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Vážení �tená�i, 

�ekne-li se duben, vytane nám na mysli r�ení „ješt� tam budem“. Bylo by zajímavé, kdyby byly zve�ejn�ny 
t�eba n�jaké odposlechy �, z nichž by bylo patrné, jestli v�tšinu napadá to p�vodní místo, které m�li p�edkové na 
mysli, když po�ekadlo kdysi vzniklo tj. „…za kamny“, nebo n�co jiného, t�eba aktuáln�jšího. Nejd�íve dovolte 
odbo�ku k odposlech�m. Staly se hlavním tématem v médiích, a neodpustím si vzpomenout názor pana 
prezidenta, že odposlechy ni�í demokracii a obsah je druho�adý. Jestli si tohle myslí i zbytek spole�nosti, pak se 
nemusíme divit ni�emu. Podle tohoto návodu není d�ležité co se d�je, ale d�ležit�jší je, jak to vypadá. Mohli 
bychom pak již vymazat ze slovníku kategorie dobré-špatné, pravda-lež a spravedlnost nakonec taky. Tenhle 
signál pana prezidenta snad ani nemohl být mín�n vážn�! 
Kdyby p�ece jen ano, pak již zbyte�n� a nemístn� konám, když 
zve�ej�uji pom�rn� �erstvou fotku z parkovišt� „u b�ízy“. 
Odpus�te, cítím to však po�ád postaru, není p�ece chybou 
upozornit, nesprávné p�ece je, když n�kdo n�co ud�lá ne 
dob�e. A odložit odpad na ve�ejné prostranství, to p�ece dobré 
není. Ledaže…byl to cizinec, který neumí �esky a myslel si, že 
ozna�ením na kontejneru nápojový karton se myslí 
pneumatika. Ale tím se dostávám také k tomu dubnu, a když 
už nejsme za kamny a jarní úklid je v plném proudu, tak uvedu 
jedno  související  �íslo.  Z  rozpo�tu  m�sta  je   �ástkou  cca 
740 K� na každého ob�ana m�sta pokryta úhrada rozdílu mezi 
celkovými náklady na likvidaci odpadu a pé�i o ve�ejná 
prostranství a zele�, a �ástí tohoto nákladu, který je pokryt 
místním poplatkem za likvidaci komunálního odpadu (cca 2,5 
mil. K�). Likvidace t�chto dvou soukromých pneumatik je 
tedy také hrazena z t�chto ve�ejných obecních zdroj�: 740 K�
na obyvatele. Nedávno jsem slyšela úvahu, že se sv�t zm�nil, 
musíme si zvyknout na to, že nic už nebude takové, jak jsme 
znali d�íve.  Asi  to  tak  je,  berme  to  pozitivn�, ale m�žeme 
a m�li bychom ovliv�ovat v�ci, abychom si zachovali ur�itou 
úrove�, žili d�stojn�, s respektem k ostatním a taky za�ínali 
vždy u sebe – v tuto chvíli mám t�eba na mysli práv� jen 
p�emýšlet o tom, jak tento výdaj ve výši 740 K� na hlavu o n�co snížit a úsporu využít smyslupln�ji. Rad�ji se 
však vrátím k tomu, co se m�ní. K datu 1. 4. 2012 vyst�ídal �editele Technických služeb Vrbno s.r.o. pana 
Stanislava Kocourka pan Zden�k Valenta. Panu Kocourkovi chci pod�kovat za dlouholetou práci v této 
spole�nosti, kdy provedl spole�nost p�em�nou z rozpo�tové organizace m�sta na obchodní spole�nost a svou 
�inností na úseku ve�ejných služeb výrazn� p�isp�l k fungování t�chto služeb nejen ve Vrbn�, ale také v okolních 
obcích. Kolektivu TS Vrbno s.r.o. a novému �editeli p�eji, aby brzy sladili kroky a v dobré souh�e plnili veškeré 
úkoly, které od Technických služeb ve�ejnost o�ekává. Ur�it� jim podmínky pro kvalitní služby a pro práci 
usnadní koup� nového stroje na �išt�ní komunikací, který po�izujeme z dotací ze Státního fondu životního 
prost�edí (SFŽP). Informace, že žádost m�sta, p�ipravená ješt� ve spolupráci s  panem  Kocourkem,  SFŽP  
akceptoval, je stará sotva n�kolik dn�.  Minulý týden jsem taktéž obdržela podn�t a nev�d�la jsem, jak reagovat. 
P�eposílám tedy dál formou otázky: jaká (a jestli v�bec) je ve Vrbn� a okolí poptávka po služb� opatrování d�tí 
mladších 3 let, které ješt� nemohou být p�ijaty do mate�ské školy? Jestli taková pot�eba mezi rodi�i je, dejte nám, 
prosím,  v�d�t   na   M�Ú   písemn�,   mailem   nebo   jinak.   Jde   o   problém,  který  vyžaduje  širší   pozornost 
a zastupitelstvo by se jím m�lo zabývat, nebo jde pouze o ojedin�lý požadavek?  

Nakonec ješt� na jednu zm�nu je t�eba upozornit ob�any m�sta. Svého mandátu zastupitele se vzdal pan 
Vladimír Ulip. Mandát p�evzal pan Bed�ich Opatrný, který v úvodu jednání zastupitelstva dne 15. b�ezna složil 
slib zastupitele a poté se hned ujal pln�ní kompetencí zastupitele p�i jednání o dalších bodech programu. P�eji mu 
zdar v jeho práci. A vám všem krásný duben a krásné Velikonoce!   
                                                                                                 

   Ing. Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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RM v m�síci b�eznu jednala v Domov� pro seniory v Mnichov�. Projednávala materiály do zastupitelstva 
m�sta a �ásti jednání RM se zú�astnil i osadní výbor Mnichov. 

RM   r o z h o d l a: 
- o po�ízení 2 ks kondenza�ních kotl� pro kotelnu Krej�ího, 
- o p�id�lení grant� m�sta na rok 2012, zam��ených na oblast kultury a sportu, 
- o zaslání výzvy k podání cenové nabídky pro ve�ejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace 

stavby „Bezbariérová komunikace - h�bitov, Vrbno pod Prad�dem“, 
- o poskytnutí dotace pro rok 2012 ve výši 10:000 K� Ob�anskému sdružení Prad�d, osob zdravotn�

postižených okresu Bruntál, Smíšené organizaci Vrbno pod Prad�dem, 
- o vyhlášení zám�ru na pronájem pozemku p.�. 198 o vým��e 1800m2 v k.ú. Mnichov pod Prad�dem, 
- o uzav�ení smlouvy o dílo s firmou František Zají�ek „Coop - arch“ Olomouc na projektovou 

dokumentaci „Vrbno pod Prad�dem - ve�ejná knihovna“, 
- o uzav�ení smlouvy s SDH Vrbno pod Prad�dem o poskytnutí ú�elové dotace na zakoupení požární 

st�íka�ky. 

RM   o d s o u h l a s i l a: 
- zvýšení úhrad za bydlení a ceník �innosti poskytované pé�e v Domov� pro seniory Mnichov, 
- rozpis rozpo�tových zm�n �.1 v rámci oddílu-paragraf do položek, 
- po�adník na byty pro rok 2012, 
- termíny zápis� do mate�ských škol, 
- stavbu �isti�ky odpadních vod pro rodinný d�m �.p. 175  Železná. 

RM   v z a l a  n a  v � d o m í: 
- zprávu o �innosti a hospoda�ení Domova pro seniory Mnichov za rok 2011, 
- stav p�ípravy kanaliza�ních p�ípojek v �ástech Mnichov a Železná, 
- informaci o p�íprav� Vrbenských slavnosti 2012. 

Ing. Lasota Miloš, místostarosta 

Zdražení vody
Zvýšení snížené desetiprocentní dan� z p�idané hodnoty na 14 procent má dopad také na cenu vody ve Vrbn�

pod Prad�dem. Zastupitelé m�sta na posledním 8. jednání rozhodli, že s ú�inností od 1. 7. 2012 všichni 
odb�ratelé zaplatí za kubík vody 22,30 K� (dosud jsme platili 21,50 K�/m3 v�etn� 10% DPH) a stejnou �ástku 
také za sto�né. Základ dan� p�itom z�stal stejný, tedy 19,55 K� za m3. Znamená to, že m�sto ze zdražení vodného 
a sto�ného nezíská ani korunu navíc, DPH odvede do státního rozpo�tu. Ode�ty stavu vody se budou provád�t 
pouze dvakrát ro�n�, a to v termínu k 30. �ervna a 31. prosince, p�itom zálohové faktury se budou vystavovat 
k 31. b�eznu a 30. zá�í.   Ing. Iveta Pešatová, vedoucí majetkoprávního odboru M�Ú 

Na radnici se slu�ují dva odbory v jeden
Na m�stském ú�adu dochází k 1. dubnu k organiza�ním zm�nám. S vládní reformou, p�enesením agendy 

poskytování  dávek  v  systému  pomoci  v  hmotné  nouzi  do  jednoho  místa  na ú�ad práce se zúžil sociálnímu 
a zdravotnímu odboru M�Ú rozsah p�sobnosti. Jedna pracovnice už koncem roku p�ešla na ú�ad práce ve Vrbn�
pod Prad�dem, další pracovnice odchází do d�chodu. Od 1. 4. 2012 budou na ú�adu fungovat jen �ty�i odbory: 
odbor vnit�ních v�cí posílený o ostatní pracovnice zanikajícího odboru SaZ, odbor majetkoprávní, odbor finan�ní 
a odbor výstavby a životního prost�edí.                  Ing. Miroslav Adámek, tajemník M�Ú  

O p�id�lení grant� pro rok 2012 je rozhodnuto
Stejn� jako p�ed rokem, tak i pro letošní rok m�sto vyhlásilo grantové �ízení pro aktivity neziskových 

organizací. Grantová komise posoudila 53 p�ijatých žádostí a doporu�ila Rad� m�sta podpo�it 51 projekt�. 
Spole�n� s dotacemi letos m�sto ke konci b�ezna 2012 uvol�uje na �innost organizací a jejich tradi�ní �i 
výjime�né akce �ástku 538.400 korun. Nap�íklad na podporu sportování d�tí a mládeže ve m�st� vydává radnice 
letos �ástku 650 korun na každého registrovaného �lena ve v�ku do 18 let sportovních organizací. P�ehled grant�
a dotací je uveden v tabulce a zájemci jej najdou rovn�ž na internetových stránkách m�sta www.vrbnopp.cz. 

    Jitka Musilová, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 

Zprávy z radnice 
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2.ZŠ Vrbno pod Prad�dem

3.�eský svaz chovatel�

4.TJ Sokol Vrbno

8.Sdružení rodi�� a p�átel zdravotn�
postižených d�tí Eva

5.Levicový klub žen Vrbno

7.MO ��K Vrbno

13.P�vecký sbor m�sta Vrbna
14.P�vecký sbor m�sta Vrbna

P�ID�LENÁ 
DOTACE

Okresní den zdravotn� postižených 4.500

Zeptej se babi�ky, zeptej se d�dy

Kroužek První pomoci

Canisterapie pro Klubí�ko - psi pomáhají d�tem 
vyžadujícím zvláštní pé�i

Tane�ní zábavy - �aj o páté,P�edmájová 
veselice,Tane�ní zábava k MDŽ

Mladí hasi�i 2012 

Školení poskytování první pomoci pro ve�ejnost

12.P�vecký sbor m�sta Vrbna

Kulturní a sportovní akce pro ve�ejnost v roce 2012

Výstava drobného zví�ectva

Zábavná média

10.Myslivecké sdružení Prad�d
11.Všeobecné a sportovní 
gymnázium Bruntál

6.Sbor dobrovolných hasi�� Vrbno

9.Studio STA - studentská tisková a 
televizní agentura o.s.

Váno�ní koncert 2012

5.000

NÁZEV PROJEKTU

2.000M�stský znak - d�evo�ezba

4.000

1.500

GRANTY - žadatel

1.OS Prad�d osob zdr.postižených

Mezinárodní festival p�v.sbor� Vrbno 2012

5.000

8.000

4.000

8.000

4.000

6.000

10.000
4.000

Koncerty- Letní a Svatováclavský, Vrbno p.P. 2012 3.000
1.000

16.ZŠ Vrbno D�ti a poezie 1.000
15.ZŠ Vrbno Divadelní festival

10.000
18.ZŠ Vrbno Váno�ní jarmark 2.000
17.ZŠ Vrbno 18.školní akademie

9.000
20.TJ Sokol Vrbno Vrbenské babí léto 5.000
19.ZŠ Vrbno XII. Tane�ní party

2.000

22.DPS Sedmihlásek

XV.ro�ník-Jarního koncertu spojeného s V. 
ro�níkem Festivalu d�tských p�veckých sbor� 10.000

21.DPS Sedmihlásek Váno�ní rolni�ka -sout�ž v sólovém zp�vu 

25.Spolek P�átelé Vrbenska Lesní slavnost Lapk� z Drakova 8.000

2.000
24.Spolek P�átelé Vrbenska Silvestrovský sjezd na peká�i 2012 1.000
23.DPS Sedmihlásek Váno�ní koncert DPS Sedmihlásek (9.ro�ník)

4.000
27.Spolek P�átelé Vrbenska Fotografická výstava Vrbno známé i neznámé 5.000
26.Spolek P�átelé Vrbenska Kuliná�ský den 

8.000
29. ACS Drak Vrbno Cyklokros �erná Opava 2012 3.000
28. ACS Drak Vrbno Železný Drak 2012, cykl. maratón

8.000
31. ACS Drak Vrbno Jamajka Prix 2012 2.000
30. ACS Drak Vrbno Tritur 2012, celoro�ní sportovní sout�ž

8.000
33. ŠSK p�i ZŠ Zdravá mládež=zdravé m�sto 2.000
32. ACS Drak Vrbno Vrbenský drá�ek 2012

36. Sportovní klub p�i Gymnáziu Ve�ejný závod v orienta�ním b�hu 5.000

2.000

35. SH �MS okrsek Vrbno p.P.
Okrsková sout�ž sbor� dobrovolných hasi�� v 

požárním sportu 2.500

34. ZŠ Vrbno Šachové turnaje mládeže

2.500
38.Všeobecné a sportovní 
gymnázium Bruntál Trivallis cup 2011/2012 4.000

37. Sportovní klub p�i Gymnáziu Sportovní odpoledne pro malé d�ti a jejich rodi�e
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Komu pomohla materiální sbírka
Na  posledním  jednání  Zastupitelstva  m�sta  Vrbna  pod  Prad�dem  15.  b�ezna  2012   se   zajímali   ob�ané 

i zastupitelé, jak m�sto naložilo s materiální ve�ejnou sbírkou, vyhlášenou v lednu bezprost�edn� po ni�ivém 
požáru malometrážních byt� na ulici Krej�ího 488. Jak jist� všichni víte, lidé p�inášeli a p�iváželi materiální 
pomoc do p�ístavby radnice, aby pomohli t�m, kte�í p�išli o vše, nebo jejichž domovy byly notn� poni�eny 
kou�em  a  vodou  z  hašení.  Sešlo  se  velké  množství  darovaných  v�cí  a  lidé  z  malometrážních  byt�,  kte�í 
o uvedenou materiální pomoc projevili zájem, si tu mohli vybrat: jednak to, co pot�ebují okamžit�, a také to, co 
by si vzali v �ase, kdy budou jejich byty opraveny a oni se vrátí dom�.  

