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Slovo starostky
Vážení þtenáĜi kvČtnového Zpravodaje,
Je konec dubna, poþasí má nakroþeno pĜímo do léta, nejen podle meteorologĤ, pak si tedy užijme léta
v kvČtnu. Kdoví, co pĜijde po nČm. Každý si více þi ménČ zatČžujeme hlavu tím, co bude. Nemyslet je nČkdy
pohodlnČjší, ale možná také nČkdy zárukou zachování duševního zdraví -. Záleží jak kdo.
NČkdo mi Ĝíkal, že v internetovém prostoru pĜemýšlel jeden obþan o tom, jak jsem se úþastnila demonstrace
v Praze dne 21. 4. 2010 (?). Musím ho zklamat, nebyla jsem tam. Kdybychom ale nemČli na sobotu plánováno
vítání dČtí, novČ narozených vrbeĖáþkĤ, tak bych ale jela taky. Je totiž posilující vČdČt, že si þlovČk nedČlá
starosti s reformami této vlády, resp. s jejich dopady sám, ale je více lidí, kteĜí pĜemýšlejí o tom, co bude. VždyĢ
pĜece již nejde o „pastelkovné“ nebo tĜicetikorunový poplatek u lékaĜe! Moravskoslezský kraj, a zvláštČ Ĝada
regionĤ v nČm, není jediný, kde je málo práce, ještČ ménČ práce placené prĤmČrnou mzdou dle statistik, a kde
jakákoliv zvyšování cen, byĢ o stokoruny mČsíþnČ, pĜináší stresy a obavy. Naproti tomu vládní divadlo, které se
hraje, neĜeší ani korupci, ani utíkání penČz do nesmyslných projektĤ, neĜeší propady ve využívání evropských
penČz pro rozumné vČci a v znevýhodnČných místech zvláštČ. Souþasný stav v naší spoleþnosti již kritizují i lidé
z podnikatelské sféry, vzdČlaní lidé z oblasti vČdy, školství a další. Ale zpátky „dolĤ“ - rozvoj cestovního ruchu,
rozvoj drobného podnikání, Ĝemesel, služeb v oblasti sociálních apod. jsou strategií i našeho regionu, ale je to bČh
na dlouhou traĢ. NaštČstí existují vytrvalci na dlouhé tratČ i v tČchto branžích, ale nemohou zĤstat osamoceni. Je
to na každém z nás, jestli najde nČco, þím pĜispČt nejenom ve prospČch vlastní. Každá snaha je cenná, a když je
i výsledek, je to ještČ pĜíjemnČjší.
Snažili jsme se spoleþnČ s Technickými službami i s podporou veĜejné služby pod záštitou TJ Sokol využít
duben k dokonþení prací spojených s úklidem komunikací, chodníkĤ a veĜejných prostranství se zelení. Bude se
pokraþovat s úpravou keĜĤ. Vykácela se ještČ Ĝada stromĤ dle žádostí obþanĤ nebo také z vlastního podnČtu kvĤli
neperspektivnosti dĜevin. KromČ toho se nyní budeme zabývat pĜípravou realizace projektu „Revitalizace
mČstské zelenČ“, kde jsme v prĤbČhu dubna obdrželi informaci o pĜijetí žádosti o dotaci z Operaþního programu
Životní prostĜedí. Hlavními cíli tohoto projektu jsou úpravy stávajících dĜevin v areálech obou hĜbitovĤ a také
dĜevin v zahradách obou mateĜských školek, s doplnČním výsadby stromĤ a keĜového patra. Bližší informace
o projektu, nákladech a termínech naleznete na webové stránce mČsta Vrbna pod PradČdem. Vrátím-li se k úklidu
– probČhl jarní svoz pĜeplnČných kontejnerĤ a zkrátka úklid všeho, co na veĜejná prostranství nepatĜí. Odvezly se
i 2 pneumatiky z parkovištČ u bĜízy, zveĜejnČné na fotce v minulém þísle. Nakonec ještČ dokonce další
pneumatika pĜibyla.
Tak nevím, jestli to byla reakce na þlánek? Kdyby to nebylo o veĜejných prostĜedcích, mohl to být dobrý vtip.
PĜeji nabytí energie v mČsíci kvČtnu, a pokud sem tam nČjaký vtip padne, pak s úsmČvem.
Ing.Helena Kudelová
starostka
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Informace Rady mČsta Vrbno pod PradČdem
Na konci mČsíce bĜezna a v prĤbČhu mČsíce dubna probČhla 28. a 29. schĤze RM. Projednány byly následující
záležitosti.
RM r o z h o d l a:
o uzavĜení „Smlouvy na realizaci služeb – þištČní místních komunikací“ mezi objednatelem MČstem
Vrbno pod PradČdem a zhotovitelem Technickými službami Vrbno s.r.o.,
o uzavĜení dodatku k nájemní smlouvČ na rok 2012 mezi Ing. Miroslavem Burdou a MČstem Vrbno pod
PradČdem (parkovištČ „U bĜízy“),
o organizaþních zmČnách na MČÚ Vrbno pod PradČdem dle návrhu,
o poskytnutí dotace Automotoklubu Vrbno pod PradČdem na mezinárodní závod do vrchu „Vrbenský
vrch“ ve výši 15:000Kþ.
RM s c h v á l i l a:
pĜijetí darĤ pro pĜíspČvkovou organizaci Domov pro seniory, Mnichov 262, Vrbno pod PradČdem
a finanþního daru pro MŠ Jesenická,
schválila výsledky hospodaĜení pĜíspČvkových organizací MateĜská škola Jesenická, MateĜská škola
Ve Svahu, StĜediska kultury a vzdČlávání, Základní školy a Domova pro seniory,
organizaþní Ĝády mateĜských škol,
pravidla pro poskytování nájmu v domech s peþovatelskou službou v majetku mČsta,
pĜidČlení bytu þ.7, velikost 2+kk v domČ s peþovatelskou službou na ul. Husova 627 pro pana Milana
Vaniše,
zadání veĜejných zakázek na akce „Obnova veĜejného osvČtlení ve mČstČ VrbnČ pod PradČdem“
a „Snížení imisní zátČže z dopravy ve mČstČ VrbnČ pod PradČdem“,
pĜijetí neinvestiþní úþelové dotace z rozpoþtu Moravskoslezského kraje na zabezpeþení akceschopnosti
jednotky Sboru dobrovolných hasiþĤ mČsta Vrbna pod PradČdem v celkové výši 350:000Kþ,
opravu povrchu silnice II/450 Vidly – hranice Olomouckého kraje. Oprava bude realizována v jarních
mČsících 2012,
znČní poptávky na pĜeložku plynovodu, realizovanou v rámci stavby „Místní komunikace – spojka
Jesenická – Palackého“,
odprodej vývČsní skĜíĖky firmČ Vegall Pharma s.r.o.,
použití finanþních prostĜedkĤ z investiþního fondu MŠ Jesenická na rekonstrukci koupelen v objektu
mateĜské školy.
RM v z a l a n a v Č d o m í:
zprávu o hospodaĜení v lesích MČsta Vrbno pod PradČdem v roce 2011,
zprávu o bezpeþnostní situaci a stavu kriminality ve služebním obvodu OOP ýR Vrbno pod PradČdem za
rok 2011,
stav pĜípravy kanalizaþních pĜípojek v þástech Mnichov a Železná,
informaci o vývoji pĜíjmĤ – sdílených daní, rekapitulaci pĜíjmĤ a výdajĤ a výsledky hospodaĜení za leden
–bĜezen 2012,
výroþní zprávu o provozu vodovodu a kanalizace mČsta za rok 2011,
výroþní zprávu StĜediska kultury a vzdČlávání Vrbno pod PradČdem.
Ing. Lasota Miloš, místostarosta

Zprávy z radnice
PĜivítali jsme patnáct obþánkĤ
V sobotu 21. dubna jsme na radnici pĜivítali nové obþánky mČsta Vrbna pod PradČdem a jejich rodiþe,
sourozence, prarodiþe a rodinné pĜátele. Novými obyvateli mČsta jsou Milan, Klára, Karolina, Sára, Filip, Adam,
Jana, Adriana, Ricardo, VojtČch, KateĜina, Dorota, Petr, Emman a Lukáš. Jim všem popĜála hodnČ šĢastné
a spokojené dČtství starostka mČsta Ing. Helena Kudelová, slavnostní akt umocnilo krásné vystoupení dČtí ze
základní školy, které pĜipravily pásmo se svou uþitelkou Mgr. Janou Sztukovou. Pracovnice MČstského úĜadu
Jitka Musilová poĜídila na vítání obþánkĤ krásné barevné fotografie, ty zveĜejníme v þervnovém vydání
Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska, samozĜejmČ také na internetových stránkách www.vrbnopp.cz. Dnes
pĜinášíme alespoĖ jednu fotografii pro radost.
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Do Vrbna míĜí Penny market
Pouhé þtyĜi mČsíce bude potĜebovat spoleþnost Agile na výstavbu nového marketu s parkovištČm ve VrbnČ
pod PradČdem. Ovšem než se tak stane, musí spoleþnost dokonþit projektovou dokumentaci pro stavební Ĝízení,
ta je v tuto chvíli již pĜed dokonþením. Podle informací, které zajistili pracovníci MČstského úĜadu pĜímo
u investora, firmy Agile, by mČl investor už tento mČsíc podat žádost o stavební povolení a zĜejmČ již v prĤbČhu
þervna zahájit výstavbu. Supermarket by se pak mČl otevĜít na pĜelomu listopadu a prosince. O prodejnu ve
VrbnČ pod PradČdem projevila zájem spoleþnost Penny market s.r.o., která dosud provozuje v ýeské republice
341 prodejen. Bude tady také samostatné Ĝeznictví a prostor pro dva obchody o ploše pĜibližnČ 150 m2, které si
budou moci pronajmout místní podnikatelé.
TĜi patra domu už slouží svým nájemníkĤm
Rekonstrukce objektu þ.p. 488 na ulici Krejþího ve VrbnČ pod PradČdem je tĜi a pĤl mČsíce po niþivém požáru
o notný kus dál. V dubnu zástupci mČsta už mohli pĜedat klíþe nájemníkĤm z tĜetího nadzemního podlaží.
Opravené malometrážní byty záĜí novotou, mají nové koupelny s WC, elektrorozvody, nČkde také pĜíþky, nové
kuchyĖské linky, podlahy, výmalby, nová plastová okna a také dveĜe. „Lidé jsou spokojeni, moc se jim opravené
byty líbí. Vrátili se prakticky do nového,“ potvrdila Ing. Pešatová, vedoucí majetkoprávního odboru MČÚ Vrbno
p. P. ZnaþnČ pokroþila také výstavba zcela zniþených pĤdních bytĤ, které se budují od vČnce nanovo. Pokud
pĤjde všechno, jak má, mČly by být byty dostavČny ke konci þervna.
PĜívČtivé místo pro cestující
S pĜíchodem jara je pohled na mČsto zase hezþí. Hned po „tĜech zmrzlých“ rozkvetou záhony na kolonádČ
i prostranství kolem obchodního centra novČ vysazenými letniþkami. Naopak þekat už nebylo tĜeba s návratem
laviþek k rybníkĤm a na toþnu, ty už jsou na svém místČ. Radost cestujícím þekajícím na jejich autobusový spoj
urþitČ udČlá hezká zastávka na toþnČ, kterou upravila firma Vosáhlo – Ther – Vondra (na snímku Ing. Ivety
Pešatové), na ukonþení úprav ještČ þeká zastávka u hĜištČ v MnichovČ.
Mgr. Alena KiedroĖová, odbor vnitĜních vČcí MČÚ Vrbno p. P.
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Vlastní realizaci kanalizaþní pĜípojky si mĤže stavebník provést svépomocí nebo dodavatelským zpĤsobem.
Odbor výstavby a životního prostĜedí MČÚ Vrbno pod PradČdem doporuþuje stavebníkĤm, aby þást kanalizaþní
pĜípojky, která bude uložena v tČlese místní komunikace, byla provedena dodavatelským zpĤsobem, z dĤvodu
pĜevzetí zodpovČdnosti z plnČní podmínek, které budou stanoveny ve vydaném povolení ke zvláštnímu užívání
místní komunikace. Podmínky se budou týkat zvláštČ zapravení výkopové rýhy – stanovení hutnČní jednotlivých
zásypových vrstev po uložení kanalizaþního potrubí a následnČ provádČní dosypávání pĜíþného pĜekopu po
sednutí zásypu. V tomto pĜípadČ si povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace vyĜizuje dodavatel þásti
kanalizaþní pĜípojky vþetnČ odsouhlasení pĜechodného dopravního znaþení.
PĜi vlastním napojení kanalizaþní pĜípojky na hlavní kanalizaþní Ĝad – pĜipojení do šachty nebo pĜímo na
potrubí – musí být souþinnost se zástupcem správcem veĜejné þásti kanalizace. Zástupcem správcem v tomto
pĜípadČ bude p. Sokol, tel. 554 717 541, 554 714 451, e-mail: aquastop@mybox.cz.
Termín zaþátku napojování kanalizaþních pĜípojek na hlavní kanalizaþní Ĝad je pĜipravován na zaþátek þervna
2012 v závislosti na prĤbČhu vydání kolaudaþního souhlasu k užívání stavby. O skuteþném termínu budou
stavebníci informování ihned po obdržení kolaudaþního souhlasu.
Ing. VojtČch Virág, vedoucí odboru výstavby a životního prostĜedí MČÚ Vrbno p. P.
K místním poplatkĤm ve mČstČ
Poplatek za místní komunální odpad
Místní poplatek za provoz systému shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování
komunálních odpadĤ dle ObecnČ závazné vyhlášky mČsta Vrbna pod PradČdem þ. 2/2011 pro rok 2012 þiní 490,Kþ je v plné výši splatný k 30. 9. 2012. První polovina poplatku 245,- Kþ byla již splatná k 30. 4. 2012 (ve dvou
splátkách, a to za každé pololetí v þástce 245,- Kþ za osobu). Po uplynulém datu splatnosti je každý poplatník
povinen uhradit už jen celou þástku 490,- Kþ a to v plné výši, která platí pro rok 2012.
Platby po datu splatnosti lze uskuteþnit tČmito zpĤsoby:
1. V pokladnČ MČÚ
Provozní doba pokladny je: pondČlí a stĜeda: 8:00 – 11.15 hod a 12:30 - 16:30 hod.

Vrbenské slavnosti 2012 jako jednodenní
V letošním roce se budou slavnosti konat v sobotu 23. þervna v areálu koupalištČ. Budou tedy jednodenní,
pĜesto s pĜepestrou nabídkou poĜadĤ a atrakcí. TČšit se mĤžete na kapelu BUTY, vrbenský PROTON, dechový
orchestr Brass Band Šohaj, Jirku KobČrského se skupinou LIFE, na Acousticu. PĜedstaví se dČti z polského
Glogówku i od nás. Nebude chybČt oblíbená zábava se skupinou Mirabel a již tradiþní ohĖostroj. Slavnostmi nás
bude provázet Jirka Jekl. Ve velkokapacitním stanu bude probíhat minimaraton Zumby a improvizaþní
vystoupení týmu O.L.I.V.Y. Pro dČti jsou nachystány balónkové dílny a pohádka MušketýĜi z pohádek. V rámci
akce si budete moci zkusit zajezdit na trenažéru a prohlédnout závodní auta. Vstupné: 60,- Kþ, dČti do 10 let
zdarma.
Ing. Pavla Müllerová, projektový manažer MČÚ Vrbno p.P.
Výstavba kanalizaþních pĜípojek Železná a Mnichov
V souþasné dobČ jsou postupnČ zasílány vlastníkĤm nemovitostí v místních þástech Železná a Mnichov
územní souhlasy vþetnČ projektové dokumentace na provedení stavby kanalizaþní pĜípojky v rámci hlavní stavby
– splašková kanalizace Vrbno pod PradČdem, místní þásti Železná a Mnichov.
Odbor výstavby a životního prostĜedí MČstského úĜadu ve VrbnČ pod PradČdem informuje stavebníky, kteĜí
svou kanalizaþní pĜípojku budou ukládat do tČlesa místní komunikace, která je v majetku mČsta Vrbno pod
PradČdem, na povinnost, která pĜedchází vlastním stavebním pracím. PĜed zahájením stavebních prací je
nutné požádat o vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace k provedení pĜíþného výkopu
pro uložení kanalizaþní pĜípojky do tČlesa místní komunikace. PĜíslušný formuláĜ je na webových stránkách
mČstského úĜadu nebo k vyzvednutí na odboru výstavby a životního prostĜedí. Souþástí pĜílohy k této žádosti je
schválené pĜechodné dopravní znaþení, které schvaluje pracovník Dopravního inspektorátu Policie ýR, Oě
Bruntál – Ing. Suchý. Toto schválení je nutné pro zajištČní bezpeþného provozu na místních komunikacích.
Vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace je zpoplatnČno þástkou 100 Kþ do þasového omezení
10 dnĤ, 500 Kþ do 6 mČsícĤ a 1:000 Kþ pro období delší 6 mČsícĤ.

