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Ješt� krátce k dopisu sle�ny Barbory Kurkové v listárn�: 

Jako každý jiný vlastník byt� máme v p�evážné v�tšin� nájemníky zodpov�dné, plnící podmínky nájemní 
smlouvy, spo�ívající p�edevším v �ádných úhradách za nájemné i služby a v �ádném udržování bytu, aby 
nedocházelo k poškozování majetku vlastníka. S nájemníky, kte�í tyto podmínky neplní, však nezbývá než 
smlouvy   vypov�d�t   a   dluhy  vymáhat  tak,  jak  legislativa  umož�uje.   Již  n�kolik  let  je  sou�ástí  pravidel 
o p�id�lování byt� také jejich p�id�lování mimo po�adník v p�ípadech, kdy na byt� vázne dluh. Sle�na Kurková 
p�išla na jednání nastavená p�edem do polohy osoby, která p�ichází hájit své „právo“ práv� na byt, který byl 
rozhodnutím  rady  m�sta vyhlášen jako byt k p�id�lení mimo po�adník za podmínky úhrady dluhu ve výši 
26.085 K�. Na po�átku návšt�vy u mne hned prohlásila, že je p�ipravena své právo prosadit za podpory dalších 
ob�an�, kte�í se na v�c dívají podobn�. Mimochodem byl sl. Kurkové p�ed n�kolika týdny nabídnut jiný byt na 
Krej�ího, který jí nevyhovoval. M�žeme tedy p�edpokládat, že uchaze�ka o byt není v takové bytové nouzi, že by 
nem�la  na vybranou, zda po�kat na další byt nebo se ucházet o byt s dluhem. Na výtku, že na byt od m�sta �eká 
4 roky mi skute�n� nezbylo nic jiného než p�ipomenout, že ve m�st� již není trh s byty odkázán jen na m�stské 
byty dle po�adníku.  

Chci  této  situace  využít  k tomu, abych p�ipomn�la, že m�sto Vrbno stále ješt� vede seznam uchaze�� o byt 
a byty jsou postupn� p�id�lovány podle po�adníku. Ve v�tšin� podobných míst jsou byty již p�id�lovány dávno 
bez po�adníku, vyhlásí se byt k p�id�lení a záleží, kdo a za jakých podmínek o byt požádá. P�id�lování bytu 
s dluhem mimo po�adník je také zp�sob jinde používaný a osv�d�ený.   

Víme všichni, a nejde jen o Vrbno, že je celá �ada ob�an�, nájemník�, jejichž p�íjmy jsou na hran� a �asto se 
neobejdou, jak �íkají politici, bez „záchranné sociální sít�“. P�esto však je nutno zd�raznit, že bydlet zadarmo 
nelze ani v m�stských bytech. A v��te, že ti nájemníci, kterých se to týká, to v�dí dob�e.  

Rad�ji bych ale kon�ila pozitivn�. M�síce, kv�ten a �erven zvlášt�, jsou napln�ny událostmi a aktivitami, které 
mohou p�inést plno radosti ob�an�m m�sta a okolí, jejich rodinám a d�tem p�edevším. Akce jednotlivých 
ob�anských sdružení a organizací – d�tské akademie, st�elecká sout�ž MS Prad�d, vernisáže výstav, d�tské dny, 
fotbalové turnaje, cyklozávody, otevírání sezóny v lázních K. Studánka, mechového jezírka na Rejvízu, dny obce 
Karlovice, závody minikár, závody automobil� do vrchu, Vrbenské slavnosti a mnoho dalších aktivit po�átku 
léta, dává p�íležitost relaxovat, spole�n� strávit �as s rodinou a p�áteli. Je vid�t, že d�íve �asto omílaná v�ta, že na 
vrbensku není kam jít, již  neobstojí.  

Na redak�ní rad� webu m�sta jsme hodnotili návšt�vnost a zaznamenáváme neustálý nár�st vstup� na tento 
web. Pokud tedy n�kdy nezaznamenáme n�kterou další zajímavou aktivitu ve Vrbn�, dejte v�d�t, rádi 
zve�ejníme. 

Další  m�síce,  �ervenec  a  srpen,  bychom  mohli  hlavn�  v�novat  turist�m a návšt�vník�m vrbenska a okolí 
a pokusit se je „p�esv�d�it“ našimi službami a prost�edím, že vracet se do Vrbna pod Prad�dem má smysl. 

Žák�m a student�m p�eji p�kná vysv�d�ení. 

Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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V m�síci kv�tnu prob�hlo 30.zasedání Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem dne 10. 5. 2012. Byly projednány 
následující záležitosti: 

RM  r o z h o d l a: 
- o uzav�ení smlouvy na zpracování projektové dokumentace akce „Bezbariérová komunikace – h�bitov 

Vrbno pod Prad�dem“ s uchaze�em vít�zné nabídky Ing. Janem Hvoreckým, 
- o poskytnutí dotací: Sportovnímu klubu p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem na spolufinancování 

projektu „Lyža�ské b�žecké trat� v okolí Vrbna“ ve výši 7.400K�, TJ Sokol Vrbno pod Prad�dem na 
mezinárodní žákovský turnaj „Vrbenský Cup“ ve výši 18.000K�, Mate�ské škole Jesenická na akci 
po�ádanou v rámci �esko – polské spolupráce ve výši 3.000K�, Sportovnímu klubu p�i Gymnáziu ve 
Vrbn� pod Prad�dem na zakoupení lyži a bot pro „Lyža�skou školu pro nejmenší“ ve výši 10.000K�, 
St�edisku  volného  �asu Bruntál na uspo�ádání závodu minikár ve Vrbn� pod Prad�dem ve výši 5.000K�
a ACS Drak na dovybavení závodního kola ve výši 5.000K�. 

RM  s c h v á l i l a: 
- uzav�ení smlouvy na pronájem nebytových prostor M�stského ú�adu Vrbno pod Prad�dem, p�ípravna 

matriky (kanc. �. 104), s Centrem pro zdravotn� postižené Moravskoslezského kraje, 
- p�ijetí neú�elového finan�ního daru p�ísp�vkové organizaci Domov pro seniory, Mnichov 262, 
- návrh rozpisu rozpo�tových zm�n �.3 v rámci Od-Pa do položek, 
- pronájem pozemku p.�.153 o vým��e 153m2 v k.ú. Mnichov pod Prad�dem za ú�elem zahrady a p�ístupu 

k nemovitosti p.�. 146/6 v k.ú. Mnichov pod Prad�dem, 
- podání p�ihlášky do sout�že „Parky roku 2012“, 
- plán obnovy vodovodní a kanaliza�ní sít� na rok 2012, 
- uzav�ení podnájemní smlouvy k bytu �. 14 na ul. Krej�ího �.p. 488 mezi firmou Husqvarna 

Manufacturing CZ s.r.o a paní Simonou Srbovou, 
- p�id�lení bytu �. 32, velikosti 1+kk na ul. Krej�ího �.p. 488 ve Vrbn� pod Prad�dem pro pana Mikulu 

Pavla, 
- konání akce „Volný závod minikár“ ve Vrbn� pod Prad�dem ve dnech 23. 6. – 24. 6. 2012. 

RM  v z a l a  n a  v � d o m í: 
- informaci o pr�b�hu p�ípravy realizace kanaliza�ních p�ípojek v místních �ástech Mnichov a Železná, 
- informaci o oznámení zám�ru „Rozší�ení areálu POD VYSOKOU HOROU Vrbno pod Prad�dem – 

prodloužení lyža�ského vleku“. 
Ing. Lasota Miloš, místostarosta 

Mnichov p�ijde o nevyužívaný telefonní automat
Lidé, kte�í p�íležitostn� využívali ve�ejný telefonní automat 

v lokalit� Mnichov 19, budou muset prop�íšt� využít jiný zp�sob 
komunikace. Spole�nost Telefónica Czech Republic, a.s., oznámila 
v kv�tnu radnici, že tento automat jako nevyužívaný bude v pr�b�hu 
�ervna zrušen. Podle Martina Blažka z firmy Telefónica CR zájem 
obyvatel o sí� ve�ejných telefonních automat� výrazn� poklesl, proto se 
sí� p�izp�sobuje skute�ným pot�ebám: „Dostupnost služby pro 
obyvatele, jak je definovaná �eským telekomunika�ním ú�adem, 
z�stane zachována.“  

Z Vrbna do Prad�dovy galerie
�ezbá� Ji�í Halouzka z Ji�íkova na Sovinecku vytesal na ja�e n�kolik 

obdob  mystické postavy d�da Prad�da a oslovil radnice n�kolika m�st 
a obcí na p�íjezdu do Jeseník�: nabízí je radnicím k instalaci na 
turisticky a dopravn� exponovaných místech. Každá z p�lkruhových 
soch je vlastn� pouta�em pro návšt�vu Prad�dovy galerie U Halouzk�
v Ji�íkov� n�kde i s rozcestníkem a uvedením skute�né vzdálenosti. 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 

Zprávy z radnice 
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Galerie nedaleko hradu Sovinec s dan�í oborou drží n�kolik zápis� v �eském vydání Guinnessovy knihy rekord�
(10,4 m vysoká a 15 tun vážící socha Prad�da, nejv�tší betlém v životní velikosti atd.) a je p�ístupna po celý rok. 
Zajímavá je i tím, že d�ti si na sochy zví�at mohou vylézt, po�ádn� je osahat, nebo tím, že galerií provází d�ev�ný 
Halouzka. Vedení  m�sta  Vrbna  pod  Prad�dem  do  Ji�íkova  vyjelo,  aby  vybralo  z  možných variant Prad�da 
a jednalo s tv�rcem o míst� možné instalace. �ezbá� má zájem, aby jeho práce byly opravdu na o�ích a na rozdíl 
od Karlovy Studánky, kam vytesal Prad�da v p�írodním odstínu s ohledem na tamní unikátní zástavbu, m�st�m 
nabízí barevn� vyvedeného vládce Jeseník�. Jakpak by se vám Prad�d líbil t�eba poblíž hlavní k�ižovatky 
uprost�ed m�sta?  

Ke slavnostem pat�í také sport
Titulní stránka tohoto Zpravodaje i detailní program na stran� 3 jsou tradi�ní pozvánkou vám všem na 

Vrbenské slavnosti. V pr�b�hu jejich p�íprav byla v plném proudu také organizace dvou zajímavých sportovních 
akcí: po mnoha letech se tak do Vrbna pod Prad�dem vrátí závod minikár, které budou od ulice K�ivé sjížd�t až 
dol� k h�išti. Hlavn� páni kluci se mohou t�šit na skv�lou podívanou, nebo se do závodu po�ádaného Centrem 
volného �asu Bruntál p�ihlásit se svým „strojem“. Velké sportovní emoce p�íznivc�m sportu slibuje také velký 
mezinárodní  žákovský  turnaj  v  kopané  VRBENSKÝ  CUP,  který  je  p�ipraven  práv�  na  sobotu 23. �ervna 
a vyvrcholí v ned�li. Do Vrbna p�ijede �ty�iadvacet tým� z �eska, Slovenska a Polska, konkrétn� z Brna, Hradce 
Králové, Vratislavi, Ratibo�e, Karviné, Šumperka, �adce i dalších m�st, dohromady 360 d�tí s doprovodnými 
týmy. Ob� sportovn� atraktivní akce podpo�ilo m�sto dotací. 

Dop�ejte si pohled na své m�sto z pta�í perspektivy
Organizáto�i tradi�ních závod� do vrchu slibují ve�ejnosti také jedine�nou možnost podívat se na Vrbno pod 

Prad�dem z pta�í perspektivy. Dohodli se se spole�ností HELIJET s.r.o. (www.helijet.cz) na uspo�ádání 
vyhlídkových let� v sobotu 30. �ervna. Lehký �ty�místný vrtulník (spole�nost disponuje vrtulníkem Bell 206 B3 
a vrtulníkem Robinson R 44), pilotovaný zkušeným letcem, bude v �ase od 9 do 15 hodin za p�edpokladu 
p�íznivého po�así startovat ze zelené plochy u benzínky. Pokud o krátký let nad m�stem máte zájem, po�ítejte 
s palubní letenkou za 600 korun na osobu a vzrušujícím zážitkem. 

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

Fotografujete rádi? Je tady sout�ž pro vás
Neunikla vám informace o druhém ro�níku fotosout�že p�ipravované radnicí? Pokud ano, tady jsou základní 

pravidla: 
Po úsp�chu fotosout�že „Vrbno pod Prad�dem mým objektivem“ vyhlásila radnice v dubnu druhý ro�ník, 

který je volným pokra�ováním tématu. Tentokrát je sout�ž zam��ena na �lov�ka se všemi jeho radostmi i strastmi 
života, na práci, rodinu, p�átelství, vzd�lávání, poznávání, kulturu, sport, volný �as, pomoc druhým… téma je 
skute�n� široké.  

Sout�ž probíhá od 1. dubna 2012 do 28. února 2013, ú�astnit se jí mohou ob�ané m�sta i ostatní ve�ejnost. 
Do sout�že se p�ijímají jednotlivé fotografie (max. 10 r�zných snímk� od jednoho autora). Sout�žící mohou 
zasílat fotografie jednotliv� nebo v r�zných souborech �i všech deset fotografií naráz. Délka trvání sout�že 
napovídá, že dáváme p�íležitost fotograf�m ukázat obyvatele Vrbenska v prom�nách ro�ních období, 
v zajímavých situacích. Autor fotografií ru�í za to, že lidé zachycení na jeho snímcích s focením i využitím 
fotografií pro výstavu,  p�ípadn� propagaci m�sta, souhlasí . 

Velikost fotografií: - digitálních: min. 500 kB - max. 5 MB- klasických (�ernobílé i barevné) velikost min. A5 
- max. A4.  

Každou fotografii pojmenujte. Údaje o autorovi p�iložte do obálky k fotografiím �i k CD. P�i zaslání 
elektronickou poštou vložte údaje o autorovi do emailu (jméno, p�íjmení, adresa, v�k). 

Jak sout�žní fotografie zaslat:- poštou na adresu M�Ú Vrbno pod Prad�dem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno 
pod Prad�dem- emailem na adresu podatelna@vrbnopp.cz- osobn� na podateln� m�stského ú�adu, nejpozd�ji do 
28. 2. 2013. 

Fotografie budou postupn�, tak jak budou p�icházet, vyv�šovány na webových stránkách m�sta 
www.vrbnopp.cz , a to jen pod sout�žními �ísly. Návšt�vníci internetových stránek budou moci v ur�ený �as 
hlasovat, které fotografie se jim líbí nejvíce. Hlasování bude spušt�no 1. 3. 2013, a ukon�eno 30. 4. 2013.

Vít�z bude odm�n�n digitálním fotoaparátem, pro vít�ze vzešlého z hlasování návšt�vník� webových stránek 
bude p�ipravena hodnotná knižní cena. Nejlepší a nejzajímav�jší fotografie se p�edstaví na výstav� v Galerii na 
radnici, tedy ve Vrbn� pod Prad�dem. 

Jitka Musilová, odbor vnit�ních v�cí M�Ú Vrbno p. P. 
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Autobusem až na vrchol Prad�du
Jedine�nou p�íležitost dostat se až na vrcholek Prad�du dostanou v letošním roce lidé s t�žkým zdravotním 

postižením. Spole�nost Veolia Transport Morava a.s. se dohodla se Správou Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky 
(SCHKOJ) na ud�lení výjimky pro výjezd autobusu až na prostranství p�ed vysíla�em. Autobus musí spl�ovat 
p�ísnou emisní normu Euro 5, jde o midibus zna�ky ROŠERO First FCLLI, který spole�nost VTM a.s. zakoupila 
v letošním dubnu. Pojede po trase z Karlovy Studánky-dolní parkovišt� p�es Malou Morávku-stanici Hv�zda na 
Ov�árnu-to�na a odsud na Prad�d. Jak nám potvrdila Jana Š�astná, pracovnice spole�nosti Veolia Transport 
Morava, tato linka smí na Prad�d vyjet letos jen �ty�ikrát a jen v pracovním dni: první termín byl 24. kv�tna,
další pojede 14. �ervna a pak až po hlavních letních prázdninách 25. zá�í a naposledy 9. �íjna. Výjezd je v 10:52 
hod z Karlovy Studánky, zp�t z Prad�du odjíždí v 12:20 hod. Autobus je ur�en výlu�n� pro ob�any se sníženou 
mobilitou nebo dalším zdravotním postižením, kte�í se mohou prokázat pr�kazem ZP, ZTP nebo ZTP/P, 
samoz�ejm� také pro jejich nutný doprovod. Je dobrá zpráva, že Veolia Transport Morava rozhodla o tom, že 
držitel�m  pr�kaz�  ZTP  a  ZTP/P  poskytne  službu  zcela  zdarma.  „Vzhledem  k omezené kapacit� 20 sedadel 
v autobusu  zajiš�uje  VTM  a.s. pro zájemce rezervaci míst po telefonu, volat mohou v pracovní dny v �ase mezi 
8. a 14. hodinou na telefon 597 827 730," doporu�uje Jana Š�astná. Je možné, že pro n�které turisty se sníženou 
mobilitou se otevírá poprvé v život� šance dostat se na nejvyšší vrcholek Moravy a Slezska v nadmo�ské výšce 
1492 metr�, p�ípadn� také ješt� výše - výtahem na vyhlídkovou v�ž. 

