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Vážení �tená�i kv�tnového Zpravodaje, 

Je  konec  dubna,  po�así  má  nakro�eno  p�ímo  do  léta, nejen  podle  meteorolog�, pak  si  tedy  užijme  léta 

v kv�tnu. Kdoví, co p�ijde po n�m. Každý si více �i mén� zat�žujeme hlavu tím, co bude. Nemyslet je n�kdy 

pohodln�jší, ale možná také n�kdy zárukou zachování duševního zdraví �. Záleží jak kdo. 

N�kdo mi �íkal, že v internetovém prostoru p�emýšlel jeden ob�an o tom, jak jsem se ú�astnila demonstrace 

v Praze dne 21. 4. 2010 (?). Musím ho zklamat, nebyla jsem tam. Kdybychom ale nem�li na sobotu plánováno 

vítání d�tí, nov� narozených vrbe�á�k�, tak bych ale jela taky. Je totiž posilující v�d�t, že si �lov�k ned�lá 

starosti s reformami této vlády, resp. s jejich dopady sám, ale je více lidí, kte�í p�emýšlejí o tom, co bude. Vždy�

p�ece již nejde o „pastelkovné“ nebo t�icetikorunový poplatek u léka�e! Moravskoslezský kraj, a zvlášt� �ada 

region� v n�m, není jediný, kde je málo práce, ješt� mén� práce placené pr�m�rnou mzdou dle statistik, a kde 

jakákoliv zvyšování cen, by� o stokoruny m�sí�n�, p�ináší stresy a obavy. Naproti tomu vládní divadlo, které se 

hraje, ne�eší ani korupci, ani utíkání pen�z do nesmyslných projekt�, ne�eší propady ve využívání evropských 

pen�z pro rozumné v�ci a v znevýhodn�ných místech zvlášt�. Sou�asný stav v naší spole�nosti již kritizují i lidé 

z podnikatelské sféry, vzd�laní lidé z oblasti v�dy, školství a další. Ale zpátky „dol�“ - rozvoj cestovního ruchu, 

rozvoj drobného podnikání, �emesel, služeb v oblasti sociálních apod. jsou strategií i našeho regionu, ale je to b�h 

na dlouhou tra�. Našt�stí existují vytrvalci na dlouhé trat� i v t�chto branžích, ale nemohou z�stat osamoceni. Je 

to  na  každém  z nás, jestli najde n�co, �ím p�isp�t nejenom ve prosp�ch vlastní. Každá snaha je cenná, a když je 

i výsledek, je to ješt� p�íjemn�jší. 

Snažili jsme se spole�n� s Technickými službami i s podporou ve�ejné služby pod záštitou TJ Sokol využít 

duben k dokon�ení prací spojených s úklidem komunikací, chodník� a ve�ejných prostranství se zelení. Bude se 

pokra�ovat s úpravou ke��. Vykácela se ješt� �ada strom� dle žádostí ob�an� nebo také z vlastního podn�tu kv�li 

neperspektivnosti d�evin. Krom� toho se nyní budeme zabývat p�ípravou realizace projektu „Revitalizace 

m�stské zelen�“, kde jsme v pr�b�hu dubna obdrželi informaci o p�ijetí žádosti o dotaci z Opera�ního programu 

Životní prost�edí. Hlavními cíli tohoto projektu jsou úpravy stávajících d�evin v areálech obou h�bitov� a také 

d�evin  v  zahradách  obou  mate�ských  školek, s dopln�ním výsadby strom� a ke�ového patra. Bližší informace 

o projektu, nákladech a termínech naleznete na webové stránce m�sta Vrbna pod Prad�dem. Vrátím-li se k úklidu 

– prob�hl jarní svoz p�epln�ných kontejner� a zkrátka úklid všeho, co na ve�ejná prostranství nepat�í. Odvezly se 

i 2 pneumatiky z parkovišt� u b�ízy, zve�ejn�né na fotce v minulém �ísle. Nakonec ješt� dokonce další 

pneumatika p�ibyla.  

Tak nevím, jestli to byla reakce na �lánek? Kdyby to nebylo o ve�ejných prost�edcích, mohl to být dobrý vtip. 

P�eji nabytí energie v m�síci kv�tnu, a pokud sem tam n�jaký vtip padne, pak s úsm�vem. 

Ing.Helena Kudelová 

       starostka 

Slovo starostky 
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Na konci m�síce b�ezna a v pr�b�hu m�síce dubna prob�hla 28. a 29. sch�ze RM. Projednány byly následující 
záležitosti. 

RM  r o z h o d l a: 
- o uzav�ení „Smlouvy na realizaci služeb – �išt�ní místních komunikací“ mezi objednatelem M�stem 

Vrbno pod Prad�dem a zhotovitelem Technickými službami Vrbno s.r.o., 
- o uzav�ení dodatku k nájemní smlouv� na rok 2012 mezi Ing. Miroslavem Burdou a M�stem Vrbno pod 

Prad�dem  (parkovišt� „U b�ízy“), 
- o organiza�ních zm�nách na M�Ú Vrbno pod Prad�dem dle návrhu, 
- o poskytnutí dotace Automotoklubu Vrbno pod Prad�dem na mezinárodní závod do vrchu „Vrbenský 

vrch“ ve výši 15:000K�. 

RM  s c h v á l i l a: 
- p�ijetí  dar�  pro  p�ísp�vkovou  organizaci  Domov  pro  seniory,  Mnichov  262,  Vrbno  pod  Prad�dem 

a finan�ního daru pro MŠ Jesenická, 
- schválila  výsledky  hospoda�ení  p�ísp�vkových  organizací  Mate�ská škola Jesenická, Mate�ská škola 

Ve Svahu, St�ediska kultury a vzd�lávání, Základní školy a Domova pro seniory, 
- organiza�ní �ády mate�ských škol, 
- pravidla pro poskytování nájmu v domech s pe�ovatelskou službou v majetku m�sta, 
- p�id�lení bytu �.7, velikost 2+kk v dom� s pe�ovatelskou službou na ul. Husova 627 pro pana Milana 

Vaniše, 
- zadání  ve�ejných  zakázek  na  akce  „Obnova  ve�ejného  osv�tlení  ve  m�st�   Vrbn�  pod   Prad�dem“ 

a „Snížení imisní zát�že z dopravy ve m�st� Vrbn� pod Prad�dem“, 
- p�ijetí neinvesti�ní ú�elové dotace z rozpo�tu Moravskoslezského kraje na zabezpe�ení akceschopnosti 

jednotky Sboru dobrovolných hasi�� m�sta Vrbna pod Prad�dem v celkové výši 350:000K�, 
- opravu povrchu silnice II/450 Vidly – hranice Olomouckého kraje. Oprava bude realizována v jarních 

m�sících 2012, 
- zn�ní poptávky na p�eložku plynovodu, realizovanou v rámci stavby „Místní komunikace – spojka 

Jesenická – Palackého“, 
- odprodej výv�sní sk�í�ky firm� Vegall Pharma s.r.o., 
- použití finan�ních prost�edk� z investi�ního fondu MŠ Jesenická na rekonstrukci koupelen v objektu 

mate�ské školy. 

RM  v z a l a  n a  v � d o m í: 
- zprávu o hospoda�ení v lesích M�sta Vrbno pod Prad�dem v roce 2011, 
- zprávu o bezpe�nostní situaci a stavu kriminality ve služebním obvodu OOP �R Vrbno pod Prad�dem za 

rok 2011, 
- stav p�ípravy kanaliza�ních p�ípojek v �ástech Mnichov a Železná, 
- informaci o vývoji p�íjm� – sdílených daní, rekapitulaci p�íjm� a výdaj� a výsledky hospoda�ení za leden 

–b�ezen 2012, 
- výro�ní zprávu o provozu vodovodu a kanalizace m�sta za rok 2011, 
- výro�ní zprávu St�ediska kultury a vzd�lávání Vrbno pod Prad�dem. 

Ing. Lasota Miloš, místostarosta 

P�ivítali jsme patnáct ob�ánk�
V sobotu 21. dubna jsme na radnici p�ivítali nové ob�ánky m�sta Vrbna pod Prad�dem a jejich rodi�e, 

sourozence, prarodi�e a rodinné p�átele.  Novými obyvateli m�sta jsou Milan, Klára, Karolina, Sára, Filip, Adam, 
Jana,  Adriana,  Ricardo,  Vojt�ch,  Kate�ina,  Dorota,  Petr,  Emman  a  Lukáš.  Jim všem pop�ála hodn� š�astné 
a spokojené d�tství starostka m�sta Ing. Helena Kudelová, slavnostní akt umocnilo krásné vystoupení d�tí ze 
základní školy, které p�ipravily pásmo se svou u�itelkou Mgr. Janou Sztukovou. Pracovnice M�stského ú�adu 
Jitka Musilová po�ídila na vítání ob�ánk� krásné barevné fotografie, ty zve�ejníme v �ervnovém vydání 
Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska, samoz�ejm� také na internetových stránkách www.vrbnopp.cz. Dnes 
p�inášíme alespo� jednu fotografii pro radost. 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 

Zprávy z radnice 
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Do Vrbna mí�í Penny market 
Pouhé �ty�i m�síce bude pot�ebovat spole�nost Agile na výstavbu nového marketu s parkovišt�m ve Vrbn�

pod Prad�dem. Ovšem než se tak stane, musí spole�nost dokon�it projektovou dokumentaci pro stavební �ízení, 
ta  je  v  tuto  chvíli  již  p�ed  dokon�ením.  Podle  informací,  které  zajistili  pracovníci M�stského ú�adu p�ímo 
u investora, firmy Agile, by m�l investor už tento m�síc podat žádost o stavební povolení a z�ejm� již v pr�b�hu 
�ervna zahájit výstavbu. Supermarket by se pak m�l otev�ít na p�elomu listopadu a prosince. O prodejnu ve 
Vrbn� pod Prad�dem projevila zájem spole�nost Penny market s.r.o., která dosud provozuje v �eské republice 
341 prodejen. Bude tady také samostatné �eznictví a prostor pro dva obchody o ploše p�ibližn� 150 m2, které si 
budou moci pronajmout místní podnikatelé. 

T�i patra domu už slouží svým nájemník�m
Rekonstrukce objektu �.p. 488 na ulici Krej�ího ve Vrbn� pod Prad�dem je t�i a p�l m�síce po ni�ivém požáru 

o notný kus dál. V dubnu zástupci m�sta už mohli p�edat klí�e nájemník�m z t�etího nadzemního podlaží. 
Opravené malometrážní byty zá�í novotou, mají nové koupelny s WC, elektrorozvody, n�kde také p�í�ky, nové 
kuchy�ské linky, podlahy, výmalby, nová plastová okna a také dve�e. „Lidé jsou spokojeni, moc se jim opravené 
byty líbí. Vrátili se prakticky do nového,“ potvrdila Ing. Pešatová, vedoucí majetkoprávního odboru M�Ú Vrbno 
p. P. Zna�n� pokro�ila také výstavba zcela zni�ených p�dních byt�, které se budují od v�nce nanovo. Pokud 
p�jde všechno, jak má, m�ly by být byty dostav�ny ke konci �ervna. 

P�ív�tivé místo pro cestující
S  p�íchodem  jara  je  pohled  na  m�sto zase hez�í. Hned po „t�ech zmrzlých“ rozkvetou záhony na kolonád�

i prostranství kolem obchodního centra nov� vysazenými letni�kami.  Naopak �ekat už nebylo t�eba s návratem 
lavi�ek k rybník�m a na to�nu, ty už jsou na svém míst�. Radost cestujícím �ekajícím na jejich autobusový spoj 
ur�it� ud�lá hezká zastávka na to�n�, kterou upravila firma Vosáhlo – Ther – Vondra (na snímku Ing. Ivety 
Pešatové), na ukon�ení úprav ješt� �eká zastávka u h�išt� v Mnichov�.  

Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí M�Ú Vrbno p. P.
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Vrbenské slavnosti 2012 jako jednodenní
V letošním roce se budou slavnosti konat v sobotu 23. �ervna v areálu koupališt�. Budou tedy jednodenní, 

p�esto s p�epestrou nabídkou po�ad� a atrakcí. T�šit se m�žete na kapelu BUTY, vrbenský PROTON, dechový 
orchestr Brass Band Šohaj, Jirku Kob�rského se skupinou LIFE, na Acousticu. P�edstaví se d�ti z polského 
Glogówku i od nás. Nebude chyb�t oblíbená zábava se skupinou Mirabel a již tradi�ní oh�ostroj. Slavnostmi nás 
bude provázet Jirka Jekl. Ve velkokapacitním stanu bude probíhat minimaraton Zumby a improviza�ní 
vystoupení týmu O.L.I.V.Y. Pro d�ti jsou nachystány balónkové dílny a pohádka Mušketý�i z pohádek. V rámci 
akce si budete moci zkusit zajezdit na trenažéru a prohlédnout závodní auta. Vstupné: 60,- K�, d�ti do 10 let 
zdarma. 

Ing. Pavla Müllerová, projektový manažer M�Ú Vrbno p.P. 

Výstavba kanaliza�ních p�ípojek Železná a Mnichov
V sou�asné dob� jsou postupn� zasílány vlastník�m nemovitostí v místních �ástech Železná a Mnichov 

územní souhlasy v�etn� projektové dokumentace na provedení stavby kanaliza�ní p�ípojky v rámci hlavní stavby 
– splašková kanalizace Vrbno pod Prad�dem, místní �ásti Železná a Mnichov. 

Odbor výstavby a životního prost�edí M�stského ú�adu ve Vrbn� pod Prad�dem informuje stavebníky, kte�í 
svou kanaliza�ní p�ípojku budou ukládat do t�lesa místní komunikace, která je v majetku m�sta Vrbno pod 
Prad�dem, na povinnost, která p�edchází vlastním stavebním pracím. P�ed zahájením stavebních prací je 
nutné požádat o vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace k provedení p�í�ného výkopu 
pro uložení kanaliza�ní p�ípojky do t�lesa místní komunikace. P�íslušný formulá� je na webových stránkách 
m�stského ú�adu nebo k vyzvednutí na odboru výstavby a životního prost�edí. Sou�ástí p�ílohy k této žádosti je 
schválené p�echodné dopravní zna�ení, které schvaluje pracovník Dopravního inspektorátu Policie �R, O�
Bruntál – Ing. Suchý. Toto schválení je nutné pro zajišt�ní bezpe�ného provozu na místních komunikacích. 
Vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace je zpoplatn�no �ástkou 100 K� do �asového omezení 
10 dn�, 500 K� do 6 m�síc� a 1:000 K� pro období delší 6 m�síc�. 
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Vlastní realizaci kanaliza�ní p�ípojky si m�že stavebník provést svépomocí nebo dodavatelským zp�sobem. 
Odbor výstavby a životního prost�edí M�Ú Vrbno pod Prad�dem doporu�uje stavebník�m, aby �ást kanaliza�ní 
p�ípojky, která bude uložena v t�lese místní komunikace, byla provedena dodavatelským zp�sobem, z d�vodu 
p�evzetí zodpov�dnosti z pln�ní podmínek, které budou stanoveny ve vydaném povolení ke zvláštnímu užívání 
místní komunikace. Podmínky se budou týkat zvlášt� zapravení výkopové rýhy – stanovení hutn�ní jednotlivých 
zásypových vrstev po uložení kanaliza�ního potrubí a následn� provád�ní dosypávání p�í�ného p�ekopu po 
sednutí zásypu. V tomto p�ípad� si povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace vy�izuje dodavatel �ásti 
kanaliza�ní p�ípojky v�etn� odsouhlasení p�echodného dopravního zna�ení. 

P�i vlastním napojení kanaliza�ní p�ípojky na hlavní kanaliza�ní �ad – p�ipojení do šachty nebo p�ímo na 
potrubí – musí být sou�innost se zástupcem správcem ve�ejné �ásti kanalizace. Zástupcem správcem v tomto 
p�ípad� bude p. Sokol, tel. 554 717 541, 554 714 451, e-mail: aquastop@mybox.cz.  

Termín za�átku napojování kanaliza�ních p�ípojek na hlavní kanaliza�ní �ad je p�ipravován na za�átek �ervna 
2012 v závislosti na pr�b�hu vydání kolauda�ního souhlasu k užívání stavby. O skute�ném termínu budou 
stavebníci informování ihned po obdržení kolauda�ního souhlasu. 

