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1.
Dopl te názvy:
a) Je to eský hrad, pozd ji zámek, zapsaný v památkách UNESCO, majetek rodu Rožmberk
s unikátním barokním zámeckým divadlem. Je to ----- ------b) Hlavn díky svým zahradám se dostala moravská -------ž na seznam památek UNESCO, zahrady
se jmenují -- --- a P--------á.
c) Moravské m ste ko pod v ží Trúbou, odkud si p ivezete vo avé uši se jmenuje --------k.
d) Nejv tší hradní z ícenina v echách, známý husitský vojev dce zde p išel o druhé oko. Je to ---í.
e) Tajemná paní Perchta se toulá hradem, který je ze t í stran obto ený ekou -l----u, hrad se jmenuje
R-------k.
f) Vodní pevností je hrad Š-----.
g) M stská památková rezervace, památka UNESCA je renesan ní m sto se zámkem --- .
h) Symbolem eského Ráje je z ícenina hradu -----y. P ístupny ve ejnosti jsou dv v že, kterým se
íká --nn- a -a--.
ch) Renesan ní zámek, nechvaln proslulý arod jnickými procesy V---- -----y.
V obci se nachází také papírna, která vyrábí starou metodou ----í papír.
i) Nad Krnovem na C----- je z ícenina hradu Š-------k.
j) Babi ino údolí je spojeno se zámkem ------ —c.
k) V m st Javorníku gotický hrad -----ý --ch.
l) Nedaleko Rýma ova --v----.
m) Byl zde uv zn n mladi ký Václav II., zaujal romantického básníka K.H.Máchu a je to ---d--.
n) Pevný hrad, využitý v mnoha filmových pohádkách je --u---.
o) Dominantou moravské metropole je -------k.
p) Hrad od kterého ,,v tor v je“ je ------.
q) Tradi ní setkání um leckých ková

se koná na hrad ---f---- .

r) Nejznám jší a nejlépe dochovaný eský hrad, spojený s Karlem IV. je ---------.
s) Zámek spojený s ,, ernými barony“ se jmenuje Z----- ----.
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t) Byl od 17. století v majetku ádu n meckých rytí , pat í do Slezska a je to -----á-.
u) Anglie na jihu Moravy je zámek ------e.
2.
P esmy ky s názvy m st:
a) VOLITEL
b) CIUSEŠ
c) VAMYJA
d) ELZP
e) OVRKN
f) VOCHRARAH
g) OBRÁT
h) NIVÁRAK
i) COULOMO
j) REVOP
3.
Jaká pochutina vás napadne p i vyslovení názvu m sta:
a) Pardubice
b) Vizovice
c) Znojmo
d) Karlovy Vary
e) Olomouc
f) Plze
g) Mikulov
h) Krnov
i) Loštice
j) Opava
k) Štramberk
l) Ho ice
4.
Na záv r p esmy ka, která ukrývá jednoslovný výraz, který mají rádi p edevším d ti,
ale i mnozí dosp lí: HADKOPÁ
za M K p ipravila Olga Hulínová

autor: Michal Tománek
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O Šípkové R žence - voln p evypráv la Tereza Procházková, 3. B, ZŠ Vrbno pod Prad dem
Bylo nebylo, v jednom království si král a královna moc p áli d átko.Každá služebná m la d ti ek
alespo p t ,ale král s královnou ani jedno.
Bylo to tedy velmi smutné království.Ale jednoho dne se p ece kone n do kali a narodila se jim
hol i ka. Pojmenovali ji R ženka, podle r ží, které rostly všude okolo zámku.
Za aly se chystat velké k tiny, král pozval hosty z celého království a také sudi ky. Pro velké
starosti s p ípravami však král na jednu sudi ku zapomn l. Sjeli se všichni vzácní hosté, i princezny
a princové a také ty sudi ky. Každý obdivoval malou princeznu a p ál jí to nejlepší.Když p išla ke
kolébce první sudi ka, p edpov d la R žence krásu a št stí. Druhá jí p edpov d la lásku a v rnost.
Ale co se nestalo? Do dve í vtrhla t etí sudi ka, ta, kterou král zapomn l pozvat. Šla rovnou
k R žence a p edpov d la jí, že v den jejích sedmnáctých narozenin se píchne o trn a usne na v ky
i s celým královstvím! Ale vtom p išla ke kolébce poslední sudi ka.Sice kletbu nezlomila, ale ekla,
že až uplyne sto let, R ženku najde krásný princ a ten ji vysvobodí z hrozné kletby.
Od té doby bylo celé království zase smutné. Král nechal okamžit posekat všechny r že okolo
zámku.R ženka rostla do plné krásy, jak jí sudi ky p edpov d ly. Když se blížily její sedmnácté
narozeniny, král s královnou se o ni báli ím dál tím víc. V den narozenin dceru zav eli do jedné
z komnat, aby ji uchránili p ed kletbou. R žence den ubíhal pomalu a o samot .V komnat objevila
tajná dví ka a t mi se dostala do zámecké v že.
Spat ila babi ku, která m la ve váze r že.R ženka se babi ky zeptala, co to jsou za krásné kv tiny,
které jsem nikdy p edtím nevid la?Babi ka jí ekla, že to jsou šípkové r že a a si k nim p ivoní,
chce-li. R ženka sáhla po r ži, p ivon la si , píchla se o trn a kletba se naplnila.R ženka usnula a s ní
celé království. Spala dlouhých sto let.
Po sto letech p ijel do královského m sta mladý princ. Protože byl po dlouhé cest unavený,
zamí il do místního hostince a požádal o nocleh. Ptal se hostinského, co je to tam za šípkovou
horu,kterou jsem vid l cestou do m sta?Hostinský mu ekl, že je to bývalé královské sídlo.P ed sto
lety se v n m slavily narozeniny princezny R ženky a vyplnila se zlá kletba. Kletbu zlomí
a princeznu s celým královstvím vysvobodí jen princ, který bude mít dobré srdce. Mnoho princ
pokoušelo se prosekat šípkovými ke i k zámku, ale žádnému se to ješt nepoda ilo.
Princ se rozhodl, že to další den zkusí.Ráno si nabrousil me a vydal se k zámku.Sekal a sekal, až
se prosekal k zámecké brán .Otev el ji a procházel zámkem. Král, královna, sloužící, kucha i,
poddaní, všichni stáli jako sloupy a spali.Princ se tomu velmi divil.Došel až do v že a uvid l zlou
sudi ku a spící princeznu.Sudi ka na n j použila mizící kouzlo. Princ mu ale nastavil me , kouzlo se
od me e odrazilo a let lo p ímo na zlou sudi ku. Ta zmizela. Princ se sklonil ke spící princezn
a políbil ji.Princezna se probudila a s ní i celý zámek.Celé m sto se radovalo, král s královnou
vystrojili velkou svatbu a princ s princeznou žili š astn až do smrti.
Zví ecí d m
Byl jednou jeden dome ek, byl zví ecí. Uvnit m l všechno od zví at. T eba k eslo ve tvaru
ko ky,televizi m li jako hlavu býka a televizní anténa na st eše – to byly jelení parohy.Ale jen
kuchyni m li normální, jinak úpln všechno m li zví ecí.Pro by ne, když tam žila zví ata?No vlastn
to byla hotová zoologická zahrada.V dom m li osm pater. Tam, kde bydleli psi, m li schody z psího
jídla, židle z kosti ek a všechno možné.A to nevíte, co m li sloni.M li houpa ky, ale museli jim už
asi desetkrát m nit provaz, protože sloni jsou t žcí.Prost to byl parádní zv inec.Ko ky, ty m ly
z druhé strany dve í škrabadlo a vždy, když vešly, tak si trochu nabrousily drápky.M ly tam hotový
ráj. Dome ek stál v Kv tinové ulici a to m sto se jmenovalo Kv tinkov a proto bylo v tom m st
po ád krásn . A v tom dome ku bylo po ád veselo.
Tereza Procházková, 3.B, ZŠ Vrbno pod Prad dem
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Pár tip na další prázdninové výlety v okolí
Hrad Sovinec
14. a 15. 7. 2012 - ZA EST KRÁLE – Historická akce s bitvou a celodenním programem
28. a 29. 7. 2012 - ST EVÍC KN ŽNY HORTENZIE - V sobotu ve er Bartolom jská noc: Mýtický, velkolepý
ve erní program s oh ovou show a oh ostrojem.
4. a 5. 8. 2012 - PAST NA MEDV DA - Lesnické a sokolnické slavnosti. V ela ské a košíka ské emeslo
s ukázkou zru nosti ezbá .
11. a 12. 8. 2012 - NA P IKAZ CÍSA E - Gotický rytí ský turnaj v seku me em. Život a etiketa p i námluvách
na gotické tvrzi. Akce s celodenním programem.
18. a 19. 8. 2012 - HODOKVAS RYTÍ E KOBYLKY - Historická akce s bohatým celodenním programem.
zámek Bruntál - pond lí – ned le 9:00 – 17:00 hod, tel. 554 709 152
28. ervence - Pou ke sv. Ann - Annaberg
ervenec - Turnaj starost v tenise - Vrbno p. P.
11. srpna - Žabák - rybník v And lské Ho e
10. – 14. 7. – Vodnický splav - velké setkání vodník na Slezské Hart - www.rybnikari.cz
Zámek Linhartovy – otev eno sobota, ned le 11:00 – 17:00, po dohod i jindy tel.554652241
Ve erní prohlídky ZOO Ostrava - každou sobotu
Halouzkova galerie – otev eno denn 9:00 18:00, tel. 554295127, www.pradedovagalerie.cz
nová rozhledna ve M st Albrechticích
Priessnitzovy lázn Jeseník – nový p írodní balneopark
Termální koupališt Velké Losiny, tel. 583 394 111
M stské koupališt Uni ov, tel. 585 054 305
Festival Chu Jeseník - originální recepty z Jeseník va í pro své hosty dvacítka restaurací. Návšt vníci je
poznají podle speciálního ozna ení u vchodu. N který z tradi ních pokrm m žete ochutnat p ímo na Prad du.
Další tipy na www.jeseniky-rodina.cz

18. – 30. 8. 2012
areál koupališt Vrbno pod Prad dem
18. 8. - Probudím se v era - R
19. 8. - Diktátor - USA titulky
20. - 21. 8. - Doba ledová 4: Zem v pohybu - USA . v.
22. 8. - Prci, prci, prci ky: Školní sraz - USA titulky
23. - 24. 8. - Líbáš jako ábel - R
24. - 25. 8. Muži v erném 3 - USA . v.
27. 8. - Okresní p ebor - Poslední zápas P.H. - R
28. 8. - Signál - R
29. 8. - Madagaskar 3 - USA . v.
30. 8. - Sn hurka a lovec - USA . v.
Vstupné: 80,- K , za átky p edstavení 20:15 hod. Filmy mají letos premiéru.

5. strana

PRÁZDNINOVÁ P ÍLOHA ZPRAVODAJE

Jednou ud lá n jaký ech díru do sv ta a doma mu to hned nat ou.
Zpracování: fejeton
Máme tu íjen (zase). Nejkrásn jší a také nejtypi t jší období našich st edoevropských podzim .
Na tento boží as hodí se nejlépe Svatý Vav inec, nejmén dva litry, a v šarlatu listem obrostlého
sv ta se zaposlouchat. Já volím Dvo áka, ten a jeho Slovanské tane ky jsou nejlepším doprovodem
k smutnoradostnému poslednímu záchv vu a následn pádu kdysi zelených líste k javor , olší,
buk , st emch, lip… Dub neopadá, prevít, sta í Germáni v d li, pro si ho zvolit za národní strom.
Nesnáším echá kovství – pro ty, kte í jsou pojmu neznalí, pak v zte, že echá ek je unikátním
spojením snobského burana s jemnou p ím sí hlouposti plus silná dávka pivní bavorské kultury. Dnes
se z onoho UNIKÁTNÍHO spojení stává však spojení ÍM-DÁL- AST JŠÍ. Pokud se v tomto mém
popisu n kdo z Vás zhlédl, za to už já nem žu, rad ji proto dále ne t te – zhlédnete se ješt víc. Nu
a takové dva echá ky potkal jsem p ed lety u Rudolfina. Listí tehdy ze strom nepadalo - potilo se
ješt na v tvích, ani se nehnulo, a z ejm i vítr dával si v tu dobu siestu. Byl nechutn horký ervenec,
který je národu prosp šný jen díky své schopnosti donutit na as ženy a dívky ke zm n šatníku
z lehkého na ultralehký. Mám rád ta ervencová horka. Zp t k echá k m.
Sedl jsem si docela blízko nich (m li oba tak k padesátce, jist z venkova) a aniž bych cht l
poslouchat jejich hovoru, pár v cí mi neušlo. Že ten Dvo ák byl blbeeec, a že je stejný jako v tšina
t ch ostatních dizedent (jen foneticky p episuju), jinde d lat machry a pak se jako machr vrátit, to by
um li! a mnoho dalších moudrých slov jako do kamene vytesaných. Chudák Dvo ák, ekl jsem si
a šel jsem pry .
A dnes p emýšlím o Dvo ákovi. eský národ je národ neuv itelných rozdíl . Na jedné stran
taková stupidita a malost, neschopnost poctiv pracovat i myslet, že si íkáte: Je to i jinde? Na stran
druhé genialita tak závratných rozm r , úsp ch dosažený talentem hodným poklony, že si íkáte: Je to
i jinde?! Kubelík, apek, Nezval, Mucha, Wichterle, Dvo ák… Samoz ejm je. Obávám se však, že
se tam nevyskytuje ten zatracený jev závisti. ,,Ty jsi n co dokázal a já ne?! ert t vem a kozel
pohopsej” – to se íká, ale jen velmi z ídka. ,,A ješt k tomu v zahrani í! Tam, kde já se nikdy
nepodívám, protože jsem líný zvednout zadek a prošvihnul bych Kriminálku Miami, tak tam ty máš
úsp ch?! No to teda ne, hochu, trp tu p kn s námi a budeš se chovat jako my ostatní – v týdnu makat
a v pátek chlastat!”
Zase mi vylezl krevní tlak, jdu sekat d evo. Smetu vlhké rudé listy ze špalku i sekery a budu p i
tom sledovat, jak se na hromadu suchého buku snáší další vrstva. Takhle to p jde ješt m síc. Pak už
nespadne nic. Odvozím si topivo pod okno.
Mat j Matela, student gymnázia Vrbno p. P.
Život v nadmo ské výšce 1492
Nejlepší krajina, kterou jsem vid la, je v Jeseníkách, nejlepší život, který jsem pozorovala
a nejlepší lidé, které jsem potkala, pat í k Jeseník m. Poj te se mnou a sledujte moje kroky. Dívejte
se mýma o ima. Doufám, že jste si obuli dobré boty, pon vadž budeme chodit po kopcích. Je zde
idší vzduch, ale p esto tu lidem mozek funguje.
První krok do p ekrásné krajiny. Sta í jen odhodlání a odvaha a lov k se, stejn jako já, m že
vydat do jedné z nejkrásn jší ásti Jeseník . Mával mi a vítal m vysíla , vedle kterého si p ipadám
jako mravene ek. Bez váhání mi nabídnul sv j krásný výhled na široké okolí. Slunce, které p ed
chvílí dokrá elo na oblohu, za íná poušt t teplé paprsky. Ostré sv tlo, které se odráží od posledních
zbytk sn hu m trochu píchá do o í. Nasadila jsem si brýle, abych o nic nep išla. Pohled na
malebnou krajinu m uklidnil. Zp v pták mne utvrzoval v tom, že zde, v této krásné p írod , vládne
spokojenost. Nabírat erstvý vzduch a cítit v ni borovic je pro m opravdu pot šením. Vítr rozfoukal
všechny mraky a já m žu vid t, jaká krásná údolí ka se pode mnou nacházejí. Vidím vesni ky, které
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jsou v údolích a kopce okolo jako by je cht ly chránit. Ano, to všechno vidí svým pohledem Prad d,
pátá nejvyšší hora v naší zemi. „Panuje zde jedno z nejdrsn jších podnebí, v zim si tu opravdu
vytrpíme své. Našt stí léto nám to vše vynahradí a psychicky nás p ipraví na další t žkou zimu,“
íkají lenové horské služby.
Prosím, vypráv j!
Bílé nebezpe í. „Byl to 7. únor 1980. Opravdu p kné, bezv trné po así, letmý pohled na teplom r,
zase nad nulou, vzdychl jsem si – je to divná zima. Tak n jak za al pracovní den na stanici horské
služby Prad d,“ popisuje Ji í Sedlá . „Vyhlásil jsem akutní lavinové nebezpe í pro oblast Jeseník .
Frekventanti kurz se vyrojili na b žecké a sjezdové trat . Na sv j výlet vyjela i skupina b žka po
h ebeni na Františkovu myslivnu. Bylo odpoledne, klid, bezv t í.
Nad horami p elétlo letadlo, t eskla rázová vlna a ze svahu Kamzi níku zahu ela lavina. T i
z b žka byli taženi hromadou sn hu dol do lesa. Zkušení vedoucí vyprostili dva lyža e, kte í byli
zasypáni na povrchu. Poslali pro posilu na Horskou službu. Ihned jsem vyhlásil pohotovost a sp chal
se záchranným týmem na místo. Po hodin jsme vyprostili t etího zasypaného lyža e – žije, a to je
nejv tší odm na všem, kte í se celé akce zú astnili. Lavina byla skute n velká a masa sn hu musela
mít neuv itelnou sílu. M žu mluvit o velkém št stí, že se poda ilo všechny zachránit. ekl bych, že
se podruhé narodili,“ vypráví s pocitem hrdosti Ji í Sedlá , nyní už bývalý len horské služby.
Ne vždy umíme zázraky.
„V únoru 2009 spadla lavina ve Velkém kotli. Byla to skupina ty snowboardist , která se vydala
od vleku sm rem do Velkého kotle. Ten den opravdu nebylo vhodné po así na hrátky se životem.
Jeden ze snowboardist se ztratil v mlze a silný vítr mu neumožnil návrat zp t. Bohužel na míst , kde
stál, už nechyb lo málo k sesuvu masy sn hu. V 10 hodin se k nám dostala informace od skialpinist ,
kte í se nacházeli mimo sesuv, že objevili prkno a za ínají s vyproš ováním. Musí to být hrozné pro
n koho nezkušeného vyhrabávat bezvládné t lo,“ íká Ji í Hejtmánek. „Z Karlova se ihned blížila
další podp rná skupina záchraná . O chvíli pozd ji vyrazil záchranný tým s lavinovým psem a se
záchranným materiálem na lyžích na laviništ do Velkého kotle. Mezitím se ke skialpinist m, kte í se
snažili co nejrychleji vyhrabávat zasypaného, p idali i zbývající lenové snowboardového týmu.
Kopali a vyhrabávali, jak jen to nejrychleji šlo. Nikdo z nich bohužel nem l základní nouzové
vybavení – lavinový vyhledáva , sondu, a bohužel ani lopatu.
Zasypaného jsme nalezli v poloze hlavou sm rem dol , obli ejem vzh ru, jako by mu lavina
podtrhla zezadu nohy. Hlava byla asi 1,5 metru pod povrchem sn hu. Stále ješt m l na hlav kapuci,
epici i lyža ské brýle. P i odhrabávání hlavy bylo vid t, že rty a obli ej byly promodralé až fialové.
Vyprostili jsme ho ze sn hu a byly zahájeny pokusy o oživení. Byl to opravdu boj s asem,“ íká
Jirka. „Uv domovali jsme si, že se všichni nacházíme na míst , které m že být ohrožené další
lavinou. Nebylo možné zavolat na toto místo vrtulník, už jen kv li velmi špatné viditelnosti.
P esunuli jsme tedy zran ného na kanadské san a za neustálé resuscitace jsme ho p eváželi dol do
Karlova. Naproti nám jela ty kolka s léka em. Ani po léka ském zásahu na stanici v Karov se
mladíka nepoda ilo navrátit zp t k životu,“ popisuje Ji í Hejtmánek s hlavou sklopenou a up eným
pohledem kamsi na podlahu. Žmoulal cosi v ruce a trochu se mu leskly o i. „Každý zásah je nová
zkušenost, ale n kdy to není moc p íjemné,“ dodává Jirka.
Je to styl života.
V tšina lidí by nedokázala nechat skoro celý sv j život tady naho e. Horští kluci v tom mají celkem
jasno. „Na zážitky z tohoto prost edí nedáme dopustit. Víme, n kdy nejsou zas tak p íjemné, ale je to
naše práce, zábava. Nebudeme p ece sed t n kde v nemocnici a ekat až nám n koho dovezou na sál.
Chce to trochu adrenalinu, a ten najdete jedin v p írod ,“ shodují se všichni. Hodní, pracovití,
kamarádští, a hlavn vysportovaní hoši.
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„Tak samoz ejm , že i n jakou tu ženu na to lapíš. P ece jen no ní procházka do Velkého kotle
s elovkou na hlav nejde podniknout jen tak s n jakým doktorem,“ íká s úsm vem kudrná Ji í
Hejtmánek. Je tu opravdu krásné jaro, léto, podzim a i ta zima, i když n kdy krutá, má n co do sebe.
Pohled na tuto krásnou p írodu z balkonu horské služby m navždy z stane v pam ti.
Krása barev.
Po ve e i m vzal Jirka ješt ven. Táhl m kamsi do kopce. V bec jsem nechápala, co mi chce
ukázat. Vylezli jsem kousek od Petrových kamen . Sedli jsme si na jeden kámen a já s nap tím
ekala, co bude dál. „Takový zážitek jsi ur it ješt nem la,“ vytahoval se Jirka.
Nehnut jsem sed la. Obloha se za ala barvit. Slunce sm ovalo svými kr ky za západní
kopce. K zemi vysílalo poslední paprsky toho dne. Obloha chytala krásný nádech do žlutooranžova.
Nad kopci vedle slunce se vznášel malý mrá ek, asi ho tu vítr zapomn l. M l zvláštní barvu, n co
mezi fialovou a r žovou. Slunce pomalu odcházelo ze scény. Obloha z stávala ješt chvíli zbarvená
do tmav fialové. Opravdu strhující divadelní p edstavení, doprovázené jarní symfonii pták .
Neskute ná souhra barev. „ A práv tohle m tu drží, a dobijí mi energii,“ dodá Jirka a podává mi
ruku, abych se zvedla. Hned jak zapadlo slunce nastal ve erní chlad, který nás rychle zahnal na stanici
horské služby.
N co krásného a nezapomenutelného mi dal as strávený v této nadmo ské výšce. ím více asu
tady lov k stráví, tím více ho vše kolem okouzlí. P ipadám si, jako bych sem mezi n pat ila.
Všichni jsou tu jedna velká rodina, kterou spojuje jeden cíl. Užít si život dokud je vše okolo tak
krásné. Práv to m zde tak upoutalo.
Petra Houserová
studentka gymnázia Vrbno p. P.


