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Vážení �tená�i zpravodaje,  

turbulentní zá�í máme za sebou. Dokon�ovali jsme dv� akce „ROPky“ –Vrbenská ve�ejnost do škol, 

obsahující rekonstrukci zahrady v mate�ské škole Ve Svahu v�etn� mobiliá�e, a nové, krásné h�išt� s b�žeckým 

oválem v areálu základní školy. Název nazna�uje, že ve�ejnost taktéž bude moci výsledek projektu využívat, ale 

rad�ji až na ja�e, až se zako�ení trávníky. Druhou akcí byla 2. etapa Vrsan – p�íprava brownfieldu pro další 
rozvoj infrastruktury CR. V Železné a Mnichov� finišovali majitelé nemovitostí s p�ípojkami na kanalizaci, aby 
se mohly opravit cesty. Firma Silnice Morava nastoupila na celoplošnou  úpravu na krajské silnici kolem 
rozvodny. Naproti odd�lení Policie se ze zem� vyno�ila stavba stanice rychlé záchranné služby (poprvé jsem 
psala panu nám�stku hejtmana v této v�ci snad v roce 2008?) a stavební plán pro Penny market kone�n� v terénu 
p�esn�  vymezila,  kde to vlastn� bude. Dne 13. 9. prob�hlo také jednání Zastupitelstva s programem dopln�ným 
o  projednání  petice  ohledn�  smute�ní  sín�  s  vyhlídkovou v�ží a podání žádosti o dotaci na novou knihovnu. 
O smute�ní síni s „vyhlídkovou v�ží“ jsem se podrobn� rozepsala v zá�ijovém Zpravodaji, �ada ob�an� pochopila 
souvislosti zám�ru, �ada ob�an� má názor jiný. Rada m�sta se nyní bude zabývat p�ípravou rozpo�tu na rok 
2013, do kterého bude zapracována postupná oprava smute�ní sín� (již bez možnosti výstupu na v�ž) a také etapa 
oprav na h�bitov�. Zastupitelé v tomto smyslu podpo�ili p�íslušné usnesení v�novat �ást rozpo�tovaných 
prost�edk� na tyto ú�ely. Finan�ní objemy pak budou p�edm�tem jednání o rozpo�tu. 

V souvislosti s peticí mám ješt� pot�ebu zkonstatovat, že pan Kv�toslav Súkup, �len peti�ního výboru,  mne 
na�kl ze lži, pokud jsem uvád�la d�íve, že jsme obdrželi l mil.K� ú�elovou dotaci pro využití v�že jako vyhlídky. 
Mluvila jsem pravdu! Naopak pan Súkup manipuluje s fakty, když sm�šuje toto tvrzení s návodem p�evést 
prost�edky na jiný ú�el, odpovídající rozvoji infrastruktury CR. V každém p�ípad� již jde o zm�nu ú�elu použití, 
zm�nu smlouvy nebo smlouvu novou. Navíc sám vyslovil na Zastupitelstvu nepravdu v tom, že konzultoval tyto 
v�ci s pracovnicí KÚ v Ostrav�. Chápu, že mi jako starostce nezbývá než snášet mnohé, co je b�žn� nep�ijatelné 
(možná si n�kte�í vzpomenou na nevybíravé útoky, nepravdy, na manipulanty ve v�ci lesoparku p�ed volbami – 
nebo lépe: zapome�te, také se snažím). Ve výše popisované situaci, kdy mne n�kdo ostouzí takto ve�ejn�, mi 
však nezbývá než se ohradit i prost�ednictvím p�íslušných orgán�. Zvlášt�, když to není první falešné tvrzení. 

Druhým bodem, p�i�azeným k programu Zastupitelstva, byl návrh podat žádost o dotaci na stavbu knihovny ve 
Vrbn�  –  jedná  se  o  zám�r,  jehož p�íprava již byla zapo�ata v p�edchozím Zastupitelstvu. Úmysl orgán� m�sta 
i vedení, najít �ešení pro p�emíst�ní stávající knihovny do vhodn�jšího objektu, již p�etrvává min.10 let. Byly 
posuzovány vhodnosti umíst�ní knihovny v budov� základní školy budova �.1, v objektu dnešního Penzionu 
Stone a dalších. Nakonec byla vybrána alternativa rekonstruovat nevyužitý objekt jeslí v areálu MŠ Jesenická, na 
p�ízemí nastavit patro a do zahrady z�ídit letní �ítárnu. Náš zám�r nebyl úsp�šný v ROPce, od ledna do záv�ru 
srpna t. r. trvalo hodnocení, bohužel pro nás negativn�. Aktuáln� byl p�edložen návrh pokusit se o úsp�ch 
v polsko-�eském programu ve spolupráci s m�stem Glogowek. Z pr�b�hu jednání jsem zaznamenala, že ze strany 
ú�edník� a vedení m�sta vnímáme jinak, jak jsou informováni ob�ané m�sta n�kdy i zastupitelé. Pokud pr�b�žn�
na projektu pracujeme, zajiš�ujeme podklady, vy�izujeme povolení stavebního ú�adu, hledáme dota�ní možnosti 
apod., tak nám z�stává projekt stále v živé pam�ti. Pro ve�ejnost však informace nebo usnesení o p�íprav�
zapadne, a pokud pr�b�žn� není informace oživována, zdá se jako by šlo o novinku, resp. „úlet“. S nadsázkou 
n�kdy �íkám, že se d�íve stavba p�ipravovala rok nebo dva a stav�la 6 nebo 8 let. Dnes je to naopak.  

Co se týká p�ipravovaných akcí, oživíme všechny pravdivé � informace. A na obecné výzvy z auditoria: 
ud�lejte n�co pro m�sto - skute�n� nezbývá nic jiného, než si uv�domit, že pro m�sto jsou nejd�ležit�jší lidé, 
dnešní d�ti a mládež. Lidé, kte�í tu žijí a budou žít za 10, 20, 30, .. let, budou chtít a um�t podnikat, chtít 
pracovat, vychovávat d�ti, cítit se zde bezpe�n�. Nezlobte se, ale s tím souvisí i knihovna, a nejen ona.  

Ing. Helena Kudelová starostka 

Slovo starostky 
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V m�síci srpnu a zá�í RM projednala následující záležitosti: 

RM  r o z h o d l a: 
- o uzav�ení Dodatku �.1 ke smlouv� o poskytnutí dotace z rozpo�tu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko na projekt „Vrbenská ve�ejnost do škol“, 

- o uzav�ení Dodatku �.2 ke smlouv� o dílo uzav�enou s firmou Aleš Fousek, Krnov v rámci akce 
„Vrbenská ve�ejnost do škol“, 

- o vyhlášení zám�ru na pronájem �ásti pozemku p. �. 985 o vým��e 30m2 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem za 
ú�elem výstavby krytého stání, 

- o p�id�lení ve�ejné zakázky „Odstran�ní stavby - objektu k bydlení �.p. 131 ve Vrbn� pod Prad�dem“ 
firm� s nejnižší nabídkovou cenou - Nad�žda Klí�ová, Mnichov 311, 

- o uzav�ení Mandátní smlouvy na zastoupení v zadávacím �ízení na akci „Obnova ve�ejného osv�tlení ve 
Vrbn� pod Prad�dem“ s firmou Osigeno s.r.o. Šumperk. 

RM  s c h v á l i l a: 
- bezúplatný p�evod majetku - �lun gumový nafukovací Colorado EX 450 od Hasi�ského záchranného 

sboru MSK, 

- zn�ní poptávky k podání nabídek na služby v rámci projektu „Revitalizace m�stské zelen�“, 

- vým�nu byt� v dom� s pe�ovatelskou službou �. p. 626 na ul Husova, 

- vým�nu oken . demontáž stávajících oken, zhotovení a montáž nových plastových oken za finan�ní 
spoluú�asti majitele bytu �.6, 2+1. Ve Svahu 431, Vrbno pod Prad�dem, 

- komisní prodej „Malované mapy“, 

- návrh rozpis� rozpo�tových zm�n �.5/2012 v rámci Od-Pa do položek, 

- harmonogram pro zpracování návrhu rozpo�tu na rok 2013, 

- zásady pro vypracování rozpo�tu na rok 2013, 

- rozší�ení svozu t�íd�ného odpadu v pytlích v místních �ástech Vrbna pod Prad�dem - Vidly a Bílý Potok 
jednou m�sí�n�, 

- bezplatné vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotn� postiženou na ulici Palackého 606, 

- zn�ní poptávky k podání cenových nabídek na dodávku a montáž plastových oken v bytových domech 
�.p. 495, 496 ve Vrbn� pod Prad�dem, 

- pokácení d�evin dle návrhu, 

- p�evod práv a povinností k bytu �.503, Krej�ího 488 ve Vrbn� pod Prad�dem, 

- finan�ní p�ísp�vek pro osadní výbor Mnichov ve výši 500 K�/m�s.. 

RM  v z a l a  n a  v � d o m í: 
- informaci o vývoji p�íjm� - sdílených daní, rekapitulaci p�íjm� a výdaj� a výsledky hospoda�ení za leden 

- �ervenec 2012, 

- informaci o situaci s letním provozem restaurací a p�edzahrádek pohostinských za�ízení ve m�st� Vrbn�
p.P., 

- informaci o vývoji pohledávek k 30. 6. 2012, 

- informaci o p�íjmu z odvod� z loterií  a jiných podobných her ke dni 20. 8. 2012, 

- vyú�tování Vrbenských slavností 2012. 

RM  projednala a schválila za�azení materiálu do programu Zastupitelstva m�sta Vrbna p. P. 
   

Ing. Lasota Miloš 
místostarosta 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 
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M�sto Vrbno se p�edstavilo na slavnosti v Karlov� Studánce
V sobotu 22. zá�í se v lázních Karlova Studánka uskute�nil Láze�ský a regionální podzimní den spojený 

s oslavou Hornických slavností 2012. Také M�sto Vrbno pod Prad�dem tady m�lo sv�j stánek s nabídkou 
turistických pr�vodc�, map pro p�ší turisty i p�íznivce cykloturistiky, propaga�ní materiály, odzná�ky, �okoládky 
a další p�edm�ty. Stánek m�l své místo poblíž Hudební haly, kam se s ohledem na nep�íze� po�así, vítr a déš�
p�esunul hlavní program. „M�li jsme po celý den vysokou návšt�vnost, jen málokdo z t�ch, kdo mí�il do Hudební 

haly, nás minul. Nejv�tší zájem byl o turistické mapy, lidé se ptali na trasy k hradním z�íceninám, tak jsme jim 

ukazovali nejlepší p�ístupy p�ímo na mapách. Co lidé docela postrádali, byla nabídka gastronomických akcí, 

nabídek provozovatel� restaurací ve m�st�, a jeden z turist� se ptal po celoro�ním kalendá�i akcí. Ten by ovšem 

mohl být ošemetnou záležitostí, vzhledem k možným zm�nám termín�, místa konání a podobn�. Velký zájem byl 

také po informacích o zám�ru výstavby lanovek a sjezdovek ve Vrbn�, už vzhledem k tomu, že jsme u stánku 

prezentovali podnikatelský zám�r Karety Bruntál,“ potvrdila pracovnice odboru vnit�ních v�cí M�Ú Jitka 
Musilová. Té u stánku pomáhala bývalá kolegyn� Jana Kvasnicová. Atmosféru slavnosti v Karlov� Studánce, 
kde se prezentovaly další obce, ale i �emeslníci a kde se o dobrou náladu postarala mimo jiné hornická kapela 
Dolu Darkov ze Stonavy a p�vabné mažoretky Dixi, p�ibližují fotografie Jitky Musilové na vnit�ní stránce obálky 
dnešního Zpravodaje. Jak je z�ejmé, o Vrbno pod Prad�dem turisté zájem mají, poznatek o chyb�jící 
gastronomické nabídce by mohla podnítit naše podnikatele, aby o sob� dali v�d�t, už proto, že uspokojit chut�
labužník� ur�it� um�jí.  