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

K místním poplatk�m ve m�st�

Poplatek za místní komunální odpad
Místní poplatek za provoz systému shromaž	ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování 

komunálních odpad� dle Obecn� závazné vyhlášky m�sta Vrbna pod Prad�dem �. 2/2011 pro rok 2012 �iní 490,- 
K� je v plné výši splatný k 30. 9. 2012. První polovina poplatku 245,- K� byla již splatná k 30. 4. 2012 (ve dvou 
splátkách, a to za každé pololetí v �ástce 245,- K� za osobu). Po uplynulém datu splatnosti je každý poplatník 
povinen uhradit už jen celou �ástku 490,- K� a to v plné výši, která platí pro rok 2012.  

Platby po datu splatnosti lze uskute�nit t�mito zp�soby:  

1. V pokladn� M�Ú
Provozní doba pokladny je: pond�lí a st�eda: 8:00 – 11.15 hod a 12:30 - 16:30 hod. 

2. P�evodem z ú�tu na ú�et, �i 
vkladem �ástky p�ímo na ú�et �.ú. 1720771/0100 v Komer�ní bance ve Vrbn� pod Prad�dem
P�i platb� p�evodem z ú�tu je nutné uvést vždy p�id�lený variabilní symbol za každou osobu. Nelze hradit 

poplatek za rodinu zasláním celkové �ástky na jeden variabilní symbol! Ve vlastním zájmu dodržujte variabilní 
symboly ke každému poplatníku v domácnosti. 

Variabilní symbol je možno zjistit z p�edešlých poštovních poukázek z roku 2011, p�ípadn� z výpisu z ú�tu. 
Variabilní symbol je vždy desetimístné �íslo: 36XXXXXXXX.

3. SIPO – lze jen u komunálního odpadu 
(bez manipula�ních poplatk�) 
V p�ípad� úhrady poplatku prost�ednictvím sdruženého inkasa plateb obyvatelstva je nutné sd�lit správci 

poplatku spojovací �íslo a oznámit, za které osoby bude platba provád�na.  
Pro druhé pololetí 2012 nejpozd�ji do konce �ervence 2012. Platby jsou vždy provád�ny automaticky ze SIPO, 

a to v m�sících duben a zá�í kalendá�ního roku.  

Poštovní poukázky pro platby za komunální odpad již nezasíláme!  
Prosíme ob�any, aby ne�ekali, až jim ke konci roku p�ijde složenka a poplatky hradili dle výše uvedených 

instrukcí. Poukázky se zasílají pouze v listopadu poplatník�m, kte�í  poplatek ve splatnosti �ádn� neuhradili.  

Dále upozor�ujeme poplatníky, kte�í mají dle OZV �. 2/2011 nárok na n�které z osvobození od placení 
poplatku, musí si o toto osvobození zažádat vždy v daném kalendá�ním roce, ve kterém byly d�vody 
osvobození �ádn� prokázány. Zp�tn� nelze toto osvobození za p�edcházející roky provád�t. Formulá�e jsou 
k dispozici na finan�ním odboru M�Ú Vrbno pod Prad�dem, nebo si je m�žete stáhnout z našich webových 
stránek, kde jsou k dispozici v sekci finan�ního odboru na www.vrbnopp.cz. 

Poplatek ze ps�
Splatnost místního poplatku ze ps� dle OZV �. 3/2010 již byla k 15. 2. 2012 u �ástek do 200,- K� a u �ástek od 

201 K� a výše je k 15. 8. 2012. Poplatek je nutné uhradit, jak je uvedeno výše, a to v hotovosti v pokladn� M�Ú 
nebo p�evodem z ú�tu na náš ú�et.  
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Variabilní symbol je možno zjistit z p�edešlých poštovních poukázek z roku 2011, p�ípadn� z výpisu z ú�tu. 
Variabilní symbol je vždy desetimístné �íslo: 35XXXXXXXX.

Poštovní poukázky pro platby za psy již nezasíláme! Prosíme ob�any, aby ne�ekali, až jim ke konci roku 
p�ijde složenka, a poplatky hradili dle výše uvedených instrukcí. Poukázky se zasílají pouze v listopadu 
poplatník�m, kterými nebyl poplatek ve splatnosti �ádn� uhrazen. 

Nep�ehlédn�te d�ležité upozorn�ní finan�ního odboru pro plátce místních poplatk�:

M�stský  ú�ad  již  nebude  na  nedoplatky  jednotlivým  dlužník�m vystavovat další upomínky a výzvy 
a ani je doru�ovat do vlastních rukou. Dlužné �ástky budou vym��eny pouze tzv. platebním vým�rem. Po 
nabytí právní moci tohoto platebního vým�ru, m�že M�stský ú�ad bez dalšího upozorn�ní p�istoupit k tzv. 
da�ové exekuci. Tato aplikace nového da�ového �ádu se týká a vztahuje také i na již veškeré vystavené platební 
vým�ry na nedoplatky ob�an� z p�edešlých let.  

Martina Matušková, referentka finan�ního odboru M�Ú Vrbno p. P. 

O rozší�ení areálu Pod Vysokou horou
Krajský ú�ad Moravskoslezského kraje, odbor životního prost�edí a zem�d�lství, zahájil zjiš�ovací �ízení 

zám�ru „Rozší�ení areálu Pod Vysokou horou Vrbno pod Prad�dem – prodloužení lyža�ského vleku“ dle zákona 
o posuzování vliv� na životní prost�edí, který p�edložila firma KARETA s.r.o. Bruntál. Zám�r byl 20. dubna 
vyv�šen na ú�ední desce krajského ú�adu a informace rovn�ž na ú�ední desce M�sta Vrbna pod Prad�dem pod 
�íslem 62/2012. Zám�r je vyv�šen po dobu 20 dn� na adrese: www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz: ve�ejná 
správa – ú�ední deska – E.I.A., SEA a IPPC – Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. Po tuto dobu m�že každý ve 
smyslu § 6 odst.7 zákona o posuzování vliv� na životní prost�edí k danému zám�ru zasílat svá písemná 
vyjád�ení,  a  to  p�ímo  na  adresu  KÚ MSK v Ostrav�. Do oznámení lze nahlížet na odboru životního prost�edí 
a zem�d�lství Krajského ú�adu MSK v kancelá�i �. B 508 a na dot�ených správních ú�adech. K vyjád�ením 
zaslaným po lh�t� p�íslušný ú�ad nemusí p�ihlížet.  

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

 Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko 

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

• Právní poradenství - JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou specializací  

• Sociální poradenství - Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotn� postižené Bruntál 

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

Termíny poraden na kv�ten 2012:
Psychologická poradna -  st�eda   9. 5. 2012     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 23. 5. 2012                -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -   úterý   22. 5. 2012    -  od 12:30 do 14:30 hod 

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

  Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!                     
Steriani Oš�ádalová, 

Odbor sociální a zdravotní M�Ú Vrbno p. Pr. 

M�stská knihovna ve Vrbn� pod Prad�dem 
upozor�uje �tená�e, že v týdnu 

30. 4. – 4. 5. 2012  
bude z technických d�vod�

UZAV�ENA!

Centrum sociálních služeb 
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Upozor�ujeme ob�any našeho m�sta, že vzhledem k tomu, že v dubnu došlo ke zrušení prodejního místa 
Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska v prodejn� potravin Hruška na ulici Husova bude od kv�tna zahájen prodej 
Zpravodaje  v  M�stské  knihovn�,  v  kancelá�i  ST�ECHY,  v  pokladn�  M�Ú  a  na obou �erpacích stanicích 
ve Vrbn� pod Prad�dem.   

Sou�asn� zve�ej�ujeme seznam všech prodejních míst: 

Potraviny p. Gamovský    Hra�ky - papír Zden�k Vondra  
Stánek GARIS Centrum    Nápoje - Jan Zv�d�lík  
Kniha Olga Hulínová     M�stská knihovna 
pokladna M�Ú     ST�ECHA 
Potraviny Romana Rusková    Potraviny Ji�í Šrámek  
Potraviny pí. Andrýsková - Železná    Potraviny pí. Kopil�áková - Mnichov  
Potraviny pí. Janáková – Mnichov Rákosí   Potraviny pí. Zemánková - Mnichov  
IMPULS informa�ní st�edisko u pošty   Stánek Karlovice pí. Neuwirthová  

S�ítání     lidu,    dom�     a     byt�      pat�í 
k nejrozsáhlejším statistickým zjiš�ováním. 
P�ináší velké množství cenných údaj�, které 
nelze jiným zp�sobem efektivn� zjistit. 
P�edkládané údaje jsou sou�ástí prvních, 
p�edb�žných výsledk� zpracování, a to podle 
místa trvalého bydlišt� s�ítaných osob. Údaje 
jsou tak srovnatelné s p�edchozími s�ítáními 
(2001 a 1991) a výsledky t�chto s�ítání byly 
p�epo�teny na územní strukturu kraj�, 
okres�,  správních  obvod�  i  obcí platnou 
k 1. 1. 2011. 

P�edb�žné výsledky jsou v plném rozsahu 
z r�zných pohled� zve�ejn�ny i na 
internetových stránkách �SÚ www.czso.cz. 
Definitivní výsledky SLDB budou dle 
stávající         harmonogramu        zpracování 
k dispozici do konce roku 2012.  

 Ing.Ta�ana Glozygová 
odd�lení informa�ních služeb Krajské 

správy �SÚ v Ostrav�
 Tel.: 595 131 230, Fax:  595 131 231 

E-mail: tatana.glozygova@czso.cz, 
www.ostrava.czso.cz

Upozorn�ní redak�ní rady Zpravodaje 

P�edb�žné výsledky s�ítání lidu, dom� a byt� 2011 za Vrbno pod Prad�dem,  
Širokou Nivu a Karlovu Studánku 

Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu

Vrbno pod Prad�dem
 26.3.2011[1]  1.3.2001  3.3.1991

5 561 6 244 6 645
 muži 2 728 3 051 3 241
 ženy 2 833 3 193 3 404
 trvalý 5 550 6 235 6 645
 dlouhodobý 11 9  .

33 62  .
2 783 3 104 2 375

 z celku cizinci
 Narození v obci trvalého 

 Obyvatelstvo  celkem
 v tom 
pohlaví
 v tom druh 
pobytu

Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu

Široká Niva
 26.3.2011[1]  1.3.2001  3.3.1991

594 573 582
 muži 304 288 290
 ženy 290 285 292
 trvalý 594 573 582
 dlouhodobý  -  -  .

 - 4  .
261 277 220

 z celku cizinci
 Narození v obci trvalého 

 Obyvatelstvo  celkem
 v tom 
pohlaví
 v tom druh 
pobytu

Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu

Karlova Studánka
 26.3.2011[1]  1.3.2001  3.3.1991

240 230 228
 muži 125 112 107
 ženy 115 118 121
 trvalý 240 230 228
 dlouhodobý  -  -  .

1 1  .
71 83 63

 z celku cizinci
 Narození v obci trvalého 

 Obyvatelstvo  celkem
 v tom 
pohlaví
 v tom druh 
pobytu
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Policisté pomohli bezprost�edn� v �ase požáru a pomáhají i dnes
Zástupci obvodního odd�lení Policie �R ve Vrbn� pod Prad�dem p�edali ve �tvrtek 29. 3. 2012 na jednání 

Rady m�sta finan�ní dar na pomoc lidem postiženým ni�ivým požárem domu s malometrážními byty ve Vrbn�
pod Prad�dem dne 14. 1. 2012.  Vedoucí obvodního odd�lení npor. Bc. Jaromír Hošek p�edal do rukou starostky 
m�sta Ing. Heleny Kudelové finan�ní �ástku, kterou vybrali mezi sebou vrbenští policisté, a �ást darovala 
základní organizace nezávislého odborového svazu policie v Bruntále. Celkem policisté p�edali �ástku ve výši 
7100 K�. M�sto v pátek finan�ní dar uložilo na bankovní ú�et, který byl krátce po požáru založen pro ú�ely 
ve�ejné sbírky práv� na pomoc nájemník�m zni�ených byt� a rekonstrukce objektu. Starostka m�sta pod�kovala 
policist�m za jejich zásah u objektu na ulici Krej�ího v �ase požáru, za hlídkovou službu v míst� bezprost�edn�
po nešt�stí i v �ase, kdy za�aly sana�ní práce a rekonstrukce byt�, i za projevy solidarity, podpo�ené finan�ním 
darem.  
�ídil auto pod vlivem alkoholu, nam��ili jsme mu p�es 2 promile
V sobotu 31. 3. 2012 obdržel 21letý muž od vrbenských policist� sd�lení podez�ení pro p�e�in ohrožení pod 

vlivem návykové látky. Toho se m�l dopustit tím, že dne 24. 3. 2012 ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Nádražní 
�ídil vozidlo Felicia. Byl zastavován policisty, kte�í mu p�i dechové zkoušce nam��ili nejprve 1,96 a následn�
2,02 a 2,07 promile.  Zadrželi mu na míst� �idi�ský pr�kaz. Nyní mu hrozí trest odn�tí svobody až na jeden rok, 
pen�žitý trest nebo zákaz �innosti.  

Post�íkal sprejem fasádu školy
V dob� od 30. 3. do 2. 4. 2012 na ulici Školní ve Vrbn� pod Prad�dem prozatím neznámý pachatel post�íkal 

sprejem fialové barvy výklenek budovy místní školy. Svým jednáním zp�sobil škodu nejmén� 4 tisíce K� a je 
podez�elý z p�e�inu poškození cizí v�ci.  

Spícímu majiteli odcizil z pokoje notebook
Od no�ních hodin dne 2. do rána 3. 4. 2012 ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Žižkova v jednom z  pokoj�

internátu zmizel notebook Asus. Pachatel využil toho, že majitel spal a pokoj nebyl p�es noc uzam�en. 
Zp�sobená škoda �iní 10 tisíc K�.   

Jel pod vlivem alkoholu a ujížd�l p�ed hlídkou
Ve 2:55 hodin  dne 5. 4. 2012 ve Vrbn� pod Prad�dem policisté zastavovali p�i silni�ní kontrole vozidlo 

Octavie, kdy jeho �idi� nerespektoval výzvu policist� k zastavení a jel dál. Za�ali jsme ho ihned pronásledovat, 
�idi� se snažil ujet po ulicích Zlatohorská, Bezru�ova, nám. Sv. Michala a St�elni�ní, kde sám následn� vozidlo 
zastavil. Zjistili jsme, že se jedná o 19letého mladíka z Bruntálu. Dechová zkouška u n�j byla s pozitivním 
výsledkem, nam��ili jsme mu nejprve hodnotu 0,88 a následn� 0,86 promile.  Mladík policist�m sd�lil, že v�era 
odpoledne v Bruntále vypil 3 sklenice vína a pak p�ejel do Vrbna, kde v lesoparku požil neur�ené množství 
slivovice. Zadrželi jsme mu �idi�ský pr�kaz a sepsali oznámení o p�estupku, které jsme p�edali správnímu 
orgánu. 

Vykopl výlohu potravin
Vrbenští  policisté  sd�lili  v  pátek  6. 4. 2012  podez�ení  21letému  muži   podez�ení   z   p�e�in�  výtržnictví 

a poškození cizí v�ci. Toho se m�l dopustit tím, že dne 18. 3. 2012 ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Jesenická 
pod vlivem alkoholu m�l vykopnout výlohu prodejny. Zp�sobil škodu ve výši kolem 10 tisíc K�. Muž se 
policist�m p�i výslechu k trestné �innosti doznal a sd�lil, že je mu to líto a že neví, pro� to ud�lal.  

Vloupal se do zahradního domku i chaty
Ve  Vrbn�  pod  Prad�dem – Mnichov�  v  dob�  od 10. do 15. 4. 2012  vytrhl  pachatel  dve�e  zahradního 

domku  a  odcizil  mini motocykl. Pak p�ekonal dve�e do garáže u vedle stojící rekrea�ní chaty. Dostal se dovnit�
a s sebou odnesl motorovou pilu, elektrické sva�ovací trafo a šroubovák. Svým jednáním zp�sobil škodu ve výši 
20 tisíc K�.  

Odcizený moped
V dob� od 11. do 14. 4. 2012 v Mnichov� pachatel poškodil dve�e k�lny u rodinného domu a vnikl dovnit�. 