2. PĜevodem z úþtu na úþet, þi
vkladem þástky pĜímo na úþet þ.ú. 1720771/0100 v Komerþní bance ve VrbnČ pod PradČdem
PĜi platbČ pĜevodem z úþtu je nutné uvést vždy pĜidČlený variabilní symbol za každou osobu. Nelze hradit
poplatek za rodinu zasláním celkové þástky na jeden variabilní symbol! Ve vlastním zájmu dodržujte variabilní
symboly ke každému poplatníku v domácnosti.
Variabilní symbol je možno zjistit z pĜedešlých poštovních poukázek z roku 2011, pĜípadnČ z výpisu z úþtu.
Variabilní symbol je vždy desetimístné þíslo: 36XXXXXXXX.
3. SIPO – lze jen u komunálního odpadu
(bez manipulaþních poplatkĤ)
V pĜípadČ úhrady poplatku prostĜednictvím sdruženého inkasa plateb obyvatelstva je nutné sdČlit správci
poplatku spojovací þíslo a oznámit, za které osoby bude platba provádČna.
Pro druhé pololetí 2012 nejpozdČji do konce þervence 2012. Platby jsou vždy provádČny automaticky ze SIPO,
a to v mČsících duben a záĜí kalendáĜního roku.
Poštovní poukázky pro platby za komunální odpad již nezasíláme!
Prosíme obþany, aby neþekali, až jim ke konci roku pĜijde složenka a poplatky hradili dle výše uvedených
instrukcí. Poukázky se zasílají pouze v listopadu poplatníkĤm, kteĜí poplatek ve splatnosti ĜádnČ neuhradili.
Dále upozorĖujeme poplatníky, kteĜí mají dle OZV þ. 2/2011 nárok na nČkteré z osvobození od placení
poplatku, musí si o toto osvobození zažádat vždy v daném kalendáĜním roce, ve kterém byly dĤvody
osvobození ĜádnČ prokázány. ZpČtnČ nelze toto osvobození za pĜedcházející roky provádČt. FormuláĜe jsou
k dispozici na finanþním odboru MČÚ Vrbno pod PradČdem, nebo si je mĤžete stáhnout z našich webových
stránek, kde jsou k dispozici v sekci finanþního odboru na www.vrbnopp.cz.
Poplatek ze psĤ
Splatnost místního poplatku ze psĤ dle OZV þ. 3/2010 již byla k 15. 2. 2012 u þástek do 200,- Kþ a u þástek od
201 Kþ a výše je k 15. 8. 2012. Poplatek je nutné uhradit, jak je uvedeno výše, a to v hotovosti v pokladnČ MČÚ
nebo pĜevodem z úþtu na náš úþet.
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Variabilní symbol je možno zjistit z pĜedešlých poštovních poukázek z roku 2011, pĜípadnČ z výpisu z úþtu.
Variabilní symbol je vždy desetimístné þíslo: 35XXXXXXXX.
Poštovní poukázky pro platby za psy již nezasíláme! Prosíme obþany, aby neþekali, až jim ke konci roku
pĜijde složenka, a poplatky hradili dle výše uvedených instrukcí. Poukázky se zasílají pouze v listopadu
poplatníkĤm, kterými nebyl poplatek ve splatnosti ĜádnČ uhrazen.
NepĜehlédnČte dĤležité upozornČní finanþního odboru pro plátce místních poplatkĤ:
MČstský úĜad již nebude na nedoplatky jednotlivým dlužníkĤm vystavovat další upomínky a výzvy
a ani je doruþovat do vlastních rukou. Dlužné þástky budou vymČĜeny pouze tzv. platebním výmČrem. Po
nabytí právní moci tohoto platebního výmČru, mĤže MČstský úĜad bez dalšího upozornČní pĜistoupit k tzv.
daĖové exekuci. Tato aplikace nového daĖového Ĝádu se týká a vztahuje také i na již veškeré vystavené platební
výmČry na nedoplatky obþanĤ z pĜedešlých let.
Martina Matušková, referentka finanþního odboru MČÚ Vrbno p. P.
O rozšíĜení areálu Pod Vysokou horou
Krajský úĜad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostĜedí a zemČdČlství, zahájil zjišĢovací Ĝízení
zámČru „RozšíĜení areálu Pod Vysokou horou Vrbno pod PradČdem – prodloužení lyžaĜského vleku“ dle zákona
o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, který pĜedložila firma KARETA s.r.o. Bruntál. ZámČr byl 20. dubna
vyvČšen na úĜední desce krajského úĜadu a informace rovnČž na úĜední desce MČsta Vrbna pod PradČdem pod
þíslem 62/2012. ZámČr je vyvČšen po dobu 20 dnĤ na adrese: www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz: veĜejná
správa – úĜední deska – E.I.A., SEA a IPPC – Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. Po tuto dobu mĤže každý ve
smyslu § 6 odst.7 zákona o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí k danému zámČru zasílat svá písemná
vyjádĜení, a to pĜímo na adresu KÚ MSK v OstravČ. Do oznámení lze nahlížet na odboru životního prostĜedí
a zemČdČlství Krajského úĜadu MSK v kanceláĜi þ. B 508 a na dotþených správních úĜadech. K vyjádĜením
zaslaným po lhĤtČ pĜíslušný úĜad nemusí pĜihlížet.
Mgr. Alena KiedroĖová, odbor vnitĜních vČcí MČÚ Vrbno p. P.

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

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

Kde? MČstský úĜad Vrbno pod PradČdem, Nádražní 389, pĜízemí, kanceláĜ þ. 104
Termíny poraden na kvČten 2012:
Psychologická poradna stĜeda 9. 5. 2012
Právní poradna stĜeda 23. 5. 2012
Sociální poradna úterý 22. 5. 2012

-

od 13:00 do 17:00 hod
od 13:00 do 17:00 hod
od 12:30 do 14:30 hod

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní MČstského úĜadu Vrbna pod PradČdem
(tel.: 554 795 132).
Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!
Steriani OšĢádalová,
Odbor sociální a zdravotní MČÚ Vrbno p. Pr.

MČstská knihovna ve VrbnČ pod PradČdem
upozorĖuje þtenáĜe, že v týdnu
30. 4. – 4. 5. 2012
bude z technických dĤvodĤ
UZAVěENA!
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UpozornČní redakþní rady Zpravodaje
UpozorĖujeme obþany našeho mČsta, že vzhledem k tomu, že v dubnu došlo ke zrušení prodejního místa
Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska v prodejnČ potravin Hruška na ulici Husova bude od kvČtna zahájen prodej
Zpravodaje v MČstské knihovnČ, v kanceláĜi STěECHY, v pokladnČ MČÚ a na obou þerpacích stanicích
ve VrbnČ pod PradČdem.
SouþasnČ zveĜejĖujeme seznam všech prodejních míst:
Potraviny p. Gamovský
Stánek GARIS Centrum
Kniha Olga Hulínová
pokladna MČÚ
Potraviny Romana Rusková
Potraviny pí. Andrýsková - Železná
Potraviny pí. Janáková – Mnichov Rákosí
IMPULS informaþní stĜedisko u pošty

Hraþky - papír ZdenČk Vondra
Nápoje - Jan ZvČdČlík
MČstská knihovna
STěECHA
Potraviny JiĜí Šrámek
Potraviny pí. Kopilþáková - Mnichov
Potraviny pí. Zemánková - Mnichov
Stánek Karlovice pí. Neuwirthová

PĜedbČžné výsledky sþítání lidu, domĤ a bytĤ 2011 za Vrbno pod PradČdem,
Širokou Nivu a Karlovu Studánku
Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu
Vrbno pod PradČdem
26.3.2011[1] 1.3.2001
5 561
6 244
Obyvatelstvo celkem
muži
2 728
3 051
v tom
ženy
2 833
3 193
pohlaví
trvalý
5 550
6 235
v tom druh
dlouhodobý
11
9
pobytu
33
62
z celku cizinci
Narození v obci trvalého
2 783
3 104

3.3.1991
6 645
3 241
3 404
6 645
.
.
2 375

Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu
Široká Niva
26.3.2011[1] 1.3.2001
594
573
Obyvatelstvo celkem
muži
304
288
v tom
ženy
290
285
pohlaví
v tom druh
trvalý
594
573
pobytu
dlouhodobý
z celku cizinci
4
Narození v obci trvalého
261
277

3.3.1991
582
290
292
582
.
.
220

Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu
Karlova Studánka
26.3.2011[1] 1.3.2001
Obyvatelstvo celkem
240
230
v tom
muži
125
112
ženy
115
118
pohlaví
v tom druh
trvalý
240
230
dlouhodobý
pobytu
1
1
z celku cizinci
Narození v obci trvalého
71
83

3.3.1991
228
107
121
228
.
.
63

Sþítání lidu, domĤ a bytĤ
patĜí
k nejrozsáhlejším statistickým zjišĢováním.
PĜináší velké množství cenných údajĤ, které
nelze jiným zpĤsobem efektivnČ zjistit.
PĜedkládané údaje jsou souþástí prvních,
pĜedbČžných výsledkĤ zpracování, a to podle
místa trvalého bydlištČ sþítaných osob. Údaje
jsou tak srovnatelné s pĜedchozími sþítáními
(2001 a 1991) a výsledky tČchto sþítání byly
pĜepoþteny na územní strukturu krajĤ,
okresĤ, správních obvodĤ i obcí platnou
k 1. 1. 2011.
PĜedbČžné výsledky jsou v plném rozsahu
z rĤzných pohledĤ zveĜejnČny i na
internetových stránkách ýSÚ www.czso.cz.
Definitivní výsledky SLDB budou dle
stávající
harmonogramu
zpracování
k dispozici do konce roku 2012.
Ing.TaĢana Glozygová
oddČlení informaþních služeb Krajské
správy ýSÚ v OstravČ
Tel.: 595 131 230, Fax: 595 131 231
E-mail: tatana.glozygova@czso.cz,
www.ostrava.czso.cz
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Z þinnosti jednotky SDH Vrbno pod PradČdem

v období od 20. 1. do 20. 2. 2012
Policisté pomohli bezprostĜednČ v þase požáru a pomáhají i dnes
Zástupci obvodního oddČlení Policie ýR ve VrbnČ pod PradČdem pĜedali ve þtvrtek 29. 3. 2012 na jednání
Rady mČsta finanþní dar na pomoc lidem postiženým niþivým požárem domu s malometrážními byty ve VrbnČ
pod PradČdem dne 14. 1. 2012. Vedoucí obvodního oddČlení npor. Bc. Jaromír Hošek pĜedal do rukou starostky
mČsta Ing. Heleny Kudelové finanþní þástku, kterou vybrali mezi sebou vrbenští policisté, a þást darovala
základní organizace nezávislého odborového svazu policie v Bruntále. Celkem policisté pĜedali þástku ve výši
7100 Kþ. MČsto v pátek finanþní dar uložilo na bankovní úþet, který byl krátce po požáru založen pro úþely
veĜejné sbírky právČ na pomoc nájemníkĤm zniþených bytĤ a rekonstrukce objektu. Starostka mČsta podČkovala
policistĤm za jejich zásah u objektu na ulici Krejþího v þase požáru, za hlídkovou službu v místČ bezprostĜednČ
po neštČstí i v þase, kdy zaþaly sanaþní práce a rekonstrukce bytĤ, i za projevy solidarity, podpoĜené finanþním
darem.
ěídil auto pod vlivem alkoholu, namČĜili jsme mu pĜes 2 promile
V sobotu 31. 3. 2012 obdržel 21letý muž od vrbenských policistĤ sdČlení podezĜení pro pĜeþin ohrožení pod
vlivem návykové látky. Toho se mČl dopustit tím, že dne 24. 3. 2012 ve VrbnČ pod PradČdem na ulici Nádražní
Ĝídil vozidlo Felicia. Byl zastavován policisty, kteĜí mu pĜi dechové zkoušce namČĜili nejprve 1,96 a následnČ
2,02 a 2,07 promile. Zadrželi mu na místČ Ĝidiþský prĤkaz. Nyní mu hrozí trest odnČtí svobody až na jeden rok,
penČžitý trest nebo zákaz þinnosti.
PostĜíkal sprejem fasádu školy
V dobČ od 30. 3. do 2. 4. 2012 na ulici Školní ve VrbnČ pod PradČdem prozatím neznámý pachatel postĜíkal
sprejem fialové barvy výklenek budovy místní školy. Svým jednáním zpĤsobil škodu nejménČ 4 tisíce Kþ a je
podezĜelý z pĜeþinu poškození cizí vČci.
Spícímu majiteli odcizil z pokoje notebook
Od noþních hodin dne 2. do rána 3. 4. 2012 ve VrbnČ pod PradČdem na ulici Žižkova v jednom z pokojĤ
internátu zmizel notebook Asus. Pachatel využil toho, že majitel spal a pokoj nebyl pĜes noc uzamþen.
ZpĤsobená škoda þiní 10 tisíc Kþ.
Jel pod vlivem alkoholu a ujíždČl pĜed hlídkou
Ve 2:55 hodin dne 5. 4. 2012 ve VrbnČ pod PradČdem policisté zastavovali pĜi silniþní kontrole vozidlo
Octavie, kdy jeho Ĝidiþ nerespektoval výzvu policistĤ k zastavení a jel dál. Zaþali jsme ho ihned pronásledovat,
Ĝidiþ se snažil ujet po ulicích Zlatohorská, Bezruþova, nám. Sv. Michala a StĜelniþní, kde sám následnČ vozidlo
zastavil. Zjistili jsme, že se jedná o 19letého mladíka z Bruntálu. Dechová zkouška u nČj byla s pozitivním
výsledkem, namČĜili jsme mu nejprve hodnotu 0,88 a následnČ 0,86 promile. Mladík policistĤm sdČlil, že vþera
odpoledne v Bruntále vypil 3 sklenice vína a pak pĜejel do Vrbna, kde v lesoparku požil neurþené množství
slivovice. Zadrželi jsme mu Ĝidiþský prĤkaz a sepsali oznámení o pĜestupku, které jsme pĜedali správnímu
orgánu.
Vykopl výlohu potravin
Vrbenští policisté sdČlili v pátek 6. 4. 2012 podezĜení 21letému muži podezĜení z pĜeþinĤ výtržnictví
a poškození cizí vČci. Toho se mČl dopustit tím, že dne 18. 3. 2012 ve VrbnČ pod PradČdem na ulici Jesenická
pod vlivem alkoholu mČl vykopnout výlohu prodejny. ZpĤsobil škodu ve výši kolem 10 tisíc Kþ. Muž se
policistĤm pĜi výslechu k trestné þinnosti doznal a sdČlil, že je mu to líto a že neví, proþ to udČlal.
Vloupal se do zahradního domku i chaty
Ve VrbnČ pod PradČdem – MnichovČ v dobČ od 10. do 15. 4. 2012 vytrhl pachatel dveĜe zahradního
domku a odcizil mini motocykl. Pak pĜekonal dveĜe do garáže u vedle stojící rekreaþní chaty. Dostal se dovnitĜ
a s sebou odnesl motorovou pilu, elektrické svaĜovací trafo a šroubovák. Svým jednáním zpĤsobil škodu ve výši
20 tisíc Kþ.
Odcizený moped
V dobČ od 11. do 14. 4. 2012 v MnichovČ pachatel poškodil dveĜe kĤlny u rodinného domu a vnikl dovnitĜ.
Odcizil moped Korado modré barvy, který mČl uzamþena Ĝidítka a tudíž byl neovladatelný. ZpĤsobená škoda þiní
10 tisíc Kþ.
komisaĜ por. Bc. Tušková P.
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Sbor dobrovolných hasiþĤ Vrbno pod PradČdem
Vás zve
na 21. roþník soutČže
,,O putovní pohár starostky Vrbna pod PradČdem”
soutČž zaĜazena do druhého roþníku soutČží Hasiþské ligy - PRADċD
Datum konání:
sobota 19. 5. 2012
Místo konání:
areál restaurace Mír (bývalé koupalištČ)
PoĜad soutČže:
10:00-10:45 hod. - prezentace družstev
10:45 hod. - porada velitelĤ
11:00 hod. - zahájení soutČže