autor: Michal Tománek
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Slovo starostky
Vážení tená i Zpravodaje,
Tomuto dvoj íslu Zpravodaje íkáme pracovn prázdninový. Doufám, že i Vám tak bude p ipadat díky
témat m v p íloze. Tipy na výlety mohou p ijít vhod, stejn jako program letního kina, kam Vás srde n zveme.
Ke konci letošního školního roku vzpomn li studenti a pedagogové gymnázia ve Vrbn p.Prad. výro í 20 let
od založení G a SG ve Vrbn p. P. Setkání na gymnáziu k této p íležitosti se konalo dle našich informací v pátek
22. 6. 2012. Obdržela jsem mail od bývalé paní editelky PaedDr.Michaely Hradilové s prosbou p ednést jeho
obsah na výro ním setkání, sama pozvána nebyla. Já taktéž ne, proto dopis zve ej uji. Myslím, že jeho poselství
má trvání bez ohledu na výro í a dostane se k t m, kterým bylo ur eno.
Milí absolventi, vážení pracovníci školy!
Dovolte mi, abych Vás prost ednictvím paní starostky, co nejsrde n ji všechny pozdravila. Ve svém novém
p sobišti leckdy vzpomínám na 90. léta, kdy jsme spolu s kolegou Jav rkem a s kolegyní Húskovou školu
zakládali a spolu s dalšími kolegy postupn budovali. Bylo to období, které p álo sm lým in m. U svého zrodu
bylo gymnázium sou ástí základní školy, po dvaceti letech je sou ástí bruntálského gymnázia.
Troufám si tvrdit, že jsme za ta léta vychovali spole n s pedagogy a dalšími pracovníky školy absolventy,
kte í našli své místo v život . S adou z Vás se setkávám a musím íci, že jsem na Vás opravdu pyšná. Milí
absolventi, p eji Vám úsp šný život, napln ný rodinou pohodou, dobrou prací a osobní spokojeností. Na záv r
zdravím všechny kolegy, s nimiž jsem v pr b hu roku 1991 školu zakládala. P eji všem pevné zdraví a životní
optimismus.
Mrzí m , že jsem nebyla na dnešní setkání pozvána, a tak Vás nemohu pozdravit osobn . Ale jist se
k budoucímu setkání p íležitost najde.
Vaše bývalá u itelka a editelka
Michaela Hradilová, Prušánky
Mn nezbývá než se p idat s p áním úsp ch v dalším život všem absolvent m, pod kovat všem pedagog m
i nepedagogickým pracovník m, kte í v pr b hu 20 let Gymnázia ve Vrbn p.Prad. svou práci odvád li s láskou,
odborn a poctiv . Sou asným student m i pedagog m, nyní sice pod hlavi kou Všeobecné a sportovní
gymnázium Bruntál, p ísp vková organizace, p eji úsp šné pokra ování v tradici st edního školství ve Vrbn p.P.
Všichni jist objektivn vnímáme skute nost, že ve školství dochází k zásadním zm nám v d sledku
snižujícího se po tu žák a student . Financování ve ejného školství je také tématem seriózních analýz, ale také
populistických výstup . Chci v it, že si již všichni za nou uv domovat, že musí skon it období pokus a omyl
a je nezbytné znovu „vytáhnout“školství na úrove , se kterou se op t dostaneme, co se týká vzd lanosti, mezi
nejlepší, alespo v Evrop .
Slou ení vrbenského gymnázia s bruntálským s ponecháním detašovaného pracovišt dává as pro op tovnou
šanci zvýšit po et student , zejména sportovc , na této škole, aby i po stránce ekonomické škola na detašovaném
pracovišti m la budoucnost.
V dnešní spole nosti, kde se všechny procesy neskute n urychlují, nám nezbývá než vnímat trvání školy
20 let jako srovnatelné nap . s 50-ti letým trváním D evokombinátu s po átky v minulém století nebo se 150-ti
letým trváním sklárny s po átky v p edminulém století. Vše se zkrátka m ní rychleji a zvykáme si (?).
P eji všem pohodové prázdniny, dovolené, zkrátka p íjemné léto strávené t eba jinak než je zvykem

.

Na záv r ješt sd lení majitel m nemovitostí p i nové kanalizaci. Kanaliza ní ad je p ipraven, je možno se již
napojovat dle podmínek dokumentace a souhlasu ke stavb p ípojky. Tam, kde budou výkopy v cestách
ukon eny, bychom rádi do zimy dali komunikace do po ádku. V p ípad dotaz zavolejte na M Ú.
Ing. Helena Kudelová, starostka
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O em se mluví…

Zprávy z radnice

Tak se jmenuje sekce na webových stránkách, kterou jsme zavedli, když se dozvíme o tématu, probíraném
mezi ob any. Zdá se mi, že n kdy téma vznikne z nedostatku relevantních informací, n kdy neš astnou formulací
názvu projektu. Zá ným p íkladem je úmysl postupn regenerovat objekt, ur ený p vodn jako smute ní ob adní
sí . Objekt se shodou okolností dostal do dokon ovací fáze v roce 1989. Zm ny v zastupitelstvu obce a vedení
radnice, zm ny spole enských nálad a o ekávání, jaká budoucnost nastane po zm nách ve sm rování státu,
zp sobily, že se stavba zastavila, materiály na sklad od d ev ných obklad interiéru sín , izola ních dvojskel do
pr elí, b idlicová krytina na st echu v etn m d ných h ebík , p es vybavení interiéru lavicemi, osv tlovacími
t lesy, se z v tší ásti z ejm rozprodaly, zbytky jako lavice se zachovaly a jsou užívány po úprav na radnici.
Došlo dokonce k rozhodnutí k prodeji rozestav né stavby, ale namísto nového využití k postupnému chátrání
objektu. Po všech peripetiích v t chto letech z stal objekt nakonec „na krku“ m stu. V záv ru minulého
volebního období zastupitelstvo rozhodlo o zpracování projektu na regeneraci této stavby a rozhodlo také
o uvoln ní finan ních prost edk na tento ú el. Základním motivem nové dokumentace bylo ponechat ást
stavby – rozlehlý prostor v p ízemí p vodnímu ú elu, tj.ob adu rozlou ení se zesnulými z našeho m sta.
Složit jší bylo najít nové využití pro v ž a suterén. Možná si n kte í vzpomenou, že jsme vyzvali ob any m sta,
m stské komise o sd lení nám t , jak s existujícími prostory naložit. N které myšlenky, jako nap . další
spole enské prostory, využití pro komer ní ú ely-drobná výroba, služby, mohou být vhodným napln ním
suterénních prostor, majících samostatný p ístup. Za zvážení stojí také t eba z ízení kolumbária v suterénu
objektu. Ve v ži samotné však lze obtížn umístit n jakou jinou funkci, než umožnit vystoupat nahoru a podívat
se kolem.
Za p edpokladu renovace zdiva a vyzd ní ješt jednoho patra lze dosáhnout p im ené vyhlídky do údolí
m sta a na okolní kopce. Existují jist vyhlídky na kopcích, odkud je vid t „za obzory“, ale i r zné menší
vyhlídky z radni ních v ží apod. historických objekt . Stávají se zajímavými cíli výlet rodin s d tmi nebo
senior , kte í se t eba z asových nebo jiných d vod nevydají na vrcholky. Ješt k tomu asi trochu zavád jícímu
názvu projektu „Vyhlídková v ž“. M li jsme rad ji projekt nazvat „První krok k náprav jedné stavby“. Údaje na
webu m sta se, zd raz uji, celkovými projektovanými náklady stavby 3,91 mil. na první etapu, zahrnují, krom
rekonstrukce v že, kompletní rekonstrukci st echy nad hlavním prostorem sín . Pokud tímto neza neme a brzy,
pak m žeme dále jezdit ke smute ním ob ad m do Bruntálu.
P ivítáme Vaše názory vedené v duchu konstruktivního p ístupu a ve slušn vedené diskusi.
Ing.Helena Kudelová, starostka

Aby senio i nez stali bez pomoci
Pocity osam losti, bolest ze ztráty milovaného blízkého lov ka, obavy z nemohoucnosti a nedostatku
prost edk na živobytí, deprese – je dost strastí, jimiž procházejí mnozí senio i. Mohou to být také lidé žijící ve
vašem dom , nebo p es ulici, lov k, kterého potkáváte as od asu p i nákupech i procházce. V našem m st
funguje ucelený systém zajiš ování sociálních služeb a pomoci pro seniory, p esto se n kte í lidé mohou dostat
do situací, které nejsou schopni sami, bez pomoci druhých vy ešit. Jen proto, že se stydí za svou nemohoucnost,
nebo prost nev dí, jak o pomoc požádat, nebo že nerozpoznají zhoršení svého zdravotního stavu a s tím
související rizika. Je i na nás, sousedech, abychom nebyli lhostejní, abychom byli všímaví a mohli v as
zasáhnout, nabídnout pomocnou ruku a zabránit tak t eba zhoršení zdravotního stavu seniora žijícího v naší
blízkosti. Jak na to?
V našem m st je systém sociálních služeb a pomoci pro seniory zajiš ován p evážn poskytováním
sociálních služeb, zejména v Domov pro seniory v Mnichov nebo Dom s pe ovatelskou službou na
Husov ulici. Dále ve m st funguje pe ovatelská služba, kterou smluvn v bytech senior zajiš uje bruntálská
spole nost HELP-IN, ale i další fyzické osoby. Sousedé, ob ané m sta, všímejte si, prosím, zda n který osam lý
senior ve vašem okolí pot ebuje pomoc. Sta í, abyste kontaktovali M stský ú ad Vrbno pod Prad dem, odbor
vnit ních v cí, úsek sociální, a to bu osobn nebo na tel. . 554795132 nebo 554795133. Sociální pracovnice
napom že problém co nejrychleji a ú inn vy ešit, poradí, doporu í konkrétního poskytovatele sociálních služeb
a podobn . Lidé se také mohou p ímo obracet na M Ú Bruntál, odbor sociální, odd lení sociálních služeb, tel. .
554706190, kde se o pot eby seniora kompetentn postarají v souladu se zákonem . 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Steriani Oš ádalová, odbor vnit ních v cí M Ú Vrbno p. P.
P erušení provozu evidence vozidel
Upozor ujeme ob any, že v termínu od 29. ervna do 8. ervence 2012 bude na M stském ú adu v Bruntále
p erušen provoz evidence vozidel. V t chto dnech nebude možné na evidenci vozidel a schvalování technické
zp sobilosti vozidel provést p ihlášení vozidla ani žádnou jinou zm nu v registru silni ních vozidel. Své
záležitosti m žete tedy vy ídit až v dalších dnech. D vod p erušení provozu evidence vozidel je technický –
ministerstvo dopravy p ipravuje od 1. ervence do provozu nový informa ní systém centrálního registru vozidel.
Z toho d vodu ministerstvo odpojí všechny registry vozidel v R a využije pro p enos dat do nového centrálního
registru vozidel období státních svátk a volných dn na za átku ervence. Nový systém bude v provozu od
pond lí 9. ervence.
Návrhy jízdních ád dráhy se p ipomínkují
Až do st edy 4. ervence mohou ob ané podávat písemn p ipomínky k návrhu jízdních ád drážní dopravy,
p ipravovaných na období 2012/2013. Návrhy jízdních ád – v etn regionální trati Milotice nad Opavou–
Vrbno pod Prad dem – jsou vyv šeny na internetových stránkách Moravskoslezského kraje (v sekci Ve ejná
správa, ásti Doprava, ásti Ve ejná doprava – jízdní ády, pod bodem . 7 Návrh jízdního ádu drážní dopravy
na období 2012/2013). Objednávka drážní dopravy ze strany Moravskoslezského kraje je v obdobném rozsahu
jako pro práv platný jízdní ád. V p ípad omezení, pop ípad zrušení p ísp vku státu na financování drážní
osobní dopravy, by došlo ke zm n jízdního ádu, spo ívající v omezení drážní dopravy.
Odchyt toulavých ko ek ve m st
Informujeme ob any m sta, že vrbenští hasi i zajistí odchyt toulavých ko ek ve Vrbn pod Prad dem. Miciny
a mourci se pak vydají na veterinární kliniku do sousedního okresu Opava, kde budou kastrováni. D vodem
nezvyklého opat ení je p emnožení toulavých ko ek ve m st a snaha radnice regulovat stav ko i ích tulák na
únosné mí e. Po zotavení se ko ky a kocourci vrátí do Vrbna. Lidé, kte í se t ší ze soužití s ko kami ve svých
p íbytcích a p itom jim dop ávají denn volný pohyb venku, by m li na své sv ence dohlédnout, aby tak p edešli
p ípadnému odchytu a transportu své ko ky k veterinárnímu zákroku. Dny odchytu budeme v p edstihu
vyhlašovat m stským rozhlasem.

Návrh vyhlídkové v že
4. strana

Vyjely první turistbusy
V Jeseníkách jezdí od soboty 2. ervna až do konce zá í turistbusy. Nová služba spole nosti Veolia Transport
Morava umožní zejména lidem z v tších m st snáze a bez p estup dostat se do zajímavých turistických míst,
p itom jízdné je tarifní, stejn jako u jiných b žných autobusových spoj . První turistbus vyjíždí z Šumperka
5. strana
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a projíždí Vrbnem pod Prad dem, druhý vyráží z Ostravy, Vrbno ale mine. Oba spoje mají cílovou stanici na
Ov árn . V odpoledních hodinách se turistbusy vracejí zp t po stejné trase. Nové turistické autobusy nejsou
ur eny pro cyklisty a p epravu jejich kol, ti mohou od 1. ervence využívat již zavedené cyklobusy.

východ , evakua ních výtah , hlavních uzáv r elektrické energie, plynu, vody, topení, požárních
hydrant , zákazu kou ení, zákazu vstupu s otev eným ohn m apod.
Konkrétní ešení stanovení rozsahu a zp sobu rozmíst ní výstražných a bezpe nostních zna ek
a tabulek závisí na druhu, rozsahu a velikosti stavby. Vychází v prvé ad z ov ené stavební
dokumentace. Porušením povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochran je
napln na skutková podstata správního deliktu podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochran
a správní ú ad m že u innosti bez zvýšeného požárního uložit pokutu až do výše 250 000 K .

Mgr. Alena Kiedro ová, odbor vnit ních v cí M Ú Vrbno p. P.
K bytovým dom m musí mít hasi i volný p ístup
( Informace o stavebn požární prevenci, ur ená nejen pro Spole enství vlastník jednotek, družstva a realitní
kancelá e)
Spole enství vlastník jednotek (dále jen "spole enství"), družstvo nebo realitní kancelá je právnická osoba,
která je zp sobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve v cech spojených se správou, provozem a opravami
spole ných ástí domu, pop ípad vykonávat innosti v rozsahu zákona . 72/1994 Sb., kterým se upravují
n které spoluvlastnické vztahy k budovám a n které vlastnické vztahy k byt m a nebytovým prostor m
a dopl ují n které zákony (zákon o vlastnictví byt ), ve zn ní pozd jších p edpis , nebo vykonávat innosti
související s provozováním spole ných ástí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám (§ 9
uvedeného zákona). Spole enství je tedy povinnou právnickou osobou, která má konkrétní povinnosti vyplývající
ze zákona . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon o požární ochran ")
s podrobnostmi uvedenými ve vyhlášce . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Oba tyto p edpisy jsou dostupné i prost ednictvím
odkaz z internetových stránek www.hzscr.cz.

•

V daných souvislostech se bude jednat o v cné prost edky požární ochrany a požárn bezpe nostní
za ízení. V cné prost edky požární ochrany definuje § 1 písm. c) a jejich druhy stanoví § 2 odst. 3
vyhlášky o požární prevenci, kde jsou mimo jiné uvedeny hasicí p ístroje (p enosné, p ív sné,
pojízdné).
Požárn bezpe nostní za ízení definuje § 1 písm. d) a druhy stanoví § 2 odst. 4 vyhlášky o požární
prevenci. V bytových domech se lze nej ast ji setkat se za ízeními pro odvod tepla a kou e, požárními
a kou ot snými dve mi, nouzovým osv tlením, vnit ními požárními vodovody v etn nást nných
hydrant a nezavodn ným požárním potrubím. Stanovení množství, druhu a zp sobu vybavení
vychází z projektové dokumentace ov ené stavebním ú adem (požárn bezpe nostního ešení stavby)
nebo z obdobné dokumentace, p ípadn pokud tak stanoví jiný právní p edpis.

Spole enství, jako právnická osoba, zabezpe uje pln ní povinností na úseku požární ochrany v souladu
s ustanovením § 2 zákona o požární ochran , kde je mimo jiné uvedeno, že právnické osoby zabezpe ují pln ní
povinností vyplývajících pro n z tohoto zákona, p edpis vydaných na jeho základ nebo z jiných p edpis
upravujících povinnosti na úseku požární ochrany jako nedílnou sou ást své ídící, hospodá ské nebo jiné
základní innosti a neodkladn odstra ují zjišt né nedostatky. V souvislosti se stanovením odpov dnosti za
pln ní povinností je t eba uvést, že u právnických osob jsou povinnosti sm ovány p edevším k provozovateli
innosti, nikoliv k vlastníkovi stavby. K vlastníkovi je sm ována povinnost, uvedená v § 2 odst. 2 zákona
o požární ochran , p ípadn k vlastníkovi nebo uživateli zdroj vody pro hašení povinnost uvedená v § 7 zákona
o požární ochran . V § 2 odst. 2 zákona o požární ochran je uvedeno, že právnické osoby plní povinnosti
stanovené na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování innosti. Provozuje-li
v prostorách innosti více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na místech, která
užívají spole n , vlastník t chto prostor, pokud není smlouvou mezi t mito osobami sjednáno jinak.
Právnickým osobám je rozsah povinností stanoven v závislosti na kategorii podle míry požárního nebezpe í
jimi provozované innosti (§ 4 zákona o požární ochran ). Povinností právnických osob na úseku požární
ochrany je celá ada a v této odpov di je nelze stru n vyjmenovat. Pro názornost lze uvést n které vybrané
povinnosti, které se vztahují k jednotlivým kategoriím. Povinnosti právnických osob, které provozují innosti bez
zvýšeného požárního nebezpe í jsou uvedeny zejména v § 5 a dále také v § 7 zákona o požární ochran . Pro
právnické osoby provozující innosti za len né jako innosti se zvýšeným požárním nebezpe ím jsou povinnosti
uvedeny zejména v § 5, § 6, § 13, § 15, § 16 a § 16a zákona o požární ochran . Pro právnické osoby provozující
innosti za len né jako innosti s vysokým požárním nebezpe ím stanoví tento zákon povinnosti zejména v § 5,
§ 6, § 6a, § 13, § 15, § 16 a §16a.
V souhrnu lze uvést, že je-li vlastníkem domu právnická osoba (SVJ, družstvo, realitní kancelá ), v dom bydlí
jak vlastníci byt tak nájemníci, d m má spole né prostory - chodby schodišt , kolárny, sklady, prádelny,
sušárny sloužící pouze obyvatel m domu, v dom není žádná provozovna, obchod, kancelá apod. a d m má
mén než 7 pater nebo není vyšší než 22,5 m - jde o innost bez zvýšeného požárního nebezpe í. V takovémto
p ípad není povinnost zpracovávat dokumentaci požární ochrany.
Nicmén musíme upozornit na n které konkrétní povinnosti, které se mohou týkat i Vašeho spole enství
vlastník ,
• V § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochran je stanovena právnickým osobám povinnost
ozna ovat pracovišt a ostatní místa p íslušnými bezpe nostními zna kami, p íkazy, zákazy a pokyny
ve vztahu k požární ochran , a to v etn míst, na kterých se nachází v cné prost edky požární ochrany
a požárn bezpe nostní za ízení. Podrobnosti jsou stanoveny nap . v § 3 odst. 2, § 11 odst. 2 písm. d)
a f) a odst. 3 písm. a) vyhlášky o požární prevenci. Ozna ením zna kami, p íkazy, zákazy a pokyny
ve vztahu k požární ochran se rozumí nap íklad ozna ení únikových cest, sm r úniku, nouzových

V § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochran je mimo jiné uvedeno, že právnické osoby jsou
povinny obstarávat a zabezpe ovat v pot ebném množství a druzích požární techniku, v cné
prost edky požární ochrany a požárn bezpe nostní za ízení se z etelem na požární nebezpe í
provozované innosti a udržovat je v provozuschopném stavu.