Odcizil moped Korado modré barvy, který m�l uzam�ena �idítka a tudíž byl neovladatelný. Zp�sobená škoda �iní 
10 tisíc K�. 

komisa� por. Bc. Tušková P. 
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v období od 20. 1. do 20. 2. 2012 

Sbor dobrovolných hasi�� Vrbno pod Prad�dem 
Vás zve 

na 21. ro�ník sout�že 
,,O putovní pohár starostky Vrbna pod Prad�dem” 

sout�ž za�azena do druhého ro�níku sout�ží Hasi�ské ligy - PRAD�D
Datum konání:  sobota 19. 5. 2012
Místo konání:  areál restaurace Mír (bývalé koupališt�)  
Po�ad sout�že: 10:00-10:45 hod. - prezentace družstev 
   10:45 hod. - porada velitel�
                      11:00 hod. - zahájení sout�že 

Tradi�ní sout�ž po�ádaná sborem m�sta v požárních útocích družstev. 
P�ij�te podpo�it sout�žící družstva muž� i žen, pobavit se a také se ob�erstvit! 

Vybrané události v tomto období. 

26. 3. 2012
V tuto noc zasahovaly jednotky dobrovolných hasi�� a profesionálních hasi�� na požáru stodoly 

s uskladn�nou slámou v He�manovicích. První jednotkou, která p�ijela na místo události, byla jednotka hasi��
z Vrbna pod Prad�dem s dv�ma cisternovými vozidly. V tu chvíli byla celá stodola již zasažena požárem. Na 
zdolání požáru byly nasazeny úto�né 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 He�manovicích a provád�la 

dohašovací práce, byl nahlášen požár rodinného domu v Hol�ovicích – Jelení. Díky v�tšímu nebezpe�í byla 
jednotka hasi�� z Vrbna spolu s dalšími jednotkami odvolána na tento požár. Po p�íjezdu jsme provád�li hasební 
práce a vynášení v�cí z objektu. Našt�stí nájemník domu p�ed p�íjezdem hasi�� stihnul utéct do bezpe�í a došlo 
„pouze“ ke škod� na majetku. 

28. 3. 2012
V 15:33 hod. byli hasi�i z Vrbna posláni na akutní otev�ení uzav�ených prostor ve Vrbn�. Jednalo se otev�ení 

bytu, ve kterém se nacházelo 1,5 staré dít�. Jeho mamince se nedopat�ením zabouchly dve�e. Hasi�i provedli 
otev�ení bytu a matka si dít� p�evzala v po�ádku. 

30. 3. 2012
Pár minut p�ed p�lnocí vyjížd�li hasi�i z Vrbna a Bruntálu k požáru nákladního automobilu do Videl. Na míst�

zjistili hasi�i z Vrbna, že se jedná o požár malého sypacího vozu z frézou. P�i p�íjezdu byla požárem zasažena 
celá kabina vozidla. Pomocí vysokotlakého proudu vody byl požár uhašen a celé vozidlo zkontrolováno 
termokamerou. Místo si p�evzal vyšet�ovatel p�í�in požár�. 

1. 4. 2012
I na apríla vyjížd�li hasi�i k mimo�ádné události. Tentokrát byly poslány jednotky z Vrbna a Bruntálu na 

dopravní  nehodu  osobního  automobilu  sm�rem  na  Vidly.  Po  p�íjezdu  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 nepot�ebovaly léka�skou pomoc. Hasi�i provedli odpojení akumulátoru, zachycení provozních 
kapalin a odstran�ní následk� po dopravní nehod�. Poté bylo místo p�edáno Policii �R.  

Ond�ej Chalupa – velitel jednotky SDH 

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 

150
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Blíží se záv�r dubna, na mnoha místech našeho okresu spojený s tradi�ním „Pálením �arod�jnic“ (n�kde také 
nazývané  Filipojakubská  noc).  Jedná  se  o  velmi  starý  a  dodnes  živý lidový zvyk. Tuto noc se lidé scházejí 
u zapálených oh�� a slaví p�íchod jara. Noc z 30. dubna na 1. kv�tna byla vždy pokládána za magickou. Svátek 
se p�vodn� pravd�podobn� slavil o úpl�ku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se p�esn� mezi jarní 
rovnodenností a letním slunovratem. Lidé v��ili, že tuto noc se �arod�jnice slétají na �arod�jnický sabat, tato noc 
byla jedním z nejv�tších pohanských svátk�. Lidé také v��ili nap�íklad v otevírání r�zných jeskyní a podzemních 
slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti. 
Tuto noc se „pálí �arod�jnice“ – zapalují se ohn� na ochranu proti létajícím �arod�jnicím, které zt�les�ují zlou 
moc. Jde o symbolickou ochranu úrody a celého hospodá�ství p�ed neúsp�chem. Popel z oh�� m�l zvláštní moc 
pro zvýšení úrody, rozhrnutým popelem se n�kde také vodil dobytek k zajišt�ní plodnosti. /p�evzato 
www.wikipedia.cz/. 

Tato oslava má hodn� spole�ného s hasi�i. Ohe� se p�i tradi�ní veselici rozd�lává ve volné p�írod� a nachází 
se u n�ho v�tší množství osob. Nachystali jsme pro Vás, a p�edevším pro Vaši bezpe�nost, n�kolik užite�ných 
rad. S oslavami totiž mohou vznikat rozsáhlé požáry, které jsou zap�í�in�ny lidskou neopatrností, proto 
nezapome�te na následující: 

− p�edem oznámit pálení: pokud bude pálení provád�t právnická nebo podnikající fyzická osoba 
nap�.  organizace, disponující identifika�ním �íslem,  je na území okresu Bruntál platné telefonní �íslo 
a emailová adresa na Hasi�ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – Integrovaného 
bezpe�nostního centra Ostrava:  

Tel.: +420 950 739 814; email: od@hzsmsk.cz, kde je nutné uvést jednoduché specifické údaje:
o datum a �as (od kdy do kdy bude pálení probíhat), 
o uvést p�esnou lokalitu pálení (možno uvést i GPS sou�adnice), 
o mobilní telefonní �íslo na osobu, která bude u pálení p�ítomna a tím i zodpov�dná,  

− p�i rozd�lávání ohn� nepoužívejte ho�lavé látky jako je nap�íklad benzín �i nafta, p�i podpalování 
ho�lavých kapalin dojde k jejich prudkému rozho�ení až vyšlehnutí, které m�že být p�í�inou nejen 
ošklivých popálenin. 

− pe�liv� si vyberte místo pro pálení, ohništ� izolujte od ho�lavých materiál� a nezakládejte jej blíže než 
50 m od lesních porost� a 100 m od stoh� sena �i slámy. V žádném p�ípad� nerozd�lávejte ohn� ve 
vysoké suché tráv�, na strništi a pamatujte i na bezpe�nou vzdálenost od budov. 

− �ádn� posu	te aktuální pov�trnostní situaci (dobu od posledních v�tších deš�ových srážek, sm�r a síla 
v�tru), plameny se vlivem silného v�tru rychle p�emístí a mohou být iniciátorem zran�ní �i zp�sobí 
škody na majetku. 

− hranici z polen postavte tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení, p�i zapalování hranice jí 
zapalujte  rovnom�rn�  po  obvodu  a  berte  v  úvahu  sílu  v�tru  z  d�vodu r�zného proho�ení polen 
a zhroucení hranice. Zachovávejte bezpe�nou odstupovou vzdálenost (podle výšky hranice), za kterou 
se bezpe�n� mohou vyskytovat lidé, zví�ata a majetek. 

− zajist�te si vhodné hasební prost�edky v�dra s vodou, písek, lopatu. 
− zkontrolujte volné p�íjezdové cesty pro p�ípadný p�íjezd hasi��. Spolupracujte s místní jednotkou 

sboru dobrovolnými hasi�� obce. Pokud nemáte spolupráci zajišt�nou, stanovte opat�ení proti 
rozší�ení požáru. 

− tradi�ní zvyk p�eskakování ohn� m�že zp�sobit vznícení �ástí vašeho od�vu. Pokud nemáte u sebe 
vodu �i jiný hasební prost�edek, zapamatujte si pravidlo: „Zastav se, lehni si a kutálej se!“. Pokud 
na vás ho�í oble�ení, neutíkejte! B�hem �i ch�zí se ohe� ješt� více rozho�í. Kdekoli jste, okamžit� si 
lehn�te na zem a zakryjte si dlan�mi tvá�, abyste chránili sv�j obli�ej. Válejte se, dokud plameny 
neuhasnou. Válením se zamezí p�ístupu kyslíku pot�ebného k ho�ení. Máte-li po ruce deku nebo jinou 
vhodnou textilii, použijte ji k uhašení ho�ícího od�vu. 

M�jte na pam�ti možné nebezpe�í a v�as mu p�edcházejte! 
 Ing. Antonín Ušela – odd�lení prevence HZS MSK ÚO Bruntál 

Hasi�i a pálení �arod�jnic 
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Nejlepší n�m�iná� v �eské republice
Vojen Sadílek, žák kvarty, 11. 4. 2012 v Praze op�t vyhrál Olympiádu v n�meckém jazyce. Celostátní kolo

probíhá za spolupráce Goethe Institutu. Úlohy pro celostátní kolo p�ipravuje speciální celostátní komise, 
organiza�n� ho zajiš�uje Národní institut d�tí a mládeže NIDM MŠMT. V letošním roce je vít�zná cena 
mezinárodní pobyt v N�mecku (mezinárodní olympiáda), kde Vojen ur�it� získá další cenné zkušenosti. Moc 
gratulujeme.  

Biologická olympiáda
Kate�ina  Koždo�ová,  žákyn�  kvarty,  obsadila  v  okresním  kole  2. místo 

a postupuje do krajského kola. Gratulujeme a držíme palce. 

Maturita 2012  
Maturitní zkoušky našim žák�m oktávy 

za�ínají již od 2. 5. 2012 spole�nou �ástí. Tato 
spole�ná �ást je stejná pro všechny maturanty 
v �eské republice. Skládá se z �eského jazyka 
a další p�edm�t si volí z nabídky cizího jazyka 

nebo matematiky. Tato volbu p�edm�t� MZ musela být provedena do 19. 12. 
2011. Skládá se z testu a písemné práce. Ústní �ást maturitní zkoušky (ústní 
zkouška spole�né �ásti i profilová zkouška) p�ed maturitní komisí se bude 
konat v týdnu od 21. 5. 2012. 

Všem maturant�m držíme palce! 

Informace z gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 
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20. výro�í školy   
Oslavy 20. výro�í školy se budou konat v pátek 22. 6. 2012.  

8:00 - 12:00 … pro stávající studenty školy - program bude ješt� postupn�
         up�es�ován 

1. vystoupení skupiny Ivo Batouška JUMPING DRUMS 
2. netradi�ní sporty 

17:00 - 20:00 … pro ve�ejnost a absolventy školy - nabízíme: 
1. prohlídku školy s vystavenými „historickými“materiály 
2. posezení s p�ipraveným ob�erstvením ve Vaší t�íd� k 

zavzpomínání na školní léta (budou zde vystaveny Vaše zaslané 
eseje o zážitcích b�hem studia – je sou�ástí p�ihlášky) 

3. setkání s pedagogy 
4. ve�e�i ve školní jídeln�, atd. 

Pro absolventy:
• Prosíme do 17. 6. 2012 o zaplacení p�ísp�vku ve výši 200,- K� (v cen� je almanach, upomínkový 

p�edm�t, ob�erstvení a ve�e�e) na ú�et u �eské spo�itelny �.ú.: 1850510319/0800, variabilní s.: 
202012, do poznámky napište maturitní ro�ník a jméno. 

• Dále prosíme o vypln�ní p�ihlášky, abychom m�li p�ehled o Vaší ú�asti. P�ihlášku najdete na 
www.sgvrbno.cz pod odkazem 20. výro�í školy. Její vypln�ní a odeslání provedete p�ímo na 
stránkách školy, je úpln� jednoduché. 

Ing. Jitka Krätschmerová 

Sjezda�ské ohlédnutí 2012
Ro�ní  tréninkový  a  závodní  cyklus  sjezda�� tradi�n� kon�í 17. týdnem daného roku 

a datum 29. dubna 2012 je jeho posledním dnem, který vybízí zhodnotit uplynulou 
sezónu. V rámci kondi�ní p�ípravy absolvovali závodníci jedno vodácké soust�ed�ní na 
Sázav�, 3 soust�ed�ní na rakouském ledovci Stubai a 11 krátkodobých kondi�ních soust�ed�ní 
v domácím prost�edí. P�íprava v p�ípravném a p�edzávodním období probíhala podle plánu s využitím 
sportovního, regenera�ního a materiálního vybavení Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem. 

Závodníci absolvovali celkem 17 start� v kategoriích žactva na republikových a územních klasifika�ních 
závodech OSÚ AD SL�R a 43 start� na závodech FIS v �R a zahrani�í. 

V  kategorii  žactva  se  až  v  záv�ru  sezóny zada�ilo Elišce Virágové (98 – tercie – TC Prad�d), která si ve 
12 startech výrazn� vylepšila svoje bodové hodnocení a obsadila 3. místo na P�eboru Moravskoslezského kraje 
ve slalomu. Pravidelnou p�ípravu zahájila Nikol Zapletalová (99 – prima – TC Prad�d). Zdravotní problémy ji 
na velkou �ást sezóny vy�adily z p�ípravy, a proto zaznamenala v 5 startech pouze nevýznamné zlepšení svého 
postavení na žeb�í�ku. 

V do kategorie juniorek vstoupila Natty Rosa (96 – kvinta – SKG Vrbno). V 7 startech na mezinárodních 
závodech v �R si zapsala první body do listiny FIS. V pr�b�hu podzimu zahájila po zdravotní tréninkové pauze 
spole�nou p�ípravu Martina Hlavatá (93 – sexta – TJ Klínovec). Absolvovala 9 start� na mezinárodních 
závodech FIS v �R. Nejlepšího výsledku dosáhla v úvodu sezóny – 20. místo (11. juniorka) ve slalomu ve 
Špindlerov� Mlýn�. 

Úsp�šnou sezónu a start ve 27 závodech v �R, na Slovensku a Rakousku má za sebou Petra Houserová (93 – 
septima – TC Prad�d). Vylepšila si svoje bodové hodnocení a obsadila celkov� 15. místo ve slalomu v hodnocení 
�eského poháru juniorek. Na Mezinárodním Mistrovství �R ve slalomu skon�ila 15. jako �eška a na Mistrovství 
Moravy a Slezska vyhrála kategorii juniorek ve slalomu a ob�ím slalomu. 

Za dosažené výsledky pat�í pod�kování provozovatel�m SKI AREÁLU Myšák, SKI Karlov Sport 
Centrum Figura a Ski Aréna pod Vysokou horou Vrbno p.P , ve kterých našli závodníci optimální 
organiza�ní i technické podmínky pro p�ípravu na sn�hu. 

PaedDr. Petr Houser – trenér tréninkové skupiny AD 
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SK – p�ipravujeme sportovní odpoledne
Od  kv�tna  p�ipravujeme  stejn� jako v minulých letech pravidelná sportovní odpoledne pro malé d�ti až do 

15 let, která se budou konat vždy ve �tvrtek. O p�ipravované sportovní akci pro d�ti a rodi�e vás budeme 
informováni na www.skvrbno.cz, na pravidelném tréninku (v pond�lí a ve st�edu) malých d�tí  a hlášením 
m�stského rozhlasu. Pomocí dotace m�sta máme op�t pro d�ti p�ipravené drobné ceny. 

Úsp�šné umíst�ní oddílu alpských disciplín Sportovního klubu p�i Gymnáziu
Sjezda�ská sezona skon�ila posledním závodem pro d�ti, který se uskute�nil na Prad�du dne 8. 4. 2012, jelo se 

tradi�ní Velikono�ní vají�ko. Po�así nebylo v�bec jarní, spíše to p�ipomínalo klasickou lednovou zimu (silný 
vítr, mráz a mlha). Závod je ur�en pro d�ti narozené v roce 2001 a mladší. I p�es velmi špatné po�así se 
zú�astnilo celkem 89 závodník�. Sjezda�i z oddílu AD SKG Vrbno p.P. op�t nechyb�li a umístili se na p�kných 
p�edních místech. Podrobné výsledky najdete na www.skvrbno.cz v sekci závody nebo na www.figura.cz
v novinkách.