Tradiþní soutČž poĜádaná sborem mČsta v požárních útocích družstev.
PĜijćte podpoĜit soutČžící družstva mužĤ i žen, pobavit se a také se obþerstvit!
Vybrané události v tomto období.
26. 3. 2012
V tuto noc zasahovaly jednotky dobrovolných hasiþĤ a profesionálních hasiþĤ na požáru stodoly
s uskladnČnou slámou v HeĜmanovicích. První jednotkou, která pĜijela na místo události, byla jednotka hasiþĤ
z Vrbna pod PradČdem s dvČma cisternovými vozidly. V tu chvíli byla celá stodola již zasažena požárem. Na
zdolání požáru byly nasazeny útoþné proudy C a poté musela být stodola rozebrána a balíky slámy vyváženy ven,
kde se rozebíraly a prolévaly vodou.
27. 3. 2012
V odpoledních hodinách, kdy jednotka Vrbna p. P. stále zasahovala na požáru v HeĜmanovicích a provádČla
dohašovací práce, byl nahlášen požár rodinného domu v Holþovicích – Jelení. Díky vČtšímu nebezpeþí byla
jednotka hasiþĤ z Vrbna spolu s dalšími jednotkami odvolána na tento požár. Po pĜíjezdu jsme provádČli hasební
práce a vynášení vČcí z objektu. NaštČstí nájemník domu pĜed pĜíjezdem hasiþĤ stihnul utéct do bezpeþí a došlo
„pouze“ ke škodČ na majetku.
28. 3. 2012
V 15:33 hod. byli hasiþi z Vrbna posláni na akutní otevĜení uzavĜených prostor ve VrbnČ. Jednalo se otevĜení
bytu, ve kterém se nacházelo 1,5 staré dítČ. Jeho mamince se nedopatĜením zabouchly dveĜe. Hasiþi provedli
otevĜení bytu a matka si dítČ pĜevzala v poĜádku.
30. 3. 2012
Pár minut pĜed pĤlnocí vyjíždČli hasiþi z Vrbna a Bruntálu k požáru nákladního automobilu do Videl. Na místČ
zjistili hasiþi z Vrbna, že se jedná o požár malého sypacího vozu z frézou. PĜi pĜíjezdu byla požárem zasažena
celá kabina vozidla. Pomocí vysokotlakého proudu vody byl požár uhašen a celé vozidlo zkontrolováno
termokamerou. Místo si pĜevzal vyšetĜovatel pĜíþin požárĤ.
1. 4. 2012
I na apríla vyjíždČli hasiþi k mimoĜádné události. Tentokrát byly poslány jednotky z Vrbna a Bruntálu na
dopravní nehodu osobního automobilu smČrem na Vidly. Po pĜíjezdu na místo bylo potvrzeno, že se jedná
o dopravní nehodu 1 osobního automobilu zn. Škoda Felicia, které narazilo do svodidel. Ve vozidle se nacházely
4osoby, které nepotĜebovaly lékaĜskou pomoc. Hasiþi provedli odpojení akumulátoru, zachycení provozních
kapalin a odstranČní následkĤ po dopravní nehodČ. Poté bylo místo pĜedáno Policii ýR.
OndĜej Chalupa – velitel jednotky SDH

10. strana

11. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

Hasiþi a pálení þarodČjnic
Blíží se závČr dubna, na mnoha místech našeho okresu spojený s tradiþním „Pálením þarodČjnic“ (nČkde také
nazývané Filipojakubská noc). Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk. Tuto noc se lidé scházejí
u zapálených ohĖĤ a slaví pĜíchod jara. Noc z 30. dubna na 1. kvČtna byla vždy pokládána za magickou. Svátek
se pĤvodnČ pravdČpodobnČ slavil o úplĖku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se pĜesnČ mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem. Lidé vČĜili, že tuto noc se þarodČjnice slétají na þarodČjnický sabat, tato noc
byla jedním z nejvČtších pohanských svátkĤ. Lidé také vČĜili napĜíklad v otevírání rĤzných jeskyní a podzemních
slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti.
Tuto noc se „pálí þarodČjnice“ – zapalují se ohnČ na ochranu proti létajícím þarodČjnicím, které ztČlesĖují zlou
moc. Jde o symbolickou ochranu úrody a celého hospodáĜství pĜed neúspČchem. Popel z ohĖĤ mČl zvláštní moc
pro zvýšení úrody, rozhrnutým popelem se nČkde také vodil dobytek k zajištČní plodnosti. /pĜevzato
www.wikipedia.cz/.

Informace z gymnázia ve VrbnČ pod PradČdem
Nejlepší nČmþináĜ v ýeské republice
Vojen Sadílek, žák kvarty, 11. 4. 2012 v Praze opČt vyhrál Olympiádu v nČmeckém jazyce. Celostátní kolo
probíhá za spolupráce Goethe Institutu. Úlohy pro celostátní kolo pĜipravuje speciální celostátní komise,
organizaþnČ ho zajišĢuje Národní institut dČtí a mládeže NIDM MŠMT. V letošním roce je vítČzná cena
mezinárodní pobyt v NČmecku (mezinárodní olympiáda), kde Vojen urþitČ získá další cenné zkušenosti. Moc
gratulujeme.

Tato oslava má hodnČ spoleþného s hasiþi. OheĖ se pĜi tradiþní veselici rozdČlává ve volné pĜírodČ a nachází
se u nČho vČtší množství osob. Nachystali jsme pro Vás, a pĜedevším pro Vaši bezpeþnost, nČkolik užiteþných
rad. S oslavami totiž mohou vznikat rozsáhlé požáry, které jsou zapĜíþinČny lidskou neopatrností, proto
nezapomeĖte na následující:
−

−

−

−

−

−
−

−

pĜedem oznámit pálení: pokud bude pálení provádČt právnická nebo podnikající fyzická osoba
napĜ. organizace, disponující identifikaþním þíslem, je na území okresu Bruntál platné telefonní þíslo
a emailová adresa na Hasiþský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – Integrovaného
bezpeþnostního centra Ostrava:
Tel.: +420 950 739 814; email: od@hzsmsk.cz, kde je nutné uvést jednoduché specifické údaje:
o
datum a þas (od kdy do kdy bude pálení probíhat),
o
uvést pĜesnou lokalitu pálení (možno uvést i GPS souĜadnice),
o
mobilní telefonní þíslo na osobu, která bude u pálení pĜítomna a tím i zodpovČdná,
pĜi rozdČlávání ohnČ nepoužívejte hoĜlavé látky jako je napĜíklad benzín þi nafta, pĜi podpalování
hoĜlavých kapalin dojde k jejich prudkému rozhoĜení až vyšlehnutí, které mĤže být pĜíþinou nejen
ošklivých popálenin.
peþlivČ si vyberte místo pro pálení, ohništČ izolujte od hoĜlavých materiálĤ a nezakládejte jej blíže než
50 m od lesních porostĤ a 100 m od stohĤ sena þi slámy. V žádném pĜípadČ nerozdČlávejte ohnČ ve
vysoké suché trávČ, na strništi a pamatujte i na bezpeþnou vzdálenost od budov.
ĜádnČ posućte aktuální povČtrnostní situaci (dobu od posledních vČtších dešĢových srážek, smČr a síla
vČtru), plameny se vlivem silného vČtru rychle pĜemístí a mohou být iniciátorem zranČní þi zpĤsobí
škody na majetku.
hranici z polen postavte tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení, pĜi zapalování hranice jí
zapalujte rovnomČrnČ po obvodu a berte v úvahu sílu vČtru z dĤvodu rĤzného prohoĜení polen
a zhroucení hranice. Zachovávejte bezpeþnou odstupovou vzdálenost (podle výšky hranice), za kterou
se bezpeþnČ mohou vyskytovat lidé, zvíĜata a majetek.
zajistČte si vhodné hasební prostĜedky vČdra s vodou, písek, lopatu.
zkontrolujte volné pĜíjezdové cesty pro pĜípadný pĜíjezd hasiþĤ. Spolupracujte s místní jednotkou
sboru dobrovolnými hasiþĤ obce. Pokud nemáte spolupráci zajištČnou, stanovte opatĜení proti
rozšíĜení požáru.
tradiþní zvyk pĜeskakování ohnČ mĤže zpĤsobit vznícení þástí vašeho odČvu. Pokud nemáte u sebe
vodu þi jiný hasební prostĜedek, zapamatujte si pravidlo: „Zastav se, lehni si a kutálej se!“. Pokud
na vás hoĜí obleþení, neutíkejte! BČhem þi chĤzí se oheĖ ještČ více rozhoĜí. Kdekoli jste, okamžitČ si
lehnČte na zem a zakryjte si dlanČmi tváĜ, abyste chránili svĤj obliþej. Válejte se, dokud plameny
neuhasnou. Válením se zamezí pĜístupu kyslíku potĜebného k hoĜení. Máte-li po ruce deku nebo jinou
vhodnou textilii, použijte ji k uhašení hoĜícího odČvu.

MČjte na pamČti možné nebezpeþí a vþas mu pĜedcházejte!
Ing. Antonín Ušela – oddČlení prevence HZS MSK ÚO Bruntál
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Biologická olympiáda
KateĜina KoždoĖová, žákynČ kvarty, obsadila v okresním kole 2. místo
a postupuje do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce.
Maturita 2012
Maturitní zkoušky našim žákĤm oktávy
zaþínají již od 2. 5. 2012 spoleþnou þástí. Tato
spoleþná þást je stejná pro všechny maturanty
v ýeské republice. Skládá se z þeského jazyka
a další pĜedmČt si volí z nabídky cizího jazyka
nebo matematiky. Tato volbu pĜedmČtĤ MZ musela být provedena do 19. 12.
2011. Skládá se z testu a písemné práce. Ústní þást maturitní zkoušky (ústní
zkouška spoleþné þásti i profilová zkouška) pĜed maturitní komisí se bude
konat v týdnu od 21. 5. 2012.

Všem maturantĤm držíme palce!
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20. výroþí školy
Oslavy 20. výroþí školy se budou konat v pátek 22. 6. 2012.
8:00 - 12:00 … pro stávající studenty školy - program bude ještČ postupnČ
upĜesĖován
1. vystoupení skupiny Ivo Batouška JUMPING DRUMS
2. netradiþní sporty

SK – pĜipravujeme sportovní odpoledne
Od kvČtna pĜipravujeme stejnČ jako v minulých letech pravidelná sportovní odpoledne pro malé dČti až do
15 let, která se budou konat vždy ve þtvrtek. O pĜipravované sportovní akci pro dČti a rodiþe vás budeme
informováni na www.skvrbno.cz, na pravidelném tréninku (v pondČlí a ve stĜedu) malých dČtí a hlášením
mČstského rozhlasu. Pomocí dotace mČsta máme opČt pro dČti pĜipravené drobné ceny.

17:00 - 20:00 … pro veĜejnost a absolventy školy - nabízíme:
1. prohlídku školy s vystavenými „historickými“materiály
2. posezení s pĜipraveným obþerstvením ve Vaší tĜídČ k
zavzpomínání na školní léta (budou zde vystaveny Vaše zaslané
eseje o zážitcích bČhem studia – je souþástí pĜihlášky)
3. setkání s pedagogy
4. veþeĜi ve školní jídelnČ, atd.
Pro absolventy:
• Prosíme do 17. 6. 2012 o zaplacení pĜíspČvku ve výši 200,- Kþ (v cenČ je almanach, upomínkový
pĜedmČt, obþerstvení a veþeĜe) na úþet u ýeské spoĜitelny þ.ú.: 1850510319/0800, variabilní s.:
202012, do poznámky napište maturitní roþník a jméno.
• Dále prosíme o vyplnČní pĜihlášky, abychom mČli pĜehled o Vaší úþasti. PĜihlášku najdete na
www.sgvrbno.cz pod odkazem 20. výroþí školy. Její vyplnČní a odeslání provedete pĜímo na
stránkách školy, je úplnČ jednoduché.
Ing. Jitka Krätschmerová
SjezdaĜské ohlédnutí 2012
Roþní tréninkový a závodní cyklus sjezdaĜĤ tradiþnČ konþí 17. týdnem daného roku
a datum 29. dubna 2012 je jeho posledním dnem, který vybízí zhodnotit uplynulou
sezónu. V rámci kondiþní pĜípravy absolvovali závodníci jedno vodácké soustĜedČní na
SázavČ, 3 soustĜedČní na rakouském ledovci Stubai a 11 krátkodobých kondiþních soustĜedČní
v domácím prostĜedí. PĜíprava v pĜípravném a pĜedzávodním období probíhala podle plánu s využitím
sportovního, regeneraþního a materiálního vybavení Sportovního gymnázia ve VrbnČ pod PradČdem.
Závodníci absolvovali celkem 17 startĤ v kategoriích žactva na republikových a územních klasifikaþních
závodech OSÚ AD SLýR a 43 startĤ na závodech FIS v ýR a zahraniþí.
V kategorii žactva se až v závČru sezóny zadaĜilo Elišce Virágové (98 – tercie – TC PradČd), která si ve
12 startech výraznČ vylepšila svoje bodové hodnocení a obsadila 3. místo na PĜeboru Moravskoslezského kraje
ve slalomu. Pravidelnou pĜípravu zahájila Nikol Zapletalová (99 – prima – TC PradČd). Zdravotní problémy ji
na velkou þást sezóny vyĜadily z pĜípravy, a proto zaznamenala v 5 startech pouze nevýznamné zlepšení svého
postavení na žebĜíþku.
V do kategorie juniorek vstoupila Natty Rosa (96 – kvinta – SKG Vrbno). V 7 startech na mezinárodních
závodech v ýR si zapsala první body do listiny FIS. V prĤbČhu podzimu zahájila po zdravotní tréninkové pauze
spoleþnou pĜípravu Martina Hlavatá (93 – sexta – TJ Klínovec). Absolvovala 9 startĤ na mezinárodních
závodech FIS v ýR. Nejlepšího výsledku dosáhla v úvodu sezóny – 20. místo (11. juniorka) ve slalomu ve
ŠpindlerovČ MlýnČ.
ÚspČšnou sezónu a start ve 27 závodech v ýR, na Slovensku a Rakousku má za sebou Petra Houserová (93 –
septima – TC PradČd). Vylepšila si svoje bodové hodnocení a obsadila celkovČ 15. místo ve slalomu v hodnocení
ýeského poháru juniorek. Na Mezinárodním Mistrovství ýR ve slalomu skonþila 15. jako ýeška a na Mistrovství
Moravy a Slezska vyhrála kategorii juniorek ve slalomu a obĜím slalomu.
Za dosažené výsledky patĜí podČkování provozovatelĤm SKI AREÁLU Myšák, SKI Karlov Sport
Centrum Figura a Ski Aréna pod Vysokou horou Vrbno p.P , ve kterých našli závodníci optimální
organizaþní i technické podmínky pro pĜípravu na snČhu.
PaedDr. Petr Houser – trenér tréninkové skupiny AD
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1.
2.
3.
4.
5.

Lužík Petr
PeĖáz Radek
ZvČdČlík VojtČch
PeĖáz VojtČch
Danos Marian

2001
2003
2007
2003
2002

6.
7.
8.
9.
10.