Vždy platí, že je respektován stav p edpis , dle kterých byla stavba vyprojektována a schválena do
užívání. P i zabezpe ování množství a druhu p enosných hasicích p ístroj , pokud nelze postupovat,
jak je výše uvedeno, postupuje se podle § 2 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci, kde se mimo jiné
uvádí, že se zabezpe ují a instalují alespo p enosné hasicí p ístroje s ur itou hasební schopností na
každých zapo atých 200 m2 p dorysné plochy podlaží objektu. V § 2 odst. 6 vyhlášky o požární
prevenci jsou uvedena další up esn ní.
K postupu p i výpo tu p enosných hasicích p ístroj na p dorysnou plochu u obytných dom ve
smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci bylo zve ejn no naše stanovisko na našich
internetových stránkách v rubrice „Otázky a odpov di“ dne 28. 6. 2002. V tomto stanovisku je
uvedeno, že p i výpo tu ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci se p dorysné plochy
podlaží s ítají a po et p enosných hasicích p ístroj se získá prostým vyd lením celkové plochy v m2
hodnotou 200. Do plochy podlaží se u bytových dom nezapo ítává plocha byt (užívání bytu
fyzickou osobou není provozování innosti právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou
podle zákona o požární ochran ).
V daném p ípad je nutno instalovat minimáln p enosné hasicí p ístroje s požadovanou celkovou
hasicí schopností vždy na každých zapo atých 200 m2. Druh hasiva musí být zvolen podle
p edpokládané t ídy požáru, pop . prost edí (nap . hašení elektrických za ízení pod proudem).
Provozuschopnost hasících p ístroj se prokazuje podle § 9 vyhlášky o požární prevenci. Rovn ž
provozuschopnost požárn bezpe nostního za ízení je t eba prokázat podle § 7 vyhlášky o požární
prevenci.
Porušením povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochran je napln na skutková
podstata správního deliktu podle § 76 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochran a správní ú ad m že
uložit pokutu podle kategorie provozované innosti jako v p edchozím p ípad .

•

Zákonem o požární ochran jsou v § 17 stanoveny ur ité povinnosti i fyzickým osobám, které samy
zodpovídají za jejich pln ní. V p ípad , že stanovené povinnosti neplní, m že jim být uložena sankce
podle § 78 odst. 2 zákona o požární ochran až do výše 25 000 K . V tomto p ípad se tedy nejedná
o povinnosti spole enství jako právnické osoby, ale jednotlivých vlastník /nájemc bytových
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jednotek. Je však t eba upozornit, že spole enství by m lo seznámit vlastníky/nájemce bytových
jednotek s podmínkami užívání stavby.
Nesprávné parkování
Hasi i se p i výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci. Kdo sám sed l
n kdy za volantem nákladního automobilu, tak ví, jaké je proplétat se hustým provozem. Obrovský problém
p edstavují pro hasi e jedoucí k zásahu nejen neukázn ní idi i, kte í nerespektují právo p ednostní jízdy
hasi ských vozidel, ale také idi i, kte í zaparkují sv j v z na místech, kde je to zakázáno.
Sou asn se zvyšujícím se po tem automobil klesá po et volných parkovacích míst. Sídlišt jsou doslova
p epln na parkujícími automobily, které nez ídka stojí i na místech, která jsou vyhrazena hasi ské technice. Není
neobvyklé, že obyvatelé sídliš i p es astá varování využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní
plochy.
Co je nástupní plocha a jak se pozná?
Nástupní plocha slouží pro ustavení techniky (požárních automobil ) v takové vzdálenosti od objektu, aby
bylo možné nap . využití výškové techniky k záchran ohrožených osob, p ípadn provedení požárního zásahu
z vn jší strany budovy (bez vstupu do budovy). Nástupní plochy se nez izují u objekt vybavených vnit ními
zásahovými cestami, dále u objekt o výšce do 12 m a u objekt , jejichž všechny prostory jsou bez požárního
rizika. Nástupní plocha musí navazovat na p ístupové komunikace, mít ší ku nejmén 3,5 m, musí být odvodn na
a zpevn na alespo k jednorázovému použití vozidlem jehož tíha na nejvíce zatíženou nápravu je nejmén 80
kN.
Nástupní plochu lze zatravnit nebo jiným zp sobem upravit její povrch, pokud bude zajišt na její funkce
a trvalým zp sobem vyzna eno místo a ší ka plochy (nap . ukazateli). Doporu uje se tuto plochu sou asn využít
k jiným vhodným ú el m, které nebudou bránit p íjezdu požárních vozidel a protipožárnímu zásahu (nap .
chodník pro p ší, obslužná komunikace, manipula ní plochy). Nesmí se však navrhnout její využití pro
parkování nebo odstavení vozidel, aby se nebránilo p íjezdu a zásahu požárních jednotek. Nástupní plocha musí
být ozna ena dopravní zna kou „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“.
Hasi i v mnoha m stech v eské republice stejn jako v Moravskoslezském kraji, se práv na velkých
sídlištích potýkají s nedostatkem vhodných ploch pro ustavení své zásahové techniky v p ípad požáru
nebo jiné mimo ádné události. Tato skute nost v n kterých p ípadech znemož uje použít hasi m výškovou
techniku, s jejichž pomocí lze zachránit životy lidí, kte í nemohou uniknout prostorem zasaženým požárem i
kou em. Zásah pak i p es velké nasazení hasi trvá déle než obvykle a je komplikovan jší. Neukázn ní idi i,
kte í nástupní plochy blokují, tak možná, aniž si to sami uv domují, vystavují sebe a lidi ve svém okolí nebezpe í
zran ní nebo i úmrtí a také vyšším ztrátám na majetku.
V praxi se hasi i také asto setkávají s vozidly zaparkovanými tak, že znemož ují použití za ízení pro
hašení vodou (nap . požární hydranty), ímž dochází ve zna né mí e k omezení podmínek pro rychlé zdolání
požáru a pro záchranné práce. Mezi základní zásady parkování pat í neparkovat p ed vstupem do objektu,
neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku, neparkovat p ed nadzemními požárními hydranty a nad
podzemními požárními hydranty.
Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasi i, ale i další záchraná ské složky, je špatná pr jezdnost
ulicemi p epln ných sídliš z d vodu nevhodn zaparkovaných vozidel. V tomto p ípad také hrozí nebezpe í
z prodlení, protože hasi i se musí k místu mimo ádné události, asto složit , dostat jinou trasou.
Zákon o požární ochran ukládá fyzickým osobám v této souvislosti povinnost „vytvá et v prostorách ve svém
vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce“ a stanoví, že „fyzická
osoba nesmí omezit nebo znemožnit použití ozna ených nástupních ploch pro požární techniku“. Za nedodržení
t chto povinností lze uložit fyzické osob pokutu za spáchání p estupku až do výše 25 000,- K . P i ešení
p estupk spolupracuje hasi ský záchranný sbor s Policií R, které jsou v cn p íslušné k ešení nesprávného
parkování motorových vozidel a mohou k ešení p estupk využít operativní prost edky (nap . uložení pokuty
v blokovém ízení nebo odtažení vozidla).
Ing. Vojt ch Virág, vedoucí odboru výstavby a životního prost edí M Ú Vrbno p. P.
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P edb žná výzva - p ipravujte projekty!
Již pátá Výzva k p edkládání žádostí o dotace, kterou p ipravuje MAS Hrubý Jeseník, která bude ur ena
podnikatel m a zem d lc m se blíží a je tedy pot eba p ipravovat projekty. Výzva bude vyhlášena od poloviny
srpna do konce zá í 2012, konzultace zám r jednotlivých žadatel již probíhají. Zavolejte nám a domluvte si
sch zku, v asnou konzultací vašeho zám ru p edejdete p ípadným problém m a zvýšíte své šance na získání
dotace.
Dotace jsou ur eny,
1. Na rozvoj drobného podnikání - zakládání nových a rozvoj existujících podnik nejmenší velikosti (do
10 zam stnanc ).
2. Na rozvoj lesnických provozoven a zpracování a využití z statkové biomasy pro energetické a jiné ú ely.
3. Na investice do zpracovatelských provoz , které se týkají výroby potravin.
4. Na investice do zem d lských staveb a technologií ur ených pro živo išnou a rostlinnou výrobu.
5. Na nezem d lskou podnikatelskou innost zem d lc , výstavbu bioplynových stanic, kotelen a výtopen
na biomasu v etn kombinované výroby tepla a elekt iny, a výstavbu za ízení na výrobu tvarovaných biopaliv.
6. Na výstavbu malokapacitních ubytovacích za ízení do 60 l žek (ubytovací za ízení, kempy, skupiny chat i
bungalovy) a stravovacích za ízení, p j oven sportovního vybavení a objekt a ploch pro sportovní vyžití.
Informace na, www.mashj.cz nebo na telefonu, 739202532

Bc. Ivana Metelková, manažer MAS Hrubý Jeseník
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Zna ku Jeseníky originální produkt získali i podnikatelé z našeho regionu
V letošním roce se MAS Hrubý Jeseník poda ilo pln se zapojit do regionálního zna ení výrobk a služeb na
území Jeseník a již se dostavily první výsledky. Na zasedání certifika ní komise získaly certifikaci za služby
provozovny, Ubytování U Sk ivánk v Ludvíkov a Horská vila Heda Prad dského lesního závodu ve
Vidlích.
Certifikaci na vitrážové šperky, mozaikové obrazy a vitrážové výpln získala Iveta Strnadová z Vitrážové
manufaktury ve Vrbn pod Prad dem.
K získání certifikát gratulujeme a v me, že se ady certifikovaných služeb i výrobk pod zna kou
JESENÍKY originální produkt brzy rozší í ješt více. Zájemce o zna ku, kte í jejím získáním cht jí propagovat
nejen své výrobky i služby, ale i samotné Jeseníky, rádi uvítáme a s p ípravou certifikace jim pom žeme.
Informace získáte na, www.mashj.cz nebo na telefonu, 739202532.
Bc. Ivana Metelková, Manažer MAS Hrubý Jeseník

Z innosti SDH Vrbno pod Prad dem

v období od 20. 5. do 20. 6. 2012
Vybrané události v tomto období,
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22. 5. 2012
Tento den vyjelo vozidlo CAS 32 T815 do Videl respektive na tzv. Videlský k íž, kde se konalo taktické
cvi ení jednotek požární ochrany. Cílem tohoto cvi ení byla spolupráce jednotek z obou sousedních kraj (MSK
a OLK). P i p íjezdu byl zjišt n požár lesa v blízkosti Videlského k íže. Jednotka z Vrbna pod Prad dem dorazila
na místo zásahu jako t etí za hasi i z Jeseníku a Karlovy Studánky. Spole n za ali s hasebními prácemi v dané
lokalit , poté jsme s naší velkoobjemovou cisternou jeli do Videl, kde jsme z ídili odb rné místo pro erpání
vody z potoka, které by reáln sloužilo jednotkám z našeho okresu k erpání vody do cisteren. Celé cvi ení
prob hlo úsp šn a jsme o další poznatky obohaceni.
12. 6. 2012
V odpoledních hodinách vyjížd li hasi i z Vrbna pod Prad dem a Bruntálu k mimo ádné události. Opera ním
st ediskem nám bylo nahlášeno, že se jedná o únik neznámé látky do eky. Po p íjezdu a pr zkumu místa jsme
potvrdili, že opravdu uniká neznámá látka bílo-modré barvy do e išt . Vytvo ili jsme provizorní norné st ny
a látku zasypali sorbentem, tak abychom co nejvíc zabránili vtékání látky do eky. Na místo byl povolám
chemický automobil z profesionální stanice hasi z Bruntálu, kte í odebrali vzorky této látky. B hem zásahu se
hasi m poda ilo najít místo, odkud látka unikala, a na místo se dostavil majitel objektu. Poté byl povolán
pracovník životního prost edí a Policie R, která si událost p evzala. Bylo up esn no, že se nejednalo o zvláš
závadnou látku, která by ohrožovala životní prost edí.
18. 6. 2012
Kolem 23 hodiny no ní byl vyhlášen poplach dobrovolným hasi m z Vrbna na požár pr myslového objektu
ve Sv tlé Ho e. Jednalo se o halu, která sloužila k uskladn ní balík slámy, pracovních stroj aj. u stájí
a dostihové dráhy. Na míst již zasahovalo n kolik jednotek z blízkého okolí. Po p íjezdu dvou cisteren z Vrbna
byla jednotka využita k hasebním pracím, kde nám byl p id len úsek, který jsme m li d kladn uhasit a rozebrat.
Naše vozidla sloužila pro kyvadlovou dopravu vody. Po cca 3hodinách práce jsme byli posláni zp t na základnu
a místo do ranních hodin hlídala místní jednotka.
Ond ej Chalupa – velitel jednotky SDH

Krádež pohonných hmot
V obci Karlova Studánka v pr b hu doby od 30. 5. 2012 do ranních hodin 2. 6. 2012 neznámý pachatel po
vypá ení ví ka nádrže u vozidla Toyota Yaris, které bylo zaparkované u jednoho z láze ských dom , od erpal
okolo 30 litr pohonných hmot - benzínu.
Na stejném parkovišti potom ješt sta il od erpat okolo 37 litr benzínu a poškodit ví ko nádrže u vozidla
Škoda Fabia. Následn ve svém jednání pokra oval a na parkovišti u místní prodejny sta il poškodit ví ko od
nádrže u vozidla Suzuki Grand. Pohonné hmoty z tohoto vozidla se mu však odcizit nepoda ilo. Celková škoda
poškozením na všech vozidlech byla vy íslena na ástku okolo 9 tisíc K a škoda odcizením pak na ástku okolo
3 tisíc K .
Skon il v lesním porostu
Krátce p ed jednou hodinou odpolední dne 5. 6. 2012 projížd l idi s vozidlem Volkswagen Transporter mezi
obcemi Karlova Studánka a Vidly. Nep izp sobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a p i pr jezdu
levoto ivou zatá kou v mírném klesání nezvládl ízení vozidla. Na mokré komunikaci zajel áste n za pravý
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okraj. Dostal smyk a p ejel do protism ru, kde p ední ástí narazil do železného zábradlí propusti mostku za
levým okrajem. Následn se p es st echu p evrátil ze srázu a zadní ástí vozidla narazil do stromu. Nehoda se
obešla bez zran ní. Na vozidle vznikla škoda okolo 80 tisíc K .
Šel si pro naftu
Neznámý pachatel ve Vrbn pod Prad dem na odstavném parkovišti na ulici Nádražní od erpal b hem
no ních hodin 17. 6. 2012 z palivové nádrže nákladního vozidla MAN okolo 500 litr motorové nafty. Škoda
poškozením uzáv ru nádrže a odcizením paliva se pohybuje okolo 18 tisíc K .
Z podklad komisa e por. Ing. Ivany k ištofové

Blížící se záv r 15leté éry satelitní TV „bez“ poplatk
Pro jsou televizní programy kódovány?
Signál satelitní televize nerespektuje státní hranice a je proto t eba zajistit, aby program, mající vysílací práva
jen pro území ur itého státu, nemohl být p ijímán na území státu jiného. Proto se signál kóduje a následn ,
pomocí karty Skylink/Cslink a dekodéru, znovu dekóduje.
Kódovací systémy CryptoWorks a Irdeto PI-sys
Satelitní televize Skylink využívá kódovací systém CryptoWorks od roku 1997, který byl vyvinut firmou
Philips a v roce 2006 zakoupen nizozemskou spole ností Irdeto. Irdeto sou asn pracovala na svém vysp lejším
a bezpe n jším systému pod názvem Irdeto PI-sys (Irdeto).Ta následn oznámila ukon ení kódovacího systému
CryptoWorks k 31. 12. 2012. Systém je již zastaralý, n kolik let prolomen piráty = umož ovalo nezákonné
sledování placené TV na erno-zdarma. Rozši ován nemálo montážníky. Umožnovaly sat. p ijíma e jako
Showbox, Optibox…V t chto p ijíma ích neru í Skylink za bezproblémový provoz s novou kartou.

Slavnostní ukon ení U3V
Pond lí 18. 6. 2012 se zapíše do života mnohých poslucha V. cyklu Univerzity t etího v ku ve Vrbn pod
Prad dem jako den slavnostní a výjime ný.
Slezská univerzita v Opav a Vzd lávací centrum v Krnov pro n uspo ádala spole n s ú astníky IV. cyklu
Univerzity t etího v ku ve Vzd lávacím centru v Krnov slavnostní ukon ení studia a p edávání osv d ení.
To prob hlo v Koncertní síni sv. Ducha Krnov za ú asti prorektorky pro studijní a sociální záležitosti PhDr.
Radmily Dluhošové a starostek z Krnova a Vrbna pod Prad., Mgr. Aleny Krušinové a Ing. Heleny Kudelové.
Z celkového po tu 33 vrbenských poslucha U3V p evzalo osv d ení pouhých 21, protože ne všichni m li
„stoprocentní“ ú ast. Všichni však m li možnost se do Krnova podívat. Uspo ádali jsme totiž pro naše studenty
zájezd do Krnova spojený s návšt vou zámku Linhartovy, kde nás provedl kastelán Jaroslav Hrubý.
Tak už to v život chodí, že n co kon í a n co za íná. Pátý cyklus U3V byl cyklem posledním. Vzhledem ke
zm n financování univerzit a zm nám spojených s projekty MŠMT ukon ila Slezská univerzita v Opav
provozování tohoto typu vzd lávání senior ve St eše. „Symbolicky“ v Evropském roce aktivního stá í. Po celou
dobu trvání U3V ve St eše se o studenty starala paní Nad žda Trzaskaliková, které bych cht la touto cestou za
její práci pod kovat.
St edisko kultury a vzd lávání chce na tuto aktivitu U3V pro velký zájem poslucha navázat a na 2. pololetí
2012 p ipravilo vyhlášení UNIVERZITY VOLNÉHO ASU.
Hana Jank , editelka SKaV

KARTA VÝM NA ICE Irdeto-600K . Tato karta je ur ena zákazník m Skylinku, kte í si zakoupili nebo
plánují zakoupit nový satelitní p ijíma s dekodérem/modulem Irdeto, ale vlastní kartu typu CryptoWorks, kterou
nelze v novém p ijíma i používat. Jedná se tedy o vým nu p vodní karty typu CryptoWorks za novou
univerzální kartu typu IRDETO ICE, která má pro uživatele tu velkou výhodu, že funguje jak v nových
p ijíma ích s dekodérem Irdeto, tak v p vodních p ijíma ích s dekodérem CryptoWorks. Zákazníkovi tak
prodlužuje životnost jeho p vodního satelitního p ijíma e a nenutí ho k okamžitému nákupu p ijíma e nového.
POZOR! P ed po ízením karty Vým na ov te její kompatibilitu s Vaším satelitním p ijíma em - nejlépe
v nejbližší specializované prodejn .
esko-slovenské satelitní platformy Skylink a CS Link dosud poskytovaly všechny služby spojené s p íjmem
satelitní televize bezplatn . Poplatky se týkaly pouze zákazník , kte í využívali placené televizní
programy.Vyjád ení Skylinku, „Abychom p i rostoucích nákladech byli schopni i nadále udržet sou asnou
úrove našich služeb, zavádíme s ú inností od 1. 9. 2012 jednotný Servisní poplatek“. I p es tento poplatek
pat í tato satelitní platforma mezi nejlevn jší možnost p íjmu SAT TV a HDTV.
Komu a kdy vzniká povinnost platit Servisní poplatek 29K /m s. (SP)
• Pro karty registrované p ed 1. 9. 2012 je Servisní poplatek nutno platit až po uplynutí 24 m síc od
data registrace karty*.
vztahuje se i na karty Skylink VÝM NA 600K . S max. bonusem do 31. 7. 2012 a neplacením SP 2 roky.
Tento poplatek jde p ímo k firm Skylink. Nemá nic spole ného se specializovanými firmami anténní
techniky.
V p ípad nejasností a dotaz se m žete obracet na nejbližší specializovanou prodejnu Satelitní a anténní
techniky nap . EKF Mnichov 258 Po-Pá 9-12/14-17, kde si kartu m žete po ídit i s registrací nebo se obrátit
p ímo na Skylink/Cslink.
P íšt více k DVB-T pozemnímu p íjmu TV a R, kde se rýsuje v ervnu zlepšeni signálu MUX1 ( T
programy) spušt ním dokrýva e. DVB T má však také svá negativa i pozitiva.
Karel Fitz - EKF
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Harmonogram p ednášek 1. cyklu Univerzity volného asu zá í – prosinec 2012:

BIM, BAM, BIM, za átek prázdnin
I nám, student m v ku pokro ilejšího, za ínají prázdniny. Jen nás trochu zasko ilo, že tyto prázdniny by m ly
být posledními. Ub hl tedy další rok a my nejen „v ní“, ale i vd ní studenti, jsme se t šili na další zajímavé
p ednášky ve St eše. Byli jsme hodn zklamaní, že Slezská univerzita v Opav s naším dalším vzd láváním
nepo ítá.
Po slavnostním p edání osv d ení o absolvování programu celoživotního vzd lávání v Krnov nám cestou
zp t bylo sd leno, že pokra ovat m žeme, ale pod jiným názvem a mimo rámec Slezské univerzity v Opav .
Už se t šíme na nová témata, která jsou do chvíle, kdy tento lánek píšeme, tajemstvím.
P ednáškový cyklus témat v minulém roce, jako Sociální politika a právo, eská literatura 19. a 20. století,
Planeta Zem , Hudba a Psychologie stárnutí, díky zajímavým a srozumitelným výklad m pán lektor ,
jmenovit Mgr. Jakuba Chrobáka Ph.D., Ing. Pavla Finkouse, Mgr. Leoše Sekaniny a v neposlední ad Mgr.
Zde ka Honse, nám zp íjemnil myšlenku nad rychle ubíhajícími léty.
Prázdniny ub hnou jako voda i nám starším a už te se t šíme na další p ednášky, na setkání se spolužáky
a p íjemnou atmosféru ve St eše. Chceme touto cestou pod kovat paní editelce Han Jank a paní Nad
Trzaskalikové.
Studenti Univerzity t etího v ku