Dále informujeme o úsp�chu oddílu alpských disciplín Sportovního klubu p�i Gymnáziu ve Vrbn� p.P. Ten 
se v celkovém sou�tu závod� Jesenického poháru (o struktu�e závod� jsme informovali v minulém �ísle 
Zpravodaje) umístil na skv�lém 3.míst� za 1. TC Prad�d a 2. SKI �et�zárna. Celkem se ú�astnilo 23 klub�. Díky 
ú�asti našich závodník� se tedy poda�ilo obsadit skv�lé místo.  Z našeho SKG Vrbno p. P. bodovali tito 
závodníci: 

1. Lužík Petr 2001 6. Lužík Pavel 2001 

2. Pe�áz Radek 2003 7. Putner Jan 2003 

3. Zv�d�lík Vojt�ch 2007 8. Zv�d�lík Ond�ej 2005 

4. Pe�áz Vojt�ch 2003 9. Šinál Pavel 2001 

5. Danos Marian 2002 10. Pospíšil Marek 2001 

Celkové po�adí Jesenického poháru jednotlivc� našeho klubu SKG Vrbno p.P.: 
• nejmladší kategorie myšáci – dívky a chlapci (ro�. 2006 a mladší). Z 10-ti hodnocených závodník� se 

umístil na 3. míst� Vojt�ch Zv�d�lík 
• kategorie p�ípravka chlapci  (ro�.  2003 - 2005).  Z  36-ti  hodnocených  závodník�  se  na  skv�lém 

3. míst� umístil Radek Pe�áz a o 1 bod za ním na 4. míst� skon�il Vojt�ch Pe�áz. Další po�adí našich 
sportovc�: 17. místo Jan Putner a 19. místo Ond�ej Zv�d�lík 

• kategorie p�edáci (ro�. 2001 – 2002). Z 21 hodnocených závodník� si svými skv�lými stabilními 
výkony zajistil 1. místo Petr Lužík, na 5-tém míst� bodoval Marian Danos a na hezkém 7. míst� Pavel 
Lužík. Další umíst�ní našich závodník�: 14. místo obsadil Pavel Šinál a 21. místo Marek Pospíšil. 

Oddíl AD SKG Vrbno p.P. se b�hem posledních 2 let zam��il na práci s d�tmi a mládeží. Za pomocí 
ob�tavých rodi�� v�nuje této v�kové kategorii velkou pozornost. P�ipravuje se i letní p�íprava a trené�i se dále 
sebevzd�lávají. V sou�asné dob� oddíl disponuje dv�ma trenéry 2. t�ídy a v t�chto dnech získávají na pat�i�ných 
školeních další dva trené�i 3.t�ídu pro výuku závodního lyžování.  

Veškeré informace, propozice, fotografie najdete na www.skvrbno.cz

Za SK Vrbno Hana Pe�ázová 

16. strana

ZPRAVODAJ

I letos jsme hráli divadlo
Vrbe�áci všech v�kových kategorií se sešli v úterý 17. dubna ve St�eše na VI. divadelním festivale, který 

po�ádala Základní škola  Vrbno pod Prad�dem za finan�ní podpory M�stského ú�adu Vrbno pod Prad�dem. 
Rodi�e, sourozenci, p�íbuzní, známí a jiní diváci byli vtaženi do pohádkové atmosféry. Dramatický kroužek 

Divadýlko Povidýlko prezentoval svou letošní dosavadní �innost v pohádkách O bílé ko�i�í princezn� a O chytré 
princezn�, dramatický kroužek M�sí�ek zahrál známou pohádku O dvanácti m�sí�kách a žáci dramatické 
skupiny ze t�etích t�íd se p�edstavili v pohádce Marodín. 

Vystoupení byla dob�e nastudovaná, zahraná, diváci byli ukázn�ní, ú�inkující unavení, ale spokojení. I letos se 
dílo poda�ilo.    

Mgr. Jana Sztuková  

ZŠ informuje 
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Návšt�va hasi�ské zbrojnice
V pond�lí 26. 3. 2012  I., II., III. odd. ŠD navštívilo hasi�skou zbrojnici ve Vrbn� pod Prad�dem. Ukázka 

všech hasi�ských vozidel, výzbroje a prostoru d�ti velice nadchla. 
Povídání s milým mladým p. hasi�em se d�tem moc líbilo. Tímto bychom cht�ly pod�kovat Ondrovi 

Chalupovi za ochotu a ob�tování svého volného �asu. 
Vychovatelky ŠD 
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Okresní p�ebory v šachu
31. b�ezna 2012 se konal v M�st� Albrechticích Okresní p�ebor mládeže v šachu. 
Naše škola obsadila všechny t�i kategorie a ve všech jsme se umístili na p�edních místech. V kategorii dorostu 

Michal  K�enek  jako  starší  žák  obsadil  t�etí  místo,  v kategorii starších žák� se naši hrá�i mezi sebou „pobili“ 
a obsadili t�etí, �tvrté a páté místo jen p�l bodu za vít�zem. Nejlepší byl z našich Tomáš Popek na t�etím míst�. 
V�bec nejlepší výsledek dosáhla Karolína Remešová, která se stala p�ebornicí okresu v mladších žácích a Pavel 
Drtil, který v této kategorii obsadil t�etí místo.   

Turnaj dvojic v šachu
V sobotu 24. 3. 2012 prob�hl na ST�EŠE 5. ro�ník šachového turnaje dvojic. Celkem se do sout�že zapojilo 

23 dvojic složených vždy s jednoho hrá�e do patnácti let a jednoho hrá�e nad patnáct let. 
Již  tradi�n�  se  v  tomto  turnaji  utkávají  úplní amaté�i s hrá�i, kte�í mají velmi vysoké  šachové  hodnocení 

a nebo pat�í k okresní špi�ce  mezi žáky a nebo mezi dosp�lými. Je proto p�íjemným zjišt�ním, že i družstva 
složená jen z hrá�� naší školy se tady neztratila.       
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Sedmihlásek na krajské sout�ži
Ve �tvrtek 19. 4. 2012 nám ud�lali velkou radost zp�váci Modrásk� a Sedmihlásku na krajské sout�ži 

v Orlové.  V konkurenci dalších šesti sbor� si Modrásci, naši prv�á�ci, kte�í spolu zpívají teprve od �íjna 2011, 
vybojovali st�íbrné pásmo a Sedmihlásek pásmo zlaté. Všem blahop�ejeme a p�ejeme hodn� radosti a sil do další 
sborové �innosti. Rodi��m d�kujeme za podporu a ob�tavost.  

L. Šajerová   
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Volejbalový turnaj
„O zlaté trenky„ 

Zlaté Hory  29. 3. 2012 

Družstvo volejbalist� ZŠ se 
zú�astnilo tradi�ního 
mezinárodního turnaje ve Zlatých 
Horách.Ve dvou skupinách se 
st�etla 2 družstva z Polska a 4 
�eská družstva. Hrálo se 
spravedlivým systémem – 
nejd�íve ve skupinách a potom 
vy�azovacím systémem. Naše 
družstvo se probojovalo až na 
t�etí místo za ob� polská 
družstva.    Výborn�  !! 

M. Šajer, ZŠ Vrbno p.P. 

Volejbal
hoši okresní kolo 

Krnov – 13. 4. 2012 

Naši starší žáci se zú�astnili 
okresního kola v Krnov�. 
Šest družstev sehrálo 
nejd�íve utkání ve dvou 
skupinách a potom 
vy�azovacím zp�sobem. 
Naši hoši nenašli 
p�emožitele a bez ztráty setu 
a bez nerv� zvít�zili a stali se 
p�eborníky okresu. Škoda 
jen, že tento rok není 
uspo�ádáno krajské kolo, kde 
by si hoši zasloužili zahrát.   

M. Šajer, ZŠ Vrbno p.P.   
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V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc b�ezen. Druhý graf ukazuje p�ehled 
pr�m�rných teplot v b�eznu za roky 2000 až 2012. V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj� z naší 
meteorologické stanice. 

  

    

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

P�ehled teplot za m�síc b�ezen 

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

B�ezen [mm] 11,8 28,5 9,3 19,2 34 28,9 52,9 8,5 28,8 23,2

Duben do 23.
den hodina hodnota

teplota max 4.4 10:48 17,9°C
min 9.4 4:02 -7,7°C

rychlost v�tru 1.4 2:33 5,4m/s
náraz v�tru 1.4 2:31 13,0m/s
srážky m�sí�ní 32,4mm

za den 15.4 9,6mm
za hodinu 12.4 13:00-14:00 2,6mm

B�ezen
den hodina hodnota

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

rychlost v�tru 31.3 7:15 7,0m/s
náraz v�tru 31.3 7:05 15,6m/s
srážky m�sí�ní 23,2 mm

za den 29.3 10,8mm
za hodinu 31.3 13:00-14:00 3,4mm
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Velikono�ní tvo�ení v MŠ
V úterý 3. dubna 2012 odpoledne probíhalo v mate�ské škole velikono�ní tvo�ení. D�ti pomocí r�zných 

materiál� a r�znými zp�soby vytvá�ely velikono�ní ozdoby a rodi�e jim p�itom pomáhali. Tvo�ení se jako každý 
rok velice povedlo a d�ti odcházely se svými výrobky a �okoládovým p�ekvapením od zají�ka s úsm�vem na 
tvá�i dom�. T�šíme se  na další velikono�ní tvo�ení zase za rok. 

    Miroslava Jelínková, vedoucí u�itelka 

ZŠ a MŠ Karlovice 
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Testování Kalibro
Testování Kalibro probíhá v p�ibližn� stejné dob� v mnoha školách po celé �R. U nás ve škole se jej zú�astnili 

žáci  5.  a  9.  ro�níku  a  byli  testováni  v  �eském  jazyce,  anglickém  jazyce  a  matematice.  Testy  nejsou jen 
o encyklopedických znalostech, ale hlavn� o porozum�ní textu a analytickém myšlení v souvislostech. Pro žáky 
je  to  ideální  možnost  vyzkoušet  své  schopnosti  a  mít  po  obdržení  výsledk�  srovnání  s ostatními žáky, ale 
i s pr�m�rem v celé �R. 

Žáci devátého ro�níku dosáhli v matematice a anglickém jazyce nad pr�m�r republikového testování, což nás 
velice pot�šilo. 

Žáci pátého ro�níku byli velmi úsp�šní a nad republikový pr�m�r se dostali ve všech testovaných p�edm�tech.  
Jsme rádi, že naše škola nijak nezaostává ve velké celostátní konkurenci.  

Mgr. Martina Brachtlová, zástupce �editele školy 

Maškarní bál
Maškarní bál byl v letošním roce op�t povedenou akcí, p�i které se 

mohly  d�ti  všech  v�kových  kategorií  vy�ádit  p�i  sout�žích  a tanci. 
I v letošním roce byl karneval po�ádán ZŠ a MŠ Karlovice ve 
spolupráci s MC Kominí�ek.  Pro  d�ti  i  širokou  ve�ejnost  byla navíc 
p�ipravena    výstava    prací    žák�    základní   školy   na   téma   jaro 
a  Velikonoce,    kterou    p�ichystali    pedagogové    základní    školy, 
a velikono�ní prodejní jarmark, který si vzalo pod patronát MC 
Kominí�ek. Krom� vyhlášení nejkrásn�jších masek, sout�ží a tance 
byla  pro  všechny  p�ítomné  p�ipravena  bohatá  tombola  o  více než 
90 cenách. Velmi p�kné odpoledne bylo op�t zakon�eno velkou 
"koulova�kou" , p�i které se vy�ádili i mnozí dosp�lí. D�kujeme všem 

sponzor�m z �ad rodi�� a p�átel školy za v�nované ceny do tomboly. 
Nezbývá nic jiného, než si p�át, aby i p�íští karneval prob�hl ve stejném pohodovém duchu. 

Mgr. Martina Hradilová 
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Vyhodnocení výtvarné sout�že
ZŠ a MŠ Karlovice vyhlásila výtvarnou sout�ž pod názvem „Jsme malí, ale šikovní“, která byla uzav�ena 

dnem 31. b�ezna 2012. Do sout�že se výtvarnými pracemi svých žák� p�ihlásily školy: 
ZŠ M�sto Albrechtice, ZŠ Zátor, ZŠ Karlova Studánka, ZŠ praktická s odd�lením školy speciální Rýma�ov a ZŠ 
Karlovice. 

Odborná komise ve složení: starostka obce Karlovice paní Jana Helekalová, akademická malí�ka MgA Iveta 
Albrechtová Du�áková, paní Jaroslava Simantkeová, pan Jaroslav Sklená�, paní Sylva Bu�ková a  Bc. R�žena 
Urbanová dne 11. dubna vyhodnotila jednotlivé práce takto: 

Základní školy:
1.t�ída:  1. místo: Adélka Novotná ZŠ Karlovice 2. t�ída:  1. místo: Emma N�mcová  ZŠ Karlovice 
 2. místo: Ani�ka Ška�upová  ZŠ Karlovice  2. místo: Agnes Albrechtová  ZŠ Karlovice 
 3. místo: Bron�k Procházka  ZŠ Karlovice  3. místo: Matýsek Ko�í  ZŠ Karlovice 
  
3. t�ída:  1. místo: Klárka Strý�ková ZŠ Karlovice 4. t�ída:  1. místo: Vít Matuš  ZŠ Karlovice 
 2. místo: Šimon Cepek ZŠ Karlovice  2. místo: Pavlínka Holubcová ZŠ Karlovice 
 3. místo: Saša Morovi�ová  ZŠ Rýma�ov  3. místo: Nikol Lání�ková  ZŠ Karlovice 
  
5. t�ída:  1. místo: Dominik Hrabina  ZŠ K.Studánka 6. t�ída:  1. místo: V�ra Lantová  ZŠ Zátor 
 2. místo: Kája Schindler ZŠ Karlovice  2. místo: Patra Kociánová ZŠ M. Albrechtice 
 3. místo: Anna Skrutková  ZŠ K. Studánka 3. místo: Tereza Petrová ZŠ Zátor 
  
7. t�ída:  1. místo: Petr Pasty�ík  ZŠ Karlovice 8. t�ída:  1. místo: Nikola Pobucká ZŠ M.Albrechtice 
 2. místo: Jan Grecman  ZŠ Karlovice  2. místo: Lenka Táborská ZŠ M.Albrechtice 
 3. místo: Petr Ku�era  ZŠ M.Albrechtice 3. místo: Jakub Bitala ZŠ Rýma�ov  
  
9. t�ída: 1. místo: Zde�ka Záme�níková ZŠ Rýma�ov 
 2. místo: Nikol �erná   ZŠ Rýma�ov 
 3. místo: bez ú�asti 
Zvláštní ceny:  ZŠ Karlovice  - Ivetka Bolfová 
 ZŠ praktická s odd. školy spec. Rýma�ov:  Markéta �ernobilová, Klára �ernobilová 
  Nikola �echová, Roman Zajac 

Bc. R�žena Urbanová 
Co nás ur�it� potká
7. kv�tna prob�hne projektový den s názvem „Den zdraví“ 
V polovin� kv�tna ukon�íme plavecký kurz po�ádaný pro d�ti od první do �tvrté t�ídy. V��íme, že i letos 

všichni žá�ci bez problém� kurz zvládnou a jejich píle bude po zásluze odm�n�na. 
22. kv�tna se žáci posledních ro�ník� zú�astní exkurze ve spole�nosti Kofola 
25. kv�tna prob�hne focení žák� školy 
  1. �ervna po�ádáme tradi�ní d�tský den 

Dne 17. 4. 2012 se v D�tském domov� ve Vrbn� pod Prad�dem konal „Den otev�ených dve�í“. Z našeho 
pohledu m�l veliký úsp�ch. 67 dosp�lých a tak�ka 200 d�tí projevilo zájem o náš domov.  

P�i prohlídce D�tského domova m�li hosté možnost prohlédnout si nejen domov, ale také prostory školy. 
Padlo  mnoho  zajímavých  dotaz�  a  ú�astníci  byli  mile  p�ekvapeni   za�ízením,   úpravou  rodinných   skupin 
a ostatních prostor DD.  

Host�m se velice líbila malá prodejní výstava, která byla zastoupena vlastními výrobky d�tí.  
 Touto cestou bychom cht�li pod�kovat všem, kte�í nás navštívili a podpo�ili: 

Poslanec Parlamentu �R Ladislav Velebný, 
starostka M�sta Vrbna pod Prad�dem Ing. Helena Kudelová, 
1. místostarosta M�sta Bruntálu Vladimír Jedli�ka, 
�editelka SOŠ Bruntál PeadDr. Eva Nedomlelová, 
�editelka MŠ Vrbno pod Prad�dem Magdaléna Nováková a všechna odd�lení MŠ, 

Den otev�ených dve�í v D�tském domov� Vrbno pod Prad�dem 
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�editelka DD Loreta Fulnek Mgr. Renáta Malinová a zam�stnanci DD, 
�editelka DD Lichnov Alena Lukeszová a zam�stnanci DD, 
�editelka DD Milotice nad Opavou Alena Olbertová a zam�stnanci DD, 
�editelka DD Haví�ov Mgr. Ladislava Hilbertová a zam�stnanci DD, 
zástupci st�ediska chytrých aktivit paní Hana Jank� a Nad�žda Trzaskaliková, 
u�itelé ZŠ Vrbno pod Prad�dem a spolužáci našich d�tí +ZŠ Karlovice, 
zam�stnanci Diagnostického ústavu v Bohumín�, 
zam�stnanci Odboru sociálních v�cí M�sta Bruntálu, 
personální �editelka spole�nosti Osram Bruntál s asistentkou, 
zástupci fa Everest a spousta dalších milých host�. 
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D�kujeme, zam�stnanci DD. 
Vedení DD d�kuje touto cestou všem svým zam�stnanc�m za jejich nasazení a ochotu. 