Mgr. Alena Kiedro�ová 

Naše d�ti na Májové veselici v Polsku

V ned�li 6. kv�tna d�ti z MŠ Jesenická a p�veckého sboru Sedmihlásek naší Základní školy p�edvedly svoji 
šikovnost na Májové veselici v partnerském m�st� Glogówek. 

Sedmihlásek zazpíval ze svého repertoáru 8 písni�ek. Nechyb�la ani oblíbená „A já taka dzivo�ka“.  Mladší 
d�ti ze školky ze t�ídy Berušek m�ly p�ipravený country tanec „V jednom lese“ a starší Brou�ci zumbu na 
písni�ku „�okoláda“. Za svá krásná vystoupení sklidili velký potlesk od divák�. Všem t�mto d�tem a paním 
u�itelkám pat�í pod�kování za reprezentaci našeho m�sta. 

Pavla Müllerová, Projektový manažer 
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Upozor�ujeme ob�any o postupu vy�ízení zm�ny místa trvalého pobytu v rámci M�sta Vrbna pod Prad�dem. 
Nejd�íve se ob�an musí dostavit na p�íslušný M�stský ú�ad ve Vrbn� pod Prad�dem, do kancelá�e �. 101, 
evidence obyvatel, kde chce ohlásit zm�nu údaje o míst� trvalého pobytu, nap�íklad a) nov� se p�ihlásit k TP do 
Vrbna p.P., nebo b) jen zm�nit TP v rámci Vrbna p.P. Pracovnice úseku evidence obyvatel ve Vrbn� pod 
Prad�dem zm�nu místa trvalého pobytu zaeviduje do centrálního registru evidence obyvatel a ob�anovi bude 
následn� vystaveno potvrzení o zm�n� místa trvalého pobytu. Teprve s tímto potvrzením a dosavadním 
ob�anským pr�kazem se ob�an dostaví, ale už na M�stský ú�ad v Bruntále, kde mu bude na základ�
p�edloženého potvrzení o zm�n� místa trvalého pobytu a p�edloženého ob�anského pr�kazu umožn�no vy�ídit 
žádost o vy�ízení nového ob�anského pr�kazu s novou adresou.  

Ú�ední hodiny M�Ú Bruntál Po, St – od 7:00 – 17:00 hod., �t – od 7:00 – 11:00 hod. M�stský ú�ad umož�uje 
ob�an�m využít online rezerva�ního systému, který poskytne komfortn�jší odbavení klient�, kdy si klient 
zamluví termín až 3 m�síce dop�edu v p�esn� stanoveném dni a hodin�. Odkaz naleznete p�ímo na titulní stran�
webu www.mubrutal.cz, v sekci ´´E-SLUŽBY´ .́  

Dana Tománková, 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 �erven 2012:
Sociální poradna -  úterý   12. 6. 2012     -  od 12:30 do 14:30 hod  
Psychologická poradna - st�eda 20. 6. 2012                -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 27. 6. 2012    -  od 13:00 do 17:00 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. 

Z klece zmizely plynové láhve  
Ve Vrbn� pod Prad�dem – Mnichov� ve �tvrtek 3. 5. 2012 prozatím neznámý pachatel poškodil zajišt�ní 

kovové klece, ve které se nacházejí plynové láhve. Dev�t z nich odcizil a zp�sobil škodu p�es 10 tisíc K�. 
P�l roku chodil do restaurace krást
Z p�e�inu krádeže si v t�chto dnech vyslechl podez�ení 62letý muž z Vrbenska. Protiprávního jednání se m�l 

dopustit tím, že v pr�b�hu p�l roku, od �ervna do prosince 2011, v Rýma�ov� v restauraci využil toho, že zde 
pracoval jako správce a m�l zde opakovan� vnikat p�ímo do prostor restaurace. Zde m�l pro vlastní pot�ebu 
odcizovat r�zný alkohol (pivo, víno) a cukrovinky v celkové hodnot� p�es 1400 K�. P�i svém jednání m�l 
poškodit i �ty�i zámky dve�í v hodnot� 600 K�. Svého jednání se m�l dopustit i p�es skute�nost, že byl 
v posledních t�ech letech za majetkovou trestnou �innost odsouzen.  

Informace, týkající se zm�ny trvalého pobytu  
a následnému vy�ízení ob�anského pr�kazu 

Centrum sociálních služeb 
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Smrtelná nehoda 
V ned�li 20. 5. 2012 kolem 15:00 hodiny mezi Bruntálem a Václavovem došlo k tragické dopravní nehod�. 

37letý muž jel na motorce Yamaha YZF- R1 a z dosud nezjišt�ných p�í�in narazil do svodidel. I p�es 
poskytnutou pomoc dalších okolo jedoucích motorká�� a p�ivolanou rychlou léka�skou pomocí, bohužel musel 
následn� léka� konstatovat smrt. P�í�iny a okolnosti nehody šet�í bruntálští dopravní policisté.  

Nehoda se zran�ním
V Karlov� Studánce  dne 19. 5. 2012 v 13:15 hodin vyjížd�l 40letý muž na motocyklu Yamaha z parkovišt�. 

Nedal p�ednost v jízd� p�ijížd�jícímu vozidlu Ford, které �ídila 28letý žena. Došlo ke st�etu. P�i nehod� se zranila 
30letá spolujezdkyn� z motorky. Dechové zkoušky u všech ú�astník� byly s negativním výsledkem. Zp�sobená 
škoda �iní celkem 105 tisíc K�.  

Odebírala energii neoprávn�n�
Z p�e�inu krádeže sd�lili policisté v t�chto dnech podez�ení 47leté žen�. V dob� od konce zá�í 2011 do ledna 

2012 m�la neoprávn�n� napojit chatu v Ludvíkov� na voln� p�ístupný rozvad�� elektrické distribu�ní sít�. M�la 
neoprávn�n� odebrat energii v hodnot� p�es 100 tisíc K�.  

Krádež v�cí a nafty z vozidla, Vrbno p. P.
Na ulici Jesenická ve Vrbn� pod Prad�dem v dob� od 21. do 22. 5. 2012 prozatím neznámý pachatel  rozbil 

okno na zaparkovaném nákladním vozidle Mercedes a vnikl dovnit�. Odcizil navigaci s držákem, zimní firemní 
bundu,  letní  bundu,  r�zné  ná�adí  a  doklady  poškozeného.  Poté  vypá�il  ví�ko  palivové  nádrže  automobilu 
a odcizil 150 litr� motorové nafty. P�edb�žná škoda �iní p�es 23 tisíc K�.  

Spadl z lešení
Vrbenští policisté prošet�ují okolnosti události, která se stala 22. 5. 2012 kolem 14:35 hodin ve Vrbn� pod 

Prad�dem na ulici Bezru�ova. 39letý muž, který zde pracoval na zateplení domu pro stavební firmu, cht�l p�elézt 
ve výšce p�es 3 metry z jednoho patra lešení do vyššího patra a z dosud nezjišt�ných p�í�in spadl na chodník. 
Kolemjdoucí a spolupracovníci mu poskytli první pomoc a p�ivolali rychlou léka�skou pomoc. Zdravotníci si 
muže p�evzali do pé�e a následn� byl letecky transportován do nemocnice v Ostrav�. Cizí zavin�ní prozatím 
policisté šet�ením vylou�ili. P�ípadné ovlivn�ní alkoholem �i jinými látkami ur�í rozbor krve, odebrané ve 
zdravotnickém za�ízení. Na p�ípadu budeme spolupracovat i s inspektorátem bezpe�nosti práce.  

Peníze sv��ené na provoz vozidla zpronev��il
Vrbenští policisté sd�lili podez�ení z p�e�inu zpronev�ry 57letému muži. M�l dne 29. 2. 2012 p�evzít od svého 

kolegy hotovost ve výši 15 tisíc K�, kterou m�l použít jako �idi� na provoz vozidla, zejména na pohonné hmoty. 
Sv��ené peníze si však m�l p�isvojit a použít pro svou pot�ebu. Svému zam�stnavateli z Vrbenska zp�sobil škodu 
15 tisíc K�.  Muž se policist�m ke své trestné �innosti doznal.  

komisa� por. Bc. Tušková P. 

� Upozor�ujeme na další prodejní místo našeho Zpravodaje, a to �erpací stanice Oil Team Vrbno pod 
Prad�dem.  

� Omlouváme se ZŠ Karlovice, za špatné uvedení výherce ve Velikono�ní sout�ži, které vyšlo 
v kv�tnovém Zpravodaji. Na 2. míst� v kategorii do 15-ti let se umístila Školní družina Karlovice.  

Vážení spoluob�ané, 
v poslední dob� se op�t otev�ela otázka vzhledu a pé�e o místní h�bitov. Již n�kolik let nep�istavujeme 

celoro�n� velkoobjemový kontejner k horní brán�, protože tam lidé ukládali odpad z domácností, nap�. seda�ky. 
Velkoobjemový kontejner p�istavujeme ke h�bitovu pouze na duši�ky a p�ípadn� na ja�e, kdy lidé hrobová místa 
uklízejí. Nad tím, co lidé do kontejneru naházejí, z�stává rozum stát. Letos v n�m bylo dokonce n�kolik 
pneumatik. Po�et nádob na odpad-popelnic byl posílen o dva kontejnery 1100 lit, z nichž jeden je p�ed h�bitovem 
a jeden je v areálu h�bitova u dolní brány. Každý, kdo jde ze h�bitova, musí nutn� projít kolem t�chto nádob. 
P�esto stále lidé házejí odpad p�es horní bránu, i když je tam tabulka s upozorn�ním, že je tam zakázáno 
skládkovat odpad. 

Z redak�ní rady 

Technické služby m�sta Vrbna informují 
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Naskýtá se otázka, zda jsou  lidé líní nebo lhostejní, když nehodí odpad do nádoby, ale prost� a jednoduše jej 
hodí p�es bránu, pohodí ke h�bitovní zdi u urnového háje nebo ani neotev�ou nádobu na odpad  a klidn� ten sá�ek 
s odpadem  nebo suché kytky pohodí vedle ní.  

Na podzim lo�ského roku jsme uklidili všechny kamenné podstavce apod., které se nahromadily v horní �ásti 
h�bitova. Museli jsme k tomu použít i t�žší techniku, abychom tyto mohli p�es ze	 h�bitova naložit a odvézt. 
Staré, odložené náhrobky ukládáme do jedné �ásti h�bitova.   

Prosíme všechny ob�any, aby ukládali vzniklý odpad do nádob k tomu ur�ených a pokud jim vznikne odpad 
po práci kameníka, aby dohlédli na jeho odvoz a likvidaci samotným kameníkem. Dovolujeme si upozornit, že 
pokud bude takový odpad (kámen, rozbité hrobové desky apod.) uložen n�kde na h�bitov� nebo v jeho okolí, 
p�jde vyú�tování jeho odvozu a likvidace k tíži nájemce hrobového místa.  

Prosíme  všechny  ob�any,  aby  se  p�i  návšt�v�  h�bitova  �ídili  platným  �ádem h�bitova a tento dodržovali 
i v p�ípad� provád�ní kamenických a jiných prací na hrobovém za�ízení a aby nezapomn�li dopl�ovat povinné 
údaje do evidence u správy h�bitova podle Zákona o poh�ebnictví a platného �ádu h�bitova. Jakékoliv práce na 
hrobovém míst� a hrobovém za�ízení musí schválit správce h�bitova! 
�ád  h�bitova je vyv�šen na nást�nce na h�bitov�, je k dispozici na TS  a na webových stránkách tsvrbno.cz.  
V p�íštích dnech se chystáme upravit a osadit záhonky na h�bitov�, následn� upravit vstup na h�bitov a dále 

jsme p�ipravili pod nást�nkou místo pro inzerci kameník�m, aby nebyly jejich letáky rozv�šeny po celém 
h�bitov�.  

Se všemi p�ipomínkami nebo žádostmi se m�žete obracet  na správu h�bitova, kde Vám rádi vyjdeme 
vst�íc: TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Jesenická 205, Vrbno p. Prad., telefon 554 751601, 

centrala@tsvrbno.cz. 
Zuzana Machetanzová, ekonom TS 

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. 

Ukázka ze slohových prácí žák�

Zran�ný ptá�ek 
To jsem jednou p�ijel k mé babi�ce do Sv�tlé Hory. Chvíli jsem byl u ní doma, poté jsem vyrazil ven. Bylo 

p�kné po�así. Hrál jsem si a užíval života. Už p�edtím jsem na zdi panelového domu, toho, co v n�m bydlí 
babi�ka,  uvid�l  jakýsi  stín.  Nejprve jsem mu nev�noval p�íliš pozornost, ale pak mi zv�davost nedala a šel 
jsem k n�mu.  

Jaké bylo mé p�ekvapení, když jsem poznal, že je to ptá�ek! Opatrn� jsem ho vzal do ruky. M�l poran�né 
k�ídlo. Vzal jsem ho dom� k babi�ce a dal mu napít. Babi�ka zatelefonovala tátovi. Táta p�ijel a spole�n� jsme 
ptá�ka p�evezli k paní veteriná�ce. M�l velké modré o�i jako dv� studánky a byl celý hn�dý. Proto tak dob�e 

Informace z gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 
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splynul s omítkou. Paní veteriná�ka mu píchla injekci a k�ídlo mu zajistila ušní ty�inkou. ,,Je to mladý rorýs,‘‘ 
�ekla.V bedýnce jsme jej p�evezli dom�. Pil celkem ochotn�, ale žrát necht�l. Pár dn� ho m�l d�da ve skladu, kde 
se o n�j staral. Pak jsme kontaktovali záchrannou stanici ve Stránských, kde o rorýse projevili zájem. 

Tak nadešel den, kdy jsme se museli rozlou�it. P�ijeli jsme na místo, kde sice nikdo nebyl, ale pro ptá�ka zde 
už byla p�epravka. Tak jsme jej tam vložili, rozlou�ili se a zas dom�. 
�as od �asu jsme tam potom volali, jak se mu da�í. Jednou nám �ekli, že ho vypustili na n�jaké hnízdišt�. Tak 

to tedy byl jeden ze zážitk�, na které se nezapomíná. 
                                                                                                                    Adam Rokos - prima 

Málem p�ijela policie 
Jednoho z hez�ích podzimních dn�, byl to �tvrtek, jsme se po škole vydal i se svým spolužákem Tomášem do 

biologického kroužku. Bylo tam hodn� práce. P�išel totiž velký balík zoo pot�eb pro naše živo�ichy. 
Vypadalo to tam ne jako v u�ebn� biologie, ale jako v n�jakém skladišti. ,,Pane u�iteli, kam mám dát ten filtr? 

Prosím vás, kam mám dát písek, pod, nebo nad substrát?‘‘ Takových otázek bylo ješt� bezpo�et. Hodina, kterou 
jsme tady m�li strávit, se protáhla na dv� a p�l hodiny. Potom jsme ješt� já a Tomáš byli v kabinetu zem�pisu. 
�ešilo se tam, kam se dají pta�í budky nebo co s pralesni�kami a jinými obojživelníky. Od p�l �tvrté, kdy se 
m�lo kon�it, ub�hla hodina a p�l. Rozhodli jsme se tedy, že už je na�ase jít dom�. 

Škola  je  sportovní  gymnázium  a  �asto pronajímá t�locvi�nu a ta spolu s vedlejším vchodem a schodišti, ale 
i s kabinetem zem�pisu je odd�lena od školy dv�ma dve�mi. Oboje však byly zav�eny a zam�eny. Domluvili 
jsme se tedy, že Tom po�ká u kabinetu a já se p�jdu podívat, jsou-li otev�eny hlavní dve�e. Zav�eno! Párkrát 
jsem zaloncoval klikou a rozb�hl jsem se do kabinetu pro radu, co si máme po�ít. V kabinetu se dozvídám, že je 
škola posetá senzory alarm� a že se alarm asi již zapnul. Honem za paní Ko�í. Bude tam? Nebude tam? Je tam!!! 
Povypráv�l jsem jí, co se stalo, a ona mi prozradila, že prostor šaten a hlavní dve�e nejsou v dosahu senzor�. 