Protože pomoc ve�ejnosti byla opravdu spontánní a široká, zakrátko nebylo šatstvo, l�žkoviny i pot�eby pro 

Centrum pro ZP MSK Ostrava

Slezská diakonie - ARCHA Široká Niva

Slezská diakonie - BETHEL Bruntál 

St�edisko rané pé�e Ostrava

Veškeré dotace a granty �iní k 20.3.2012 celkem:   538.400 K�

sportovní �innost mládeže do 18 let

poskytování pe�ovatelské služby
zajišt�ní provozu odborného pracovišt� centra pro 

zdravotn� postižené
zabezpe�ení provozu centra

zajišt�ní sociální služby ve st�edisku
zajišt�ní služby rané pé�e

2.000
5.000
4.000

DOTACE CELKEM                                                                                         224.400 K�

DOTACE - SOCIÁLNÍ OBLAST CELKEM                                                    64.000 K�

nákup požární st�íka�ky
zakoupení pohár� a odm�n pro nejlepší sportovce 

a kolektivy
p�ísp�vek na � innost ob�anského sdružení

sportovní �innost mládeže do 18 let
sportovní �innost mládeže do 18 let

DOTACE - žadatel -sociální 
oblast

Ú�EL
P�ID�LENÁ 

DOTACE

HELP-IN Bruntál 50.000

3.000

Sportovní klub p�i Gymnáziu 

ACS Drak Vrbno

        20.000

          2.000
        10.000
      126.750
        53.950
        11.700

Sbor dobrovolných hasi�� Vrbno

OS �STV Bruntál

OS Prad�d-zdravotn� postižení Vrbno

TJ Sokol Vrbno 

P�ID�LENÁ 
DOTACENÁZEV PROJEKTUGRANTY - žadatel

8.000
40.Volejbalisti Vrbno p.P. Volejbalové lou�ení s prázdninami 5.000
39.Sbor dobrovolných hasi��

Pohárová sout�ž v požárním sportu "O pohár 
starostky m�sta"

6.000
42. TJ Sokol Vrbno Váno�ní turnaj v šachu 2.000
41.Volejbalisti Vrbno p.P. Za�ínáme léto s volejbalem

6.000
44. TJ Sokol Vrbno Vrbno 401 8.000
43. TJ Sokol Vrbno No�ní turnaj Tenisu

7.000
46. TJ Sokol Vrbno Badminton - sport pro všechny 6.000
45. TJ Sokol Vrbno Vrbenská padesátka

3.000
48. TJ Sokol Vrbno Otev�ené mistrovství Vrbna ve stolním tenisu dvojic 6.000
47. TJ Sokol Vrbno D�tská mí�ová olympiáda

3.000
50. TJ Sokol Vrbno Vrbenský cup 8.000
49. TJ Sokol Vrbno Sokol cup

6.000

DOTACE - žadatel Ú�EL
P�ID�LENÁ 

DOTACE

51. TJ Sokol Vrbno Sportovní prázdninový maratón 

GRANTY CELKEM                                                                                        250.000 K�
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úklid, pro kuchyni a další p�edm�ty kam ukládat a sbírka byla už za�átkem února ukon�ena. Ješt� v následujících 
dnech si obyvatelé malometrážních byt� p�icházeli vybrat, co se jim hodí a co rádi využijí. Zbylé v�ci jsme na 
radnici uložili do pytl� a vyvstala otázka, co s nimi dál. Cht�li jsme, aby v�ci, které ve sbírce zbyly, pomohly 
také n�komu dalšímu. Proto byla v�tší �ást v�cí darována Azylovému domu Krnov a Diakonii Broumov, která 
poskytuje služby sociální pé�e sociáln� pot�ebným ob�an�m a která si je za�átkem dubna z Vrbna odveze. 

Zbytek v�cí z�stane uložen na m�stském ú�adu pro p�ípad krizové sociální situace ob�an� našeho m�sta. 
Nikdo z nás totiž neví, kdy bude podporu druhých pot�ebovat, a my bychom m�li být p�ipraveni pomoci našim 
ob�an�m. To je i p�ípad jedné vrbenské rodiny s d�tmi, ohrožené sociálním vylou�ením, která obdržela v únoru 
materiální dar prost�ednictvím M�Ú Vrbno. Tuto pomoc rodin� jako dar poskytla oblastní organizace �eského 
�erveného  k�íže,  která  se  dozv�d�la  o  tíživé  sociální situaci rodiny a tímto zp�sobem se jí rozhodla p�ilepšit. 
I v tomto p�ípad� se dostalo pomoci t�m, kte�í si ve své neradostné situaci sami neporadí. Pracovnice odboru 
sociálního a zdravotního by cht�ly místní organizaci ��K za dlouhodobou spolupráci pod�kovat, mnohokrát 
pomohla rodinám i jednotlivc�m v jejich tíživé životní situaci.  

Zbývá ješt� dodat, že soub�žn� s materiální sbírkou byla vyhlášena sbírka finan�ní na úhradu náklad�
spojených s odstra�ováním škod a s opravami byt�, zasažených požárem bytového domu a po�ízení bytového 
vybavení a za�ízení pro �ádn� p�ihlášené nájemníky v bytech na ulici Krej�ího �.p. 488 a též �.p. 487, který je 
s poni�eným domem spojen stavebn�. Finan�ní sbírka b�žela od 24. ledna a kon�í s posledním b�eznovým dnem. 
Teprve za�átkem dubna bude z�ejmé, kolik prost�edk� z dar� se poda�ilo soust�edit na zvláštním ú�tu m�sta 
v Komer�ní bance �. 107-0090490217/0100. Výsledek brzy zve�ejníme. 

     Ing. Helena Kudelová, starostka m�sta 

Pro� se ve m�st� tolik práší a úklid po zim� vázne?
S p�íchodem jara, ješt� v �ase uzáv�rky tohoto �ísla Zpravodaje, trápila obyvatele našeho Vrbna pod Prad�dem 

i návšt�vníky nebývalá prašnost v ulicích. N�kte�í ob�ané volali na radnici a ptali se po p�í�in�, pro� je tomu tak 
a pro� TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., odpovídající za údržbu, nepostupují v úklidu místních 
komunikací daleko svižn�ji. Sta�í, aby po ulici rychleji projel osobní v�z a chodci se ocitají v oblacích prachu. 
Ten nepochybn� škodí zdraví d�tí i starším, usedá na zaparkovaná vozidla, zlobí snad každého - o tom se 
vzrušen� diskutovalo také na posledním jednání Zastupitelstva m�sta 15. b�ezna. M�sto opakovan� žádalo, aby 
státní ochrana p�írody povolila užití soli v zimní údržb� místních komunikací i chodník�, ale neusp�lo (více 
k tématu v navazujícím stanovisku vedoucího odboru výstavby a životního prost�edí). Možná ale ani s�l ob�ané 
m�sta necht�jí, protože dokáže poni�it boty i karoserie vozidel �i dopravní zna�ky a m�že škodit p�írod�. Chcete 
se p�idat k diskusi, jaká opat�ení by pro Vrbno byla nejlepší? Máte možnost vyjád�it se v anket� na našich 
internetových stránkách www.vrbnopp.cz, nebo napsat sv�j podn�t emailem (podatelna@vrbnopp.cz), nebo 
poštou �i telefonem.     

   Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

Zimní údržba 2011 - 2012
M�sto Vrbno pod Prad�dem leží v kotlin�, kde rovina je zastav�na ob�anskou vybaveností, pr�myslovou 

zástavbou a minimální zástavbou objektu pro bydlení. Tyto jsou vesm�s rozmíst�ny na svazích. Z t�chto d�vod�
je i provád�ní zimní údržby každoro�n� náro�né a p�i zvýšeném p�íd�lu sn�hu i problematické. Z dvoupruhých 
místních komunikací se stávají jednosm�rné a odhrnutý sníh leží na komunikacích pro p�ší. Pak následuje odvoz 
sn�hu z d�ležitých páte�ních komunikací a tak to jde za zimu dokola podle toho, kolik spadne sn�hu. 

M�sto  zajiš�uje  provád�ní  zimní  údržby  na  cca  40 km  místních  komunikací  ve  Vrbn�   pod   Prad�dem 
a místních �ástech Železná a Mnichov organizací TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.. Vlastní provád�ní 
zimní údržby je podle schváleného „Plánu zimní údržby místních komunikací pro m�sto Vrbno pod Prad�dem“, 
který schvaluje Rada m�sta a je taktéž vyv�šen na ú�ední desce k nahlédnutí a p�ipomínkování.  

Rozsah, zp�sob a lh�ty odstra�ování závad ve sjízdnosti a sch�dnosti místních komunikací stanovuje obec 
na�ízením - dle zák. �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhl. �. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Zimní údržba se provádí v zimním období, které je 
zákonem �. 13/1997 Sb. stanoveno od 1. listopadu daného roku do 31.b�ezna následujícího roku. 

Jelikož tak�ka celá �ást udržovaných místních komunikací se nachází na území CHKO Jeseníky, nelze pro 
zimní údržbu používat chemické materiály, ale pouze inertní materiály (drcený kámen fr. 3 - 16 mm). Zimní 
údržba je provád�na podle stanoveného po�adí místních komunikací. Po�adí je vyzna�eno v grafické p�íloze a je 
taktéž sou�ástí „Plánu zimní údržby…“.  

M�sto v letech 2005 - 2007 podvakrát žádalo o výjimku, která by umožnila vylou�it posyp inertním 
materiálem. Požadavku m�sta nebylo ze strany Ministerstva životního prost�edí �R vyhov�no. 
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S ohledem na skute�nost, která se vyskytla na konci provád�né zimní údržby - zvýšená prašnost po použití 
inertního posypového materiálu, M�sto Vrbno pod Prad�dem bude op�t žádat o ud�lení výjimky 
z ochranných podmínek CHKO Jeseníky p�íslušné ministerstvo. Jako podp�rné argumenty k žádosti budou 
p�iloženy podklady dokumentující stav místních komunikací, kdy na státních silnicích, které tvo�í pr�tah m�stem 
(a zárove� hranici CHKO Jeseníky), je povolen chemický posyp a na navazující místní komunikace se aplikuje 
posyp inertním materiálem. Výsledkem jsou vyjeté a zamrzlé koleje od soli, která je vyvážena dopravními 
prost�edky na jejich podvozcích, zvýšená spot�eba inertního posypového materiálu pro zajišt�ní sjízdnosti 
místních komunikací a následn� zvýšená prašnost v mezidobí, kdy kon�í zimní údržba a za�íná úklid místních 
komunikací po zimní údržb�.  

Toto mezidobí je nejobtížn�jší pro obyvatele m�sta Vrbno pod Prad�dem, kdy na místních komunikacích leží 
ješt� zmrazky, které obsahují inertní posypový materiál a na cest� je v menší nebo v�tší mí�e prach 
z rozježd�ného posypového materiálu. 

Ing. Vojt�ch Virág, vedoucí odboru výstavby a životního prost�edí M�Ú 

Sá�k� pro pejska�e máme dost 
Jarní tání odkrylo ve m�st� bezpo�et rozkládajících se hromádek z ven�ení ps� a není to hezký pohled. Mnozí 

pejska�i zapomínají na povinnost uklízet exkrementy po svých psích spole�nících, jak jim plyne z obecn�
závazné vyhlášky m�sta 2/2008 o zajišt�ní �istoty ve�ejných prostranství a ve�ejné zelen�. N�kte�í ven�í psy 
hodn� „navolno“, jen otev�ou dve�e u domu a chlupá�e vypustí ven. Z�ejm� je jim jedno, jak okolí dom� vypadá 
a jak moc to vadí soused�m. I když se radnice snaží zvýšit frekvenci dopl�ování sá�k� na psí exkrementy ve 
stojanech, barevné balí�ky z recyklovaného plastu (mimochodem, podle výrobce nejsou vhodné pro balení 
potravin!) tam po zav�šení nez�stanou zpravidla ani dv� hodiny. N�kdo prost� odtrhne a odnese celou sadu. Snad 
aby m�l sá�k� dostatek, když vzdálenost mezi stojany s pom�ckami je n�kde dost zna�ná. Co s tím? Sá�k� máme 
na radnici dostatek, každý majitel p�ihlášeného psa si je m�že vyzvednout na odboru výstavby a životního 
prost�edí nebo u pokladny v p�ízemí. Pak sta�í málo, dát si p�ed procházkou jeden, dva sá�ky do kapsy. A když 
zapomene, snad se št�stím natrefí na stojan, který krátce p�edtím kdosi „neo�esal“.  

Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

 Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko 

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

• Právní poradenství - JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou specializací  
• Sociální poradenství - Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotn� postižené Bruntál 

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

Termíny poraden na duben 2012:
Psychologická poradna -  st�eda 18. 4. 2012     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 25. 4. 2012                -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -  úterý   10. 4. 2012    -  od 12:30 do 14:30 hod 

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní M�stského ú�adu 
Vrbna pod Prad�dem (tel.: 554 795 132). 

  Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!                     
   

Steriani Oš�ádalová, 
Odbor sociální a zdravotní M�Ú Vrbno p. Pr. 

Centrum sociálních služeb 
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TERMÍNY A MÍSTA ROZMÍST�NÍ KONTEJNER�

6. - 9. 4. sídlišt� Husova  - h�išt� 13. - 15. 4. Nad Stadionem - u garáží 
 nám. Sv. Michala - h�išt�   Sadová  - na parkovišti 
 Ve Svahu  - pod mate�skou školou   Palackého - nad sídlišt�m 
 Nové doby - parkovišt� nad Nonstopem   Palackého - k�ižovatka s ul. Dvo�ákovou 
   St�elni�ní - u dom� �erveného k�íže 

20. - 22. 4. Nádražní - k�ižovatka ke sklárn� 27. - 29. 4 Školní - u IV.ZŠ 
 Žižkova - k�ižovatka Husova   Chel�ického - uprost�ed 
 D�lnická - u Mi�ík�   Polní - u garáží 
 Husova - nad Benzinou   Družstevní - u garáží 
 Mnichov - Poto�ní   V Dolíku 

4. - 6. 5. Mnichov - h�išt� 11. - 13. 5. Bílý Potok - pod k�ižovatkou Bílopotocká  
 Mnichov - k�ižovatka u Rákosí                         a �ernohorská 
 Mnichov - most u Zelink�   Vidly - panely za Komárkovými 
 Mnichov - to�na autobus�
 Železná - obchod 

Vyhrabanou trávu z jarního úklidu zahrad u rodinných dom� mohou ob�ané odložit do kontejneru 
p�ed Recykla�ním dvorem - Mnichov �p:308, kde také mohou pozd�ji odkládat také pose�enou trávu.  

Jako každoro�n� budou ob�an�m žijících v rodinných domech rozdány plastové pytle na t�íd�ný odpad, 
který se sváží pravideln� každý lichý týden v pond�lí 

  Ji�í Vaší�ek, Technické služby Vrbno p. P.  

Jak asi mnozí z vás víte, tak na za�átku letošního roku prob�hla i v našem m�st� T�íkrálová sbírka. Tato sbírka 
probíhá pod záštitou a patronací �eské charity. Letos se ve Vrbn� pod Prad�dem poda�ilo díky št�drosti vás, 
ob�an�, vybrat 61.336,- K�. Z toho p�ipadá na Charitu Odry, pod kterou spadá i naše m�sto, 39.868,- K�.  

Charita Odry z�ídila 1.12. 2011 p�j�ovnu kompenza�ních pom�cek se st�ediskem v Malé Morávce, která 
nabízí své služby i zájemc�m ve Vrbn� pod Prad�dem a okolí. Pom�cky v této p�j�ovn� jsou po�izovány 
p�edevším z prost�edk� obdržených z T�íkrálové sbírky. V b�eznu byl umíst�n Ve Sv�tlé Ho�e, na adrese: Sv�tlá 
329, 792 21, obytný kontejner sloužící jako sklad t�chto pom�cek. Odpov�dným pracovníkem je paní Fialová 
Alena (tel. 603 387 986, E-mail: afialova@centrum.cz). Aktuáln� je v jednání nákup dalších elektricky 
polohovatelných postelí a oxygenerátoru pro toto st�edisko.  

Pro nákup t�chto pom�cek je vyhrazeno 39.968,- K� za Vrbno p. Prad�dem a 51.119,- za oblast Malé 
Morávky.  

Dar Charity Odry pro Vrbno pod Prad�dem
Dále Charita Odry v roce 2012 poskytne finan�ní dar ve výši 25:000,- K� M�stu Vrbno p. Prad�dem, jako 

pomoc na obnovu bydlení pro ob�any postižené požárem na ulici Krej�ího.  
Cht�l bych ješt� jednou pod�kovat všem, kte�í se do organizace této pomoci zapojili a také všem, kte�í svým 

darem neodmítli poskytnout pomoc.  
Horák Miroslav, fará� Vrbno p. Prad�dem.  

Neodhadla vzdálenost mezi vozidly
V Ludvíkov� ve 12:00 hodin dne 27. 2. 2012 jela 71letá žena s vozidlem Ford a za�ala p�edjížd�t p�ed sebou 

jedoucí vozidlo Mazda, které �ídil 64letý muž. P�i za�azování p�ed Mazdu z�ejm� neodhadla vzdálenost mezi 

Jarní úklid 2012 

T�íkrálová sbírka ve Vrbn� pod Prad�dem 
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vozidly a narazila pravou zadní �ástí fordu do levé p�ední �ásti Mazdy.  Po nehod� jela dále a zastavila až 500 
metr� od st�etu. S druhým �idi�em necht�la v�c �ešit a  pokra�ovala následn� v jízd�. Muž jel za �idi�kou, která 
zastavila ve Vrbn� pod Prad�dem p�ed obchodním domem a tak celou událost oznámil místním policist�m. P�i 
nehod� nedošlo ke zran�ní osob. Zp�sobená škoda �iní na vozidlech 11 tisíc K�.  

Poškození pouta�e
Dopravní policisté v t�chto dnech šet�í nehodu, p�i které došlo k poškození reklamního pouta�e. Neznámý 

�idi� jedoucí v dosud nezjišt�ném vozidle po silnici ulice Nádražní ve Vrbn� pod Prad�dem z dosud  nezjišt�ných 
p�í�in narazil a poškodil reklamní tabuli a z místa nehody ujel a v�c neoznámil. Vlastníkem - spole�ností byla 
škoda na pouta�i vy�íslena na �ástku okolo 10 tisíc K�.    

Studentskou pe�e� si schovala do bundy
Z p�e�inu krádeže sd�lili vrbenští policisté v t�chto dnech podez�ení 33leté žen�. M�la dne 20. 2. 2012 

v obchodním dom� na ulici Jesenická p�i nakupování vzít z regálu 3 �okolády a schovat si je do kapsy bundy. 
Ješt� v prodejn� byla zadržena pracovníky prodejny, kterým �okolády vydala. V minulosti byla podez�elá žena za 
majetkovou trestnou �innost již n�kolikrát odsouzena.  

komisa� por. Bc. Tušková P. 