Lužík Pavel
Putner Jan
ZvČdČlík OndĜej
Šinál Pavel
Pospíšil Marek

2001
2003
2005
2001
2001

Celkové poĜadí Jesenického poháru jednotlivcĤ našeho klubu SKG Vrbno p.P.:
•
nejmladší kategorie myšáci – dívky a chlapci (roþ. 2006 a mladší). Z 10-ti hodnocených závodníkĤ se
umístil na 3. místČ VojtČch ZvČdČlík
•
kategorie pĜípravka chlapci (roþ. 2003 - 2005). Z 36-ti hodnocených závodníkĤ se na skvČlém
3. místČ umístil Radek PeĖáz a o 1 bod za ním na 4. místČ skonþil VojtČch PeĖáz. Další poĜadí našich
sportovcĤ: 17. místo Jan Putner a 19. místo OndĜej ZvČdČlík
•
kategorie pĜedáci (roþ. 2001 – 2002). Z 21 hodnocených závodníkĤ si svými skvČlými stabilními
výkony zajistil 1. místo Petr Lužík, na 5-tém místČ bodoval Marian Danos a na hezkém 7. místČ Pavel
Lužík. Další umístČní našich závodníkĤ: 14. místo obsadil Pavel Šinál a 21. místo Marek Pospíšil.
Oddíl AD SKG Vrbno p.P. se bČhem posledních 2 let zamČĜil na práci s dČtmi a mládeží. Za pomocí
obČtavých rodiþĤ vČnuje této vČkové kategorii velkou pozornost. PĜipravuje se i letní pĜíprava a trenéĜi se dále
sebevzdČlávají. V souþasné dobČ oddíl disponuje dvČma trenéry 2. tĜídy a v tČchto dnech získávají na patĜiþných
školeních další dva trenéĜi 3.tĜídu pro výuku závodního lyžování.
Veškeré informace, propozice, fotografie najdete na www.skvrbno.cz
Za SK Vrbno Hana PeĖázová
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ZŠ informuje
I letos jsme hráli divadlo
VrbeĖáci všech vČkových kategorií se sešli v úterý 17. dubna ve StĜeše na VI. divadelním festivale, který
poĜádala Základní škola Vrbno pod PradČdem za finanþní podpory MČstského úĜadu Vrbno pod PradČdem.
Rodiþe, sourozenci, pĜíbuzní, známí a jiní diváci byli vtaženi do pohádkové atmosféry. Dramatický kroužek
Divadýlko Povidýlko prezentoval svou letošní dosavadní þinnost v pohádkách O bílé koþiþí princeznČ a O chytré
princeznČ, dramatický kroužek MČsíþek zahrál známou pohádku O dvanácti mČsíþkách a žáci dramatické
skupiny ze tĜetích tĜíd se pĜedstavili v pohádce Marodín.
Vystoupení byla dobĜe nastudovaná, zahraná, diváci byli ukáznČní, úþinkující unavení, ale spokojení. I letos se
dílo podaĜilo.
Mgr. Jana Sztuková
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ÚspČšné umístČní oddílu alpských disciplín Sportovního klubu pĜi Gymnáziu
SjezdaĜská sezona skonþila posledním závodem pro dČti, který se uskuteþnil na PradČdu dne 8. 4. 2012, jelo se
tradiþní Velikonoþní vajíþko. Poþasí nebylo vĤbec jarní, spíše to pĜipomínalo klasickou lednovou zimu (silný
vítr, mráz a mlha). Závod je urþen pro dČti narozené v roce 2001 a mladší. I pĜes velmi špatné poþasí se
zúþastnilo celkem 89 závodníkĤ. SjezdaĜi z oddílu AD SKG Vrbno p.P. opČt nechybČli a umístili se na pČkných
pĜedních místech. Podrobné výsledky najdete na www.skvrbno.cz v sekci závody nebo na www.figura.cz
v novinkách.
Dále informujeme o úspČchu oddílu alpských disciplín Sportovního klubu pĜi Gymnáziu ve VrbnČ p.P. Ten
se v celkovém souþtu závodĤ Jesenického poháru (o struktuĜe závodĤ jsme informovali v minulém þísle
Zpravodaje) umístil na skvČlém 3.místČ za 1. TC PradČd a 2. SKI ěetČzárna. Celkem se úþastnilo 23 klubĤ. Díky
úþasti našich závodníkĤ se tedy podaĜilo obsadit skvČlé místo. Z našeho SKG Vrbno p. P. bodovali tito
závodníci:

NávštČva hasiþské zbrojnice
V pondČlí 26. 3. 2012 I., II., III. odd. ŠD navštívilo hasiþskou zbrojnici ve VrbnČ pod PradČdem. Ukázka
všech hasiþských vozidel, výzbroje a prostoru dČti velice nadchla.
Povídání s milým mladým p. hasiþem se dČtem moc líbilo. Tímto bychom chtČly podČkovat Ondrovi
Chalupovi za ochotu a obČtování svého volného þasu.
Vychovatelky ŠD
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Okresní pĜebory v šachu
31. bĜezna 2012 se konal v MČstČ Albrechticích Okresní pĜebor mládeže v šachu.
Naše škola obsadila všechny tĜi kategorie a ve všech jsme se umístili na pĜedních místech. V kategorii dorostu
Michal KĜenek jako starší žák obsadil tĜetí místo, v kategorii starších žákĤ se naši hráþi mezi sebou „pobili“
a obsadili tĜetí, þtvrté a páté místo jen pĤl bodu za vítČzem. Nejlepší byl z našich Tomáš Popek na tĜetím místČ.
VĤbec nejlepší výsledek dosáhla Karolína Remešová, která se stala pĜebornicí okresu v mladších žácích a Pavel
Drtil, který v této kategorii obsadil tĜetí místo.

Sedmihlásek na krajské soutČži
Ve þtvrtek 19. 4. 2012 nám udČlali velkou radost zpČváci ModráskĤ a Sedmihlásku na krajské soutČži
v Orlové. V konkurenci dalších šesti sborĤ si Modrásci, naši prvĖáþci, kteĜí spolu zpívají teprve od Ĝíjna 2011,
vybojovali stĜíbrné pásmo a Sedmihlásek pásmo zlaté. Všem blahopĜejeme a pĜejeme hodnČ radosti a sil do další
sborové þinnosti. RodiþĤm dČkujeme za podporu a obČtavost.
L. Šajerová

Turnaj dvojic v šachu
V sobotu 24. 3. 2012 probČhl na STěEŠE 5. roþník šachového turnaje dvojic. Celkem se do soutČže zapojilo
23 dvojic složených vždy s jednoho hráþe do patnácti let a jednoho hráþe nad patnáct let.
Již tradiþnČ se v tomto turnaji utkávají úplní amatéĜi s hráþi, kteĜí mají velmi vysoké šachové hodnocení
a nebo patĜí k okresní špiþce mezi žáky a nebo mezi dospČlými. Je proto pĜíjemným zjištČním, že i družstva
složená jen z hráþĤ naší školy se tady neztratila.
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PĜehled teplot za mČsíc bĜezen
Volejbalový turnaj
„O zlaté trenky„
Zlaté Hory 29. 3. 2012
Družstvo volejbalistĤ ZŠ se
zúþastnilo
tradiþního
mezinárodního turnaje ve Zlatých
Horách.Ve dvou skupinách se
stĜetla 2 družstva z Polska a 4
þeská družstva.
Hrálo
se
spravedlivým
systémem
–
nejdĜíve ve skupinách a potom
vyĜazovacím systémem. Naše
družstvo se probojovalo až na
tĜetí místo za obČ polská
družstva. VýbornČ !!
M. Šajer, ZŠ Vrbno p.P.

V prvním grafu pĜinášíme pĜehled prĤmČrných teplot za mČsíc bĜezen. Druhý graf ukazuje pĜehled
prĤmČrných teplot v bĜeznu za roky 2000 až 2012. V následujících tabulkách vám pĜinášíme nČkolik údajĤ z naší
meteorologické stanice.

BĜezen
teplota

Duben do 23.
max
min

den
17.3
7.3
31.3
31.3

rychlost vČtru
náraz vČtru
srážky
mČsíþní
za den
29.3
za hodinu 31.3

hodina
11:50
5:13
7:15
7:05

13:00-14:00

hodnota
20,3°C
- 11,7°C
7,0m/s
15,6m/s
23,2 mm
10,8mm
3,4mm

teplota

max
min

den
4.4
9.4
1.4
1.4

rychlost vČtru
náraz vČtru
srážky
mČsíþní
za den
15.4
za hodinu 12.4

hodina
10:48
4:02
2:33
2:31

13:00-14:00

hodnota
17,9°C
-7,7°C
5,4m/s
13,0m/s
32,4mm
9,6mm
2,6mm

Srážky
2003
BĜeze n [mm] 11,8

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

28,5

9,3

19,2

34

28,9

52,9

8,5

28,8

23,2

Volejbal
hoši okresní kolo
Krnov – 13. 4. 2012
Naši starší žáci se zúþastnili
okresního kola v KrnovČ.
Šest
družstev
sehrálo
nejdĜíve utkání ve dvou
skupinách
a
potom
vyĜazovacím
zpĤsobem.
Naši
hoši
nenašli
pĜemožitele a bez ztráty setu
a bez nervĤ zvítČzili a stali se
pĜeborníky okresu. Škoda
jen, že tento rok není
uspoĜádáno krajské kolo, kde
by si hoši zasloužili zahrát.
M. Šajer, ZŠ Vrbno p.P.

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš
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ZŠ a MŠ Karlovice
Velikonoþní tvoĜení v MŠ
V úterý 3. dubna 2012 odpoledne probíhalo v mateĜské škole velikonoþní tvoĜení. DČti pomocí rĤzných
materiálĤ a rĤznými zpĤsoby vytváĜely velikonoþní ozdoby a rodiþe jim pĜitom pomáhali. TvoĜení se jako každý
rok velice povedlo a dČti odcházely se svými výrobky a þokoládovým pĜekvapením od zajíþka s úsmČvem na
tváĜi domĤ. TČšíme se na další velikonoþní tvoĜení zase za rok.
Miroslava Jelínková, vedoucí uþitelka

Testování Kalibro
Testování Kalibro probíhá v pĜibližnČ stejné dobČ v mnoha školách po celé ýR. U nás ve škole se jej zúþastnili
žáci 5. a 9. roþníku a byli testováni v þeském jazyce, anglickém jazyce a matematice. Testy nejsou jen
o encyklopedických znalostech, ale hlavnČ o porozumČní textu a analytickém myšlení v souvislostech. Pro žáky
je to ideální možnost vyzkoušet své schopnosti a mít po obdržení výsledkĤ srovnání s ostatními žáky, ale
i s prĤmČrem v celé ýR.
Žáci devátého roþníku dosáhli v matematice a anglickém jazyce nad prĤmČr republikového testování, což nás
velice potČšilo.
Žáci pátého roþníku byli velmi úspČšní a nad republikový prĤmČr se dostali ve všech testovaných pĜedmČtech.
Jsme rádi, že naše škola nijak nezaostává ve velké celostátní konkurenci.
Mgr. Martina Brachtlová, zástupce Ĝeditele školy
Maškarní bál
Maškarní bál byl v letošním roce opČt povedenou akcí, pĜi které se
mohly dČti všech vČkových kategorií vyĜádit pĜi soutČžích a tanci.
I v letošním roce byl karneval poĜádán ZŠ a MŠ Karlovice ve
spolupráci s MC Kominíþek. Pro dČti i širokou veĜejnost byla navíc
pĜipravena výstava prací žákĤ základní školy na téma jaro
a Velikonoce, kterou pĜichystali pedagogové základní školy,
a velikonoþní prodejní jarmark, který si vzalo pod patronát MC
Kominíþek. KromČ vyhlášení nejkrásnČjších masek, soutČží a tance
byla pro všechny pĜítomné pĜipravena bohatá tombola o více než
90 cenách. Velmi pČkné odpoledne bylo opČt zakonþeno velkou
"koulovaþkou" , pĜi které se vyĜádili i mnozí dospČlí. DČkujeme všem
sponzorĤm z Ĝad rodiþĤ a pĜátel školy za vČnované ceny do tomboly.
Nezbývá nic jiného, než si pĜát, aby i pĜíští karneval probČhl ve stejném pohodovém duchu.
Mgr. Martina Hradilová
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Vyhodnocení výtvarné soutČže
ZŠ a MŠ Karlovice vyhlásila výtvarnou soutČž pod názvem „Jsme malí, ale šikovní“, která byla uzavĜena
dnem 31. bĜezna 2012. Do soutČže se výtvarnými pracemi svých žákĤ pĜihlásily školy:
ZŠ MČsto Albrechtice, ZŠ Zátor, ZŠ Karlova Studánka, ZŠ praktická s oddČlením školy speciální RýmaĜov a ZŠ
Karlovice.
Odborná komise ve složení: starostka obce Karlovice paní Jana Helekalová, akademická malíĜka MgA Iveta
Albrechtová Duþáková, paní Jaroslava Simantkeová, pan Jaroslav SklenáĜ, paní Sylva Buþková a Bc. RĤžena
Urbanová dne 11. dubna vyhodnotila jednotlivé práce takto:
Základní školy:
ZŠ Karlovice
1.tĜída: 1. místo: Adélka Novotná ZŠ Karlovice 2. tĜída: 1. místo: Emma NČmcová
2. místo: Aniþka ŠkaĜupová ZŠ Karlovice
2. místo: Agnes Albrechtová ZŠ Karlovice
3. místo: BronČk Procházka ZŠ Karlovice
3. místo: Matýsek Koþí
ZŠ Karlovice

Ĝeditelka DD Loreta Fulnek Mgr. Renáta Malinová a zamČstnanci DD,
Ĝeditelka DD Lichnov Alena Lukeszová a zamČstnanci DD,
Ĝeditelka DD Milotice nad Opavou Alena Olbertová a zamČstnanci DD,
Ĝeditelka DD HavíĜov Mgr. Ladislava Hilbertová a zamČstnanci DD,
zástupci stĜediska chytrých aktivit paní Hana JankĤ a NadČžda Trzaskaliková,
uþitelé ZŠ Vrbno pod PradČdem a spolužáci našich dČtí +ZŠ Karlovice,
zamČstnanci Diagnostického ústavu v BohumínČ,
zamČstnanci Odboru sociálních vČcí MČsta Bruntálu,
personální Ĝeditelka spoleþnosti Osram Bruntál s asistentkou,
zástupci fa Everest a spousta dalších milých hostĤ.

3. tĜída: 1. místo: Klárka Strýþková ZŠ Karlovice 4. tĜída: 1. místo: Vít Matuš
ZŠ Karlovice
2. místo: Šimon Cepek
ZŠ Karlovice
2. místo: Pavlínka Holubcová ZŠ Karlovice
3. místo: Saša Moroviþová ZŠ RýmaĜov
3. místo: Nikol Láníþková
ZŠ Karlovice
5. tĜída: 1. místo: Dominik Hrabina ZŠ K.Studánka 6. tĜída: 1. místo: VČra Lantová
2. místo: Kája Schindler
ZŠ Karlovice
2. místo: Patra Kociánová
3. místo: Anna Skrutková ZŠ K. Studánka
3. místo: Tereza Petrová

ZŠ Zátor
ZŠ M. Albrechtice
ZŠ Zátor

7. tĜída: 1. místo: Petr PastyĜík
2. místo: Jan Grecman
3. místo: Petr Kuþera

ZŠ M.Albrechtice
ZŠ M.Albrechtice
ZŠ RýmaĜov

ZŠ Karlovice 8. tĜída: 1. místo: Nikola Pobucká
ZŠ Karlovice
2. místo: Lenka Táborská
ZŠ M.Albrechtice
3. místo: Jakub Bitala

ZŠ RýmaĜov
9. tĜída: 1. místo: ZdeĖka Zámeþníková
2. místo: Nikol ýerná
ZŠ RýmaĜov
3. místo: bez úþasti
Zvláštní ceny:
ZŠ Karlovice - Ivetka Bolfová
ZŠ praktická s odd. školy spec. RýmaĜov: Markéta ýernobilová, Klára ýernobilová
Nikola ýechová, Roman Zajac
Bc. RĤžena Urbanová
Co nás urþitČ potká
7. kvČtna probČhne projektový den s názvem „Den zdraví“
V polovinČ kvČtna ukonþíme plavecký kurz poĜádaný pro dČti od první do þtvrté tĜídy. VČĜíme, že i letos
všichni žáþci bez problémĤ kurz zvládnou a jejich píle bude po zásluze odmČnČna.
22. kvČtna se žáci posledních roþníkĤ zúþastní exkurze ve spoleþnosti Kofola
25. kvČtna probČhne focení žákĤ školy
1. þervna poĜádáme tradiþní dČtský den

Den otevĜených dveĜí v DČtském domovČ Vrbno pod PradČdem
Dne 17. 4. 2012 se v DČtském domovČ ve VrbnČ pod PradČdem konal „Den otevĜených dveĜí“. Z našeho
pohledu mČl veliký úspČch. 67 dospČlých a takĜka 200 dČtí projevilo zájem o náš domov.
PĜi prohlídce DČtského domova mČli hosté možnost prohlédnout si nejen domov, ale také prostory školy.
Padlo mnoho zajímavých dotazĤ a úþastníci byli mile pĜekvapeni zaĜízením, úpravou rodinných skupin
a ostatních prostor DD.
HostĤm se velice líbila malá prodejní výstava, která byla zastoupena vlastními výrobky dČtí.
Touto cestou bychom chtČli podČkovat všem, kteĜí nás navštívili a podpoĜili:
Poslanec Parlamentu ýR Ladislav Velebný,
starostka MČsta Vrbna pod PradČdem Ing. Helena Kudelová,
1. místostarosta MČsta Bruntálu Vladimír Jedliþka,
Ĝeditelka SOŠ Bruntál PeadDr. Eva Nedomlelová,
Ĝeditelka MŠ Vrbno pod PradČdem Magdaléna Nováková a všechna oddČlení MŠ,
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Zprávy z MŠ Jesenické ve VrbnČ pod PradČdem
Jaro je v plném proudu a s ním i doba her v pĜírodČ. ChtČli bychom vám tímto pĜipomenout, že od 1. kvČtna je
vám park DČtský svČt pĜi MŠ Jesenická opČt dispozici. Provozní doba se nemČní, v pracovní dny od 14:00 do
20:00 hodin a o víkendu od 9:00 do 20:00 hodin.
Dbejte, prosím, vždy na vþasné opuštČní areálu.
UpozorĖujeme, že ve dnech 2. 7. 2012 – 5. 8. 2012 bude MŠ Jesenická uzavĜena z dĤvodu þerpání
dovolené. Prázdninový provoz bude probíhat od 6. 8. 2012 – 31. 8. 2012 . ObČ MŠ budou souþasnČ uzavĜeny
v dobČ od 23. 7. 2012 – 3. 8. 2012.
SouþasnČ bychom vás chtČli pozvat na zahradní akci „ýIKOVA BALÓNKOVÁ DISKOTÉKA“ v rámci
MDD, tentokrát ve þtvrtek 31. 5. 2012 v 15:00 hodin v areálu zahrady MŠ Jesenické. Nenechejte si ujít poĜad
naplnČný humorem, zábavou, taneþky i soutČžemi. Klaun ýiko pĜijede s jednoduchým zámČrem, chce pobavit
všechny dČti i jejich rodiþe. V poĜadu nescházejí velmi oblíbené balónky a dokonce ani škola kouzel. Je
pĜipraveno pasování pĜedškolákĤ i tradiþní obþerstvení. Všechny dČti urþitČ ocení skákací hrad. PĜijćte se s námi
spoleþnČ pobavit a oslavit svátek našich i vašich dČtí.
Na spoleþné odpoledne se tČší

kolektiv MŠ Jesenická

DČkujeme, zamČstnanci DD.
Vedení DD dČkuje touto cestou všem svým zamČstnancĤm za jejich nasazení a ochotu.