Ochotn� nám šla otev�ít a my mohli krá�et dom�. Byli jsme š�astní, že se alarm nespustil a my nep�ivolali 
Policii �eské republiky. 

                                                                                                                      Vít Válek - sekunda  

Mé oblíbené místo 
Mám ráda p�írodu, a proto se mé nejoblíben�jší místo nachází uprost�ed luk kousek od našeho domu. Je to 

zarostlá mez, kde m� nikdo nem�že rušit a já m�žu v klidu p�emýšlet nebo odpo�ívat. Vede k ní úzká prašná 
cesti�ka,  kterou  vyšlapal  dobytek,  když  tudy  chodil na pastvu. Nejde ani spo�ítat, kolik lidí mou mezí prošlo 
a hledalo zde houby, avšak nikdy žádné nenašli, protože zde rostou na míst�, které znám jen já. 

Uprost�ed meze stojí starý statný smrk, který vypadá jako moudrý sta�ec n�jakého indiánského kmene. Pod 
ním šumí malý pot��ek, který jako by mu nesl zprávy z nedalekého lesa, odkud te�e. Okolo smrku a pot��ku je 
mnoho záhadn� se tvá�ícího k�oví, které už pomalu ztrácí své listí, a už �ídká a nažloutlá tráva. 

V zim� je pot��ek zamrzlý. Smrk se ohýbá pod návalem sn�hu. T�žko se k n�mu dostanu p�es bohatou 
p�ikrývku, ale když jsem na svém prvním míst�, je to dokonala podívaná na zasn�ženou krajinu. 

Jakmile p�ijde jaro a sníh za�ne pomalu roztávat, probouzí se celá mez op�t k životu. Pot��ek za�íná bublat, 
smrk narovná své ohnuté v�tve. Ke�íky vyrazí pupeny a tráva za�ne r�st a zelenat se. P�iletí i zajímaví ptá�ci, 
kte�í zpívají své úžasné písn�. 

V lét� celá mez voní po posekané tráv�, která schne na okolních loukách. Ve vysoké zelené tráv� cvrlikají 
cvr�ci. Ke�íky mají zelené listí. Pot��ek je plný vody a starý smrk bedliv� poslouchá nové zprávy z lesa. 

A pak? Pak je tady op�t podzim a my jsme zase o rok starší. Já se t�ším na další zimu, jaro, léto a podzim, no 
zkrátka na celý rok, který budu moci prožít na svém oblíbeném míst� v p�írod�. 

                                                                                                           Lucie Treimerová - tercie 

Pohled z okna     
Ráda chodím do Železné, kde bydlí v �adovém domku moje babi�ka. Když mám �as nebo máme p�ípadn�

prázdniny, u babi�ky i p�espávám. Mám tu naho�e v domku i sv�j pokojík, odkud je velmi p�kný pohled na 
krajinu kolem. 

Te	 v zimním období je krajina úpln� jiná, než když ji pozoruji v lét�. Stromy na zahrad� už svlékly sv�j 
zelený šat a rovn�ž trávník je bez drobných kvítk�. I stromy podél silnice, která prochází celou Železnou, 
zdvihají své nahé v�tve k obloze. Vidím hodn� daleko, protože stromy bez listí umož�ují lepší pohled do velké 
vzdálenosti. Za silnicí se objevuje louka, kterou protíná stezka pro cyklisty, chodce a maminky s ko�árky. �eka, 
která lemuje stezku, je klidná až ospalá, jako by se p�ipravovala na ledový kruný�. V lét� tu voda vesele zpívala, 
p�eskakovala p�es kameny a nyní jí dochází dech. 

13. strana

ZPRAVODAJ

M�j pohled se stá�í doprava. Vidím zalesn�ný kopec- Zámecký vrch. Zatím tu p�evažuje tmavá zele� smrk�, 
sem tam se vytáhne i jedli�ka. Brzy tomu tak nebude. Les jako by �ekal na bílý sn�hový p�íkrov. Z okna vidím 
rovn�ž horské louky, které v lét� pokrývá bohatá tráva a mnoho lu�ních kv�t�. Je- li jasno, dohlédnu až ke zdem 
místního h�bitova. Jakmile napadne první sníh, jsou strán� plné lyža�� a d�tí se sá�kami. Na krajní louce je 
zbudováno kynologické st�edisko pro výcvik ps�. Tady se pejskové u�í dovednostem, poslušnosti a vydovádí se 
na agilitách. Celou tuto krajinu uzavírá hradba les�. Po h�ebeni vede horská cesta až na Hv�zdu.  

Krajina se úpln� zm�ní, když napadne krásný bílý sníh. Sn�hová pokrývka úpln� o�aruje celý ráz krajiny. 
Úchvatný pohled se naskýtá, jakmile zá�í m�síc v úpl�ku. Pak je to vše doslova pohádkové. 

Ráda  se  dívám  z  okna,  a  to  v  lét� i v zim�. Sv�t za oknem p�ináší vždy n�co milého, nezapomenutelného 
a �asto i neo�ekávaného. 

                                                                                                       Veronika Menšíková - kvarta 

Slavnostní otev�ení atria
Slavnostní otev�ení atria pro žáky školy prob�hne 1. 6. 2012 ke Dni d�tí. Atrium žáci mohou využívat o velké 

p�estávce k poklidnému sn�dení sva�inky. Na zdech v p�ístupové chodb� a ve vitrínkách atria jsou vystaveny 
práce žák�,  které  byly  vypracovány  b�hem  projektu  Doba  d�ev�ná.   Na  n� jsme získali finan�ní prost�edky 
z Opera�ního programu vzd�lávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a jeho celková výše �inila 1 874 049,80 
K�. Projekt kon�í 30.6.2012.  

Výsledky maturitních zkoušek
V letošním roce školním roce se maturitní zkoušky 

konaly od 2. 5. 2012, kdy maturanti v rámci spole�né �ásti 
vypracovávali písemné práce a didaktické testy z �eského 
jazyka a druhý p�edm�t si mohli vybrat mezi cizím jazykem  
a  matematikou.  Ústní �ást této první etapy maturitní 
zkoušky a profilová �ást se konala od 21. 5. do 23. 5. 2012.  

Z celé t�ídy se nepoda�ilo p�ed maturitní komisí t�em 
d�v�at�m úsp�šn� zúro�it své znalosti. Nevím, zda v tom 
byla nervozita nebo podcen�ní p�ípravy. 

Slavnostní p�edávání maturitního vysv�d�ení se 
uskute�nilo 30. 5. 2012 v ob�adní síni M�stského ú�adu ve 
Vrbn� pod  Prad�dem.  Požehnání  do  dalších studijních let 
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a št�stí do „dosp�láckého“ života absolvent�m školy pop�ála i starostka m�sta paní Ing. Helena Kudelová. 

Informace ze sportovního klubu

Sportovní odpoledne 17. 5. 20012 
SK  Vrbno   navázal na tradi�n� po�ádaná sportovní odpoledne a ve �tvrtek 17. 5. 2012 uspo�ádal první 

sportovní odpoledne pro d�ti s mládež v letošním roce. Akce se konala v lesoparku a sout�žilo se v r�zných 
b�žeckých disciplínách  -  p�ekážkový b�h, b�h pozpátku, b�h s kelímkem vody.   

Celkovým vít�zem se stali nejlepší s nejnižším výsledným �asem. 
Zú�astnilo  se celkem 28 sout�žících ve 3 v�kových kategoriích. 
Vít�zoví jednotlivých kategorií: 
r. 2006 - 2008         1. Orság  Josef    2. Nikolas Dudek    3. Keilingová B�ta 
r. 2005 - 2003         1. Andreas Dudek    2. Svoboda Pavel   3. Horská  Kája 
r. 2002 - a  starší    1. Horská Barbora    2. Trli�ík Karel   3. Petlach Tomáš 
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Zpráva oddílu orienta�ních sport�

Orien�áci na prahu jarní �ásti  sezóny 
�lenové oddílu orienta�ního b�hu  SK p�i Gymnáziu ve Vrbn�  pod Prad�dem mají za sebou v uplynulých 

dvou m�sících jarní �ásti sezóny n�kolik p�kných výsledk� a hrd� reprezentují své m�sto a klub. Závody 
krajského žeb�í�ku v  jarní  �ásti  sezóny  za�aly poslední b�eznový víkend a kon�í v záv�ru �ervna 2012. 
Orienta�ní b�žci tak zamí�í do Opavy, Šumperka, T�ince, Vizovic a Krnova. 

Mezi nejaktivn�jší závodníky pat�í z d�v�at:  Kate�ina Sva�inková, Eva Haltofová, Jana Jan�ová, Eva 
Hvorecká, Lenka Slavíková a  Jitka Sva�inková,  z borc�  Vojta Matuš, Martin Slavík, Jirka Ju�ík, Richard 
Klech, Tomáš Slavík a Polda Kolá�. 

Mimo  krajských  závod� prezentují sportovci svou výkonnost  i  na závodech Moravského a �eského poháru 
a také na vícedenních závodech (kv�ten 2012 okolí Zlatých Hor). 

Nejúsp�šn�jší  závodnicí  je Eva Haltofová  (studentka septimy SG) , která v závodech MTBO dosahuje na 
medailová umíst�ní v závodech �eského poháru v kategorii juniorek a své úsilí sm��uje na Juniorské  mistrovství 
sv�ta  konané v srpnu v Ma	arsku. 

Nejen  na  poli závodnickém, ale  i  na poli po�adatelském je náš klub aktivní. Uspo�ádáme proto 22. zá�í 2012 
závod krajského žeb�í�ku  a  ve�ejný závod v okolí autokempu  Dolina a v p�íštím roce jsme byli vybráni 
�eským  svazem orienta�ních sport� jako po�adatelé závod� �eského poháru –  na konci kv�tna 2013 
uspo�ádáme závod ve sprintu v Karlov� Studánce a poté dva závody �eského poháru štafet v Mnichov�.   

Srde�n� zveme k aktivní ú�asti v orienta�ních sportech  i další zájemce ! 
       za oddíl OB Richard Klech 

Tvoje správná volba
V týdnu od 16. do 20. dubna prob�hla v naší 

škole akce Policie �R pod názvem Tvoje správná 
volba. Žáci 3. a 4. t�íd naší i okolních škol 
interaktivn� besedovali se sympatickými 
policistkami o d�sledcích p�sobení drog na lidský 
organismus.  D�kujeme.   

ZŠ Vrbno 

Úsp�chy v p�írodopisné sout�ži – BiO
Každým   rokem   se   naši   nejlepší   zájemci 

o p�írodu pravideln� p�ipravují a potom své 
znalosti zúro�ují  v  sout�žích  BiO (biologické 
olympiády). 

Již je tradicí, že býváme v okresním kole na 
prvních a dalších postupových místech.  

ZŠ  Vrbno informuje 
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V letošním školním roce jsme v kategorii D (6. + 7.t�ída) na okrese obsadili první a �tvrté místo. První byla 
Katka Pechalová a �tvrtý Tomáš Popek. Oba postoupili do krajského kola, kde bojovnice Kate�ina získala druhé 
místo (jen p�l bodu za vít�zem) a všestranný Tomáš, který byl v této sout�ži poprvé, obsadil jedenáctou  p�í�ku. 

V kategorii C ( 8. + 9.t�ída) zvít�zila  v okresním kole Adélka Pravdová a na sedmém míst� byla Karolína 
Kopincová. 

Do kraje postoupila Adélka, ale neda�ilo se jí, jak by si p�ála - skon�ila na míst� patnáctém, jako nejlepší 
z bruntálského okresu.   

Všichni si p�ejeme, aby i v následujících letech bylo takových šikovných d�tí co nejvíc. 
D. Beranová 

Jarní koncert DPS Sedmihlásek
V pátek 27. dubna  se otev�ely dve�e jediného velkého vrbenského sálu Mír d�tem se zájmem o sborové 

zpívání. Krom� domácího sboru, jež tvo�í t�i t�lesa – Sedmihlásek, Modrásci a Malásek, p�ijal pozvání do Vrbna 
lou�enský d�tský sbor Lou��á�ek. Program koncertu byl bohatý, každý sbor se p�edvedl dvakrát v žánrov�
odlišných vystoupeních. Koncert zahájily vrbenské sbory spole�nými veselými skladbami Kluci ko�i�í a Malé 
kot�. 

Lou��á�ek si p�ipravil pro Vrbe�áky velmi kvalitní program s p�ekvapením v podob� sólového vystoupení 
�lenek  Tap  Týdy  –  komorního  sboru  starších  �len�  Lou��á�ku,  a    velmi   atraktivních   skladeb   afrických 
a indiánských kmen�. Jednu z písní nau�ili Lou��á�ci i s tancem celý sál.  

Vrbenští zp�vá�ci p�edvedli velmi dobrá vystoupení. Náš Malásek, nejmladší d�ti na pódiu, se p�edvedl jako 
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ost�ílený vystupující, i když to bylo teprve jeho druhé angažmá. Po pár zamávání maminkám a úprav�
pun�ochá�k� už pat�ila pozornost paní dirigentce. Modrásci jsou už „velcí“ a mají za sebou i sout�ž. V obou 
�ástech  svého vystoupení p�edvedli opravdu to nejlepší. Sedmihlásek se p�edvedl svým sout�žním vystoupením 
a ve druhé �ásti si „st�ihl“ svoje oblíbené skladby.  

Záv�r koncertu pat�il Ód� na radost v podání všech sbor�. Na pódiu v tu chvíli bylo kolem sedmdesáti 
zp�vák� a nutno �íct, že byli proti obecenstvu v p�esile. Škoda.  

Naše pod�kování pat�í t�m, kte�í na koncert vážili cestu a podpo�ili d�ti v jejich úsilí, všem zp�vák�m a jejich 
dirigent�m a korepetitor�m domácím i hostujícím, paní Jan� Sztukové, která dotvo�ila p�íjemnou atmosféru 
svým moderováním, všem „pomocník�m“ u d�tí, v pokladn�, za kamerou … a v neposlední �ad� zvuka��m 
�eb�i�áku.                Organiza�ní tým 

Fotbalové úsp�chy našich žák�
Mladí fotbalisté úsp�šn� reprezentovali základní 

školu v okresních kolech fotbalového turnaje Mc Donald´s 
cup. Mladší žáci vybojovali 2. místo, starší skon�ili první 
a postupují do krajského kola této sout�že.  

Šachisté zakon�ili úsp�šn�
12. kv�tna 2012 prob�hl v �eské Vsi 

pátý turnaj ze série mezinárodních 
šachových turnaj� pro d�ti a dorost 
Mezinárodní Grand Prix „Sta� se 
šachovým mistrem“. Nejv�tší úsp�ch zde 
zaznamenal Tomáš Popek, který ve své 
kategorii v konkurenci padesáti hrá��
obsadil t�etí místo. V této nejpo�etn�jší 
kategorii se neztratila ani Karolína 
Remešová a Pavel Drtil, kte�í se vešli do 
první poloviny. V kategorii dorostu si vedl 
nejlépe Vilda Simon, který mezi až o p�t 
let staršími hrá�i obsadil desáté místo ze 
t�iceti hrá��  Naši šachisté tak zakon�ili 
úsp�šnou sezonu, ve které prokázali svou 
dominanci, p�edevším jako družstva.
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Ukázka zdravotní výchovy
Ve �tvrtek 26. 4. 2012 nás ve školní 

družin� navštívila paní Vla	ka Lan�iová se 
svými pomocníky, Mat�jem, P�emkem, 
Adélkou, Kubou a Markem, aby nám ukázali 
n�co ze zdravotní výchovy. 

Jak  se  ošet�it  p�i  drobných  úrazech,  
um�t  si  p�ivolat  odbornou  zdravotní 
pomoc. D�tem se toto povídání a ukázky moc 
líbily. Samy se zú�astnily tím, že se 
navzájem obvazovaly a lepily náplasti. 

Tato beseda byla pro d�ti užite�ná a všem 
se moc líbila.  

Touto cestou, chceme pod�kovat paní 
Vla	ce za p�knou ukázku zdravotní 
výchovy. 

  Vychovatelky ŠD 

Úsp�chy vrbenských atlet� ZŠ
Dne 16. 5. 2012 se uskute�nilo v Krnov� na atletickém stadionu okresní kolo „ Poháru rozhlasu „ v atletice 

základních škol. Naše škola vyslala do tohoto klání po jednom družstvu v každé kategorii. Za chladného, suchého 
po�así vybojovala družstva mladších žák�, starších žák� a starších ža�ek shodn� skv�lá druhá místa ve svých 
kategoriích. Navíc získali naši žáci a žákyn�  8 medailí. 