Dne 27. 3. 2012 jsme uskute�nili na Základní škole praktické projektové vyu�ování v rámci p�edm�t�: volba 
povolání a výchova ob�anství. 

M�stský ú�ad Vrbno pod Prad�dem p�ivítal naše žáky šestých, sedmých, osmých i devátých t�íd v prostorách 
ob�adní sín�.  D�ti si prakticky ov��ily poznatky z teoretické výuky. Seznámily se s prací matriky, nau�ily se 
vypl�ovat žádosti o r�zné typy doklad�. Seznámily se s pot�ebnými informacemi k výrob� doklad�, v ob�adní 
síni si mohly zkusit svatební ob�ad. 

Následn� se podívaly do prostor sekretariátu starostky m�sta. 

Základní škola praktická by takto cht�la pod�kovat našemu m�stskému ú�adu a zvlášt� paní Bc. Podešvové 
Dagmar, která se s námi na výukovém projektovém dni podílela a p�ipravila si pro naše d�ti mnoho zajímavého. 

Za ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Bc. Monika Poláchová 

Pod�kování M�stskému ú�adu Vrbno pod Prad�dem 
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Jaro je v plném proudu a s ním i doba her v p�írod�. Cht�li bychom vám tímto p�ipomenout, že od 1. kv�tna je 
vám park D�tský sv�t p�i MŠ Jesenická op�t dispozici. Provozní doba se nem�ní, v pracovní dny od 14:00 do 
20:00 hodin a o víkendu od 9:00 do 20:00 hodin. 

Dbejte, prosím, vždy na v�asné opušt�ní areálu.  
Upozor�ujeme, že ve dnech  2. 7. 2012 – 5. 8. 2012  bude MŠ Jesenická uzav�ena z d�vodu �erpání  

dovolené. Prázdninový provoz bude probíhat od  6. 8. 2012 – 31. 8. 2012 . Ob� MŠ budou sou�asn� uzav�eny 
v dob� od  23. 7. 2012 – 3. 8. 2012.  

Sou�asn� bychom vás cht�li pozvat na zahradní akci „�IKOVA  BALÓNKOVÁ  DISKOTÉKA“ v rámci 
MDD, tentokrát ve �tvrtek 31. 5. 2012 v 15:00 hodin v areálu zahrady MŠ Jesenické. Nenechejte si ujít po�ad 
napln�ný humorem, zábavou, tane�ky i sout�žemi. Klaun �iko p�ijede s jednoduchým zám�rem, chce pobavit 
všechny d�ti i jejich rodi�e. V po�adu nescházejí  velmi  oblíbené balónky a dokonce ani škola kouzel. Je 
p�ipraveno pasování p�edškolák� i tradi�ní ob�erstvení. Všechny d�ti ur�it� ocení skákací hrad. P�ij	te se s námi 
spole�n� pobavit a oslavit svátek našich i vašich d�tí. 

                         Na spole�né odpoledne se t�ší                         kolektiv MŠ Jesenická 

Vyhnali jsme Moranu
Sotva pár dn� p�ed Velikonocemi se 

d�ti a mladí lidé z Vrbenského Klubí�ka 
vydali s kamarády z vrbenského d�tského 
domova k Opav�, aby vyhnali Moranu – 
symbol zimy a smrti. Figuru ze slámy 
od�nou do ženských šat� s korálem ze 
sko�ápek  vyrobila   pro   radost    d�v�at 
a  kluk� vychovatelka školní družiny 
Mgr. Anna Po�ízková a n�kterým bylo 
docela líto, že Morana záhy popluje ve 
vlnách �eky Opavy daleko pry�
z Jeseník�. Vyhán�ní zimy a vítání jara 
ovšem nebylo jedinou akcí Klubí�ka. 

  

Zprávy z MŠ Jesenické ve Vrbn� pod Prad�dem 

Klubí�ko informuje a zve 

28. strana

ZPRAVODAJ

Klub zam��ený na volno�asové aktivity d�tí a mládeže se zvláštními pot�ebami se schází ve spole�enské 
místnosti Domu s pe�ovatelskou službou na Husov� ulici každý �tvrtek odpoledne od 15 hodin. V dubnu jsme si 
p�ipravili další pokra�ování zdravého va�ení, tentokrát s t�stovinami a �erstvými zeleninovými i ovocnými saláty, 
zábavné sout�že o ceny i výlet do Ludvíkova. Na za�átek kv�tna p�ipravujeme hry v p�írod�. Uvítáme i nové 
rodiny z Vrbna a okolí, které hledají kontakt, povzbuzení i možnosti pro trávení volného �asu. A pro �as letních 
prázdnin máme nejen pro Klubí�ká�e, ale i pro další šikovné d�ti školního v�ku pozvánku na výpravu se Strojem 
�asu. Tady je: 

Hledáte pro své dít� správný letní tábor plný dobrodružství? 
Klubí�ko zve holky a kluky na prázdniny v p�írod�!

Letní stanový tábor „STROJ �ASU“
Termín: 28. 7. – 10. 8. 2012

Místo: Dív�í Hrad na Osoblažsku
Ubytování: podsadové stany

Cena: 3.600,-
V po�adí již 13. ro�ník integrovaného d�tského letního stanového tábora v ryzí p�írod�, tentokrát 

s celotáborovou hrou „STROJ �ASU“. Tábor je ur�en jak d�tem zdravým, tak d�tem a mládeži s DMO, 
kombinovanými vadami, mentálním postižením, astmatem, epilepsií aj., které zvládnou pobyt v p�írod�. 
V cen� tábora je zahrnuto také úrazové pojišt�ní d�tí. Zkušený tým vedoucích, úžasná dobrodružství, výpravy, 
hry a sout�že, zvládnutí tábornických dovedností, 5 x denn� �erstvá strava z táborové kuchyn� (domácí strava), 
pitný režim. Bližší informace a p�ihlášky najdete na internetových stránkách www.klubicko.bruntal.wbs.cz, nebo 
kontaktujte po�ádající Sdružení rodi�� a p�átel zdravotn� postižených d�tí Eva, 793 23 Karlovice 353, možno též 
na emailové adrese klubicko.vrbno@seznam.cz a telefonu 554 744 328 (ve�er po 18. hod).  

Vydejte se s námi v �ase!                              Klubí�ká�i 
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prob�hne ve dnech od  14.  do  18. kv�tna 2012 
14. 5. 2012  -  pond�lí  15. 5. 2012  -  úterý 
Vrbno - Odetka  15:45 – 16:00 h Železná - autobusová zastávka 16:00 – 16:45 h
Vrbno -  m�stský ú�ad  16:05 – 16:30 h  Mnichov - „u Rákosí“  16:50 – 17:20 h
Vrbno - technické služby 16:35 – 17:00 h  Mnichov - (bývalý obecní ú�ad) 17:30 – 17:50 h 
  Mnichov - (Urbanovi �.p. 56) 17:55 – 18:00 h 
16. 5. 2008 -  st�eda  Mnichov - to�na autobus� 18:05 – 18:15 h 
Ludvíkov – „sudárna“ 16:00 – 16:30 h 
Ludvíkov – obchod  16:40 – 17:10 h 17. 5. 2008 – �tvrtek 
Ludvíkov – „Stonožka“ 17:15 – 17:35 h  Karlovice – Slezský D�m (IRIS) 16:00 – 16:55 h  
Karlova Studánka - obecní ú�ad 17:45 – 18:00 h  Karlovice - obecní ú�ad  17:00 – 17:50 h
  Karlovice - Z. Ves „Pod Lipou“ 18:00 – 18:30 h  
18. 5. 2008  -  pátek 
Široká Niva - Poche� - aut.zastávka  15:30 – 15:40 h 
Široká Niva - nákupní st�edisko 15:45 – 16:40 h
Široká Niva - obchod p. Hanela 16:45 – 17:15 h 
Skrbovice - vlaková zastávka 17:20 – 17:40 h
Kunov  17:50 – 18:10 h 

O�kování bude provád�t MVDr. Vojen Sadílek 

Vystavení nového o�kovacího pr�kazu: oby�ejný 10,-- K�, o�kovací pr�kaz mezinárodní 30,-- K�.  

Upozor�ujeme ob�any, že psi musí být na vodítku a p�ípadn� opat�eni i náhubkem. Z bezpe�nostních 
d�vod� není vhodné, aby psy a ko�ky k o�kování p�ivedly d�ti! 

Název p�ednášky: Komunikace
KDY: �tvrtek 10. kv�tna 2012 
KDO: Tomáš Sedlák B.Th.

Komunikace je základem spole�enských a hlavn� intimních vztah�. Je cestou ke 
vzájemnému porozum�ní. Pokud neporozumíme princip�m naslouchání a mluvení, 
nem�žeme se skute�n� poznat. Z�stáváme jeden druhému uzav�eni. Zp�sob vzájemné 
komunikace je jedním z nejsiln�jších faktor�, které ovliv�ují úsp�ch, nebo selhání 
vztahu. 

Název p�ednášky: Spojené arabské emiráty
KDY: �tvrtek 24. kv�tna 2012 
KDO: Magda Škrlová, BN  

Zveme Vás na další virtuální dovolenou. P�ijm�te pozvání na 
p�ednášku o tomto turistickém ráji na arabském poloostrov�! 
Navštívíme spole�n� Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Dubaj a další 
místa. Poznejte s námi úžasnou architekturu mrakodrap�, 
luxusní obchodní centra, um�lé ostrovy, p�epychové hotely, 
píse�né  pláže a azurové mo�e. Potkáme muže v bílých hábitech 
a ženy zase zahalené do �erných. Tyto a mnoho dalších 
zajímavostí uvidíte v této p�ednášce.  

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

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

O�kování ps� a ko�ek 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v kv�tnu p�ipravuje 

Cena vakcinace za 1 zví�e proti vzteklin� �iní 
100,-K�. K provád�nému zákroku si p�ineste 
platné o�kovací pr�kazy! 

Pokud byste m�li zájem o o�kování zví�ete 
kombinovanou vakcinou, která je proti vzteklin�, 
psince, parvoviroze, leptospiroze, hepatitid� její 
cena bude 280,-- K�. 
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Vyzýváme naše ob�any, jak místní, tak  i chalupá�e, aby se snažili dodržovat ur�itá nepsaná pravidla, jako jsou 
„ned�lní klid a klid o státních svátcích“.  

V��íme, že ohleduplnost a vst�ícnost jeden k druhému by m�la být samoz�ejmostí a snad se nám úpln�
neztratila….  

Antonín B�enek 

P�ípravný výbor St�eleckého klubu Vrbno pod Prad�dem u p�íležitosti 15. výro�í posledních povodní v roce 
1997 ve m�st� Vrbn� pod Prad�dem se chystá uspo�ádat výstavu s projekcí filmu, který byl speciáln� k této 
p�íležitosti vytvo�en a obrací se na ve�ejnost s 

prosbou
o poskytnutí fotografií a jiných materiál�,

které lze vystavit. Všechny zap�j�ené materiály budou po ukon�ení výstavy navráceny svým majitel�m.  
Kontaktovat nás m�žete 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, p�edseda SKV 

Sdružení Sv�telská pohoda p�ipravuje na sobotu 19. kv�tna Velký bleší trh. Bude se konat na parkovišti 
naproti prodejny Hruška (p. N�mec) a nového domu s pe�ovatelskou službou ve Sv�tlé Ho�e.  

P�íjem p�edm�t� k prodeji je od 9 do 10 hodin, vlastní prodej od 10 do 13 hodin, po 13. hodin� budeme vracet 
neprodané v�ci a vyplácet peníze. 

Organizáto�i zajistí stoly, lavice. V p�ípad� špatného po�así se bleší trh p�esune do sálu kulturního za�ízení. 
Prodávající mohou bu	 své v�ci do 10 hodin p�edat organizátor�m k prodeji a po 13. hod si je vyzvednout zp�t 
(p�íp. zinkasovat peníze) nebo si také mohou v�ci prodávat sami. 

K prodeji p�ijímáme všechny vaše nepot�ebné v�ci mimo oble�ení. O�ekáváme p�edevším hra�ky, 
starožitnosti, kuchy�ské pot�eby, knihy, pot�eby pro kutily a zahrádká�e, sportovní vybavení… 

       Sv�telská pohoda 

„Zazvonila p�nkavice, že jde jaro k nám, 
písni�ky že les�m nese, kv�ty lu�inám.  
Ze sasanek bílé v�nce vlají na stráni- 
a již zvu�ná píse� jarní luhem uhání.“ 

„Jarní" od Karla Václava Raise (úryvek) 

Dovolila jsem si za�ít básní, protože jarní m�síce jsou opravdu velmi romantické. Za�íná vždy n�co stále se 
opakujícího a p�ece nového… Všichni už se t�šíme na p�írodu, v níž budeme moci trávit daleko více �asu. 
Sluní�ko je totiž tou nejkrásn�jší motivací a p�íroda našeho horského kraje nám té nádhery nabízí skute�n�
mnoho.  

Bohužel, dosud nám nedovolilo sm��ovat aktivity do venkovních prostor, a proto i Pánský klub, který jsme 
v b�eznu po�ádali, prob�hl v prostorách Domova. Pánové si v rámci zábavn�-sout�žního dopoledne zahráli 
pozemní hokej, který se neobešel bez humorných okamžik�. Na po�adu byly i r�zné stolní hry, hrály se karty, 
podávalo pivo - zkrátka pánská zábava, jak má být. 

Na Velikono�ní kavárni�ce nám letos k poslechu i tanci zahráli manželé Franekovi. Tradi�ní veselici tentokrát 
zpest�ila návšt�va podivných koledník�, kte�í byli tak mistrn� maskováni, že v nich jen málokdo poznal 
pracovnice prádelny. Tyto ženy samoz�ejm� doprovázeli i jejich mužští kolegové, kte�í spole�n� s nimi, coby 
koledníci, pomlázkou vyšlehali a �okoládovým zají�kem obdarovali všechny p�ítomné.  

Z Osadního výboru Mnichov 

St�elecký klub Vrbno pod Prad�dem 

Bleší trh 

Ze života senior�
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Stejn� jako v uplynulých letech, i letos jsme se zú�astnili sout�že o nejkrásn�jší Vrbenské velikono�ní vají�ko, 
které  každoro�n�  po�ádá  kulturní  st�edisko  St�echa.  Abychom zhodnotili i ostatní vystavovatele, byli jsme se 
s klienty podívat, jak se naše dílka vyjímají mezi  ostatními exemplá�i. P�estože n�které výrobky byly opravdu 
velice krásné, domníváme se, že ty naše se mezi nimi neztratily.     

    Milena Reissner, pracovnice Dps Vrbno  
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Pod�kování 
Touto cestou bych ráda vyjád�ila svou vd��nost za veškerou pomoc a podporu, která mi 
byla poskytnuta po požáru na domu Krej�ího 488. Jmenovit� bych ráda pod�kovala paní 

Marii Petrákové, která nám bezprost�edn� po požáru nabídla náhradní ubytování, Mgr. Pavle Žaludové, �editelce 
Domova pro seniory za finan�ní podporu a všeobecnou praktickou pomoc. Zárove� pak kolegyním za uspo�ádání 
sbírky,  která  nám  pomohla  se  vypo�ádat  s  nesnadnou  životní  situací.  Nemohu  opomenout   p�ístup   vedení 
i jednotlivých pracovník� firmy Kamenský, kte�í nám všemožn� vycházeli vst�íc i nad rámec svých b�žných 
pracovních povinností. 

Na	a a Jakub Balážovi 

Pod�kování
Cht�la bych pod�kovat M�Ú Vrbno pod Prad�dem, paní starostce, paní Pešatové a všem, 
kte�í mi byli ochotni pomoci. 