Služby ve m�st� se rozši�ují
N�kte�í ob�ané a návšt�vníci našeho m�sta se dotazují, co že se staví v blízkosti okružní k�ižovatky. 

Spole�nost Agile tady ve shod� s našimi minulými informacemi za�ala budovat objekt, kde bude pravd�podobn�
již p�ed Vánocemi fungovat Penny market a kde se nabízejí ješt� prostory pro další podnikání. Sou�asn� poslední 
týden v zá�í p�ineslo za�átek rekonstrukce velkoprodejny Albert, která potrvá t�i týdny a má p�inést nakupujícím 
ješt� pest�ejší nabídku zboží, zejména potravin. A do t�etice informace, že je znovu otev�en a stává se pýchou 
m�sta Záme�ek Grohmann. Provozovatelé za podpory firmy Czasch s.r.o. Bruntál se snaží postupn� záme�ku 
navrátit jeho p�vodní podobu a umožnit návšt�vník�m objevovat kouzlo starých �as�. Po interiéru restaurace 
procházejí  rekonstrukcí  také  další  prostory  záme�ku.  Zatím  funguje restaurace, která nabízí �ty�i denní menu 
a sestavuje nový jídelní�ek odpovídající moderní gastronomii, brzy by m�ly sloužit také prostory hotelu pro 
ubytování. Provozovatelé nabízejí areál zahrady a prostory záme�ku organizacím k po�ádání r�zných 
spole�enských a kulturních akcí, zájem o užívání prostor projevil už Spolek P�átelé Vrbenska, který tady chce 
z�ídit malou muzejní expozici. Už letos by tady m�ly prob�hnout d�stojné váno�ní trhy s jarmarkem. 

Bu�te ostražití, z cest si m�žete p�ivézt domu nezvané a urputné hosty
Migrace obyvatelstva, cestování do zahrani�í, nocování v hotelích i na ubytovnách, �i vysokoškolských 

kolejích, ale i prosté odložení kabely v šatn�
sportovního klubu nebo autobusu n�kdy sta�í 
k tomu, abyste si dom� zavlekli nezvaného 
hosta - št�nici. Jediná sami�ka se postará, 
abyste m�li do n�kolika dn�, �i týdn�, 
zad�láno na velký problém, p�estože vaše 
domácnost svítí a voní p�íkladnou �istotou. 
Št�nice se nej�ast�ji zdržuje v posteli, 
záhybech matrací �i v rozích a škvírách 
konstrukce, ale najít ji m�žete také v zásuvce 
komody �i za obrazem, vylézá za tmy a saje 
krev �lov�ka �i zví�ete. Bez potravy vydrží až 
35 týdn� a nezni�íte ji b�žn� p�ístupnými 
post�iky.  

Zprávy z radnice 
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Bytová správa m�sta 
v minulých týdnech �ešila 
výskyt št�nic v jednom 
domu a musela zajistit 
ú�inný zásah deratizéra 
v celém objektu. Nejsme 
sami, kde se podobný 
nezvaný host usídlil, se 
št�nicemi zápolí i velká 
historická               m�sta  
v  Anglii,  Francii, USA, 
ale   také   t�eba     Ostrava 
a další. Je proto na míst�
informovat          ve�ejnost 
o     potenciálním      riziku 
a požádat vás o ostražitost. 
V p�ípad� nálezu št�nic �i 
vají�ek okamžit�

informujte vlastníka objektu, aby se zásah mohl provést co nejd�íve a ú�inn�. Pozor, zásadn� nevynášejte 
p�ed d�m zasažený nábytek, vyt�esení n�kolika jedinc� na chodb� totiž m�že zap�í�init rychlé zamo�ení celého 
domu. Zasažený nábytek se musí ješt� na míst� ošet�it post�ikem a po konzultaci s odborníkem na likvidaci 
hmyzu se m�žete rozhodnout, jak s ním dále naložíte. 

Zapome�te na tvrzení, že št�nice se vyskytují v zanedbaných domácnostech, ve špín� a starém haraburdí. 
Št�nice m�žete mít doma od svého p�íjezdu ze zájezdu, když jste si ji z hotelu dom� zavlekli v kufru, nebo tu je 
po návšt�v� známých a ani o tom zatím nevíte. Kousnutí št�nic p�ipomíná bodnutí komárem a zpo�átku ho ani 
necítíte. Když je t�ch bodanc� více, nebo také v jednom sm�ru poblíž žíly, m�li byste být na pozoru a podrobn�
prohlédnout své bydlení.  

Dosp�lý jedinec št�nice je siln� zplošt�lý, má oválné t�lo zpravidla �ervenohn�dé barvy. Samice bývá dlouhá 
4 až 8 mm a za rok, rok a p�l naklade až 500 vají�ek. Ta jsou válcovitá a bílá, asi 1 mm dlouhá. Líhnou se z nich 
lezoucí nymfy, bez stádia zakuklení. Jsou sv�tle hn�dé barvy. K vylíhnutí jim sta�í p�i optimálním prost�edí deset 
dn� a ihned sají krev. Po dalších t�ech týdnech je z nymfy dosp�lá št�nice schopná další reprodukce. Vyhovuje jí 
teplota kolem 25 stup��, pod 9 stup�� její aktivita klesá.  

Št�nice  mají  nej�ast�ji  úkryt  v  konstrukcích  postelí, no�ních stolk�, matracích, za rámy obraz�, lišt 
obložení a podobn�. Nejlépe jejich úkryt zjistíte podle výkal� - tmav� hn�dých te�ek podobných mušinc�m. 
Pokud výskyt zjistíte, nepodléhejte panice a hlavn� neza�n�te st�hovat postele a jiné kousky nábytku ven 
k popelnicím. Mohli byste se tak postarat o rychlé zamo�ení celého domu, když je vyt�esete na chodbu �i schody. 
Kontaktujte majitele domu a domluvte s ním další postup. Je zapot�ebí kontaktovat specializovanou firmu, která 
p�ijede a podle stop št�nic vyhodnotí místa a stupe� zamo�ení. Pokud byste použili b�žn� dostupný post�ik, sprej 
zakoupený v drogériích, m�žete jen vyhnat št�nice do jiných kout�, jsou schopny prolézt stupa�ky, ale zalézají 
také do zásuvek elektrického vedení a mohou se dostat do celého domu v docela krátkém �ase.  

S firmou a správcem objektu tedy domluvte správný postup p�i likvidaci tohoto nep�íjemného savého hmyzu. 
Krom� post�iku v n�kolika fázích se p�ipravte na to, že budete muset vyprat prádlo ze zasažené �ásti nábytku na 
doporu�enou teplotu 60 stup�� a výše. M�že to být docela dlouhý a úporný boj, ale s úsp�šným koncem. I když 
je situace po nálezu št�nic pro vás lidsky nep�íjemná, nesty�te se ji �ešit, tím spíše, že rozhodn� nemusíte být 
viníkem daného stavu.                                                              

Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí MÚ 
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že druhá splátka dle OZV �. 2/2011 za svoz komunálního odpadu ve výši 245,- K� za osobu byla splatná do 
30. zá�í 2012. 

Informace  o  poplatku  byly  uve�ejn�ny  již  v  jarním  �ísle  tohoto  Zpravodaje,  �ástka  tedy   z�stala 
i v letošním roce stejná jako v lo�ském roce a �iní 490,- K� za osobu. 

Jelikož  v  letošním  roce  vyšlo  datum  splatnosti  tohoto  místního  poplatku na   víkend, informujeme 
a vyzýváme tímto všechny ob�any, kte�í ješt� poplatek nestihli uhradit k 30. 9. 2012, že tak mohou u�init 
do první poloviny �íjna 2012, a to jak bezhotovostním p�evodem na ú�et m�sta, tak platbou v hotovosti na 
pokladn� M�stského ú�adu.

Poplatek je možno uhradit:
     -   hotov� v pokladn� M�Ú ve Vrbn� pod Prad�dem ve  dnech: 

pond�lí a st�eda v dob�: od 8:00 - 11:15     12:30 - 16: 15 hod 

-   bankovním p�evodem na ú�et �íslo:   1720771/0100  - KB
variabilní symbol - k doptání na:  martina.matuskova@vrbnopp.cz
nebo na tel. �ísle  554 795 118.  

Poplatek  mají  povinnost  zaplatit  všechny  fyzické  osoby s trvalým pobytem ve Vrbn� pod Prad�dem, rovn�ž 
i osoby hlášené na ohlašovn�, a to v �ástce 490,-  K�.

Od 1. ledna 2012 je na správu místních poplatk� aplikován nový da�ový �ád, který má pro ob�any - poplatníky 
n�kolik zásadních d�sledk�: 

• M�stský ú�ad poplatky již dále nem�že promíjet, a to ani �áste�n�. Povinnost zaplatit poplatek je tak 
pevn� vázána na trvalý pobyt, bez ohledu na to, že ob�an je nap�. na studiu, žije na území �R mimo své 
trvalé bydlišt� apod. 

• OZV �. 2/2011 stanoví pouze tzv. osvobození, která se vztahují na:
a) osoby ve výkonu trestu ( po dobu výkonu trestu ) a pobývající dlouhodob� v nápravn� výchovném  
    ústavu, 
b) osoby umíst�né v sociálních ústavech,  
c) osoby umíst�né v d�tských domovech, 
d) osoby dlouhodob� umíst�né v domovech pro seniory a hospitalizované v LDN, 
e) osoby umíst�né v nemocni�ních za�ízeních  a to po dobu pobytu více jak 6 m�síc�,  
f) osoby zam�stnané u armády �eské republiky a prokazateln� se zdržující  mimo sv�j trvalý pobyt,  
g)osoby pobývající dlouhodob� v zahrani�í déle než 6 m�síc� a osoby s trvalým pobytem ve m�st�   
   Vrbno pod Prad�dem a zárove� i s pobytem v zahrani�í. 