Univerzita volného asu
St edisko kultury a vzd lávání Vrbno pod Prad dem voln navazuje na ukon enou innost U3V a zahajuje
20. zá í I. cyklus „Univerzity volného asu“. Jde o netradi ní formu zájmového celoživotního vzd lávání pro
širokou ve ejnost, zejména pak pro v kovou kategorii 50+.
Smyslem univerzity volného asu je p iblížit celoživotní u ení co nejširšímu po tu zájemc . Neplatí zde žádná
omezení ani úrove dosaženého vzd lání.
Cílem studia je na erpání nových poznatk , zážitk a dovedností i prost jen chu vrátit se zp t do „školních
lavic“ a smyslupln a kvalitn trávit volný as.
Získané znalosti se neov ují testy. Studium bude ukon eno p edáním osv d ení.
Cykly studia budou pololetní a p ednášky se budou konat vždy 1x za 14 dní, a to ve tvrtek od 16:00 hod. ve
ST EŠE. Výuku povedou externí lekto i, kte í své p edm ty budou prezentovat poutavou a populární formou.
Kurzovné na pololetí iní 500,- K , splatných p i zápisu do studia. Pokud máte zájem, neváhejte a p ihlaste se!!!
P ihlášky jsou k dispozici ve St eše nebo v M stské knihovn , p ípadn také na našem webu www.strechavrbno.cz . P ípadné zm ny budou oznámeny v as.
Hana Jank , editelka SKaV

20. 9. - Komunikace v sou asném život
P ednáší Zdenka Hrázská, lektorka komunikace a mezilidských vztah
4. 10. - Fenomén dnešní doby – stres
P ednáší Zdenka Hrázská, lektorka komunikace a mezilidských vztah
18. 10. - Moderní hudba – hudba mystická
P ednáší Petr Munclinger, pracovník hudebního odd lení M stské knihovny Krnov
1. 11. - Moderní hudba – bude up esn no dodate n
P ednáší Petr Munclinger, pracovník hudebního odd lení M stské knihovny Krnov
15. 11. - Geomorfologický vývoj území R – pro vypadá naše krajina tak, jak vypadá.
P ednáší Mgr.Evžen Trzaskalik, u itel zem pisu Gymnázia ve Vrbn pod Prad dem
29. 11. - Praktická cvi ení ze zem pisu
P ednáší Mgr.Evžen Trzaskalik, u itel zem pisu Gymnázia ve Vrbn pod Prad dem
6. 12. - Záv re ná – bude up esn no v pr b hu cyklu
Na a Trzaskaliková, organiza ní pracovník UV

Z innosti M stské knihovny Vrbno
V letošním roce získala knihovna finan ní prost edky od MK R na projekt „Nejsme sloni v porcelánu“.
V rámci tohoto projektu se ve „St eše“ uskute nily dv besedy se spisovatelkou Ivonou B ezinovou, ur ené
žák m 2. stupn ZŠ a student m gymnázia. Ze stejného projektu plánujeme ve 2. pololetí „Podve er v knihov “,
„Pasování na tená e“ a další besedy se spisovateli.
Letos se knihovna p ipojila do již 4. ro níku projektu „Už jsem tená – Knížka pro prv á ka“,
podporovaného Svazem knihovník a informa ních pracovník , který je založen na spolupráci ve ejných
knihoven a škol, a jehož smyslem je p ivést žáky prvních t íd do ve ejných knihoven a ke tení.
V naší knihovn knihovnice p ipravily pro žáky ZŠ celkem 20 besed na r zná témata, z nichž 5 bylo práv pro
prv á ky. Jako ocen ní spolupráce s nejmenšími tená i získala knihovna pro každého prv á ka zdarma knihu,
která jim byla p edána na záv r školního roku.
V b eznu byla ukon ena sout ž „Celá t ída te“, ur ená tená m 2. – 5. t íd, v kv tnu si vít zná t ída 4. B
p evzala krtka – maskota této sout že a ty i nejpiln jší tená i si odnesli v cné ceny za nejvíce p e tených
knih.V cným dárkem byla ocen na t ída 3. A za nejlepší tená ský deník.
Od b ezna se v knihovn pravideln každou první st edu v m síci schází „Klub (ne) tená starších
a pokro ilých“, kde si ú astníci povídají nejen o knihách.
V období letních prázdnin si m žete v knihovn nakoupit levn knihy na „Letní burze knih“. Bližší informace
se dozvíte na plakátech i v tomto Zpravodaji.
Pracovnice knihovny Vám p ejí krásné léto, prožité jak jinak, než ve spole nosti dobrých knih!
za M K p ipravila Marie Remešová

Prázdninová p j ovní doba
Odd lení pro dosp lé:
Po: 8:30 – 12:00
Út: 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
St:
zav eno
t: 8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Pá: 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Odd lení pro d ti a mládež:
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00 13:00 –15:00
zav eno
10:00 – 12:00 13:00 –15:00
10:00 – 12:00 13:00 –15:00

Internet:
Provozní doba internetu je po dobu otev ení odd lení pro dosp lé.
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Jazykové kurzy 2012 - 2013
St edisko kultury a vzd lávání – ST ECHA ve Vrbn pod Prad dem vyhlašuje tyto jazykové kurzy:
1. KURZ ANGLI TINY PRO ÚPLNÉ ZA ÁTE NÍKY
Tento kurz bude vyu ován klasickou metodou, výuka bude probíhat od 9. íjna 2012 do
každé úterý od 16:00 - 17:30 ve St eše.

ervna 2013, a to

Vyu ující: Ing. Jana Zaoralová
Poplatek za kurz iní 2200,- K (36 lekcí/72 vyu ovacích hodin)
2. KURZ ANGLI TINY PRO MÍRN POKRO ILÉ
Tento kurz bude vyu ován klasickou metodou v rozsahu 2 vyu ovací hodiny (= 1 ½ hod) týdn , t.j. celkem
72 vyu ovacích hodin ve 36 lekcích. Jazykové kurzy budou probíhat od 8. íjna 2012 do ervna 2013, a to každé
pond lí od 17:00 - 18:30 ve St eše.
Vyu ující: Mgr. Ivana Pattermanová
Poplatek za kurz iní 2200,- K
3. KURZ PRO MÍRN POKRO ILÉ – CALLANOVA METODA „NAVAZUJÍCÍ“
s použitím Callanovy metody, pomocí které lze dosáhnout dobré úrovn za mnohem kratší dobu, než p i použití
b žného zp sobu výuky. Jazykový kurz bude probíhat od 8. íjna 2012 do ervna 2013 (40 lekcí/80vyu ovacích
hodin), a to každé pond lí od 17:00 - 18:30 ve St eše.
Vyu ující: Ing. Jana Zaoralová
Poplatek za kurz iní 2450,- K
Podmínkou pro zahájení každého kurzu je 8 p ihlášených, jinak budou podmínky upraveny.
P ihlášku je nutné podat písemn a poplatek uhradit do 14 dn od zahájení kurzu ve St eše.
Zde obdržíte formulá p ihlášky, p íp. ho najdete na www.strecha-vrbno.cz
P ípadné informace obdržíte na telefonu 554 295 195, nebo info@strecha-vrbno.cz
NA ÚSP ŠNÉ ABSOLOVENTY EKÁ JAKO BONUS VOLNÁ VSTUPENKA PRO JEDNU OSOBU
NA JAKÝKOLIV KULTURNÍ PO AD VE ST EŠE
Jakub Rybár
St edisko kultury a vzd lávání – ST ECHA
Ve Svahu 578/13 793 26 Vrbno pod Prad dem
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Historická sout ž
Výsledková listina deseti nejlepších sout žících d jepisné sout že z regionální historie
Vrbenska a Bruntálska
Umíst ní
1
2
3
4
5
6
6
6
7
7
8
9
10

Aktuality ze Všeobecného a sportovního gymnázia ve Vrbn pod Prad dem
Projektový den
V pátek 1. 6. 2012 žáci školy dostali k Mezinárodnímu dni d tí dva dárky:
1. opravené atrium školy, které mohou žáci využívat b hem velké p estávky
2. možnost prezentovat práci t ídy nebo p ipravenou sout ž p ed ostatními žáky školy
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Realizátor: Mgr. David ech
Tento projekt je financován Moravskoslezským krajem v rámci
dota ního programu Podpora environmentálního vzd lávání,
výchovy a osv ty pro školní rok 2011 - 2012. Projekt bude
zahájen 1. 9. 2011 a ukon en bude 31. 8. 2012. Z rozpo tu MSK
jsme na aktivity v rámci tohoto projektu získali 91 000,- K .
Projekt EVVO byl realizován ve školním roce 2011/2012 a byl
rozd len do následujících oblastí. Poznávání nám blízkých
ekosystém zapo alo exkurzí zoologické zahrady v Ostrav , kde
byl kladen d raz p edevším na faunu a flóru naší p írody.
Nejednalo se jen o samotnou prohlídku zahrady, ale p edevším o
porozum ní ekosystému vytvo ených ,,um le“ lov kem v souladu
s p írodou. Zoo Ostrava má oproti jiným zahradám výhodu, že je
rozd lena jak na ást zoologickou, tak na ást botanickou. Velký d raz je p itom kladem na zvláš chrán né
živo ichy, jako je rys ostrovid, orel skalní, medv d hn dý a vydra í ní, které se zoo snaží v rámci projektu vrátit
do p írody R. Zam ili jsme se tedy na tyto druhy živo ich a snažili se porozum t jejich záchran .
Druhá exkurze Muzeum. Ekosystém byl tentokrát vysv tlen na ukázce vývoje lov ka a jeho obývání ur itého
biotopu, pro tomu tak bylo, co ho k tomu vedlo, výhody a nevýhody. P írodov dná ást expozice byla zam ena
na strukturu a fungování ekosystém , druhy charakteristické pro ur ité biotopy, toto obecné pojetí však vychází
z hlavních typ krajiny, které se nacházejí na našem dnešním území. S regionální tématikou více souviseli
geologické a paleontologické exponáty v úvodu expozice, kde byl umíst n také p ehled vývoje flóry a fauny
v jednotlivých geologických obdobích. Dioramata s dermoplastickými preparáty pták a savc , k tomu dopln n
d ev ných soch pralidí znázor ují biotopy kulturní stepi a lesa. Ke každému typu biotopu zde byl textový
a obrazový materiál a další autentické ukázky p írodnin. Studenti b hem celé exkurze vypl ovali p edem
p ipravené úkoly na vytý ený program.
Další zapo atá a stále probíhající etapa byla vytvo ení vlastního ekosystém v prostorách biologické u ebny
a to v zakoupených terárií. Samoz ejm s vhodnými živo ichy. Ješt rka živorodá, ku ka východní. Tedy
živo ichy našich ekosystém . Žáci zcela sami vytvo ili p íslušný biotop a zapo ali pozorování vývoje. K tomu
posloužily zakoupené mikroskopy a bylo pot eba zakoupit i vhodné preparáty, ješt k lepšímu pozorování nap .
p dní edafon. V další etap bude kladen d raz na rostliny v teráriích a žáci se tak nau í praktickou výchovou
p stování rostlin.
V rámci projektu a biologického kroužku, si žáci zhotovili také pta í budky a krmítka. Všechny budky byly
o íslovány a žáci jejich umíst ní pat i n zdokumentovali, aby v p íštích m sících mohli provést kontrolu
zahnízd ní, p ípadné vy išt ní nebo opravu. Další d ležitou ástí bude dokrmování v zimních m sících
a samotné pozorování, který konkrétní druh se v oblasti zahrady vyskytuje a mohl by se p ípadn zde uhnízdit.
Budeme ekat i na jarní p ílet p vc , pro které jsou p edevším budky ur ené. Je možné, že n které druhy ptá k
využijí pohostinnosti, klidu a v letních m sících si budku vyberou pro své hnízd ní a vyvedení mladých.
Poslední z exkurzí v rámci projektu EVVO byla uskute n na do olomoucké zoologické zahrady. Díky své
poloze v krásných jehli natých lesích podh í Nízkého Jeseníku je olomoucká zoo ideálním místem odpo inku.
V sou asnosti chová na 1 600 kus zví at ve 401 druzích. Olomoucká zoo má dlouholetou tradici a dnes nabídne
adu pr chozích výb h , které student m ješt zvýrazní zážitek (koz kamerunských a lam alpak, makak ). Op t
jsme se snažili poznávat živo ichy v jejich výb zích, které jsou již snad dokonalou replikou jejich p irozeného
biotopu. Op t jsme hledali a zaznamenávali p edevším zví ata naší fauny a to zvlášt ohrožené druhy. Nejvíce
nás zaujalo vybudovaný pavilon netopýr , pr chozí výb h pro makaky, ob í akvárium pro žraloky o objemu
42 000 litr a jihoamerický pavilon. Studenti mimo exkurzi vypl ovali p ipravené materiály.
Poslední ást projektu byla zam ena na snímkování. V rámci projektu jsme uspo ádali výuku
fytocenologického snímkování v praxi na úrovni gymnázia. Zam eno na stromový pokryv a byliny. Lesní
ekosystémy jsou nejd ležit jšími klimaxovými ekosystémy pro oblast st ední Evropy, která leží v zón
temperátního širokolistého lesa. Této zón se vymykají malé plochy jehli natého lesa a p irozeného bezlesí na
místech nevhodných pro opadavý les.
Praktická výuka student
v rámci inventarizace jednotlivých botanických (zoologických) druh
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Jméno a p íjmení
Karolína Rezniková
Magdelena Vágnerová
Bedrich Bolf
Markéta Makovická
Miriam Anna Opletalová
Dominik Vi an
Ji í Ju ík
Antonín Lant
Miloš Kopetka
Petr Michalský
Kate ina Pešatová
Marek Ohnoutka
Karolína Bucká

T ída
Kvarta
Kvinta
Sexta
Kvinta A
Kvinta A
Kvinta A
Septima
Sexta
Septima
Sexta
Kvinta A
Sexta
Kvinta A

Škola
Vrbno
Bruntál
Vrbno
Bruntál
Bruntál
Bruntál
Vrbno
Vrbno
Vrbno
Vrbno
Bruntál
Vrbno
Bruntál

Body
36
32
31
30
29
26
26
26
25
25
24
23
22

Vít z m blahop ejeme a všem zú astn ným d kujeme za ú ast.
Radek Fabian, p edseda Studentského senátu
Turistický kroužek
Turistický kroužek pod vedením pana Mgr. M. Panského se v letošním školním roce scházel každý
tvrtek od 15 do 18 hodin. Letos se zam oval hlavn na výlety do p írody, p i nichž se studenti alespo
stru n seznamují s historií a p írodními i jinými zajímavostmi navštívených míst. Zárove se u í základ m
orientace podle GPS p ístroje a základ m
fotografování.
Za dobu fungování turistického kroužku
v rámci
tvrte ních i dobrovolných
víkendových výlet žáci již navštívili
z íceninu Fürstenwalde, dv
skalní
vyhlídky na Vrbno, Mo ské oko, bunkry
pohrani ního opevn ní u Milotic nad
Opavou, zaniklý b idlicový lom u Pochn ,
vrchol Prad du a Ov árnu. Dále se
chystají do Karlovy Studánky a na Roland v
kámen.
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a fytocenologického snímkování, ale také botanický výzkum, sledování a vyhodnocení postupných zm n vývoje
spole enstev v zájmové lokalit . Výsledkem pak byla mapa pokryvu.
Záv rem jako hodnocení projektu lze jen íci, že p ístup žák byl velice pozitivní. Všech úkol se zhostili
velmi precizn . Nau ili se poznávat p írodu z ekologického hlediska, vyzkoušeli si vlastní práci ekologa,
starostlivost a správný p ístup k p írod , metody spojené z výzkumem a jiné úkoly. V budoucnu snad bude
projekt pokra ovat i s p idáním modulu GIS, který p ipravujeme.
Mgr. David ech
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Studenti obou pracoviš Gymnázia se seznámili
Studentský senát odlou eného pracovišt Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál ve Vrbn pod
Prad dem uspo ádal dne 12. ervna 2012 pro studenty obou pracoviš gymnázia (Bruntál a Vrbno) d jepisnou
sout ž se zam ením na regionální historii Vrbenska a Bruntálska. Celkem se sout že zú astnilo 20 student
z ásti gymnázia ve Vrbn pod Prad dem a 14 student z Bruntálu.
Studenti si prošli ob budovy gymnázia ve Vrbn
pod Prad dem, napsali v domostní test a prohlédli si
m sto. Prohlídka zapo ala na nám stí Sv. Michala,
odkud se p esunuli na místní h bitov, a z d vodu
dešt p ejeli minibusem do sklá ské manufaktury
Jakub v Mnichov . Dále navštívili místní lovecký
lesnický záme ek Grohmann.

Na prvním míst se v sout ži umístila
Karolína Rezniková z kvarty vrbenské ásti
gymnázia, na druhém Magdaléna Vágnerová
z kvinty bruntálské ásti gymnázia a na t etím
míst Bed ich Bolf ze sexty vrbenského
gymnázia. Ceny vít z m p edal za Spolek
P átelé Vrbenska a za M sto Vrbno pod
Prad dem p edseda a zastupitel Karel Michalus.
Paní starostka Ing. Helena Kudelová se
z d vodu mimo ádné události na území m sta z p islíbené ú asti omluvila.
Bruntálským student m se sout ž líbila i s naplánovanou prohlídkou m sta. Studenti z Vrbna se t ší, co si pro
n nachystají jejich kolegové z Bruntálu na zá í nového školního roku.
Cht li bychom touto cestou pod kovat M stu Vrbnu pod Prad dem a Spolku P átelé Vrbenska za ceny
a propaga ní materiály. Panu profesorovi d jepisu z Bruntálu, Mgr. Antonínu Zgažarovi za organizaci a nábor
bruntálských student , paní profesorce Zv d líkové z Vrbna za pomoc s naplánováním prohlídky a student m
Ji ímu Šafkovi, Nele Pekárkové a Nele Chudové za vyhodnocení test . Po adatelsky sout ž zajistili Radek
Fabian, Dušan Lašt vka a Vít Válek, lenové senátu.
Výherc m srde n blahop ejeme a všem zú astn ným d kujeme za ú ast a p ejeme jim úsp šné zakon ení
školního roku, p kné vysv d ení a p íjemné
prázdniny. T šíme se na další spole nou akci,
kterou nejen pro nás p ipraví Bruntál, který
p evzal pomyslný štafetový kolík.

Oddíl alpských disciplín Sportovního klubu – vyhlášení Jesenického poháru 2012
V dubnovém ísle Zpravodaje jsme informovali o úsp chu malých sjezda v seriálu závod „Jesenického
poháru 2012“. Vyhlášení vít z prob hlo v ned li 3.6.2012 v Karlov pod Prad dem. Samotnému vyhlášení
výsledk jednotlivc a oddíl p edcházel bohatý sportovní program. Nejd íve prob hla vyjíž ka na horských
kolech (na konec Karlova a p es horní ásti všech sjezdovek zp t). Trasa m la 10 km, vedla lesním terénem
a všechny d ti – i ti nejmladší jako Vojta Zv d lík ro . 2007 – trasu zvládli s p ehledem. Na nov vzniklém
ve ejném tábo išti, kde je mimo jiné zbudován okruh pro in-line brusle a kola a také kovové posilovací stroje,
prob hlo ob erstvení formou guláše. Dále následovalo speciální cvi ení pro sjezda e a na záv r kole kové brusle.
Krom klasického bruslení si d ti vyzkoušely i slalom a další speciální prvky.
Hana Pe ázová

spec. cvi ení: O. Zv d lík, P. Lužík

spec. cvi ení: R. Pe áz

kole kové brusle

myšáci: 3. místo Vojta Zv d lík

p ípravka: 3. místo Rá a Pe áz
4. místo Vojta Pe áz

p ípravka: 1. místo Pé a Lužík
5. místo Marian Danos

Pár ukázek z hodnocení od student
z Bruntálu:
„Bylo to zajímav strávené odpoledne.
Nemám výhrady. Pr vodce byl dob e
p ipraven. Rád bych si to zopakoval.“
„Bylo to zajímavé, až na výkyvy po así to
bylo fajn.“
„Dobrý nápad poznat i druhé pracovišt ,
když nás spojili.“
Za studentský senát Radek Fabian, p edseda
Foto: Mgr. Antonín Zgažar
22. strana

23. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

ZŠ informuje
Atleti ZŠ potvrdili výbornou formu
v kraji.
Družstvo starších chlapc ZŠ Vrbno
se vít zstvím v okresním kole atlet.
ty boje družstev probojovalo do
krajského kola této sout že, které se
konalo 31. 5. 2012 na Tyršov stadionu
v Opav . Zde si chlapci pom ili své
výkony s výkony vít z dalších okres
našeho kraje. A obstáli na výbornou.
V družstvech vybojovali 3. místo,
pouhých 46 bod
za druhými.
V jednotlivcích se v TOP TEN umístili
Michal Krystalovi
na 10. míst
a Michal K enek dokonce na 7. míst za
„registrovanými“ atlety. Michal K enek
se stal také „P eborníkem kraje“ v hodu
kriketovým mí kem. Blahop ejeme.

Návšt va policie ve ŠD
Ve tvrtek 10. 5. 2012 jsme p ivítali ve ŠD atraktivní návšt vu. Dva policisty z Vrbenské služebny. Pana
Roberta Valentu s kolegou. Na toto setkání se všechny d ti už dlouho t šily.
Vyzkoušely si, jaké to je mít na rukou pouta, také foukaly do alkotesteru a samoz ejm m ly spoustu otázek.
Prohlídka policejního vozu a zkoušení nepr st elné vesty ohromn zajímala. No, a když spustilo houkání,
nadšení nebralo konce. Toto setkání uteklo, ale pro d ti to byl opravdu nevšední zážitek.
Ješt jednou d kujeme ob ma pán m policist m, že si našli as a p išli mezi nás.
Vychovatelky ŠD

Zapsal: M. Šajer
Fotbalové úsp chy našich žák
Mladí
fotbalisté
úsp šn
reprezentovali základní školu v okresních kolech fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup. Žáci 1. - 3. t íd
vybojovali 2. místo a v kategorii 4. - 5. t íd skon ili první. Postupují do krajského kola této sout že.
Zde se utkali s vít zi z ostatních okres moravskoslezského kraje. Dne 22. 5. 2012 si dovezli z krajského finále
celostátní sout že Mc Donalds Cup v Ostrav krásné t etí místo. Gratulujeme!
Petr Lindner
Školní akademie
I letos byla kulturním vyvrcholením školního roku naší školy Školní akademie, a to již osmnáctá. D ti se na ni
op t pe liv p ipravily. Pod vedením svých u itelek nacvi ily spoustu p veckých, hudebn pohybových
i dramatických ísel. Nechyb lo ani kytarové vystoupení.
Rodi e a jiní p íbuzní byli spokojeni. Nemén tak d ti, které byly odm n ny nejen potleskem, ale
i „sladk stkou“ po ízenou z vybraných p ísp vk . (více na www.zsvrbno.cz)
No, a te zasloužen – hurá na prázdniny!!!
J. Sztuková
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P ehled teplot za m síc kv ten
V prvním grafu p inášíme p ehled pr m rných teplot za m síc kv ten. Druhý graf ukazuje p ehled
pr m rných teplot v kv tnu za roky 2000 až 2012. V následujících tabulkách vám p inášíme n kolik údaj z naší
meteorologické stanice.

erven do 23.