Jaro nám již za�íná, sluní�ko se i u nás na severu Moravy pomali�ku probouzí a za�íná oh�ívat celou p�írodu 
po dlouhém  zimním  období.  Hasi�i  z  okresu  Bruntál  pro  Vás  p�ipravili  n�kolik  dobrých rad a upozorn�ní 
v souvislosti s vypalováním, pálením porost� a klestí.  

V jarních m�sících hasi�i vyjížd�jí �ast�ji, než kdy jindy, k požár�m trávy, lesních porost� nebo k dohašování 
špatn� zabezpe�ených ohniš�. Podle zákona �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
(dále i "zákon o požární ochran�") nesmí fyzická osoba provád�t plošné vypalování porost�. I p�esto je u nás toto 
vypalování stále oblíbené. Jarní úklid se majitel�m zahrad ale nemusí vždy vyplatit. Ten, kdo se totiž rozhodne 
vy�istit svou zahradu ohn�m, m�že zaplatit i n�kolikatisícovou pokutu. P�i plošném vypalování porost� se 
fyzická osoba dopouští p�estupku podle zákona o požární ochran�, za který mu hrozí pokuta až do výše do 
25.000,- K�.  

Fyzické osoby mohou provád�t kontrolované spalování ho�lavých látek, nap�. mohou pálit shrabanou trávu na 
hromad�, která bude ohrani�ená proti p�ípadnému rozší�ení, samoz�ejm� nebude umíst�na pod stromy nebo v 
blízkosti jiných ho�lavých látek a u tohoto spalování budou osoby p�ítomny. Na fyzické osoby se nevztahuje 
ohlašovací povinnost pro pálení na územn� p�íslušný hasi�ský záchranný sbor kraje. M�li bychom se však 
seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které zp�sob pálení na volném prostranství mnohdy zakazují, nebo 
alespo� upravují. Pálení odpad� na volném prostranství navíc není jediný zp�sob, jak se zbavit biologického 
odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sb�rných dvorech. 

Hasi�i upozor�ují na VÍTR! P�i pálení ho�lavých látek je velkým nep�ítelem vítr, který b�hem okamžiku 
m�že z nevinných plamínk� vytvo�it rozsáhlý požár. V minulém roce se o tom p�esv�d�ilo hned n�kolik osob, 
které podcenily nebezpe�ný vítr, a pot�ebovaly pomoc hasi�� a dokonce i rychlé zdravotní pomoci.  

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, spole�nosti) také nesmí dle zákona o požární ochran�
provád�t plošné vypalovaní porost�. P�i spalování ho�lavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, se 
z�etelem na rozsah této �innosti, stanovit opat�ení proti vzniku a ší�ení požáru. Spalování ho�lavých látek na 
volném prostranství v�etn� navrhovaných opat�ení jsou povinny p�edem oznámit územn� p�íslušnému 
hasi�skému záchrannému sboru kraje, který m�že stanovit další podmínky pro tuto �innost, pop�ípad� m�že 
takovou �innost zakázat.  

Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob pro území okresu Bruntál je platné 
telefonní �íslo a emailová adresa na Hasi�ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje - Integrovaného 
bezpe�nostního centra Ostrava:  

  Tel.: +420 950 739 814  email: od@hzsmsk.cz 
Pro pálení je nutné uvést jednoduché specifické údaje: 

• datum a �as (od kdy do kdy bude pálení probíhat), 
• uvést p�esnou lokalitu pálení (možno uvést i GPS sou�adnice), 
• mobilní telefonní �íslo na osobu, která bude u pálení p�ítomna a tím i zodpov�dná,  

Upozorn�ní: platnost pálení uvád�jte max. do 1 týdne, pokud by byla pot�eba delší doba pro pálení, je 
nutno ji vždy prodloužit, a to max. op�t o jeden týden.  

Jaro je tady a hasi�i op�t varují p�ed plošným vypalováním porost�
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Pokud právnické osoby a podnikající fyzické osoby vypalují porosty nebo neoznámí spalování ho�lavých látek 
na volném prostranství, p�ípadn� nestanoví opat�ení proti vzniku a ší�ení požáru dopoušt�jí se správního deliktu 
dle zákona požární ochran�, za který hrozí sankce až do výše 500. 000 K�. Nem�li bychom zapomenout na 
skute�nost, že p�i pálení odpadu nebo dalších ho�lavých látek musí být vždy postupováno v souladu s dalšími 
zákony, nap�. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí, kde jsou 
uvedeny nap�. další podmínky o pálení.  

M�jme na pam�ti možné nebezpe�í a v�as mu p�edcházejme. 

        Požár po pálení - Janov - b�ezen 2012             Požár po pálení - Horní Benešov - b�ezen 2012 

Ing. Antonín Ušela - odd�lení prevence HZS MSK ÚO Bruntál 
foto: archív HZS MSK ÚO Bruntál 

Zvýšit návšt�vnost v Jeseníkách, nabízet turist�m špi�kové služby v ubytovacích za�ízeních a kvalitní 
gastronomii, p�itom ubytovaným host�m poskytovat slevové kupóny t�eba do wellness, p�edstavit návšt�vník�m 
unikátní p�írodní, technické i kulturní památky, ale i typické krajové výrobky, to je jen malá �ást st�ípk�
z mozaiky  ambiciózního  projektu  Euroregionu  Prad�d.  V  záv�ru  b�ezna  se  ve  vrbenském St�edisku kultury 
a vzd�lávání uskute�nila konference „Destina�ní management turistické oblasti Jeseníky“, jíž p�edcházela 
poznávací výprava po Jeseníkách, sestavená pro zástupce nejv�tších tuzemských cestovních kancelá�í a posléze 
také pro noviná�e. 

Sou�ástí projektu je vydání souboru nových zimních a letních map Jeseník�, image brožury s krásnými 
fotografiemi a zejména dvou nových, informacemi a fotografiemi naditých pr�vodc� Jeseníky - „Zima s Violou“ 
a „Léto s Violou“.  Ty  vyšly  s  finan�ní  podporou  Moravskoslezského  kraje  a  Evropské  unie,  a to  v �eštin�
i dalších t�ech jazykových mutacích - polsky, anglicky a n�mecky. Zam��eny jsou nejen na oblast Bruntálska, 
Krnovska, Rýma�ovska, Vrbenska a Vítkovska, tedy východní oblast Jeseník�, ale zahrnují špi�kové atraktivity 
také západní �ásti Jeseník�, která spadá už do Olomouckého kraje.  

Pr�vodce i turistické mapy obsahují QR kódy, které umožní návšt�vník�m Jeseník�, využívajícím „chytré 
telefony“, dostat se  na internetové stránky nov� vzniklého portálu www.jeseniky-rodina.cz a dohledat si na n�m 
další   informace  a  kontakty,   aniž   by   museli   mít  po  ruce  po�íta�.  Získají  tady  plnohodnotné  informace 
o Jeseníkách jako oblasti cestovního ruchu i poskytovatelích certifikovaných ubytovacích za�ízení se slevovými 
vouchery Euroregionu Prad�d na ubytování, využití wellness a podobn�. 

Zvýšení návšt�vnosti našeho regionu, r�st po�tu host�, kte�í se tady ubytují a pobudou alespo� týden, to je 
nepochybn� šance pro podnikatele, pro r�st zam�stnanosti i prosperity m�st a obcí. To žádá být atraktivní 
destinací pro ob�any �R, ale i nejbližší sousedy - Poláky a samoz�ejm� i turisty z dalších zemí.  
     

Mgr. Alena Kiedro�ová 

Euroregion Prad�d sází na rozvoj cestovního ruchu 
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Projekt Všechny krásy Vrbenska pokra�uje. B�hem zimní sezony jsme p�ipravili podklady pro pr�vodce 
nau�ných stezek Široká Niva a Nové He�minovy, které budou vytišt�ny a slavnostn� uvedeny za�átkem léta. 
Jedná se o barevné brožury formátu B5, které zpracovává naše grafi�ka Iveta Albrechtová Du�áková. Pracujeme 
také na pr�vodcích pro Vrbno pod Prad�dem, Ludvíkov a Karlovu Studánku. Karlovice již pr�vodce nau�nou 
stezkou mají. Všechny obce v regionu tak budou mít p�kný informa�ní materiál, který m�že být navíc 
prezentován jako celý soubor. Zastávky nau�ných stezek, které nejsou osazeny velkými informa�ními panely, 
budou v terénu ozna�eny tagglisty. Tagglisty obsahují kód, který vás po vyfocení mobilním telefonem pomocí 
jednoduché aplikace propojí s webovou stránkou a zobrazí informace o daném míst�. 

Sou�ástí projektu byla rovn�ž nahrávka do vlaku, kterou namluvili herci Josef Laufer a Jitka Sedlá�ková. 
Nahrávka se v naší hlu�né lokálce úpln� neosv�d�ila, technické možnosti vlaku jsou omezené a hlasy herc� tak 
zanikly v hluku motor� a kolejnic. Nahrávku jsme proto umístili ve formátu MP3 na naše stránky 
www.actaea.cz,  kde  si  ji  m�žete  stáhnout  do  svých  mobilních  telefon�,  „mptrojek“  a   jiných   p�ehráva��
a poslechnout si ji po cest� vlakem ve sluchátkách nebo v klidu domova. 

Pr�vodce nau�nými stezkami budou k dispozici v informa�ních centrech. O jejich vydání vás budeme 
informovat. 

Projekt je podpo�en z programu Pro budoucnost Nadace OKD. 

Mgr. Kate�ina Ko�í, Actaea  
spole�nost pro p�írodu a krajinu Karlovice 

Všechny krásy Vrbenska 
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Název p�ednášky: Nap�í� TANZÁNIÍ!

KDY: �tvrtek 5. dubna 2012 
KDO: PaeDr. Bronislava Hyvnarová 

P�ijm�te pozvání na velice zajímavou 
p�ednášku. Zjistíme jaké to je, vyu�ovat 
africké d�ti ve škole ve vesnici Chekereni 
v Tanzánii. Poznáme okolí tanzánské vesnice 
Chekereni. Vydáme se na cestu nap�í�
Tanzánií od severu na jih. Podíváme se k 
ho�e Killimanjaro, do hor v okolí vesnice 
Mwembe, do m�sta Arusha a prozkoumáme 
okolí m�sta Iringa. Seznámíme se také       s 
životem lidí v tanzánské vesnici Ulole poblíž 
misijní stanice v Kibidule.  

Název p�ednášky: P	ÍDATNÉ LÁTKY NEBO-LI „É
KA“ V POTRAVINÁCH

KDY: �tvrtek 19. dubna 2012 
KDO: Mgr. Libor Voto�ek

Na po�átku 21. století �ítá seznam tzv. p�ídatných látek více než 3000 
položek. V b�žných potraviná�ských výrobcích a polotovarech dnes 
nalezneme i 10 r�zných „é�ek“. Nyní se m�žeme pídit po p�í�inách. Žijeme 
ve velmi složitém sv�t�, ve kterém je nutné se nau�it orientovat. Pokud vás 
zajímá, jaká „é�ka“ se dnes b�žn� používají, jaká z nich jsou nebezpe�ná a 
pro� a kterým potravinám je lepší se rad�ji vyhnout, potom si tuto p�ednášku 
ur�it� nenechte ujít. 

Na záv�r obou p�ednášek bude jako obvykle p�ipravena ochutnávka 
zdravých pokrm� spolu s recepty na jejich p�ípravu. 

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 v dubnu p�ipravuje 
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Jazyky nám stále jdou ….  
Vojen Sadílek, žák kvarty, op�t vyhrál krajské kolo sout�že v cizích jazycích - n�mecký 

jazyk. Stejn� jako v lo�ském školním roce postupuje do celorepublikového kola a v��ím, 
že obhájí své prvenství . 

DRŽÍME MU VŠICHNI PALCE!!!!

PISA 2012
Mezinárodní testování PISA 2012 pro žáky, kte�í se narodili v roce 1996, se uskute�ní 4. 4. 2012. Tohoto 

mezinárodního testování se ú�astní 67 zemí. Naše škola byla vybrána náhodn�. Toto testování probíhá od roku 
2000 a PISA 2012 je jeho pátým cyklem. Výsledky testování slouží ke srovnání výsledk� vzd�lávání 
jednotlivých zemí, k porovnání vzd�lávacích oblastí, ke zjišt�ní p�ipravenosti žák� k dalšímu vzd�lávání �i pro 
pracovní trh. 

Fotografie Jind�icha Štreita op�t na gymnáziu
Vernisáž na schodech fotografií Jind�icha Štreita prob�hla v pond�lí 5. 3. 2012. Tímto zveme všechny zájemce 

k prohlídce této fotografické výstavy, která je voln� p�ístupná v prostorách školy - na schodech. Sou�asn� jsou 
další fotografie tohoto významného fotografa našeho kraje na zámku v Bruntále. 

Projekt „Doba d�ev�ná“
Od 1. 1. 2010 naše škola spustila projekt „Doba d�ev�ná“, na který získala finan�ní podporu z Opera�ního 

programu  vzd�lávání pro  konkurenceschopnost  (OP VK) a jeho celková výše �iní 1 874 049,80 K�. Ukon�ení 
a vyhodnocení projektu bude 30.6.2012. Celý projekt byl zhruba rozd�len do t�chto �ástí. 

1/ Vybavení školy další pot�ebnou komunika�ní technikou. To znamená vybavení dalšími dataprojektory, 
n�kolik PC, barevnou tiskárnou, digitálním fotoaparátem. 

2/ Zapracování do stávajícího ŠVP „Brána ke vzd�lanosti“ p�t samostatných modul� pro jednotlivé p�edm�ty 
ve vzd�lávací oblastech �lov�k a p�íroda, �lov�k a spole�nost, Jazyk a jazyková komunikace, Um�ní a kultura, 
Matematika a  její  aplikace  a Informatika a komunika�ní technologie. Jednotlivé moduly se budou týkat d�eva 
ve všech možných podobách. Od zpracování, výskytu, druhy strom� až po um�leckou p�edlohu. V této �ásti  také 
se také uskute�nila beseda s CHKO, žáci také samostatn� pracovali na jednotlivých projektech na základ�
využívání mezip�edm�tových vztah�. Jednotlivé výstupy byly zve�ej�ovány na stránkách školy a ve stálé 
expozici ve škole a po úprav� atria také tam. 

3/ Vybudování intranetu, který je používán pro vzájemnou komunikaci mezi žáky a pedagogy p�i 
vypracovávání samostatných výstup� za jednotlivé ro�níky. Vybudovaný intranet bude dál využíván po ukon�ení 
projektu v �ervnu 2012.  

4/ E-learningový zp�sob výuky a komunikace je op�t nedílnou sou�ástí celého projektu, který bude také 
využíván po ukon�ení projektu. Bude sloužit k výuce a prezentaci vytvo�ených materiál�. 

5/ P�estavba a vybavení stávajícího atria školy pro stálou expozici výsledk� projektu a tím i zp�ístupn�ní atria 
žák�m b�hem p�estávek hlavn� v letních m�sících. Tato �ást projektu nás nyní �eká. Žáci již vypracovali návrhy 
na úpravu atria a v sou�asné dob� již probíhají stavební úpravy. 

6/ Do projektu byli zapojeni všichni pedagogi�tí pracovníci, kte�í absolvovali nezbytná proškolení. 
7/ Poslední �ástí projektu byly adapta�ní pobyty pro nov� p�íchozí žáky, aby byl kolektiv t�ídy ihned od 

prvních dn� v zá�í funk�ní a dostate�n� stmelený. Což je podmínkou správné komunikace a plodné práce 
každého kolektivu. 

Pomocí tohoto projektu se škola pat�í mezi moderní vzd�lávací za�ízení a poskytuje svým žák�m ješt�
kvalitn�jší  výuku  a  rozvoj  významných  klí�ových  kompetencí.  V��íme, že i žáci získali dobrý vztah k u�ení 
a  dostatek  v�domostí  a  dovedností,  které  jsou  d�ležité  pro  osobní  rozvoj  a  uplatn�ní  každého   jedince. 
Do projektu byli po celou dobu zapojeni všichni žáci školy.  

P�ínos projektu je: 
Žáci školy

Ú�astí na aktivitách projektu žáci získali odborné kompetence a dovednosti, které budu moci využít na trhu práce 
p�i svém budoucím uplatn�ní. Žáci získali dovednosti a kompetence: 

� k u�ení: zefektivn�ním p�enosu a získávání informací (samostatná práce s inf. zdroji), posílení 
autoevalua�ních schopností žák� prost�ednictvím prezentace projekt�

Informace ze Všeobecného a sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 
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� k �ešení problém�: schopnost žák� rozpoznat problém zadáváním projekt�, individuálních  
a skupinových úkol� a umožn�ním interpretovat získané informace r�znými formami (školní 
projektové dny, prezentace na webu školy) 

� komunikativní: liberalizací ICT prost�edk� uvnit� školy, zkvalitn�ní systému využití žákovské 
knihovny, povinnost prezentace prací v profilovém cizím jazyce 

� sociální a personální: nau�í se hodnotit vlastní reálné možnosti prost�ednictvím skupinové metody 
výuky 

� ob�anské: nau�í se poskytovat ú�innou pomoc druhým hlavn� p�i pln�ní individuálních a 
skupinových úkol�
Nau�í se za�le�ovat znalosti do systému, rozší�í okruh znalostí a dovedností nad rámec p�edepsaného 
u�iva, získá správné studijní návyky, dojde k všestrannému formování osobnosti, vzájemné 
spolupráce, týmové práci, rozvoji schopnosti samostatného rozhodování i schopnosti nést za svá 
rozhodnutí odpov�dnost, k uv�dom�lé využívání ICT, k prohlubování vztahu k životnímu prost�edí. 