PodČkování MČstskému úĜadu Vrbno pod PradČdem
Dne 27. 3. 2012 jsme uskuteþnili na Základní škole praktické projektové vyuþování v rámci pĜedmČtĤ: volba
povolání a výchova obþanství.
MČstský úĜad Vrbno pod PradČdem pĜivítal naše žáky šestých, sedmých, osmých i devátých tĜíd v prostorách
obĜadní sínČ. DČti si prakticky ovČĜily poznatky z teoretické výuky. Seznámily se s prací matriky, nauþily se
vyplĖovat žádosti o rĤzné typy dokladĤ. Seznámily se s potĜebnými informacemi k výrobČ dokladĤ, v obĜadní
síni si mohly zkusit svatební obĜad.
NáslednČ se podívaly do prostor sekretariátu starostky mČsta.
Základní škola praktická by takto chtČla podČkovat našemu mČstskému úĜadu a zvláštČ paní Bc. Podešvové
Dagmar, která se s námi na výukovém projektovém dni podílela a pĜipravila si pro naše dČti mnoho zajímavého.
Za ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Bc. Monika Poláchová

Klubíþko informuje a zve
Vyhnali jsme Moranu
Sotva pár dnĤ pĜed Velikonocemi se
dČti a mladí lidé z Vrbenského Klubíþka
vydali s kamarády z vrbenského dČtského
domova k OpavČ, aby vyhnali Moranu –
symbol zimy a smrti. Figuru ze slámy
odČnou do ženských šatĤ s korálem ze
skoĜápek vyrobila pro radost dČvþat
a klukĤ vychovatelka školní družiny
Mgr. Anna PoĜízková a nČkterým bylo
docela líto, že Morana záhy popluje ve
vlnách Ĝeky Opavy daleko pryþ
z JeseníkĤ. VyhánČní zimy a vítání jara
ovšem nebylo jedinou akcí Klubíþka.
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Klub zamČĜený na volnoþasové aktivity dČtí a mládeže se zvláštními potĜebami se schází ve spoleþenské
místnosti Domu s peþovatelskou službou na HusovČ ulici každý þtvrtek odpoledne od 15 hodin. V dubnu jsme si
pĜipravili další pokraþování zdravého vaĜení, tentokrát s tČstovinami a þerstvými zeleninovými i ovocnými saláty,
zábavné soutČže o ceny i výlet do Ludvíkova. Na zaþátek kvČtna pĜipravujeme hry v pĜírodČ. Uvítáme i nové
rodiny z Vrbna a okolí, které hledají kontakt, povzbuzení i možnosti pro trávení volného þasu. A pro þas letních
prázdnin máme nejen pro KlubíþkáĜe, ale i pro další šikovné dČti školního vČku pozvánku na výpravu se Strojem
þasu. Tady je:
Hledáte pro své dítČ správný letní tábor plný dobrodružství?
Klubíþko zve holky a kluky na prázdniny v pĜírodČ!
Letní stanový tábor „STROJ ýASU“
Termín: 28. 7. – 10. 8. 2012
Místo: Dívþí Hrad na Osoblažsku
Ubytování: podsadové stany
Cena: 3.600,V poĜadí již 13. roþník integrovaného dČtského letního stanového tábora v ryzí pĜírodČ, tentokrát
s celotáborovou hrou „STROJ ýASU“. Tábor je urþen jak dČtem zdravým, tak dČtem a mládeži s DMO,
kombinovanými vadami, mentálním postižením, astmatem, epilepsií aj., které zvládnou pobyt v pĜírodČ.
V cenČ tábora je zahrnuto také úrazové pojištČní dČtí. Zkušený tým vedoucích, úžasná dobrodružství, výpravy,
hry a soutČže, zvládnutí tábornických dovedností, 5 x dennČ þerstvá strava z táborové kuchynČ (domácí strava),
pitný režim. Bližší informace a pĜihlášky najdete na internetových stránkách www.klubicko.bruntal.wbs.cz, nebo
kontaktujte poĜádající Sdružení rodiþĤ a pĜátel zdravotnČ postižených dČtí Eva, 793 23 Karlovice 353, možno též
na emailové adrese klubicko.vrbno@seznam.cz a telefonu 554 744 328 (veþer po 18. hod).
Vydejte se s námi v þase!
KlubíþkáĜi
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Oþkování psĤ a koþek
probČhne ve dnech od 14. do 18. kvČtna 2012
14. 5. 2012 - pondČlí
Vrbno - Odetka
Vrbno - mČstský úĜad
Vrbno - technické služby

15:45 – 16:00 h
16:05 – 16:30 h
16:35 – 17:00 h

16. 5. 2008 - stĜeda
Ludvíkov – „sudárna“
Ludvíkov – obchod
Ludvíkov – „Stonožka“
Karlova Studánka - obecní úĜad

16:00 – 16:30 h
16:40 – 17:10 h
17:15 – 17:35 h
17:45 – 18:00 h

18. 5. 2008 - pátek
Široká Niva - PocheĖ - aut.zastávka
Široká Niva - nákupní stĜedisko
Široká Niva - obchod p. Hanela
Skrbovice - vlaková zastávka
Kunov

15:30 – 15:40 h
15:45 – 16:40 h
16:45 – 17:15 h
17:20 – 17:40 h
17:50 – 18:10 h

Oþkování bude provádČt MVDr. Vojen Sadílek

15. 5. 2012 - úterý
Železná - autobusová zastávka
Mnichov - „u Rákosí“
Mnichov - (bývalý obecní úĜad)
Mnichov - (Urbanovi þ.p. 56)
Mnichov - toþna autobusĤ

16:00 – 16:45 h
16:50 – 17:20 h
17:30 – 17:50 h
17:55 – 18:00 h
18:05 – 18:15 h

17. 5. 2008 – þtvrtek
Karlovice – Slezský DĤm (IRIS)
Karlovice - obecní úĜad
Karlovice - Z. Ves „Pod Lipou“

16:00 – 16:55 h
17:00 – 17:50 h
18:00 – 18:30 h

Cena vakcinace za 1 zvíĜe proti vzteklinČ þiní
100,-Kþ. K provádČnému zákroku si pĜineste
platné oþkovací prĤkazy!
Pokud byste mČli zájem o oþkování zvíĜete
kombinovanou vakcinou, která je proti vzteklinČ,
psince, parvoviroze, leptospiroze, hepatitidČ její
cena bude 280,-- Kþ.

Vystavení nového oþkovacího prĤkazu: obyþejný 10,-- Kþ, oþkovací prĤkaz mezinárodní 30,-- Kþ.
UpozorĖujeme obþany, že psi musí být na vodítku a pĜípadnČ opatĜeni i náhubkem. Z bezpeþnostních
dĤvodĤ není vhodné, aby psy a koþky k oþkování pĜivedly dČti!

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v kvČtnu pĜipravuje
Název pĜednášky: Komunikace
KDY: þtvrtek 10. kvČtna 2012
KDO: Tomáš Sedlák B.Th.
Komunikace je základem spoleþenských a hlavnČ intimních vztahĤ. Je cestou ke
vzájemnému porozumČní. Pokud neporozumíme principĤm naslouchání a mluvení,
nemĤžeme se skuteþnČ poznat. ZĤstáváme jeden druhému uzavĜeni. ZpĤsob vzájemné
komunikace je jedním z nejsilnČjších faktorĤ, které ovlivĖují úspČch, nebo selhání
vztahu.
Název pĜednášky: Spojené arabské
KDY: þtvrtek 24. kvČtna 2012
KDO: Magda Škrlová, BN

emiráty

Zveme Vás na další virtuální dovolenou. PĜijmČte pozvání na
pĜednášku o tomto turistickém ráji na arabském poloostrovČ!
Navštívíme spoleþnČ Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Dubaj a další
místa. Poznejte s námi úžasnou architekturu mrakodrapĤ,
luxusní obchodní centra, umČlé ostrovy, pĜepychové hotely,
píseþné pláže a azurové moĜe. Potkáme muže v bílých hábitech
a ženy zase zahalené do þerných. Tyto a mnoho dalších
zajímavostí uvidíte v této pĜednášce.
Na závČr obou pĜednášek bude jako obvykle pĜipravena ochutnávka zdravých pokrmĤ spolu s recepty
na jejich pĜípravu.
Uvedené pĜednášky o. s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se konají ve StĜedisku chytrých aktivit
STěECHA, Vrbno pod PradČdem. Zaþátek pĜednášek je v 18 hod. Vstup volný.
28. strana

29. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

Z Osadního výboru Mnichov
Vyzýváme naše obþany, jak místní, tak i chalupáĜe, aby se snažili dodržovat urþitá nepsaná pravidla, jako jsou
„nedČlní klid a klid o státních svátcích“.
VČĜíme, že ohleduplnost a vstĜícnost jeden k druhému by mČla být samozĜejmostí a snad se nám úplnČ
neztratila….
Antonín BĜenek

StĜelecký klub Vrbno pod PradČdem
PĜípravný výbor StĜeleckého klubu Vrbno pod PradČdem u pĜíležitosti 15. výroþí posledních povodní v roce
1997 ve mČstČ VrbnČ pod PradČdem se chystá uspoĜádat výstavu s projekcí filmu, který byl speciálnČ k této
pĜíležitosti vytvoĜen a obrací se na veĜejnost s

prosbou

o poskytnutí fotografií a jiných materiálĤ,
které lze vystavit. Všechny zapĤjþené materiály budou po ukonþení výstavy navráceny svým majitelĤm.
Kontaktovat nás mĤžete elektronickou poštou na adrese predseda.skv@klikni.cz nebo skv@klikni.cz.
Najdete nás taky na našich internetových stránkách www.skvrbno.estranky.cz
Radek Fabian, pĜedseda SKV

Bleší trh
Sdružení SvČtelská pohoda pĜipravuje na sobotu 19. kvČtna Velký bleší trh. Bude se konat na parkovišti
naproti prodejny Hruška (p. NČmec) a nového domu s peþovatelskou službou ve SvČtlé HoĜe.
PĜíjem pĜedmČtĤ k prodeji je od 9 do 10 hodin, vlastní prodej od 10 do 13 hodin, po 13. hodinČ budeme vracet
neprodané vČci a vyplácet peníze.
OrganizátoĜi zajistí stoly, lavice. V pĜípadČ špatného poþasí se bleší trh pĜesune do sálu kulturního zaĜízení.
Prodávající mohou buć své vČci do 10 hodin pĜedat organizátorĤm k prodeji a po 13. hod si je vyzvednout zpČt
(pĜíp. zinkasovat peníze) nebo si také mohou vČci prodávat sami.
K prodeji pĜijímáme všechny vaše nepotĜebné vČci mimo obleþení. Oþekáváme pĜedevším hraþky,
starožitnosti, kuchyĖské potĜeby, knihy, potĜeby pro kutily a zahrádkáĜe, sportovní vybavení…
SvČtelská pohoda

Ze života seniorĤ
„Zazvonila pČnkavice, že jde jaro k nám,
písniþky že lesĤm nese, kvČty luþinám.
Ze sasanek bílé vČnce vlají na stránia již zvuþná píseĖ jarní luhem uhání.“
„Jarní" od Karla Václava Raise (úryvek)
Dovolila jsem si zaþít básní, protože jarní mČsíce jsou opravdu velmi romantické. Zaþíná vždy nČco stále se
opakujícího a pĜece nového… Všichni už se tČšíme na pĜírodu, v níž budeme moci trávit daleko více þasu.
Sluníþko je totiž tou nejkrásnČjší motivací a pĜíroda našeho horského kraje nám té nádhery nabízí skuteþnČ
mnoho.
Bohužel, dosud nám nedovolilo smČĜovat aktivity do venkovních prostor, a proto i Pánský klub, který jsme
v bĜeznu poĜádali, probČhl v prostorách Domova. Pánové si v rámci zábavnČ-soutČžního dopoledne zahráli
pozemní hokej, který se neobešel bez humorných okamžikĤ. Na poĜadu byly i rĤzné stolní hry, hrály se karty,
podávalo pivo - zkrátka pánská zábava, jak má být.
Na Velikonoþní kavárniþce nám letos k poslechu i tanci zahráli manželé Franekovi. Tradiþní veselici tentokrát
zpestĜila návštČva podivných koledníkĤ, kteĜí byli tak mistrnČ maskováni, že v nich jen málokdo poznal
pracovnice prádelny. Tyto ženy samozĜejmČ doprovázeli i jejich mužští kolegové, kteĜí spoleþnČ s nimi, coby
koledníci, pomlázkou vyšlehali a þokoládovým zajíþkem obdarovali všechny pĜítomné.
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StejnČ jako v uplynulých letech, i letos jsme se zúþastnili soutČže o nejkrásnČjší Vrbenské velikonoþní vajíþko,
které každoroþnČ poĜádá kulturní stĜedisko StĜecha. Abychom zhodnotili i ostatní vystavovatele, byli jsme se
s klienty podívat, jak se naše dílka vyjímají mezi ostatními exempláĜi. PĜestože nČkteré výrobky byly opravdu
velice krásné, domníváme se, že ty naše se mezi nimi neztratily.
Milena Reissner, pracovnice Dps Vrbno

ZPRAVODAJ

Listárna
PodČkování
Touto cestou bych ráda vyjádĜila svou vdČþnost za veškerou pomoc a podporu, která mi
byla poskytnuta po požáru na domu Krejþího 488. JmenovitČ bych ráda podČkovala paní
Marii Petrákové, která nám bezprostĜednČ po požáru nabídla náhradní ubytování, Mgr. Pavle Žaludové, Ĝeditelce
Domova pro seniory za finanþní podporu a všeobecnou praktickou pomoc. ZároveĖ pak kolegyním za uspoĜádání
sbírky, která nám pomohla se vypoĜádat s nesnadnou životní situací. Nemohu opomenout pĜístup vedení
i jednotlivých pracovníkĤ firmy Kamenský, kteĜí nám všemožnČ vycházeli vstĜíc i nad rámec svých bČžných
pracovních povinností.
Naća a Jakub Balážovi
PodČkování
ChtČla bych podČkovat MČÚ Vrbno pod PradČdem, paní starostce, paní Pešatové a všem,
kteĜí mi byli ochotni pomoci.
M. ýerná
Rádi jezdíte na kole a chtČli byste vymČnit kopcovitý terén za pohodlnou jízdu po
rovinČ?
Staþí vyrazit do Krnova. Nová cyklostezka, zvaná „Slezská magistrála“, která nese þíslo
55, spojuje Krnov s Opavou a konþí ve Velkých Hošticích.
Na stezku se dostanete po Bližþické ulici (tČsnČ pĜed þerpací stanicí na výpadovce na Opavu odboþit doleva).
V blízkosti prodeje ryb se dá zaparkovat.
Cyklostezka zaþíná o kousek dál, u Yacht klubu, na zadní hrázi Petrova rybníka.
AĢ budete cyklisté nebo pČší, urþitČ neodoláte a zastavíte se u hejna nádherných bČlouþkých labutí a pak už
hurá na stezku, která pokraþuje po hrázi rybníka a ubírá se ve stejném smČru jako pomČrnČ vzdálená hlavní
silnice. Výfukových plynĤ nebo hluku projíždČjících aut se obávat nemusíte. Místo toho vaše oko urþitČ potČší
pohled na Cvilín, zĜíceninu hradu Šelenburk þi rozhlednu Hanse Kudlicha na vrchu StrážištČ nad obcí Úvalno.
V bezprostĜední blízkosti budete míjet mokĜady, louky a rozsáhlé lány polí.
Zleva je trasa situovaná do blízkosti státní hranice a místy se zcela pĜibližuje korytu Ĝeky Opavy, která hranici
mezi naší republikou a Polskem tvoĜí. JistČ neodoláte zastavení u Ĝeky, jejíž meandry jsou zde okouzlující.

