyklistĤ þtyĜ kategorií a zde
už se jelo po skupinkách. Vedoucí mČla
zpoþátku 8 þlenĤ a postupnČ z ní odpadali na únavu
Jakl, na defekt Nováþek, na pád Lant, naopak na
„dostĜel“ dojel zezadu Vlastik MlynáĜ. V posledních
dvou kolech odjela dvojice Tomek a Chyba
a poĜádnČ si to rozdávali o vítČzství, které nakonec
získal Josef Tomek. VýbornČ se drželi olomouþtí
junioĜi Ponikelský a Lichnovský. M40 vyhrál Ivo
KovaĜík, o druhé místo se jelo až do posledního kola
a úspČšný byl Zapletal pĜed Prokešem. M30 vyhrál
JiĜí Chyba pĜed Vl.MlynáĜem a z jihu Moravy pĜijel
pro tĜetí místo Libor Foukal. V ElitČ byl na tĜetím
místČ druhý BĜeĢa Rohel a jako desátý dojel Marek
Sedláþek. PotČšila nás úþast závodníkĤ z KadanČ,
ýeských BudČjovic, PlznČ i z již zmínČné BĜeclavi.
Nejlepší cyklokrosaĜi shání body na dvojkových
závodech, aby se jednak dostali do reprezentace
a vyšším poþtem bodĤ získali na startu lepší
postavení. Na Slovensku tak byl ZdenČk MlynáĜ
šestý, L.Petruš a P.Hampl tČsnČ za desátým místem.
acsvrbno.estranky.cz
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20 let

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovnČ v listopadu

Poþátkem záĜí 1991 vyhrál ZdenČk MlynáĜ svĤj první závod, nepoþítám-li do toho nČkolik let výher rĤzných
náborových závodĤ. Krajský závod se jel ve Vítkovicích a bylo to kriterium . Od té doby se do vyhrávání závodĤ
pustil s plnou vervou, i když byly roky, kdy mu to taky nešlo. Až po kadety – tehdy mladší dorostence, jsem ho
s pomocí nČkolika známých trenérĤ /KĜivánek, Rychta/ vychovával sám, potom se dostal do péþe Petra
Bucháþka.
V juniorech vyhrál jak ýP na silnici, tak i v cyklokrosu a spolu
s Kejvalem a Benþíkem nastoupili k Otu Fialovi do Hradce Králového.
Po poþáteþních úspČších šla forma postupnČ dolĤ a pĜestup do Mladé
Boleslavi byl málem ukonþením závodní þinnosti. Teprve tČsnČ pĜed
ukonþením kariéry ve 25 letech navázal spolupráci se souþasným
trenérem ZdeĖka Štybara V.ýervínkem a pozdČji s J.Mikšíkem, tehdy
rakouským státním trenérem a zaþal vyhrávat napĜed kriteria, pozdČji
i silnice a cyklokrosy, vrcholem byla výhra ve SvČtovém poháru, po které
se stal prvním þeským cyklokrosaĜem ve dresu vedoucího jezdce a ukázal
cestu i pozdČjším vítČzĤm Ausbuherovi, ŠimĤnkovi a nyní suverénovi
Štybarovi.
Staþil vyhrát tĜikrát Kriterijní ligu a rovnČž tak i ýeský pohár
v cyklokrosu, obojí v elitní kategorii. Velmi si cení výhry v brnČnské
Velké cenČ hotelu VoronČž, což je první závod silniþní sezóny a všichni
k nČmu pĜistupují s plným nasazením. V Rokycanech porazil tehdejší
svČtové hvČzdy Jana Svoradu a Stuarta O´Gradyho.
PĜestupem do Focus cycling Znojmo se velmi zlepšila mediální úroveĖ
jeho výher. Hned na jaĜe vyhrál velmi silnČ obsazený první závod