M. �erná 

Rádi jezdíte na kole a cht�li byste vym�nit kopcovitý terén za pohodlnou jízdu po 
rovin�?
Sta�í vyrazit do Krnova. Nová cyklostezka, zvaná „Slezská magistrála“, která nese �íslo 

55, spojuje Krnov s Opavou a kon�í ve Velkých Hošticích. 
Na stezku se dostanete po Bliž�ické ulici (t�sn� p�ed �erpací stanicí na výpadovce na Opavu odbo�it doleva). 

V blízkosti prodeje ryb se dá zaparkovat. 
Cyklostezka za�íná o kousek dál, u Yacht klubu, na zadní hrázi Petrova rybníka.  
A� budete cyklisté nebo p�ší, ur�it� neodoláte a zastavíte se u hejna nádherných b�lou�kých labutí a pak už 

hurá na stezku, která pokra�uje po hrázi rybníka a ubírá se ve stejném sm�ru jako pom�rn� vzdálená hlavní 
silnice. Výfukových plyn� nebo hluku projížd�jících aut se obávat nemusíte. Místo toho vaše oko ur�it� pot�ší 
pohled na Cvilín, z�íceninu hradu Šelenburk �i rozhlednu Hanse Kudlicha na vrchu Strážišt� nad obcí Úvalno. 
V bezprost�ední blízkosti budete míjet mok�ady, louky a rozsáhlé lány polí.   

Zleva je trasa situovaná do blízkosti státní hranice a místy se zcela p�ibližuje korytu �eky Opavy, která hranici 
mezi naší republikou a Polskem tvo�í. Jist� neodoláte zastavení u �eky, jejíž meandry jsou zde okouzlující.    

Velká �ást stezky má asfaltem zpevn�ný povrch. V místech, kde stezka prochází chrán�nými oblastmi, jako 
jsou nap�. chrán�né vodní zdroje, a kde z t�chto d�vod� asfalt nemohl být položen, st�ídají asfalt prašné úseky. 
Úsek n�kolika kilometr�, který jsme zatím s manželem prošli, je hojn� lemován listnatými stromy. P�evládají 
duby, st�ídané b�ízami, jívami, olšemi, topoly �i jinými druhy, které jsme v dob� stále ješt� vegeta�ního klidu 
nedokázali rozeznat. Z rozcestí v Úvaln� m�žete zavítat do dva kilometry vzdáleného polského p�íhrani�ního 
m�ste�ka Branice. Dle projížd�jícího turisty je m�sto velké asi jako naše Albrechtice a stojí prý za návšt�vu. Za 
p�echodem, na polské stran� hranice se nachází zámek, který je, žel, zdevastovaný. P�ed p�echodem, na �eské 

Listárna 

Státní hranici tvo�í �eka Opava 
Zadní hráz Petrova rybníka

s vyhlídkou na Cvilín
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stran�, m�žete využít pohostinství odpo�ívadla, ale p�i pokra�ování po cyklotrase budete mít ješt� další možnosti 
k pohodlnému ob�erstvení.    

V  opa�ném  sm�ru  z  k�ižovatky  Úvalno  lze  dojet  do  rovn�ž  dvou kilometr� vzdálené stejnojmenné obce 
a navštívit již zmín�nou rozhlednu Hanse Kudlicha. Tady ale budete muset p�ece jen víc šlápnout do pedál�.  

Asi po osmi stech metrech od k�ižovatky cyklotrasa pokra�uje 
zajímavou alejí. Stezka se tu m�ní ve velmi úzkou p�šinu mezi dv�ma 
�adami  listná��.  Podle  vysokých  kmen�  a  štíhlých korun jde nejspíš 
o topoly. Za alejí sm�rem ke Skrochovicím již stezka není tak 
romantická, odklání se od koryta �eky Opavy a sm��uje k hlavní silnici. 
U kapli�ky p�ed Skrochovicemi se nabízí další odpo�inkové místo. Tady 
se už musíte smí�it s hlukem projížd�jících aut.  

Cyklostezka, lemovaná �adou nov� vysazených švestek, pokra�uje pár 
set metr� p�ímo pod úrovní hlavní silnice a sm��uje k vesnické hosp�dce 
U �ápa. �apí hnízdo na vysokém komín� najdete naproti, p�es silnici, 
ale jestli se budete moci pot�šit také pohledem na �apí rodinku, netuším. 
�ápy jsme tu nevid�li. 

Stejn� tak netuším, jak zajímavý, p�íjemný �i romantický je další úsek 
stezky pokra�ující ze Skrochovic dál na Opavu. Trocha p�ekvapení ur�it�
nebude na škodu, pokud jsem n�koho z �tená�� nalákala, nezbývá jen 
pop�át p�kné po�así a dobrou náladu.    

Velká �ást cyklostezky má úpln�
rovný povrch 

Hrani�ní most mezi Úvalnem 
a polskými Branicemi  

- pohled z polské strany 

Kapli�ka s odpo�ívadlem
p�ed Skrochovicemi

Odpo�ívadlo u kapli�ky p�ed 
Skrochovicemi 

Alej na trase ve m�ru 
Skrochovice - Úvalno 
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P�esto, že jsme stezku procházeli v dob�, kdy se p�íroda ješt� neprobudila ze zimního spánku, moc se nám 
tady líbilo. Samoz�ejm�, že ješt� daleko p�íjemn�ji tu bude, až se stromy a ke�e zazelenají, louky rozkvetou a na 
lánech polí za�ne rašit �i zrát úroda.  

Cyklostezka,  dlouhá  p�ibližn�  30 km,  je  budovaná z dotací Evropské unie. V tuto chvíli je již zcela hotová 
a pr�jezdná až do Velkých Hoštic, zatím však není zkolaudovaná. K jejímu oficiálnímu otev�ení má dojít na 
p�elomu m�síc� kv�tna a �ervna.  

Již nyní je stezka zna�n� frekventovaná, zejména když se sem vydáte o víkendu. Cyklisté tu jezdí ohledupln�, 
zdraví a nám, p�šák�m, d�kovali za uvoln�ní cesty p�esto, že stezka je ur�ena p�edevším pro n�.   

Poskytnuté informace jsem ov��ila na Magistrátu m�sta Opavy a M�stském ú�adu v Krnov�, kde mi také bylo 
sd�leno, že p�esto, že m�stem vedou cyklostezky, není na stezku �íslo 55 p�ímé 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 m�stské cyklostezky vedou a odkud je zmín�ná odbo�ka na ulici Bliž�ickou, vedoucí k Yacht klubu na 
hrázi Petrova rybníka.  

Helena Rusková 

  1. 5. -  zápas v tenise dorost Vrbno - Orlová „C“ - 9:00 hod - areál tenisových kurt�
  2. 5. -  Kurz Papírový pedig - 9:00 hod - St�echa  
  3. 5. -  Univerzita t�etího v�ku - Psychologie stárnutí - p�ednáší Mgr. Zden�k Hons - 16:00 hod - St�echa 
  4. 5. -  Koncert: Skupina Alibaba od 19:30 v Libuši Karlova Studánka 
  5. 5. -  zápas v tenise starší žáci Vrbno - TK Rožnov - 9:00 hod - areál tenisových kurt�
  7. 5. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
  7. 5. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
  7. 5. -  p�edvád�cí akce firmy Orion Seven - 15:00 hod - St�echa 
10. 5. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
10. 5. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Komunikace“ - p�ednáší Tomáš Sedlák B.Th. -  18:00 hod - 
 St�echa 
11. 5. -  Koncert: Hudba v d�ev� zakletá od 19:30 v Libuši Karlova Studánka 
12. 5. -  zápas v tenise st. žáci Vrbno - TK Kop�ivnice - 9:00 hod - areál tenisových kurt�
14. 5. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
14. 5. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
14. 5. - 30. 6. - Galerie na schodech - Gymnázium - výstava obraz� a kreseb Michaly Knápkové 
15. 5. -  Akademie MŠ Ve Svahu - 14:30 hod - St�echa 
15. 5. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
15. 5. -  Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
16. 5. -  zábavný po�ad „Ander z Košic“ a duet Galáne�ky Markéta Luska�ová a Kamil Barták - 19:00 hod - 
 St�echa 
17. 5. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
18. 5. -  beseda se spisovatelkou B�ezinovou - po�ádá M�stská knihovna - 8:00 a 10:00 hod  - St�echa 
18. 5. -  Koncert: Kouzelné melodie mistr� od 19:30 v Libuši Karlova Studánka 
do 18. 5. výstava obraz� „Barevné posezení�ko“ Jany Zajasenské a Víta Johna z Olomouce  
               - Art Galerie Penzionu u �eky Karlovice 
19. 5. -  výšlap Klubu vrbenských turist� - Sk�ítek - z. zn. Ztracené kameny - Pecný - B�idli�ná hora - Jelení 
 studánka - �.zn. Jelení h�bet - Veký Máj - Kamzi�í - Vysoká hole -Petrovy kameny - Ov�árna (14 km) 
19. 5. - 21. ro�ník sout�že hasi�� ,,O putovní pohár starostky Vrbna pod Prad�dem” - areál Mír  
19. 5. -  projekt „Zábavná média“ - po�ádá studentská tisková a televizní agentura STA Krnov  
              - 15:00 hod - St�echa 
19. 5. -  vernisáž výstavy „Ostr�vky“ výtvarníka Josefa Odráška z Vraclávku u Krnova - 17:00 hod  
              - Art Galerie Penzionu u �eky Karlovice 
20. 5. -  pohádka pro d�ti a jejich rodi�e „Ježibaby a ženichové“ - 15:00 hod - St�echa 
21. 5. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
21. 5. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
22. 5. -  sch�ze OSBD - 16:00 hod - St�echa 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska 
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22. 5. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
23. 5. -  p�ednáška „Co nás �eká a nemine v roce 2012 a pozd�ji - p�ednáší Zdenka Hrázská, lektorka 
 komunikace a mezilidských vztah� - 17:30 hod - St�echa 
24. 5. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Spojené arabské emiráty“ - p�ednáší Magda Škrlová,  
 BN - 18:00 hod - St�echa 
24. 5. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
25. 5. -  sch�ze MO KS�M - 16:30 hod - St�echa 
25. 5. -  tane�ní zábava se skupinou Babeta - po�ádá LKŽ Vrbno - 17:00 hod - St�echa 
25. 5. -  Koncert: Muzikálové písn� od 19:30 v Libuši Karlova Studánka 
do 25. 5. - výstava „Vrbno známé i neznámé“ - vystavuje Spolek P�átelé Vrbenska - St�echa  
26. 5. - „Kulový �ty�boj“ - ve�ejná st�elecká sout�ž - po�ádá MS Prad�d - od 8:00 hod - St�elnice 
26. 5. -  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZE
SKÉ SEZÓNY Karlova Studánka 
27. 5. -  zápas v tenise dorost Vrbno - Beskydský TK Frýdlant - 9:00 hod - areál tenisových kurt�
28. 5. - 2. 6. - výstava PANENKY v há�kovaných šatech - 8:00 - 16:00 hod - St�echa 
28. 5. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
28. 5. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
29. 5. -  Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
29. 5. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
31. 5. -  „�ikova balónková diskotéka“ - k Mezinárodnímu dni d�tí - 15:00 hod - zahrada  MŠ Jesenická 
2. 6. -   výšlap Klubu vrbenských turist� - Bílá Voda - �.zn. R�ženec - Bor�vková hora - Vysoký  
           kámen - Javorník (20 km) 
2. 6. -  zápas v tenise st. žáci Vrbno - Beskydský TK Frýdlant - 9:00 hod - areál tenisových kurt�
Tane�ní ve�ery s živou hudbou - každou sobotu v 19:00 hod v Letních lázních Karlova Studánka  
každou st�edu - Zumba - Sokolovna Vrbno - 19:00 - 20:30 hod 
každý �tvrtek - cvi�ení Pilates - Sokolovna Vrbno - 19:00 - 20:00 hod 

Na	a Trzaskaliková 
 St�edisko kultury a vzd�lávání ST�ECHA Vrbno p. P.  
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KULTURNÍ  PROGRAM
  4. 5. - Koncert: Skupina Alibaba od 19:30 v Libuši 
11. 5. - Koncert: Hudba v d�ev� zakletá od 19:30 v Libuši 
18. 5. - Koncert: Kouzelné melodie mistr� od 19:30 v Libuši 
25. 5. - Koncert: Muzikálové písn� od 19:30 v Libuši 
26. 5. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LÁZE
SKÉ SEZÓNY 
Tane�ní ve�ery s živou hudbou - každou sobotu v 19:00 hod v Letních lázních.                            

PROCHÁZKA  PO  KARLOV�  STUDÁNCE
Každý pátek 14:30 hod, sraz p�ed Libuší. Povídání o míst�, historii i o okolí. Provází Jolana Burgetová - kulturní 
referentka. (Pouze za p�íznivého po�así.) 

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

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

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

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

SPORTOVNÍ  AKCE - sledujte na plakátech

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

Jolana Burgetová, kulturní referentka 

Lázn� Karlova Studánka 
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  2. 5. 2012   v 17:00 hod.   Pekinova šestka - cyklistický závod - Rovinatá �asovka - Goldtour Zlaté Hory. 
  4. 5. 2012 ve 20:00 hod.  �ty�i slunce - kino - Vstupné 75,- K�, Falcon, p�ístupný od 12 let, v p�v. zn�ní. 
  5. 5. 2012 od   9:00 hod.   2. Ro�ník Gabikova mamoriálu ve �ty�hrách v tenise - Prezentace do 9:30 hod. 
 Tenisové kurty ZH. Startovné 150,- K�. Ob�erstvení zajišt�no. 
  5. 5. 2012 od 10:00 hod.   Základní kolo sout�že v požárním sportu - U Chaty Svoboda na Rejvízu. 
  5. 5. 2012   v 17:30 hod. Probudím se v�era - kino - Vstupné 75,- K�, Bioscop, mládeži p�íst., �eský dabing. 
10. 5. 2012   v 17:00 hod. Vernisáž výstavy prací žák� výtvarného oboru ZUŠ - Galerie SNOP  
11. 5. 2012 ve 20:00 hod. Duše jako kaviár - kino - Vstupné 60,- K�, Bioscop, p�íst. od 12 let, v p�v. zn�ní. 
12. 5. 2012 od   7:00 hod. Putování za krásami Zlatohorska - Turistický pochod. Po�ádá K�T Ond�ejovice. 
12. 5. 2012   v 15:00 hod. Ráno mezi zví�átky - kino - Vstupné 30,- K�, Krátký film Praha, p�íst., �. dabing. 
13. 5. 2012   Diecézní pou	 rodin - Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. 
15. 5. 2012  Pou	 kn�ží - Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. 
16. 5. 2012   v 17:00 hod. Pekinova šestka naopak - cyklistický závod - Rovinatá �asovka  
17. 5. 2012   v 17:00 hod.   Jarní koncert - V koncertním sále ZUŠ F. Schuberta. 
18. 5. 2012 ve 20:00 hod. Anonym - kino - Vstupné 60,- K�, Falcon, p�ístupný od 12 let, �eské titulky. 
19. 5. 2012   v 15:00 hod. Pinocchio 3000 - kino - Vstupné 40,- K�, Bioscop, mládeži p�ístupný, �eský dabing. 
25. 5. 2012 ve 20:00 hod. Máme papeže! - kino - Vstupné 70,- K�, CinemArt, p�íst. od 12 let, �eské titulky. 
26. 5. 2012 od 10:00 hod. Odemykání mechového jezírka - U Penzionu Orlík na Rejvízu. Bohatý program. 
26. 5. 2012   v 15:00 hod. Kocour v botách - kino - Vstupné 50,- K�, Bontonfilm, mládeži p�íst., �. dabing. 
31. 5. 2012   v 17:00 hod.  Vernisáž putovní výstavy 7 div� Olomouckého kraje. V p�edsálí Multifunk�ního 
 volno�asového centra (kina). B�hem vernisáže prob�hne projekce fotografií. 
1. 6. 2012 v 17:00 hod. Absolventský koncert - V koncertním sále ZUŠ F. Schuberta. 

Více o kulturních, sportovních a spole�enských akcích na www.zlatehory.cz – kulturní kalendá� akcí. 

Aneta Albertová, M�stské informa�ní centrum, Zlaté Hory 
tel./fax: 584 425 397, e-mail: mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz

MUZEJNÍ NOC 
Pátek 18. kv�tna 2012 od 17:00 do 01:00 hod. 