Ob�ané, na které se výše uvedená osvobození vztahují,  si o tato osvobození musí požádat u správce místního 
poplatku, a to v pr�b�hu daného kalendá�ního roku, na který se dané osvobození konkrétn� vztahuje.

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

Správce poplatk� - finan�ní odbor M�Ú, Martina Matušková 

Jelikož z technických d�vod� neprob�hlo v m�síci zá�í 2012 proú�tování poplatk� za komunální odpad pro 
plátce platící tyto poplatky ze SIPO, bude všem tato �ástka vyú�tována v SIPO v �íjnu 2012. 
Nepla�te  proto  tento  poplatek  v  pokladn�.  Omlouváme  se  poplatník�m  za  zp�sobené  problémy a prosíme 
o strpení. Zajist�te si proto na m�síc �íjen 2012 dostate�né finan�ní prost�edky pro tuto platbu prost�ednictvím 
SIPO. D�kujeme za pochopení.  

Správce poplatk� - finan�ní odbor M�Ú, Martina Matušková 

Finan�ní odbor upozor�uje ob�any 

Informace pro poplatníky, kte�í platí poplatek za komunální odpad ze SIPO 
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Krádež reklamní tabule
Dne 29. 7. 2012 okolo 20:00 hodin ve Vrbn� pod Prad�dem na základ� spole�né domluvy se rozhodli t�i 

mladíci k odcizení reklamní tabule (260x140cm z PVC materiálu), umíst�né na stojanu u vlakového nádraží. Dle 
vyjád�ení mladík�, využili odcizenou tabuli k zast�ešení venkovního posezení.   

Poškozenou firmou byla škoda vy�íslena okolo 4,7 tisíc K�.  
V t�chto dnech bylo jednomu z podez�elých, a to 22letému mladíkovi, sd�leno podez�ení ze spáchání p�e�inu 

krádeže, v souvislosti se skute�ností, že byl v posledních t�ech letech za obdobné jednání odsouzen. U dalších 
dvou mladík� ve v�ku 18 a 20 let se jedná o p�estupek na úseku majetku.  

Chodkyn� na stezce pro cyklisty 
Dne 14. 9. 2012 okolo 13 hodiny došlo ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Jesenická k nehod� 63leté  chodkyn�. 

Žena v danou dobu kolmo p�echázela po stezce pro cyklisty a nevšimla si z levé strany projížd�jícího 34letého 
cyklisty.  Došlo  ke  st�etu  p�ední  �ásti  kola  s  levým  bokem chodkyn�, která po st�etu upadla na zem. Rovn�ž 
i cyklista nezvládl manévr a s kolem upadl.   

Došlo k lehkému zran�ní chodkyn�, která utrp�la ot�es mozku a zhmožd�ní levého lokte. Z místa nehody byla 
p�evezena RZS do bruntálské nemocnice a byla zde hospitalizována na pozorování. Samotný pád cyklisty se 
obešel bez zran�ní.  Dechová zkouška na alkohol byla u obou ú�astník� negativní.

Kradli domácí zví�ectvo
V t�chto dnech bylo sd�leno podez�ení 29letému muži z Vrbna pod Prad�dem z p�e�in� porušování domovní 

svobody a krádeže a 28leté žen� z Vrbna z  p�e�inu krádeže.  
Podez�elý  muž  m�l okolo 23:00 hodin dne  2. 8. 2012 ve Vrbn� pod Prad�dem, �ást Železná, vniknout na 

oplocenou zahradu a z kotc� odcizit osm kus� domácích zví�at - králík�. Tyto následn� odnesl do bytu podez�elé 
ženy. Krátce po tomto �inu a na základ� spole�né domluvy muž odešel v noci (tentokrát okolo 01:00)  „navštívit“ 
dalšího chovatele. Ve Vrbn�, místní �ást Mnichov, vnikl na zahradu u rodinného domu. Zde z kotc� odcizil další 
domácí zví�ata (králíky a n�kolik kus� domácího ptactva, jednalo se o kachny). Po telefonické dohod� mu žena 
následn� p�išla na místo s odcizenými zví�aty pomoci. P�i odchodu ze zahrady si neopomn�li p�ibalit i okolo 
20kg �esneku. I tato odcizená zví�ata skon�ila v dom� u podez�elé.    
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Celkov� oba poškození chovatelé vy�íslili škodu okolo 10 tisíc K�.  
Šet�ením bylo zjišt�no, že žena se uvedeného jednání dopustila i p�esto, že byla v roce 2011 rozsudkem 

Okresního soudu v Bruntále odsouzena pro p�e�in krádeže k vykonání trestu obecn� prosp�šných prací, které 
dosud nevykonala. 

Upustila od úmyslu sko�it
Velkou zásluhu m�la hlídka vrbenských policist� p�i prošet�ování p�ípadu mladé ženy, která m�la v úmyslu 

spáchat sebevraždu. Na základ� oznámení vyjela v no�ních hodinách z 19. 9. (okolo 23:55 hodin) na 20. 9. 2012 
dvou�lenná hlídka do prostoru p�ed místní prodejnu na ulici Zlatohorská ve Vrbn� pod Prad�dem. Na míst� bylo 
zjišt�no,  že  se  zde  nachází mladá žena, která sedí na st�eše budovy na okraji �ímsy. Žena byla velmi rozrušená 
a vyhrožovala skokem.  

Hlídka navázala s mladou ženou cílenou komunikaci ve snaze rozmluvit jí její úmysl. Žena uvedla, že jí 
k tomuto jednání p�ivedly rodinné i finan�ní problémy. B�hem krátké doby (p�ibližn� okolo 20 minut) se 
policist�m poda�ilo žen� skok z budovy rozmluvit a následn� ji po venkovním požárním schodišti dobrovoln�
odtud odvedli a odvezli na odd�lení. Zde byla provedena dechová zkouška s výsledkem 1,45 promile alkoholu 
v dechu mladé ženy. RZS p�evezla ženu do nemocnice v Bruntále, kde byla do�asn� hospitalizována. Ve v�ci se 
nejedná ani o p�estupkové jednání ani o trestný �in.  

P�ítomní policisté však názorn� prokázali, jak d�ležité je navázat správnou komunikaci a um�t cílen�
vyjednávat s osobou, která se nachází ve špatném psychickém stavu a je schopna pod tlakem vzniklých okolností 
sama sob� ublížit.       

P�istižen a zadržen 
V sobotu 23. 9. 2012 v no�ních hodinách (krátce po dvanácté hodin�) na základ� oznámení vyjela policejní 

hlídka ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Ve svahu a Bezru�ovu ulici. Zde byl n�kolika sv�dky p�istižen 17letý 
mladík a to v dob�, kdy poškozoval osobní vozidlo Mazda. Rozbil okno ze strany �idi�e, vnikl do vozidla, které 
se snažil rozjet. Toto bez nastartování p�emístil do vzdálenosti p�ibližn� 20m, kde vozidlo zastavilo o p�ilehlou 
budovu. Mladík  následn�  nep�estal  v  poškozování  vozidla.  Poškodil  oblast   spínací   sk�í�ky,  rozbil   okno 
u spolujezdce, p�ední okno a poškodil p�ední kapotu. P�i tomto jednání byl zadržen jedním ze sv�dk� a to do 
p�íjezdu policejní hlídky.   

komisa� por. Ing. Ivana K�ištofová 

Od  zá�í t. r.  nebudete  na  dluhy  sami,  m�žete využít bezplatnou poradnu, zam��enou na 
problematiku dluh� a exekucí. Poradna bude sou�ástí Poradny pro osoby se zdravotním postižením 
Bruntál, pracovišt� Vrbno pod Prad�dem - Nádražní 389 a to vždy 2. úterý v m�síci od 12:30 -14:30 
(termíny do konce roku 2012 - 11. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12.). Služby poradny budou poskytovány 
osobám se zdravotním postižením a senior�m, kte�í se ocitli  v  obtížné  finan�ní situaci, nebo jsou 
touto situací  ohrožení. Pracovník poradny bude pomáhat s orientací v dluhové problematice, 
informovat uživatele o jejich právech a povinnostech, podporovat je v samostatném zvládání 
problém� a nalézání možností �ešení nep�íznivé situace.  

Poradna dále poskytuje pomoc a podporu v oblastech - p�ísp�vku na pé�i, invalidních d�chodech, 
kompenza�ních pom�cek, pracovní poradenství, dávky státní sociální podpory, dávek pro zdravotn�
postižené osoby apod. Všechny tyto služby jsou poskytovány zdarma.  

Služby poskytuje Centrum pro zdravotn� postižené Moravskoslezského kraje, o.s, Detašované 
pracovišt� Bruntál a to každou st�edu od 8:00 - 16:30, Dr. E. Beneše 1497/21, tel. �. 554 718 068, 
774 993 215, czp.bruntal@czp-msk.cz

Dluhové poradenství zdarma 
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V rámci projektu „Všechny krásy Vrbenska“ jsme ve spolupráci s obcemi vydali tišt�né pr�vodce pro Vrbno 
pod Prad�dem a Ludvíkov. Pr�vodce pro Vrbno pod Prad�dem byl p�edstaven na Hornických slavnostech 
v Karlov� Studánce, pr�vodce Ludvíkov bude p�edstaven p�i slavnostním otev�ení restaurovaného kostela 
v Ludvíkov�.  

Pro uživatele mobilních telefon� p�ipravujeme v rámci nového projektu „Jeseníky v mobilu“ rozší�ení on-line 
informa�ního systému v Jeseníkách, p�edevším v oblasti Prad�du a na Vrbensku. N�které zastávky nau�ných 
stezek, které nejsou osazeny velkými informa�ními panely, budou v terénu ozna�eny tagglisty. Tagglisty 
obsahují kód, který vás po vyfocení mobilním telefonem pomocí jednoduché aplikace propojí s webovou 
stránkou a zobrazí informace o daném míst�. S tímto systémem chceme seznámit také naše d�ti a mládež 
nap�íklad v rámci vyu�ování informatiky. Máme pro n� nachystanou zajímavou hru, kde si na vyp�j�ených 
mobilních telefonech vyzkouší, jak systém funguje. 

Na našich stránkách www.actaea.cz je stále k dispozici nahrávka do 
vlaku, kterou namluvili herci Josef Laufer a Jitka Sedlá�ková ve 
formátu MP3. M�žete si ji stáhnout do svých mobilních telefon�, 
„mptrojek“ a jiných p�ehráva�� a poslechnout si ji po cest� vlakem ve 
sluchátkách nebo v klidu domova. 

Pr�vodce nau�nými stezkami budou k dispozici v informa�ních 
centrech. Projekty jsou podpo�eny z programu Pro budoucnost Nadace 
OKD. 