Kv ten
teplota

den
2.5
18.5
1.5
1.5

max
min

rychlost v tru
náraz v tru
srážky
m sí ní
za den
6.5
za hodinu 6.5

hodina
10:50
3:03
13:01
12:43

21:00-22:00

hodnota
27,5°C
-2,4°C
5,4m/s
10,7m/s
19,4 mm
9,8mm
4,4mm

teplota

den
20.6
3.6
2.6
2.6

max
min

rychlost v tru
náraz v tru
srážky
m sí ní
za den
13.6
za hodinu 21.6

hodina
13:22
3:16
11:52
13:40

1:00-2:00

hodnota
28,9°C
3,1°C
4,5m/s
11,6m/s
64,0mm
14,8mm
8,6mm

Srážky
Kv te n [mm]

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

51,8

30,3

50,3

33,7

60,3

77,7

51,4

108,4

86,8

19,4

Výlet do ZOO Ostrava
V sobotu 16. 6. 2012 uspo ádala ŠD výlet do ZOO. Cestovali jsme vlakem a trolejbusem, což bylo pro d ti
velké dobrodružství.
Prohlídka ZOO byla zábavná. D ti zaujalo krom zví átek i velké množství stánk s ob erstvením a suvenýry.
Cestou zp t byly již d ti unavené, ale plné krásných zážitk .
Vychovatelky ŠD

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš
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Co se událo v Mate ské a Základní škole v Karlov Studánce?

.

I když už všem d tem za aly prázdniny, cht la bych se ješt vrátit asi o 2 m síce zp t a shrnout n které
úsp chy žák a seznámit Vás se zajímavými akcemi, které prob hly.
V mate ské škole se uskute nil „Velikono ní jarmark“ spojený s folklórním vystoupením d tí. arování
sladkostí s d tskou diskotékou prob hl v „ arod jnickém dopoledni“. I takové malé d ti se vydaly na výlet.
Tentokrát to byl zámek v Bruntále s prohlídkou zámecké zahrady. Na záv re né besídce s pohádkou
O brou kovi se d ti rozlou ily s budoucími prv á ky, kte í v zá í nastupují do školy.
Velkou spole nou akcí ke Dni matek byla besídka pro maminky. Milé vystoupení z písní, básní a tane k
prob hlo v Hudební hale v Karlov Studánce. Následovala Májová noti ka v B idli né. Odtud si všichni
p ihlášení p ivezli Zlaté nebo St íbrné pásmo. P veckých sout ží se po celý školní rok pravideln zú ast ují dv
žákyn - Anna Skrutková a Adéla Chudová. Získávají p ední místa v okresních i krajských sout žích
v komorním zp vu (sólo, duet).
Ve výtvarné sout ži na téma „ Vesmír“, po ádanou ZŠ Karlovice , získali žáci v kategorii 4. a 5 t íd 1. a 3.
místo ( 1. místo - Dominik Hrabina, 3. místo - Anna Skrutková ). Oba žáci byli odm n ni p knými cenami.
V Den Zem celá škola spolu s p. Jurajdou istila les. Odklízení klestí v lese a sbírání odpadk podél silnice
a v p íkopech zabralo d tem celé dopoledne. Velkou odm nou za celoro ní pomoc byl táborák s opékáním
špeká k .

A te už …………… hurá na prázdniny!!!!!!
Mgr. Ivana Ková iková

erven v Základní škole a Mate ské škole Karlovice
Exkurze do firmy Kofola Krnov
Jako každý rok i letos jsme se v rámci p ípravy na budoucí povolání vypravili s žáky osmé a deváté t ídy na
exkurzi do firmy Kofola. Nejprve jsme shlédli zajímavou prezentaci, ve které jsme se dozv d li základní
informace o firm . Poté následoval kvíz a ti, kte í správn zodpov d li dané otázky, byli odm n ni p knými
cenami. Nechyb la ani velmi oblíbená ochutnávka nápoj v etn ochutnávky všech novinek na trhu. Také se
nám velmi líbila prohlídka provozu. Po prohlídce jsme se prošli krásn opraveným a rozkvetlým centrem m sta
Krnova a odebrali se na vlak, který nás odvezl dom .
Ing. Alena Rokosová

Ve školní družin prob hla Kuli kiáda a v hodinách Tv d kladná pr prava ve florbalu. 1. ervna žáci jeli na
turnaj malot ídních škol do Dolní Moravice, kde získali 1. místo. V této spolupráci (Malá Morávka, Dolní
Moravice a Karlova Studánka) ješt prob hl atletický trojboj a ty boj, zábavné a hudebn pohybové dopoledne
spojené s jízdou zru nosti.
Konec školního roku je vždy spjat s výlety. Prvním výletem byla návšt va Kosárny v Karlovicích a shlédnutí
výchovn - hudebního koncertu v ZŠ v Karlovicích. Jízda vlakem byla pro n které d ti velkým zážitkem. Další
výlet byl o n co náro n jší. Studentky St ední odborné školy cestovního ruchu v Krnov se ujaly role pr vodce
a d ti dopoledne provedly krnovským nám stím a významnými budovami . Odpoledne všichni vyšlápli na
Cvilín a d kladn prozkoumali z íceninu hradu Šelenburk.
A než se rozdalo ve školi ce vysv d ení, prob hlo sobotní dopoledne S Bolkem a Lolkem kolem sv ta,
cyklovýlet s žáky 4. a 5. t íd a turistický výšlap údolím Bílé Opavy.
Žáci ve škole jsou všestrann zam eni. Jsou zde d ti, které zvládají absolvovat nejen sout že p vecké,
recita ní nebo výtvarné, ale také i sportovní. Krásných výsledk v jezdeckých dostizích získává Majda Kunstová.
28. strana

Den ú es
Zamra ené úterý 5. ervna 2012 jsme si ve škole
zpest ili tvorbou zajímavých ú es s letní tématikou.
D ti si p inesly r zné materiály a pom cky a první
dv vyu ovací hodiny tvo ily originální vlasové
kreace na hlavách svých, svých spolužák , kamarád
a dokonce i n kterých u itel . V tšina d tí si
nazdobila i obli ej, n kte í doplnily své zajímav
upravené hlavy vhodným oble ením.
Všichni nám ukázali svoji obrovskou fantazii,
vtipnost i smysl pro legraci. Všechny upravené hlavy
byly originální a zajímavé. Pobavili jsme se a t šíme
se na další podobné zpest ení.
Za všechny zú astn né Mgr. Pavlína N mcová
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Dobrodružná cesta vesmírem
Cíl našeho letošního výletu, rodinný zábavní park Galaxie Zlín, nadmíru splnil naše o ekávání. Ve velké hale
se totiž nachází spousta atrakcí, které nabízejí všem nezapomenutelné zážitky. Každá atrakce p edstavuje jinou
planetu i galaxii. Nechybí mezi nimi raketoplán s otvírací palubou, horolezecká st na s automatickým jišt ním,
trampolíny, velký skákací galaktický puding, vesmírná stanice Galaxie Zlín - multifunk ní proléza ka
s adrenalinovou skluzavkou a st elnicí, kosmická motokárová dráha a stolní hry – Air Hockey, fotbálek. Krom
toho byla všem voln p ístupná r zná odrážedla, šlapadla, kolob žky a trojkolky. Po p íjezdu v nás dosp lých
trochu p evládaly obavy, jestli objednané t i hodiny zábavy nebudou pro naši "drobotinu" moc dlouhé a jestli se
náhodou n kdo nebude nudit. Opak byl pravdou. D ti opravdu plnohodnotn využily veškerý as a dokonale
prozkoumaly všechny atrakce a zákoutí haly. Na konci se dokonce objevil p ekvapený dotaz:"To už jedeme
dom ?" Vy erpaní, ale s dobrou náladou jsme se vydali k domovu. Návšt vu tohoto místa m žeme všem v ele
doporu it.
Mgr. Martina Hradilová

Zakon ení florbalové sezóny
V úterý 5. ervna se v Bruntále konalo poslední kolo letošní Okresní florbalové ligy žák a karlovi tí starší
žáci nemohli zakon it sezónu lépe. Dokázali totiž porazit B idli nou, Rýma ov a v posledním zápase i celkového
letošního vít ze - Bruntál a vybojovali tak první místo v turnaji.
Sestava: M. Mikulášek, I. Urbánek, V. Lan i, F. Lan i, L. Mohyla, D. Grecman a V. Blahuš
Kone né po adí ligy: 1. Bruntál, 2. B idli ná, 3. Vrbno p. Prad., 4. Rýma ov, 5. Karlovice, 6. And lská Hora
Ukon en byl také projekt „Florbal bez hranic“. O víkendu 16. a 17. ervna prob hlo poslední setkání
sp átelených tým z Karlovic, Bruntálu a Prudniku. B hem dvoudenního pobytu v Polsku absolvovali mladší
i starší žáci prohlídku muzea v Prudniku, spole né hry v uzav eném areálu lukost eleckého oddílu a haly
v Prudniku, grilování a spole né fand ní p i projekci fotbalového zápasu eská republika: Polsko a v ned li
záv re ný turnaj, ve kterém starší žáci obsadili druhé místo.
S radostí m žeme konstatovat, že se utvo ila dobrá parta mezi mladšími i staršími žáky a také jejich dosp lými
trenéry, kte í je m li na starost a spole n se t šíme na letní soust ed ní. Devá ák m, kte í nás po prázdninách
opustí d kujeme a p ejeme mnoho dalších florbalových úsp ch .
Zvláštní a velké pod kování pro tyto florbalové nadšence, bez kterých by ur it nebylo možné t chto úsp ch
dosáhnout – Jan Czasch, Martin a Michal Nová kovi Petr Czasch, Emílie Smre ková a Juraj Ková .
Mgr. Martina Brachtlová

P ání na prázdniny
Všem d tem, zam stnanc m školy a školky, rodi m a p átel m školy p eji pohodové, slune né prázdniny
a p íjemnou dovolenou. Prožijte následující období ve spole né radosti.
D tem p eji mnoho krásných zážitk p i poznání nových míst.
Rodi m musím, krom p ání, hlavn pod kovat za výbornou spolupráci.
D kuji pedagogickým i nepedagogickým zam stnanc m za celoro ní práci.
Budu se t šit na zá ijové zahájení nového školního roku, jak pevn v ím, v krásn opravené budov školy.
Mgr. Bc. Rostislav N mec, editel Základní školy a Mate ské školy Karlovice

Angli tina hrou - ohlédnutí za školním rokem 2011/2012
Kroužek Angli tina hrou má ve Vrbn za sebou první úsp šný rok. Pozitivní reakce d tí i rodi m
samoz ejm velice t ší, stejn tak sledovat pokroky, kterých d ti dosáhly. Hlavním cílem kroužku je u it d ti
angli tin hravou formou. K rozší ení tematické slovní zásoby je využíváno zejména her, písni ek a poslechu.
V závislosti na v ku a znalostech d tí je za azováno stále více konverzace, tení i psaní. P átelská atmosféra,
v kombinaci s ideálními po ty d tí ve skupinkách (4-6), napomáhá d tem zbavit se strachu a podporuje v nich
chu a odvahu komunikovat v cizím jazyce.
V letošním školním roce kroužek absolvovalo okolo
30 d tí. Nejmladší skupinka, d ti posledních ro ník
mate ské školky, se „u ila“ v prostorách MŠ
Jesenická, ostatní skupinky (1. – 6. t ída)
v prostorách ZŠ Vrbno.
K dispozici nám byla
u ebna s interaktivní tabulí, což je pro výuku
výrazným p ínosem. Cht la bych tímto pod kovat
vedení ZŠ, které má velkou zásluhu na úsp chu
tohoto kroužku. Díky jejich vst ícnému p ístupu
bylo také možné tento placený kroužek nabídnout
d tem levn ji, než v Bruntále i Krnov .
V letošním školním roce nechyb la v mladších
skupinkách ani celoro ní sout ž. D ti byly za svou
snahu odm n ny p knými diplomy a drobnými
cenami. V nejaktivn jší skupince, kterou tvo ili žáci 4. t íd, byla vít znou cenou anglická obrázková kniha.
Získal ji za výborné výsledky v pr b hu celého roku Hany Richter. Další první místa obsadila d v ata: Jani ka
Kopová z první t ídy a Terezka Procházková ze 3. t ídy. Jen tak dál.
Stávající skupinky
projevily
zájem
a budou pokra ovat
i v p íštím školním
roce. Stále je prostor
pro mírné rozší ení
v tšiny z nich, pokud
tedy máte zájem, aby
Vaše dít
kroužek
Angli tina
hrou
navšt vovalo, m žete
mne kontaktovat na
anglictina.vrbno@se
znam.cz,
p ípadn
v zá í sledujte webové
stránky ZŠ.
Alena Tome ková
lektorka
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Záv r školního roku si d ti v MŠ Jesenická užily...
25. kv tna jsme pozvali polské d ti z partnerské mate ské školy v Glogówku na spole ný školní výlet.
Zamí ili jsme na Ran Orel a do Adrenalinového parku Jeseník, kde si d ti vyzkoušely svou odvahu na lanové
dráze ve výšce 4m a šikovnost p i lukost elb . Jejich odvaha byla neskute ná a ambice zdolat p ekážky opravdu
veliká. P íjemné bylo také posezení u spole ného ob da na ran i. Všem návšt vu této atraktivity v ele
doporu ujeme.
Poslední den v kv tnu pat il op t našim d tem.
Sešli jsme se v areálu zahrady MŠ Jesenické,
abychom spole n oslavili jejich velký svátek MDD. Vše za alo tradi ním rozlou ením se
školáky, které nebylo v bec jednoduché. D ti
musely splnit n kolik úkol , teprve pak byly
pasovány na opravdové školáky. Hlavní ást
programu však za ala teprve p íchodem veselého
klauna ika, který rozesmál všechny tvá i ky.
Jeho po ad byl napln ný humorem, zábavou,
tane ky i sout žemi. Pobavil nejen d ti, ale
i jejich rodi e a všechny p ítomné. Nechyb l ani
tolik oblíbený skákací hrad.
Hlasitá hudba a domácí kolá e dodaly celému
odpoledni tu správnou atmosféru.

Také na hlavní návšt vníky – d ti se zde nezapomíná. Mají možnost se pln vy ádit v lanovém parku i na
r zných proléza kách, skluzavkách a houpa kách. Po así nám p álo a procházka mezi zajímavými zví aty nás
natolik zaujala, že jsme v bec nepomysleli na cestu zp t. Vraceli jsme se unaveni, ale obohaceni novými
poznatky o život zví at .
15. erven odstartoval poslední velkou akcí - Letní karneval. Jelikož po así p álo, jak jinak než na školní
zahrad . D ti se p edvedly v p ekrásných pohádkových maskách. Tém všechny maminky splnily svým
ratolestem tajná p ání stát se na chvíli n kým jiným. D ti tan ily, zpívaly a sout žily, ale ani dosp lí se nenudili.
Veselé odpoledne jsme zakon ili tentokrát trošku netradi n s p espáním v mate ské škole. Samoz ejm že bez
rodi , vždy naše d ti jsou state né a jedna noc bez maminky jim v bec nevadila. Všichni jsme prožili ve er
plný dojm , odvahy i odhodlání hlavn p i hledání dob e ukrytého pokladu. D ti byly spokojené, paní u itelky
troši ku vy erpané, ale odm na za to stála, když z úst d tí v sobotu ráno vyklouzlo p ání: „Paní u itelko, budeme
dnes také spát ve školce?” Myslím, že není t eba nic dodávat…

11. ervna jsme byli pozváni polskými partnery do ZOO v Opole . P íjemn nás p ekvapilo prost edí, které
exotickým zví at m nahradilo jejich pravé domovy. Dalo by se íct, že ZOO v Opole je zelenou oázou m sta.

Celý kolektiv MŠ Jesenická p eje všem hodn p kných letních dn plných sluní ka a odpo inku.
Pod kování
Když n co kon í, sluší se pod kovat. Rádi bychom proto pod kovali všem rodi m MŠ Jesenická za
spolupráci a pomoc ve školním roce 2011/12, zejména pak paní Klapuchové, Gala ové, Fidrychové.
Také bychom cht li touto cestou pod kovat panu Romanovi Czaschovi za pomoc p i ve erním uzamykání
horní branky areálu parku „ D tský sv t p i MŠ Jesenická“.
Za kolektiv MŠ Jesenická Machetanzová Helena
32. strana

33. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

Dop ejte si jako d ti z Klubí ka no ní prohlídku ZOO Ostrava
D ti a maminky z Vrbenského Klubí ka se 18. ervna
vydaly do ostravské Zoo na Noc sn . Akce p ipravená
týmem zam stnanc zoologické zahrady i nadšenými
dobrovolnými spolupracovníky pro d ti se zvláštními
pot ebami se letos uskute nila v Ostrav už pošesté,
motivovaná nápadem koleg ze Zoo Rotterdam. Ti
poprvé p ipravili Noc sn pro d ti z onkologické kliniky,
aby jim dop áli ve er s prožitky, o které p icházejí.
Nápad tak jednoduchý, záhy nadchl zoology v dalších
zemích Evropy i v zámo í, v eské republice se poprvé
uskute nil p ed osmi lety v D ín . A jak vypadala
v Ostrav Noc sn 2012? D ti i jejich pr vodci, a už
rodi e, nebo vychovatelé ze stacioná a center pro d ti

konat každou sobotu až do konce prázdnin a prohlídka trvá p ibližn t i hodiny. Protože kapacita návšt vník pro
ve erní prohlídky je omezena, je lépe si vstupné rezervovat, a to na telefonním ísle 596 241 269. M žete na
rozdíl od denních návšt vník pozorovat chování zví at soumra ných a no ních, které jsou práv v t chto
hodinách nejvíce aktivní, nebo nahlédnout, jak se k odpo inku ukládá po etná sloní rodina i s ro ní úžasnou sloní
sle nou Rashmi.
Klubí ká i, foto Alena Kiedro ová
Nevíte, kam na prázdniny? Ješt máme volná místa na tábo e
Vrbenské Klubí ko nabízí ješt n kolik volných míst na letním integrovaném d tském stanovém táboru, a to
v termínu od 28. ervence do 10. srpna na táborové základn Stonožky v Dív ím Hrad na Osoblažsku. Letos
budou táborníci hrát celotáborovou hru „Stroj asu“, vedle sout ží a sportovních turnaj je ekají výpravy do
neznáma, zvládnou základy tábornických dovedností, vyzkoušejí si va ení v p írod , hlavn ale zažijí spoustu
legrace a dobrodružství. Tábor je vhodný nejen pro d ti zdravé, ale i pro d ti s civiliza ními nemocemi,
alergiemi, astmatem, cukrovkou, ale t eba též d ti se sníženou mobilitou odkázané na ch zi s francouzskými
holemi nebo na vozí ek, d ti s epilepsií, mentálním hendikepem i další. Podstatné je, aby zvládly pobyt
v p írod , t eba za pomoci asistenta. Ubytování je v podsadových stanech a týpí, stravování zajiš uje 5x denn
táborová kuchyn (bašta jako od babi ky), zajišt n je pitný režim, v cen je také úrazové pojišt ní d tí,
v táborovém týmu je zdravotník. Zájemci o tábor se mohou obrátit na po adatelské Sdružení rodi a p átel
zdravotn postižených d tí Eva, 793 23 Karlovice 353, tel. 732 356 552, mail: klubicko.vrbno@seznam.cz, více
informací i s fotografiemi z minulých tábor najdete též na www.klubickobruntal.wbs.cz . Cena pobytu: 3.600
K s úhradou na bankovní ú et sdružení 31938771/0100. Nástup d tí na tábor je v Dív ím Hradu 28. 7. 2012 od
14 hod, odjezd z tábora 10. 8. po 14. hodin . Dopravu d tí si zajiš ují rodi e, nebo jiní zákonní zástupci d tí
sami. V p ípad nízkop íjmových rodin je možné zažádat o p ísp vek na pobyt dít te na místn p íslušném
pracovišti Ú adu práce.
Klubí ká i

s hendikepem, se mohli na dv hodiny s užitím
barev na obli ej prom nit na n která známá
zví ata. I když bylo po 19. hodin , m sto tonulo
v letním žáru a na odpo ívajících zví atech bylo znát, kdo má tropické teploty rád hodn a kdo mén . P i
procházce zoologickou zahradou se d ti dostávaly k dotykovým stol m, kde si mohly pohladit srst i k ži
vycpaných zví at i kosti, ale
m ly možnost nakrmit k zlata,
pohladit si živé hady, želvy, ale
i padesátiletou slonici – tu
mohly krmit p ipravenými
kousky mrkve a syrových
brambor. Pak se ješt mohly po
zoo svézt speciálním vlá kem
po trase lemované zapálenými
lou emi.
Byla to opravdu senza ní
akce, ale není pro d tem
z Klubí ka závid t. Ostravská
zoo
p ipravuje
na
léto
pravidelné
ve erní
komentované prohlídky, p i
kterých se dozvíte, co se d je
v zoo po zavírací dob , jak se
po setm ní chovají zví ata,
m žete
naslouchat
jejich
hlas m. Prohlídky se budou
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Z vrbenského d tského domova
Slet arod jnic.
27. 4. 2012 se ve školní kuchyni v d tském domov op t usadily arod jnice. Zopakovaly si zde svá kouzla
a lektvary na sv j velký den, který m ly na Sovinci. Naše d ti však nepolekaly, naopak, d tem prozradily n která
svá za íkávadla a lektvary.