Zadní hráz Petrova rybníka
s vyhlídkou na Cvilín

Státní hranici tvoĜí Ĝeka Opava

Velká þást stezky má asfaltem zpevnČný povrch. V místech, kde stezka prochází chránČnými oblastmi, jako
jsou napĜ. chránČné vodní zdroje, a kde z tČchto dĤvodĤ asfalt nemohl být položen, stĜídají asfalt prašné úseky.
Úsek nČkolika kilometrĤ, který jsme zatím s manželem prošli, je hojnČ lemován listnatými stromy. PĜevládají
duby, stĜídané bĜízami, jívami, olšemi, topoly þi jinými druhy, které jsme v dobČ stále ještČ vegetaþního klidu
nedokázali rozeznat. Z rozcestí v ÚvalnČ mĤžete zavítat do dva kilometry vzdáleného polského pĜíhraniþního
mČsteþka Branice. Dle projíždČjícího turisty je mČsto velké asi jako naše Albrechtice a stojí prý za návštČvu. Za
pĜechodem, na polské stranČ hranice se nachází zámek, který je, žel, zdevastovaný. PĜed pĜechodem, na þeské
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stranČ, mĤžete využít pohostinství odpoþívadla, ale pĜi pokraþování po cyklotrase budete mít ještČ další možnosti
k pohodlnému obþerstvení.
V opaþném smČru z kĜižovatky Úvalno lze dojet do rovnČž dvou kilometrĤ vzdálené stejnojmenné obce
a navštívit již zmínČnou rozhlednu Hanse Kudlicha. Tady ale budete muset pĜece jen víc šlápnout do pedálĤ.

PĜesto, že jsme stezku procházeli v dobČ, kdy se pĜíroda ještČ neprobudila ze zimního spánku, moc se nám
tady líbilo. SamozĜejmČ, že ještČ daleko pĜíjemnČji tu bude, až se stromy a keĜe zazelenají, louky rozkvetou a na
lánech polí zaþne rašit þi zrát úroda.
Cyklostezka, dlouhá pĜibližnČ 30 km, je budovaná z dotací Evropské unie. V tuto chvíli je již zcela hotová
a prĤjezdná až do Velkých Hoštic, zatím však není zkolaudovaná. K jejímu oficiálnímu otevĜení má dojít na
pĜelomu mČsícĤ kvČtna a þervna.
Již nyní je stezka znaþnČ frekventovaná, zejména když se sem vydáte o víkendu. Cyklisté tu jezdí ohleduplnČ,
zdraví a nám, pČšákĤm, dČkovali za uvolnČní cesty pĜesto, že stezka je urþena pĜedevším pro nČ.
Poskytnuté informace jsem ovČĜila na Magistrátu mČsta Opavy a MČstském úĜadu v KrnovČ, kde mi také bylo
sdČleno, že pĜesto, že mČstem vedou cyklostezky, není na stezku þíslo 55 pĜímé napojení z hlavního vlakového
nádraží. Pokud se do Krnova se svými bicykly dopravíte vlakem, je na vás, jak se dostanete na Opavskou ulici,
kudy již mČstské cyklostezky vedou a odkud je zmínČná odboþka na ulici Bližþickou, vedoucí k Yacht klubu na
hrázi Petrova rybníka.
Helena Rusková

Velká þást cyklostezky má úplnČ
rovný povrch

Hraniþní most mezi Úvalnem
a polskými Branicemi
- pohled z polské strany

Asi po osmi stech metrech od kĜižovatky cyklotrasa pokraþuje
zajímavou alejí. Stezka se tu mČní ve velmi úzkou pČšinu mezi dvČma
Ĝadami listnáþĤ. Podle vysokých kmenĤ a štíhlých korun jde nejspíš
o topoly. Za alejí smČrem ke Skrochovicím již stezka není tak
romantická, odklání se od koryta Ĝeky Opavy a smČĜuje k hlavní silnici.
U kapliþky pĜed Skrochovicemi se nabízí další odpoþinkové místo. Tady
se už musíte smíĜit s hlukem projíždČjících aut.
Cyklostezka, lemovaná Ĝadou novČ vysazených švestek, pokraþuje pár
set metrĤ pĜímo pod úrovní hlavní silnice a smČĜuje k vesnické hospĤdce
U ýápa. ýapí hnízdo na vysokém komínČ najdete naproti, pĜes silnici,
ale jestli se budete moci potČšit také pohledem na þapí rodinku, netuším.
ýápy jsme tu nevidČli.
StejnČ tak netuším, jak zajímavý, pĜíjemný þi romantický je další úsek
stezky pokraþující ze Skrochovic dál na Opavu. Trocha pĜekvapení urþitČ
nebude na škodu, pokud jsem nČkoho z þtenáĜĤ nalákala, nezbývá jen
popĜát pČkné poþasí a dobrou náladu.

Odpoþívadlo u kapliþky pĜed
Skrochovicemi

Kapliþka s odpoþívadlem
pĜed Skrochovicemi

Alej na trase ve mČru
Skrochovice - Úvalno

34. strana

ZPRAVODAJ

Kulturní, sportovní a vzdČlávací kalendáĜ akcí Vrbenska
1. 5. 2. 5. 3. 5. 4. 5. 5. 5. 7. 5. 7. 5. 7. 5. 10. 5. 10. 5. -

zápas v tenise dorost Vrbno - Orlová „C“ - 9:00 hod - areál tenisových kurtĤ
Kurz Papírový pedig - 9:00 hod - StĜecha
Univerzita tĜetího vČku - Psychologie stárnutí - pĜednáší Mgr. ZdenČk Hons - 16:00 hod - StĜecha
Koncert: Skupina Alibaba od 19:30 v Libuši Karlova Studánka
zápas v tenise starší žáci Vrbno - TK Rožnov - 9:00 hod - areál tenisových kurtĤ
Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé - Call. m., StĜecha, 17:00 - 18:30
Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé, StĜecha, 17:00 - 18:30
pĜedvádČcí akce firmy Orion Seven - 15:00 hod - StĜecha
Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno
pĜednáška Centra život a zdraví na téma „Komunikace“ - pĜednáší Tomáš Sedlák B.Th. - 18:00 hod StĜecha
11. 5. - Koncert: Hudba v dĜevČ zakletá od 19:30 v Libuši Karlova Studánka
12. 5. - zápas v tenise st. žáci Vrbno - TK KopĜivnice - 9:00 hod - areál tenisových kurtĤ
14. 5. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé - Call. m., StĜecha, 17:00 - 18:30
14. 5. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé, StĜecha, 17:00 - 18:30
14. 5. - 30. 6. - Galerie na schodech - Gymnázium - výstava obrazĤ a kreseb Michaly Knápkové
15. 5. - Akademie MŠ Ve Svahu - 14:30 hod - StĜecha
15. 5. - zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
15. 5. - Šikovné ruþiþky - 17:00 hod - StĜecha
16. 5. - zábavný poĜad „Ander z Košic“ a duet Galáneþky Markéta Luskaþová a Kamil Barták - 19:00 hod StĜecha
17. 5. - Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno
18. 5. - beseda se spisovatelkou BĜezinovou - poĜádá MČstská knihovna - 8:00 a 10:00 hod - StĜecha
18. 5. - Koncert: Kouzelné melodie mistrĤ od 19:30 v Libuši Karlova Studánka
do 18. 5. výstava obrazĤ „Barevné posezeníþko“ Jany Zajasenské a Víta Johna z Olomouce
- Art Galerie Penzionu u Ĝeky Karlovice
19. 5. - výšlap Klubu vrbenských turistĤ - SkĜítek - z. zn. Ztracené kameny - Pecný - BĜidliþná hora - Jelení
studánka - þ.zn. Jelení hĜbet - Veký Máj - Kamziþí - Vysoká hole -Petrovy kameny - Ovþárna (14 km)
19. 5. - 21. roþník soutČže hasiþĤ ,,O putovní pohár starostky Vrbna pod PradČdem” - areál Mír
19. 5. - projekt „Zábavná média“ - poĜádá studentská tisková a televizní agentura STA Krnov
- 15:00 hod - StĜecha
19. 5. - vernisáž výstavy „OstrĤvky“ výtvarníka Josefa Odráška z Vraclávku u Krnova - 17:00 hod
- Art Galerie Penzionu u Ĝeky Karlovice
20. 5. - pohádka pro dČti a jejich rodiþe „Ježibaby a ženichové“ - 15:00 hod - StĜecha
21. 5. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé - Call. m., StĜecha, 17:00 - 18:30
21. 5. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé, StĜecha, 17:00 - 18:30
22. 5. - schĤze OSBD - 16:00 hod - StĜecha
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22. 5. - zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
23. 5. - pĜednáška „Co nás þeká a nemine v roce 2012 a pozdČji - pĜednáší Zdenka Hrázská, lektorka
komunikace a mezilidských vztahĤ - 17:30 hod - StĜecha
24. 5. - pĜednáška Centra život a zdraví na téma „Spojené arabské emiráty“ - pĜednáší Magda Škrlová,
BN - 18:00 hod - StĜecha
24. 5. - Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno
25. 5. - schĤze MO KSýM - 16:30 hod - StĜecha
25. 5. - taneþní zábava se skupinou Babeta - poĜádá LKŽ Vrbno - 17:00 hod - StĜecha
25. 5. - Koncert: Muzikálové písnČ od 19:30 v Libuši Karlova Studánka
do 25. 5. - výstava „Vrbno známé i neznámé“ - vystavuje Spolek PĜátelé Vrbenska - StĜecha
26. 5. - „Kulový þtyĜboj“ - veĜejná stĜelecká soutČž - poĜádá MS PradČd - od 8:00 hod - StĜelnice
26. 5. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEĕSKÉ SEZÓNY Karlova Studánka
27. 5. - zápas v tenise dorost Vrbno - Beskydský TK Frýdlant - 9:00 hod - areál tenisových kurtĤ
28. 5. - 2. 6. - výstava PANENKY v háþkovaných šatech - 8:00 - 16:00 hod - StĜecha
28. 5. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé - Call. m., StĜecha, 17:00 - 18:30
28. 5. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé, StĜecha, 17:00 - 18:30
29. 5. - Šikovné ruþiþky - 17:00 hod - StĜecha
29. 5. - zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
31. 5. - „ýikova balónková diskotéka“ - k Mezinárodnímu dni dČtí - 15:00 hod - zahrada MŠ Jesenická
2. 6. - výšlap Klubu vrbenských turistĤ - Bílá Voda - þ.zn. RĤženec - BorĤvková hora - Vysoký
kámen - Javorník (20 km)
2. 6. - zápas v tenise st. žáci Vrbno - Beskydský TK Frýdlant - 9:00 hod - areál tenisových kurtĤ
Taneþní veþery s živou hudbou - každou sobotu v 19:00 hod v Letních lázních Karlova Studánka
každou stĜedu - Zumba - Sokolovna Vrbno - 19:00 - 20:30 hod
každý þtvrtek - cviþení Pilates - Sokolovna Vrbno - 19:00 - 20:00 hod
Naća Trzaskaliková
StĜedisko kultury a vzdČlávání STěECHA Vrbno p. P.
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Akce ve Zlatých Horách
2. 5. 2012 v 17:00 hod.
4. 5. 2012 ve 20:00 hod.
5. 5. 2012 od 9:00 hod.

LáznČ Karlova Studánka
KULTURNÍ PROGRAM
4. 5. - Koncert: Skupina Alibaba od 19:30 v Libuši
11. 5. - Koncert: Hudba v dĜevČ zakletá od 19:30 v Libuši
18. 5. - Koncert: Kouzelné melodie mistrĤ od 19:30 v Libuši
25. 5. - Koncert: Muzikálové písnČ od 19:30 v Libuši
26. 5. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZEĕSKÉ SEZÓNY
Taneþní veþery s živou hudbou - každou sobotu v 19:00 hod v Letních lázních.

5. 5. 2012 od 10:00 hod.
5. 5. 2012 v 17:30 hod.
10. 5. 2012 v 17:00 hod.
11. 5. 2012 ve 20:00 hod.
12. 5. 2012 od 7:00 hod.
12. 5. 2012 v 15:00 hod.
13. 5. 2012
15. 5. 2012
16. 5. 2012 v 17:00 hod.
17. 5. 2012 v 17:00 hod.
18. 5. 2012 ve 20:00 hod.
19. 5. 2012 v 15:00 hod.
25. 5. 2012 ve 20:00 hod.
26. 5. 2012 od 10:00 hod.
26. 5. 2012 v 15:00 hod.
31. 5. 2012 v 17:00 hod.
1. 6. 2012 v 17:00 hod.

Více o kulturních, sportovních a spoleþenských akcích na www.zlatehory.cz – kulturní kalendáĜ akcí.
Aneta Albertová, MČstské informaþní centrum, Zlaté Hory
tel./fax: 584 425 397, e-mail: mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz

PROCHÁZKA PO KARLOVċ STUDÁNCE
Každý pátek 14:30 hod, sraz pĜed Libuší. Povídání o místČ, historii i o okolí. Provází Jolana Burgetová - kulturní
referentka. (Pouze za pĜíznivého poþasí.)
LIBUŠE - KNIHOVNA
PondČlí, stĜeda a pátek 17:00 - 18:30 hod. vþetnČ podávání informací o kulturních poĜadech a pĜihlašování na
zájezdy
LIBUŠE - VELKÁ JÍDELNA
Každou sobotu v 10:00 hod. pĜednáška lékaĜe se zdravotní tématikou
INTERNET
V dobČ provozu kavárny v Letních lázních je v hale k dispozici zdarma poþítaþ pĜipojený k internetu.
Doporuþená doba pro jedno sezení je 20 minut s ohledem na potĜeby ostatních pacientĤ.
Bohoslužby - Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
PondČlí až sobota v 16:30 hod. od 16:00 hod. modlitba rĤžence v nedČli v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba
rĤžence
SPORTOVNÍ AKCE - sledujte na plakátech

Pekinova šestka - cyklistický závod - Rovinatá þasovka - Goldtour Zlaté Hory.
ýtyĜi slunce - kino - Vstupné 75,- Kþ, Falcon, pĜístupný od 12 let, v pĤv. znČní.
2. Roþník Gabikova mamoriálu ve þtyĜhrách v tenise - Prezentace do 9:30 hod.
Tenisové kurty ZH. Startovné 150,- Kþ. Obþerstvení zajištČno.
Základní kolo soutČže v požárním sportu - U Chaty Svoboda na Rejvízu.
Probudím se vþera - kino - Vstupné 75,- Kþ, Bioscop, mládeži pĜíst., þeský dabing.
Vernisáž výstavy prací žákĤ výtvarného oboru ZUŠ - Galerie SNOP
Duše jako kaviár - kino - Vstupné 60,- Kþ, Bioscop, pĜíst. od 12 let, v pĤv. znČní.
Putování za krásami Zlatohorska - Turistický pochod. PoĜádá KýT OndĜejovice.
Ráno mezi zvíĜátky - kino - Vstupné 30,- Kþ, Krátký film Praha, pĜíst., þ. dabing.
Diecézní pouĢ rodin - Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor.
PouĢ knČží - Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor.
Pekinova šestka naopak - cyklistický závod - Rovinatá þasovka
Jarní koncert - V koncertním sále ZUŠ F. Schuberta.
Anonym - kino - Vstupné 60,- Kþ, Falcon, pĜístupný od 12 let, þeské titulky.
Pinocchio 3000 - kino - Vstupné 40,- Kþ, Bioscop, mládeži pĜístupný, þeský dabing.
Máme papeže! - kino - Vstupné 70,- Kþ, CinemArt, pĜíst. od 12 let, þeské titulky.
Odemykání mechového jezírka - U Penzionu Orlík na Rejvízu. Bohatý program.
Kocour v botách - kino - Vstupné 50,- Kþ, Bontonfilm, mládeži pĜíst., þ. dabing.
Vernisáž putovní výstavy 7 divĤ Olomouckého kraje. V pĜedsálí Multifunkþního
volnoþasového centra (kina). BČhem vernisáže probČhne projekce fotografií.
Absolventský koncert - V koncertním sále ZUŠ F. Schuberta.

Akce v Bruntále
MUZEJNÍ NOC
Pátek 18. kvČtna 2012 od 17:00 do 01:00 hod.
-

vernisáž muzejní výstavy „Chléb za bĜichem nechodí“
„Cesta chleba do tvé tašky“ – Obchodní akademie a SZŠ Bruntál
„Jak se peþe chleba“ – StĜedisko volného þasu Bruntál
vystoupení skupiny Nic moc (Horní Benešov)
„Rozhovory pod vČží“ – ing. Slovák, ing. Ivanco, ing. Urbánková, Ĝeditelé a majitelé pekáren
expozice „ěemeslo má zlaté dno“
peþení chleba v pravČku
vystoupení Jezdecké školy Amir
veþerní hudební koncerty na Salla terrenČ:
Cimbálová muzika Josefa Mareþka (Uherské HradištČ)
Country Kavalérie (Svobodné HeĜmanice)

Vstupné: dČti (6-15 let) 20,- Kþ, dospČlí a dĤchodci 30,- Kþ
„Co jedli NČmeþtí rytíĜi“ – netradiþní prohlídky bytu velmistra v zámecké expozici od 19:00 do 24:00 hod.