- vernisáž muzejní výstavy „Chléb za b�ichem nechodí“ 
- „Cesta chleba do tvé tašky“ – Obchodní akademie a SZŠ Bruntál 
- „Jak se pe�e chleba“ – St�edisko volného �asu Bruntál 
- vystoupení skupiny Nic moc (Horní Benešov) 
- „Rozhovory pod v�ží“ – ing. Slovák, ing. Ivanco, ing. Urbánková, �editelé a majitelé pekáren 
- expozice „�emeslo má zlaté dno“ 
- pe�ení chleba v prav�ku 
- vystoupení Jezdecké školy Amir 
- ve�erní hudební koncerty na Salla terren�: 

                           Cimbálová muzika Josefa Mare�ka (Uherské Hradišt�) 
     Country Kavalérie (Svobodné He�manice) 

Vstupné: d�ti (6-15 let) 20,- K�, dosp�lí a d�chodci 30,- K�

„Co jedli N�me�tí rytí�i“ – netradi�ní prohlídky bytu velmistra v zámecké expozici od 19:00 do 24:00 hod.       
               

�asové vstupenky na no�ní prohlídky v hodnot� 40,- K� jsou platné na všechny akce. 
Objednávky vstupenek: tel. �. 554 709 151, e-mail: muzejni.noc@seznam.cz 

Akce ve Zlatých Horách 

Akce v Bruntále 
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M�STSKÉ DIVADLO, Mikulášská 21 
sobota 5. kv�tna v 15:00 hodin 
DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH - koncert k 50. výro�í DOM ZUŠ Krnov. 
Vstupné: 200 K� - P�edprodej vstupenek ZUŠ Krnov 

�tvrtek 10. kv�tna v 19:00 hodin 
HANA ZAGOROVÁ - PETR REZEK se skupinou Ji�ího Dvo�áka 
Vstupné: 280 a 260 K� / 1. – 3. �ada 350 K�

�tvrtek 17. kv�tna v 19:00 hodin 
Zden�k Jirotka: SATURNIN - dramatizace populární knihy s �adou komických 
situací a známými postavami 
Hraje: Divadlo Šumperk. Vstupné: 150 a 130 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

sobota 19. kv�tna v 19:00 hodin 
Tmavomodré Swingobraní aneb Ježkovy noty
koncert k 106. výr. narození Jaroslava Ježka. Hraje: BigBand Krnov. Vstupné 70 K�, studenti a d�chodci 50 K�

ned�le 27. kv�tna v 17:00 hodin 
JAROMÍR NOHAVICA „T�I �UNÍCI“ - hodinový koncert pro d�ti. Vstupné: d�ti 100 K�, dosp�lí 250 K�

sobota 2. �ervna v 17:00 hodin 
KRNOVSKÉ SLUNÉ�KO - p�ehlídka scénického a výrazového tance tane�ních soubor� NABOSO ZUŠ 
Krnov a TAXMEN. Vstupné: 50 K�, d�ti a studenti 25 K�

Slezské ko�eny „Hornoslezské slavnosti“
tradi�ní akce partnerských m�st Krnova a Hlub�ic 

pátek 25. kv�tna v 10:00 hodin - Koncertní sí� sv. Ducha - historie horního Slezska - celodenní konference  
sobota 26. kv�tna od 12:00 hodin - Hlavní nám�stí - Kulturn� zábavný den 
Bohatý kulturní program: vystoupení Dechového orchestru mladých, polských hudebních skupin, country kapely, 
Vladimíra Hrona aj., pro rodiny s d�tmi divadelní a hudební p�edstavení, 
hry a sout�že, tradi�ní sout�ž mezi partnerskými m�sty. Na nám�stí bude st�edov�ké tržišt�. 
ned�le 27. kv�tna v 19:30 hodin - M�st. divadlo - JAROMÍR NOHAVICA – koncert. Vstupné: 450 a 400 K�

KONCERTNÍ SÍ
 SV. DUCHA, ul. Svatého Ducha 

úterý 1. kv�tna v 10:00 hodin - nádvo�í - KRNOVANKA Májový koncert krnovského dechového souboru 

pond�lí 14. kv�tna v 19:00 hodin - JÜRGEN GEIGR (SRN) - varhany, klavír. Po�ádá OS Flemmichova vila 

ZVE VŠECHNY MILOVNÍKY P�ÍRODY NA VÝŠLAP 
KDY: 19. 5. 2012 
KAM:  Sk�ítek – z.zn. Ztracené kameny – Pecný – B�idli�ná hora – Jelení studánka – �.zn. Jelení h�bet – 

 Veký Máj – Kamzi�í – Vysoká hole – Petrovy kameny – Ov�árna (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 – �.zn. R�ženec – Bor�vková hora – Vysoký kámen – Javorník (20 km) 
SRAZ: 6:30 u klubu LNH  

P�ihlášky do 30. 5. 2012 p�ijímá Štefan Kopil�ák mob. 732 248 236 
Cena dopravy �lenové 50 K�., ostatní 80 K�. 

Kultura v Krnov�

KLUB VRBENSKÝCH TURIST�

p�i TJ SOKOL VRBNO POD PRAD�DEM 
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TJ Sokol Vrbno pod Prad�dem zavítal na p�du prvoligového mužstva SK Sigma Olomouc. Stalo se tak 
v rámci projektu Kopeme za fotbal, který podporuje fotbalisty z nižších sout�ží a dává jim možnost zažít 
nevšední momenty s týmy Gambrinus ligy.  

Fotbalisté TJ Sokola Vrbno pod Prad�dem p�ijeli do Olomouce, aby si užili odm�nu za jejich snažení 
v projektu Gambrinus Kopeme za fotbal. První zastávkou skupiny z Jesenicka byl Andr�v stadion. „Jedna v�c je 
vid�t stadion, druhá, když k tomu získáte zajímavé informace, a to se nám pošt�stilo díky Kopeme za fotbal“,
liboval si trenér TJ Sokola Vrbno pod Prad�dem Zbyn�k Urbaník. Pr�vodcem vrbenských fotbalist� byl vedoucí 
propagace SK Sigma Olomouc Miroslav Skácelík.  „V Olomouci máme nejlepší trávu v Gambrinus lize, ale 
rad�ji na ni nevstupujte. Náš „trávníká�“ to nemá rád a z�ejm� by vám i vynadal“, s úsm�vem prozradil 
Skácelík.  

VIP  návšt�va  z  Vrbna  si  díky  n�mu  z  prohlídky  stadionu  odnesla �adu zajímavých informací, a to nejen 
o fotbale. Poutavý výklad nejvíce zaujal p�i pobytu na pov�stné severní tribun� stadionu, odkud lze pozorovat 
krásy moravské Olomouce. Možnost vyšlápnout na vrchol tribuny si nenechal ujít nikdo.  

„VIP návšt�vu Sigmy jsme si vybrali, protože jí všichni fandíme. Nemáme moc šancí takto spole�n� vyrazit na 
prvoligové utkání. Projekt Kopeme za fotbal nám to umožnil. Doufám, že bude pokra�ovat,“ �ekl vedoucí týmu 
Vladislav Herman. �as mezi prohlídkou a zápasem fotbalisté Vrbna pod Prad�dem strávili u sklenice zlatavého 
moku v nedaleké restauraci. Potom se vydali zp�t na stadion, aby zhlédli mistrovské utkání domácí Sigmy proti 
SK Slavia Praha. V páté minut� zápasu amatérští fotbalisté spat�ili na obrazovce uvítací text a jejich hromadnou 
fotografii s transparentem Kopeme za fotbal, po�ízenou  p�i VIP návšt�v� na Androv� stadionu, což vzbudilo 
jejich  pozornost  a  neskrývanou  radost.  Fotbalisté  TJ  Sokola  Vrbno pod  Prad�dem si odnesli neoby�ejný 
zážitek a nakonec se spole�n� radovali z vít�zství Sigmy 1:0. 

Projekt Gambrinusu Kopeme za fotbal se rozjel v roce 2010. Krom� materiální podpory pro týmy od nejnižší 
sout�že po okresní p�ebor dává klub�m možnost sout�žit o exkluzivní okamžiky s celky Gambrinus ligy. Krom�

Fotbalisté Vrbna pod Prad�dem na dosah Gambrinus lize 

45. strana

ZPRAVODAJ

st�etnutí s profesionály mohou také vyhrát trénink s kou�em z první ligy a mnoho dalších zajímavých cen. Do 
projektu je v sou�asnosti v 28 regionech zapojeno p�es 526 tým�. 

Pro více informací kontaktujte: 
Richard Adamec Ji�í Mare�ek
PR Manager Tiskový mluv�í  
Concept One  Plze�ský Prazdroj, a.s.  
U Bulhara 3, Praha 1, 110 00 Ovocný trh 8, Praha 1, 110 00   
+420 728 815 044 +420 724 617 219  
richard.adamec@concept-one.cz jiri.marecek@pilsner.sabmiller.com
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Tenisový oddíl Vrbno pod Prad�dem 
   1. 5.  úterý  Dorost   Vrbno – Orlová „C“

     5. 5.  sobota St. žáci  Vrbno – TK Rožnov pod Radhošt�m 
 12. 5.  sobota  St. žáci  Vrbno – TK Kop�ivnice 
 27. 5.  ned�le  Dorost   Vrbno – Beskydský TK Frýdlant 
   2. 6.  sobota  St. žáci  Vrbno – Beskydský TK Frýdlant 
 17. 6.  ned�le  Dorost   Vrbno – Witzemann Opava 
 23. 6.  sobota  St. žáci  Vrbno – Vsetín 

Za�átek zápas� vždy od 9:00 hod v areálu tenisových kurt�. 

Za Výbor TO   Igor Žemba 

A je to tady !!!!! 

Dne 14. 4. 2012 zahájil Tenisový oddíl Vrbno pod Prad�dem novou sezonu. Po 6ti m�sí�ní p�estávce se 
uskute�nila první ze série brigád, které po zimní p�estávce pat�í do kalendá�e pravidelních �inností TO.  Brigády 
se zú�astnilo 30 �len� a byla zam��ena hlavn� na úklid, protože po�así p�vodní zám�r úpravy kurt� ( napínání 
�ar, dopl�ování antuky a pod. ) zatím neumožnilo.  

                                                                                                                                       

 Za Výbor TO  Igor Žemba 

Rozpis zápas� - dorost, starší žáci pro rok 2012 

Tenisový oddíl Vrbno pod Prad�dem informuje 
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Prvním závodem byl v Mnichov� odstartován nový cyklistický seriál pro d�ti a mládež VRBENSKÝ 
DRÁ�EK. Závod se konal za velké nep�ízn� po�así a zú�astnilo se ho �trnáct state�ných d�tí, které se nezalekly 
dešt� a zimy a postavily se na start  n�kolika rychlostních zkoušek. V závod� zvít�zil talentovaný Jakub Rohá�ek 
z domácího ACS Drak Vrbno p�ed zlatohorskou Nelou Ha�ákovou. T�etí dojel Vojta Kmínek s pouhým bodem 
náskoku p�ed �tvrtým Filipem Škopcem. V kategorii mladších d�tí se závodilo za ú�asti polských bratr�
Rojekových, kte�í do Vrbna na závody dojížd�jí pravideln�. Ti v závod� ukázali svoji p�evahu a umístili se na 
prvním a druhém míst�. Za nimi se se�adila šikovná vrbenská mládež – Kate�ina Mlyná�ová, David Fiálek, 

Thaisa Otipková, Zuzana Švanová a Anna Ška�upová.   
Vrbenské d�ti se za�aly od dubna pravideln� scházet v cykloareálu �erná Opava v Mnichov�, kde se u�í 

základ�m cyklistiky. Tréninky se konají každou st�edu od 16ti hodin a bývají p�izp�sobené v�ku a schopnostem 
d�tí tak, aby se mohly zdokonalovat a zúro�it nabyté dovednosti nap�. v dalších závodech Vrbenského drá�ku. 
Ten pokra�oval po uzáv�rce Zpravodaje 28. dubna, v kv�tnu jsou naplánovány dva závody – 5. kv�tna budeme 
závodit v  ludvíkovském 
autokempu Dolina, 26. kv�tna se 
uskute�ní závod v Karlovicích. Na 
tyto závody i na st�ede�ní tréninky 
zveme jménem ACS Drak Vrbno 
všechny d�ti, které rády tráví sv�j 
volný �as sportem. 

Novým pojmem v cyklistice je 
Sportovní st�edisko Vrbno, které 
letos na ja�e z�ídil �eský svaz 
cyklistiky. V našem m�st� bylo 
p�ed n�kolika lety z�ízeno 
Sportovní centrum mládeže – SCM 
VRBNO, které vede Miloslav 
Mlyná�  a  jehož  �innost  spo�ívá 
v  sm��ování talentovaných 
severomoravských               kadet�
a junior�  sm�rem  k  reprezentaci 
a k dalšímu uplatn�ní v cyklistice. 
Nyní dostali  vrbenští  trené�i  do  
pé�e i nad�jné cyklistické žactvo 
našeho kraje, �ímž se op�t rozší�ila 
aktivita místního cyklistického 
spolku ACS DRAK VRBNO. 

 Alena Mlyná�ová
 acsvrbno.estranky.cz

Vrbenští drá�ci 
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Po b�eznové pauze, kdy nebylo možné sladit termíny jednotlivých tréninkových skupin – lyža��m vrcholila 
sezóna, cyklisté naopak v p�íprav� p�ed sezónou odjížd�li „za teplem“ najížd�t pot�ebné kilometry -  se za�átkem 
dubna uskute�nil další závod seriálu Trivallis cup. A�koliv ve Vrbn� není atletický oddíl a ani nejsou vytvo�eny 
podmínky pro rozvoj tohoto sportovního odv�tví, Trivallis cup na atletiku nezapomn�l.  

V t�locvi�n� gymnázia uspo�ádal Pavel Pytela již t�etí ro�ník ATLETICKÉHO DVOJBOJE. V první 
disciplín� se sportovci potýkali s medicinbalem. Junio�i a dosp�lí házeli 3kg t�žkým mí�em, mládež pak 1,5kg 
mí�em, d�ti házely mí�em basketbalovým. Nejdále dohodil Tanas Markos s výkonem 14,60 metr�, druhý v této 
disciplín� skon�il Pavel Pytela stejným 14,30 metr� dlouhým hodem jako Vojt�ch Matuš – ten však házel 
menším mí�em. Z dívek byla nejúsp�šn�jší Klára Škopcová hodem 10,10 metr�. 

Druhou disciplínou byl skok do výšky. Výšku 150 cm poko�ili hned t�i sportovci. Na po�et pokus� byl však 
nejúsp�šn�jší  Tanas  Markos,  zvít�zil  tedy  v  obou 
disciplínách a stal se tak celkovým vít�zem dvojboje. Na 
druhém míst� skon�il  Vašek Žabí�ek, na t�etí místo se 145cm 
dostal Vojta Matuš – nejlepší mladík do 15ti let. Na �tvrtém 
míst� skon�il nejlepší veterán Pavel Pytela a na pátém míst� byl 
díky horšímu hodu Patrik Thomas. Souboj se o�ekával mezi 
d�v�aty, když se v hodu lépe da�ilo Klá�e Škopcové, skok do 
výšky však vždy více sv�d�il Míši Knápkové. Tentokrát se však 
odhady nepotvrdily - Klára skákala lépe a tak v sout�ži zvít�zila.  

Po sedmi závodech Trivallis cupu se v celkovém po�adí škrtl 
nejhorší výsledek, zp�t do boj� o p�ední p�í�ky se tak vrátili i ti, 
kterým jeden závod chyb�l. Do vedení se vyhoupl lo�ský vít�z 
Pavel Pytela (HO Vrbno), na druhém míst� se stále drží Antonín 
Lant (CPV Krnov), t�etí místo pat�í nejlepší žen� v po�adí Klá�e 
Škopcové (ACS Drak Vrbno). Dalšími ženami v po�adí jsou na 
20. míst� Martina Onderková, která byla z boje o prvenství 
vy�azena kv�li zran�ní, a na 21. míst� Michala Knápková (ob�
SK Vrbno). Nejlepším mladíkem do 15ti let je Ji�í Petruš (ACS 
Drak  Vrbno)  p�ed  Jakubem  Rohá�kem  (ACS  Drak   Vrbno) 
a  Mat�jem Ptá�níkem (Mapei Ka�kovský). V kategorii muž�
vede zmi�ovaný Antonín Lant p�ed Václavem Žabí�kem (SK 
Vrbno) a Jaroslavem Hamá�kem (ACS Drak Vrbno). 

Osmý závod Trivallis cupu se konal rovn�ž v dubnu a byl to závod v orienta�ním b�hu – závod se však konal 
po uzáv�rce Zpravodaje. Do konce sout�že tedy zbývají dva závody – 22. kv�tna jste zváni na oblíbený závod 
v duatlonu, který se koná v Mnichov� u Sn�ženky a 12. �ervna bude sout�ž ukon�ena cyklistickým  závodem Na 
Videlský k�íž.  