Mladší žáci:     Starší žáci (ža�ky):
�ernota D.  - 1. m – b�h 60 m – 7,8 s   Kosnovský J. - 1. m. - skok vysoký – 172 cm 
   - 1. m – skok vys. – 150 cm  K�enek M. -      2. m – skok daleký – 525 cm 
Beránek M. -1. m. – hod mí�. – 62,30 m  Butora D.       -  2. m – b�h 60 m – 7,6 s  
Vondra J.   -  3. m – skok daleký – 427 cm  Orságová J.    -  2. m – b�h 800 m – 2:54  min 

       Miroslav Šajer 
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Naši recitáto�i v Ostrav�
Sedmnáctý duben 2012 byl nejen slune�ný, ale také úsp�šný pro t�i recitátorky z naší školy - Martinu 

Hábovou, Nikolu Kosnovskou a Terezu Redlichovou. Tato d�v�ata reprezentovala naši školu a m�sto v krajském 
kole celostátní recita�ní p�ehlídky D�tská scéna. 

Za své výkony byly odbornou i laickou porotou kladn� ohodnoceny. 
Z Ostravy se vrátily unavené, nicmén� spokojené, obohacené o nové zkušenosti a cenné rady. 

Mgr. Jana Sztuková  

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

P�ehled teplot za m�síc duben 

Duben do 23.
den hodina hodnota

teplota max 30.4 13:40 26,2°C
min 9.4 4:02 -7,7°C

rychlost v�tru 1.4 2:33 5,4m/s
náraz v�tru 29.4 4:19 15,6m/s
srážky m�sí�ní 32,8mm

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

Kv�ten do 25.
den hodina hodnota

teplota max 2.5 10:50 27,5°C
min 18.5 3:03 -2,4°C

rychlost v�tru 1.5 13:01 5,4m/s
náraz v�tru 1.5 12:43 10,7m/s
srážky m�sí�ní 19,4 mm

za den 6.5 9,08mm
za hodinu 6.5 21:00-22:00 4,4mm
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

Projektový den – Den zdraví
V pond�lí 7. kv�tna 2012 se uskute�nil na naší školi�ce projektový den, který se p�edevším zabýval naším 

jídelní�kem, což má velký vliv na naše zdraví. B�hem první a druhé vyu�ovací hodiny dostali žáci za úkol 
vytvo�it potravinovou pyramidu. P�ed jejím vytvo�ením nejd�íve probíhala diskuze. Žáci si m�li hlavn�
uv�domit,  že  základem  našeho  jídelní�ku  by  m�lo  být  ovoce a zelenina. Poté se pustili do tvo�ení pyramidy 
a také na n� �ekal malý kvíz. Na t�etí vyu�ovací hodinu se žáci t�šili nejvíce. V této hodin� se žáci rozd�lili do t�í 
skupin. Jedna skupina p�ipravovala ovocný salát, druhá skupina zeleninový salát a ta poslední pomazánku. Jak se 
jim recepty povedly, m�žete sami posoudit na fotografiích. D�ti navzájem ochutnávaly své výtvory a dom� si 
odnesly mnoho zajímavých recept�. �tvrtá vyu�ovací hodina byla v�nována exotickému ovoci. N�kte�í žáci se 
rozhodli i pro anketu. Vymysleli si pár otázek týkajících se zdravého životního stylu a vyzpovídali mnoho 
místních lidi�ek. U toho zažili také hodn� zábavy a moc se jim to líbilo. Poslední vyu�ovací hodinu jsme si 
zasportovali. 

Základní škola a Mate�ská škola Karlovice 

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Duben [mm] 11,1 4,3 25,2 50 2,2 33,7 6,7 46,3 52,0 32,8
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Žáci ohodnotili tento projektový den kladn�. Nejvíce se jim líbila p�íprava recept� a jejich ochutnávání a také 
anketa. T�ší se, že i p�íští školní rok se tento projektový den uskute�ní. 

Mgr. Vladislava Zombkovská 

Plavecký výcvik žák�  1.- 4. t�ídy 
 I v letošním školním roce  prob�hl v rozmezí 

6. týdn� plavecký výcvik pro žáky 1. – 4. 
ro�níku. Autobus nás vozil na plavecký bazén až 
do B�idli�né, kde jsme m�li celý areál jen pro 
sebe.  Plavecký  výcvik  prob�hl  bez  problém�
a d�ti se postupn� nau�ily základ�m  plavání. 
Záv�rem všichni obdrželi „Mokré vysv�d�ení“  

Hana Burešová 

Projektový den – Nebezpe�ná komunikace
O  tom,   že   b�žné   rozhovory   mezi   lidmi 

i zprávy p�edávané pomocí médií (tisku, 
televize, internetem aj.), mohou skrývat pro 
adresáta sd�lení r�zná nebezpe�í a mohou mít 

krom� zám�ru p�edat informaci i druhou temnou stránku, se p�esv�d�ili žáci 5. - 9. ro�níku karlovické ZŠ na 
projektovém dnu, který se konal v pond�lí 30. dubna 

B�hem první �ásti celého projektového dnu se žáci seznámili s prvním velkým nebezpe�ím, které na n� �íhá 
b�hem komunikace s okolím - s manipulací a propagandou. Nejprve sehrávali scénky v nichž hlavní role hráli 
manipulant a jeho ob��. Tématem scéná�� jejich dialog� byl pokus svést druhého k libovoln� zvolenému 
neetickému nebo dokonce nezákonnému jednání (nap�. vyzkoušení nových drog, záškoláctví aj.) na stran� jedné 
a obrana proti tomuto svád�ní na stran� druhé. Žáci se p�itom snažili do rozhovor� za�lenit základní manipula�ní 
techniky, které jim byly v úvodu p�edstaveny (nap�. hraní na city, prohlášení odborník�, opakování myšlenky 



22. strana

ZPRAVODAJ

apod.). Potom dostali za úkol zpropagovat jakoukoliv myšlenku nebo fiktivní výrobek tentokrát grafickou 
formou jako reklamu. 

Ve druhé �ásti poznali další nebezpe�í, které �íhá na poslucha�e mediálního nebo i ústního sd�lení - fámu. 
Naživo variantou hry na tichou poštu, s rozdílem, že se nešeptá, ale jeden žák p�edává druhému, co si 
zapamatoval  z  obsahu  složit�jšího  sd�lení,  pochopili,  jak  se  p�enosem  informace  od �lov�ka k �lov�ku a to 
i neúmysln� zprávy zkreslují a vznikají tzv. fámy. Žáci byli seznámeni i s internetovou odr�dou fámy - s hoaxem. 
Nakonec se r�znými výtvarnými technikami snažili zpodobnit jak si p�edstavují bohyni Fámu. 

Když n�které ze t�íd zbyl �as, v�novaly se dopl�kovým herním aktivitám a test�m zam��eným tentokrát na 
pozitivní komunikaci.  

Rozhovory  se  žáky  b�hem  a  v  záv�ru  projektu  potvrdily,  že  ve v�tšin� p�ípad� žáci pochopili záludnost 
a nebezpe�í vyplývající ze dvou základních nebezpe�í v komunikaci a nau�ili se je rozpoznávat a aktivn� se v��i 
nim bránit. 

Ing. Miroslav Bolf 
Florbal bez hranic 
je název projektu, který zajiš�uje 

Základní škola Bruntál, Jesenická 10 za 
podpory Euroregionu Prad�d. Naše 
škola je do n�j zapojena ješt� se dv�ma 
polskými školami a sportovním  
klubem Czwórka z Prudniku.  Je to 
seriál  florbalových  turnaj� pro mladší 
i starší žáky.  Sportovci se st�ídav�
setkávají v Polsku a v naší republice. 
Mají tak možnost nejen sportovního 
sout�žení,  ale  také  poznat  mentalitu 
a krásy našich sousedních stát�.  

V rámci tohoto projektu obdržela 
naše škola florbalovou výbavu, která 
ur�it� pom�že v dalším sportovním 
vyžití  d�tí,  za  což   velmi   d�kujeme 
a t�šíme se na další spolupráci.  

Mgr. Martina Brachtlová 

Okresní florbalová liga
V pátek 11. kv�tna se v karlovické 

t�locvi�n� konal p�edposlední turnaj 
letošní  Okresní  florbalové  ligy  žák�
a naši žáci si p�knou hrou vybojovali 
zasloužené t�etí místo po tom, co s 
B�idli�nou remizovali 4:4 a vyhráli na 
nájezdy a v posledním zápase porazili 
Rýma�ov 8:3. Díky získaným bod�m za 
t�etí místo si polepšili i v celkové 
ligové tabulce a kone�n� se odlepili ode 
dna, když p�edsko�ili And�lskou Horu. 

Záv�re�ný turnaj se bude konat na 
za�átku �ervna v Bruntále a dá se 
o�ekávat zajímavé klání, protože 
tabulka je až do konce velmi vyrovnaná 
a na celkové vít�zství mohou pomýšlet 
hned  t�i  týmy   -   B�idli�ná,   Bruntál 
a Vrbno pod Prad�dem. 

Podrobné výsledky a statistiky 
naleznete na ligových stránkách www.oflz.estranky.cz 

Jan Czasch 
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�editelské volno 25.6. – 29.6. 2012    �editel Základní školy a Mate�ské školy Karlovice, v souladu s §24 
odst. 2 zákona �. 561/2004 Sb. o p�edškolním, základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání 
(školský zákon) vyhlašuje z d�vodu rekonstrukce školy v termínu 25.�ervna až 29.�ervna 2012 tj. poslední týden 
školního roku 2011/12, �editelské volno. V tyto dny nebude v provozu ani školní jídelna, školní družina a školní 
klub. 

D�kujeme z a pochopení 
P�ipravujeme: 
  1.6.  D�tský den na fotbalovém h�išti 15:00 hod 
  7.6.  Výb�rový pobyt žák� v Chorvatsku 
21.6.  Slavnostní vy�azení žák� 9. t�ídy a pasování budoucích prv�á�k� – 15:30 na Obecním ú�ad�
22.6.  Slavnostní p�edání vysv�d�ení za školní rok 2011/2012 
25. - 29. 6. �editelské volno 

Mgr. Bc. Rostislav N�mec 

Sv�tový rekordman v letech na lyžích Pavel Ploc v d�tském domov�
Sv�tový  rekordman  v  letech  na  lyžích Pavel Ploc p�ijal pozvání �editelky DD Hany Vitáskové a v ned�li  

22. 4. odpovídal na otázky d�tí týkajících se jeho sportovní kariéry. V neformální diskusi jsme se spole�n�
zasmáli odhad�m d�tí  na sou�asné rekordy ve skocích a letech na lyžích (od deseti až po milión metr�), které 
potvrdily, že tento sport je pro n� dost neznámým. Pozvání pana Ploce do Harrachova na lety na lyžích jsme 
vzhledem ke konci zimní sezóny odmítli, ale t�šíme se, že navázaná   spolupráce bude dále pokra�ovat a my 

budeme nejen fandit našim reprezentant�m, ale budeme si moci prohlédnout i medaile, které Pavel Ploc 
vybojoval.  Nejvíce cen�ny jsou samoz�ejm� olympijské medaile, bronzová ze Sarajeva 1984 a st�íbrná z OH 
Calgary 1988. V sou�asné dob� hájí zájmy sportu jako p�edseda podvýboru pro mládež a sport a od roku 2006 je 

Z d�tského domova Vrbno 
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poslancem PS P�R.  I touto cestou chceme pod�kovat za naši podporu, zájem, a p�íznivé reference na tzv. 
vyšších místech v Praze. 

Múzy d�tem z Prahy darovaly d�tem z d�tského domova úsm�v a radost
Pražští um�lci, kte�í pod hlavi�kou nadace Múzy d�tem podporují d�ti z d�tských domov�, p�ipravili  pro 

všechny d�ti z našeho DD celodenní kulturn� sportovní zážitek  Srde�né p�ijetí ze strany d�tí i dosp�lých 
odstranilo všechny bariéry  a od rána ve všech prostorách  zn�la hudba, zp�v  a veselý  smích. Potlesk si 
zasloužily  zda�ilé  kousky  žongléra  i  kouzelníka.   V  dramatizaci  písni�kových p�íb�h� každý našel svou roli 
a zahrát si divadlo po boku skute�ných herc� byl nevšední zážitek i pro tety a strejdy, kte�í se ochotn� k d�tem 

p�ipojili. Vyvrcholením bylo pak malování 
na t�lo, které si užili malí a velcí. Bob 
Hochman nem�l p�ed sebou ani modelky ani 
velká  plátna, ale obli�eje, ruce, záda d�v�at 
i chlapc�, kterým se necht�lo tu vytvo�enou 
originální nádheru ve�er smýt. Pochváleni 
jsme byli za vkusnou výzdobu domova, 
�istotu,   pohostinnost,  výbornou   kuchyni 
a také za chování d�tí, které nám ostudu 
skute�n� neud�laly.  Další dárek jsme 
dostali v podob� pozvání na akci „Dra�í 
lod�“ na St�elecký ostrov v Praze, kam 
vybrané d�ti pojedou  26. 5., aby spole�n�
s pražskými herci uvítaly za�átek vodácké 
sezóny na �ece Vltav�. 

Malé ohlédnutí za návšt�vou první dámy 
�R paní Livie Klausové 

Vst�ícnost a srde�nost provázely návšt�vu paní Klausové na D�tském domov� ve Vrbn� pod Prad�dem. 
Nejd�íve za zav�enými dve�mi 
pohovo�ila s �editelkou domova 
Hanou Vitáskovou o sou�asné 
situaci, se zájmem vyslechla 
specifické problémy, které DD 
provází a zajímala se také o plány 
do budoucna. Následná prohlídka 
domova, návšt�va všech rodinných 
skupin, kde ji d�ti vítaly ukázkou 
svých dovedností, zp�vem, recitací, 
malým vlastnoru�n� vyrobeným 
dárkem, p�ekro�ila �asovou hranici 
ur�enou pro návšt�vu našeho 
domova a vyvolala významné 
pohledy na hodinky jejího 
doprovodu. Paní Klausová potvrdila 
svou pov�st velmi empatické a 
sociáln� cítící dámy. D�ti  si  brala  
na  klín, hladila je a  pokládala  jim  
se  zájmem  otázky,  které  se  
týkaly  jejich  p�ání a zájm�. P�i odchodu nešet�ila slovy chvály a rozdávala i našim zam�stnanc�m nejen své 
fotografie s podpisem, ale také milé úsm�vy. D�kujeme, paní Klausová, p�ejeme hodn� životní pohody.  

D�tský domov vít�zem krajského finále  
Po dvou letech se op�t na scénu zájmové �innosti na d�tském domov� vrátili i bubeníci. V nové sestav�

zvít�zili v krajském finále sout�že zájmové �innosti d�tských domov� ve Frýdlantu nad Ostravicí a jedou náš 
kraj reprezentovat do celostátního kola v Ústí nad Labem, které se koná 26. kv�tna. Pod�kování pat�í panu 
Vav�íkovi a paní Tuškové, kte�í d�ti skv�le p�ipravili.  Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková

25. strana

ZPRAVODAJ



26. strana

ZPRAVODAJ

Hledáte pro své dít� správný letní tábor, plný dobrodružství? 

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 

Vrbenské Klubí�ko zve 
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Ub�hla nám první t�etina roku 2012 a klub Kotlík tu má pro vás souhrn toho, co se od minula událo. 
Koncem  zimy,  kdy  se  na  obloze  troši�ku  vyjasnilo,  jsme  spole�n�  všichni vyb�hli ven prov�trat si hlavy 

a trochu si i zasportovat. Na blízkém h�išti jsme si zahráli fotbal, basket a další mí�ové hry. 
Za�átkem jara, kdy se oteplilo, jsme s Kotlíkem uspo�ádali n�kolik výlet� po vrbenském okolí. Ud�lali jsme si 

vycházku do místního lesoparku, který byl 
m�stem    vybudován    pro    zábavu    d�tí 
a mládeže, �ehož jsme pln� využili. 
V dalších dnech jsme se domluvili na výlet 
do Karlovic, na Mo�ské oko (karlovické 
jezírko), kde jsme si ud�lali i první letošní 
táborák a opekli si bu�ty. 

Spole�n� s n�kterými „kotlíká�i“ jsme se 
vydali na obch�zku kolem místních 
rybník�, kde v budoucnu plánujeme úpravy 
a zkrášlení míst, zarostlých trávou. 

Takže ty, co o nás ješt� doposud 
neslyšeli, zveme, a� se za námi p�ijdou do 
Kotlíku kdykoli podívat, pobavit se, zahrát 
si hry anebo si jen tak prost� „pokecat“.  