,,Tolik knih jako knihovna doma mít prostČ nemĤžete…“
… z populárnČ-nauþné literatury
1.: VANDENBERG, P.: Skrytí vládci: mocní a jejich lékaĜi. Praha: Knižní klub, 2011.
2.: OKAMURA, T.: UmČní vládnout. Praha: Fragment, 2011.
3.: KULHÁNKOVÁ, J.: Mizející Ladak: Útržky z Malého Tibetu, aneb, Po šedesátce mČ doma nic
neudrží. Praha: Portál, 2011.
4.: RICHARDS, K.: Život. Praha: Ikar, 2011.
5.: MATċJýEK, Z.: Co, kdy a jak ve výchovČ dČtí. Praha: Portál, 2010.
… pro dČti a mládež
1.: ŠIRONINA, J.V.: Jak souhvČzdí dostala svá jména. Praha: Fragment, 2011.
2.: VALIENTE, F.: Hledej strašidla. Praha: Sun, 2010.
…z beletrie
1.: GERSTL, N.H.: PísaĜ. Praha: Motto, 2011.
Podivuhodný pĜíbČh anglické dívky Joan, která tak bažila po vzdČlání a po jiné životní roli, než jaká byla
v 9. století ženČ urþena, že se rozhodla vystupovat jako muž. Její pĜevlek byl úspČšný a životní dráha, spojená
se vzdČláním ve slavných klášterech, ji vynesla až na papežský stolec. PĜíbČh Joan, pozdČjšího papeže Jana
VIII., vidí autor oþima jejího nejbližšího druha od dČtských let, písaĜe Martina, který byl po léta jejím
dĤvČrníkem a nakonec i milencem. Vláda Jana VIII. byla úspČšná, ale bohužel netrvala dlouho…Joanino
pohlaví nakonec vyšlo najevo tím nejskandálnČjším zpĤsobem a jméno papeže Jana VIII. Bylo navždy
vymazáno z dČjin církve…
2.: DVOěÁK, O.: Lásky princezen kuronských: dramatické osudy KateĜiny ZaháĖské a jejích sester.
Brno: Moba, 2011.
V románovém pĜíbČhu odehrávajícím se v dobČ napoleonských válek poznáme z neþekaného úhlu ratiboĜickou
paní knČžnu, život vévodkynČ KateĜiny Vilemíny ZaháĖské byl podivuhodnČ propleten s osudy jejiích sester
Pauliny, Johany a nevlastní Dorky. ýtveĜice dívek se pro své nespoutané a mnohdy velmi provokativní chování
stala hrdinkami dobových skandálĤ, osobnostmi, o nichž se mluvilo po celé EvropČ a o nichž psal na prvních
stránkách tehdejší bulvární tisk. KancléĜ Metternich, generál Windischgrätz þi ministr Talleyrand patĜili
k jejich milencĤm, v zámku RatiboĜice se dokonce rozhodlo o NapoleonovČ pádu…
3.: KEPLER, L.: Paganiniho smlouva Brno: Host, 2011.
Je vlahá þervnová noc. Šedomodrou hladinu brázdí opuštČná loć. Všimne si jí starý rybáĜ, vystoupí na palubu
a þlun prozkoumá. V kajutČ sedí dívka, v dlouhých þerných vlasech má vetknutou sponku s bílou holubicísymbolem míru. Je mrtvá. V salonu luxusního bytu je nalezen obČšený muž. Oprátka je pĜipevnČna
k lustrovému háku, v místnosti však není jediný kus nábytku, na který by se mohl postavit…VyšetĜování obou
záhadných úmrtí se ujme komisaĜ Joona Linna. Záhy zjišĢuje, že utopená dívka i obČšený muž jsou obČĢmi
monstrózního zloþinu.

Rakouského poháru. Dokonce nČkolik lidí požadovalo jeho nominaci na silniþní MS. Tam se ale dá vyhrát jedinČ
s týmem, nebo náhodou.
Kolik vítČzství ve dvacetileté kariéĜe získal, není známo, ve svých zápisech nemá takový poĜádek a já jsem to
pĜestal poþítat v dobČ, kdy jsem se o jeho úspČších nedovídal vše. Internet ještČ nebyl, mobily také ne a tak jsme
se o mnohých úspČších dozvídali až se zpoždČním. Posledních nČkolik let se ale stabilnČ opakuje 20-30 výher
v závodech rĤzné úrovnČ. Odhadem by výher mohlo být celkem nČkde mezi 400-500. Po dvaceti letech kariéry
se blíží konec profesionálního angažmá.
acsvrbno.estranky.cz