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

motto: „�TI, ŽIJ ZDRAV	!“ 

Sekce ve�ejných knihoven SKIP vyhlásil ve dnech 1. - 7. 10. 2012 již 16. ro�ník celostátní akce Týden 
knihoven.  M�stská  knihovna  ve  Vrbn�  pod  Prad�dem se také letos p�ipojí k celostátní propaga�ní akci �etby 
a knihoven p�ipravené Svazem knihovník� a informa�ních pracovník� �R. Cílem letošní akce je více propagovat 
služby léka�ských knihoven ve spolupráci s Národní léka�skou knihovnou a Klubem léka�ských knihoven SKIP, 
ke spolupráci byli p�izváni také tv�rci portálu Bibliohelp. V knihovnách budeme nabízet knižní tipy vhodné pro 
biblioterapii (lé�ba knihou), zdravý životní styl atd. Dokumenty o zdraví a nemocech obsahem ur�ené laické 
ve�ejnosti, které má ve svém fondu Národní léka�ská knihovna, naleznete na http://www.nlk.cz/informacni-
zdroje/zdravi-a-nemoc. 

Dále jsme pro vás letos p�ipravili: 
     -       Týden otev�ených dve�í  

- burza knih a prodej vy�azených knih aneb knihy za babku 
- p�ihlašování  nových �tená�� zdarma 
- amnestie dlužník�
- vyhlášení dalšího ro�níku sout�že „Celá t�ída �te“ 
- možnost exkurze do knihovny 
- výstavka knih „Žij zdrav�!“
-   3. 10. - „Pasování na �tená�e“ -  ur�eno žák�m 2.t�íd ZŠ a jejich rodi��m 
- 10.10. - „Klub (ne)�tená��“ pro starší a pokro�ilé 

Pasování na �tená�e a beseda s Petrou Braunovou, která se uskute�nila koncem zá�í, jsou sou�ástí projektu 
„Nejsme sloni v porcelánu“, který se uskute��uje za finan�ní podpory Ministerstva kultury. 

             Na Vaši návšt�vu se t�ší knihovnice 
Hana Jank�, �editelka SKaV 

Všechny krásy Vrbenska a Jeseníky v mobilu 

Týden knihoven 2012 

11. strana

ZPRAVODAJ

(malé zamyšlení v Týdnu knihoven) 

Mnoho lidí bohužel neví, co od knihovny o�ekávat. Knihovna 
není jen bezú�elové za�ízení, plné starých zaprášených knih, jak 
m�že být vnímána n�kterými ob�any, kte�í knihovnu nenavšt�vují. 
Každý z nás v ur�ité etap� svého života pot�eboval a bude 
pot�ebovat knihu a knihovnu. 

Služby, které nabízíme, využívá bezmála 700 zaregistrovaných 
�tená��, a dalších více než 11 400 návšt�vník� za rok navštíví 
knihovnu v p�ípad�, že pot�ebují informace z nejr�zn�jších oblastí 
lidského života, dalších 7000 pak virtuáln�. 

Naše knihovna, mimochodem jako jedno z mála kulturních 
za�ízení  ve  m�st�, nabízí své služby nejenom v oblasti vzd�lávání 
a kultury, ale zam��uje se na spole�enské a p�átelské akce pro 
seniory, hendikepované ob�any a také na volno�asové aktivity d�tí. 

Po�et registrovaných d�tí, které využívají knihovnu v r�zné frekvenci, se blíží po�tu 300. V dob�, kdy d�tské 
zábav� dominují po�íta�e a televize, je takto strávený �as o to d�ležit�jší. �tení knih pomáhá utvá�et morální 
hodnoty, formuje fantazii, rozši�uje obzory a v neposlední �ad� zlepšuje slovní zásobu a vyjad�ování. A kde 
najdete více knih, než-li v knihovn�? Jsou d�ti, které navšt�vují d�tské odd�lení nejen jednou za m�síc, jak jim 
ukládá knihovní �ád, ale tráví zde sv�j volný �as pravideln� i n�kolikrát do týdne. Pro tento ú�el je pro n�
nachystána, vedle knih a knižních novinek, které dostáváme jednou za 14 dní, spousta aktivit, jako jsou kvízy, 
hádanky, nau�né i spole�enské hry. D�ti tak mohou trávit sv�j volný �as s kamarády v kulturním prost�edí, 
obklopeny knihami r�zných žánr� a zam��ení. N�kolikrát ro�n� jsou pro naše malé �tená�e organizovány akce, 
p�esahující rámec b�žné p�j�ovní doby a odehrávají se v dob� netradi�ní. Nap�. „Noc s Andersenem“ probíhá 
ve�er, bohužel kv�li omezeným prostorám ne p�es noc, jako v jiných knihovnách, ale ve ve�erní dob� a po 
skon�ení akce si své d�ti vyzvednou rodi�e. Nadšení d�tí z této akce dokazuje každoro�n� velký po�et 
p�ihlášených! Oblíbené u d�tí je také „Pasování druhák� na �tená�e“, po�ádané již n�kolik let v Týdnu knihoven. 
V „pohádkovém prost�edí“ d�ti složí �tená�skou zkoušku a poté jsou králem slavnostn� pasovány na �tená�e. P�i 
t�chto akcích narážíme na stísn�né prostory. 

Pro žáky, nejen vrbenských škol, jsou organizovány literární a tematické besedy, které se zpravidla odehrávají 
na d�tském odd�lení knihovny. V prostorách ST
ECHY pak po�ádáme besedy se spisovateli a ilustrátory 
d�tských knížek. D�ti tak mají možnost setkat se a popovídat si se sou�asnými autory knih, které si pak mohou 
v knihovn� vyp�j�it. 

D�ti motivujeme ke �tení i formou sout�ží o hodnotné ceny a dle možností pro n� p�ipravujeme akce i p�es 
prázdniny, a tím jim pomáháme aktivn� využít �as volna. 

V��íme, že nám zachováte Vaši  p�íze�  a najdete k nám cestu nejen v Týdnu knihoven. 

Hana Jank�, �editelka 

Co nám p�ináší knihovna 
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Školní rok 2012/2013 je v plném kole.

1/ Družstvo  chlapc�  19. 9. 2012  zvít�zilo  na  okresním  finále St�edoškolského atletického poháru 
CORNY v Krnov� a postoupilo do krajského kola. Družstvo d�v�at obsadilo velmi p�kné 2. místo. D�kujeme 
všem závodník�m za state�né výkony v deštivém po�así. 

2/  Maturitní ro�ník 31.10.2012 pojede do Brna na Veletrh pomaturitního a celoživotního vzd�lávání 
Gaudeamus, kde budou sbírat informace o vysokých školách.   

3/  Rozb�hly se zájmové kroužky:  cyklistika  - A.  Mlyná�ová,  p�írodov�dný  kroužek  - D. �ech, volejbal - 
P. Pytela  (Po 18:00 – 19:30 hodin),  sportovní hry -  L. Kolá�  (Út 16:00 – 17:30 hodin),  konverzace  v  NJ - 
K. Maderová,  D.   Zv�d�líková    (�t – od 15:00 hodin),    turistický   kroužek -  M. Panský,  š kolní  �asopis - 
L. Popovi�ová, M.Benedikovi�ová, florbal - R. Klech (St� 17:00 hodin). 

Sportovní klub p�i Gymnáziu ve Vrbn�  pod Prad�dem 

Pravidelné tréninky pro malé d�ti 
Tréninky skupiny malých d�tí (od ro�níku 2007 a starší) budou probíhat stejn� jako 

v lo�ském školním roce 1x v týdnu.  
Starší žáci se pravideln� scházejí v pond�lí v 15:30 hodin a malé d�ti ve st�edu v 16:00 hodin.  
Tímto zveme i další zájemce o pravidelnou pohybovou výchovu. Bližší informace najdete na www.skvrbno.cz

v sekci „aktuální informace“. V�novat se budeme op�t zejména všeobecnému rozvoji malých sportovc� se 
zam��ením na sjezdové a b�žecké lyžování. 

P�espolní b�h se konal v sobotu 15. 9. 2012 

Vrbenské B�lidlo p�ivítalo lyža�e... zatím sice bez 
b�žek, ale za dva m�síce na Prad�du již �asto   sníh   
bývá.   Své   síly   si   p�išli   zm��it i neregistrovaní 
malí a dosp�lí závodníci. Výsledky najdete na 
klubových stránkách www.skvrbno.cz. Uvedu zde 
alespo� vít�ze hlavních kategorií ... jsou to studenti 
vrbenského    gymnázia    Michala    Knápková a Marek 
Ohnoutka. 

Vrbenští  orien�áci  závodí i po�ádají  
Sezóna závod� v orienta�ním b�hu se p�eklopila do 

své podzimní �ásti a �lenové oddílu  OB SK  p�i  
Gymnáziu ve Vrbn� pod  Prad�dem jsou aktivní na 

všech frontách. Mezi nejúsp�šn�jší závodníky  dlouhodob� pat�í Eva Haltofová (studentka oktávy Všeobecného a 
sportovního gymnázia), ú�astnice Juniorského Mistrovství sv�ta v MTBO v Ma�arsku (20. - 25. 8. 2012 v okolí 
Veszprému, kde vybojovala bronzovou medaili ve štafetách  a 8. Místo ve sprintu ) a Vojt�ch Matuš (student 
kvinty), který p�i své premiérové ú�asti na M �R v MTBO v okolí Zlína (orienta�ní 
závody na horských kolech) získal bronzovou medaili  mezi dorostenci na klasické 
trati. 

Náš oddíl  uspo�ádal  dne 22. zá�í 2012 za podpory M�sta Vrbna pod Prad�dem 
závod krajského žeb�í�ku jednotlivc� Moravskoslezského kraje s centrem u restaurace 
Koliba. Tém�� dv� stovky závodník� se state�n� pralo s nástrahami náro�ných tratí pod 
Zámeckým vrchem.  Mezi muži zvít�zil Tomáš Kopec z VŠB Ostrava, v ženách Sára 
Nožková z T�ince. V kategorii rodi�� s d�tmi získávala své další zkušenosti s tímto 
krásným  sportem  t�icítka nejmladších adept� hledání kontrol v neznámém terénu. 
B�hem m�síce  �íjna  �eká závodníky dokon�ení podzimní �ásti krajského žeb�í�ku ( 
závody v Ostrav�,Opav� a Karviné) a pak odpo�inkové období, které bude vypln�no 
p�ípravami na další sezónu. V té budeme jako po�adatelé hostit  závodníky z celé 
republiky na závodech �eského poháru v lyža�ském orienta�ním b�hu (v termínu 19.-
20. ledna 2013) i p�šího OB (25.-26.kv�tna 2013 v prostoru Karlovy Studánky a Mnichova).  