Pracovníci školy
Uplatní nové formy aktivní výuky, dokáží rozvíjet mezip�edm�tové vazby a výuku integrovaných obsah�, 
rozvinou své dovednosti v oblasti IT a týmové spolupráce. 

I po ukon�ení projektu bude škola dál pracovat na všech aktivitách projektu. Financování aktivit bude 
zajišt�no ze zdroj� školy, resp. jejího z�izovatele. 

Tímto všechny zveme koncem dubna k prohlídce našeho upraveného atria školy, kde budou vystaveny n�které 
práce žák� v rámci tohoto projektu. 
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Projekt v rámci EVVO - Monitorování životního prost�edí v ekosystémech
Tento projekt je financován Moravskoslezským krajem v rámci dota�ního programu Podpora 

environmentálního  vzd�lávání, výchovy a osv�ty pro školní rok 2011 - 2012. Projekt byl zahájen 1. 9. 2011 
a bude ukon�en 31. 8. 2012. Z rozpo�tu MSK jsme na aktivity v rámci tohoto projektu získali 91 000,- K�. 
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 Prvními kroky v rámci tohoto projektu byla modernizace a rozší�ení stávajícího koutku p�írody, dokoupila se 
další terarie. Byl dopln�n masožravými rostlinami, byla obnovena akvária s rybkami (vrubovec paví, �ichavec 
zlatý, skalára amazonská, tlamovec chichlida, neonka obecná, kruný�ovec skvrnitý) a dalšími živo�ichy 
(pestruška píse�ná, chameleón jemenský, pakobylka rohatá, želva nádherná, gekon prsténkovitý, sklípkan 
kade�avý). O všechna zví�ata se  starají žáci p�írodov�dného kroužku. P�ed zimou žáci na školní zahrad�
instalovali pta�í krmítka, která si sami navrhli.   

Ing. Jitka Krätschmerová 

Úsp�chy závodník� z oddílu alpských disciplín Sportovního klubu p�i gymnáziu ….
Jak jsme již uvedli v minulém �ísle Zpravodaje, ú�astní se naši malí sjezda�i �ady závod�. Jedná se o ve�ejné 

závody, které po�ádá TC Prad�d Malá Morávka pod vedením pana Petra Housera v areálu Kop�ivná a Karlov. 
Závodí  se  ale  i  na  závodech  vyšší  kategorie Jesenický pohár, Madeja sport cup. Zimní sezona pomalu kon�í 
a d�ti z oddílu AD SK Vrbno slaví úsp�chy. V pátek 9. 3. 2012 se uskute�nil poslední závod seriálu Jesenický 
pohár. Tento závod byl organizován oddílem SK Annaberk za podpory TC Prad�d, jako ve�erní paralelní slalom 
a  uskute�nil  se  v  Suché  Rudné.  Sešla  se  zde po�etná skupina závodník� ve všech kategoriích: myšáci (2006 
a ml.), p�ípravka (2003 - 05), p�edžactvo (2001, 02). Po celove�erním závod�ní p�i um�lém osv�tlení se poda�ilo 
„vrbe�ák�m“ obsadit p�ední p�í�ky. V kategorii p�ípravka chlapci: 1.místo Radek Pe�áz a 3. místo Vojt�ch 
Pe�áz. Na st�íbrné pozici se umístil favorizovaný Mat�j Bank  Ú�ast tohoto závodníka byla pro všechny velkým 
oživením - Mat�j je syn Tomáše Banka (sou�asný trenér Ond�eje Banka - reprezentant �R pravideln� se 
zú�ast�ující sv�tového poháru ve sjezdovém lyžování). Další krásné umíst�ní pat�í v kategorii p�edáci: 4.místo 
Petru Lužíkovi, 8. misto Pavlu Lužíkovi. Pochvala pat�í také dalším vrbenským závodník�m, kte�í se díky 
kvalifika�nímu kolu dostali do samotného paralelního závodu a bojovali dle možností o co nejvyšší umíst�ní 
(Marian Danos, Jan Putner, Ond�ej Zv�d�lík, Pavel Šinal a nejmladší Vojt�ch Zv�d�lík (ro�ník 2007)). Celkový 
letošní  seriál  Jesenického  poháru probíhal v p�ti závodech: (Pet�íkov-28. 1., Kop�ivná-12. 2., Karlov Myšák-
28. 2., Annaberg-1. 3., Suchá Rudná-9. 3.). V celkovém hodnocení d�ti z oddílu AD SK obsadili velmi p�kné 
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p�ední p�í�ky. Celkové vyhlášení prob�hne v kv�tnu v areálu chaty Kop�ivné v M.Morávce. Druhý populární 
seriál závod� se nazývá Family cup. Po�ádá také TC Prad�d MM a jsou to celkem cca 4 závody za zimu, které se 
uskute��ují v areálu Kop�ivná nebo Karlov Myšák. Jedná se o ve�ejné závody rodinných dvojic: závodník (dít�
narozené 2001 a mladší) + rodi� �i prarodi�.  I tato sout�ž mezi malými sjezda�i a jejich doprovodem p�sobí 
velmi zajímav�, jelikož probouzí sportovního ducha nejen v t�ch nejmenších závodnících, ale je to zárove�
zpest�ení mezi pravidelnou p�ípravou na klasické závody. 

Veškeré informace, propozice, fotografie najdete na www.skvrbno.cz 
Za SK Vrbno  Hana Pe�ázová a Petr Lužík 

JP Annaberg 

  

                JP Kop�ivná 

      JP Suchá Rudná 

       

     Family Cup Karlov    Trénink Grizzly 
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Kdy?  v sobotu  7.dubna 2012
         Kde?  Prad�d - rozcestí k Barborce

START ZÁVODU JE V 11 HODIN. 
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Vrbenští  orien�áci  zakon�ili zimní sezónu 
Zimní �ást sezóny 2012 ukon�ili vrbenští  orienta�ní b�žci . V  jejím pr�b�hu reprezentovala trojice  Jana 

Jan�ová, Eva Haltofová a Vojta Matuš  SK p�i Gymnáziu ve  Vrbn� pod Prad�dem na závodech �eského poháru 
v lyža�ském orienta�ním b�hu. �ty�i víkendy v lednu a  únoru  soupe�ili na tratích v Nové Vsi, Jilemnici, 
Jakuszyc  a T�ech Studních o body a medaile na Mistrovství republiky.  Za nejv�tší úsp�ch lze považovat  
vít�zství na M �R ve štafetách  a individuální tituly Evy Haltofové na klasické trati a Vojty Matuše na krátké 
trati. Klimatické podmínky letošní zimy donutily  závodníky bojovat  v  - 20 stupních (Jakuszyce) i p�i únorové 
oblev� (T�i Studn� na Novom�stsku).  Eva Haltofová si svými výkony vybojovala nominaci na Mistrovství sv�ta 
junior� v lyža�ském orienta�ním b�hu, které se konalo  v termínu 20.-26.2.2012 v ukrajinském m�st� Sumy.  Zde 
Eva ,jako jedna z nejmladších ú�astnic,obsadila  v  konkurenci  závodnic ze skandinávských zemí a Ruska   28., 
32. a 39. místo. 

Sezóna letních závod� za�íná již na p�elomu b�ezna a dubna a bude pokra�ovat až do �íjna. Všechny nadšence 
zveme na závod, který náš klub po�ádá v termínu 22. 9. 2012 v okolí autokempu Dolina.

    za oddíl OB SK p�i Gymnáziu Richard Klech 

 Eva   Jana   Vojta 

Výsledky Moravskoslezského poháru v b�hu na lyžích 2012 
Závodní sezóna b�žc� na lyžích v roce 2012 se pomalu blíží ke svému konci a v Moravskoslezském kraji již 

prob�hly  všechny  závody.  Zárove�  byly  vyhlášeny  výsledky Moravskoslezského poháru, který se skládal ze 
4  závod�  a  z  nich   se  podle  získaných bod� vytvo�ilo celkové po�adí. V kategorii starších dorostenc�, ženské 
a mužské kategorie dominovali studenti Všeobecného a sportovního gymnázia  a �lenové  Sportovního klubu  p�i 
Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem - oddílu b�žeckého lyžování: 

kategorie starší dorostenci     kategorie ženy a juniorky
2. místo Marek Ohnoutka    1. místo Michala Knápková 
      2. místo Martina Onderková 
kategorie muži a junio�i    3. místo Andrea Prokešová 
1. místo Patrik Thomas 
2. místo Václav Žabí�ek 

Z výsledk� je patrné, že vrbenští b�žci pat�í mezi krajskou elitu a d�lají dobré jméno Sportovnímu klubu ve 
Vrbn� pod Prad�dem i vrbenskému regionu. 

Radek Pe�áz - trenér  
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„Sta� se šachovým mistrem“
Další úsp�chy zaznamenávají naši mladí šachisté i v zápasech a turnajích hraných v lednu a únoru. Radost 

m�žeme mít z bodových zisk� Viléma Simona, Michala K�enka a p�edevším Tomáše Popka, kte�í tvo�í družstvo 
v okresním p�eboru dosp�lých. Tomáš také výrazn� pomáhá v krajské sout�ži dosp�lých, kde má 
padesátiprocentní bodový zisk. 

Již 29. 10. 2011 za�ala série mezinárodních šachových turnaj� pro d�ti a dorost pod názvem“Sta� se 
šachovým mistrem“. Jedná se o p�t turnaj� hraných jak v u nás, tak i v Polsku. Z našich hrá�� se t�chto turnaj�
zú�ast�uje šest hrá��, kte�í, i když nastupují proti soupe��m až o t�i roky starším, se neztratili a obsazení st�edu 
tabulky pro Karolínu Remešovou a Pavla Drtila ve starších žácích a Vildu Simona s Michalem K�enkem 
v kategorii dorostu je velmi solidní. Svou kvalitu i zde dokazuje Tomáš, který v mezinárodní konkurenci tak�ka 
�ty�iceti hrá�� se mezi staršími žáky pevn� usadil na t�etím míst�.  

ZŠ informuje 
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D�ti a poezie
V úterý 20. b�ezna 2012 se ve ST�EŠe uskute�nil 8. ro�ník recita�ní sout�že D�ti a poezie.  
O co nejv�tší úsp�ch u poroty sout�žilo 59 recitátor�. I letos m�la porota obtížnou práci s hodnocením. 

Ocen�ní si odvezly d�ti z Karlovic, B�idli�né. 
Z  našich  d�tí  si  nejlépe  vedla  Tereza  Redlichová  (1. místo ve 2. kategorii), Martina Hábová (2. místo ve 

2. kategorii), Nikola Kosnovská (3. místo ve 2. kategorii). Tyto žákyn� budou reprezentovat naši školu 
v krajském kole celostátní recitátorské sout�že D�tská scéna v Ostrav� v dubnu 2012. Gratulujeme a p�ejeme 
úsp�ch v dalším sout�žení. 

Mgr. Jana Sztuková  
Foto: Na	a Trzaskaliková 
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Okresní finále v minivolejbale ( trojkový, „MODRÝ“ )
Dne 13. 3. 2012 se uskute�nilo na ZŠ ve Vrbn� p. P. okresní finále v minivolejbale žák� a žáky� 6. a 7. t�íd ZŠ 

a víceletých gymnázií. Sout�žilo se ve dvou kategoriích. V kategorii dív�ích trojic se zú�astnilo 6 škol, bohužel 
bez vrbenských zákla	a�ek (malý zájem d�v�at). Do krajského kola postoupila vít�zná d�v�ata ze ZŠ Bruntál, 
Jesenická. 

V kategorii „otev�ené“ ( 3 chlapci nebo 2 chlapci a 1 d�v�e) se zú�astnilo 7 družstev, z nichž dv� domácí 
(právo po�adatele). P�i nerozhodném finálovém zápase mezi ZŠ Vrbno A a ZŠ Bruntál, Jesenická postoupilo do 
krajského kola díky lepšímu skóre (i kompaktn�jší h�e) ZŠ Bruntál, Jesenická. Gratulujeme a p�ejeme ob�ma 
vít�zným družstv�m úsp�ch v kraji. 

Celková po�adí: kat. dívky   kat. otev�ená
  1. ZŠ Bruntál, Jesenická  1. ZŠ Bruntál, Jesenická  
  2. ZŠ Krnov, Janá�kovo nám. 2. ZŠ Vrbno A 
  3. ZŠ Krnov, Žižkova  3. ZŠ Rýma�ov 
  4. Gymnázium Krnov  4. ZŠ Krnov, Žižkova 
  5. ZŠ Zátor   5. ZŠ Vrbno B 
  6. Gymnázium Vrbno  6. ZŠ Krnov, Janá�kovo nám. 
     7. Gymnázium Vrbno 

     Za po�adatele:  Šajer M., ZŠ Vrbno 

V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc únor. Druhý graf ukazuje p�ehled pr�m�rných 
teplot v únoru za roky 2000 až 2012. V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj� z naší 
meteorologické stanice. 

  

P�ehled teplot za m�síc únor 

Únor
den hodina hodnota

teplota max 24.2 14:17 9,8°C
min 3.2 6:33 -24,2°C

rychlost v�tru 15.2 18:11 8,0m/s
náraz v�tru 15.2 19:01 17,4m/s
srážky m�sí�ní 25,6mm

za den 28.2 12,0mm
za hodinu 17.2 14:00-15:00 2,2mm

B�ezen do 24.
den hodina hodnota

teplota max 17.3 11:50 20,3°C
min 7.3 5:13 -11,7°C

rychlost v�tru 9.3 20:02 5,8m/s
náraz v�tru 11.3 11:55 14,3m/s
srážky m�sí�ní 4 mm

za den 12.3 1mm
za hodinu 9.3 8:00-9:00 0,4mm
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Únor [mm] 2,2 10,7 2,6 7 15,2 5,2 8,5 12,2 3,2 25,6
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Všechny d�ti ze Základní školy v Karlov�
Studánce  po  zimních prázdninách za�aly lyžovat. 
A to i ty úpln� nejmladší - prv�á�ci.  Ty starší svou 
techniku už jen zdokonalovaly a snažily se sjet 
kopec  co  nejlépe  a nejrychleji.  Na svahu jsme 
byli dvakrát týdn� a to díky panu Sedlá�ovi , majiteli 
místního ski-areálu,který nám toto umožnil. Touto 
cestou d�kujeme za vst�ícnost a  za možnost  využít  
svah  k  pr�prav� d�tí ve  sjezdovém  lyžování a tím  
i k d�kladné p�íprav� na Mistrovství malot�ídních 
škol okresu Bruntál v ob�ím slalomu, které se 
konalo 19. b�ezna. Pod�kování také pat�í paní 
Bouzkové za d�sledný trénink  a odborná postavení 
slalomové trat�.  

Ivana Ková�iková 
Foto: Pavel Patterman 

Zápis d�tí do Mate�ské školy Ve Svahu pro školní rok 2012/2013 se koná ve dnech 
24. - 25. dubna 2012 od 10:00 do 15:00 hod. v �editeln� školy - vchod do St�echy.

K zápisu si p�ineste vypln�nou žádost o p�ijetí a eviden�ní list, rodný list dít�te. 

Tiskopisy si m�žete vyzvednout p�edem ve t�ídách MŠ nebo stáhnout ze stránek školy: 
www.msvesvahu.estranky.cz , kde najdete také podrobn�jší informace o škole .. 

Hlavní zásady pro p�ijímání d�tí do MŠ:
Zákonní zástupci  odevzdají v tomto termínu  �editelce mate�ské školy žádost o p�ijetí dít�te k p�edškolnímu 

vzd�lávání s uvedením všech pot�ebných informací rozhodujících pro p�ijetí a vypln�ný eviden�ní list dít�te 
potvrzený pediatrem ( § 50 zákon �.258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví). 

V  p�ípad�,  že  po�et  žádostí  o  p�ijetí  p�evyšuje povolenou kapacitu po�tu d�tí v mate�ské škole, rozhoduje 
o p�ijetí k p�edškolnímu vzd�lávání �editelka školy dle kritérií MŠ ( zákon �.561/2004 Sb. § 34 odst.4 ).  

Celá školi�ka lyžuje 

Zápis d�tí do MŠ Ve Svahu 
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Kritéria pro p�ijímání d�tí
K p�edškolnímu vzd�lávání jsou p�ednostn� p�ijímány: 

a) d�ti s trvalým pobytem ve Vrbn� pod Prad�dem 
b) d�ti v posledním roce p�ed vstupem do základní školy 
c) d�ti, jejichž sourozenec je již v MŠ evidován             
d) d�ti s pravidelnou celodenní docházkou  

O p�ijetí dít�te se zdravotním postižením rozhoduje �editelka  mate�ské školy na  základ� písemného vyjád�ení 
školského  poradenského za�ízení, pop�ípad� také  registrujícího  praktického léka�e pro d�ti a dorost. 