Za íkávadlo pro p ivolání lásky
Kdo v duši milého skrývá,
nejv tším jeho p áním bývá,
na blízku mu stále být,

D tský domov a Základní škola

Okénko našich úsp ch
Bubenická show na celostátní p ehlídce zájmové innosti d tských domov slavila velký úsp ch.
Ze 48 ú astník , kte í postoupili z krajských p ehlídek bylo nejlepších 20 vybráno na slavnostní ve erní
galakoncert. DD Vrbno pod Prad dem byl mezi nimi a sv j domov, m sto i kraj úsp šn reprezentovali.
Bronzová medaile na republikovém finále v atletickém ty boji
Nataša Horvátová, která zvít zila v krajském kole atletického ty boje své kvality potvrdila i na republice. Se
svým družstvem vybojovala bronzovou medaili a zaslouží si velkou pochvalu.
Vedení DD
D ti DD pozvány na Den zam stnanc Osramu 9. 6. 2012
V sobotu 9. 6. 2012 v areálu Slavoje Bruntál po ádala firma OSRAM den pro své zam stnance. Sou ástí
programu bylo i vystoupení našich bubeník . Jako pod kování za bubnování v novalo vedení firmy Osram
našemu za ízení volné vstupenky. Sice nám po así moc nep álo, ale program byl velmi nabitý: na pódiu hrály
a zpívaly kapely, v mezi ase d ti sout žily o zajímavé a hodnotné ceny, mohly si nechat namalovat obrázek na
obli ej.
Mimo to každý p i vstupu dostal svoji sout žní karti ku a mohl se zú astnit r zných disciplín, které se konaly
na zábavných atrakcích (nafukovacích hradech). Všech t chto disciplín se naše d ti zú astnily, a p estože se
nikomu nepoda ilo vyhrát žádnou z hlavních cen, všem se moc odpoledne líbilo a nikomu se necht lo zpátky do
Vrbna.
Mnohokrát bychom cht li pod kovat firm Osram za pozvání.
Paní editelka Hanka, teta Markéta, teta Mirka, teta Monika a strejda Roman

nechce o n m jenom snít.
Proto volám mocnou sílu,
v lesních t ních skrytou vílu.
Roztan i se na palou ku,
našlapuj však polehou ku.
P i aruj mi, s kým chci být,
budeme sbírat slunce svit.
Bohužel nám slíbené
fotografie poslaly až te , tak se z nich radujte s námi.
Den d tí
Škola ka Beruška a vodnice esýlková daly první ervnový den našim kucha kám ve školní jídeln v d tském
domov volno a zaujaly jejich místo. D tem k dobrému ob du ješt p ipravily balí ek sladkostí. Nakonec
uchytily paní editelku Hanu Vitáskovou a hlavní vychovatelku Markétu Remešovou a snažily se je p emluvit,
aby u nás mohly z stat. Ty se však umluvit nedaly. Tak se s nimi alespo vyfotily. Uvidíme, jestli se poslední
školní den znova neobjeví.
Pod kování.
Cht la bych pod kovat Technickým službám m sta Vrbno pod Prad dem, a zejména panu Kocourkovi, za
velmi p íjemnou spolupráci a za ochotu, s kterou v zim vy izovali naše havarijní telefonáty.
Eva Kašáková
Pod kování
D kujeme naší paní editelce Mgr. et Mgr. Bc. Hani ce Vitáskové a zástupkyni Bc. Markét Remešové za
ob tavost, otev enost, up ímnost a lásku. Svou p ítomností paní editelka pozvedla nejen naše sebev domí, ale
i celý d tský domov. Do dalších let p ejeme mo e zdraví, vytrvalost, vitalitu a t šíme se na další školní rok.
d ti a zam stnanci d tského domova
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D ti DD na Dra ích lodích k létu 2012
Když byla ve Zpravodaji . 6 zmínka o dárku, který jsme dostali od pražských um lc v podob pozvání na
akci „Dra í lod “ na St eleckém ostrov v Praze, nem l nikdo ani tušení, jaký to bude pro nás nádherný zážitek.
Celé t i týdny do za átku akce jsme se moc t šili, až p ijde sobota 26. kv tna a my se rozjedeme brzy ráno ve
3:15 do naší metropole.
První „kroky“ sm ovaly autem do Olomouce a odtud vlakem do Prahy. Cestou vlakem n které d ti
netrp liv po ítaly zastávky. Cíl v 7.50 hlavní nádraží Praha. Po p íjezdu do Prahy jsme se vydali na Václavské
nám stí, kde prob hla ranní siesta. Velké sva iny, které nám p ipravily tety kucha ky nám p išly vhod. N kte í
z nás již ráno za ali ízky. Nic se nesm lo podcenit, protože byla pot eba na erpat energii a být v dobré
kondi ce. Vždy p ed námi byl celý den sout ží, her a touha po vít zství byla velká. Neúprosn se blížil as
registrace a my se vydali sm r St elecký ostrov.
Po p íjezdu do areálu bylo srde né p ivítání s panem Karlem Navrátilem, zakladatelem sdružení – Múzy
d tem. S nadšením jsme si zavzpomínali na nedávné spole né zážitky p i jejich návšt v u nás na DD ve Vrbn .
Na St eleckém ostrov jsme byli ze všech stran obklopeni vodou a nejkrásn jšími památkami Prahy stov žaté. Po
registraci se d ti i dosp lí vydali plnit úkoly v nejr zn jších sout žích a s velkým nadšením a úsilím se zapojili
do d ní na ostrov i ve vod . Atmosféra byla výborná, hudba se rozléhala až na Karl v most. Byly k zhlednutí
vtipné a pestré kostýmy a celou akci provázel smích, který se rozléhal k ob ma vltavským b eh m až
k Národnímu divadlu, které se ty ilo nad Vltavou v pop edí St eleckého ostrovu. Nejvíce jsme se t šili na hlavní
a nejd ležit jší závod celého dne. Závod na super lodích, ozdobených dra ími hlavami, kterých se zú astnilo
51 d tí ze 7 d tských domov . Spolu s d tmi DD z Lánova jsme tvo ili posádku na lodi , 2 a stylov
pojmenovali“Draci“. Ke každé lodi byl p id len statný kormidelník a bubeník, který udával tempo pádlování
úderem pali ky do bubn . Patronkou našeho domova i posádky dopln né múzáky byla Alice Kodýtková, která
se také o nás velmi pe liv starala po celou dobu akce.
P ed samotným startem jsme dostali rady od zkušených závodník , jak dosáhnout toho nejlepšího výsledku,
protože v tšina z nás se nikdy nezú astnila plavby na lodi. Po vyda eném startu jsme zabrali a ze všech sil „šlápli
do pedál “. I když jsme ješt nebyli sehraní, pádla se nám bila o sebe, voda st íkala až ke b eh m a my celí
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mok í, tak se nám naše premiérová jízda vyda ila. Do cíle jsme dorazili první. Asi po p l hodin nás ekala druhá
jízda a umíst ní bylo st íbrné. Rozhodující kolo bylo t etí. Na ten jsme se po ádn p ipravili. Namasírovali svaly,
ob erstvili, nechyb l ani pok ik týmu a hurá do akce! Hned po odstartování bylo vše jasné . Naše sehranost
ve t etím kole byla na tak dobré úrovni, že nikdo nem l šanci. I p esto jsme usilovn a vytrvale pádlovali až do
cíle. Pot nám smývala voda, která st íkala od vesel naši rychlou a zb silou jízdou. Umíst ní bylo nádhern zlaté.
Celkov jsme se umístili na 1. míst . Nechali jsme za sebou DD Mel , kterému bubnovala here ka Ljuba
Krbová, zkušená bubenice a držitelka prvenství na dra ích lodích z minulých ro ník . Na dalším míst byl tým
Lejly Abbasové.
Své síly na dra ích lodích si zm ili závodníci i z dosp lých. Byli mezi nimi posádky len firem a posádka
tvo ena z herc a zp vák Hudebního divadla Karlín, kterému bubnovala Dasha. Vzhledem asovému skluzu
museli herci odstoupit ze závodu. Nedostali se tak do blížícího se semifinále. Museli odjet do divadla, vrátit se
do práce, kde v tšina hraje v muzikálu Jesus Christ Superstar. Jako vesla e d ti poznaly Václava Noida Bártu,
Kamila St ihavku, Petra Vondrá ka, Lumíra Olšovského, Ond eje Brzobohatého.
Velmi nás p ekvapila here ka Ljuba Krbová, se kterou jsme si p íjemn a dlouho popovídali. Pat í mezi
múzáky, kte í navšt vují d tské domovy. Je to velmi milá, p íjemná, super ženská. T ch zážitk z Prahy máme
opravdu hodn .
Vyhlašování výsledk prob hlo v pozdních odpoledních hodinách. Každé naše dít se umístilo na p edních
p í kách. Nejlepším závodníkem byl vyhlášen náš Jakub Chabi ovský, který obdržel t i pomyslné zlaté medaile.
P ed odjezdem jsme ješt zhlédli nádherné památky v okolí St eleckého ostrova a unaveni se vydali na nádraží.
Krásný den byl zakon en super jízdou Pendolinem do Olomouce a odtud autem do našeho Vrbénka. Dom jsme
p ijeli v pozdních ve erních hodinách s mnoha zážitky, na které budeme ješt dlouho a rádi vzpomínat. Už nyní
se t šíme na 6. ro ník „Na dra ích lodích k létu 2013“
Trli íková P., Zadovei J. a d ti

Až se zima zeptá, co jsme d lali v lét
Za íná léto, tedy nejteplejší období roku, které p ímo vybízí nejen k zahrádka ení, cestování, trávení asu
u vody a opalování, ale i k r zným pracím, které se v zim realizovat nedají. Mezi n pat í nap íklad nejr zn jší
zednické práce a opravy, do nichž jsme se pustili i my v Domov pro seniory Vrbno.
P estože v našem za ízení práce tohoto typu v podstat
nikdy nekon í, a už malování, natírání, opravy
nejr zn jšího druhu i údržbá ské práce, tentokrát jsme se
zam ili na vylepšení vzhledu a funk nosti interiéru. Jako
první p išla na adu chodba v p ízemí, kde jsme nejprve
odstranili p vodní, zcela nevyhovující obložení, natáhli
nové, vodu odpuzující omítky, které jsme barevn sladili
s p ilehlými prostorami. Vše jsme doplnili madly, která
usnad ují pohyb klient m našeho za ízení.
Jako další p išla na adu vým na vstupních dve í u dvou
pokoj za protipožární, které spl ují dnešní bezpe nostní
standardy. Zatím poslední dokon enou prací v našem

domov jsou opravy maleb na n kterých pokojích a jeden
zbrusu nov vymalovaný pokoj našich novomanžel …

Ano, nejen prací živ je lov k! Láska
kvete v každém v ku a protože to platí i
v našem domov , rozhodl se jeden pár
zpe etit sv j vztah a dne 2. ervna
vstoupili na M stském ú ad ve Vrbn pod
Prad dem do svazku manželského.
Svatební hostinu si oslavili v místním
penzionu, kde díky pochopení personálu
prob hlo vše v p íjemné atmosfé e. Dovolte, prosím, abychom jim za celý Domov pop áli do spole ného života
hodn lásky, zdraví, spokojenosti a vzájemné opory.
Ingrid St eštíková, sociální pracovnice
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Z lenské sch ze LKŽ

Z innosti

K Vrbno pod Prad dem

Místní skupina eského erveného k íže ve Vrbn pod Prad dem rekapituluje svoji innost za období roku
2011 do sou asné doby.
Chceme vás seznámit s vý tem aktivit, které jsou spojené s prací na úseku zdravotnické a ve ejné innosti,
která je spojena jak s naší organizací, tak i se širokou ve ejností.
lenové výboru MS
K vyvíjejí r znorodou innost. Zajiš ujeme dobrovolné zdravotnické služby p i
ve ejných, sportovních a kulturních akcích v našem m st .
Je to nap íklad pro Myslivecké sdružení Prad d – p i Ve ejné st elecké sout ži a akci 53. ro níku „Ceny
Prad du“. Dále na akci „Vrbenské slavnosti“, které byly po ádány k 400. výro í povýšení Vrbna na m sto. K této
p íležitosti byl zhotoven panel a inností
K ve Vrbn pod Prad dem od jeho založení do sou asné doby. Také
spolupracujeme se Spolkem P átelé Vrbenska, kde jim zajiš ujeme zdravotní služby na akci „Slavnosti lapk
z Drakova“, nebo na akci po ádané TJ Sokol Vrbno pod Prad dem, fotbalovým oddílem „Vrbenské babí léto“.
lenky
K naší organizace provád ly ukázky d tem první pomoci a sout ž v obvazové technice nebo jak má
vypadat vybavení lékárni ky a d ti pak obdržely propaga ní materiály CK a sladkosti. Jako každoro n se
zú ast ujeme slavnostního ocen ní bezp ísp vkových dárc krve, kterou organizuje Oblastní spolek
K
Bruntál. Zajiš ujeme prezentaci a p edávání dárk . Taktéž spolupracujeme se Sdružením rodi a p átel
zdravotn postižených d tí „Klubí ko“, kde jim finan n p ispíváme na akci „Den d tí“ a „Mikulášskou
nadílku“. Spolupracujeme již tradi n s M stem Vrbno pod Prad dem p i humanitní sbírce pro Ob anské
sdružení Diakonie Broumov, a to vždy na ja e a podzim. Akce je velmi úsp šná a pom že poskytnout sociální
služby pro ob any z okraje spole nosti, a to pomocí materiální, sociáln pot ebným, azylovým dom m, atd.
Zajiš ujeme zdravotnické služby na akci Sdružení zdravotn postižených – Svaz invalid ve Vrbn pod
Prad dem. Našim jubilant m každoro n p edáváme blahop ání ke kulatému životnímu výro í 60, 65, 70, 75, 80
a výše. Na akcích, které jsme v minulém roce provedli, bylo odslouženo 273 hodin.
V tomto roce jsme jako jedni z prvních p edali M stu Vrbnu pod Prad dem finan ní ástku 2:000,- K pro
ob any postižené ni ivým požárem den 14. ledna. Taktéž jsme ihned kontaktovali Oblastní spolek
K Bruntál
a Úst ední výbor
K Praha ve v ci materiální pomoci t mto lidem. Velmi hodnotná byla materiální pomoc
z Oblastního spolku
K Bruntál, který pomohl a p edal M stu Vrbno pod Prad dem velké množství povle ení,
prost radel, ru ník , ut rek, prošívaných dek, polštá , istících a hygienických pot eb, hrní k , atd.
Místní skupina
K obdržela od M sta Vrbna pod Prad dem na svoji žádost finan ní p ísp vek 4:000,- K
(grant m sta). Tato finan ní ástka byla použita na zorganizování zdravotního školení v m síci dubnu 2012 ve
ST EŠE na téma „Poskytování první pomoci“ pro ob any našeho m sta. Této p ednášky se ú astnilo cca
70 ob an a byla hodnocena velmi kladn .
V prvním pololetí t. r. op t provádíme zdravotnické služby na akcích po ádaných v našem m st .
Zde je vid t, že práce len výboru MS
K i ostatních len není jednoduchá, ale je záslužná. Za jejich
ob tavost a lidskost p i pomoci druhým pat í velké pod kování.
Jana Hacurová, p edsedkyn MS
K
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lenská sch ze LKŽ se konala 8. ervna ve St edisku kultury a vzd lávání za hojné ú asti lenek i vzácného
hosta – navštívila nás krajská koordinátora Ji ina Ml áková, kterou srde n p ivítala p edsedkyn pí Marková.
Také jsme blahop áli naší jubilantce paní Afkosové. Nezapomn lo se ani na p ípitek, kyti ku a drobný dárek.
Po té p edsedkyn informovala všechny lenky , že jsme obdrželi dopis od Ji ího Švorce, ve kterém nám
sd lil, že je pot šen, že náš LKŽ nese jméno po jeho zem elé sest e Ji ince Švorcové. Se známou eskou
here kou jsme se setkali nejen ve Vrbn , ale i v Praze p i oslavách MDŽ.
Následovala informace místop edsedkyn pí Strnadové o konání celorepublikového setkání v Praze, které se
konalo 4. kv tna u p íležitosti 20. výro í založení levicových klub . Výbor rozhodl, že na tuto oslavu do Prahy
nepojedeme, ale objednali jsme si 25 ks Sborník vydaných k tomuto významnému výro í. Sborníky, které
obsahovaly i fotografii lenek našeho klubu na návšt v DPS v Mnichov , byly rozdány nejaktivn jším lenkám.
Krajská koordinátorka nás podrobn seznámila s celým pr b hem setkání, kterého se zú astnily všechny
bývalé republikové p edsedkyn
LKŽ. Z tohoto
shromážd ní vzešel dopis, který byl zaslán p edsedovi
vlády P. Ne asovi.
Dále p edsedkyn Marková informovala o ú asti lenek
na protivládní demonstraci 21. dubna v Praze. Této akce se
také zú astnila i naše koordinátorka, která nám p iblížila
celou atmosféru.
Záv rem byli lenové seznámeni se stavem finan ních
prost edk , které byly vybrány ve spolupráci s ZO KS M
na pomoc naší lence M. Fiálkové, které vyho el byt na
ulici Krej ího. Finance sta ily na nákup nové
ledni ky a mikrovlnky.
P íšt se op t setkáme 29. ervna na tane ní zábav .
Za LKŽ L. Strnadová

Listárna
Na Vrbensku pro istili zaniklou stezku
Vrbno pod Prad dem, Karlovice - Vzpomínáte na stezku vedoucí od Odetky kolem
eky do Karlovic? Bohužel nám ji povode v roce 1997 vzala a od té doby
musíme využívat mezi Vrbnem pod Prad dem a Karlovicemi z v tší ásti silnici, která
je nebezpe ná nejen pro malé cyklisty a turisty.
Už nemusíte vzpomínat! M žete sednout na kolo nebo si obout pevné boty a vyrazit. Dv skupinky nadšenc
se vydaly v sobotu 2. ervna 2012 dopoledne z Vrbna pod Prad dem a z Karlovic na trasu. Vyzbrojeni pilami
a k ovino ezy postupovaly krok za krokem podél eky Opavy a setkaly se u brodu, na p li cesty. Prosekaly
stezku, která je zatím pro p ší, horská kola i treky a zatím to na ní místy p kn „drncá“. Základ byl ale položen.
Te záleží na nás všech, jestli chceme a budeme stezku využívat. ím více lidí po ní projde i projede, tím bude
pevn jší.
„Nev il jsem, že nám to p jde tak rychle. Stezku ur it vyzkoušíme hned další víkend“ íká Martin Matela,
jeden z ú astník akce. „Když se bude stezka používat, jist na ní bude asem p kná p šinka, jako je v úseku za
kolejemi za Odetkou ve Vrbn ,“ doplnil Matela.
Chcete-li si ud lat p kný výlet a nevadí vám jízda terénem, m žete za ít ve Vrbn u areálu bývalého
koupališt Mír, kolem rybník dojet až k vlakové zastávce u Odetky. Pak musíte asi padesát metr kolem kolejí
(po pravé stran ), poté p ejdete koleje a pojedete po stezce až k brodu. U brodu p ejdete cestu a vjedete na ást
stezky, která je prosekána a vykosena p ímo v lese. Tady je stezka hrbolat jší. Dostanete se po ní až k p echodu
p es koleje p ed železnou lávkou v Zadní Vsi. Úsek od zastávky u Odetky po železnou lávku m í asi 1,3
kilometr . Nedejte si ujít procházku i projíž ku krásnou p írodou údolí eky Opavy, s výhledy na eku i lesem.
„V Karlovicích jsme velmi ocenili, když za námi p išla skupinka nadšenc , že cht jí stezku pro istit,“ íká
starostka obce Jana Helekalová. „Doufám, že se bude stezka hojn využívat a na podzim už z ní bude po ádn
prošlapaná p šina,“ dodala Helekalová. K nadšenc m se p idali místní hasi i a obec Karlovice poskytla benzín
do pil a k ovino ez a ná adí.
Autor a foto: Kate ina Ko í
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Vážení spoluob ané,
v místní ásti Mnichov, nedaleko kone né zastávky autobusu stávala do roku 1975, kdy
byla zbourána, Schnaubelova kaple. Kaple byla obdélná, d ev ná, m la sedlovou st echu
a na severu nad pr elím v ž. Vchod v pr elí byl zakon en pravoúhle a na bocích kaple
bylo po jednom okénku. Kaple byla postavena pravd podobn v 17. století.
My, obyvatelé Mnichova, jsme se rozhodli kapli znovu vystav t dle p vodního vzoru. Výstavbu financujeme
z vlastních zdroj . S ohledem na to, že p vodní pozemek je již zastav n jinou stavbou, poskytl M stský ú ad
Vrbno pod Prad dem náhradní pozemek. V m síci b eznu 2012 bylo zapo ato se stavbou, a sou asnosti je již
dokon ena základová deska s podezdívkou a byly dokon eny terénní úpravy, v etn výsadby živého plotu. Se
stavbou d ev né konstrukce se má za ít za átkem m síce ervence.
Pokud se Vám náš plán líbí a chcete nám v jeho realizaci pomoci, p isp jte na výstavbu pen žitým darem. Své
dary zasílejte na ú et pro tyto ú ely z ízen M stským ú adem
Vrbno pod Prad dem . ú tu: 1720771/0100, vs. 374
Do zprávy pro p íjemce uve te své jméno nebo kontakt (kv li identifikaci dárce)
Bližší informace na tel. . 603717946
JUDr. Petr Havlí ek