za oddíl OB SK p�i Gymnáziu, Richard Klech 

Aktuality ze Všeobecného a sportovního gymnázia 
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Soust�ed�ní  DPS  Sedmihlásek
Soust�ed�ní na konci prázdnin bylo senza�ní. Moc jsem si to užila a myslím, že i ostatní. Nejprve jsme si 

vybalili  v�ci  a  šli  jsme  na  ob�d.  Byl  výborný!   Pak jsme šli na autobusovou zastávku, kde jsme nastoupili 
do autobusu a jeli jsme do Rudné pod Prad�dem, kde jsme navštívili stáje s ko�mi. Paní u�itelky myslely na vše 
a p�ipravily každému sá�ek s mrkví pro koníky. Potom jsme se vrátili do školy, kde jsme m�li spát. Paní u�itelky 
nám p�ipravily SKV	LOU zábavu. Dostali jsme všichni trika a mohli jsme si je nabarvit. Kdo necht�l, mohl si 
vyrobit nádhernou kabelku a nebo si mohl 
malovat. Šli jsme spát. Ráno jsme vstávali 
kolem    sedmé   a   dostali   jsme   snídani 
a následovala zkouška. Pak jsme byli na 
školní zahrad� a než jsme se nadáli, bylo 
poledne a my vyrazili na ob�d na Kolibu. 
Ob�d byl op�t dobrý. Z Koliby jsme šli do 
Ludvíkovské cukrárny, kde jsme si mohli 
n�co koupit, a protože si v�tšina vzala 
namalované tri�ko na sebe, tak jsme se 
vyfotili. Dali jsme si n�co dobrého a šli 
jsme na chvíli do lesoparku, potom jsme šli 
zp�t do družiny, kde jsme m�li zkoušku 
s velkým sborem a než jsem se nadála, tak 
byl ve�er a šli jsme dom�. V pátek ráno 
jsme ješt� p�išli na zkoušku. Co dodat, 
bylo to SUPER..! ;))  Julka 

Ludmila Šajerová 

ZŠ informuje 
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Zahájení školního roku 2012 / 2013
nejvíce pot�šilo 50 žák� prvních t�íd, kte�í p�išli v doprovodu svých rodi��, prarodi�� a p�íbuzných.  

Prv�á�k�m i všem ostatním žák�m naší školy p�ejeme úsp�šný rok, vst�ícné u�itele a radost ze vzd�lávání. 
U�itel�m p�ejeme vnímavé žáky a pohodový rok.               Vedení školy. 
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P�ehled teplot za m�síc srpen
V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc srpen. Druhý graf ukazuje p�ehled pr�m�rných 

teplot v srpnu za roky 2000 až 2012. V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj� z naší 
meteorologické stanice. 

  

        
       

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

Srpen
den hodina hodnota

teplota max 20.8 10:53 35,1°C
min 28.8 4:17 5,0°C

rychlost v�tru 27.8 11:21 4,8m/s
náraz v�tru 6.8 23:33 10,3m/s
srážky m�sí�ní 52,8mm

za den 6.8 16,2mm
za hodinu 6.8 21:00-22:00 7,8mm

Zá�í do 23.
den hodina hodnota

teplota max 11.9 13:26 26,1°C
min 21.6 3:48 0,2°C

rychlost v�tru 6.9 11:07 4m/s
náraz v�tru 10.9 7:37 9,8m/s
srážky m�sí�ní 59,6mm

za den 12.9 20,4mm
za hodinu 12.9 14:00-15:00 5,4mm

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Srážky v srpnu [mm] 67 22,9 72,2 26,3 38,9 89,9 47,7 86,2 160,8 52,8

19. strana

ZPRAVODAJ

Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013
3. zá�í slavnostn� zahájilo školní rok 2012/2013 v naší nov� opravené budov�  Základní školy a Mate�ské 

školy Karlovice 146 žák�, z toho 11 prv�á�k�.  Ve všech t�ídách základní školy bude probíhat výuka podle 
školního vzd�lávacího programu „Škola - okno budoucnosti“, který klade d�raz na kvalitní jazykové vzd�lání, 
práci s výpo�etní technikou a osobní p�ístup u�itel� k jednotlivým žák�m.  

Na škole je op�t v rámci krajského projektu z�ízeno školní poradenské pracovišt�, které je schopno poskytnout 
individuální pé�i všem žák�m školy, k dispozici mají i speciálního pedagoga.  

Na úvod letošního školního roku prob�hla modernizace vybavení t�íd a kabinet�.  V��íme, že v p�íjemném 
prost�edí moderní školy vybavené celou �adou podn�tného výukového materiálu, budou naši žáci op�t dosahovat 
výborných vzd�lávacích výsledk�.  

Mgr. Bc. Rostislav N�mec - �editel Základní školy a Mate�ské školy Karlovice 

Adapta�ní pobyt druhého stupn� základní školy
 Ve  �tvrtek  6.zá�í jsme v ranních hodinách odjeli na adapta�ní pobyt do Zlatých Hor do st�ediska 

Bohemaland v rámci aktivity  „Za�ít spolu”  projektu „Otev�ít o�i“ CZ.1.07/1.2.25/01.0020.  Adapta�ní pobyt byl 
zam��en na vzájemnou komunikaci, sebepoznávání a zlepšení vztah� ve t�íd�.  

Po p�íjezdu jsme se ubytovali a poté jsme se svými t�ídními u�iteli hráli r�zné hry s ostatními spolužáky. Po 
ob�d� pokra�oval program sportovními disciplínami. Hráli jsme fotbal, vybíjenou nebo nohejbal. N�kte�í z nás se 
vydali na vycházku po okolí. V odpoledních hodinách nás �ekala druhá �ást her se spolužáky tzv. Kimovy hry, 
které jsou zam��eny na �ich, sluch a pam��. 

Po  spln�ní t�chto úkol� jsme si dali dobrou ve�e�i a po krátké p�estávce pokra�ovali ve sportu. Až do setm�ní 
i po jsme hráli všichni dohromady vybíjenou. Byla to velká legrace, protože jsme tém�� nic nevid�li a zdálo se, 
že budeme hrát do nekone�na.  

Po vybíjené jsme si se svými t�ídními u�iteli p�ipravili program k táboráku a každá t�ída p�edvedla sv�j 
program. Nakonec jsme si všichni zazpívali za doprovodu kytar.  

Další den nás �ekal podobný program plný her, legrace a pobytu na �erstvém vzduchu. Odpoledne jsme se 
rozlou�ili s krásným prost�edím a odjeli dom�.  

Základní škola a Mate�ská škola Karlovice informuje 
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Zájmové kroužky v letošním školním roce
Jako každoro�n� u�itelé a p�íznivci školy nachystali pro naše žáky velký výb�r kroužk� a volno�asových 

aktivit. Za jejich ob�tavost jim náleží veliké pod�kování. 
Mgr. Martina Brachtlová - zástupce �editele 

Pod�kování
Vzhledem ke stavebnímu ruchu, který probíhal v pr�b�hu letošních hlavních prázdnin, chci  touto cestou 

vyjád�it veliké pod�kování všem zam�stnanc�m za jejich fantastický p�ístup p�i úpravách školy a školky. Dále 
d�kuji pracovník�m Obecního ú�adu Karlovice za jejich nezištnou pomoc, samoz�ejm� dík pat�í také 
p�edstavitel�m  Obce  Karlovice  za  realizaci  oprav  z  pozice  investora  a  v  neposlední  �ad�  d�kuji   majiteli 
a zam�stnanc�m firmy Ivan Kuja elektrosdružení Karlovice za velmi vst�ícný p�ístup. 

Co nás �eká v m�síci �íjnu
V první polovin� m�síce �íjna prob�hne adapta�ní pobyt žák� prvního stupn�. Pro žáky druhého stupn� je 

nachystáno první kolo setkání s lidmi vykonávající zajímavá povolání. 
Mgr. Bc. Rostislav N�mec - �editel naší školy 
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Název p�ednášky:Kdyby zví�ata um�la mluvit   
               (technologické superlativy v �íši zví�at) 

KDY: �tvrtek 4. �íjna 2012 
KDO: Mgr. Libor Voto�ek 

Na otázku, jestli zví�ata umí mluvit, m�žeme odpov�d�t kladn�
r�znými zp�soby podle toho, co si p�edstavujeme pod pojmem 
"�e�". Zví�ata mohou promlouvat k nám, ale také k sob� navzájem. 
Také my lidé nepoužíváme k dorozumívání pouze slova... Toužíte 
porozum�t skryté �e�i p�írody?  

Chcete nahlédnout do života n�kterých druh� zví�at a žasnout?                   
Potom si tuto p�ednášku ur�it� nenechte ujít.

Název p�ednášky: Chcete p�ežít ve zdraví nejenom ch�ipkovou epidemii?
           Dejte zelenou �esneku. 

KDY: �tvrtek 18. �íjna 2012 
KDO: Mgr. Ji�í Alex Gill  a PaedDr. Bronislava Hyvnarová 

P�ednáška botanika Mgr. Ji�ího Alexe Gilla a jeho dcery PaedDr. 
Bronislavy Hyvnarové o �esneku vám p�iblíží výhody a rizika 
používání této rostliny. Seznámíte se s látkami, které �esnek 
obsahuje, p�ipomenete si, jak p�sobí na lidský organismus a dovíte se 
i o použití r�zných druh� �esneku a p�íbuzných rostlin.  A co 
nep�íjemný �esnekový zápach? Jist� dojdeme i k tomuto tématu :-) 

Na záv�r p�ednášek budou jako vždy p�ipraveny ochutnávky 
zdravých pokrm� spolu s recepty na jejich p�ípravu. 

Uvedené p�ednášky o. s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se 
konají ve St�edisku chytrých aktivit ST�ECHA, Vrbno pod 

Prad�dem. Za�átek p�ednášek je v 18 hod. Vstup volný. 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v �íjnu p�ipravuje 
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Nastává podzim, tedy �as vzpomínek na krásné slune�né dny i p�ípravy na studenou zimu. Mnozí lidé nemají 
toto ro�ní období p�íliš v lásce - den se krátí, p�ichází období deš��, sílícího v�tru a chladu. Ne každý podzim 
však musí být smutný, vždy� tzv. „babí léto“ skýtá spoustu krásných dní plné slunce. A vzhledem k tomu, že toto 
období nastalo i letos, vychutnávali jsme si jej v Domov� pro seniory plnými doušky… 

Koncem léta jsme na zahrad� p�ipravili pro naše klienty 
odpolední posezení u táboráku. Opékali jsme bu�tíky, p�idali 
skleni�ku piva a reprodukovanou hudbu, klienti dobrou 
náladu a po�así sluní�ko. Co více si p�át?  

Za�átkem zá�í jsme p�ijali pozvání na oslavy 
Dne senior� po�ádaný Domovem Pohoda Bruntál.
Naši    klienti     strávili      p�íjemné     odpoledne 
s bohatým kulturním programem, pochutnali   si    
na    p�ipraveném     pohošt�ní a poznali jinou 
sociální službu. Získali tak možnost srovnání 
mezi naším a bruntálským za�ízením.  