Aktuální informace o kulturních programech najdete v týdenní nabídce na plakátech a vývČskách v Libuši
i v obci. Informace jsou dostupné také na internetu www.k.studanka.cz

ýasové vstupenky na noþní prohlídky v hodnotČ 40,- Kþ jsou platné na všechny akce.
Objednávky vstupenek: tel. þ. 554 709 151, e-mail: muzejni.noc@seznam.cz

Jolana Burgetová, kulturní referentka
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Kultura v KrnovČ
MċSTSKÉ DIVADLO, Mikulášská 21
sobota 5. kvČtna v 15:00 hodin
DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH - koncert k 50. výroþí DOM ZUŠ Krnov.
Vstupné: 200 Kþ - PĜedprodej vstupenek ZUŠ Krnov
þtvrtek 10. kvČtna v 19:00 hodin
HANA ZAGOROVÁ - PETR REZEK se skupinou JiĜího DvoĜáka
Vstupné: 280 a 260 Kþ / 1. – 3. Ĝada 350 Kþ
þtvrtek 17. kvČtna v 19:00 hodin
ZdenČk Jirotka: SATURNIN - dramatizace populární knihy s Ĝadou komických
situací a známými postavami
Hraje: Divadlo Šumperk. Vstupné: 150 a 130 Kþ (dČti a studenti sleva 50 %)
sobota 19. kvČtna v 19:00 hodin
Tmavomodré Swingobraní aneb Ježkovy noty
koncert k 106. výr. narození Jaroslava Ježka. Hraje: BigBand Krnov. Vstupné 70 Kþ, studenti a dĤchodci 50 Kþ
nedČle 27. kvČtna v 17:00 hodin
JAROMÍR NOHAVICA „TěI ýUNÍCI“ - hodinový koncert pro dČti. Vstupné: dČti 100 Kþ, dospČlí 250 Kþ
sobota 2. þervna v 17:00 hodin
KRNOVSKÉ SLUNÉýKO - pĜehlídka scénického a výrazového tance taneþních souborĤ NABOSO ZUŠ
Krnov a TAXMEN. Vstupné: 50 Kþ, dČti a studenti 25 Kþ

Slezské koĜeny „Hornoslezské slavnosti“
tradiþní akce partnerských mČst Krnova a Hlubþic
pátek 25. kvČtna v 10:00 hodin - Koncertní síĖ sv. Ducha - historie horního Slezska - celodenní konference
sobota 26. kvČtna od 12:00 hodin - Hlavní námČstí - KulturnČ zábavný den
Bohatý kulturní program: vystoupení Dechového orchestru mladých, polských hudebních skupin, country kapely,
Vladimíra Hrona aj., pro rodiny s dČtmi divadelní a hudební pĜedstavení,
hry a soutČže, tradiþní soutČž mezi partnerskými mČsty. Na námČstí bude stĜedovČké tržištČ.
nedČle 27. kvČtna v 19:30 hodin - MČst. divadlo - JAROMÍR NOHAVICA – koncert. Vstupné: 450 a 400 Kþ
KONCERTNÍ SÍĕ SV. DUCHA, ul. Svatého Ducha
úterý 1. kvČtna v 10:00 hodin - nádvoĜí - KRNOVANKA Májový koncert krnovského dechového souboru
pondČlí 14. kvČtna v 19:00 hodin - JÜRGEN GEIGR (SRN) - varhany, klavír. PoĜádá OS Flemmichova vila

KLUB VRBENSKÝCH TURISTģ
pĜi TJ SOKOL VRBNO POD PRADċDEM
ZVE VŠECHNY MILOVNÍKY PěÍRODY NA VÝŠLAP
KDY: 19. 5. 2012
KAM:
SkĜítek – z.zn. Ztracené kameny – Pecný – BĜidliþná hora – Jelení studánka – þ.zn. Jelení hĜbet –
Veký Máj – Kamziþí – Vysoká hole – Petrovy kameny – Ovþárna (14 km)
SRAZ: 6:15 hod. zastávka centrum – autobus z centra jede v 6:22 hod. Nastoupit lze na každé zastávce.
KDY: 2. 6. 2012
KAM: Bílá Voda – þ.zn. RĤženec – BorĤvková hora – Vysoký kámen – Javorník (20 km)
SRAZ: 6:30 u klubu LNH
PĜihlášky do 30. 5. 2012 pĜijímá Štefan Kopilþák mob. 732 248 236
Cena dopravy þlenové 50 Kþ., ostatní 80 Kþ.
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stĜetnutí s profesionály mohou také vyhrát trénink s kouþem z první ligy a mnoho dalších zajímavých cen. Do
projektu je v souþasnosti v 28 regionech zapojeno pĜes 526 týmĤ.

Fotbalisté Vrbna pod PradČdem na dosah Gambrinus lize
TJ Sokol Vrbno pod PradČdem zavítal na pĤdu prvoligového mužstva SK Sigma Olomouc. Stalo se tak
v rámci projektu Kopeme za fotbal, který podporuje fotbalisty z nižších soutČží a dává jim možnost zažít
nevšední momenty s týmy Gambrinus ligy.
Fotbalisté TJ Sokola Vrbno pod PradČdem pĜijeli do Olomouce, aby si užili odmČnu za jejich snažení
v projektu Gambrinus Kopeme za fotbal. První zastávkou skupiny z Jesenicka byl AndrĤv stadion. „Jedna vČc je
vidČt stadion, druhá, když k tomu získáte zajímavé informace, a to se nám poštČstilo díky Kopeme za fotbal“,
liboval si trenér TJ Sokola Vrbno pod PradČdem ZbynČk Urbaník. PrĤvodcem vrbenských fotbalistĤ byl vedoucí
propagace SK Sigma Olomouc Miroslav Skácelík. „V Olomouci máme nejlepší trávu v Gambrinus lize, ale
radČji na ni nevstupujte. Náš „trávníkáĜ“ to nemá rád a zĜejmČ by vám i vynadal“, s úsmČvem prozradil
Skácelík.
VIP návštČva z Vrbna si díky nČmu z prohlídky stadionu odnesla Ĝadu zajímavých informací, a to nejen
o fotbale. Poutavý výklad nejvíce zaujal pĜi pobytu na povČstné severní tribunČ stadionu, odkud lze pozorovat
krásy moravské Olomouce. Možnost vyšlápnout na vrchol tribuny si nenechal ujít nikdo.
„VIP návštČvu Sigmy jsme si vybrali, protože jí všichni fandíme. Nemáme moc šancí takto spoleþnČ vyrazit na
prvoligové utkání. Projekt Kopeme za fotbal nám to umožnil. Doufám, že bude pokraþovat,“ Ĝekl vedoucí týmu
Vladislav Herman. ýas mezi prohlídkou a zápasem fotbalisté Vrbna pod PradČdem strávili u sklenice zlatavého
moku v nedaleké restauraci. Potom se vydali zpČt na stadion, aby zhlédli mistrovské utkání domácí Sigmy proti
SK Slavia Praha. V páté minutČ zápasu amatérští fotbalisté spatĜili na obrazovce uvítací text a jejich hromadnou
fotografii s transparentem Kopeme za fotbal, poĜízenou pĜi VIP návštČvČ na AndrovČ stadionu, což vzbudilo
jejich pozornost a neskrývanou radost. Fotbalisté TJ Sokola Vrbno pod PradČdem si odnesli neobyþejný
zážitek a nakonec se spoleþnČ radovali z vítČzství Sigmy 1:0.
Projekt Gambrinusu Kopeme za fotbal se rozjel v roce 2010. KromČ materiální podpory pro týmy od nejnižší
soutČže po okresní pĜebor dává klubĤm možnost soutČžit o exkluzivní okamžiky s celky Gambrinus ligy. KromČ
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Pro více informací kontaktujte:
Richard Adamec
PR Manager
Concept One
U Bulhara 3, Praha 1, 110 00
+420 728 815 044
richard.adamec@concept-one.cz

JiĜí Mareþek
Tiskový mluvþí
PlzeĖský Prazdroj, a.s.
Ovocný trh 8, Praha 1, 110 00
+420 724 617 219
jiri.marecek@pilsner.sabmiller.com
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Rozpis zápasĤ - dorost, starší žáci pro rok 2012

Vrbenští dráþci

Tenisový oddíl Vrbno pod PradČdem
Vrbno – Orlová „C“
Vrbno – TK Rožnov pod RadhoštČm
Vrbno – TK KopĜivnice
Vrbno – Beskydský TK Frýdlant
Vrbno – Beskydský TK Frýdlant
Vrbno – Witzemann Opava
Vrbno – Vsetín

Prvním závodem byl v MnichovČ odstartován nový cyklistický seriál pro dČti a mládež VRBENSKÝ
DRÁýEK. Závod se konal za velké nepĜíznČ poþasí a zúþastnilo se ho þtrnáct stateþných dČtí, které se nezalekly
deštČ a zimy a postavily se na start nČkolika rychlostních zkoušek. V závodČ zvítČzil talentovaný Jakub Roháþek
z domácího ACS Drak Vrbno pĜed zlatohorskou Nelou HaĎákovou. TĜetí dojel Vojta Kmínek s pouhým bodem
náskoku pĜed þtvrtým Filipem Škopcem. V kategorii mladších dČtí se závodilo za úþasti polských bratrĤ
Rojekových, kteĜí do Vrbna na závody dojíždČjí pravidelnČ. Ti v závodČ ukázali svoji pĜevahu a umístili se na
prvním a druhém místČ. Za nimi se seĜadila šikovná vrbenská mládež – KateĜina MlynáĜová, David Fiálek,

Dorost
St. žáci
St. žáci
Dorost
St. žáci
Dorost
St. žáci

Zaþátek zápasĤ vždy od 9:00 hod v areálu tenisových kurtĤ.
Za Výbor TO Igor Žemba

Tenisový oddíl Vrbno pod PradČdem informuje
A je to tady !!!!!
Dne 14. 4. 2012 zahájil Tenisový oddíl Vrbno pod PradČdem novou sezonu. Po 6ti mČsíþní pĜestávce se
uskuteþnila první ze série brigád, které po zimní pĜestávce patĜí do kalendáĜe pravidelních þinností TO. Brigády
se zúþastnilo 30 þlenĤ a byla zamČĜena hlavnČ na úklid, protože poþasí pĤvodní zámČr úpravy kurtĤ ( napínání
þar, doplĖování antuky a pod. ) zatím neumožnilo.

Za Výbor TO Igor Žemba
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Thaisa Otipková, Zuzana Švanová a Anna ŠkaĜupová.
Vrbenské dČti se zaþaly od dubna pravidelnČ scházet v cykloareálu ýerná Opava v MnichovČ, kde se uþí
základĤm cyklistiky. Tréninky se konají každou stĜedu od 16ti hodin a bývají pĜizpĤsobené vČku a schopnostem
dČtí tak, aby se mohly zdokonalovat a zúroþit nabyté dovednosti napĜ. v dalších závodech Vrbenského dráþku.
Ten pokraþoval po uzávČrce Zpravodaje 28. dubna, v kvČtnu jsou naplánovány dva závody – 5. kvČtna budeme
závodit
v
ludvíkovském
autokempu Dolina, 26. kvČtna se
uskuteþní závod v Karlovicích. Na
tyto závody i na stĜedeþní tréninky
zveme jménem ACS Drak Vrbno
všechny dČti, které rády tráví svĤj
volný þas sportem.
Novým pojmem v cyklistice je
Sportovní stĜedisko Vrbno, které
letos na jaĜe zĜídil ýeský svaz
cyklistiky. V našem mČstČ bylo
pĜed nČkolika lety zĜízeno
Sportovní centrum mládeže – SCM
VRBNO, které vede Miloslav
MlynáĜ a jehož þinnost spoþívá
v
smČĜování
talentovaných
severomoravských
kadetĤ
a juniorĤ smČrem k reprezentaci
a k dalšímu uplatnČní v cyklistice.
Nyní dostali vrbenští trenéĜi do
péþe i nadČjné cyklistické žactvo
našeho kraje, þímž se opČt rozšíĜila
aktivita místního cyklistického
spolku ACS DRAK VRBNO.
Alena MlynáĜová
acsvrbno.estranky.cz
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Sedmý závod Trivallis cupu zamíchal poĜadím
Po bĜeznové pauze, kdy nebylo možné sladit termíny jednotlivých tréninkových skupin – lyžaĜĤm vrcholila
sezóna, cyklisté naopak v pĜípravČ pĜed sezónou odjíždČli „za teplem“ najíždČt potĜebné kilometry - se zaþátkem
dubna uskuteþnil další závod seriálu Trivallis cup. Aþkoliv ve VrbnČ není atletický oddíl a ani nejsou vytvoĜeny
podmínky pro rozvoj tohoto sportovního odvČtví, Trivallis cup na atletiku nezapomnČl.
V tČlocviþnČ gymnázia uspoĜádal Pavel Pytela již tĜetí roþník ATLETICKÉHO DVOJBOJE. V první
disciplínČ se sportovci potýkali s medicinbalem. JunioĜi a dospČlí házeli 3kg tČžkým míþem, mládež pak 1,5kg
míþem, dČti házely míþem basketbalovým. Nejdále dohodil Tanas Markos s výkonem 14,60 metrĤ, druhý v této
disciplínČ skonþil Pavel Pytela stejným 14,30 metrĤ dlouhým hodem jako VojtČch Matuš – ten však házel
menším míþem. Z dívek byla nejúspČšnČjší Klára Škopcová hodem 10,10 metrĤ.
Druhou disciplínou byl skok do výšky. Výšku 150 cm pokoĜili hned tĜi sportovci. Na poþet pokusĤ byl však
nejúspČšnČjší Tanas Markos, zvítČzil tedy v obou
disciplínách a stal se tak celkovým vítČzem dvojboje. Na
druhém místČ skonþil Vašek Žabíþek, na tĜetí místo se 145cm
dostal Vojta Matuš – nejlepší mladík do 15ti let. Na þtvrtém
místČ skonþil nejlepší veterán Pavel Pytela a na pátém místČ byl
díky horšímu hodu Patrik Thomas. Souboj se oþekával mezi
dČvþaty, když se v hodu lépe daĜilo KláĜe Škopcové, skok do
výšky však vždy více svČdþil Míši Knápkové. Tentokrát se však
odhady nepotvrdily - Klára skákala lépe a tak v soutČži zvítČzila.
Po sedmi závodech Trivallis cupu se v celkovém poĜadí škrtl
nejhorší výsledek, zpČt do bojĤ o pĜední pĜíþky se tak vrátili i ti,
kterým jeden závod chybČl. Do vedení se vyhoupl loĖský vítČz
Pavel Pytela (HO Vrbno), na druhém místČ se stále drží Antonín
Lant (CPV Krnov), tĜetí místo patĜí nejlepší ženČ v poĜadí KláĜe
Škopcové (ACS Drak Vrbno). Dalšími ženami v poĜadí jsou na
20. místČ Martina Onderková, která byla z boje o prvenství
vyĜazena kvĤli zranČní, a na 21. místČ Michala Knápková (obČ
SK Vrbno). Nejlepším mladíkem do 15ti let je JiĜí Petruš (ACS
Drak Vrbno) pĜed Jakubem Roháþkem (ACS Drak Vrbno)
a MatČjem Ptáþníkem (Mapei KaĖkovský). V kategorii mužĤ
vede zmiĖovaný Antonín Lant pĜed Václavem Žabíþkem (SK
Vrbno) a Jaroslavem Hamáþkem (ACS Drak Vrbno).
Osmý závod Trivallis cupu se konal rovnČž v dubnu a byl to závod v orientaþním bČhu – závod se však konal
po uzávČrce Zpravodaje. Do konce soutČže tedy zbývají dva závody – 22. kvČtna jste zváni na oblíbený závod
v duatlonu, který se koná v MnichovČ u SnČženky a 12. þervna bude soutČž ukonþena cyklistickým závodem Na
Videlský kĜíž.
Alena MlynáĜová