P ednáška na téma: Povodn na severní Morav a ve Slezsku
4. – 7. ervence 1997.
V rámci výstavy „Povodn 1997“ dne 13. ervna, prob hla ve St edisku chytrých
aktivit St echa Vrbno pod Prad dem,
p ednáška ke stejnojmennému tématu.
P ednášejícím jsem byl já, pedagog
Sportovního gymnázia ve Vrbn pod
Prad dem.
P edseda st eleckého klubu Vrbna pod
Prad dem Radek Fabian mne pozval,
abych
zájemc m
pov d l
n co
o extrémních povodních, které zasáhly
naši zemi v roce 1997.
Povode byla zp sobena tlakovou níží,
která v pátek 4. ervence 1997 ležela na
našem území. V p edchozích dnech
pomalu postupovala ze západní do st ední
Evropy. V ní se vlnila studená fronta,
která dorazila na Moravu k ve eru téhož
dne. Náv t í hor podporovalo srážení a srážková innost nabývala rychle na síle. Extrémnost srážek potvrzují
nam ené úhrny za ty i kritické dny 5. - 8. ervence 1997. Až na výjimky napršelo za toto období všude více
než 100 mm, což se dá srovnat s dlouhodobým ervencovým pr m rem. Na mnoha místech, zvlášt
v Beskydech, dosáhly však srážky n kolikanásobku této hodnoty. Nap . na Šancích spadlo p es 600 mm, na Lysé
ho e 570 mm, kousek od nás na Prad du 443 mm. N kolik dalších stanic m lo k hranici 400 mm velmi blízko.
Ve st edu 9. ervence dopoledne za ala tlaková níže kone n ustupovat k východu, srážky ustaly a obla nost se
protrhala. Povodn zasáhly 1/3 našeho území, zavinily smrt 49 lidí. V neposlední ad nesmíme zapomínat na
polské sousedy, kde byla povode (povodí eky Odry) stejn ni ivá. Záv rem chci pod kovat všem zú astn ným
a p edevším d kuji za následnou podn tnou diskusi.
Mgr. David ech
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Vhodným místem pro prázdninový výlet s rodinou je Hradec nad Moravicí
Hradec nad Moravicí není jen krásný zámek, ale stojí za to navštívit také Bezru ovu
vyhlídku.
Bezru ova vyhlídka je d ev ná stavba,
p ipomínající zahradní altán, postavený na ty ech
vysokých kamenných sloupech. P esto, že na
rozhlednu zrovna nevypadá, je mezi rozhledny
za azena.
Cesta k vyhlídce není zna ená, ale vyhlídka se
nachází na p ší modré turistické trase, která prochází
zámeckým parkem, takže ji nelze minout. Zámecký
park je rozlehlý, pokra uje i po té, co projdete kolem
zadní brány. Chce to trochu trp livosti, protože
vzdálenost vyhlídky od zámku je víc jak jeden a p l
kilometru a v záv ru musíte dokonce zdolat mírné
p evýšení.
Bezru ova vyhlídka v zámeckém parku
Budete míjet sta i ký platan, spoustu kamenných
lavi ek uprost ed osázených kv tinami, sochu Bethovena, poz statky po kamenné zdi ohrani ující park, i
balvany nejr zn jšího tvaru. Na vyhlídku vede jen šestnáct d ev ných stup , p esto nabízí p kný výhled zp t
na Bílý i ervený zámek, m sto Hradec i vzdálen jší Opavu. Z ostatních stran výhled m brání vzrostlé stromy.
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Je to kouzelné místo s romantickým nádechem. P vodní název Kaiser Wilhelmshöhe, Výšina císa e Wilhelma
(Vilémova vyhlídka), je vytesaný na pam tním kameni uprost ed louky naproti schodišti na vyhlídku. Vyhlídku
navštívil císa Vilém II. a jeho doprovod za svého krátkého pobytu na zámku v zá í roku 1913. Na kraji lesa, asi
20 m jihozápadn od kamenného pilí e, objevíte p l metru vysoký plochý kámen s nápisem Fanny Baude. Tímto
názvem místní starší lidé ozna ují vyhlídku dodnes. Stavba byla postavena v r. 1899 a k jejímu p ejmenování na
Bezru ovu vyhlídku došlo v šedesátých letech minulého století.
Pokud se vám bude chtít v Hradci ješt
pobýt, zaparkujte na parkovišti uprost ed
m sta. Odtud sta í vyrazit ke k ižovatce na
Bohu ovice, kde za íná k ížová cesta na horu
Kalvarii (latinský název pro biblickou horu
Golgotu).
trnáct zastavení, trnáct biblických výjev .
Dílo pochází z let 1888 – 1900 a vypadá stále
skv le. as i lidé tu byli milosrdní. Bílé zd né
kapli ky s krásnými kresbami, chrán nými
p ed p ípadnými nenechavci m ížemi, jsou
rozesety podél travnaté cesty. Zleva p íjemný
Kalvarie – záv r k ížové cesty
pohled do volné p írody p es zatravn nou strá ,
zprava les bohatý na adu druh listnatých strom , mezi nimiž p evažují buky. Cestu lemují také etné ke e
st emchy, sta í jen vybrat si k výletu vhodné období.
ada bílých stavbi ek na zeleném podklad , s rozv tvenými kmeny strom na pozadí, vytvá í nádhernou
scenerii a již z dálky p itahuje o i a nutí k nedo kavému zrychlení kroku. „Tam, na Kalvárii stojí k íž, na n m
visí Ježíš“, zpívá se v krásné slovenské písni. I tady, na hradecké Kalvárii, stojí k íž… Symbolický.

zbytky opevn ní na vrcholu Hanuše

Hanuše - vrchol
Z hory není vid t na Jeruzalém, zato výhled na Hradec a okolní kopcovitou krajinu je tu nádherný. Dílo
lidských rukou, v kombinaci s krásnou p írodou, dává místu správný duchovní náboj. M žete p emýšlet, rozjímat
nebo jen tak vypnout a oddat se odpo inku, daleko od lidí, uprost ed p írodního ráje.
Možná vás p ekvapí, že až do Hradce nad Moravicí zasahuje Nízký Jeseník. Hora Kalvarie má nadmo skou
výšku 414 metr a k ížová cesta je dlouhá zhruba jeden kilometr.
Ob místa, vyhlídku i k ížovou cestu, stojí za to navštívit.
Pro zdatn jší turisty mohu doporu it okruh, za ínající v centru m sta a pokra ující p es Kalvarii po zna ených
cestách k zámku, zámeckým parkem k Bezru ov vyhlídce, odtud na horu Hanuši, kde lze najít zbytky opevn ní
z 18. století a zp t do centra m sta. Celková délka okruhu je 15 kilometr a s turistickou mapou v ruce se tu
ur it neztratíte.
Helena Rusková
Pod kování.
Cht l bych touto cestou pod kovat za podporu p i organizaci D tského dne
v Mnichov , který prob hl 2. 6. 2012 na místním h išti. D kuji všem, kte í pomohli
finan n , dary do tomboly i pomocnou rukou p i p íprav a akci samotné.
Za všechny organizátory
Libor Urban
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Lázn Karlova Studánka
Kulturní program – Hudební hala
4.7. 19:00 - Vernisáž výstavy obrazk "Vzpomínky na Anglii"
4.7. 19:30 - Kytarový recitál Libora Jane ka
6.7. 19:30 - Kv ty paní Operety
12.7. 19:30 - P ednáška: Grafologie - v da o osobnosti
13.7. 19:30 - P ednáška: Grafologie a partnerské vztahy
18.7. 19:30 - Orientální tance v podání skupiny Marly
20.7. 19:30 - Koncert: Poj se mnou
25.7. 19:30 - P ednáška p. Bouzka: Velké šelmy v eské republice
27.7. 19:30 - Koncert: Evropský kabaret
28.7. 19:30 - Koncert Olgy Macho ové-Pavl a Michaela Pavl
ve velké jídeln na Libuši
1.8. 19:30 - Relaxace s harfou
3.8. 19:30 - Cestopisná p ednáška: Havajské ostrovy
8.8. 19:30 - P ednáška: Sopky na Bruntálsku
10.8. 19:30 - Koncert: Písn s loutnou
15.8. 19:30 - P ednáška p. Bouzka: Minuty z hor
17.8. 19:30 - Divadlo: Kytice
23.8. 19:30 - P ednáška: Šamanismus
24.8. 19:30 - Koncert: Milujeme operetu
29.8. 19:30 - Orientální tance v podání skupiny Marly
31.8. 19:30 - Koncert: Kouzelné melodie mistr
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
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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

Kulturní a sportovní akce ve Zlatých Horách
2. 7. 2012 v 17:00 hod. Vernisáž výstavy fotografií Jaroslava Malíka - V Galerii SNOP M st. muzea.
Potrvá do 28. 8. 2012.
4. 7. 2012 v 17:00 hod. Xc Mlýnky - cyklistický závod - Start: Zlatokopecké sruby u Zl. Hor. Po ádá SKM.
5. 7. 2012 v 10:00 hod. 3 X P í ná - cyklistický závod - Start: nám stí Svobody Zlaté Hory. MTB maraton Jesenický šnek. Po ádá SKM.
7. 7. 2012 v 8:00 hod. Gold Cup 2012 - Nejv tší letní turnaj v malé kopané na Jesenicku. H išt FK Z. Hory.
14. 7. 2012 - 15. 7. 2012 Lesní slavnost na Drakov - Lesní slavnost Lapk z Drakova a Dny Les
eské
republiky. Bohatý program.
21. 7. 2012 v 9:00 hod. 5. turistická vzpomínka - Bohoslužba s turistickým pochodem. Sraz v 9:00 hod.
u kostela v Ond ejovicích.
27. 7. 2012 - 28. 7. 2012 Zlaté dny 2012 - M stské slavnosti s bohatým kulturním programem. Více na
www.zlatehory.cz.
1. 8. 2012 v 17:00 hod. Petráky - cyklistický závod - Start: k ižovatka na Petrovy boudy. asovka do vrchu.
Po ádá SKM.
5. 8. 2012 ve 14:00 hod. Zlatohorská asovka - cyklistický závod - Start: k ižovatka na Petrovy boudy.
Po ádá SKM.
11. 8. 2012
Hlavní pou - Na poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor.
11. 8. 2012 - 19. 8. 2012 Zlatá hoblina - ezbá ský plenér v parku Sanatoria Edel. Ob erstvení zajišt no!
25. 8. 2012
19. ro ník rýžování zlata o putovní zlatou pánev
Na Zlatokopeckých srubech v Údolí ztracených štol.
Aneta Albertová, M stské informa ní centrum Zlaté Hory
tel./fax: 584 425 397, e-mail: mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz

Akce v Krnov
FLEMMICHOVA VILA, Hlub ická 20
do 8. ervence AKADEMICKÝ SOCHA PAVEL CHAROUSEK (CHARÓ) - „Civilní socha ský portrét“
14. ervence – 26. srpna - MIKULÁŠ RUTKOVSKÝ - plastiky, medaile, kresby Vernisáž výstavy v pátek
13. 7. v 17:00 hodin. Realizováno v rámci projektu „Tvo ivé Slezsko“.
24. ervence – 2. zá í - SVATÍ A PATRONI SLEZSKA - miniexpozice z cyklu o lidových tradicích
Realizováno v rámci projektu „Tvo ivé Slezsko“.
dlouhodobé expozice
VÝRO Í M STA KRNOV V ROCE 2012 - Témat.výstava k významným výro ím m sta.
MALÍ STVÍ 19. STOLETÍ - Dlouhodobá expozice portrétní a žánrové malby v oblasti západního Slezska.
Realizováno v rámci projektu „Tvo ivé Slezsko“. Projekt je spolufinancován z prost edk Evropského fondu pro
regionální rozpoj. Vstupné: 20 K , d ti a studenti 15 K
Výstavní prostory otev eny úterý – ned le 8:00 – 18:00 hodin
Kurzy:
st eda 4. ervence od 17:00 hodin „Výroba kožených náramk “ - kurzovné: 30 K , p ihlášky do 3. 7.
st eda 11. ervence od 17:00 hodin „Enkaustika“ - kurzovné: 30 K , p ihlášky do 10. 7.
Po et míst je omezen, zájemci se mohou p ihlásit na MIKS Krnov u Ing. Va kové
tel.: 775 593 353 / e-mail: vankova@mikskrnov.cz
Realizováno v rámci projektu „Tvo íme spole n “. Projekt je spolufinancován z prost edk Evropského fondu
pro regionální rozvoj.
ZAHRADA FLEMMICHOVY VILY, Hlub ická 20
pátek 20. ervence od 16:00 hodin - WAGON - vystoupení krnovské country kapely. Prodej ob erstvení zajišt n.
Vstupné: 50 K
ZAHRADA KINA MÍR 70, nám stí Míru 14
pátek 24. srpna od 16:00 hodin - WAGON - vystoupení krnovské country kapely. Prodej ob erstvení zajišt n.
Vstupné: 50 K
Koncerty se konají pouze p i p íznivém po así.

Akce v Bruntále
Zámek Bruntál
„ emeslo má zlaté dno“ - stálá expozice - do 8. 12. 2012
„P íroda Bruntálska“ - stálá expozice - do 30. 12. 2012
„Chléb náš vezdejší“ - výstava - vše o chlebu - do 29. 7. 2012
Zámek je otev en pond lí - ned le 9:00 - 17:00 hod.
Otev eno je i ve státní svátky. Vstupné: dosp lí 80,- K , snížené (d ti 6-15 let, studenti, d chodci, invalidé)
40,- K , rodinné vstupné 200,- K (2 dosp lí, 2 a více d tí do 15 let).
M sto Bruntál dále po ádá:
10. 7. - Vodnický splav - 2. ro ník setkání vodník na Slezské Hart - p ehrada Slezská Harta
21. 7. - Koncert hudebních skupin - M stský park
28. 7. - Jazzový festival - nám stí Míru
Kosárna Karlovice
„Bydlení“ - stálá expozice
„ lov k a les“ - stálá expozice o lesnictví - do 31. 12. 2012
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Jamajka-Prix

Letošní závod Jamajka-Prix kolidoval s mistrovstvím R v asovce jednotlivc a tak jsme o ekávali pon kud
menší ú ast. P ijeli však ti, pro které byl závod p ípravou na MR, které se jelo o p t dní pozd ji. Kompletní byla
sestava mládeže, na startu byla i sou asná nejlepší eká žákyn Veronika P onková ze Zlatých Hor. Výjezd
z Vrbna prob hl v pomalejším tempu, nejmladší závodníci ztráceli kontakt teprve v kopci kolem mnichovského

lomu. Jen co se v kopci nad Mnichovem cyklisté rozdýchali, za aly nástupy, aktivní byl p edevším David
Dvorský z hradeckého Whirlpoolu. Na rychlostní prémii na Tet ívku již byla odsko ená trojice a pomyslnou
pásku p ejel jako první Tanas Markos ze Sparty Praha. T etí ve skupin byl p edlo ský vít z Dominik Hynek
z SKC Prost jov. Pokud by n komu p ipadala tato jména pov domá, tak ano, všichni jsou to bývalí studenti SG
Vrbno. Svého trenéra Vlastika Mlyná e nechali ve druhé skupin spolu s Janem Machalou z Píse né a Jakubem
Franerem z Opavy. V další skupin jel nejlepší veterán Lubomír Petruš spolu s Vojt chem Hamplem z MXM
Hulín a Lukášem Mrázkem z hradeckého Rock Machine. V po adí druhý veterán Pavel Pytela posloužil až do
He manovic jako taha nejlepších mladík . Ti pokra ovali sm rem ke Zlatým horám, cíl m li na rozhraní kraj
asi 1km za Worwitzem. Veronika P onková projela jako první, t sn následována Jakubem Rohá kem, mírný
odstup m l Mat j Ptá ník z Mapeie Olomouc. Asi dv minuty ztratila druhá dáma Klára Škopcová, která p ijela
spole n s Vojt chem Kmínkem. P ed blížící se bou kou jsme vyhlášení nejlepších zimprovizovali na odbo ce
k Drakovu, kde je cíl hlavního závodu. Tam prokázal David Dvorský svoji p ipravenost, když soupe m
v posledním kopci ujel a sta il p i tom získat více jak dvouminutový náskok. Ve spurtu zbývající dvojice byl
lepší Tanas Markos p ed Dominikem Hynkem. as vít ze byl 1:11:11 hod. Ostatní již p ijeli tak, jak jsou
vyjmenováni, hol ovický kopec už po adím nezamíchal.
Skon ilo tak jarní období cyklistiky, ve kterém jsme získali 23 vít zství a dalších 43 pódiových umíst ní.
Nejúsp šn jšími sb rateli byli Jakub Rohá ek s osmi výhrami, sedmkrát vyhrál Rostislav Brokeš. Ale i ostatní
závodníci si prakticky všichni ochutnali pocit vít ze, anebo alespo druhé nebo t etí místo na „bedn “. Na ja e
jsme absolvovali 206 start , n kolikrát i na mezinárodních závodech v esku i zahrani í. Zhruba 30% úsp šnost
sv d í o dobré tréninkové p ipravenosti všech našich závodník . Nezaháleli jsme ani jako po adatelé, za první
polovinu roku jsme p ipravili 26 akcí p evážn pro mládež, kterých se ale zú ast ují pravideln i dosp lí, d lajíc
tak mládeži zdatné sparingpartnery.
acsvrbno.estranky.cz
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Vrbenský drá ek

tentokrát m li tra oko en nou krátkým výb hem, v závod zvít zil Mat j Ptá ník (Mapei Ka kovský) p ed
Jakubem Rohá kem a Klárou Škopcovou (oba ACS Drak Vrbno).

Velkou oblibu si u d tí získal nový cyklistický seriál Vrbenský drá ek. Závod se pravideln ú astní nejen d ti
z Vrbna a okolí, ale i z Malé Morávky, Zlatých Hor, Opavy, Bruntálu i polských Glucholaz.

Další pokra ování seriálu se uskute nilo po uzáv rce Zpravodaje -23. ervna, tentokrát se závodilo v Karlov
Studánce a na za átku prázdnin prob hlo i finále celé sout že – 1. ervence se v Mnichov konal poslední závod
seriálu Vrbenský drá ek, po závod bylo vyhlášeno i celkové po adí seriálu. Jak celý seriál skon il a které d ti
byly nejúsp šn jší, se do tete v zá ijovém Zpravodaji nebo si výsledky m žete prohlédnout na
www.acsvrbno.estranky.cz . D kujeme M stu Vrbnu i Obci Ludvíkov, kte í se podíleli na financování seriálu,
dále pak d kujeme za ceny novému sponzorovi, kterým je BikeOne Opava.
Alena Mlyná ová, ACS Drak Vrbno

tvrtý závod seriálu se konal na konci kv tna v nedalekých Karlovicích v okolí Penzionu U eky. Do závodu
se p ihlásilo 38 závodník od t í do patnácti let, velice nás pot šila ú ast místních d tí. Závodníci byli rozd leni
do t í skupin na žáky, p edžáky a malé d ti. Nejmenší závodníci jezdili pouze krátké úseky po asfaltu. Mezi
t mito d tmi, které mohou startovat jak na kole, tak i na odrážedle i kolob žce, zvít zila Marie Bambušková
z Mnichova p ed Karlem Ko ím (Karlovice) a Šimonem Tom íkem (Vrbno). P edžáci už jezdili na okruhu, který
vedl kolem penzionu, po hrázi a zp t k penzionu, nejprve absolvovali n kolik rozjížd k, podle po tu získaných
bod potom nastoupili do finále. V n m si nejlépe po ínal Karel Naiser (BikeOne Opava), druhý dojel Tomáš
Bambušek (Mnichov), t etí pak Bob Vy ítal (Bruntál). Mezi dívkami zvít zila Zuzana Švanová p ed Marií
Fiálkovou (ob Vrbno), t etí dojela Majda Mí ková (Mnichov).

Trivallis cup 2011/12
Již t etím rokem bojují vrbenští sportovci o titul Nejvšestrann jšího sportovce m sta Vrbna. Sout ž po ádá
Sportovní gymnázium Vrbno a jednotlivé závody nejsou ur eny pouze student m, zú astnit se m že i vrbenská
ve ejnost.
Sout ž probíhala od zá í do ervna a sestávala se z deseti závod . B hem deseti m síc m li sportovci
možnost vyzkoušet si, jakým disciplínám se v nují studenti našeho gymnázia. V zá í jsme za ali závodem na
bruslích – v závod na 5 km zvít zil Vašek Žabí ek (SK Vrbno)p ed Pavlem Pytelou a Patrikem Thomasem,
v íjnu pak p išel na adu oblíbený cyklokros, tady si prvenství na své konto p ipsal cyklokrosový reprezentant
Petr Hampl (TJ Favorit Brno). V listopadu p išel na adu p espolní b h – za pom rn mrazivého po así zvít zili
stejným asem b žci Marek Ohnoutka a Vašek Žabí ek (oba SK Vrbno), p ed Vánocemi jsme si v t locvi n
vyzkoušeli, jaká úskalí musí zdolávat závodníci v biatlonu, kdy krom asu rozhoduje i p esnost ve st elb .
V závod pom rn p ekvapiv zvít zil Filip Jelínek, který díky p esné st elb a skv lému b hu porazil všech
25 soupe . V lednu a únoru byly uspo ádány závody v b hu na lyžích a v ob ím slalomu. V ob ím slalomu
stupn vít z zcela ovládly ženy – zvít zila teprve 11tiletá Agáta Rokosová (SK Annaberg) p ed Eliškou
Virágovou a Natty Rosou. V závod v b hu na lyžích zvít zil Patrik Thomas (SK Vrbno) p ed Vaškem Žabí kem
a Markem Ohnoutkou.
V p edja í jsme se p esunuli op t do t locvi ny, kde se konal závod v atletice. Atletický dvojboj zahrnoval
hod medicinbalem a skok do výšky. S t mito disciplínami si nejlépe poradil Tanas Markos (AC Sparta Praha),
druhý skon il Vašek Žabí ek a t etí Vojt ch Matuš. V dubnu byl uspo ádán závod v orienta ním b hu, tentokrát
v klasické lokalit u Sokolské chaty. Osm kontrol nejrychleji našel Vojt ch Matuš, druhý byl Jirka Ju ík, t etí pak
Pavel Pytela. Poslední dva závody byly uspo ádány ve spolupráci s ACS Drak Vrbno. Na konci kv tna se konal
tradi ní závod v duatlonu, v závod zvít zil Jaroslav Hamá ek (ACS Drak Vrbno), za ním se se adili veteráni Lubomír Petruš a Richard Klech. Finálovým závodem byl závod v cyklistice Na Videlský k íž, zvít zil David
Dvorský (PSK Whirpool) p ed Tondou Lantem a Jardou Hamá kem.