Všechny vás zdraví koordináto�i Honza 
a Jarek. 

Informace na www.klub-kotlik.wz.cz
koordinátor klubu Jaroslav Kr�žela 

Klub Kotlík 
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Ze  zelen�  strom�  se  ozývá  veselý  zp�v ptá�k�, cestou na zastávku m� provází neúnavné po�ítání kuka�ky, 
z autobusu pozoruji klidn� se pasoucí lan� na otev�ených pláních u lesa. Obdivuji daleko do kopc� se táhnoucí 
linie na�echraných korun omamn� vonící st�echy obecné. V b�lostném šatu nev�sty jako by krá�ely krajinou.  

I naši klienti p�i procházkách kolem 
Domova pozorují prom�ny zahrad s jejich 
pestrobarevnými          koberci         kv�tin 
a  rozkvetlými jablon�mi. �asto nás 
m�žete potkat, když naše obyvatele 
provázíme po okolí.  

V pátek 20. dubna jsme v rámci 
volno�asových aktivit uspo�ádali v jídeln�
domova akci pod názvem „Korálkování“. 
Všichni,  kte�í mezi nás zavítali, si mohli 
vlastnoru�n� vyrobit r�zné ozdoby na krk 
�i záp�stí. P�estože mezi námi p�evládaly 
ženy, které vytvá�ely ozdoby samy pro 
sebe, našli se i muži, kte�í jimi obdarovali 
své blízké �i p�ítelkyn�. 

O týden pozd�ji jsme využili krásného 
slune�ného po�así a p�ipravili na odpoledne první 
letošní táborák. Posezení na zahrad� jsme doplnili 
reprodukovanou  hudbou  a obohatili  sout�žemi 
o drobné ceny. P�estože pro náš „opékací“ tým 
p�inesl relativn� silný vítr ob�as perné chvilky, 
nebylo p�i n�m obyvatel�m na sluní�ku alespo�
p�íliš veliké horko a mohli si tak pochutnat na 
skv�lých, dozlatova ope�ených špeká�cích. 
Obyvatelé, kte�í mezi nás necht�li nebo nemohli 
p�ijít, o oblíbenou pochoutku v žádném p�ípad�
nep�išli – pracovnice p�ímé pé�e jim chutnou 

odpolední sva�inku p�inesly p�ímo na 
pokoj. 

Naši klienti mají rádi i dny, kdy k nám 
chodí v rámci canisterapie paní Kotková se 
svými pejsky. Milým p�ekvapením bylo, 
když nás navštívila s batolícími se 
št��átky. Ale nejen zábava zajímá naše 
obyvatele. 

 Pravideln� se rovn�ž scházejí v hojném 
po�tu p�i zdravém va�ení pod odborným 
vedením paní Gruntové. Co si uva�í, to 
sami sn�dí, ovšem nikdy nezapomenou 
pohostit i ostatní. 

M. Reissner, I. St�eštíková,  
pracovnice Dps Vrbno  

Všimli jste si, jaká jsou te� kouzelná rána? 
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Název p�ednášky: CESTA  Z  DEPRESE

KDY: �tvrtek 7. �ervna 2012 
KDO: Marta  Královi�ová 

P�ednáška je zpracovaná podle seminá�� sv�tov� známého vynikajícího 
léka�e a v�dce  Neila Nedleyho. 

Seznamuje s nejnov�jšími v�deckými poznatky o lé�b� a prevenci 
deprese. P�edstavuje funkce mozku v závislosti na životním stylu a ukazuje, 
jak je možno skrze životosprávu p�irozeným zp�sobem zlepšit funkce 
mozku a získat tak odolnost proti depresím. Zabývá se jednoduchými 
principy, jak dosáhnout zvýšení emo�ní inteligence a získat tak odolnost 
proti stresu a zlepšení i fyzického zdraví. 

Název p�ednášky:  
Nenechte se sebou manipulovat... a nemanipulujte s druhými.  

KDY: POZOR ZM�NA TERMÍNU!!! 
       st�eda 20. �ervna 2012  
KDO: Mgr. Libor Voto�ek 

Mnozí lidé se domnívají, že ve skute�nosti neexistuje nic jiného, než 
manipulace a že všechno, co se na tomto sv�t� d�je, jsou jen r�zné formy 
manipulace. Budeme odhalovat "tajné" praktiky všech manipulátor�. 
Podíváme se také na nej�ast�jší nástrahy a pokušení v oblasti mezilidských 
vztah� a zam��íme se na obecné principy úsp�šného života, ve kterém 
manipulace nemá žádné místo. 

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. 

Záchrana unikátní technické památky Lorenzovy d�evouhelné hut� na Drakov�, zapo�atá v roce 2005 
Spolkem P�átelé Vrbenska, letos pokra�uje díky finan�ní podpo�e Nadace Landek. 

V roce 2005 Spolek P�átelé Vrbenska zapo�al záchranu zchátralé technické památky Lorenzovy d�evouhelné 
hut� na Drakov� u Rejvízu prost�ednictvím hojn� navšt�vované akce „Lesních slavností lapk� z Drakova“. 
Výzvu k záchran� této památky tehdy podpo�ila p�ítomná ve�ejnost i Moravskoslezský kraj, který poskytl 
finan�ní prost�edky. Památku se tak poda�ilo zpevnit a provizorn� zabezpe�it proti pov�trnostním vliv�m. 
„Záchrana  Lorenzovy  hut�  z  roku  1807  je  pro  nás  od prvopo�átku velkou prioritou, protože se jedná patrn�
o poslední dochovanou památkou tohoto typu na Morav�“, uvedl Karel Michalus, p�edseda Spolku P�átelé 
Vrbenska. 

V  roce  2009  byla  Spolkem  P�átelé  Vrbenska  zahájena  každoro�n�  po�ádaná  experimentální tavba železa 
v replice st�edov�ké d�evouhelné huti p�i p�íležitosti „Lesních slavností lapk� z Drakova“. Návšt�vníci tak mají 
možnost seznámit se s hutnickou historií regionu a s tím, jak d�íve fungovala Lorenzova d�evouhelná hu�.  

Od roku 2009 spolek vydává k p�íležitosti slavností �asopis „Drakovský kurýr“ který mimo jiné p�ináší 
informace o záchran� Lorenzovy hut�. Propagace této hutnické památky byla podpo�ena též vybudováním 
„Nau�né stezky Údolím Lapk� z Drakova“, která prochází údolím �eky �erné Opavy podél zbytk� bývalých 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro vás v �ervnu 2012 p�ipravuje: 

Záchrana unikátní památky Lorenzovy d�evouhelné hut�  
na Drakov� úsp�šn� pokra�uje 
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hamr� a Lorenzovy d�evouhelné hut�. S hutnickou historií území a d�evouhelnou hutí se návšt�vníci seznámí 
prost�ednictvím informa�ních panel� na stezce nebo také skrze tišt�ného barevného pr�vodce.  

V letošním roce se Spolku P�átelé Vrbenska poda�ilo získat prost�edky na zpracování projektu zast�ešení 
Lorenzovy hut� od Nadace Landek. Díky této podpo�e se záchrana Lorenzovy hut� posunula významn� vp�ed. 
Cílem projektu je vybudovat d�ev�nou trámovou konstrukci se zast�ešením a schodišt�m, která ochrání hu� p�ed 
destruujícími pov�trnostními vlivy a zárove� památku zp�ístupní široké ve�ejnosti. 

Po zpracování projektu bude Spolek P�átelé Vrbenska hledat další finan�ní prost�edky pro realizaci samotné 
stavby trámové konstrukce. 

Více informací o záchran� Lorenzovy hut� a �innosti Spolku P�átelé Vrbenska najdete na webových stránkách 
www.pratelevrbenska.eu. Pokud vás zaujala naše �innost, m�žete nás podpo�it.  

Lenka Skuhravá 

Projekt realizuje ob�anské sdružení Actaea – spole�nost pro p�írodu a krajinu jako partner Moravskoslezského 
kraje od roku 2010. Je zam��en na informování o p�írod�, ochran� p�írody, spolupráci mezi subjekty, p�edávání 
informací. 

V dubnu byl v rámci propagace soustavy Natura 2000 vydán leták a plakát „Jesenické horské smr�iny“, který 
se v�nuje horským smr�inám v CHKO Jeseníky, jejich významu, druh� rostlin a živo�ich�, které se v nich 
vyskytují.  

V  �ervnu  vás  zveme  na  otevírání  obnovené  nau�né  stezky  Velká  kotlina,  v sobotu  9. 6. 2012  v  10:30 
v Karlov�. Ke stezce jsme vydali pr�vodce, který bude k dispozici v informa�ních centrech.  

P�ipravujeme dále obnovení nau�ných stezek Rejvíz a S Koprníkem na výlet keprnickými horami. Aktuáln� se 
podílíme na p�íprav� knihy „Vzácné a ohrožené rostliny Jeseník�“, která vyjde v roce 2013. 

Všechny materiály, vydané v rámci tohoto projektu, ale i další materiály, vztahující se k Natu�e 2000 a CHKO 
Jeseníky, jsou k dispozici v Informa�ním centru Natura 2000 Jeseníky v Karlovicích (kancelá� spole�nosti 
Actaea, Karlovice 134, budova Lesní Správy, www.natura2000jeseniky.cz).

Další  informace o projektu najdete na webových stránkách www.actaea.cz, www.jeseniky.ochranaprirody.cz
a http://infoms.kr-moravskoslezsky.cz/. 

Lenka Skuhravá, Kate�ina Ko�í 

Novinky k projektu „Jednotný informa�ní a komunika�ní systém ochrany p�írody  
v NUTS II Moravskoslezsko“ 
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Srde�n� vás zveme na první p�ednášku z cyklu: 

ZP�T K P	ÍRODNÍM PRINCIP
M 
Jak využít p�írodní zákonitosti k uzdravení t�la i duše. 

Oblast, o které budeme hovo�it, je souhrn poznatk�, používaných tisíce let našimi p�edky. 

     Budeme si povídat… 

• Jak �ešit alergie    KDE: St�edisko kultury a vzd�lávání 

• �ím ovlivnit nadváhu               ST�ECHA – Vrbno pod Prad�dem 

• Jak na artrózu   KDY: 12. 6. 2012 úterý  v 18 hod 

• Pro� je �R na 1. míst� v rakovin� tlustého st�eva  P�EDNÁŠÍ: Robert Kautz 

• Pro� má �R další prvenství v onemocn�ní ledvin 

• A o tom, co zajímá vás 

                
  

Zveme na p�ednášky 

32. strana

ZPRAVODAJ

Pod�kování – Karlova Studánka
Rádi bychom pod�kovali paní starostce Radce Chudové, paní Ing. Yvon� Sotolá�ové, 

její dce�i Ani�ce a všem ostatním, kte�í velmi krásn� p�ipravili vítání ob�ánk� v Karlov�
Studánce. Konalo se  dne 11. 5. 2012 a byl to pro nás rodi�e velmi p�íjemný zážitek. Noví ob�ánci obce obdrželi 
dárky, jejich maminky krásnou r�ži a pro všechny zú�astn�né bylo p�ipraveno chutné ob�erstvení. Další 
pochvala je sm��ována pro paní u�itelku Ivanu Ková�ikovou, která pro tuto p�íležitost nacvi�ila s n�kterými 
d�tmi ze ZŠ Karlova Studánka p�kné hudební p�edstavení. 

Za spokojené rodi�e Hana Pe�ázová 

Pod�kování
Chci ješt� jednou dodate�n� pod�kovat za pomoc po požáru mého bytu na ulici Krej�ího 

ve Vrbn� pod Prad�dem, a to panu Ivo Urbánkovi a paní Marcele Fabiánové a taky všem 
svým kamarádkám. 

Jaroslava Sklená�ová 

P�id�lování m�stských byt� ve Vrbn�.
Již �ty�i roky jsem zapsaná v po�adníku na m�stský byt. Za�átkem letošního roku jsem 

se kone�n� dostala na první místo, tak jsem �ekala, že když se uvolní m�stský byt, že budu 
m�stem oslovena s nabídkou na jeho p�id�lení. 

Minulý týden jsem zjistila, že m�sto na internetu nabízí byt 1+1, ovšem pouze s podmínkou uhrazení dluhu po 
bývalém nájemníkovi. Zarazilo m�, že i když se uvolnil m�stský byt, nikdo mi ho nenabídnul. Proto jsem se 
vypravila za paní starostkou, aby mi postup m�sta vysv�tlila. 

Ta mi sd�lila, že byt mi nenabídli, protože je na n�m dluh a bude p�id�len tomu, kdo tento dluh zaplatí. To, že 
bych t�eba byla ochotná ho uhradit i já, paní starostka nebrala v potaz. 

Zeptala jsem se jí tedy, zda mi dají potvrzení, že jsem dluh  p�edchozího  nájemníka uhradila a jestli mi dají 
jeho kontaktní údaje, abych dluh mohla po n�m vymáhat. Na to mi paní starostka �ekla, že v tomhle mi nem�že 
poradit, protože ona prý sama neví, že není právník. Na m�j dotaz, zda ji p�ijde morální a v po�ádku, abych 
zaplatila cizí dluh bez toho, že ho mohu na dlužníkovi vymáhat, mi pouze odpov�d�la, že si byt nemohu 
nárokovat a že když se mi to nelíbí, a� si najdu jiné bydlení. 

Chování paní starostky m� velmi p�ekvapilo i urazilo, protože místo toho, aby se m�sto staralo o slušné 
ob�any, kte�í cht�jí ve Vrbn� slušn� žít, tak tímto svým p�ístupem podporuje nezodpov�dné neplati�e a jejich 
dluhy požaduje po slušných ob�anech. 

Nedivím se, že mladí lidé z našeho malebného m�sta odcházejí. Jestli se setkávají s takovým p�ístupem jako 
já, tak se opravdu nedivím. 

Barbora Kurková 

Tip na výlet – Malý Roudný.
P�kným místem k výletu je krom� Velkého Roudného, o kterém jsem se již v jednom ze 

Zpravodaj� zmi�ovala, také Malý Roudný.  
Stejn� jako na Velký Roudný se sem dostanete z Bruntálu ve sm�ru na Olomouc. Za 

Valšovem odbo�íte na Novou Plá� a Roudno, a na za�átku Roudna pokra�ujete ješt� p�t set metr� do kopce ve 
sm�ru na K�iš�anovice. U informa�ní tabule na úpatí Velkého Roudného m�žete zaparkovat (na odbo�ce 
k Malému Roudnému není parkování dovoleno). 

Další dva kilometry pokra�ujete po silnici, která ob� sopky od sebe odd�luje a která Malý Roudný obtá�í, 
takže na n�j budete vystupovat z opa�né strany. Po dvou kilometrech ch�ze po asfaltce narazíte na tabuli nau�né 
stezky a šipka vás p�esm�ruje ze silnice na kilometr dlouhou lu�ní cestu, vedoucí k vrcholu. Zhruba v její 
polovin� budete odbo�ovat vpravo, ale ur�it� nezabloudíte, odbo�ka je ozna�ená. Velmi p�íjemná stezka loukou, 
lemovaná remízky, vás p�ivede až k cíli cesty, kterým je Vyhlídka Malý Roudný s další informa�ní tabulí. Zde se 
m�žete pohodln� usadit a vychutnat si výhled na Hrubý Jeseník, obce Roudno a Rázovou a také na Slezskou 
Hartu. 

Nejvyšší bod Malého Roudného najdete asi padesát metr� sm�rem do kopce k dalšímu remízku. Mezi k�ovím 
tady stojí stará maringotka, sloužící radioamatér�m, ale prost�edí tu není nijak p�íznivé. Pokud zrovna „nelovíte 

Listárna 
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vrcholky“, m�žete u vyhlídky skon�it.  
Výlet na Malý Roudný je spíš krásnou a nenáro�nou procházkou. Cesta je pohodlná, stoupání loukou na 

vrchol jen velmi mírné a krajina krásná a romantická. Pokud by n�kterého �lena rodiny odrazovala celková 
t�íkilometrová vzdálenost, nic nebrání tomu, vyklopit ho až na odbo�ce na lu�ní cestu, odkud je k vrcholu jen 
jeden kilometr. Potom bude jen na vás, zda a kde najdete místo pro zaparkování.  

Po silnici ur�it� moc rádi nechodíte, ale mohu vás ujistit, že krása okolní krajiny vám asfalt pod nohama ur�it�
vynahradí. Máte-li dobré nohy, neváhejte a parkujte již pod Velkým Roudným.   

M�žete také zvládnout ob� sopky v jednom dni. P�i použití zna�ené trasy na Malý Roudný tam a zp�t šest km 
+ výšlap na Velký Roudný tam a zp�t necelé t�i kilometry.  