Dít� mladší 3 let m�že být p�ijato pouze pokud je schopno plnit požadavky stanovené RVP PV a školním 
vzd�lávacím programem a v daném školním roce dosáhne t�í let. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o p�ijetí ke vzd�lávání, se oznamují zve�ejn�ním seznamu uchaze��
pod p�id�leným registra�ním �íslem s výsledkem �ízení u každého uchaze�e. Seznam p�ijatých d�tí pod 
registra�ním �íslem bude zve�ejn�n na stránkách školy a na dve�ích �editelny od 30.dubna 2012  do 15.kv�tna 
2012. 

Zve�ejn�ním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o p�ijetí ke vzd�lávání, za 
oznámená. 

Dít� m�že být p�ijato k p�edškolnímu vzd�lávání mimo termín zápisu pop�. v pr�b�hu školního  roku, pouze 
pokud to umož�uje kapacita školy. 

P�i p�ijímání d�tí k p�edškolnímu vzd�lávání je t�eba dodržet podmínky stanovené  právními  p�edpisy. 
                                                                             Magdalena Nováková, �editelka MŠ 

Dne 21. b�ezna dopoledne d�ti spole�n� se svými u�itelkami z MŠ Ve Svahu vynesly Zimu, též zvanou 
Moranu �i Smrt, a p�ivítali do našeho m�sta jaro. A to vše se uskute�nilo za doprovodu �íkanek a písní, veselí, 
radosti a s p�áním:  

„Hodn� zdraví a pohody v nadcházejícím období!“ 

„Zimu jsme vám vynesli, nové léto p�inesli.“ 
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MŠ Ve Svahu zve rodi�e s d�tmi 

na Jarní tvo�ení, 

které se uskute�ní 3. dubna od 14:30 hod. ve t�ídách školy. 
P�ij	te strávit p�íjemné odpoledne se svými d�tmi a podílet se na tvo�ivé jarní 

atmosfé�e.  
Paní u�itelky rády p�ivítají i d�ti, které se k nám chystají nastoupit v zá�í. P�i této 

p�íležitosti si mohou školku prohlédnout a p�ipojit se k výrob� ozdob a dekorací. 
Mohou se p�idat i babi�ky, d�de�kové, teti�ky, strý�kové… zkrátka, kdo bude mít 
chu�. 

Tento slogan je oprávn�na používat Mate�ská škola na Jesenické ulici, která se zapojila 
do celorepublikového projektu „7A -7X o alergii a astmatu pro školu“. Projekt vychází  
ze strategie  Sv�tové Zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století, 
z vládního dokumentu  �R Zdraví 21 a Úmluv� o právech dít�te. Projekt svým 
zam��ením   pln�   respektuje   rámcový   vzd�lávací   program   p�edškolního   

vzd�lávání a, mimo jiné, napomáhá k dosažení jednoho z cíl� vzd�lávání - u�í d�ti aktivn� rozvíjet a chránit své 
zdraví a být za n� zodpov�dný. 

Na pé�i o alergické a astmatické d�ti by se m�li podílet všichni, kte�í se o d�ti starají a jsou jim nablízku,tedy 
rodi�e, léka�i i pedagogové. Studie o výskytu alergických onemocn�ní potvrzují známá fakta, že tato onemocn�ní 
jsou velmi �astá a stále jich p�ibývá. Vzhledem k tomu, že d�ti tráví spoustu �asu v mate�ské škole, je  pro n�
d�ležité mít kolem sebe u�itelky, které dovedou pochopit jejich problémy, dovedou správn� reagovat na projevy 
nemoci, jak se zachovat v p�ípad� anafylaktické reakce, dokáží ji rozpoznat a v neposlední �ad� se snaží provád�t 
prevenci ke zmírn�ní potíží.  

Kolektiv u�itelek z MŠ Jesenické absolvoval speciální metodický seminá�, který je sou�ástí projektu a na 
základ� spln�ní dalších podmínek, byl naší MŠ ud�len certifikát „Škola p�átelská d�tem s alergií a astmatem“

Co to znamená pro rodi�e a jejich d�ti, které navšt�vují naši mate�skou školu ? 
- fundovaný p�ístup pedagog� k d�tem trpícím alergiemi, astmatem a ekzémy 
- jsme schopni respektovat režimovou pot�ebu alergika 
- vést dít� k pravidelnému dodržování režimových opat�ení
- v p�ípad� akutních problém� poskytnout d�tem první pomoc i v p�ípad� anafylaktické reakce
- možnost podání lék�, inhalace pokud to zdravotní stav dít�te vyžaduje
- možnost individuálního osobního plánu pro zvládnutí astmatu
- možnost poskytnout úlevu nebo absenci v �innostech v závislosti na aktuálním zdravotním stavu 

dít�te, které má zrovna potíže 
- možnost používat vlastní (nedráždivé) mýdlo, krémy apod.
- zvýšená informovanost rodi�� o použitých ingrediencích v rámci stravování dít�te v MŠ ( rodi� tak 

m�že v�as reagovat na p�ítomnost alergen�, které ohrožují zdraví jeho dít�te )

Ve školách chybí informace o tom, co to alergie je a jaké m�že mít projevy. Jako alergii ozna�ujeme 
nep�im��enou reakci imunitního systému, p�i které se organismus brání n�kterým látkám, které jsou jinak 
v prost�edí zcela b�žné. U�itelé tráví s d�tmi spoustu �asu, m�li by být o alergiích ( alergická rýma, pr�duškové 
astma, atopický ekzém, alergie na potraviny, alergická reakce po bodnutí hmyzem, anafylaktická reakce ) dob�e 
informováni. Schopnost u�itele správn� si poradit s akutními stavy  m�že dokonce zachránit život ohroženého 
dít�te.

Spln�ním  podmínek  a  proškolením  pedagog� jsme se za�adily do Sít� škol p�átelských k d�tem s astmatem 
a alergií. 

                                                                                                Kv�ta Kubí�ková - �editelka MŠ 

MŠ Ve Svahu zve 

„Škola p�átelská d�tem s alergií a astmatem“ 
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„Hurá, hasi�i,“ zazn�lo z úst všech d�tí, když se dozv�d�ly o návšt�v� hasi�ské zbrojnice. P�edcházela jí 
motivace tématem Zvídálek mezi hasi�i. Naším zám�rem bylo využít spole�ného setkání k obohacení poznatk�
d�tí, k rozvoji poznání a k posílení jejich psychické i t�lesné zdatnosti.  

Naše exkurze za�ala prohlídkou hasi�ské zbrojnice. Zajímavým vypráv�ním  a ukázkou fotografické 
dokumentace se d�ti seznámily s dlouholetou tradicí dobrovolných hasi�� ve Vrbn� pod Prad�dem. P�i ukázce 
hasi�ské techniky se z našich p�edškolák� stali opravdoví „Zvídálci.“ P�evážn� chlapce zaujalo vybavení aut, 
která se používají p�i zásahu. Vše si mohli prohlédnout, n�kte�í si vyzkoušeli i posezení v kabin� auta. M�li jste 
vid�t ty jejich rozzá�ené obli�eje. Sou�asn� v nich bylo i kousek d�ležitosti. Vždy� každý z nich se stal na malou 
chvíli opravdovým hasi�em. Jedním z cíl� Školního vzd�lávacího programu je rozvíjet komunikativní dovednosti 
d�tí. P�i rozhovoru a spole�ném �ešení problémových situací, jak se zachovat v p�ípad� požáru, naše d�ti 
pohotov� reagovaly a mile p�ekvapily p�ítomné hasi�e svými poznatky a v�domostmi. 

Cht�li bychom všem našim hasi��m pod�kovat  za trp�livost a ochotu, se kterou se nám v�novali i za vzornou 
p�ipravenost bránit majetky a mnohdy i životy lidí p�i požárech i jiných nebezpe�ích. V��íme, že naše spolupráce 
bude i nadále pokra�ovat. 

Helena Machetanzová, MŠ Jesenická 

Malí zvídálci mezi hasi�i 
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Tradi�ní oslavu MDŽ ve Vrbn� uspo�ádal LKŽ ve spolupráci s MO KS�M 18. b�ezna ve St�eše. 
Ke  krátkému  p�ání  a pod�kování  ženám  p�edneseném  p�edsedou  MO  KS�M  se   p�ipojila  i   starostka 

H. Kudelová a p�edseda OV KS�M Pavel Ba�go�. P�ivítali jsme také hosty z DPS Mnichov, kte�í jsou 
vynikajícími tane�níky.  

V  kulturním  programu  nás  pobavila  country  skupina  Zuzanky  pod  vedením  u�itelek  ZŠ   p.  Kudlíkové 
a  Odstr�ilové. ….a p�išel i kouzelník. Své kouzelnické triky nám p�edvedl student sportovního gymnázia Vítek 
Válek.  

K poslechu a tanci hrála skupina Akord z Rýma�ova, která nám bude hrát i 28. dubna na „P�edmájové 
veselici“. K dobré nálad� p�isp�lo i losování tomboly. Za dárky a p�ísp�vky d�kujeme firmám Husqvarna 
Manufacturing CZ, Kamenský, Nad�žda Klí�ová, potraviny Rusková, trafika Garis, kv�tiná�ství Urbánková, 
kv�tiná�ství  Violka,  klenotnictví  ARIANA,  klenoty  pí. �apková,  papírnictví  Vondra, papírnictví Jelínek, 
ing. Vosáhlo, železá�ství Lindner, železá�ství Nikol, hodiná�ství pí. Kotásková, drogerie Darmovzal, drogerie 
REMI, M�Ú Vrbno, prodejna textilu v Albertu, dílna Iveta pí. Strnadová, sklárna Tomi, sklárna MATES, 

výrobna knedlík�,  Plasty  
Urbánek,  zelenina  Ilja,  
pekárna  Holaj,  pekárna  
Karlovice  a  dalším 
sponzor�m   z   �ad    host�
a �lenek LKŽ. 

Za LKŽ L. Strnadová  

Z oslavy MDŽ 
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Kone�n� je tady jaro! Už jsme se nemohli do�kat...  P�íroda se probouzí mílovými kroky, zahrádky zkrásn�ly 
krajkovím kv�t�. Z les�, luk a zahrad se ozývá veselý zp�v pták�, kte�í oslavují po obzvláš� tuhé zim� návrat 
jara. Hned se zdá sv�t veselejší. Pro naše obyvatele se tím 
znovuotev�ela daleko v�tší možnost vycházek. Sluní�ko je 
samo láká ven, což má blahodárný vliv na jejich náladu a 
zejména zdravotní stav. 

V našem Domov� jsme spole�n� oslavili MDŽ, o hudební 
doprovod se tentokrát postarali manželé Franekovi. Nejen, 
že byl stále plný parket, ale ti co tan�it nemohli, zpívali 
spole�n� s hudbou. Všichni, kdo p�išli, dostali malé 
pohošt�ní, nechyb�lo ani víne�ko �i veselá sout�ž „Ulov si 
svého kap�íka“. Úsp�šní rybá�i byli odm�n�ni drobnými 
cenami a nadšeným potleskem divák�. Spole�n� jsme 
rovn�ž pop�áli jubilant�m, kte�í v t�chto dnech oslavili své 
narozeniny a p�edali jim  drobný dárek. Naší oslavy se 
zú�astnily i �lenky Sdružení ob�an� zdravotn� postižených a 
Levicového klubu žen, které k nám pravideln� docházejí 
jako dobrovolnice. Na záv�r nám jejich �lenka paní 

Strnadová p�ednesla krásné verše speciáln�
v�nované ženám a jednu báse� dokonce v�novala 
i muž�m. Moc nás tím pot�šila. 

S našimi klienty jsme rovn�ž navštívili 
výstavu orchidejí v kulturním st�edisku St�echa 
ve Vrbn� pod Prad�dem, kde jsme obdivovali jak 

Ze života senior�  
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kv�ty živé, tak ty 
zv��n�né na 
fotografiích.  Náš 
výlet jsme nemohli 
zakon�it jinak, než 
posezením u velmi 
oblíbené horké 
�okolády.  

Už se moc t�šíme 
na p�ibývající 
teploty, až budeme 
moci po�ádat na 
zahrad� r�zné 
sportovní     aktivity 
a náš oblíbený 
táborák. 

Tak bu	 vítáno, 
milé jaro!  

Milena Reissner, pracovnice Dps Vrbno  

Se  svými  �leny  se  pravideln�  scházíme  vždy  na  ja�e,  abychom  zhodnotili  svou  �innost za uplynulý rok 
a seznámili je s návrhem práce na letošní rok.  

P�ivítali jsme vst�ícnost vedení podniku Advanced Plastics s.r.o., které nám umožnilo uspo�ádat setkání 
v jejich závodní jídeln�.  

V lo�ském roce jsme pro své �leny p�ipravili n�kolik zájezd�, které jsou velmi oblíbené. Také se nám poda�ila 
spolupráce s polskými p�áteli z m�sta Glogówek. Naše vzájemné návšt�vy u nich a jejich u nás sv�d�í o dobrých 
vztazích. V této �innosti chceme pokra�ovat i v tomto roce. Dobrých výsledk� dosahujeme i ve spolupráci se 
Spolkem P�átel Vrbenska. Vážíme si zájmu p�edstavitel� M�sta Vrbna a obcí Karlovice a Ludvíkov, které nám 
pomáhají i finan�ními prost�edky. 

Na  zahájení sch�ze nám p�išly zazpívat d�ti z p�veckého sboru Modrásek pod vedením  u�itelek D. Hoškové 
a L. Šajerové. Naším hlavním úkolem pro letošní rok je rozší�ení spolupráce se �leny ZOZP. Nezastupitelnou 
funkci vykonávají d�v�rnice jednotlivých úsek�. 

S povd�kem oce�ujeme pomoc našich sponzor�. Pomáhají nám svými dary zajiš�ovat akce pro �leny. Pat�í 
k nim: 

Ing. Klí�, p. Šrámek, p. Kostka, p. Kamenský, Ing. Gross, Ing. Holaj, Ing. Mader, p. Galle, p. Ludví�ek, 
Advanced Plastics s.r.o., Drogerie Darmovzal, lékárna Magnus. 

Všem našim �len�m i sponzor�m p�eji klidný, bezproblémový rok. Budeme se t�šit na další spolupráci.  

  Výbor ZOZP Vrbno p. P,  
E. Obrusníková, p�edsedkyn�

Hodnotící zpráva z výro�ní sch�ze Základní organizace zdravotn� postižených  
Vrbno pod Prad�dem 
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H�bitov
Vracím se znovu k ve�ejnému zasedání zastupitelstva m�sta dne 15. 3. 2012, kde mi 

bylo �e�eno na m�j dotaz ohledn� opravy h�bitovní zdi, že se s opravou nepo�ítá. 

Byla jsem sv�dkem výroku jednoho cizího návšt�vníka h�bitova, že to není h�bitov, ale „smetišt�“. V�bec 
jsem se nedivila, když vid�l trávu po kolena, n�mecký pomník u hlavní cesty na zemi, bránu rozbitou, ze	
odrabanou a to ješt� nev�d�l o tom, že pot�ebujete-li vykopat hrob a p�ijdete na Technické služby m�sta Vrbna, 
tak Vám �eknou, že to ned�lají, že si chlapy musíte sehnat sama. Když to s problémy ud�láte, zhrozíte se, že na 
Vás zeje jenom díra bez jakékoliv výzdoby a ješt� u poh�bu asistují lidé v zamazaných montérkách, že si 
p�ipadáte jako n�kde na stavb�. Toto je skute�nost, a ta o n��em sv�d�í. 

Žádám  Vás  znovu,  abyste  p�i  rozd�lování  financí  zvažovali  „co  ano  a  co  ne“! Že jsme povinni starat se 
o památky, které nám p�edkové zanechali, které jsou památkovým ú�adem chrán�né. Vizitkou m�sta je nám�stí, 
kostel a h�bitov, jestli se nám to líbí nebo ne! Jestli zbude, pak teprve to ostatní. 

M�jte, prosím, na pam�ti, že na tom „smetišti“ skon�íme všichni. P�ála bych si, aby to „smetišt�“ bylo 
d�stojné �lov�ku. 

P. S. Bude-li pot�eba žádost podep�ít podpisy obyvatel, zajistím. Snad to pot�eba nebude. 

   D�kuji a jsem s pozdravem 
Jindra Obadalová 

Bezru�ova 418, Vrbno pod Prad�dem 

Takto vypadají p�ipravené hroby na jižní Morav�

Listárna 
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Odpov�� paní Obadalové a možná i sd�lení dalším �tená��m:
Vážená paní Obadalová, na zastupitelstvu jste otev�ela téma h�bitova ješt� o n�co 

obsáhleji,  než  v  tomto   dopise.   Hovo�ila   jste   o   hlavní   brán�,   která   nejde   zav�ít, 
o neodvezeném odpadu, h�bitovní zdi, kterou by bylo t�eba opravit, zamýšlela jste se nad otázkou, kam 
p�ednostn� dávat prost�edky m�sta, ale také jste hovo�ila o službách spojených s vykopáním hrobu. Za�nu tím 
posledním - bylo mi t�žko, když jsem se od Vás na p�elomu let 2010/2011 dozv�d�la, jakou zkušenost jste 
prožívala p�i zajiš�ování vykopání hrobu, v nelehké dob� po ztrát� Vašeho manžela. �ekla jsem Vám tehdy, že 
jsme na ú�ad� o úrovni nebo podmínkách této služby nem�li žádný podn�t resp. nem�la jsem ani vlastní 
zkušenost. Zabývala jsem se proto ihned touto záležitostí a po projednání s panem �editelem Technických služeb 
Vrbno s.r.o. je služba touto firmou zajiš�ována od 1. 4. 2011 (viz webová stránka TS nebo informace p�ímo na 
Technických službách). Je proto vhodné tuto informaci zvýraznit, aby nedošlo k dezinformacím, to by nebylo fér.  