4.: BAUER, J.: Dárek pro mistra kata. Brno: Moba, 2011.
Již sedmá kniha o stĜedovČkých detektivech Jakubu Protivovi z Protivce a otci Blasiovi nás opČt zavede na
Nové MČsto pražské do doby vlády krále Václava IV. Jakub má dlouhodobČ nevyĜízené úþty s nebezpeþným
loupeživým rytíĜem Janem Zoulem z OstĜedka. Královská hotovost sice dobude jeho hrady a rozpráší jeho
rotu, on sám ale spolu s nČkolika nejvČrnČjšími druhy uniká. Na Novém MČstČ pražském dochází záhy k sérii
strašlivých vražd a ve velikém nebezpeþí se ocitají i Jakubovi nejbližší...
5.: JORDAN, R.: Ranhojiþka. Praha: Knižní klub, 2011.
Mohuþ 1330. Porodní bába Rachel spČchá k porodu a na ulici najde rodící ženu. Mladá matka umírá a Rachel
pĜinese sirotka k majetné rodinČ, kde je Lucie vychovávána spoleþnČ se stejnČ starou Leou. Když po letech
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vypukne v Mohuþi mor, zĜizuje Lucie, která byla v domČ von SpeyerĤ zasvČcena do tajĤ arabské medicíny,
spoleþnČ s morovým lékaĜem Clemensem von Treist ,,morový dĤm“, v nČmž peþují o nemocné.
6.: CORNWELL, B.: Pevnost. Praha: BB art, 2011.
Bernard Cornwell líþí málo známou událost z války tĜinácti severoamerických kolonií za nezávislost na Velké
Británii.

BlahopĜejeme k narození
Veronika Bl ažko vá

Vrbno pod PradČdem – Mnichov

Vendula Ko l áĜo vá

Vrbno pod PradČdem

Tereza Ka fko v á

Vrbno pod PradČdem

7.: HAGUE, T.: Zóna 22: drsný pĜíbČh ze souþasného ruského vČzení. Praha: Mladá fronta, 2009.
Zóna 22 je šokujícím vylíþením osudu mladého Angliþana a jeho boje o pĜežití v krutých, až stĜedovČkých
podmínkách vČzeĖského tábora v putinovském Rusku. Je to poutavý pĜíbČh ze souþasnosti v tradici Motýlka.

Michael Petr F ri e b

Vrbno pod PradČdem

Milan P aš e k

Vrbno pod PradČdem

Tina B ac hul áko vá

Vrbno pod PradČdem

… pro dČti a mládež

Ricardo Ži g a

Vrbno pod PradČdem
Dana Tománková

1.: KASTNEROVÁ, A.: O líné babiþce. Praha: Mladá fronta, 2011.
Byla jednou jedna naprosto normální, obyþejná a prĤmČrná babiþka. Žila ve stĜednČ velkém mČstČ, mČla
bČžnou rodinu, pár dČtí a o trochu víc vnouþat, trpasliþího jezevþíka, no prostČ normálka. Jen jedna vČc byla
na téhle babiþce nenormální. Tahle naše babiþka byla totiž šílenČ líná! Není to ale tak docela pravda. Líná
babiþka se totiž rozhodla, že nebude na stará kolena vaĜit, péct a uklízet, ale plnit si svá dávná pĜání. A tak si
babiþka plní jedno pĜání za druhým a prožívá neuvČĜitelná dobrodružství.

Rozlouþili jsme se

2.: WILSON, J.: Nejdelší velrybí píseĖ. Praha: BB art, 2011.
Ella se cítí bolestnČ osamČlá. Její nejlepší kamarádka si našla jinou nejlepší kamarádku. Její nevlastní táta je
unavený a nevrlý. A jejich nové miminko v jednom kuse Ĝve. Nejhorší je ale to, že její máma leží v nemocnici
v kómatu. NemĤže s Ellou mluvit, nemĤže ji pohladit, nemĤže ji obejmout.