Helena Rusková 

Malý Roudný vypadá ze silnice nenápadn�
Pohled na Velký Roudný z úbo�í

jeho souseda je úchvatný 

Vyhlídka na Malém Roudném
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  2. 6. -  D�tský den - po�ádá �SSD - od 13:00 hod - Penzion Pod Prad�dem  
  2. 6. -  zápas v tenise starší žáci Vrbno - Beskydský TK Frýdlant - 9:00 hod - areál tenisových  
              kurt� Vrbno 
  do 2. 6. - výstava PANENKY v há�kovaných šatech - 8:00 - 16:00 hod - St�echa 
  4. 6. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
  4. 6. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
  4. 6. - 5. 9. - Galerie na radnici - výstava fotografií „Tvá�e“ - Petr Slavkovský 
  5. 6. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
  6. 6. -  Klub (ne)�tená�� starších a pokro�ilých- 9:00 - 11:00 hod  - M�stská knihovna 
  6. 6. -  p�edstavení pro II. st. ZŠ - 9:00 hod - St�echa 
  7. 6. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
  7. 6. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Dobrodružné putování po Indii“ - p�ednáší  
             Radek Niemiec - 18:00 hod - St�echa 
  8. 6. -  zápis do výtvarného oboru ZUŠ - 15:00 - 18:00 hod ZUŠ Vrbno 
  8. 6. -  �lenská sch�ze LKŽ Vrbno - 17:00 hod - St�echa 
11. 6. -  zápis do hudebního oboru ZUŠ - 15:00 - 18:00 hod ZUŠ Vrbno 
11. 6. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
11. 6. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
11. 6. -  zahájení výstavy „V�trné mlýny v �R“ - s úvodním slovem Ing. Pechá�ka 
              a promítnutím krátkého filmu - 16:30 hod - St�echa. Výstava potrvá do 28. 8. 2012 
12. 6. -  Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
12. 6. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
12. 6. -  p�ednáška „Zp�t k p�írodním princip�m“ - p�ednáší Robert Kautz z Krnova - 18:00 hod - St�echa 
13. 6. -  zahájení výstavy „Povodn� 1997“ s promítnutím filmu z dobových záb�r� -   16:00 hod - St�echa 
14. 6. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
14. 6. -  zasedání zastupitelstva m�sta - 16:00 hod - St�echa 
15. 6. -  sch�ze KS�M - 16:30 - St�echa 
16. 6. -  výšlap Klubu vrbenských turist� - Vrbno - Zámecká hora - Plošina - Žárový vrch -  
              Sedlová chata - Lyra - K. Studánka (17 km) 
17. 6. -  zápas v tenise dorost Vrbno - Witzemann Opava - 9:00 hod - areál tenisových kurt�
18. 6. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
18. 6. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
19. 6. -  p�ednáška „O pozitivním vlivu plazmy na lidské zdraví“ - 17:00 hod - St�echa 
19. 6. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
20. 6. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Nenechme s sebou manipulovat...“ - p�ednáší 
             Mgr. Libor Voto�ek - 18:00 hod - St�echa 
21. 6. -  Letní koncert P�veckého sboru m�sta - 19:00 hod - St�echa 
21. 6. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
23. 6. -  Vrbenské slavnosti - areál koupališt�
23. 6. -  Myslivecký den - od 9:00 hod - myslivecká st�elnice Vrbno - Mnichov   
23. 6. -  zápas v tenise starší žáci Vrbno - Vsetín - 9:00 hod - areál tenisových kurt�
23. 6. -  Mezinárodní fotbalový turnaj „Vrbenský cup“ - od 9:00 hod - fotbalové h�išt� Vrbno 
25. 6. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
25. 6. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
26. 6. -  Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
26. 6. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
28. 6. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
29. 6. -  Tane�ní zábava - po�ádá LKŽ Vrbno - 17:00 hod - St�echa  
30. 6. -  výšlap Klubu vrbenských turist� - Ov�árna - Prad�d - Velký D�d - Švýcárna - Malý  
              D�d - Kamzi�í vrch - Vidly (14 km) 
30. 6. -  Letní volejbalový turnaj smíšených družstev - od 8:00 hod - antukové kurty u Sokolovny 
30. 6. - 1. 7. - Vrbenský vrch - závody automobil� do vrchu - po�ádá AMK Vrbno - oba dny  
                       od 8:00 hod. V sobotu lety helikoptérou 9:00 - 15:00 hod od �erpací stanice Vrbno 
do 13. 7. - vernisáž výstavy „Ostr�vky“ výtvarníka Josefa Odráška z Vraclávku u Krnova -  
                  17:00 hod - Art Galerie Penzionu u �eky Karlovice 

Na	a Trzaskaliková 
 St�edisko kultury a vzd�lávání ST�ECHA Vrbno p. P.  

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - �erven 
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Vrbno pod Prad�dem – Galerie na radnici 
4. 6. – 5. 9. 2012 

TVÁ�E - fotografie 
Petr Slavkovský 
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Kulturní  program
  1. 6. – Koncert: Milujeme operetu   od 19:30 v Libuši 
  8. 6. – Koncert: Scénická hudba    od 19:30 v Libuši 
15. 5. – Koncert: Hašlerovy písni�ky   od 19:30 v Libuši 
22. 5. – Koncert: Hudební pot�šení   od 19:30 v Libuši 
29. 5. – Cestopisná p�ednáška: Skotsko   od 19:30 v Libuši 
Promenádní koncerty – každou sobotu od 14:00 v podloubí p�ed Libuší 
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 

  1. 6. 2012 v 17:00 hod. - Absolventský koncert - V koncertním sále ZUŠ F. Schuberta ve Zlatých Horách 
  1. 6. 2012 ve 20:00 hod. - Rok konopí - KINO - Vstupné 60,- K�, mládeži p�ístupný, �eské titulky 
  2. 6. 2012 od 13:00 do16:30 hod. - D�tský den - Atrakce a sout�že pro d�ti. Hornický skanzen u Zlatých Hor  
  6. 6. 2012 v 17:00 hod. - K�ížek - cyklistický závod - Start: k�ižovatka nad Zl. Horami. �asovka do vrchu  
  8. 6. 2012 ve 20:00 hod. - Noc žraloka - KINO Vstupné 60,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky 
14. 6. 2012 v 19:00 hod. - Spiro Scimone: Oslava - div. p�edst.-komorní insc. italského autora. Vst. 150,- K�
15. 6. 2012 ve 20:00 hod. - Mission impossible 4 - Ghost protocol  - KINO - 70,- K�, od 15 let, �eské titulky 
16. 6. 2012 v 17:00 hod. - X. benefi�ní koncert - Na Poutním míst� Panny Marie Pomocné  
16. 6. 2012 v 17:30 hod. - Prci, prci, prci�ky: Školní sraz - KINO - 70,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky 
21. 6. 2012 v 16:00 hod. - Zlatá struna - 6. ro�ník hudební p�ehlídky žák� ZŠ Zlaté Hory v sále kina 
22. 6. 2012 ve 20:00 hod. - Soukromý vesmír - KINO - Vstupné 60,- K�, mládeži p�ístupný, v p�vodním zn�ní 
23. 6. 2012 v 16:00 hod. - Pou� v Horním Údolí  - V kostele sv. Jana K�titele v Horním Údolí 
23. 6. 2012 v 15:00 hod. - Arthur a souboj dvou sv�t� 3 - KINO - Vstupné 40,- K�, p�ístupný, �eský dabing 
23. 6. 2012 v 19:00 hod. - Hudební nocturno na srubech - Hraje F-16 a IRON ze Zl. Hor. Zlatokopecké sruby 
29. 6. 2012 ve 20:00 hod. - Kontraband - KINO - Vstupné 70,- K�, Bontonfilm, p�íst. od 15 let, �eské titulky 
30. 6. 2012 v 15:00 hod. - Modrý tygr - KINO - Vstupné 50,- K�, Cinemart, mládeži p�íst., v p�vodním zn�ní 
  4. 7. 2012 v 17:00 hod. - XC Mlýnky - cyklistický závod - Start: Zlatokopecké sruby u Zlatých Hor 
  5. 7. 2012 v 10:00 hod. - 3 x P�í�ná - cyklistický závod - Start: nám�stí Svobody Zlaté Hory 
  7. 7. 2012 od 8:00 hod. - Gold Cup 2012 - Nejv�tší letní turnaj v malé kopané na Jesenicku. H�išt� FK Z. Hory 

Aneta Albertová,  M�stské informa�ní centrum Zlaté Hory 

Lázn� Karlova Studánka 

Akce ve Zlatých Horách 
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M�stské divadlo Bruntál
  2. 6. v 19 h. -  Fyzikové - premiéra divadelní hry - divadelní soubor Záplata. Vstupné 30 K�
  6. 6. v 15 h. -  Akademie St�ediska volného �asu Bruntál - P�ehlídka �innosti d�tí v zájmových kroužcích 
 SV� Bruntál. 
15. 6. v 18 h. -  6. ro�ník tane�ní p�ehlídky „Tanec je život“ - tane�ní škola Dambra p�ipravila už pošesté 
úsp�šnou a o�ekávanou tane�ní p�ehlídku. K vid�ní bude tane�ní magie nejen z Orientu. Vstupné je 100 K�. 

nám�stí Míru 
15. -17. 6. - Dny m�sta - m�stské slavnosti a oslavy 799. výro�í založení m�sta Bruntálu. V pátek 15. 6. 
 bude 40. ro�ník Ve�erního b�hu Bruntálem, který lemují koncerty mladých kapel. V sobotním 
 programu 16. 6. vystoupí mimo jiné Martin Harich, Imodium, V�ra Špinarová, Marek Ztracený. 
 Ned�lní  hudební  nadílka  17. 6.  nabídne  v  podve�er hv�zdy popu skupinu Mandrage, 
 rockery z Hranic kapelu Traktor a bubeniky Jumping drums. 
20. 6. v 18 h. - Stonožka - Sn�hurka a sedm trpaslík� - Tane�ní škola Stonožka pro ve�ejnost p�ipravila 
 tane�ní pohádku 
24. 6. v 15 h. - Pohádková   babi�ka  -  O  kohoutkovi  a  slepi�ce   -   pohádková  babi�ka  uvádí  pohádku 
 O kohoutkovi a slepi�ce. Hraje se v malém sále divadla. Poslední pohádka p�ed prázdninami. 
 Vstupné 25 K� na míst�. 

Zámek Bruntál 
„�emeslo má zlaté dno“ - stálá expozice do 8. 12. 2012  
,,P�íroda Bruntálska“ - stálá expozice do 30. 12. 2012  
,,Chleb náš vezdejší“ - do 29. 7. 2012 - výstava - vše o chlebu 

Hrad Sovinec
Výstava: 2. 6. - 30. 9. ,,Sochy Vladimíra Preclíka (1929-2008)“  
16. 6. - 17. 6. 2012 - ,,Kmotra Smrt“ - lapkové a kati p�i práci na loupežnické stezce netradi�ní prohlídky 
hradních zákoutí za ú�asti skupiny historického šermu Ordal a gotické katovny Tormen 
23. 6. - 24. 6. 2012 - ,,Sovinecký šperk“ - šperka�i, kovotepci, �emeslné dílny na hrad�  
30. 6. 2012 - ,,Filmová noc“ - no�ní filmový klub s ve�erním koncertem 

M�stské divadlo, Mikulášská 21 
  2. 6. v 17 hod. -  KRNOVSKÉ SLUNÉ�KO - p�ehlídka scénického a výrazového tance tane�ních soubor�
 NABOSO ZUŠ Krnov a TAXMEN. Vstupné: 60 K�, d�ti a studenti 30 K�
  6. 6. v 19 hod. -  Adolf Branald a Radek Balaš: D�de�ek automobil - muzikál s hudbou George 
 Gershwina, kterou otextoval Ji�í Suchý. Hraje: T�šínské divadlo Vstupné: 150 a 130 K�
 (d�ti a studenti sleva)

Koncertní sí	 Sv. Ducha, ul. Svatého Ducha 
  2. 6. v 15 hod. -  BONI PUERI - koncert chlapeckého p�veckého sboru, který se �adí mezi významná 
 evropská hudební t�lesa. Vstupné: 120 K�
  2. 6. v 19 hod. -  DUO SPRING - Jaroslava P�cho�ová – klavír, Petr Verner – housle. Vstupné: 100 K�
  3. 6. v 15:30 hod. -  ŽENSKÝ P�VECKÝ SBOR - Host: Sbor Ostravské u�itelky. Vstupné dobrovolné! 
  7. 6. v 19 hod. -  Mezinárodní hudební festival JANÁ�K
V MÁJ 2012. Vstupné 140 K�
17. 6. v 15:30 hod. - nádvo�í - Krnovská cimbálová muzika - letní koncert. Možnost zakoupit ob�erstvení. 
 Vstupné dobrovolné! P�i nep�íznivém po�así bude koncert v sále. 
22. 6. v 19 hod. -  �ecké dny Krnov 2012 - koncert �ecké hudby - Jannis Moras, skupina Anatoli  

Flemmichova vila, Hlub�ická 20 
Výro�í m�sta Krnov v roce 2012 -  Tématická výstava k významným výro�ím m�sta. 
Malí�ství 19. Století - Dlouhodobá expozice portrétní a žánrové malby v oblasti západního Slezska 
2. �ervna – 1. �ervence - Výtvarná výpov�� d�tí - spole�ná výstava žák� a student� ZUŠ Krnov a  ZŠ Prudnik 

Výstavní prostory otev�eny úterý – ned�le   8:00 – 18:00 hodin 

Kultura v Bruntále 

Kultura v Krnov�
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ZVE VŠECHNY MILOVNÍKY P�ÍRODY NA VÝŠLAP 
Kdy:  16.6.2012 
Kam:  Vrbno pod Prad�dem – Zámecká hora – Plošina – Žárový vrch – Sedlová chata – Lyra – Karlova 

 Studánka (17km) 
Sraz:  8:30 hod. u hotelu Prad�d 

Kdy:  30.6.2012 
Kam:  Ov�árna – Prad�d – Velký D�d – Švýcárna – Malý D�d – Kamzi�í vrch – Vidly (14km) 
Sraz:  6:55 hod. na nádraží �D – autobus jede v 7:02 nebo 7:12 nastoupit lze na kterékoli zastávce  

Fotbalový oddíl TJ Sokol Vrbno pod Prad�dem 
by cht�l pod�kovat za uspo�ádání akce - sbírky pro 
naše nejmenší vrbenské fotbalové nad�je v ned�li 
13. 5. 2012. 

D�kujeme organizátor�m p. Jurkovi majiteli K - 
Baru a p. Kropá�kovi majiteli Tipsport baru, kte�í 
uspo�ádali fotbalové utkání svých štamgast� proti 
sob�.    Na   této   akci   se   vybralo   mezi   aktéry 
a návšt�vníky této akce 2600,- K�, které byly 
použity na nákup mí�� pro naše nejmenší 
fotbalisty. Pánové Jurka a Kropá�ek p�islíbili tuto 
akci ješt� tento rok jednou zopakovat. Moc si této 
snahy pomoci vrbenskému fotbalu vážíme. 
D�kujeme  

Další zájemci o jakoukoliv pomoc rozvíjet 
vrbenský fotbal a hlavn� mládežnické týmy  
neváhejte    a    kontaktujte    p.    Lindnera    ml. tel 

                  733 752 000. 
Za TJ Sokol Vrbno p. P. p�edseda fotbalového oddílu Petr Lindner ml. 

Pod�kování 

KLUB VRBENSKÝCH TURIST

p�i TJ SOKOL VRBNO POD PRAD�DEM
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Mladí fotbalisté si dne 22. 5. 2012 p�ivezli z krajského finále celostátní sout�že Mc Donalds Cup z Ostravy 
krásné t�etí místo v kategorii žák� 4. a 5. t�íd ze všech základních škol Moravskoslezského kraje. Gratulujeme!!! 

Kone�né po�adí:  1. Ostrava 2. Bílovec 3. Vrbno pod Prad�dem  
 4. Opava 5. Jabl�nkov 6 .�eský T�šín       Petr Lindner ml.  