H�bitovní ze	 s n�kterými náhrobky je kulturní památkou, jako taková podléhá p�ísnému režimu, jednak co se 
týká dohledu orgánu památkové ochrany, ale také používání materiál� a technologií. Z p�edb�žných propo�t� jde 
o �ástky �ádov� v milionech. Opakovan�, snad již po�tvrté, jsme požádali o finan�ní podporu na 
Moravskoslezském kraji - zatím bezúsp�šn�. P�ipomínám, že finan�ní sbírku, vyhlášenou v minulém roce, jsme 
také orientovali na kulturní památky h�bitova a kostel. Výsledkem byla �ástka necelých 5 tis. K�. Tu jsme 
nakonec p�idali k 1 milionu, kterým m�sto p�isp�lo na renovaci maleb v kostele - také kulturní památka v našem 
m�st�. Na základ� Vašeho upozorn�ní jsme šli zkontrolovat 22. b�ezna Vaše p�ipomínky ze zastupitelstva. Pro�
hlavní bránu nelze zav�ít? Zjistili jsme, že zav�ít jde.  Pravd�podobn� zvýšením terénu pod vraty - což se p�i 
mrazech stává, že se zvedne zem po promrznutí - nebylo možné p�echodn� vrata dov�ít. Nicmén� navrhneme 
rad� vy�lenit �ást náklad� v p�íslušné kapitole rozpo�tu na provedení opravy hlavního vstupního pr��elí a bránu 
opat�it novým nát�rem, p�i té p�íležitosti bude vhodné snížit „práh“ brány a zlepšit tak zavírání. V rad� již bylo 
d�íve rozhodnuto nechat zpracovat návrh na úpravu cest na h�bitov� s tím, že bychom za�ali hlavní cestou od 
brány nahoru a také rampou mezi spodní a horní �ástí h�bitova, jejíž z�ízení je dluhem mén� pohyblivým 
spoluob�an�m. 

Také jsme zjistili tento den, že veškeré odpadové nádoby i kontejnery skute�n� byly zapln�ny a vedle 
kontejneru  byly  naskládané  pytle  s  odpadem.  Tento  stav  se  opakuje  po zim� tém�� týden, co týden. Odpad 
z úklidu hrob� je Technickými službami vyvezen v pátek a v pond�lí znovu. Bylo mi sd�leno jednou ob�ankou 
m�sta, že jsou h�bitovy, kde si lidé odvážejí odpad do odpadových nádob dom�. Ale to není obvyklé ve Vrbn�, 
ale snad je to tak dob�e. Vždy� jde o p�echodný stav cca 2-3 týdn� zjara a p�ed svátkem Památka zesnulých.  

A  co  se  týká  p�vodních historických náhrobk�? Jaký je názor ob�an� m�sta? Od alternativy vše demontovat 
a odvézt nebo zakonzervovat n�které náhrobky (které?), je vše odvislé od rozhodnutí dát n�který rok prioritu 
h�bitovu  a  zárove�  rozhodnout  v  zastupitelstvu  o  vy�len�ní  prost�edk�  pro  tento ú�el a n�kde jinde ubrat. 
Z  b�žných  provozních  prost�edk�  �eší  m�sto  každý  rok  b�žné  v�ci - koup�  a  opravy lavi�ek, oprava zídky 
u márnice, oprava historických stojan� na kv�tiny, kácení strom�, výsadba kv�tin podél spodního chodníku. 

Ing. Helena Kudelová, starostka 

Pod�kování
Prost�ednictvím vrbenského Zpravodaje z celého srdce d�kujeme Matuškov� rodin� za 

okamžitou pomoc a poskytnutí nového teplého domova, policist�m, hasi��m za uhašení 
domu a za záchranu našich zví�átek, M�Ú Vrbno pod Prad�dem, starostce Ing. Helen� Kudelové, Ing. Ivet�
Pešatové, sponzor�m, anonymním dárc�m, �eskému �ervenému k�íži, kolektivu Hruška, t�íd� 9. A, u�itel�m, 
všem ob�an�m Vrbna a okolí za materiální, humanitární a finan�ní pomoc po požáru bytového domu na ulici 
Krej�ího 488 dne 14. ledna 2012. Ješt� jednou všem moc a moc d�kujeme.  

Katka a V�ra Šmachovy 

Pod�kování
S �asovým odstupem bychom také cht�li tímto zp�sobem pod�kovat všem našim 

p�átel�m, ob�an�m m�sta Vrbna pod Prad�dem, p�íslušník�m Policie �R a Hasi�skému záchrannému sboru, 
v�etn� M�Ú Vrbno pod Prad�dem a ��K za psychickou, materiální a finan�ní pomoc po požáru v dom� na ul. 
Krej�ího �. 488 dne 14. ledna 2012. Nemenší pod�kování pat�í mým rodi��m, kte�í nám okamžit� po této 
události poskytli pomoc nejen morální a finan�ní, ale p�edevším v daný okamžik tu pomoc nejd�ležit�jší, a to 
v podob� náhradního ubytování. Ješt� jednou d�kujeme všem za obrovskou solidaritu. 

Simona Hanáková s dcerou So�ou a Sárou 
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Plánujete výlety na jarní období? 
Až budete �íst tyto �ádky, podle kalendá�e budeme již mít jaro. Doufám, že tuhou zimu 

vyst�ídá krásná jarní obloha bohat� prozá�ená slune�ními paprsky. Pokud p�idáte do svého 
turistického kalendá�e výlet na rozhlednu na �esko - polské hranici, ur�it� nebudete litovat.  

Nová rozhledna stojí na Hrani�ním vrchu (527 m n. m.) u M�sta Albrechtice a byla otev�ena dne 1. �íjna 
minulého roku. Rozhledna je unikátní a nemá v celé republice obdoby. Byla vybudována ze dvou nevyužívaných 
ocelových v�ží, p�vodn� sloužících k p�enosu signálu. Jejich majitelem byla Telefónica O2 a v�že již nebyly delší 
dobu využívány. Na jednu z v�ží v sou�asné dob� vede 149 schod� a její vyhlídková plošina je propojena lávkou 
s vyhlídkovou plošinou druhé v�že.  

Polský rozcestník na Hrani�níku 

Unikátní rozhledna nad Albrechticemi
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K rozhledn� je t�eba na k�ižovatce v Albrechticích pokra�ovat ve sm�ru od Hol�ovic rovn� na Pisko�ov. Asi 
dva kilometry za Albrechticemi se dá zaparkovat na louce p�i hlavní silnici. Sm�r jízdy je v Albrechticích 
opat�en ukazatelem, další ukazatel se nachází v míst� odbo�ky k rozhledn�. 

Cesta k rozhledn� s výškovým rozdílem zhruba 80 metr�, je dlouhá necelý kilometr. Je vysypaná hrubším 
št�rkem. Tomuto faktu je pot�eba p�izp�sobit obuv.  

Rozhled je tu úžasný a p�i pohledu z výšky vynikne nádherná kresba krajiny v okolí Albrechtic. 
Dole pod rozhlednou jsou krom� odpo�ívadla se st�íškou t�i sestavy lavi�ek a stolku. Rozhledna je voln�

p�ístupná. 
V blízkosti parkování m�žete najít další dv� zajímavosti. Vydáte-li se pár desítek metr� dál ve sm�ru na 

Pisko�ov, vpravo uprost�ed louky m�žete navštívit osamocenou košatou lípu.    
Po dalších zhruba p�ti stech metrech vlevo u silnice si m�žete prohlédnout kapli�ku z 18. století.  

Helena Rusková  

  2. 4. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
  2. 4. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
  2. 4. -  13. 4. - výstava Vrbenské velikono�ní vají�ko - dekorace - St�echa 
  3. 4. -  Jarní tvo�ení - 14:30 hod - MŠ Ve Svahu 
  3. 4. -  Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
  3. 4. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa    
  3. 4. -  Tritzur-6 - �asovka na 5 km se startem v 17:00 hod od hájenky v Železné 
  5. 4. -  Univerzita t�etího v�ku - Planeta Zem� - p�ednáší Ing. Pavel Finkous - 16:00 hod - St�echa 
  5. 4. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
  5. 4. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Nap�í� Tanzánií“ - p�ednáší PaeDr. Bronislava  
              Hyvnarová - 18:00 hod - St�echa 
  6. 4. -  Koncert: Písn� s loutnou od 19:30 v Libuši Karlova Studánka  
  7. 4. -  výšlap Klubu vrbenských turist� - sraz 8:30 hod u kostela - Vrbno - Vysoká Hora -  Malá hv�zda - 

 Ludvíkov - Vrbno (17 km) 
  8. 4. -  Velikono�ní tane�ní zábava od 19:00 v Letních lázních Karlova Studánka  
10. 4. -  „Školení poskytování první pomoci pro ve�ejnost“ - p�ednáší akreditovaný lektor Oblastního spolku 

��K - 17:00 hod - St�echa 
10. 4. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
10. 4. -  Tritur-7 - spurty na cyklodráze �erná Opava v 17:00 hod 
12. 4. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
13. 4. -  sch�ze MO KS�M - 16:30 hod - St�echa 
13. 4. -  spole�ný koncert dvou legendárních bluegrassových kapel POUTNÍCI z Brna a COP z Plzn� -  
 19:00 hod - St�echa 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - duben 
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13. 4. -  Koncert: Hudební pot�šení od 19:30 v Libuši Karlova Studánka  
14. 4. -  Tritur-8 - jarní cyklorallye - zahájení sezóny v 10:00 hod za�íná u nádraží �D 
15. 4. -  Vrbenský Drá�ek - 1. závod cyklistického seriálu pro mládež od 4 do 16 let za�íná v 10:00 hod  
 na cyklodráze �erná Opava 
do 15. 4. - Galerie na schodech - Sportovní gymnázium Vrbno - výstava fotografií „Vítkovice“ 
             - Jind�ich Štreit.    
16. 4. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
16. 4. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
16. 4. -  18. 5. - Galerie na schodech - Gymnázium Vrbno - fotografie Báry Locku „Ro�ní období“  
17. 4. -  Divadelní festival - po�ádá divadelní kroužek Divadýlko Dividýlko p�i ZŠ - 15:00 hod - St�echa 
17. 4. -  Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
17. 4. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
17. 4. -  Tritur-9 - �asovka na 7 km se startem v 17:00 hod od hájenky v Železné 
18. 4. -  p�ednáška „Síla vzájemné spolupráce“ - p�ednáší Zdenka Hrázská, lektorka komunikace  
 a  mezilidských vztah�  - 17:30 hod - St�echa 
19. 4. -  Univerzita t�etího v�ku - Planeta zem� - p�ednáší Ing. Pavel Finkous - 16:00 hod - St�echa 
19. 4. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
19. 4. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „P�ídavné látky nebo-li é�ka v potravinách“ -  p�ednáší  
 Mgr. Libor Voto�ek - 18:00 hod - St�echa 
do 19. 4. - výstava „Bílá stopa“ vedoucí až k reprezentaci - za sportovní kariéru získané poháry, medaile, 

 diplomy (i vzpomínky) vystavují n�kte�í bývalí reprezentanti �SSR a �R z Vrbna pod Prad�dem  
 a okolí - St�echa 
20. 4. -  Noc s Andersenem „Draka je lepší pozdravit“ - 19:00 hod - M�stská knihovna 
20. 4. -  Evropský kabaret od 19:30 v Libuši Karlova Studánka  
21. 4. -  loutková pohádka pro d�ti a jejich rodi�e „O Sn�hurce“ dopln�ná písni�kami a doprovodem 

 hudebních nástroj� - hraje Malé divadélko Praha - 15:00 hod - St�echa 
23. 4. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
23. 4. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
23. 4. -  vernisáž výstavy „Vrbno známé i neznámé“ - vystavuje Spolek P�átelé Vrbenska - 16:30 hod - 

 St�echa. Výstava potrvá do 25. 5. 2012 
24. 4. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
24. 4. -  Tritur-10 - druhé spurty na cyklodráze �erná Opava v 17:00 hod 
25. 4. -  hudebn� zábavný po�ad „Opereta v r�žové zahrad�“ - 19:00 hod - St�echa 
26. 4. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
26. 4. -  Koncert: Adamusovo trio od 19:30 v Libuši Karlova Studánka  
27. 4. -  XV. Jarní koncert - po�ádá d�tský p�vecký sbor Sedmihlásek - 16:00 hod - Mír 
27. 4. -  Cestopisná p�ednáška: Holandsko od 19:30 v Libuši Karlova Studánka  
28. 4. -  Vrbenský Drá�ek - 2. závod syklistického seriálu pro mládež od 4 do 16 let. Za�íná v 10:00 hod  
 u Jamajky 
28. 4. -  P�edmájová veselice - po�ádá LKŽ Vrbno - 17:00 hod - St�echa 
29. 4. -  SPAC - Cena Trispolu - cyklistický závod na 64 km/17 km/36 km/ se startem v Karlovicích  
 v 10:00 hod 
30. 4. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
30. 4. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
do 18. 5. výstava obraz� „Barevné posezení�ko“ Jany Zajasenské a Víta Johna z Olomouce  
               - Art galerie Penzionu U �eky Karlovice 
Tane�ní ve�ery s živou hudbou - každou sobotu v 19:00 hod v Letních lázních Karlova Studánka  

Na	a Trzaskaliková 
 St�edisko kultury a vzd�lávání ST�ECHA Vrbno p. P.  
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KULTURNÍ PROGRAM
  6. 4. - Koncert: Písn� s loutnou   od 19:30 v Libuši 
  8. 4. - Velikono�ní tane�ní zábava   od 19:00 v Letních lázních 
13. 4. - Koncert: Hudební pot�šení   od 19:30 v Libuši 
20. 4. - Evropský kabaret   od 19:30 v Libuši 
26. 4. - Koncert: Adamusovo trio   od 19:30 v Libuši 
27. 4. - Cestopisná p�ednáška: Holandsko   od 19:30 v Libuši 
Tane�ní ve�ery s živou hudbou – každou sobotu v 19:00 hod v Letních lázních 
                                                          

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

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

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

INTERNET
V dob� provozu kavárny v Letních lázních je v hale k dispozici zdarma po�íta� p�ipojený k internetu. 
Doporu�ená doba pro jedno sezení je 20 minut s ohledem na pot�eby ostatních pacient�. 

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 

SPORTOVNÍ  AKCE – sledujte na plakátech

Aktuální informace o kulturních programech 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 referentka 

Lázn� Karlova Studánka 
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3. 4. 2012 v 17:00 hod. - Vernisáž výstavy prací žák� ZS Zlaté Hory - Galerie SNOP M�stského muzea. 
4. 4. 2012 v 17:00 hod. - Celnice - cyklistický závod - Rovinatá �asovka - Goldtour Zlaté Hory. 4. 4. 2012-5. 4. 
2012 -Velikono�ní prodejní výstavka - 9:00 - 17:00 hod v Multifunk�ním volno�asovém centru  
6. 4. 2012 ve 20:00 hod. - Meru�kový ostrov - kino - Vstupné 70,- K�, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní. 
7. 4. 2012 v 15:00 hod. - Arthur a Maltazardova pomsta - kino - Vstupné 50,- K�, mlád. p�íst., �eský dabing. 
12. 4. 2012 v 18:00 hod. - MUDr. Radim Uzel - Na sloví�ko, pane doktore. P�íb�hy a vypráv�ní z léka�ské 
                          praxe sexuologa – Multifunk�ní centrum. Vstupné 120,- K�. 
13. 4. 2012 ve 20:00 hod. - O rodi�ích a d�tech - kino - Vstupné 60,- K�, mládeži p�ístupný, v p�vodním zn�ní. 
14. 4. 2012 do 9:30 hod. - Basketbalový turnaj o pohár starosty M�sta ZH - Ve školní t�locvi�n� ZH. 
14. 4. 2012 v 15:00 hod. - Alvin a Chipmunkové 3 - kino - Vstupné 50,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing. 
18. 4. 2012 v 17:00 hod. - Celnice naopak - cyklistický závod - Goldtour ZH. Start - Hrani�ní p�echod ZH. 
20. 4. 2012 v 10:00 hod. - Den zem� - „Vysa	 svou alej.“ Za Penzionem Orlík – Starý Rejvíz. 
20. 4. 2012 ve 20:00 hod. - Poupata - kino - Vstupné 75,- K�, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní. 
21. 4. 2012 v 15:00 hod. - 	íše hra�ek - kino - Vstupné 40,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing. 
24. 4. 2012 - Holgroup cup - tenisový turnaj -  turnaj v tenise 1.5. - 30.7.12 – tenisové kurty ve Zlatých Horách. 
27. 4. 2012 v 17:00 hod. - U�itelský koncert - V koncertním sále ZUŠ F. Schuberta. 
27. 4. 2012 ve 20:00 hod.- Kone�ná uprost�ed cesty - kino - Vstupné 70,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky. 
28. 4. 2012 v 17:30 hod. - P�íliš mladá noc - kino - Vstupné 70,- K�, mládeži p�ístupný, v p�vodním zn�ní. 
30. 4. 2012 v 16:00 hod. - Pálení �arod�jnic - Zahájení turistické sezóny na Zlatohorsku. 
2. 5. 2012 v 17:00 hod. - Pekinova šestka - cyklistický závod - Goldtour Zlaté Hory. Start - Dolní Údolí  
                    Hotýlek U Pekina. 