Bohuslav R aš Ģ ák

Vrbno pod PradČdem

JindĜich Škr abo l a

Vrbno pod PradČdem

VČra H us zar o vá

Vrbno pod PradČdem

Duchoslav Za pal aþ

Vrbno pod PradČdem

Petr To m þí k

Vrbno pod PradČdem
Dana Tománková

3.: HARVEY, A.: Srdce v sázce: kronika Drakeových. Brno: Jota, 2011.
DvČ nejlepší kamarádky. Sedm atraktivních starších bratrĤ. Stovky nelítostných upírĤ. PĜíbČh, do kterého se
s chutí zakousnete!
4.: CABOT, M.: Allie Finklová. Holþiþí pravidla. Kluci k zulíbání. Praha: Knižní klub, 2011.
Alálie Finálová má zase o þem pĜemýšlet. Do její tĜídy ve škole na Sosnovém návrší pĜijde nová spolužaþka –
a dokonce až z Kanady! Takže Alálie pĜestává Novou holkou! Nadšení ji však zakrátko pĜejde. Nová
spolužaþka Žaneta zaþne vytváĜet dusno a komanduje celou þtvrtou tĜídu. Brzy se jí podaĜí pĜesvČdþit všechny,
vþetnČ Alliiných nejlepších kamarádek, pĜesvČdþit, že ten kdo se nebude chovat tak, jak Žaneta chce, není nic
jiného než …ubohé prtČ!
5.: GARCIA, K.: Kronika prokletých ZaklínaþĤ 1. Nádherné bytosti. Praha: Knižní klub, 2011.
Ethan žije v Gatlinu, mČsteþku v Jižní KarolínČ, celý život, stejnČ jako celé generace jeho rodiny. A jedno ví
bezpeþnČ, tady se nic nemČní, nikdy se nic nedČje. Pak se však objeví Lena Duchannesová a najednou není nic
takové, jako bylo dĜív. Ethan postupnČ zjišĢuje, že výstĜední, zvláštní, nešĢastná a nesmírnČ pĜitažlivá Lena je
z rodiny mocných ZaklinaþĤ a o jejích šestnáctých narozeninách na ni má dopadnout kletba – kletba, která
ohrožuje její život.
Olga Hulínová, vedoucí pĤjþovny pro dospČlé

BlahopĜejeme
Dne 25. listopadu 2011 oslaví krásné 60. narozeniny

paní Anna Svrþková
z Vrbna pod PradČdem.

Všechno nejlepší, hodnČ zdraví, štČstí a pohody Ti ze srdce pĜejí manžel Václav,
syn Václav, dcera Aniþka s rodinou a moc pusinek posílá vnuþka Nikolka.

„Život je plný krás
pro toho, kdo je hledat umí.
Život je plný štČstí,
pro dva, kteĜí si porozumí.“
Dne 14. Ĝíjna 2011 oslavili 50. výroþí svatby

UzavĜená manželství

manželé Libuše a Otto Riedlovi
z Vrbna pod PradČdem - Mnichova

24. 9. 2011 Vladislav Dostál (Vrbno p. P.) + Lucie Kortová (Ostrava)
24. 9. 2011 Michal KramáĜ (Ivanovice na Hané) + KateĜina Pavelková (K.Studánka)
Bc. Dagmar Podešvová
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PĜejeme jim do dalších spoleþných let
pohodu, lásku , porozumČní a zdravíþko !!!
syn Radim a dcera Simona s rodinami
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„ŠĢastný život bez starostí, stále dobrou náladu,
na každý den radost malou, po celý rok pohodu“.
Dne 25. záĜí 2011 oslavila své krásné 80. narozeniny

paní Ingeborg NeckáĜová.
JeštČ jednou jí pĜejeme hodnČ lásky, zdraví a pohody do dalších let.
Dcera Ludmila s rodinou, synové Pavel a JindĜich s rodinami,
vnouþata Ingrid, Kristína, Bohumil, Sandra, Zbyšek
a Krištof, pravnuþky PeĢulka a Terezka a ostatní.

Vzpomínáme
„UtĜete slzy a opČt se smČjte, tak si to pĜeji, a v dobrém vzpomínejte“.
Dne 2. listopadu 2011 vzpomeneme 2. smutné výroþí
a 10. prosince nedožitých 81 let

pana Josefa Novotného
z Vrbna pod PradČdem.
S láskou vzpomínají manželka a celá rodina.