Gratulace pro mladé fotbalisty z Vrbna 
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Dne 19. 5. 2012 se uskute�nil ve Vrbn� pod Prad�dem již 21.ro�ník pohárové sout�že v požárním sportu. 
Druhým  rokem  jsme  toto  klání  uspo�ádali  v  areálu závodního klubu Mír. Na startovní listinu bylo zapsáno 
26 družstev, z �ehož bylo 19 družstev muž� a 7 družstev žen. Sout�ž je za�azena do druhého ro�níku hasi�ské 
ligy Prad�d, která se nám stále rozvíjí, což dokazuje i letošní velmi p�kná ú�ast. B�hem celého sout�žního dne se 
na obloze neobjevil snad ani mrá�ek, takže nebránilo nic tomu, aby se sout�ž uskute�nila. V lo�ských letech jsme 
m�li na po�así sm�lu, ovšem letos nám to bylo vynahrazeno. Když uvádím vynahrazeno, tak opravdu doslova. 
Jako první se na start postavilo domácí družstvo muž� a s �asem 15,95s jsme nenašli p�emožitele, druhé skon�ilo 
družstvo z Janovic u Rýma�ova a na t�etím míst� byli hasi�i ze Sádku (okres Opava). V kategorii žen zvít�zilo 
op�t domácí družstvo s �asem 22,2s, na druhém míst� ženy z Vraclávku a t�etí ženy ze Skrochovic. Více o d�ní 
v hasi�ském sportu se m�žete dozv�d�t na webových stránkách hasi�ské ligy – Prad�d: www.hl-praded.cz. Jako 
každý rok jsme na vyhlášení p�edali velké množství cen, za které mnohokrát d�kujeme našim sponzor�m a také 
firm� Klí�, která nám prop�j�ila areál k po�ádání sout�že. 

Naši sponzo�i: M�sto Vrbno pod Prad�dem, Elektro Krupa, Petr Kopinec, Stavebniny Janík, René Darmovzal, 
Masna Opatrný, TWI – pan Pravda, Trafika Zv�d�lík, Urbaník CZ, Plasty Demel, Pizzerie Pomodoro, Restaurace 
Stone, IPG – Ing. Petr Gross, Hospoda u Soptila – Kv�toslav Zbo�il, Husquarna Manufacturing CZ, Autodíly 
Remeš 

Ond�ej Chalupa – velitel SDH 

Dne 11. 5. 2012, jsme se zú�astnili sout�že Hlídek mladých zdravotník�. Tato sout�ž prob�hla v areálu školy 
Jesenická  10  v  Bruntále.  Každá  hlídka  byla p�ti�lenná a d�ti byly rozd�leny do dvou kategorií. D�ti do 5. t�íd 
a d�ti starší. Naše skupina d�tí navšt�vuje 4. t�ídu ZŠ, takže sout�žili v kategorii I. stupn� Mladých zdravotník�. 
Celkem se sešlo 5 hlídek prvního stupn�. Naše d�ti si vylosovaly po�adové �íslo 2 a v tomto po�adí byly vyslány 
na stanovišt� se zran�nými. �ekala je t�i stanovišt�, kde ošet�ovaly bu	 jednoho nebo dva zran�né. Vše bylo 
skute�n� velmi dob�e naaranžované a namaskované, takže zran�ní vypadala jako opravdová. D�ti se zhostily 

Pohárová sout�ž v požárním sportu se hasi��m povedla 

TJ Sokol Vrbno fotbalový oddíl - Kroužek První pomoci 



46. strana

ZPRAVODAJ

ošet�ování  zprvu  trošku  bojácn�,  ale  pak  se  vzpamatovaly 
a ošet�ily všechna zran�ní. Musím uznat, že jsou opravdu  
velmi  šikovné  a  zaslouží  si  velikou pochvalu. N�kde si 
nebyly jisté, ale zase na druhou stranu v�d�ly i to, co jsme 
letos nestihli probrat. Velmi m� p�ekvapily a pat�í jim veliký 
dík. Jsou to: Nikola Kosnovská, Adéla Klí�ová, Jakub Koza, 
P�emysl Pechal, Marek Pospíšil a Mat�j Demel. 

Kone�né umíst�ní je pro nás velikým a radostným 
p�ekvapením. Dovezli jsme krásné 4. místo. Ano je to 
p�edposlední, ale ne poslední! A už se t�šíme na p�íští rok. 
Te	 se budeme cílen� p�ipravovat na sout�ž, protože již víme, 
jak to tam probíhá a co na nás �eká. 

Fotografie ze sout�že budou vystaveny v areálu TJ Sokol 
Vrbno fotbalové h�išt� na nást�nce. Tam se m�žete p�esv�d�it, 
jak daní zran�ní byli namaskováni a s �ím se d�ti tvá�í v tvá�
setkaly. A nikdo z nich nezkolaboval!!! 

Také d�kuji panu Dušanu Pechalovi, který nás svým 
mikrobusem dovezl na sout�ž i zp�t, a že mi pomohl 
doprovodit d�ti jako druhý vedoucí. 

Byl to opravdu krásný zážitek a za sebe d�kuji všem d�tem, 
které  chodily  do  kroužku,  i  když  t�eba  na  sout�ž   nejely, 
a t�ším se na další setkání v kroužku První pomoci. Pokud nás 
bude více, utvo�íme dv� i více hlídek. 

       Ladislava Lan�iová 
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Za královnu cyklistiky je považována silni�ní cyklistika. I p�es sv�tové úsp�chy cyklokrosa��, dráha��, 
horských cyklist� i jiných disciplin je i díl�í úsp�ch na silnici považován za víc. Od dubna se roztá�ejí kola i na 
�eských silnicích. Týden za týdnem se po�ádají závody po celé republice. Tak se jel i �eský pohár 19-20. Kv�tna 
v Dolanech u Olomouce sestavený ze závodu do kopce, kritéria a ned�lních silni�ních okruh�. ACS Vrbno 
obsazovalo tyto závody v mládežnických kategoriích šesti závodníky. V�tší po�et byl odchovanc�, nebo student�
SG Vrbno. V kategorii mladších žák� nastupoval Jakub Rohá�ek a poda�ilo se mu v kritériu 4.místo. Starší žáci 
A. Hlávka  a Š.Petruš ješt� výrazných výsledk� nedosáhli, ve výsledkových listinách si polepšila kadetka 
K.Škopcová. Velkého zlepšení dosáhl Ji�í Petruš, zvlášt� osmým místem v záv�re�né silnici. Nejvýrazn�jšího 
úsp�chu dosáhl junior Ros�a Brokeš. V jízd� do vrchu obsadil t�etí místo, na kritériu byl �tvrtý a ve spurtu 
silni�ního závodu na 90km dojel na druhém míst�. Celkov� byl na druhém míst� a dokázal se jako jediný vklínit 
mezi závodníky naší sou�asn� nejlepší juniorské stáje Mapei Olomouc, kte�í obsadili první, t�etí a �tvrté místo. 
Ros�a tak pokra�oval ve vynikajících kv�tnových výsledcích, kdy b�hem osmi dní sta�il vyhrát závody 

v Pardubicích, Karlovicích, 
Vidnav�, Ostrav� a nakonec 
na autodromu v Brn�, 
odkud je i fotografie.  

V polovin� kv�tna se 
v Pet�valdu po�ádalo 
krajské mistrovství. Naše 
mládež si odtud odvezla 
dva tituly mistr�
Moravskoslezského kraje. 
V kategorii mladších žák�
to byl Jakub Rohá�ek, 
v kategorii kadet� Ji�í 
Petruš. St�íbrnou medaili 
má R. Brokeš, když byl 
poražen svým kolegou z SG 
Vrbno A. Lantem /CPV 
KRNOV/, který je rovn�ž 

vychováván vrbenskými trenéry. 

I na domácí p�d� úsp�šn� pokra�uje sout�ž TRITUR, 
v jejímž rámci jsou po�ádány �asovky, spurtérské 
sout�že,  konal  se  27. ro�ník  závodu Okolo Drakova, 
u Sn�ženky  v  Mnichov�  prob�hl  závod  v   Duatlonu 
a koncem dubna jsme uspo�ádali závod Slezského 
poháru amatér� v Karlovicích, kterého se ú�astnilo 114 
cyklist�.   Zvít�zil   opavský   Lukáš   Heinrich,    který 
v   posledních   letech   mnohokrát   ve   Vrbn�   závodil 
i vyhrával. Ale po�ádáme i sout�že pro nejmenší 
s názvem Vrbenský Drá�ek. Posledního z nich, který se 
jel v ludvíkovském Autokempu, se zú�astnilo 33 
mladých cyklist� p�evážn� z Vrbna, ale i ze Zlatých 
Hor, Malé Morávky, Karlovy Studánky apod. Do konce 
�ervna nás ješt� �eká i otev�ení vrcha�ské sout�že 
závody na Hv�zdu a Videlský k�íž. Tyto malé závody 
velmi pomáhají výchov� cyklist�, kte�í potom  zúro�í 
zkušenosti na velkých závodech.                                                                       

acsvrbno.estranky.cz 

Silni�ní cyklistika 
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Vrbenský drá�ek je nový cyklistický seriál pro d�ti a mládež, který po�ádá místní cyklistický spolek ACS 
Drak Vrbno a který je ur�en pro všechny d�ti od dvou do �trnácti let. První závod tohoto seriálu se konal na 
za�átku dubna v Cykloareálu �erná Opava v Mnichov� a prob�hl za velké nep�ízn� po�así, další dva závody 
však prob�hly za krásného slune�ného po�así a p�ilákaly tak v�tší po�et d�tí. 

Naproti vrbenskému nádraží se 28. dubna konal 2. závod seriálu. Závodilo se na louce v okolí zdejšího h�išt�. 
Závodníci byli rozd�leni do skupin podle výkonnosti a v n�kolika rozjíž	kách bojovali o body do po�adí. Kdo 
získal bod� nejvíce, m�l možnost utkat se o celkové vít�zství ve finále.  V n�m zvít�zil Jakub Šíbl z Malé 
Morávky, kterému podlehl i vít�z prvního závodu Jakub Rohá�ek (ACS Drak Vrbno). Na t�etím míst� se umístil 
Št�pán Petruš (ACS Drak Vrbno) a nejlepší dívkou byla Nela Ha
áková (SKM Zlaté Hory). Mezi mladšími si 
nejlépe po�ínal ludvíkovský Jan Putner, který dokázal porazit zkušeného polského závodníka  Mateusze Rojeka 
(Ktukol  Glucholazy).  Na  t�etím  míst�  skon�il  Tomáš  Bambušek z Mnichova. Za nimi se o prvenství poprala 
i d�v�ata, kterých bylo v této kategorii dokonce více než chlapc�. Nejlépe se da�ilo Thaise Otipkové, když ve 
finále porazila Annu Ška�upovou. T�etí místo vybojovala Majda Mí�ková. V závod� startovaly i d�ti na malých 
kolech a odrážedlech. Mezi nimi byl nejúsp�šn�jší Šimon Tom�ík p�ed Radkem Šíblem  a Ani�kou Fiálkovou. 

O týden pozd�ji se sjeli závodníci do Ludvíkova, kde pro n� po�adatelé p�ipravili další závod. Závodu se 
zú�astnilo 33 d�tí a tentokrát se jel celý závod po silnici – využili jsme okruh v krásném prost�edí kempu. Celý 

závod se jel op�t systémem rozjížd�k tak, aby d�ti m�ly možnost b�hem dne závodit vícekrát a mohly tak 
zdokonalovat a vylepšovat své cyklistické dovednosti. Finálová jízda v kategorii žák� byla velice dramatická, 
b�hem závodu se n�kolikrát promíchalo po�adí. Vít�zem se nakonec stal Adam Hlávka (ACS Drak Vrbno) p�ed 
Bártem Veseckým (SKM Zlaté hory) a Jakubem Rohá�kem (ACS Drak Vrbno). Jedinou dívkou, která se dostala 
do finále, byla Klára Škopcová, v druhém finále se pak o druhé a t�etím místo poprala d�v�ata z SKM Zlaté Hory 
Nela Ha
áková a Kamila Hastíková. Jediným p�edžákem, který se probojoval mezi žáky, byl Mateusz Rojek 
(Ktukol Glucholazy). 

I ostatní p�edžáci m�li možnost bodovat v rozjíž	kách a postoupit do finále. Ve finále se utkalo p�t nejlepších, 
mezi nimi zvít�zil teprve p�tiletý závodník z týmu BikeOne Opava Karel Naiser, druhý dojel do cíle Tomáš 
Bambušek a za ním již o prvenství bojovaly nejlepší dívky. Zvít�zila Marie Fiálková p�ed Kate�inou 
Mlyná�ovou, nejlepší v druhém finále byla Thaisa Otipková. Op�t se sešly i d�ti na malých kolech a odrážedlech. 
Tentokrát byla jasnou vít�zkou kolob�žící Marie Bambušková p�ed Adamem Petlachem a Václavem Naiserem. 
Záv�rem d�kujeme Obci Ludvíkov, která závod sponzorovala, a také majiteli a správci Autokempu Dolina za to, 
že nám umožnili po�ádání závodu v prostorách kempu. 

Další závod seriálu Vrbenský drá�ek prob�hl po uzáv�rce Zpravodaje v Karlovicích, v �ervnu seriál pokra�uje 
dalšími závody – 16.6. v Železné, 23.6. v Karlov� Studánce a finále seriálu prob�hne 1. �ervence 
v mnichovském areálu �erná Opava.  

     Alena Mlyná�ová  
www.acsvrbno.estranky.cz 

Vrbenský drá�ek 
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Osm závod� z deseti mají za sebou sportovci, kte�í bojují o titul nejvšestrann�jšího sportovce m�sta Vrbna. 
Tuto sout�ž již t�etím rokem po�ádá Sportovní gymnázium ve Vrbn� a zú�astnit se mohou nejen studenti 
gymnázia, ale i ve�ejnost. V letošním ro�níku zatím závodilo 65 sportovc� z Vrbna a okolí.  

Orienta�ní b�h je v našem m�st� sport s dlouhou historií a není málo t�ch, kte�í si v mládí „b�hání s mapou“ 
vyzkoušeli. Ve�ejný závod v orienta�ním b�hu, který byl za�azen do seriálu Trivallis cup, se konal 26. dubna  
v lesích  u Sokolské chaty. Závodu se zú�astnilo 24 b�žc�, pro které byly p�ipraveny dv� trasy – kratší 
dvoukilometrová a náro�n�jší 4 kilometrová. Na dlouhou tra� se vydalo 9 závodník�. Nejrychleji si s nástrahami 
trati poradil Vojt�ch Matuš (SK Vrbno), který jako jediný zab�hl závod pod 20 minut. Na druhém míst� dob�hl 
Ji�í Ju�ík (SK Vrbno) s dvouminutovým náskokem p�ed nejlepším veteránem Pavlem Pytelou (HO Vrbno). 
Jedinou ženou, která se odvážila na dlouhou tra�, byla Michala Knápková (SK Vrbno), nejlepší na krátké trati 
byli Jakub Rohá�ek  a  Klára Škopcová (oba ACS Drak Vrbno).  

Závodu se zú�astnily i d�ti ze Základní školy v Karlov� Studánce, které si do Vrbna zajely v rámci 
turistického kroužku. S ohledem na náro�nost terénu se d�ti vydaly na tra� ve dvou skupinkách s doprovodem. 
Lépe se s mapou poprala skupinka ve složení Dohnálek, Hrabina, Korhel, Urbánková, Putner, jejich �as byl 27 
minut.  O  n�co  déle  kontroly  hledala  druhá  skupinka (Pattermann, Svoboda, Šmach, Raichlová, Zv�d�lík), ale 
i oni závod dokon�ili v solidním �ase.  

Do celkového po�adí se po osmi závodech zapo�ítává sedm nejlepších výsledk�. Ve vedení sout�že je stále 
Pavel Pytela, na druhém míst� je nejlepší žena Klára Škopcová. P�iost�uje se mezi mladíky, dop�edu se prodral 
Vojt�ch Matuš, se stejným po�tem bod� je ve vedení spolu s Jakubem Rohá�kem a ani další z po�adí nemají 
velký bodový odstup. Uvidíme, jak si mladíci budou po�ínat v posledních dvou závodech. P�edposlední závod se 
konal po uzáv�rce Zpravodaje a byl to závod v duatlonu – výsledky najdete na www.sgvrbno.cz.  Záv�r letošního 
ro�níku Trivallis cupu je naplánován na 12. �ervna, finálovým závodem bude závod v silni�ní cyklistice Na 
Videlský k�íž, po dojetí závodu bude vyhlášeno i celkové po�adí 3. ro�níku Trivallis cupu.  

    Alena Mlyná�ová 

Charitativní akce op�t vyrazí na Prad�d 
Na kole d�tem. Práv� tato akce op�t po roce zavítá na Prad�d. Charitativní cyklotour p�ijede 10. �ervna. Stejn�

jako  vloni se m�žete p�idat k pelotonu, který tentokrát povede z Brna. Na Prad�d by m�li cyklisté vyjet kolem 
16 hodiny. Více o této akci na www.nakoledetem.cz, kde se m�žete podívat na fotografie z lo�ského ro�níku, 
kdy královská etapa kon�ila v Karlov� Studánce.  