Ze života senior� - ro�ní období mezi létem a zimou 
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V pond�lí 10. zá�í prob�hla ve vrbenském kulturním st�edisku St�echa vernisáž dlouho p�ipravované výstavy 
výtvarných prací „Ze života senior�“, kterou zahájila �editelka Domova, Mgr. Pavla Žaludová. V úvodu 
pod�kovala zam�stnanc�m i klient�m Domova, kte�í se osobn� podíleli na p�íprav� celé výstavy, za snahu a píli, 
s jakou vytvo�ili krásné exponáty. Nezapomn�la samoz�ejm� ani na zam�stnance St�echy, jež nám pro tuto akci 
zajistili výborné podmínky. Sou�ástí vernisáže bylo i vystoupení d�tí z MŠ, které nám p�edvedly roztomilý 
tane�ek v kostýmech malých tu��ák�.  

Následující den jsme se s klienty vypravili na zájezd 
na Slezskou Hartu a do Bruntálu. Nízkopodlažní 
autobus s plošinou pro nájezd invalidních vozík� byl 
zapln�n do posledního míste�ka, a to jak klienty, tak 
personálem v roli osobních asistent�. P�ehrada nás 
p�ivítala krásným po�asím a ješt� krásn�jším 

výhledem do okolní krajiny. Procházka po hrázi byla 
pro mnohé velkým zážitkem. Další zastávkou byla 
návšt�va Bruntálu. N�kte�í klienti si prohlédli zdejší 
nám�stí, jiní se projeli zámeckou zahradou. I když 
jsme si dali rozchod, stejn� jsme se nakonec všichni 
sešli  v cukrárn�, kde jsme si pochutnali na zmrzlin�
a zákuscích s kávou. 

Nežijeme však jen vzpomínkami na minulost, myslíme zejména do budoucna. Z tohoto d�vodu se letos již 
pot�etí zú�astníme celostátní akce Týden sociálních služeb �R, která v našem za�ízení prob�hne v prvním 
�íjnovém týdnu. P�i této p�íležitosti bychom rádi seznámili širokou ve�ejnost s prost�edím Domova pro seniory 
Vrbno a poskytli maximum informací o naší služb�. Nedílnou sou�ástí je již tradi�n� bohatý kulturní program - 

na své si p�ijdou nap�. milovníci cimbálovky, divadelního p�edstavení, zumby, historických kostým�, 
recesistického vystoupení „mužoretek“, zajišt�n je rovn�ž stánek s ob�erstvením.  

V��íme, že využijete naše pozvání a v prvním �íjnovém týdnu navštívíte Domov pro seniory Vrbno.  

Na setkání s vámi se t�ší                    zam�stnanci Dps Vrbno 

Mate�ské a komunitní centrum Kominí�ek Karlovice dlouhodob� pomáhá rozvíjet 
spole�enský život naší obce. V rámci spolupráce s místní základní školou realizuje projekt 
„Místo setkávání, vzd�lávání a zábavy pro Kominí�ek“.  Cílem projektu je získat nový 
prostor k setkávání, vzd�lávání, školení, poradenství pro rodi�e, maminky na mate�ské 
dovolené, jejich d�ti a všechny ostatní ob�any. K tomuto ú�elu byla vybrána jedna z u�eben, 
ve  které  jsou  realizovány  nutné  opravy  a  nákupy  vybavení.  Nap�íklad   oprava   podlah 
a  výmalba  prostor,  zakoupeny  nové  lavice  a  židle pro pohodlné a bezpe�né trávení �asu 

v  místnosti.  Pro  ú�ely  p�ednášek,  školení  a  dalších  vzd�lávacích  akcí  bude  použita audiovizuální technika 
s interaktivní tabulí. Rádi bychom po�ádali p�ednášky k mate�ství a rodi�ovství, poradenství a budou se 
realizovat vzd�lávací programy a aktivity. Nap�íklad již jsou v plánu tyto p�ednášky: 1. Š�astné dít� - seriál 
p�ednášek o prevenci, o�kování, stravování atd., 2. S postižením nejdál dojdeš - jak i s postižením dolních 
kon�etin jde cestovat, ale i ukázat, že postižení nemusí být vždy hendikep v život� a další. Pro d�ti a mládež zde 
budou konány volno�asové kroužky.    

Prostor setkávání bude ve svém b�žném provozu sloužit i pro pot�eby školy. Vznikne tak bezpe�ný, p�íjemný 
a vyhovující prostor pro aktivity místního komunitního a mate�ského centra Kominí�ek i pro žáky a pedagogy ZŠ 
Karlovice. 

Mate�ské a komunitní centrum Kominí�ek Karlovice informuje 
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Mate�ské centrum Kominí�ek Karlovice, po�ádá již tradi�ní BAZAR všeho možného. Akce 
se uskute�ní v sobotu 20.10.2012  od 9:00 - 16:00 hodin v jídeln� základní školy 
v Karlovicích. Je možno p�inést vše od oble�ení p�es hra�ky, sportovní pot�eby až k ná�adí �i 
kuchy�ským pot�ebám. V�ci m�žete nosit už v pátek od17 hodin, nebo ráno v den prodeje, 
m�žete si je sami prodávat, �i ozna�ené p�enechat do komise. V každém p�ípad� je nutno si 
p�edem zavolat na tel. 776 235 719 (Na�a Pa�áková) k zajišt�ní prodejního místa.  

Mate�ské centrum Kominí�ek Karlovice zve všechny tance chtivé na lekce Orientálních tanc�. Za�ínáme ve 
�tvrtek 18. 10. 2012 od 15:30 v t�locvi�n� základní školy v Karlovicích. Tane�nice budou rozd�leny do skupin 
podle pokro�ilosti a v�ku. Poplatek bude �init od 10,-K� do 25,-K� za lekci. Bude možnost zap�j�ení šátku 
zdarma. Vše pot�ebné se dozvíte na první sch�zce �i na tel. 733 719 528 (Lucka Hustáková). 
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Naše Ob�anské sdružení Prad�d osob zdravotn� postižených Vrbno pod Prad�dem pravideln� hodnotí období 
své �innosti. S p�ipravovanými akcemi seznamujeme �leny na výro�ní �lenské sch�zi. 

První plánovanou uskute�n�nou akcí pro �leny v letošním roce byla návšt�va Polska dne 15. 5. 2012, 
zam��ená na nákup kv�tin. 

S polskými p�áteli z Glogówku se setkáváme pravideln�, byli jsme pozváni na 22. 5. 2012. Velmi srde�n� nás 
p�ijali a prožili jsme s nimi p�íjemný den. Spole�ných vztah� si vážíme.  

Jednou z nejv�tších �inností, okresního rázu, bylo uspo�ádání Dne zdravotn� postižených 23. 6. 2012. Sešli se 
zde ve Vrbn� zástupci z okresu Bruntál a vytvo�ili 
celkem 29 sout�žních družstev po 4 osobách. 
Sout�žilo se ve sportovních disciplínách, nap�. hodu 
granátem, házení mí�k� na cíl apod. Rozhodn� se 
nejednalo o získávání rekord�, ale o p�átelské setkání 
zástupc� p�ihlášených družstev. Sportovní den se 
uskute�nil v areálu Koliby. Zahájení se ujal P�vecký 
sbor M�sta Vrbna pod Prad�dem pod vedením 
sbormistra Mgr. Leoše Sekaniny. P�kné vystoupení 
p�isp�lo ke slavnostní nálad�. Odpoledne 
pokra�ovalo     spole�nou     zábavou,     pohošt�ním 
a hudbou pana Petra Koša�e. 

Da�í se nám spolupráce se Spolkem P�átel 
Vrbenska, ú�astníme se jejich akcí. Naši �lenové 
pomáhají p�i organizaci Lesní slavnosti Lapk�. 

Dobré vztahy mám� i s Domovem pro seniory 
v Mnichov�, zú�ast�ujeme se jejich spole�ných 
program�.  

Dne 22. 8. 2012 k nám p�ijeli na návšt�vu p�átelé 
z družebního m�sta Glogówek. Zorganizovali jsme pro 
n� návšt�vu Karlovy Studánky. Lázn�mi je provázela 
paní Burgetová, která všechny zú�astn�né seznámila 
s historií a sou�asností lázní. Hosté byli velmi 

spokojeni. Odpoledne jsme s nimi prožili v restauraci Prad�d, spole�n� jsme si zazpívali p�i harmonice, kterou si 
vždy vozí harmoniká�ka z družební organizace.  

Pro naše �leny po�ádáme zájezdy. Ten poslední se uskute�nil 15. 9. 2012 do lázní Luha�ovice. Zú�astnilo se 
51 �len�. Navštívili jsme také m�sto Vizovice, kde jsme si prohlédli malou �okoládovnu, kde se vše vyrábí ru�n�
a mají jen 7 zam�stnanc�, což bylo pro nás opravdu zajímavé.  

K naší �innosti nepat�í jen zábava. D�v�rnice navšt�vují ty, kdo jsou nemocni, p�icházejí s blahop�áními 
k narozeninám a pomáhají p�i �ešení tíživé zdravotní situace.  

P�áli bychom si, aby naši �lenové za námi p�icházeli �ast�ji a podávali návrhy a p�ipomínky k naší práci. 
Cht�li bychom i nadále spolupracovat s M�stským ú�adem Vrbno, Obecními ú�ady Ludvíkov a Karlovice.  

Výbor ZOZP Prad�d 

�innost ZOZP Prad�d 
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�lenové Osadního výboru uspo�ádali setkání obyvatel Mnichova, kte�í zde prožili v�tší �ást svého života. 
Setkání se uskute�nilo ve �tvrtek 13. 9. 2012  v 16:00 hod. v Penzionu Mnichov (bývalá škola).  Pro mén�
pohyblivé ú�astníky jsme zajistili dovoz i odvoz, jen aby se mohli dostavit v co nejv�tším po�tu.    

P�i zahájení  setkání seznámil p�edseda  
všechny p�ítomné se vznikem osadního 
výboru a jeho �inností s tím, že s pomocí 
obyvatel� Mnichova budou �ešeny jejich 
p�ipomínky na jednotlivých ú�adech pro 
zlepšení infrastruktury a vzhledu naší místní 
�ásti.   

Po    zahájení    probíhala    volná    zábava 
s ob�erstvením, kdy ú�astníci setkání 
navzájem vzpomínali na  dobu, kdy se do 
Mnichova nast�hovali, co všechno prožili, co 
zde vybudovali  za ta dlouhá léta.  A jak se jim 
akce líbila? To už necháme na jejich 
zhodnocení.  

Touto cestou také d�kujeme všem, kte�í se 
podíleli na p�íprav� ob�erstvení a Penzionu 
Mnichov  za poskytnutí prostor pro realizaci 
naší akce, které nám byly poskytnuty 
bezplatn�.                        A. B�enek 

Setkání starousedlík� z Mnichova 
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Posezení u táborového ohn�
V sobotu odpoledne  25. 8. 2012 se uskute�nilo již druhé posezení u táborového ohn� na mnichovském h�išti. 

Po úvodním zahájení prob�hlo fotbalové utkání mezi „horním“ a „dolním“ Mnichovem.  Odm�nou pro týmy 
byly poháry, které p�evzali  kapitáni mužstev  od p�edsedy osadního výboru.   