Více o kulturních, sportovních a spole�enských akcích na www.zlatehory.cz – kulturní kalendá� akcí. 
Aneta Albertová M�stské informa�ní centrum Zlaté Hory, tel./fax: 584 425 397, e-mail: mic@zlatehory.cz

M�stské divadlo Bruntál,  tel.: 554 712 765, web: akce.mubruntal.cz 

2. 4. v 19 h. Audien�ní sál zámku 
iFlautisti – flétnové kvarteto pro širokou ve�ejnost. Vstupné 100 K�, studenti a senio�i 75 K�.
14. 4. v 19 h. divadlo 
Screamers – 15 let v dámských šatech – Oblíbená travesti skupina. Vstupné je 210,- K�. 
16. 4. v 8. 30 a v 10 h.  
O slune�níku, m�sí�níku a v�trníku - – klasická hraná pohádka pro d�ti ZŠ, ZŠ a ve�ejnost   
23. 4. v 19 h. divadlo 
Moucha na zdi hrají D. Bláhová a V. Kratina a ú�astníci sout�že Stardance 
26. 4. v 15 hod. divadlo 
Akademie MŠ Komenského - Výro�ní akademie mate�ské školy „Mahenky“. Vstupné 20 K�. 

Výstavy:
Jind�ich Štreit – (AB) NORMALIZACE - Výstava potrvá do 9. dubna 2012 - Zámek  
Stanislav Nemrava - Nová Okna - obrazy, objekty, koláže a reliéfy 16. 4. do 15. 5. - Zámek 
Jozef Danyi - kreativní portrétní fotografie. Potrvá do konce dubna. foyer divadla v Bruntále
Bruntálská kraslice 2012 - 1. 4. - 22. 4. výstavní sí� zámku Bruntál 

St�edisko volného �asu Bruntál, www.svcbruntal.cz. 
  

5. – 6 .4.   - SV
 Pod Lipami 8.00 – 15.00 - P�ím�stský tábor. Bližší na tel.: 737286395  
6. 4. výlet - Výlet do ZOO Zlín (Lešná) 
13. 4. od 18 hod.- No�ní pozorování  
14. 4. - Poznej svoje m�sto - Nová zajímavá sout�ž  
20. 4. 9 - 16 hod. - Den Zem� – Jarní probouzení parku    
27.4. v 18 h. - No�ní hrátky 

Kalendá� akcí ve Zlatých Horách 

Kalendá� akcí v Bruntále 
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27. 4. - 29. 4. - Ekovíkendovka spojená s exkurzí a p�ednáškou ve Velkém kotli.  
30. 4. v 15 h. - Slet �arod�jnic  

MUSIC bar Barbar, www.barbarbar.cz 
  6.4.  Velikono�ní p�ekvapení 
  7.4.  OFF AXIS  (Frenštát) 
13.4.  BOKOMARA - Luboš Jav�rek + Petra "Šany" Šanclová 
14.4.  HUSTEJ  WIMPY - kníže pornofolku 
21.4.  Polsko - �eský  Muzzyfest - zahrají dv� kapely z Opole + dv� místní 
28.4.  ALCHEMY 

Další akce:   28. 4. od 10 h. nám�stí Míru - Vítání Jara 2012 – motosraz v Bruntále - �tvrtý ro�ník akce
      28. 4. - 12. ro�ník turistické akce „Po sopkách Bruntálska“ Více zde: www.kctkrnov.cz.    

Dita Dulovcová, M�stské divadlo Bruntál 

M�stské divadlo
ned�le 1. dubna v 15:30 hodin 
MICHAL NESVADBA - „MICHAL�V SALÁT“ - D�tské p�edstavení o knížkách plných pohádek.  
úterý 24. dubna v 19:00 hodin 
SKUPINA SCREAMERS - „15 LET V DÁMSKÝCH ŠATECH“ - Jubilejní travesti show.  
pátek 27. dubna v 17:00 hodin 
OD SRDCE K SRDCI ANEB D�TI D�TEM - p�ehlídka soubor� SV� Mé	a 
sobota 5. kv�tna v 17:00 hodin 
DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH - slavnostní koncert k 50. výro�í orchestru ZUŠ Krnov 
�tvrtek 10. kv�tna v 19:00 hodin 
HANA ZAGOROVÁ a PETR REZEK se skupinou Ji�ího Dvo�áka.  
�tvrtek 17. kv�tna v 19:00 hodin 
Zden�k Jirotka: SATURNIN - dramatizace populární knihy. Hraje: Divadlo Šumperk.  
sobota 19. kv�tna v 19:00 hodin 
SWINGOBRANÍ - koncert BigBandu Krnov 

St�edisko volného �asu mé�a
ned�le 22. dubna v 15.30 hodin - O SLUNCI - loutková pohádka. Hraje: KRNOVÁ�EK.  

„Hornoslezské slavnosti“
pátek 25. kv�tna – Koncertní sí� sv. Ducha - Konference o historii horního Slezska
sobota 26. kv�tna – Hlavní nám�stí - Kulturn� zábavný den
ned�le 27. kv�tna v 19:00 hodin - M�stské divadlo Krnov - JAROMÍR NOHAVICA koncert

DEN Zem� 2012
st�eda 18. dubna v 14:00 hodin - Koncertní sí� sv. Ducha - setkání zástupc� m�sta s žáky škol
sobota 21. dubna – 10:00-17:00 hodin - Hlavní nám�stí Tradi�ní jarmark  
�tvrtek 26. dubna v 17:00 hodin - Koncertní sí� sv. Ducha - Koncert pro stromy

Flemmichova vila
sobota 7. dubna od 10:00 do 14:00 hodin - VELIKONOCE V MUZEU - tvo�ivá dílna 
27. b�ezna – 15. dubna - VELIKONOCE - miniexpozice z cyklu o lidových tradicích 

Koncertní sí� sv. Ducha
pond�lí 2. dubna v 8:30 a 9:45 hodin - DECHOVÉ NÁSTROJE výchovný koncert ZUŠ 
úterý 3. dubna v 19:00 hodin - iFlauTisti Mezinárodní flétnové kvarteto 
�tvrtek 12. dubna v 8:30 a 9:45 hodin - KLÁVESOVÉ NÁSTROJE výchovný koncert ZUŠ 
ned�le 15. dubna v 17:00 hodin - BENEFI
NÍ KONCERT  
st�eda 18. dubna v 8:30 a 9:45 hodin - STRUNNÉ NÁSTROJE výchovný koncert ZUŠ 
st�eda 25. dubna v 18:00 hodin - ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ Krnov 
úterý 1. kv�tna v 10:00 hodin – nádvo�í – KRNOVANKA - Májový koncert  

Kultura v Krnov�
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ZVE VŠECHNY MILOVNÍKY P	ÍRODY NA VÝŠLAP 
KDY:  7. 4. 2012 
KAM: Vrbno p. prad�dem – Vysoká hora – malá Hv�zda – Ludvíkov – Vrbno p. Prad�dem (17km) 
SRAZ: 8:30 u kostela 

Myslivecké sdružení PRAD
D po�ádá v letošním roce pro p�íznivce myslivosti i širokou ve�ejnost st�elecké  
a spole�enské akce, na které si Vás dovolujeme co nejsrde�n�ji pozvat. 
Rozpis jednotlivých akcí pro rok 2012 je v níže uvedené tabulce. 
V��íme, že si najdete �as ke st�eleckému sportu, rádi Vás na naší st�elnici uvítáme. 

St�elecké akce, tréninková st�elba a další akce pro ve�ejnost  na st�elnici MS PRAD�D – 2012

Datum St�elecká akce Zajiš�uje (telefon) 

29. 4. 2012 Trénink – kulová a broková st�elnice Kostka K.ml. 723178970; Bureš V. 606721514  
Jank� A. 736241242  

26. 5. 2012 
Ve�ejný st�elecký závod – Kulový �ty�boj
malorážkou, lovecké kolo - sobota 

Kostka K.ml. 723178970; Jank� A. 736251242; 
Bureš V. 606721514, Zaoral J. 732235888  

  3. 6. 2012 Trénink – kulová a broková st�elnice Kostka K.ml. 723178970; Bureš V. 606721514  
Jank� A. 736241242  

23. 6. 2012 
Myslivecký den – Letní slunovrat - 
sobota 

Kostka K.ml. 723178970; Jank� A. 736251242; 
Bureš V. 606721514, Zaoral Jan 732235888 

  1. 7. 2012 Trénink – kulová a broková st�elnice Kostka K.ml. 723178970; Bureš V. 606721514    
Jank� A. 736241242 

29. 7. 2012 Trénink – kulová a broková st�elnice 
Kostka K.ml. 723178970; Bureš V. 606721514    
Jank� A. 736241242 

25. 8. 2012 Memoriál  L. Ju�ici -  Okresní p�ebor 
v myslivecké st�elb� - sobota 

Okresní st�elecká komise OMS Bruntál 
Kostka K.ml. 723178970; Jank� A.736241242 

  2. 9. 2012 Trénink – kulová a broková st�elnice 
Kostka K.ml. 723178970; Bureš V. 606721514    
Jank� A. 736241242 

  8. 9. 2012 Ve�ejný st�elecký závod   
53. ro�ník Ceny Prad�du - sobota  

Kostka K.ml. 723178970; Jank� A. 736251242; 
Bureš V. 606721514; Zaoral J. 732235888 

30. 9. 2012 Trénink – kulová a broková st�elnice 
Kostka K.ml. 723178970; Bureš V. 606721514    
Jank� A. 736241242 

21.10. 
2012 

Trénink – kulová a broková st�elnice Kostka K.ml. 723178970; Bureš V. 606721514    
Jank� A. 736241242 

Podmínky: 
• Tréninkové st�elby se konají vždy ve stanovený termín (ned�le) v dob� od 9:00 do 12:00 hodin. 
• V každém tréninkovém termínu je na st�elnici p�ítomen st�elecký instruktor MS Prad�d 
• P�i st�elb� z vlastních zbraní je t�eba se prokázat zbrojním pr�kazem a pr�kazem zbran�
• Pro skupiny i jednotlivce nevlastnící zbrojní pr�kazy lze umožnit st�elbu z malorážky, flobertky, 

vzduchovky za dohledu st�eleckého instruktora (náboje je možno zakoupit na st�elnici) 
• Kulové a brokové náboje si zajiš�uje st�elec 

Myslivecké sdružení PRAD�D Vrbno pod Prad�dem 

KLUB VRBENSKÝCH TURIST�

p�i TJ SOKOL VRBNO POD PRAD�DEM
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Tréninková st�elba na kulové st�elnici – ceník: 
 (kulovnice, malorážka, pistole, revolver)   100,-K�/osoba 
Po vzájemné dohod� po 12:00 hodin� pokra�ování st�eleb  100,-K�/osoba/hod. 
St�elba ze zbran� MS   - malorážka (v�etn� ter�e)     50,-K�/10 ran(v�. náboj�) 
  - revolver FLOBERT (v�. ter�e) 8 ran    30,-K�/8 ran (v�. náboj�) 
  - brokovnice skeet     30,-K�/položka 
Lovecké kolo úplné (20 asfaltových ter��)   100,-K�/položka 

     Výbor MS PRAD
D Vrbno pod Prad�dem 

Organizáto�i turnaje d�chodc� ve stolním tenise se omlouvají firmám a jednotlivc�m, na které zapomn�li p�i 
záv�re�ném hodnocení a pod�kování. Jedná se o firmu Pega Krnov - Martin Vilímek a Tiskárna Vrbno - 
František Zubalík. 

Ješt�  jednou  se  omlouváme, d�kujeme za pomoc a spolupráci a doufáme, že nám svou p�íze� budete v�novat 
i v dalších letech. 

1.  ro�ník seriálu cyklistických závod� pro d�ti a mládež  
MIKROREGION VRBENSKO

   

Vrbenský drá�ek je seriál cyklistických závod� pro d�ti a mládež. Jednotlivé závody se konají v obcích, 
náležících do Mikroregionu Vrbensko. 

ZÁVODY:   
• ne 15. dubna Mnichov – cykloareál �erná Opava 
• so 28. dubna Vrbno pod Prad�dem – U Jamajky 
• so 5. kv�tna Ludvíkov – Autocamping Dolina 
• so 26. kv�tna Karlovice  
• so 16. �ervna Železná – U Radka 
• so 23. �ervna Karlova Studánka  
• ne 1. �ervence finále: Mnichov –cykloareál �erná Opava 

Start závodu je vždy v 10hod. Prezentace je od 9hod. Startovné je 5,- na každý závod. 

KATEGORIE:   kategorie A     starší žáci, kadetky – ro�níky hoši cca 1999-98, dívky 1996-97 
 kategorie B    mladší žáci, žákyn� – ro�níky hoši 2000-2002, dívky 1998-2000 
 kategorie C   p�edžáci hoši 2003 a mladší, dívky 2001 a mladší 
 kategorie D   za�áte�níci  - bez rozdílu  

Kategorie dle v�ku jsou pouze orienta�ní, v závodech jsou up�ednost�ovány starty na rozjíž	ky tak, aby spolu 
závodily d�ti stejné výkonnosti bez ohledu na v�k. Zkušen�jším závodník�m je umožn�n start ve vyšší kategorii.  

BODOVÁNÍ: 
V každém závod� bude vytvo�eno jedno celkové po�adí ze všech kategorií. Body se ud�lují podle klí�e:  
poslední závodník získává po�et bod� rovnající se výslednému �asu vít�ze.  
První závodníci získávají navíc koeficient: 46, 37, 29, 22, 16, 11, 7, 4, 2, 1 

V tabulce celkového po�adí budou kategorie barevn� odlišeny. 
Vyhlášení celkového po�adí prob�hne v rámci finálového závodu. 
www.acsvrbno.estranky.cz                

 Alena Mlyná�ová, mlynarova.a@seznam.cz , mob. 733707736 

Omluva 

Vrbenský drá�ek 
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24. ro�ník celoro�ní cyklistické sout�že jsme sice již v únoru za�ali Memoriálem Jind�icha Knápka a v b�eznu 
pokra�ovali na cyklistické dráze �erná Opava spurtérskými sout�žemi, hlavní akce však za�ínají až v dubnu – 
konkrétn� 3.dubna �asovkou na 5km se startem u hájenky v Železné. Dostali jsme již zprávu, že se na nás, tak 
jako už n�kolik let, chystají mladí cyklisté z Ktukolu Glucholazy a tak doufáme, že se k nám p�idají i další mnozí 
amatérští cyklisté z Vrbna, abychom náhodou nebyli polskou p�esilou p�eválcováni. 

Zvlášt� zveme mládež, která hojn� na kole po Vrbn� jezdí, aby se p�išla pom��it s již zkušen�jšími cyklisty. 
Dokážeme v mnohém poradit, a� už se jedná o techniku, nebo taktiku jízdy, máme také bohaté trenérské 
zkušenosti, abychom v�d�li, co je pro leckterého p�íchozího to nejlepší. Nemusí to být vždy závod�ní, ale také 
správn� zajetá turistika, co dokáže v život� cyklistu pot�šit. Kalendá� ve�ejných akcí je umíst�n na našich 
stránkách, krom� toho budeme akce popularizovat i v kalendá�i kulturních a sportovních akcí zve�ej�ovaném ve 
Zpravodaji. 

Hlavním sponzorem celé, tak�ka �ty�iceti akcemi zapln�né sout�že, je nová prodejna a opravna kol KARLOS 
KOLO, která má sídlo v Železné mezi obchodem a hospodou a jejímž majitelem je pan Karel Drtil. Dlouholetým 
významným sponzorem je firma ZEMNÍ PRÁCE DARMOVZAL, jejíž sou�asný majitel jako mladík v ACS 
Vrbno vyr�stal.  Tehdy jsme se ješt� jmenovali TOM Drakov /turistický oddíl mládeže/ a p�sobili jsme pod 
turistickým oddílem Sokola Vrbno. Celou akci rovn�ž sponzoruje M�sto Vrbno a to 8.000 korunami, nároky na 
administrativu bohužel tuto �ástku významn� snižují, takto poskytnutá dotace spíše slouží k výrob� papír�, jejich 
kopií a op�t dokonce požadují ofocený Zpravodaj. Menší m�rou se podílí i tradi�ní sponzo�i jako Aleš Remeš, 
Martin  Butora,  Sn�ženka,  hospoda  U  Radka,  CykloChre�o, Garis, Instal-Top, Zdravá výživa paní Dlužanské 
a Jamajka. 