3. ro�ník Trivallis cupu mí�í do finále 

Cyklotour Na kole d�tem 2012 
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Foto:  Josef  Zimof�ák  p�iveze  op�t  peloton  cyklist�  na  Severní  Moravu. 10. �ervna vystoupají na Prad�d 
a p�idat se m�žete i vy! Foto: Martin K�s 

Cyklotour Na kole d�tem 2012 
Ve  dnech  3. až 16. �ervna 2012 se koná již 3. ro�ník ve�ejné charitativní cyklotour Na kole d�tem. Jedná se 

o jedine�nou akci, která se svým charakterem a mezinárodním rozsahem za�adila mezi významné projekty na 
podporu onkologicky nemocných d�tí. 

Peloton cyklist� v �ele s Josefem Zimov�ákem vyrazí na cyklojízdu nap�í� bývalým �eskoslovenskem. P�idat 
se m�žete každý na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu. Mezi aktivními ú�astníky cyklojízdy nebudou chyb�t 
ani významné osobnosti, úsp�šní sportovci a známé tvá�e. 

B�hem  jízdy  cyklisté  zavítají  do  Polska,  Rakouska  a  N�mecka.  Navštíví  tak�ka  všechny  kraje   �eské a 
Slovenské republiky, zastaví se v partnerských m�stech a osobním p�íkladem, formou osv�ty a propagace p�edají 
široké ve�ejnosti odkaz ,,My, kdo máme št�stí, že jsme zdraví, musíme pomáhat t�m, kdo ho mají mén�“.

10. �ervna 2012 - Brno – Prad�d 152km
8. etapa: 35 m�st a obcí 

• Brno (7:00 hod.) – Ochoz – B�ezina – K�tiny – Jedovnice – Kotvrdovice – Lipovec – Rozstání – 
Otinoves – Drahany – Plumlov (9:30 – 10:00 hod.)

• Mostkovice – Smržice – �elechovice na Hané – Slatinky – Slatinice – Rataje – T�šetice – Ústín – 
Topolany – Ne�edín – Olomouc (11:30 – 12:00 hod.)

• Pavlovi�ky – Chválkovice – Týne�ek – Dolany – Šternberk – Hlásnice – Chabi�ov – Mutkov – 
Huzová – Kn�žpole – Stránské – Rýma�ov (14:00 – 14:30 hod.)

• Dolní Moravice – Malá Morávka – Prad�d (16:00 hod.)

,,Spole�nost bez knih je jako spole�nost bez krve.“ /Václav Malý, biskup/ 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  LESCHINGER, M.:  Cyklovýlety po �esku: na kole za poznáním �ech, Moravy a Slezska.  Ústí nad 
    Orlicí: Flétna, 2011. 
2.:  TOMAN, I.:  Motivace zven�í je jako smrad.  Praha: Taxus, 2010. 
3.:   ŽÁK, J.:  Co ješt� Pa�íž ne�ekla.  Brno: Jota, 2011.
4.:  KIRCHNER, A.:  Salin dar: mat�in p�íb�h.  Praha: Mladá fronta, 2012.
5.:  UZEL, R.:  Rozpomínání.  Praha: XYZ, 2012.

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v �ervnu 
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… pro d�ti a mládež 
1.:  BRÜNING, CH.:  Japonská minizví�átka z rokajlových korálk�.  Ostrava: Anagram, 2012. 

…z beletrie 
1.:  HARPER, T.:  Mozaika stín�.  Praha: BB art, 2012. 
Byzanc v záv�ru 11. století zápasí s východním tureckým nebezpe�ím, ale i se západními barbary, kte�í prý p�išli 
osvobodit Jeruzalém, ale hlavn� by se rádi zmocnili ch�adnoucí, le� bohaté �íše. Císa� jen o vlas unikne vražd�. 
Bývalý žoldné� Demetrios  Askiates má zjistit, kdo má v tomto zlo�inu prsty. Musí se proto pono�it do dusných 
intrik kolem panovníka a jednat s varjažskými žoldné�i, italským kupcem i eunušským dvo�anem. Velkolepá 
historická freska s ne�ekaným rozuzlením p�ináší p�íb�hy nejen krutých boj�, ale i lásky a zrady. 

2.:  WALZ, E.:  Závoje princezny Salome.  Praha: Knižní klub, 2012. 
Salome, princezna z Judeje, vnu�ka krále Herodese – zrazená, zneuznaná, potupená. Vlastním národem 
prohlášena za zrádkyni a vražedkyni a nemilosrdn� vyhnána ze zem�. Ale také žena, jejíž �arovný tanec se závoji 
již více než dv� tisíciletí vyvolává fantazie básník�, malí�� a skladatel�. Kdo z nás však ví, jaký byl skute�ný život 
této výjime�né ženy, jež se z lásky dopustila nejv�tší chyby a omylu ve svém život�… 

3.:  CHRISTER, S.:  Odkaz Stonehenge.  Praha: Knižní klub, 2012. 
Osm dní p�ed letním slunovratem je ve Stonehenge podle pradávných rituál� ob�tován �lov�k. Téhož dne se 
profesor Nathaniel Chase, uznávaný kunsthistorik a archeolog, na svém honosném jihoanglickém sídle zast�eli. 
Svému synovi Gideonovi, s nímž se léta nestýkal, zanechá dopis s podivným vzkazem. V otcov� starobylé vile, 
kterou se n�kdo pokusil vykrást, objeví Gideon v tajné místnosti desítky Nathanielových deník�. Zašifrovaných. 
S policistkou Megan Bakerovou se vydají po stopách spole�enství  zasv�ceného ochran� prastarého Stonehenge. 

 4.:  GIBBINS, D.:  Trojská maska.  Praha: Metafora, 2011. 
 Každý ví, že Heinrich Schliemann vykopal Tróju. Ukázal ale sv�tu všechno, co na tom legendárním míst� našel? 
Zdá se, jako by dávné zlo, jež smetlo kvetoucí civilizaci a ukon�ilo v�k hrdin�, nezem�elo s padlými králi, ale 
p�etrvalo až do nové doby a hnalo lidstvo dál, do dalších krvavých, ni�ivých válek. Nacistická posedlost 
neomezenou mocí se nezastaví p�ed ni�ím, ani když od konce druhé sv�tové války uplynulo už n�kolik desetiletí…  

5.:  POŠÍVAL, Z.:  Zakázané doteky.  Praha: Epocha, 2012. 
Další z p�ípad� zemana Jožíka Bukovského je volným pokra�ováním autorových p�edchozích historických 
román� s detektivní zápletkou. Téma p�íb�hu o velké lásce, zlo�inu a trestu za�íná nálezem truhly s ostatky 
zavražd�ného  dít�te,  vhozeného  do  rybníka  nedaleko  Pelh�imova.  Zeman Jožík se ujímá objas�ování záhady 
a s pomocí svých syn� pátrá, co v�zí za zr�dným zlo�inem. 

6.:  MATYÁŠOVÁ, B.:  Klára nad propastí.  Praha: Motto, 2012. 
Snad každá jsme n�kdy �ekla, že se z TOHO zblázníme. Že jsme z TOHO na prášky. Že nás z TOHO odvezou. 
Mn� se to stalo. Bohužel. Stalo se mi to na rodi�ovské dovolené, v tom úžasném období, kdy jsem se starala o dv�
malé, krásné a díkybohu zdravé d�ti. V období, kdy manžel nem�l milenku, m�l dobrou práci a vlastn� nám NIC 
nechyb�lo. Jednoho dne jsem se ocitla doslova hubou na podlaze a nebylo cesty jinam než do Bohnic. I tak jsem 
za to vd��ná. Vzala jsem to jako šanci. A mimo jiné napsala knihu.  

7.:  OBERMANNOVÁ, I.:  Život je ples. 1, 2.  Praha: �eská televize, 2012. 
Život je pes. Ale když se nau�íte jak na to, m�že být i ples. Knihy Ireny Obermannové ke stejnojmennému seriálu 
ukazuje, že nau�it se vid�t sv�t z té lepší stránky je možné i ve stá�í. 

… pro mládež 
1.:  DURKOVÁ, M.:  P�íhody �erné �arod�jnice.   Praha: Fragment, 2012. 
�erná �arod�jnice je strašidelná nešika. Sotva se vymotá z jednoho dobrodružství, už na ni �eká další zmatek. 
Ob�as to nevypadá zrovna r�žov�, ale našt�stí má dobré kamarády, kte�í ji ochotn� p�isp�chají na pomoc. Se 
svojí botou Žralb�tou a neposedným košt�tem se rozletí dokonce až do Ameriky! Jak tohle asi dopadne?
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„Když muž se ženou slaví svoji svatbu perlovou, 
pak zjistí, jak �as jen letí, 

ve spole�ném život� a ve výchov� d�tí“. 
Dne 5. �ervna 2012 oslaví 30 let spole�ného života

Vlasta a Pavel Šenkárovi. 

Hodn� lásky Vám do dalších let p�eje  
syn Pája s rodinou, 

 dcera Míša s rodinou a syn Jakub. 

2.:  ABEDI, I.:  Potlesk pro Lolu!  Praha: Mladá fronta, 2012. 
V p�edchozích dílech si Lola vyzkoušela být zp�va�kou, noviná�kou a tajnou agentkou. Tentokrát sní o tom, že se 
stane here�kou! Ve škole nacvi�ují p�edstavení Sn�hurky v moderním provedení a do toho jsou se svou nejlepší 
kamarádkou Ró pozvány do castingové agentury na konkurz na nový film o Drákulovi! Cesta za potleskem 
nebude však pro Lolu tak úpln� bez p�ekážek…  

3.:  RIORDAN, R.:  Bohové Olympu. Proroctví.  Praha: Fragment, 2012. 
Vítejte zpátky v Tábo�e polokrevných! Volné pokra�ování napínavé dobrodružné série Percy Jackson práv�
za�íná! Do Tábora polokrevných p�icházejí noví hrdinové Jason, Piper a Leo. Ale než se sta�í po�ádn�
rozkoukat,  �eká  je  nebezpe�ná  výprava,  vedená  záhadným  Proroctvím.  A  poda�í  se  p�i  tom všem vypátrat 
i Percyho Jacksona, ztraceného hrdinu?

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

28. 4. 2012  Petr Bystro	 (Hlu�ín) + Jitka Ondruchová (Karlovice) 

Bc. Dagmar Podešvová, matriká�ka 

Robin   Dr o bný   Vrbno pod Prad�dem 

Beata   Hur i no vá   Vrbno pod Prad�dem 

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

   Gertruda   � i hal í ko vá  Vrbno pod Prad�dem 

   Elena   Fi l i p� í ko vá   Vrbno pod Prad�dem 

   Zden�k   Mül l ner   Vrbno pod Prad�dem 

   František   Vac ul í k   Vrbno pod Prad�dem 

   Ludmila   Ka�ur o vá   Vrbno pod Prad�dem 

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

Uzav�ené manželství 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

53. strana

ZPRAVODAJ

Dne 28. �ervna 2012 oslaví krásné 75. narozeniny  

pan Karol Rybár 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší, pevné zdraví a stále veselou mysl do dalších let Ti p�eje  
dcera Helena s rodinou, syn Petr a Pe�ka.  

Dne 5. �ervna 2012 oslaví své krásné 50. narozeniny 

paní Eva Žá�ková 
z Vrbna pod Prad�dem. 

„Milá babi�ko, snad tohle naše p�ání�ko pot�ší Tvé srdí�ko, 
že vzpomn�li jsme si te�, práv� když slavíš 50 let. 

Víne�ko popíjej, písni�ku zpívej a s dobrou náladou na vše se dívej. 
P�ijmi naše blahop�ání, nech� se Ti splní Tvá tajná p�ání“. 

Vše nejlepší, hodn� zdraví, št�stí, lásky... 
Ti ze srdce p�ejí manžel Ji�í, syn Dalibor s p�ítelkyní Janou,  

vnuk Domini�ek a syn Vladimír s p�ítelkyní Sabinou. 

Kdo se cítí v duši mlád, žije si na sv�t� rád. 
Hodn� smíchu hodn� zdraví, A� T� život stále baví ! 

Lásku, št�stí, dobrou víru, udržuj vždy správnou míru, 
života si užívej, do sta let Ti bude hej!!! 

Dne 18. �ervna 2012 oslaví své krásné 70. narozeniny 

paní Libuše Riedlová 
z Vrbna pod Prad�dem - Mnichova 

Vše nej, hlavn� hodn� zdraví�ka, p�eje celá rodina 

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

Dne 1. �ervna 2012 oslaví své krásné 60. narozeniny 

pan Ivan Vavrek 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Všechno nejlepší, hodn� zdraví, št�stí a lásky do dalších let  
p�ejí p�ítelkyn� Jarmila a p�átelé.  
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Dne 5. �ervna 2012 oslaví své krásné 50. narozeniny 

paní Edita Lá�ová 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné. 

Všechno nejlepší, pevné zdraví a stálou životní pohodu do dalších let  
Ti p�eje manžel Ivan s celou rodinou 

Dne 9. �ervna 2012 oslaví zlatou svatbu 

manželé Karel a Ilona Schindlerovi 
z Vrbna pod Prad�dem.  

K jejich životnímu jubileu 50 let spole�ného života srde�n� blahop�ejeme a p�ejeme naší mamince - babi�ce 
a tatínkovi - d�de�kovi, mnoho pevného zdraví, št�stí a lásky   

do dalších let. P�ejí d�ti s rodinami. 

„�as – ten po�ád sp�chá mílovými kroky. 
Nikoho z nás nevynechá, když p�i�ítá roky...“ 

Dne 3. �ervna 2012 oslaví krásné 60. narozeniny 

paní Jarmila Maršalová 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Hodn� zdraví, št�stí, lásky a osobní spokojenosti z celého srdce p�ejí  
dcery Leonka s Pepou, Zlatka s Milanem, vnuk Ji�í�ek, rodi�e a sestra Dana 

s rodinou. 

Dne 24. �ervna 2012 se dožívá 

paní Marie Svobodová 
z Vrbna pod Prad�dem 

krásných 88 let. 
Všechno nejlepší, pevné zdraví, optimismus a pohodu do dalších let  

Ti p�eje syn Bed�ich s rodinou 
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Vzpomínáme 

Léta plynou a bolest v srdci nad ztrátou milovaných z�stává.... 
Už je tomu 30let, co nás navždy opustil m�j milovaný bratr  

pan Ji�í Hanák 
 a maminka Anastázie Hanáková. 

Kdo jste je znali, v�nujte jim tichou vzpomínku 
Sestra a dcera Libuše Riedlová s rodinou. 

Dne 19. �ervna 2012 vzpomeneme 27. smutné výro�í úmrtí 

Jirky Sotolá�e 
z Karlovy Studánky 

Dne 27. kv�tna 2012 jsme vzpomn�li  
11. smutné výro�í úmrtí jeho maminky 

paní Anny Sotolá�ové 
a dne 23. �ervna 2012 vzpomeneme  
14. smutné výro�í úmrtí jeho tatínka 

pana Josefa Sotolá�e 
Vzpomínají Yvona a Ani�ka Sotolá�ovy.  

„�as utíká a nevrací, co vzal, 
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál“. 

Dne 1. �ervna 2012 vzpomeneme 10. výro�í úmrtí 

paní Ji�iny Strnadlové 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

Stále vzpomíná syn Václav s rodinou. 
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„�as utíká a nevrátí, co vzal, 
jen láska a vzpomínky v srdcích z�stávají“. 

Dne 22. �ervna 2012 vzpomeneme 4. smutné výro�í úmrtí 

paní Anny Kosteasové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S úctou a láskou vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinou.  

„Jak krásné by bylo Ti p�át, jak t�žké je u hrobu stát a vzpomínat“. 
Dne 7. �ervna 2012 vzpomeneme nedožité 60. narozeniny 

pana Ji�ího Vondry 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná syn Lud�k s rodinou 

Dne 18. �ervna 2012 uplyne 18 smutných let,  
kdy tragicky zahynul náš syn 

René Bilonoha. 

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou rodi�e,  
brat�i Tomáš a Michal s rodinou,  

babi�ka, teta Milka a Lidka s rodinami. 
„Kdo jste ho m�li rádi, vzpome�te s námi“.  

„Tv�j krásný úsm�v se prom�nil v žal,  
jen vzpomínky nám z�staly a roky b�ží dál, 

naše v��ná vzpomínka doletí až do nebe,  
Ty víš, že naše srdí�ka bijí jen pro Tebe“. 

Dne 8. �ervna 2012 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí  
naší drahé maminky a babi�ky 

paní Anežky P�ibylové 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomínají syn František a dcera Hana s rodinami.  
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Inzerce 
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