Lubomír Petruš, další výborný odchovanec
vrbenské cyklistiky, netrpČlivČ þeká na svoje první
závody, které bude absolvovat v Belgii v dresu
týmu BKCP Power plus, kde bude spolujezdcem
mistra svČta Nielse Alberta a Radka ŠimĤnka,
našeho nejúspČšnČjšího cyklokrosaĜe na MS
v Koksijde.
Naše nejmladší nadČje prozatím ještČ mimo
Vrbno nezávodily. V bĜeznu jsme pro nČ
uspoĜádali na cyklistické dráze ýerná Opava seriál
kritérií, kde si nejlépe vedli Jakub Roháþek, ŠtČpán
Petruš a Adam Hlávka. Zkušenosti jistČ zúroþí na
významnČjších závodech vþetnČ ýeského poháru
mládeže.
V pravidelném tempu se také rozjel seriál Tritur
2012 þasovkami na 5 a 7km, kterých se zúþastnilo
více jak 30 cyklistĤ. Seriál pokraþuje každé úterý
v 17.00 hod a na poĜadu již budou i spurtérské
závody a jízdy na kopce Videlský kĜíž,
Kóta a HvČzda.
csvrbno.estranky.cz

První stupnČ vítČzĤ
Cyklisté ACS Vrbno mají sice svoje první stupnČ vítČzĤ tradiþnČ ještČ v lednu na dobíhající cyklokrosové
sezónČ, v polovinČ dubna pĜi rozbíhající se silniþní cyklistice se podaĜilo dosáhnout nČkolika slušných výsledkĤ.
NejvČtší význam má 7.místo Jirky Petruše na závodech ýeského poháru v PĜíbrami. DobĜe zajel i jinde, což mu
vynáší celkové 15.místo v ýP kadetĤ. Nyní se pĜipravuje na etapový Závod míru v Jevíþku, kde bude navazovat
na úspČchy Lubomíra Petruše a Davida Dvorského, kteĜí tam v minulých letech získali trikoty nejlepších vrchaĜĤ.
Veteráni Miloslav a Vlastimil MlynáĜovi si vyjeli na Cyklomaraton do Prievidze, oba dva se dostali na stupnČ
vítČzĤ za druhé, respektive tĜetí místo v kategorii. Jsou to první letošní mezinárodní úspČchy.
VýbornČ si vedl náš odchovanec David Dvorský na závodČ u LitomČĜic, který vyhrál pĜed Hoškem a VeþeĜou.
ZdenČk MlynáĜ má pravidelnČ dobrý zaþátek silniþní sezóny, když využívá ještČ dozvuky cyklokrosové formy.
Na první silniþní klasice dojel na druhém místČ, a protože vyhrál Rakušan Zoidl, pojede v dresu vedoucího muže
ýeského poháru. Vede také celkové poĜadí Táborských okruhĤ, které se jezdí v cyklokrosovém areálu Komora,
kde je asi 1km dlouhý asfaltový okruh pro silniþáĜe.
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nebezpeþnou. S pĜílivem dalších posil ho v Británii obklopují noví dĤstojníci, kteĜí nemají dĤvod ho chránit pĜed
císaĜovými pochopy. Jediné neopatrné slovo pro nČj pĜedstavuje stejnČ smrtelnou hrozbu jako oštČp nepĜítele.
2.: GLASS, C.: Rozbitá: pĜíbČh zneužívaného a odvrženého dítČte. Praha: Portál, 2011.
Jodie patĜí mezi dČti, které jejich rodina zneužívá a zanedbává. Brutální sexuální zneužití, nedostateþná péþe
a bezohlednost k potĜebám malé Jodie vedly k tomu, že úĜady tuto osmiletou dívenku odebraly rodiþĤm a hledaly
pro ni náhradní rodinu. PĜíbČh zaþíná ve chvíli, kdy se po þtyĜech mČsících náhradní péþe Jodie ocitne ve své
páté pČstounské rodinČ. Péþe o Jodie není ,,procházkou rĤžovou zahradou“ a její pČstounka nenajde zázraþné
Ĝešení, které by dokázalo spravit Jodiin rozbitý život. Dokáže ale prolomit její nedĤvČru k dospČlým a ukázat jí
i to, že když ji má nČkdo rád nemusí to dávat najevo sexuálním chováním.
3.: VOSSELER, N.C.: Jižní vítr. Brno: Moba, 2010.
Brittany Addisonová byla ještČ dítČ, když jako jediná pĜežila ztroskotání lodi u bĜehĤ Tahiti. Díky péþi léþitelky
Rataney vyrostla v krásnou mladou ženu. Po šesti letech strávených na rajském ostrovČ dostane znovu šanci
vrátit se do rodné Anglie, když na ostrov pĜipluje se svou lodí kapitán James Cook.
4.: PATOýKA, K.: Území ostnatého drátu. Praha: Naše vojsko, 2008.
Za železnou oponu se neobvyklou cestou provázenou stĜelbou dostane pĜíslušník þeskoslovenského vojenského
zpravodajství, když jeho špionáž ve prospČch zahraniþní rozvČdky odhalila StB. Do vlasti se vrací, aby se úþastnil
provedení nebezpeþných akcí proti totalitní moci. Osudy dalších osob dokreslují v ĜadČ zápletek napínavý
špionážní pĜíbČh, ve kterém nechybí pohled na praktiky StB, intriky a zloþiny, které mají skrýt minulost.
5.: DATLOW, E.: Doteky záhrobí. Praha: Mladá fronta, 2009.
Výbor dosud nevydaných pĤvodních duchaĜských pĜíbČhĤ, pĜi nichž þtenáĜe bude pĜíjemnČ mrazit strachem.
6.: SANSOM, C.J.: RozpuštČní. Praha: BB art, 2012.
Píše se rok 1537. Thomas Cromwell pomáhá králi JindĜichu VIII. zbavit se nepohodlné manželky, stát se hlavou
reformované církve a získat majetek mocných Ĝímskokatolických klášterĤ. Doba je bouĜlivá a pĜeje novým
zákonĤm, ziskuchtivým trikĤm a špehĤm státní moci. Do tohoto rámce je zasazen pĜíbČh vraždy královského
vyslance v jednom z klášterĤ, kterou vyšetĜuje další zmocnČnec, reformistický právník Matthew Shardlake.

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovnČ v kvČtnu
,,Kniha je bohatstvím myšlenek, o které se autor se þtenáĜem podČlí.“
… z populárnČ-nauþné literatury
1.: ýERMÁK, P.: ýlovČk Havel. Brno: Imagination of People, 2011.
2.: HILAROVÁ, D.: Nemám žádné jméno. Praha: Fragment, 2011.
3.: DUKA, D.: Glosy Dominika Duky. Praha: Radioservis, 2012.
4.: CÍLEK, E.: Orfeus: kniha podzemních Ĝek. Praha: DokoĜán, 2009.
5.: MAýINGOVÁ, A.: SchĤdková metoda hubnutí. Praha: Deus, 2011.
… pro dČti a mládež
1.: SPILSBURY, L.: Encyklopedie vynálezĤ. Bratislava: Slovart, 2010.
2.: HEGEROVÁ, V.: Nauþ mČ kreslit. Praha: Axióma, 2008.
…z beletrie

7.: GRASS, G.: PĜíbČhy z temné komory. Brno: Atlantis, 2011.
V devíti kapitolách rozehrál Grass neobvyklou literární partii: ponechal prostor osmi svým (nyní již dospČlým)
dČtem, vlastním i nevlastním, jejichž matkami byly þtyĜi ženy, s nimiž uzavĜel manželství nebo navázal dĤvČrný
intimní vztah. Grassovy ratolesti se pravidelnČ scházejí a pĜi tČchto schĤzkách si vyprávČjí pĜíhody a epizody, jež
jsou pĜedevším zamČĜeny na to, jak žily ve stínu velkého otce.
… pro dČti a mládež
1.: FISCHEROVÁ, V.: Jak zvíĜátka uzdravila smutný dĤm. Praha: Meander, 2011.
Není nic smutnČjšího než šedivý oprýskaný mČstský þinžák s obyvateli, kteĜí se na sebe nikdy ani neusmČjí. DĤm
z našeho pĜíbČhu byl také smutný – až do té doby, než se v parku našla opuštČná BČlinka. Babiþka ze smutného
domu si ji vzala k sobČ a od té doby se v domČ zaþaly dít VċCI…
2.: NESBO, J.: Doktor Proktor a prdicí prášek. Brno: Jota, 2012.
Když se kluk jménem Bulík pĜestČhuje do uliþky DČlová, rychle se dává do party s Lízou, šikovným dČvþetem ze
sousedství, a dobromyslným, byĢ znaþnČ podivínským vynálezcem doktorem Proktorem. Doposud zneuznaný
vČdátor vynalezl prdicí prášek a zprvu nepĜíliš použitelná vČc se ukazuje jako ten nejbájeþnČjší vynález na svČtČ.
3.: TUZAROVÁ, B.: Nikdy nepĜestávej vČĜit. Praha: CooBoo, 2012.
Basketbal, pĜátelství, výhry a prohry, nejen sportovní, ale i životní. No a pochopitelnČ láska. O tom všem tahle
kniha vypráví. Sedmnáctiletá Samanta odmaliþka hrála basketbal, ale ze zdravotních dĤvodĤ musela skonþit.
Teć váhá, jakou cestou se vydat. Shodou náhod se dostala do svČta modelingu, který je sice lákavý, ale zároveĖ
se nechce vzdát života mezi pohodovými basketbalistkami. A do toho všeho se pĜimotá Viky, spoluhráþ jejího
mladšího bratra…

1.: RICHES, A.: ěímané. Šípy zbČsilosti. Praha: BB art, 2011.
Šípy zbČsilosti jsou po Ranách na cti druhým románem ve kterém sledujeme osudy mladého ěímana Marka
Valeria Aquily, který uprchl z ěíma pĜed nespravedlivým hnČvem císaĜe Commoda a úþastní se války na
HadrianovČ valu. Pro Marka – nyní centuriona Corva První tungrské kohorty – se tato válka stává dvojnásob

Olga Hulínová, vedoucí pĤjþovny pro dospČlé
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BlahopĜejeme k narození
Eliška So vadi no vá

Vrbno pod PradČdem
Dana Tománková, odbor vnitĜních vČcí MČÚ

Rozlouþili jsme se
ZdeĖka Se i dl er o vá

Vrbno pod PradČdem – Mnichov

Vladimír D o br o vol ný

Vrbno pod PradČdem

Petr R e me š

Vrbno pod PradČdem

Mária J ano s zko v á

Vrbno pod PradČdem

Ladislav O l ah

Vrbno pod PradČdem
Dana Tománková, odbor vnitĜních vČcí MČÚ

BlahopĜejeme
Dne 1. kvČtna 2012 oslaví své 66. narozeniny

pan Jan Vojkovský
Dnes je tomu právČ 66 let, co poprvé jsi spatĜil tento svČt,
nezavírej oþi a dál vić jeho krásy, vždyĢ ještČ stále velmi mlád jsi!!!
Všechno nejlepší k narozeninám
Ti pĜeje dcera Monika s rodinou

Drahý Honzo,

dne 2. kvČtna 2012 to bude již 35 let, co jsi nastoupil jako zamČstnanec na Technické služby.
K tomuto výroþí Ti dČkujeme, že jsi nám byl celou dobu dobrým kolegou, nadĜízeným
a kamarádem. Máme TČ rádi.
Panu Janu FĖukalovi
od spolupracovníkĤ
TS Vrbno
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Vzpomínáme
Dne 21. kvČtna 2012 oslaví krásné 50. narozeniny

paní Ilonka DvoĜáková
z Vrbna pod PradČdem.

Všechno nejlepší, hodnČ zdraví, lásky a spokojenosti do dalších let
Ti ze srdce pĜeje manžel Petr, dČti Pavlínka, Leniþka, PeĢa,
sestra Jana s rodinou a rodiþe.

„MoĜe lásky jsi s sebou vzala, hory bolesti jsi nám zanechala.
Tak, jak Ti z oþí záĜila láska a dobrota,
tak nám budeš chybČt do konce života“.
Dne 13. kvČtna 2012 vzpomeneme 5. smutné výroþí úmrtí naší drahé
manželky, maminky, babiþky

paní VČry Míznerové
z Vrbna pod PradČdem.
S láskou vzpomínají manžel a dČti s rodinami.

Dne 7. kvČtna 2012 oslaví své krásné 18. narozeniny

sleþna KateĜina Jaremþuková.
Milá Katenko, pĜejeme Ti, aĢ vše, co žádáš od života svého,
Ti vyjde do puntíku jediného.
AĢ najdeš v životČ vše, co potĜebuješ ke štČstí,
ruku, co v žalu pohladí, lásku, co nikdy nezradí.
Máme TČ moc rádi a myslíme na Tebe.
Rodina a pĜátelé.

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel, ten žije v našich srdcích dál.
Dne 8. kvČtna 2012 vzpomeneme nedožité 85. narozeniny

paní VČry Škrabolové
z Vrbna pod PradČdem

S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 30. kvČtna 2012 oslaví své narozeniny

paní Anna Jedliþková

„Jsou dny v našem životČ, na které se nezapomíná“.
Dne 21. kvČtna 2012 tomu bude již 10 let,
kdy nás navždy opustil náš tatínek a manžel

Všechno nejlepší, hlavnČ hodnČ zdraví,
štČstí a spokojenosti do dalších let pĜejí dcera,
František, Žaneta s manželem Martinem
a Markéta s pĜítelem RosĢou.

pan ŠtČpán Ćurák

z Vrbna pod PradČdem.

z Vrbna pod PradČdem.

Dne 29. kvČtna 2012 vzpomeneme jeho nedožitých 62 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Danuše,
syn Tomáš a dcera Dana s rodinou.

Rozlouþili jsme se
DČkujeme za vyjádĜenou úþast, projevy soustrasti a kvČtinové dary všem
pĜíbuzným, pĜátelĤm, bývalým spolupracovníkĤm, známým a všem,
kteĜí se pĜišli naposledy rozlouþit s naší drahou zesnulou

„Kdo lásku, dobro a veselost rozdával, ten nezemĜel a žije v našich srdcích dál“.
Dne 3. kvČtna 2012 to bude 1 rok, co nás navždy opustil

paní Márií Janoszkovou

pan Josef Dostál

z Vrbna pod PradČdem.

z Vrbna pod PradČdem.

ZvlášĢ dČkujeme MUDr. Otakaru KopĜivovi za jeho lidský pĜístup
a neustálou péþi v její tČžké nemoci.
Zarmoucená rodina.

S láskou vzpomíná manželka Dana, syn David s rodinou,
syn Josef a další pĜíbuzní.
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„Kdo lásku, dobro a veselost rozdával, ten nezemĜel a žije v našich srdcích dál“.
Dne 15. kvČtna 2012 vzpomeneme 30. smutné výroþí úmrtí naší maminky

„ZĤstáváš v naší mysli celý þas,
jak bys jen odešel a mČl se vrátit zas“.
Dne 26. kvČtna 2012 vzpomeneme 2. smutné výroþí úmrtí

paní JindĜišky Dostálové

pana Josefa Floka

S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef
a synové Vlastik a JiĜí s rodinami.

S láskou vzpomíná manželka Jaroslava a dcery Leona a Bronislava s rodinami.

z Vrbna pod PradČdem.

z Vrbna pod PradČdem.

„ýas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál“.
Dne 26. kvČtna 2012 vzpomeneme 6. výroþí úmrtí
„Jak krásné by bylo Ti pĜát, jak tČžké je u hrobu stát a vzpomínat“.
Dne 28. kvČtna 2012 vzpomeneme 1. smutné výroþí úmrtí

pana Františka Višvadera
z Vrbna pod PradČdem.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn František s rodinou,
syn Radek a vnuþky Katka a Monika a pravnuk Martínek.

„Jediné srdce na svČtČ jsme mČli, jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou budit je chtČli, neozve se nám vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo už spát...“
Dne 9. kvČtna 2012 si pĜipomeneme 7. smutné výroþí,
kdy nás navždy opustil náš drahý

paní Olgy Petrušové
z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Inzerce
UpozornČní pro obþany
Od 24. 8. do 2. 9. 2012 poĜádáme zájezd do Chorvatska. Místo pobytu Makarská riviéra – kemp Dole
Živogošþe. Ubytování je v dĜevČných chatkách s vybavenou minikuchyĖkou. Cena zájezdu þiní 3.700,- Kþ.
Odjezd autobusu je z Vrbna pod PradČdem od železniþní stanice, pĜíjezd tamtéž. Zájemci hlaste se na telefonní
þíslo 728 401 361. Zde poskytnu další informace. Za spoleþnost G TRAVEL Eduard PeĜich - delegát.

pan JiĜí Maršal
z Vrbna pod PradČdem.

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Jarmila,
dcery Leonka a Zlatka s manželem, rodiny KaĖova a Grygova.

„Kdo byl milován, není nikdy zapomenut“.
Dne 15. kvČtna 2012 to bude 5 let, co nás navždy opustil

Garantované hubnutí: www.hubnete.cz/kuncicky

pan Walter Berger
z Vrbna pod PradČdem – Železné.
S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Garantované hubnutí: www.hubnete.cz/kuncicky
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