Dále probíhaly r�zné sout�že pro d�ti i dosp�láky (�ezání d�eva pilou b�ichatkou, hod granátem na cíl)  a jiné. 
K dobré nálad� také p�isp�la i  bohatá tombola, kterou nám v�novali místní ob�ané,   podnikatelé a sponzorské 

firmy.  Nechyb�lo ani skv�lé ob�erstvení - guláš, grilované maso,  klobásky,  sýry a makrely. Táborový ohe� byl 
zapálen p�i hudební produkci rockové kapely Proton, která hrála do no�ních hodin k poslechu i tanci. 

Jako p�ekvapení pro ú�astníky táboráku byl odpálen oh�ostroj, ze kterého mají všichni nezapomenutelný 
zážitek. 

Akce prob�hla  za p�kného po�así s velmi kladným hodnocením zú�astn�ných ob�an�.  
D�kujeme tímto všem organizátor�m této akce a také všem ostatním za finan�ní a v�cné dary do sout�ží.   

St�elecký klub Vrbno pod Prad�dem o. s. 
Palackého 605 

Vrbno pod Prad�dem 
793 26 

I	O: 22744843

P�edseda St�eleckého klubu Vrbno pod Prad�dem svolává ustanovující 
�lenskou sch�zi St�eleckého klubu Vrbno pod Prad�dem.  

Sch�ze se bude konat dne 10. �íjna 2012 v 18:00 hod. 
Sch�ze se uskute�ní v restauraci Pomodore na Myslivecké ulici.  

Všichni �lenové i zájemci o �lenství jsou srde�n� zváni. Zájemci o �lenství získají všechny informace o klubu   
na míst� a mohou rovnou vstoupit do sdružení.  

Další informace naleznete na www.skvrbno.estranky.cz. 

Ve Vrbn� pod Prad�dem dne 20. zá�í 2012 
     Radek FABIAN, v. r., p�edseda SKV 

Z Osadního výboru Mnichov 
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D�lnická strana sociální spravedlnosti 
- STOP NEP
ÍZPUSOBIVÝM 

     My, ob�ané  �eské  republiky,  kte�í  jsme  znepokojeni  stavem naší zem�, ztrácející d�v�ru v sou�asnou   
politickou   reprezentaci,   jež   je   prolezlá   korupcí  a  honbou  za  posty,  jsme  se  z povinnosti k budoucím 
generacím rozhodli p�edstavit široké ve�ejnosti.  

     Rodina základ státu - DSSS prosazuje úplnou zm�nu p�ístupu státu k ob�an�m. Požadujeme, aby  stát  
vytvo�il  kvalitní  zázemí  �eským  lidem  formou  kvalitního levného bydlení, stabilní a správn� ohodnocenou 
prací a zajišt�ní sociálních jistot na stá�í.  

- Zlepšení kvality ovzduší pomocí dotace na ekologické kotle pro domácnosti, regulace 

   chemických závod�, budování ekologických geotermálních elektráren  

- Podpora zam�stnanosti s odpovídající mzdou  

- Podpora �eských živnostníku a podnik�  

- Budování a opravy dopravní infrastruktury, silnic II, III, IV, rozši�ování cyklostezek  

- Zamezení lichvá�ských praktik, plošné zvýšení finan�ní gramotnosti  

- Vyrovnané hospodá�ství kraje  

- Koncepce proti korupci  

Konec slib�m, p�ichází �as �ešení  - Váš hlas rozhodne 
S podporou olympijského vít�ze ve vzpírání Oty Zaremby 

        

O podzimních volbách se hovo�í, že budou mimo jiné referendem o sou�asné vlád� Petra Ne�ase. Tato vláda 
pln� zodpovídá za sou�asnou spole�enskou situaci plnou nap�tí, nejistot a skandál�. Vládní sestava neustále 
hovo�í o reformách a úsporách, o odpov�dnosti, p�itom zejména v našem kraji vnímáme, že „úsp�chy“ vlády se 
obracejí proti v�tšin� ob�an�, živnostník�m i velké �ásti podnikatel�, kte�í stejn� jako ob�ané ztrácejí víru 
v budoucnost a jistotu, že poctivá práce má smysl a hodnotu, která je uznána. 

Dosavadní  krajská  reprezentace  pod vedením �SSD ukázala, že svých kompetencí v �ízení kraje umí využít 
a v �ad� v�cí také supluje �innost vlády (problematiku nezam�stnanosti, dostupnost a kvalitu zdravotní pé�e, 
fungování ve�ejných služeb s d�razem na sociální služby a bezpe�nost obyvatel). 

Použijme tedy vlastní rozum a zkušenost a sami zvažme, zda základní východiska �SSD - nastartovat 
hospodá�ský r�st, spravedlivé dan�, dostupné školství a zdravotnictví, omezení prostoru ke korupci a posílení 
sociálních jistot a bezpe�nost 
– jsou zárukou toho, co každý ob�an pot�ebuje.  

Ješt� p�ed volbami Vás zveme k besed� se sociologem Janem Kellerem ve st�edu 10. 10. 2012 v 10:00 hodin 
ve St�eše. 

Fundovan� a zajímav� dokáže popsat jevy, se kterými se dnes a denn� setkáváme a snad bude i �as na 
odpov�di na Vaše otázky. 

                                                                                                MO �SSD Vrbno p .P. 

Ostatní volební strany nevyužily možnosti bezplatné prezentace. 

Pozvánka 

12. a 13.�íjna 2012
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Za výlet ur�it� stojí návšt�va poutního areálu Hora Matky Boží v Králíkách. 
M�sto  Králíky  je  od  Vrbna  pod  Prad�dem  vzdálené 75 kilometr�. Leží mezi horami 

v  nadmo�ské výšce 560 metr� a má necelých p�t tisíc obyvatel.  
200 výškových metr� nad m�stem se vypíná hora s p�vodním názvem Lysá hora, nacházející se 

v Hanušovické vrchovin�. V nadmo�ské výšce 760 metr� zde poblíž lé�ivých pramen� nechal kralický rodák, 
biskup Tobiáš Jan Becker v letech 1696 - 1710 postavit monumentální poutní komplex. Areál prošel po roce 
1989 generální opravou a dnes pat�í k nejlépe opraveným a udržovaným poutním míst�m.  

Tato dominanta zdejší krajiny je pro návšt�vníky dosažitelná autem. Na samém za�átku m�sta Králíky 
odbo�uje silnice na Dolní Hede�, v jejímž katastru se areál nachází. Zhruba po �ty�ech kilometrech jízdy 
serpentinami lze zaparkovat p�ímo v sousedství kostela. P�ší turisté mohou vystoupat ke klášteru p�ímo z nám�stí 

strmou lipovou alejí s n�kolika 
kapli�kami, dlouhou kolem dvou 
kilometr�. 

Kostel je voln� p�ístupný, za 
prohlídku ambit� se platí vstupné. 
Ochozy jsou zcela kryté, prohlídku 
neruší ani špatné po�así. Nachází se 
zde vzácné obrazy, oltá�e, hrobka a 14 
zobrazení k�ížové cesty. Z ambit� lze 
vstoupit na Nádvo�í poutník�, kde se 
krom� lavi�ek nachází unikátní stavba 

z roku 1710, Kaple Svatých schod�. Kaple je napodobeninou schodišt� z hradu Antonia v sídle �ímského držitele 
v  Jeruzalém�,  kudy  stoupal  Ježíš p�ed Piláta. Místo je udržované jako posvátné. Poutníci zde stoupají za zp�vu 
a modliteb vzh�ru po kolenou, k sestupu dol� slouží bo�ní schodišt�.  

Hlavní vchod do areálu je uzav�ený, lze se k n�mu dostat po mohutném schodišti, které navazuje na již 
zmín�nou lipovou alej prudce stoupající ke klášteru z Králík.  

Na své si p�ijdou nejen turisté 
zajímající se o sakrální stavby, ale i ti, 
kte�í si p�ejí strávit p�íjemné chvíle 
v krásné p�írod�. Vyhlídka, nacházející 
se na konci lipové aleje, je opat�ena 
mapou a nabízí výhled na Orlické hory, 
Králický Sn�žník i Jeseníky. 
Návšt�vníci se mohou rozhodnout pro 

procházku k asi 40 minut ch�ze vzdálenému Mariánskému prameni 
nebo v jiném sm�ru ke kilometr vzdálené rozhledn� „Val“.  

V sousedství kláštera se nachází hotel Poutní d�m z roku 1850, 
nabízející ob�erstvení i ubytování. 700 metr� dlouhá p�šinka za 
hotelem p�ivádí návšt�vníky na další vyhlídkové místo se sochou 
nazývanou „rytí� Franta“, kde krom� jiného pot�ší pohled na 
v dálce se rýsující v�ž Prad�du.   

Atmosféra areálu a jeho okolí je unikátní a neopakovatelná.  

Listárna 
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Vážení ob�ané, 
organizáto�i peti�ní akce „Proti vyhlídkové v�ži“ a „Pro bezodkladnou 

opravu h�bitova“ d�kují všem ob�an�m, kterým není lhostejné co se ve 
Vrbn� d�je a svými podpisy petici podpo�ili. Pod�kování také t�m, kte�í s peticí pomáhali 
na sb�rných místech, sami obcházeli své známé a v neposlední �ad� i za materiální 
pomoc.  

Petici podepsalo celkem 940 ob�an�!!!  Dalších 40 podepsaných bylo nutno vy�adit 
(nekompletní adresy).   

Tak  vysoká  podpora  petice  znamenala,  že  zastupitelé  na  svém  jednání 13. 9. 2012 
vzali petici na v�domí a  zastavili  projekt  „vyhlídkové  v�že“!!!  V  p�íštím  roce budou 
také vy�len�ny prost�edky na opravu h�bitova a postupnou opravu smute�ní sín�. 

Kv�toslav Súkup, spoluorganizátor peti�ní akce 
                                

N�kolik informací a poznámek 
Petice byla ukon�ena a p�edána na podatelnu M�stského ú�adu ve Vrbn� p. Prad�dem 

dne 12. 9. 2012. 
Za�azení petice do programu zastupitelstva dne 13. 9. 2012 podpo�ili všichni zastupitelé 

krom� dvou, starostky pí. Kudelové a místostarosty p. Lasoty (zdrželi se hlasování), p�estože jsem �ekl, že podám 
závažnou informaci o dotaci z Moravskoslezského kraje. 

V úvodu projednávání petice jsem mimo jiné sd�lil: „od listopadu dostáváme informace o nutnosti vracet 
dotaci v p�ípad�, že se nebude stav�t vyhlídková v�ž jako sou�ást opravy smute�ní sín�, není to pravda, je to lež. 
Mystifikováni byli nejen ob�ané, ale také zastupitelé a je jim to t�eba �ádn� vysv�tlit.“ 

Bylo totiž zjišt�no následující: Ve vyhlášeném programu Moravskoslezského kraje -„Podpora turistických 
oblastí“ v dota�ním titulu �. 1 „Podpora rozvoje mikroregionu Vrbensko“,  šla tato dotace  využít jiným 
zp�sobem, nap�. na vybavení ve�ejných prostranství pro turisty, vybudování �i dobudování cyklostezek a jejich 
sou�ástí atd.