       Alena Mlyná�ová 

Cyklisté ACS Vrbno mají sice svoje první stupn� vít�z� tradi�n� ješt� v lednu na dobíhající cyklokrosové 
sezón�, v polovin� dubna p�i rozbíhající se silni�ní cyklistice se poda�ilo dosáhnout n�kolika slušných výsledk�. 
Nejv�tší význam má 7.místo Jirky Petruše na závodech  �eského poháru v P�íbrami. Dob�e zajel i jinde, což mu 
vynáší celkové 15.místo v �P kadet�. Nyní se p�ipravuje na etapový Závod míru v Jeví�ku, kde bude navazovat 
na úsp�chy Lubomíra Petruše a Davida Dvorského, kte�í tam v minulých letech získali trikoty nejlepších vrcha��. 
Veteráni Miloslav a Vlastimil Mlyná�ovi si vyjeli na Cyklomaraton do Prievidze, oba dva se dostali na stupn�
vít�z� za druhé, respektive t�etí místo v kategorii. Jsou to první letošní mezinárodní úsp�chy. 

Výborn� si vedl náš odchovanec David Dvorský na závod� u Litom��ic, který vyhrál p�ed Hoškem a Ve�e�ou. 

Zden�k Mlyná� má pravideln� dobrý za�átek silni�ní sezóny, když využívá ješt� dozvuky cyklokrosové formy. 
Na první silni�ní klasice dojel na druhém míst�, a protože vyhrál Rakušan Zoidl, pojede v dresu vedoucího muže 
�eského poháru. Vede také celkové po�adí Táborských okruh�, které se jezdí v cyklokrosovém areálu Komora, 
kde je asi 1km dlouhý asfaltový okruh pro silni�á�e. 

Sedmý závod Trivallis cupu zamíchal po�adím 

První stupn� vít�z�
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Lubomír Petruš, další výborný odchovanec 
vrbenské cyklistiky, netrp�liv� �eká na svoje první 
závody, které bude absolvovat v Belgii v dresu 
týmu BKCP Power plus, kde bude spolujezdcem 
mistra sv�ta Nielse Alberta a Radka Šim�nka, 
našeho nejúsp�šn�jšího cyklokrosa�e na MS 
v Koksijde. 

Naše nejmladší nad�je prozatím ješt� mimo 
Vrbno nezávodily. V b�eznu jsme pro n�
uspo�ádali na cyklistické dráze �erná Opava seriál 
kritérií, kde si nejlépe vedli Jakub Rohá�ek, Št�pán 
Petruš a Adam Hlávka. Zkušenosti jist� zúro�í na 
významn�jších závodech v�etn� �eského poháru 
mládeže. 

V pravidelném tempu se také rozjel seriál Tritur 
2012  �asovkami na 5 a 7km, kterých se zú�astnilo 
více jak 30 cyklist�. Seriál pokra�uje každé úterý 
v 17.00 hod a na po�adu již budou i spurtérské 
závody   a   jízdy   na   kopce   Videlský   k�íž,   
Kóta a Hv�zda.

csvrbno.estranky.cz  
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,,Kniha je bohatstvím myšlenek, o které se autor se �tená�em pod�lí.“ 

… z populárn�-nau�né literatury 

1.:  �ERMÁK, P.:  �lov�k 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 �ek.  Praha: Doko�án, 2009. 

5.:  MA�INGOVÁ, A.:  Sch�dková metoda hubnutí.  Praha:  Deus, 2011. 

… pro d�ti a mládež 

1.:  SPILSBURY, L.:  Encyklopedie vynález�.  Bratislava: Slovart, 2010. 

2.:  HEGEROVÁ, V.:  Nau�  m� kreslit.  Praha: Axióma, 2008. 

…z beletrie 

1.:  RICHES, A.: �ímané. Šípy zb�silosti.  Praha: BB art, 2011. 
Šípy zb�silosti jsou po Ranách na cti druhým románem ve kterém sledujeme osudy mladého �ímana Marka 
Valeria Aquily, který uprchl z �íma p�ed nespravedlivým hn�vem císa�e Commoda a ú�astní se války na 
Hadrianov� valu. Pro Marka – nyní centuriona Corva První tungrské kohorty – se tato válka stává dvojnásob 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v kv�tnu 
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nebezpe�nou. S p�ílivem dalších posil ho v Británii obklopují noví d�stojníci, kte�í nemají d�vod ho chránit p�ed 
císa�ovými pochopy. Jediné neopatrné slovo pro n�j p�edstavuje stejn� smrtelnou hrozbu jako ošt�p nep�ítele. 

2.:  GLASS, C.:  Rozbitá: p�íb�h zneužívaného a odvrženého dít�te.  Praha: Portál, 2011. 
Jodie  pat�í  mezi  d�ti,  které  jejich rodina zneužívá a zanedbává. Brutální sexuální zneužití, nedostate�ná pé�e 
a bezohlednost k pot�ebám malé Jodie vedly k tomu, že ú�ady tuto osmiletou dívenku odebraly rodi��m a hledaly 
pro ni náhradní rodinu. P�íb�h za�íná ve chvíli, kdy se po �ty�ech m�sících náhradní pé�e Jodie ocitne ve své 
páté p�stounské rodin�. Pé�e o Jodie není ,,procházkou r�žovou zahradou“ a její p�stounka nenajde zázra�né 
�ešení,  které  by  dokázalo  spravit Jodiin rozbitý život. Dokáže ale prolomit její ned�v�ru k dosp�lým a ukázat jí 
i to, že když ji má n�kdo rád nemusí to dávat najevo sexuálním chováním. 

3.:  VOSSELER, N.C.:  Jižní vítr.  Brno: Moba, 2010. 
Brittany Addisonová byla ješt� dít�, když jako jediná p�ežila ztroskotání lodi u b�eh� Tahiti. Díky pé�i lé�itelky 
Rataney vyrostla v krásnou mladou ženu. Po šesti letech strávených na rajském ostrov� dostane znovu šanci 
vrátit se do rodné Anglie, když na ostrov p�ipluje se svou lodí kapitán James Cook. 

 4.:  PATO�KA, K.:  Území  ostnatého drátu.  Praha: Naše vojsko, 2008. 
 Za železnou oponu se neobvyklou cestou provázenou st�elbou dostane p�íslušník �eskoslovenského vojenského 
zpravodajství, když jeho špionáž ve prosp�ch zahrani�ní rozv�dky odhalila StB. Do vlasti se vrací, aby se ú�astnil 
provedení nebezpe�ných akcí proti totalitní moci. Osudy dalších osob dokreslují v �ad� zápletek napínavý 
špionážní p�íb�h, ve kterém nechybí pohled na praktiky StB, intriky a zlo�iny, které mají skrýt minulost. 

5.:  DATLOW, E.:  Doteky záhrobí.  Praha: Mladá fronta, 2009. 
Výbor dosud nevydaných p�vodních ducha�ských p�íb�h�, p�i nichž �tená�e bude p�íjemn� mrazit strachem. 

6.:  SANSOM, C.J.:  Rozpušt�ní.  Praha: BB art, 2012. 
Píše se rok 1537. Thomas Cromwell pomáhá králi Jind�ichu VIII. zbavit se nepohodlné manželky, stát se hlavou 
reformované církve a získat majetek mocných �ímskokatolických klášter�. Doba je bou�livá a p�eje novým 
zákon�m, ziskuchtivým trik�m a špeh�m státní moci. Do tohoto rámce je zasazen p�íb�h vraždy královského 
vyslance v jednom z klášter�, kterou vyšet�uje další zmocn�nec, reformistický právník Matthew Shardlake. 

7.:  GRASS, G.:  P�íb�hy z temné komory.  Brno: Atlantis, 2011. 
V devíti kapitolách rozehrál Grass neobvyklou literární partii: ponechal prostor osmi svým (nyní již dosp�lým) 
d�tem, vlastním i nevlastním, jejichž matkami byly �ty�i ženy, s nimiž uzav�el manželství nebo navázal d�v�rný 
intimní vztah. Grassovy ratolesti se pravideln� scházejí a p�i t�chto sch�zkách si vypráv�jí p�íhody a epizody, jež 
jsou p�edevším zam��eny na to, jak žily ve stínu velkého otce. 

… pro d�ti a mládež 

1.:  FISCHEROVÁ, V.:  Jak zví�átka uzdravila smutný d�m.   Praha: Meander, 2011. 
Není nic smutn�jšího než šedivý oprýskaný m�stský �inžák s obyvateli, kte�í se na sebe nikdy ani neusm�jí. D�m 
z našeho p�íb�hu byl také smutný – až do té doby, než se v parku našla opušt�ná B�linka. Babi�ka ze smutného 
domu si ji vzala k sob� a od té doby se v dom� za�aly dít V�CI… 

2.:  NESBO, J.:  Doktor Proktor a prdicí prášek.  Brno: Jota, 2012. 
Když se kluk jménem Bulík p�est�huje do uli�ky D�lová, rychle se dává do party s Lízou, šikovným d�v�etem ze 
sousedství, a dobromyslným, by	 zna�n� podivínským vynálezcem doktorem Proktorem. Doposud zneuznaný 
v�dátor vynalezl prdicí prášek a zprvu nep�íliš použitelná v�c se ukazuje jako ten nejbáje�n�jší vynález na sv�t�. 
3.:  TUZAROVÁ, B.:  Nikdy nep�estávej v��it.  Praha: CooBoo, 2012. 

Basketbal,  p�átelství, výhry a prohry, nejen sportovní, ale i životní. No a pochopiteln� láska. O tom všem tahle 
kniha vypráví. Sedmnáctiletá Samanta odmali�ka hrála basketbal, ale ze zdravotních d�vod� musela skon�it. 
Te� váhá, jakou cestou se vydat. Shodou náhod se dostala do sv�ta modelingu, který je sice lákavý, ale zárove�
se nechce vzdát života mezi pohodovými basketbalistkami. A do toho všeho se p�imotá Viky, spoluhrá� jejího 
mladšího bratra…

             

                                                                                             Olga Hulínová, vedoucí p�j�ovny pro dosp�lé                                                 
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Drahý Honzo, 
dne 2. kv�tna 2012 to bude již 35 let, co jsi nastoupil jako zam�stnanec na Technické služby. 

K tomuto výro�í Ti d�kujeme, že jsi nám byl celou dobu dobrým kolegou, nad�ízeným  
a kamarádem. Máme T� rádi. 

Eliška   So vadi no vá   Vrbno pod Prad�dem 
Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

   Zde�ka   Se i dl er o vá  Vrbno pod Prad�dem – Mnichov 

   Vladimír   Do br o vol ný Vrbno pod Prad�dem 

   Petr   Re me š   Vrbno pod Prad�dem  

   Mária   J ano s zko v á   Vrbno pod Prad�dem  

   Ladislav   Ol ah   Vrbno pod Prad�dem 

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

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

Dne 1. kv�tna 2012 oslaví své 66. narozeniny 

pan Jan Vojkovský 

Dnes je tomu práv� 66 let, co poprvé jsi spat�il tento sv�t, 
nezavírej o�i a dál vi� jeho krásy, vždy	 ješt� stále velmi mlád jsi!!! 

Všechno nejlepší k narozeninám 
Ti p�eje dcera Monika s rodinou 

                          
Panu Janu F�ukalovi  

od spolupracovník�  
TS Vrbno 
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Rozlou�ili jsme se 

Dne 21. kv�tna 2012 oslaví krásné 50. narozeniny 

paní Ilonka Dvo�áková 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší, hodn� zdraví, lásky a spokojenosti do dalších let  
Ti ze srdce p�eje manžel Petr, d�ti Pavlínka, Leni�ka, Pe	a,  

sestra Jana s rodinou a rodi�e.  

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

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

paní Márií Janoszkovou 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Zvláš� d�kujeme MUDr. Otakaru Kop�ivovi za jeho lidský p�ístup  
a neustálou pé�i v její t�žké nemoci. 

Zarmoucená rodina. 

Dne 7. kv�tna 2012 oslaví své krásné 18. narozeniny 

sle�na Kate�ina Jarem�uková. 
Milá Katenko, p�ejeme Ti, a	 vše, co žádáš od života svého,  

Ti vyjde do puntíku jediného.  
A	 najdeš v život� vše, co pot�ebuješ ke št�stí,  

ruku, co v žalu pohladí, lásku, co nikdy nezradí. 
Máme T� moc rádi a myslíme na Tebe. 

Rodina a p�átelé. 

Dne 30. kv�tna 2012 oslaví své narozeniny 

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

Všechno nejlepší, hlavn� hodn� zdraví,  
št�stí a spokojenosti do dalších let p�ejí dcera,  

František, Žaneta s manželem Martinem  
a Markéta s p�ítelem Ros	ou. 
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Vzpomínáme 

„Mo�e lásky jsi s sebou vzala, hory bolesti jsi nám zanechala. 
Tak, jak Ti z o�í zá�ila láska a dobrota, 
tak nám budeš chyb�t do konce života“. 

Dne 13. kv�tna 2012 vzpomeneme 5. smutné výro�í úmrtí naší drahé 
 manželky, maminky, babi�ky 

paní V�ry Míznerové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomínají manžel a d�ti s rodinami. 

Kdo lásku a dobro rozdával, 
ten neodešel, ten žije v našich srdcích dál. 

Dne 8. kv�tna 2012 vzpomeneme nedožité 85. narozeniny 

paní V�ry Škrabolové 
z Vrbna pod Prad�dem 

S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami. 

„Jsou dny v našem život�, na které se nezapomíná“. 
Dne 21. kv�tna 2012 tomu bude již 10 let,  

kdy nás navždy opustil náš tatínek a manžel 

pan Št�pán �urák 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Dne 29. kv�tna 2012 vzpomeneme jeho nedožitých 62 let. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Danuše,  

syn Tomáš a dcera Dana s rodinou. 

„Kdo lásku, dobro a veselost rozdával, ten nezem�el a žije v našich srdcích dál“. 
Dne 3. kv�tna 2012 to bude 1 rok, co nás navždy opustil 

pan Josef Dostál 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomíná manželka Dana, syn David s rodinou,  
syn Josef a další p�íbuzní. 
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„Kdo lásku, dobro a veselost rozdával, ten nezem�el a žije v našich srdcích dál“. 
Dne 15. kv�tna 2012 vzpomeneme 30. smutné výro�í úmrtí naší maminky 

paní Jind�išky Dostálové 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef  
a synové Vlastik a Ji�í s rodinami. 

„Jak krásné by bylo Ti p�át, jak t�žké je u hrobu stát a vzpomínat“. 
Dne 28. kv�tna 2012 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

pana Františka Višvadera 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn František s rodinou,  
syn Radek a vnu�ky Katka a Monika a pravnuk Martínek.  

„Jediné srdce na sv�t� jsme m�li, jež dovedlo nás milovat. 
Kdybychom láskou budit je cht�li, neozve se nám vícekrát. 

Utichlo, zmlklo, šlo už spát...“ 
Dne 9. kv�tna 2012 si p�ipomeneme 7. smutné výro�í,  

kdy nás navždy opustil náš drahý 

pan Ji�í Maršal 
z Vrbna pod Prad�dem. 

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

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

pan Walter Berger 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné. 

S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. 
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Upozorn�ní pro ob�any 
Od 24. 8. do 2. 9. 2012 po�ádáme zájezd do Chorvatska. Místo pobytu Makarská riviéra – kemp Dole 

Živogoš�e. Ubytování je v d�ev�ných chatkách s vybavenou minikuchy�kou. Cena zájezdu �iní 3.700,- K�. 
Odjezd autobusu je z Vrbna pod Prad�dem od železni�ní stanice, p�íjezd tamtéž. Zájemci hlaste se na telefonní 
�íslo 728 401 361. Zde poskytnu další informace. Za spole�nost G TRAVEL Eduard Pe�ich - delegát. 

Garantované hubnutí: www.hubnete.cz/kuncicky 

Inzerce 

„Z�stáváš v naší mysli celý �as, 
jak bys jen odešel a m�l se vrátit zas“. 

Dne 26. kv�tna 2012 vzpomeneme 2. smutné výro�í úmrtí 

pana Josefa Floka 
z Vrbna pod Prad�dem. 

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

„�as ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál“. 
Dne 26. kv�tna 2012 vzpomeneme 6. výro�í úmrtí 

paní Olgy Petrušové 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 

Garantované hubnutí: www.hubnete.cz/kuncicky 
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