Po dlouhá léta se ti, kte�í pravideln� cyklistickou sout�ž navšt�vovali, dostávali mezi dobré cyklisty, mnozí 
z nich se dostali i do reprezentace �R, dokázali jsme vychovat i takové, kte�í se cyklistikou dokážou uživit. Na 
takových úterních akcích se pokládají základy pro tituly krajských mistr�, které za tu dobu již ani nedokážeme 
spo�ítat, pro tituly mistr� �R, kterých na svém kont� máme již šestnáct, špi�ku ledovce tvo�í titul mistra Evropy 
Lubomíra Petruše, který tuto sout�ž vyhrál t�ikrát v letech 2005-2007. Mistr sv�ta Zden�k Mlyná� byl nejlepší 
v roce 1992, dva roky p�edtím, než nejvzácn�jší trikot získal. 

  

acsvrbno.estranky.cz 

Tritur 2012 
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,,Knihy nemají být ozdobou domu, nemají být cenným zbožím, ale mají být zásobnicí, která živí ducha.“ 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  CÍLEK, V.:  Kameny domova.  Praha: Krásná paní, 2011.
2.:  GRYGAR, J.:  Na kole ke hv�zdám: co to je Ebicykl – tipy na týdenní cykloputování – pr�vodce po 
hv�zdárnách a planetáriích. Plze�: Cykloknihy, 2011.
3.:   MATRAGI, B.:  Jedu dál.  Praha: Ikar, 2011.
4.:  ZVELEBIL, J.:  Na vandru s reflexem VII. 
eši jsou všude! Jak se jim vede?  Praha: Brána, 2011.
5.:  ŠTROUGAL, L.:  Ješt� pár odpov�dí.  Praha: Epocha, 2011. 
… pro d�ti a mládež 
1.:  �ERNÝ, J.:  Obrázky z �eskoslovenských d�jin 1918-1945.  Praha: Albatros, 2011. 
…z beletrie 
1.:  GIORDANO, P.:  Osam�lost prvo�ísel.  Praha: Odeon, 2011. 
Rozhodnutí ud�láme b�hem pár vte�in a jejich d�sledky pak neseme po zbytek života. Pravdivost tohoto tvrzení 
doslova na vlastní k�ži otestovali protagonisté tohoto románu. Alice a Mattia se v d�tství rozhodli špatn�, p�itom 
nešlo o nic závažného, ona se jen necht�la stát závodnicí v lyžování a on nehodlal vzít na oslavu ke spolužákovi 
svou mentáln� postiženou sestru. Dalo by se to pochopit, byli ješt� malí, ale tíha následk� je neušet�ila, naopak 
dopadla na n� celou svou vahou. 
2.:  JEDLI�KA, M.:  Nejslavn�jší mordy první republiky.  Praha: Daranus, 2011. 
Sv�t p�edvále�ného �eskoslovenska a jeho zlo�iny – vraždy. Autor knížky má za sebou více než t�icetiletou praxi 
kriminalisty  a  o  zlo�inech  píše  zasv�cen�.  Rozumí  psychologii vrah� i práci lidí, kte�í je stíhali, usv�d�ovali 
a soudili ve dvacátých a t�icátých letech minulého století. 
3.:  KEMPFF, M.:  Uloupená žena: osudová láska Karla Velikého.  Praha: NS Svoboda, 2011. 
Neuv��itelný p�íb�h ženy, která si podmanila Karla Velikého. Poutavý román o umín�né žen�, která svou 
nezlomnou láskou rozhodujícím zp�sobem ovlivnila evropské d�jiny raného st�edov�ku.
 4.:  KAY, S.:  D�dictví.  Ostrava: Domino, 2012. 
 D�dictví je román o královn� Alžb�t� I., druhorozené dce�i Jind�icha VIII. a jeho druhé manželky Anny 
Boleynové.  Alžb�ta  dostala  do  vínku  nejen uhran�ivý p�vab a pronikavou inteligenci, ale i p�ekvapiv� tvrdou 
a nevypo�itatelnou povahu. Je to román o královn�, která celý sv�j život hledala sob� rovného partnera, ale 
skute�nou lásku cítila jen ke své zemi. Kv�li ní byla ochotna postavit se nejv�tším evropským panovník�m, do o�í 
jim  lhát  �i  vyhrožovat,  vysmívat  se  jim,  sp�ádat  neuv��itelné intriky a dát v sázku nejen své osobní št�stí, ale 
i holý život. 
5.:  HILLIGES, I.M.:  Ozv�na afrických bubn�.  Frýdek-Místek: Alpress, 2012. 
Když Elenin manžel po návratu z reportáže v Africe za n�kolik dní zem�e, Elena se s tím nehodlá smí�it. Odjede 
do Afriky a snaží se vypátrat nejen p�í�inu, ale i viníky manželovy smrti. 
6.:  BROWN, G.: 
erný déš�.  Praha:  Knižní klub, 2012. 
Národní výzkumný institut Spojených stát� se zmocní záhadného artefaktu, krystalu s mayskými hieroglyfy. 
Pokusy na n�m provedené jej odhalí coby možný zdroj nové energie – �isté, nevy�erpatelné, levné. Na místo 
nálezu, k troskám chrámu uprost�ed divo�iny, vyráží výprava vedená mladou ambiciózní v�dkyní Daniele 
Laidlawovou, která si podle instrukcí najme pilota jménem Hawker, bývalého agenta CIA. 
7.:  CARTER, CH.:  Dvojitý k�íž.  Praha: BB art, 2012. 
Popravený  vrah  ožívá  a  pokra�uje  ve  svém  zr�dném  díle.  Nebo  se jeho odkazu chopil šílený napodobitel? 
A pro�? To musí zjistit ost�ílený samotá�, detektiv Robert Hunter s pomocí svého partnera, nadšeného nová�ka 
Carlose Garcii. Pod luxusem a zá�í neon� m�sta Los Angeles kvasí zlo�in, temn�jší než noc… 
… pro d�ti a mládež 
1.:  MELOUNOVÁ, I.:  Cestování po sv�t�.  Praha: Grada, 2011. 
D�tem se n�kdy stávají neuv��itelné p�íhody. Už se vám n�kdy pošt�stilo objet b�hem letních prázdnin 
zem�kouli? Navíc v kouzelné létající bedn�? Jestli vás takové dobrodružství láká, p�ipojte se k hlavním hrdin�m 
této knížky – Vašíkovi a Tadeášovi. Nastupte do jejich zázra�ného bednoletu, nastartujte fantazii a vzh�ru na 
�tená�skou a poznávací cestu! 
2.:  WILSON, J.:  Sama doma. Praha: BB art, 2012 
Lily žije s maminkou, šestiletými dvoj�aty Bliss a Baxterem a t�íletou Pixie. Ani jeden z tatínk� s nimi nebydlí. 
Maminka je velice mladá a ráda by se bavila a našla si nového partnera. Proto, když potká sympatického 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v dubnu 
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Gordona, moc se nerozmýšlí a odjíždí s ním na týden do Špan�lska. D�ti má hlídat tatínek dvoj�at, Mikey. Ukáže 
se však, že p�ijet nem�že. Lily se rozhodne, že se o všechno postará sama, je p�ece nejstarší. Je ale nutné p�ed 
dosp�lými utajit, že maminka odjela a nechala je samotné.
3.:  CABOT, M.:  Navždy  princeznou.  Praha: Knižní klub, 2011. 
Od chvíle, kdy jsme se s princeznou Miou setkali naposledy, uplynuly dva roky. Její školní léta sp�jí ke konci. Za 
týden jí bude osmnáct, p�ijali ji na všechny vysoké školy, na které se hlásila, ale bojí se, že je to jen kv�li jejímu 
p�vodu.  Napsala milostný román a bezúsp�šn� se jej snaží vydat. Náhle se všechno v jejím život� za�íná hroutit 
a jistoty mizí. Mia za�íná pochybovat o svém vztahu, o své rodin�, o svém otci…

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

                                                                                                                                          

27. 02. 2012  Petr Lolo (Lovosice) + Ivana Kudelová (Litom��ice) 

                          Bc. Dagmar Podešvová, matriká�ka  

Amálie   Ko l áro vá     Vrbno pod Prad�dem   
Adam   J an kt o    Vrbno pod Prad�dem 
Jana   D udyo v á    Vrbno pod Prad�dem 

Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

   Mgr. František   Se r vus   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov 
   Eliška   Mi kul áš ko vá   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  

Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

Uzav�ené manželství 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

„P�ijmi naše blahop�ání, do let p�íštích a� máš k mání št�stí, zdraví, mnoho sil,  
abys tady dlouho byl a stovku s námi oslavil“. 

Dne 2. dubna 2012 oslaví své krásné 80. narozeniny 

pan Jaroslav Kory�anský 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Hodn� zdraví a š�astných chvil p�ejí manželka Eliška  
a dcera Eliška a syn Vít s rodinami. 

Dne 17. dubna 2012 oslaví krásné výro�í 85 let  
naše maminka, babi�ka a prababi�ka 

paní Alžb�ta Jošková 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Vše nejlepší, zdraví a hodn� sil do dalších let 
 p�ejí dcery Eliška a Eva a syn Václav s rodinami. 
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Dne 14. dubna 2012 oslaví zlatou svatbu,  
tedy 50 let spole�ného života manželé 

Božena a Vladimír Kadlecovi 
z Karlovic. 

Všechno nejlepší a ješt� mnoho krásných,  
spole�ných chvil vám ze srdce p�ejí  

synové Vladimír a Stanislav s rodinami.  

Dne 8. dubna 2012 oslaví své krásné 60. narozeniny 

pan Jan F�ukal 

a zárove� dne 9. dubna  
oslaví své krásné 60. narozeniny 

paní Anežka F�ukalová 
oba z Vrbna pod Prad�dem. 

„Tak potichou�ku jako sen, narozenin Vašich p�išel den, 
št�stí, zdraví a� Vám slouží, a� splní se, po �em Vaše srdce touží“. 

To Vám ze srdí�ka p�ejí dcera Anežka s rodinou  
a synové Jan a Zden�k. 

„P�ijmi naše blahop�ání, do dalších let a� máš k mání, 
 št�stí, zdraví, mnoho sil, abys tady dlouho byl a stovku s námi oslavil“. 

Dne 2. dubna 2012 oslaví krásné 80. narozeniny 

pan Jaroslav Kory�anský 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Dlouholetému �lenu MO �eského rybá�ského svazu 
 p�ejí do dalších let hodn� zdraví, pohody a krásných úlovk�  

�lenové výboru místní organizace a všichni p�átelé Petrova cechu. 
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Rozlou�ili jsme se 

Vzpomínáme 

„Život Ti zas píše o rok víc, sloví�kem psaným chceme Ti �íct. 
Žij podle sebe, m�j pevné zdraví, narozky oslav tak, jak se slaví. 

Popíjej vínko, písni�ku zpívej, s veselou náladou na sv�t se dívej“. 
Dne 23. dubna 2012 oslaví své 60. narozeniny naše maminka a babi�ka 

paní Jarmila Turiaková 
Vše nejlepší, hlavn� hodn� zdraví p�ejí dcery Jitka a Petra s rodinami.  

Vnou�átka posílají babi�ce velkou pusu.  

D�kujeme za vyjád�ení ú�asti, projevy soustrasti a kv�tinové dary všem p�íbuzným, p�átel�m, bývalým 
spolupracovník�m, známým a všem, kte�í se p�išli naposledy rozlou�it  

s naším drahým zesnulým 

panem Mgr. Františkem Servusem 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Zvláš� d�kujeme paní Mgr. Han� Vitáskové a paní Mgr. Alen� Kiedro�ové. 
Manželka Blažena Servusová. 

D�kujeme za vyjád�ení ú�ast, projevy soustrasti a kv�tinové dary všem 
p�íbuzným, p�átel�m, bývalým spolupracovník�m, známým a všem,  

kte�í se p�išli naposledy rozlou�it s naší drahou  
zesnulou 

paní V�rou Zaoralovou 
z Malé Morávky 

Zarmoucená rodina 

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

Dne 1. dubna 2012 to byly 4 roky, co nás navždy opustil 

pan Vít�zslav Michálek 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná celá rodina.  
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Dne 27. dubna 2012 to bude již 5 let,  
co jsme se navždy rozlou�ily s naší milovanou maminkou 

Evou Riedelovou. 
"Maminko, navždy z�staneš v našich srdcích". 
S láskou a úctou vzpomínají dcery Eva a Petra 

„Nelkejte, že jsem odešla, ten klid a mír mi p�ejte, 
jen v��né sv�tlo vzpomínky si v srdci zachovejte“. 

Dne 29. dubna 2012 vzpomeneme 5. smutné výro�í,  
kdy nás navždy opustila 

paní Zde�ka Kavalí�ová 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomínají manžel Alexej, dcera Leona a vnu�ky Anetka a Klárka. 

,,Z�stáváš v naší mysli celý �as, 
jako bys jen odešel a m�l se vrátit zas." 

Dne 28. b�ezna 2012 jsme vzpomn�li 5. smutné výro�í úmrtí, 
kdy nás náhle opustil náš drahý manžel, tatínek a d�de�ek 

pan Josef Adamík  
z Karlovic

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka So�a,  
dcera So�a s rodinou, dcera Katka a ostatní p�íbuzní. 

„Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná“. 
Dne 17. dubna 2012 to budou 2 roky, co nás navždy opustila 

paní Helga Machetanzová 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

S láskou vzpomíná syn Eduard s rodinou. 
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„Jak krásné by bylo k narozeninám Ti blahop�át, 
jak t�žké je u hrobu stát a vzpomínat“. 
Dne 16. dubna 2012 by se dožil 80 let 

pan Slavomír Spá�il 
z Vrbna pod Prad�dem. 

a v srpnu to bude 10 let od jeho úmrtí. 
Vzpomínají syn Slavomír a dcery Alenka a Jarmila s rodinami. 

„Žádný �as není tak dlouhý, aby dal zapomenout.  
Kdo v našich srdcích a myslích žije, je stále s námi“.  

V pond�lí 9. dubna 2012 by se dožil 100 let náš manžel, tatínek, d�de�ek 

pan Julius Jakubica 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anežka,  
synové a dcery s rodinami. 

„Kdo v srdci žije, neumírá“. 
Dne 16. dubna 2012 vzpomeneme 3. smutné výro�í,  

kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,  
manželka, sestra, nete�, babi�ka, teta, švagrová 

paní Marie Kozíková 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná. 
Stále vzpomíná celá rodina 

„�as utíká a nevrátí, co vzal, jen láska a vzpomínka v srdcích z�stávají“. 
Dne 3. dubna 2012 vzpomeneme 4. smutné výro�í úmrtí 

paní Ji�iny Strká�ové. 
S úctou a láskou vzpomínají manžel,  

dcera Jana a Ji�ina s rodinami a syn Ivan s rodinou. 
Kdo jste ji znali, vzpome�te s námi. D�kujeme. 
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„Zem�el jsi tiše, jako když hv�zda padá, vzpomínka na Tebe neuvadá. 
Odešel jsi, jak osud si to p�ál, v našich srdcích však žiješ dál“. 

Dne 1. dubna 2012 by se dožil 82 let a dne 2. 5. 2012 vzpomeneme  
3. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 

pan Miroslav Doležel 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomínají manželka Zdenka,  
syn Miroslav a dcera Zde�ka s rodinami a ostatní p�íbuzní. 

Dne 9. dubna 2012 vzpomeneme 20. výro�í úmrtí našeho táty 

pana Old�icha Ryšky. 

D�kujeme za tichou vzpomínku. 
D�ti V�ra, Ji�í, Old�ich a Milan s rodinami 

„Pro nás už p�estaly hv�zdy svítit a slunce h�át, 
ale kdo nás m�l rád, nep�estane vzpomínat“. 

Dne 24. ledna 2012 to bylo už dlouhých 11 let,  
co od nás ne�ekan� odešla 

Mire�ka Tománková 

a za dva roky za ní dne 30. dubna náhle odešel 

Mirek Tománek. 
S láskou vzpomínají  

Marie a Zuzana Tománkovy. 
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Inzerce 

„Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná“. 
Dne 1. dubna 2012 jsme vzpomn�li 35. smutné výro�í úmrtí našeho tatínka 

pana Josefa Bartoníka 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomínají d�ti s rodinami. 

„�as mírní bolest, ale nedá zapomenout“. 

Dne 15. dubna 2012 vzpomeneme 
 20. smutné výro�í úmrtí 

pana Prodromose Gaidadzise 

a dne 15. února 2012 jsme vzpomn�li 7 let od úmrtí 

paní Eleni Gaidadzi 
oba z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomíná syn a dcera s rodinami. 
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Nabízím k pronájmu pop�. prodeji byt 2 + 1 (60 m2) 
ve Vrbn� pod Prad�dem na ul. Husova. Informace na mob 608 880 752. 

Prodám byt 3 + 1 
v osobním vlastnictví, 78 m ve Vrbn� pod Prad�dem, Nádražní ulice. 

Cena 560.000,- K�, tel. 605 368 609. 
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