Dne 11. 11. 2011 oslaví

manželé RĤžena
a
VítČzslav Hanelovi

„HĜbitov je smutná zahrada, kde tiše pČjí ptáci,
své drahé zde þlovČk ukládá a vzpomínat se sem vrací.
Kytiþku rádi pĜineseme i svíþku rozžehneme
a na tebe nikdy nezapomeneme“.
Dne 5. listopadu 2011 vzpomínáme na nedožité 80. narozeniny
našeho tatínka a dČdeþka

krásné zlaté výroþí svatby.
Vše nejlepší a hodnČ zdraví do dalších
spoleþných let pĜejí dcery s rodinami.“

pana Jaroslava Šopíka.
DČkujeme i Vám za tichou vzpomínku.
Dcera Eva
„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

Dne 8. listopadu 2011 vzpomeneme 15. smutné výroþí úmrtí

pan Jaroslav Rybár

pana Ladislava Svitavského

z Vrbna pod PradČdem – Železné.

z Vrbna pod PradČdem.

Všechno nejlepší, hodnČ štČstí, zdraví a lásky do dalších let
pĜejí manželka SoĖa, dcery SoĖa a Jarka s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají
manželka Marcela, syn Ladislav a vnuþka Lenka.

Rozlouþili jsme se

DČkujeme za projevy soustrasti všem pĜíbuzným, pĜátelĤm, známým a všem,
kteĜí se pĜišli rozlouþit s naším drahým zesnulým

panem Bohuslavem RašĢákem.
Zarmoucená rodina

Dne 12. listopadu 2011 vzpomeneme 8. smutné výroþí,
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.
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„Odešel od všeho, co mČl rád a nestaþil nikomu sbohem dát“.
Dne 16. listopadu 2011 vzpomeneme 2. smutné výroþí úmrtí

pana Pavla Holého
z Vrbna pod PradČdem.

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

„Možná byl þas odejít, snad to tak bylo v osudu psáno...
Je tomu už 20 let, kdy nás navždy 2. listopadu 1991 opustil nás tatínek, dČdeþek a pradČdeþek

pan Josef Bébar.
ZároveĖ vzpomínáme 5. výroþí,
kdy nás 27. listopadu 2006
opustila naše milá
maminka, babiþka a prababiþka

paní RĤžena Bébarová.
DČkujeme všem, co si vzpomenou s námi.
Dcera a synové s rodinami.

„Když jsi veþer z domu odcházel, veselý jsi byl.
Že TČ nČkde venku þeká 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 rodiþe, bratĜi s rodinami,
babiþka a tety Milka a Lidka s rodinami.

„BĤh ví, proþ srdce Tvé pĜestalo bít,
vždyĢ mČlo ještČ pro koho žít“.
Dne 30. listopadu 2011 by se dožil 65 let
a zároveĖ 1. prosince 2011 to bude rok,
co nás navždy opustil

pan Jaroslav Horský
z Vrbna pod PradČdem.

S láskou vzpomínají manželka Martina a dcery Karolína a Barbora.

Inzerce
„Ruku už ti nepodáme, abychom Ti mohli pĜát,
jen kytiþku na hrob dáme a tiše budeme vzpomínat“.
Dne 20. listopadu 2011 by oslavil 75. narozeniny

pan Štefan Fábel
z Vrbna pod PradČdem – Železná.
S láskou stále vzpomínají manželka VČra, syn Pavel a dcera Ivana s rodinami.

„Jen svíci hoĜící a krásnou kytici na hrob Ti mĤžeme dát,
na lásku a krásná léta s Tebou vzpomínat“.
Dne 29. listopadu 2011 vzpomínáme 5. smutné výroþí úmrtí

pana Martina Višvadera
z Vrbna pod PradČdem.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a dČti s rodinami.
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PģJýENÍ ýISTIýE KOBERCģ A ýALOUNċNÍ
250,- Kþ
1 dcl pracího prostĜedku Kärcher
ZDARMA
tel.: 604 978 307, 733 793 875
adresa : Fuþelovi, Bezruþova 83, Vrbno pod PradČdem

Hledám ženu k obþasným schĤzkám.
Mám 70 let. Zn. Samota tíží. Tel. 736 206 556
Prodám byt 3 + 1 ve VrbnČ p. P. na ulici Družstevní.
Cena 500.000,- Kþ, tel. 737 333 920.
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