Závod žák , kte í již bývají zkušen jší, se jezdil rovn ž systémem rozjížd k a finále, i oni jezdili na okruhu
kolem penzionu, jejich rozjíž ky však byly delší, do finále se dostalo sedm nejlepších. Zvít zil Jakub Rohá ek
p ed Klárou Škopcovu (oba ACS Drak Vrbno) a Lukaszem Budykem (Glutol Glucholazy). Vyhlášení prob hlo
na zahrad Penzionu U eky, velké pod kování pat í manžel m Pavézkovým, kte í malým cyklist m poskytli
perfektní zázemí. V íme, že toto p íjemného prost edí budou ú astníci rádi navšt vovat i nadále.
Další, v po adí již pátý závod, se konal 16. ervna. P vodn bylo plánováno, že se pojede v Železné, po
trvalém dešti však byla cesta kolem eky hodn rozbahn ná, p esunuli jsme se tedy do mnichovského
Cykloareálu erná Opava, tra závodu byla tentokráte vedena více terénem, pouze malé d ti op t jely pouze po
asfaltu. Nejšikovn ji si s tratí poradil Jan Kapler (Opava), za ním do cíle dojeli Radek Šíbl (Malá Morávka)
a Marie Bambušková (Mnichov). P edžák m tentokrát kraloval Jan Putner (Ludvíkov), zvít zil t sným
náskokem p ed Mateuszem Rojekem, t etí byl teprve p tiletý Karel Naiser (BikeOne Opava). D v ata dojela ve
stejném po adí jako v Karlovicích – 1. Zuzana Švanová, 2. Marie Fiálková a 3. Majda Mí ková. Starší závodníci
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Po dojetí všech závodník jsme se p esunuli do Ludvíkova, kde bylo již tradi n v Cukrárn M.A.D.
vyhlášeno celkové po adí letošního Trivallis cupu. Vít zem seriálu se stal „chronický“ sportovec Pavel Pytela,
nejlepší ženou se stala 15tiletá cyklistka Klára Škopcová. V kategorii muž zvít zil Antonín Lant p ed Jardou
Hamá kem a Markem Ohnoutkou, nejlepšími mladíky do 15ti let se stali Jakub Rohá ek, Mat j Ptá ník a Št pán
Petruš. Kláru Škopcovou doprovodily na stupn vít z Michala Knápková a Alena Mlyná ová, nejlepší veteráni
byli Pavel Pytela, Miloslav Mlyná a Lubomír Petruš. V kategorii do deseti let zvít zila Kate ina Mlyná ová p ed
Tomášem Petlachem. Seriálu se zú astnilo 71 sportovc , kte í se na start postavili 213krát. Ceny do celkového
po adí byly financovány z grantu M sta Vrbna. D kujeme za ú ast všem sportovc m a doufáme, že se spolu op t
setkáme – tentokrát již ve 4. ro níku Trivallis cupu.
Alena Mlyná ová, www.sgvrbno.cz

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn v ervenci a srpnu
,,Zvyk íst si je jediný, který není škodlivý. P etrvá i když jiné radosti pominou. Bude tu vždy, aby vás podpo il,
i když ostatní možnosti zaniknou… Zp íjemní váš as do konce života.“
/Antony Trollope/
… z populárn -nau né literatury
1.: PIKORA, V.: Všechno je jinak, aneb, Co nám ne ekli o d chodech, euru a budoucnosti. Praha: Grada,
2011.
2.: KERSNOVSKAJA, J.: Jaká je cena lov ka. Praha: Ikar, 2011. Vzpomínky z vyhnanství a gulagu.
3.: KOKTAVÁ, P.: Kam na výlety s ko árkem Morava. Brno: CPress, 2012.
4.: CRAVEN, G.: Hrozí nám globální oteplování?. Praha: Prostor, 2012.
Pr vodce inteligentního laika džunglí ve ejné debaty.
5.: CARNEGIE, D.: Vsta a mluv. Praha: Beta, 2012. Jak se nau it obratn komunikovat a hovo it na
ve ejnosti.
…z beletrie
1.: KHOURY, R.: ábl v elixír. Ostrava: Domino, 2012.
Co když p vodní obyvatelé St ední Ameriky znali rostlinu s tak mimo ádnými ú inky na lidskou mysl, že by její
op tovné nalezení mohlo ot ást základy celé západní civilizace? O dávno zapomenutou bylinu najednou projevují
nebývalý zájem mocné organizace stojící na obou stranách zákona. Vzplane mezi nimi nemilosrdný boj o to, kdo
tém zázra ných ú ink využije jako první – a vidina astronomických zisk pochopiteln sv tí jakékoliv
dostupné prost edky…
2.: HAASE-HIMDENBERG, G.: arod jnice z Gushiegu. Praha: Nakladatelství XYZ, 2012.
Asara Azindu je úsp šná obchodnice, která žije bez manžela na severu Ghany v Gushiegu. Když vypukne
epidemie meningitidy, tradicionalisté a závistníci proti ní zosnují komplot. Poda í se jim poštvat dav proti
,, arod jnici“. Asara uprchne do arod jnické vesnice v Gambaze, kde žije spolu s dalšími na enými ženami.
Jen pomalu za íná chápat, že jsou všechny ob mi pov r a pochybných tradic.
3.: KRAUS, I.: Mezinárodní polibky. Praha: Academia, 2012.
ást text , které spisovatel Ivan Kraus vybral do této sbírky satir, vznikla po roce 1968 v zahrani í, kde je také
poprvé mohl publikovat. Po návratu napsal další, které mohly vyjít už doma. Spole ným rysem knížky je poznání,
které nabyl b hem let doma i v cizin : že politika je do jisté míry divadlo. Herci sice odcházejí, ale role jsou
stejné. Jediný rozdíl spo ívá v tom, že na divadle je vid t více p evlek . A také v tom, že v politice mnohem ast ji
n co nehraje.
4.: MORTON, K.: Zapomenutá zahrada. Praha: Ikar, 2011.
O svých jednadvacátých narozeninách se Nell O´Connorová dozví tajemství, které navždy zm ní její život.
O n kolik desítek let pozd ji se vydá hledat pravdu. Pátrání ji zavede na v try bi ované cornwallské pob eží,
k zvláštnímu, krásnému sídlu Blackhurst, které kdysi vlastnil šlechtický rod Mountrachet .
5.: KING, S.: Zhubni. Praha: Beta, 2012.
Billy Halleck má všechno, co si m že p át – drahý d m, hezkou rodinu a výnosné zam stnání v advokátní
kancelá i. Má však také výraznou nadváhu a jeho léka ho varuje p ed infarktem. Ve chvíli nepozornosti za

volantem Billy p ejede cikánku, jejíž starý otec nad ním vysloví podivnou kletbu: ,,Zhubni,“ ekne mu a pohladí
ho po tvá i. Jedno jediné slovo, ale za n kolik týdn je Billy tém o t etinu leh í a naprosto zoufalý a vyd šený.
Vsadí všechno na jednu kartu a dostává se do souboje se silami zla, které zp sobují, že dál nedobrovoln
hubne…
6.: WILLIS, C.: Kniha posledního soudu. Praha: Triton, 2012.
Studentka historie je na své cest do minulosti omylem poslána do doby morových ran roku 1384. Zatímco se
dívka snaží p ežít, aniž by se sama mohla vrátit do budoucnosti, profesor Dunworthy musí bojovat s rychle se
ší ící smrtelnou epidemií ch ipky i s tupou byrokracií, aby m l v bec šanci svou žákyni zachránit. Ob asové
linie i p es propast asu prozrazují, jak je lidská povaha navzdory civiliza nímu pokroku v podstat stále stejná.
7.: SYTOVSKÝ, J.: Bisoni 001. Praha: Jaroslav Kmenta, 2012.
Tato kniha je první eská bondovka z reálného sv ta tajných služeb. P íb h se odehrává v devadesátých letech,
a p estože jde o fikci, popisuje opravdový život z prost edí tajné služby BIS. Jeho hrdinové nemají nadp irozené
schopnosti, nemají povolení zabíjet ani nejezdí v luxusním voze, který se dá p epnout stiskem tla ítka na st ílející
tank. Tento p íb h je o um ní získat informace, správn je vyhodnotit a použít. A také o tom, jak nenalet t na hry,
které v zákulisí sp ádají jiní mist i klamu.
… pro d ti a mládež
1.: WEBB, H.: Rose a ztracená princezna. Praha: CooBoo, 2012.
Malá Rose otá í listy starodávné knihy kouzel a za íkadel a sotva dokáže uv it, jak moc se její život zm nil.
Ješt nedávno byla jen jednou z mnoha dívek v chudém sirot inci svaté Brigity a te je ža kou slavného mága,
králova nejvyššího kouzelníka. Pak ale náhle zmizí milovaná princezna a celá zem je v ohrožení. Síly temné
magie nabývají na moci a jen Rose m že pomoci. Poda í se jí najít princeznu, d ív než bude pro všechny p íliš
pozd ?
2.: GORDON, R.: Útok z Podzemí. Praha: Fragment, 2012.
Dobrodružství. Willa Burrowse pokra uje! Styxové se znovu vyno ili z Podzemí na Povrch. Pokud jste si mysleli,
že Likvidáto i byli odporní, zapome te na to. Tentokrát s sebou totiž vzali i své ženy. Jediné co jim stojí v cest je
Will Burrows a jeho p átelé. Doutnající spirála chaosu se roztá í a ne všichni p ežijí. Jestli se domníváte, že jste
na Povrchu v bezpe í, rad ji se znovu zamyslete!
Pátý díl napínavé dobrodružné série Podzemí.
3.: POSPÍŠILOVÁ, Z.: Výlet do pekla. Praha: Grada, 2012.
Všechny d ti touží zažít n co dobrodružného a tajemného. Paní u itelka jedné neposedné t ídy je stejného
názoru, a proto pro d ti uspo ádá výlet do obce Peklo. D ti se ocitnou v podivuhodném penzionu, kde na n ze
všech kout koukají erti z keramiky nebo ze d eva.
Olga Hulínová, vedoucí p j ovny pro dosp lé

Prázdniny - bezpe n a ve zdraví
Prázdniny … a s nima spousta zaslouženého volného asu pro d ti. A aby d ti sv j volný as využily
bezpe n a ve zdraví, je hlavn na rodi ích, aby svým ratolestem p ipomn li pravidla, jak se mají chovat nejen
v p írod , ale i doma a to hlavn v p ípad , že se pohybují bez p ítomnosti dosp lých osob.
P i výletech do lesa je pot eba mít na pam ti, že v lese je zakázáno rozd lávat ohn . Pokud p ece jen chceme
rozd lat ohe ve volné p írod , pak pouze za p ítomnosti dosp lých na bezpe ném ohništi vzdáleném nejmén
50 m od okraje lesa a v dostate né vzdálenosti od ho lavých materiál . Samoz ejmostí by m la být dostate ná
zásoba vody na p ípadné uhašení ohn rozší eného mimo ohništ a zalití ohništ po opékání. Nezapomínejme, že
také p i grilování je t eba dbát bezpe nostních opat ení a v p ípad silného v tru rad ji negrilovat v bec.
Pom rn rozší eným nešvarem je grilování na balkónech bytových dom . Odlétající jiskry mohou zapálit p ímo
vybavení bytu nebo ho lavý materiál umíst ný na balkónech soused i ve zna né vzdálenosti a t eba až za
n kolik hodin.
Ohe ale není jediným nebezpe ím, které na d ti o prázdninách íhá. D ti se rovn ž na svých prázdninových
toulkách p írodou asto dostanou do blízkosti okraj skal nebo r zných jeskyní a opušt ných štol. Ve m stech
pak na n ekají lákadla ve form lešení, komín , kanalizace apod. Všude na t chto místech hrozí nebezpe í
pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklín ní v úzkých prostorách. V nejhorších p ípadech m že dojít
i ne ekanému zaplavení prostor nebo p ítomnosti nebezpe ných plyn .
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Uzav ená manželství
2. 6. 2012
2. 6. 2012
2. 6. 2012
15. 6. 2012
16. 6. 2012

František Blažek + Hana Zátopková (oba z Krnova)
Pavel To o + Dita Orságová (oba z Vrbna pod Prad dem)
Karel Bešta (Vrbno p. P.) + Edita Kolá ková (Haví ov)
Old ich Polcr + Helena Malovcová (oba z Bruntálu)
Michalis Ziakas (Leskovec nad Moravicí) + Marcela Kadl íková (Bruntál)
Bc. Dagmar Podešvová, matriká ka

Blahop ejeme k narození
Natálie Br di ko vá

Vrbno pod Prad dem – Železná
Dana Tománková, odbor vnit ních v cí M Ú

Rozlou ili jsme se
Stavre B ul g uro vs ký
Terezia O r t ho vá
August B el o ši c
Milan D udr i k
Bohumil B ro kl
Martin J ur ag a

Velkou letní nástrahou je i koupání na ekách a r zných
p írodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její
hloubku a p ece ování plaveckých schopností je pravidelnou
p í inou prázdninových tragédií.

dem
dem
dem
dem – Mnichov
dem
dem

Dana Tománková, odbor vnit ních v cí M Ú

Blahop ejeme

Rodi e nezapomínejte, že nejenom v p írod ekají na vaše d ti
r zné nástrahy. Upozorn te d ti na bezpe né chování i u vás doma,
kde zpravidla tráví o prázdninách samy více asu než obvykle.
Nudící se d ti pak p ipravují rodi m r zná p ekvapení.
V domácnostech proto neponechávejte zbyte n v dosahu d tí
zápalky, zapalova e, zábavnou pyrotechniku, sví ky nebo r zné
chemické p ípravky. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické
spot ebi e nejsou ur eny ke hraní, k pokus m ani experiment m!
P ipome te d tem, že p i odchodu z domu nesmí zapomenout
klí e, p ekontrolovat a vypnout všechny spot ebi e (sporák, sv tla,
žehli ka, varná konvice apod.), ov it si, zda jsou zav ená okna
a uzav eny vodovodní kohoutky.

Dne 3. ervence 2012 oslaví krásné 70. narozeniny

paní Helga Ve erková
z Vrbna pod Prad dem.
Všechno nejlepší, pevné zdravé a hodn pohody do dalších let
p ejí dcera Anna s manželem, vnou ata Staník a Mirek
a s p áním se p ipojuje paní Anna Pe ínková z Karlovic
a ostatní rodina.

Tento vý et možných nebezpe í, která íhají na naše d ti
o prázdninách, kdy mají nadbytek volného asu, není zdaleka
úplný a mnohdy nastanou i t žko p edvídatelné situace. Ale pokud
se jako rodi e pokusíme alespo trochu d ti na výše uvedená
nebezpe í p ipravit a varovat je p ed nimi, m žeme o ekávat, že letošní léto prob hne bez úraz , požár a jiných
mimo ádných událostí.
Krásné prožití léta p eje Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál.
Obrázky - zdroj: Citadela Bruntál - www.hasik.cz
Ing. Antonín Ušela
odd lení prevence HZS MSK ÚO Bruntál
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Zaklepala znenadání u Glabaz na dve e, jaká p kná kula ou ká, že je to až k neví e.
Není mladá ani stará, je taková akorát a hned ekla: „m j milý, tob budu pasovat“.
Jako stín s tvým krokem p jdu a budu jak med sladká, m už nikdy neodženeš, já jsem tvoje PADESÁTKA.
Letí k tob naše p ání, a jsi dlouho mezi námi,abys dlouho š asten byl, další léta ve zdraví oslavit!!!
Dne 23. ervence 2012 oslaví své krásné 50. narozeniny

pan Mojmír Glabaz a
z Vrbna pod Prad dem.
Vše nejlepší, hodn zdraví ka, st stí ka,
lásky a životní pohodu p eje celá rodina.
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„Svi sluní ko zlatým sv tlem, s láskou pohla zemi teplem,
pohla toho, kdo dnes slaví a pop ej jí št stí, zdraví,
pošimrej ji za nás mali ko, a dnes zá i jako sluní ko.
Že je o rok starší, komu pak to vadí,
vždy ji máme stejn všichni hodn rádi!
Dne 16. ervence 2012 oslaví své krásné 79. narozeniny

paní Marta Rybárováz
Vrbna pod Prad dem
Všechno nejlepší, pevné zdraví a stále veselou mysl do dalších let
Ti p ejí manžel Josef a syn Jožka s rodinou.
Pravnou ata Míša a Matýsek posílají velkou pusu.

Dne 21. srpna 2012 oslaví krásné 99. narozeniny

paní Josefa Blisová

„Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik smutku z stává v srdcích t ch nejbližších“.
Dne 8. ervence 2012 vzpomeneme 5. smutné výro í úmrtí

pana Jind icha Darmovzala
z Vrbna pod Prad dem – Mnichova.
Sou asn 16. ervence budeme vzpomínat jeho nedožitých 66 let.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Ji ina, syn René s rodinou,
syn Jind ich s p ítelkyní a sourozenci.
Kdo jste ho znali a m li rádi, vzpome te s námi.

ervenec je pro nás nejsmutn jší m síc v roce.
Je to m síc, který nám vzal oba naše milované rodi e.
Proto ve st edu 11. ervence 2012 s velkou bolestí vzpomeneme 5. výro í úmrtí
našeho milovaného a ob tavého tatínka

z Vrbna pod Prad dem.

pana Pavla Strnadela

Všechno nejlepší a hlavn hodn zdraví
jí p eje redak ní rada našeho Zpravodaje.

a v úterý 17. ervence 2012 vzpomeneme 15. výro í
úmrtí naší milované maminky a babi ky

paní V ry Strnadelové
oba z Vrbna pod Prad dem.
„Oznámil nám kalendá , že své narozeniny máš.
P ijmi naše blahop ání, nech se splní Tvá tajná p ání!
Naše p ání shrne v ta: Lásku, št stí, dlouhá léta.
Krásné kulaté narozeniny slaví

Také jsme vzpomn li nedožitých narozenin našich rodi .
S velkou láskou a úctou vzpomínají dcery a synové s rodinami

pan Antonín Jank
z Vrbna pod Prad dem.
Všechno nejlepší do dalších let p ejí manželka,
d ti s rodinami, ostatní rodina a celá psí sme ka.

„Léta plynou a bolest v srdci z stává“
Uplynulo dlouhých 20 let, co nás navždy opustil náš milovaný

pan Miroslav Vašut
z Ludvíkova.

Vzpomínáme
„Tv j hlas se ztratil v šeru noci, Tv j úsm v ve v tru a dešti zhas,
nadarmo hledáme slovo n hou znící, jen slzy nacházíme na koncích as“.
Dne 2. ervence 2012 vzpomeneme nedožité 40. narozeniny

pana Jaroslava Strnadela
z Vrbna pod Prad dem – Železné.
S bolestí v srdci vzpomínají rodi e,
sestry Miroslava a Leona s rodinami a ostatní p íbuzní.

Stále vzpomínají manželka, syn Ji í a dcera Miroslava s rodinami

„ as utíká a nevrátí, co vzal,
jen láska a vzpomínky v srdcích z stávají“.
Dne 30. ervence 2012 vzpomeneme 15. smutné výro í úmrtí

pana Jaroslava Koz bka
z Vrbna pod Prad dem.
S úctou a láskou vzpomínají manželka a synové.
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„Když ekneš maminka, za život d kuješ,
i když již zem ela, stále ji miluješ“.
Dne 29. ervence 2012 vzpomeneme 1. smutné výro í,
kdy nás navždy opustila moje maminka

„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 25. srpna 2012 vzpomeneme 5. smutné
výro í úmrtí naší drahé maminky a babi ky

paní Viera Vránová.

paní Emmy Gottwaldové
z Vrbna pod Prad dem.

S láskou vzpomíná syn Kamil.

S láskou vzpomínají vnu ka Simona s p ítelem
a syn Heinz s manželkou Františkou.

„Koho v srdci máme, toho neztrácíme“.
V ervenci 2012 vzpomeneme smutné chvíle,
kdy nás navždy opustili naši drazí

Marie a Ivan Matulovi
z Vrbna pod Prad dem.
S úctou a láskou vzpomínají
dcery Eva a Katka s rodinami.

„Osud nám nevrátí, co jednou vzal,
vrací nám vzpomínky, smutek a žal“.
Dne 30. srpna 2012 vzpomeneme 17. smutné výro í
úmrtí naší drahé maminky

paní Emilie Bartoníkové
z Vrbna pod Prad dem.
S láskou vzpomínají d ti s rodinami.

„Tak rád bys byl mezi námi,
osud byl siln jší, než Tvoje p ání“.
Dne 15. srpna 2012 tichou vzpomínkou uctíme nedožité 75. narozeniny

Inzerce

pana Jana Kone ného
z Vrbna pod Prad dem.
28. dubna 2012 uplynulo již 17 let od jeho úmrtí.
Vzpomínají manželka a d ti s rodinami.

„ as utíká a nevrátí, co vzal,
jen láska a vzpomínky v srdci z stávají“.
Dne 18. srpna 2012 vzpomeneme 12. smutné výro í úmrtí
našeho drahého tatínka a d de ka

pana Jana Dan íka
z Vrbna pod Prad dem – Železné.
S láskou vzpomínají syn Roman s p ítelkyní a vnu ky Jana a Klára.
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