Zastupitelstvu jsem též sd�lil, jak po konzultaci s MSK nep�ijít o dotaci 1mil. K�. 
Významná podpora petice a spousta osobních rozhovor� s ob�any, v nichž se vyjad�ovali k problém�m m�sta, 

hodnotili po�ínání paní starostky Kudelové jako škodící Vrbnu. I tato informace byla na Zastupitelstvu uvedena. 
Dále bylo Zastupitelstvo informováno o dalších požadavcích ob�an� p�i oprav� h�bitova. Je to zejména 

umíst�ní kontejneru uvnit� h�bitova u horní brány, prodloužení vodovodní p�ípojky taktéž do horní �ásti h�bitova 
a budování pouze zpevn�ných chodník�. 

V programu Zastupitelstva byl bod zimní údržba. Po neblahých zkušenostech s všudyp�ítomným prachem, 
zejména po poslední zim�, ob�ané na jarním Zastupitelstvu požadovali zm�nu posypového materiálu. V m�síci 
zá�í jsme se dozv�d�li, že vy�ešeno není nic, nebo� CHKO Jeseníky pro rozhodnutí o povolení solení ve Vrbn�
údajn� požaduje další a další podklady. Takže nová zima je p�ed námi a bude se zase sypat št�rkem. Jak aktivní 
se v tomto p�edvedli nejvyšší p�edstavitelé m�sta, je nasnad�. 

Daleko v�tší razanci na Zastupitelstvu prokázala paní starostka s požadavkem na vybudování „nové knihovny“ 
ve Vrbn�.  Zastupitelé  obdrželi  podklady  k  této aktivit� den p�edem! Tato monstrózní akce m�la stát celkem 
28 mil. K�, z toho 15 mil. K� z rozpo�tu m�sta v následujících t�ech letech. Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci 
musela být urychlen� podána, Zastupitelstvo hlasovalo takto: pro knihovnu - pí. Kudelová, p. Lasota, p. Hába, pí. 
Pavková. Proti knihovn� - p. Michalus, pí. Šev�íková. Ostatní se zdrželi hlasování. 

Je neuv��itelné, aby po podání petice, která jasn� požaduje zaobírat se d�ležitými v�cmi pro m�sto, p�išel 
 n�kdo s n��ím tak megalomanským. My nemáme knihovnu? Jist�, pr�b�žn� i ona bude pot�ebovat další finan�ní 
prost�edky, ale jsou tu další místa, která roky na zafinancování �ekala: h�bitov, smute�ní sí�, chodníky atd. 
V minulém Zpravodaji paní starostka psala, jak si ob�ané po desítkách let za�ínají uv�domovat, jak významný 
máme h�bitov a jak se vlámáváme do otev�ených dve�í. Paní starostko, je to trochu jinak. Ob�ané jsou �ím dál 
víc  pobou�eni,  že  se  na h�bitov� za dlouhá léta tém�� nic neud�lalo. Vy jste v nejvyšší funkci m�sta p�es 10 let 
a bohužel, až na základ� nespokojenosti ob�an�, pozvolna p�istupujete k náprav�. 

                                                                                             Kv�toslav Súkup, spoluorganizátor peti�ní akce 
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Vážená paní starostko,   
jsou  to  již  2  roky, kdy jste byla v t�locvi�n� ZŠ v Karlovicích zvolena do této funkce 

a to s nad�jí karlovických ob�an� na lepší zít�ky. Do této doby, jak všichni víme, �ídili naši 
obec jen starostové. 

Když se ohlédnu zp�t, co se za Vašeho vedení v naší obci ud�lalo, není mi, a v��ím, že ani ostatním 
karlovickým ob�an�m, do smíchu. Za�nu od za�átku. Krátce po Vašem zvolení se objevili na cest� nad naší 
zahradou pracovníci s t�žkou technikou a zapo�ali zde práce na elektrifikaci tohoto úseku, plánované z d�ív�jška. 
Vzhledem k tomu, že pod touto cestou je obecní studna, nachází se zde ješt� vrba, která tu kraluje více jak 6O let. 
Všichni, kdo kolem celá léta procházejí, jsou toho názoru, že tento strom m�l být již dávno odstran�n. Zeptala 
jsem se t�chto pracovník�, zda by dokázali strom odstranit i s ko�eny. Tito souhlasili, pot�ebovali jen, aby p�išel 
n�kdo kmen stromu od�íznout a pak by bez problém� ko�eny vytáhli. Zavolala jsem tedy p. starostku a seznámila 
ji s touto možností. Paní starostka se sice dostavila, ovšem sd�lila nám, že ona t�mto v�cem nerozumí. Trvala na 
svém i p�esto, že ji i uvedení pracovníci p�esv�d�ovali, že takový strom navíc není v žádném p�ípad� chrán�ný. 
Paní starostka to však nedovolila a nem�la ani zájem zvednout telefon a zeptat se odborníka. Ud�lala jsem to tedy 
sama a odborníka jsem si pozvala. Uvedený pán p�ijel, a když uvid�l vrbu, vysv�tlil mi, že tento strom není 
v žádném p�ípad� chrán�n a to hlavn� proto, že má místo jednoho kmenu t�i. Shodou okolností prodávala obec 
v této dob� objekt sousedící s naším RD a to p�es cestu. K této usedlosti je široký vjezd do dvora. Kraj tohoto 
vjezdu byli nuceni používat i �idi�i, tedy i naše návšt�vy i r�zní opravá�i, jelikož si obec kolem celého našeho 
plotu ud�lala žlaby na odvod vody z kopc� a tento pramen za�ínal p�esn� v místech, kde se nacházela již uvedená 
vrba. Když jsem se tedy nemohla dohovo�it s paní starostkou, pozvala jsem si k �ešení v této záležitosti 
zastupitele p. JUDr. Navrátila, který se mi ozval za dva dny a slíbil, že se samoz�ejm� zastaví a náš hovor ukon�il 
tím, že když má pro n�co zvednout ruku, tak by to také rád vid�l. Za tuto v�tu jsem si jej hodn� považovala. 
Uplynul však tém�� celý m�síc a uvedený pán se již neozval. Vzhledem k tomu, že se již chystalo druhé 
Zastupitelstvo,  oslovila  jsem  jej  znovu,  p�išel  tedy  až  v  den  Zastupitelstva  spole�n�  ješt� se zastupitelem 
p. Tuškou a m�li nasp�ch. Ob�hli celý kus zahrady, zjistili, že parkování aut není opravdu možné a pan Tuška na 
mne ješt� volal, že ta vrba p�jde pry�. Jaké roz�arování mne však �ekalo na Zastupitelstvu, když se za�alo jednat 
o prodeji již uvedeného objektu a páni zastupitelé všichni zvedli ruku k souhlasu. Dále se p�edvedla zastupitelka 
Chvili�ková, která prohlásila, že se uvedená vrba bude jen o�ezávat. Od té doby tu nikdo nebyl, vrba se ješt�
neo�ezala, da�í se jí výborn�. P�esto, že byl tento rok velmi hubený na deš�ové srážky, naše studny byly bez 
vody, rostliny v zahradách jsme byli nuceni zalévat vodou z �adu, hlavn� že vrba stále vzkvétá a pruty u jejích 
ko�en� už leží ve žlabech, které jsou ur�eny jen na odtok vody. Minulý týden jsem byla u p. starostky, kde jsem 
se dozv�d�la, že uvedený strom nikomu nep�ekáží, tudíž se Zastupitelstvo rozhodlo, že se s tím již nebude nic 
d�lat. Zajímalo by mne, který ze zastupitel� je odborník na tyto záležitosti. Po této zkušenosti s našimi zastupiteli 
jsem se rozhodla asi tak, jako v�tšina karlovických ob�an�, že na Zastupitelstva již chodit nebudeme. 
P�edpokládám, paní  starostko,  že  si snad ješt� pamatujete, kolik nás, karlovických  ob�an�,  chodilo  na  
Zastupitelstvo  d�íve  a  kolik  dnes - nezdá  se  Vám  to divné? Dále objekt, o kterém jsem již hovo�ila, jste 
prodali a už jste se nezajímali, jak �ešit parkování. Obrátila jsem se v této záležitosti na KATASTR do Bruntálu, 
kde mi bylo doporu�eno parkování na jejich komunikaci a to na bo�ním vjezdu u již uvedeného objektu. Toto 
však mohou používat jen naše návšt�vy, r�zní opravá�i jsou nuceni parkovat u naší branky tudíž v obecních 
žlabech. Paní starostko, od 16. 5. t. r. jsem se snažila v ú�edních hodinách s Vámi probrat n�které záležitosti, 
týkající se vzhledu obce a po t�ikráte jste mne nep�ijala, údajn� jste byla bu� u léka�e nebo jste nem�la �as - 
v ú�ední dny. Po �tvrté, když jsem Vám volala, oznámila jste mi, že na mne budete mít pouze p�l hod, protože 
máte naplánováno jiné jednání. Toto jednání trvalo pouze deset min. M�la  jsem  pro  Vás  p�ipraven  dopis,  
týkající  se  vzhledu  h�bitov�,  studny  u  kostela  a  nefunk�ních schod� u vlakového nádraží. Když jsem však 
vid�la, na jaký kousek papíru jste si zapisovala moje p�ipomínky, bylo mi jasné, že skon�í n�kde v odpadovém 
koši. I na toto jsem však byla p�ipravena, m�la jsem u sebe dopis, se všemi poznámkami,  který  jsem  Vám 
p�edala.  Jednalo  se  o  h�bitovy,  tedy  o úklid pokosené trávy a suchých haluzí u p�estárlých strom�, konve na 
zalévání jsou d�ravé, brány u obou h�bitov� jsou nefunk�ní a naposledy se zde kosilo v kv�tnu a v tuto dobu jsme 
m�li ješt� problémy s vodou na zalévání. Voda na h�bitov� byla zastavena, takže  jsme  si  ji  museli vozit 
z našich domov�. Pár krok� od h�bitova máme ješt� studnu, ovšem ta je bez vody a Vy jste byla toho názoru, aby 
ji opravila církev a hlavn�, abychom si to zajistili my, karlovi�tí ob�ané. Tém�� 6o let jsme brali vodu na 
zalévání hrob� z této studny a církev nikdy nic nenamítala. Zeptejte se, prosím, jak to d�lají jinde, kde není voda 
v�bec. Komunikuji s hasi�i, a jde to. Já, vzhledem k tomu, že ošet�uji na našem h�bitov� více hrob�, jsem si 
musela vodu vozit na dvoukoláku z domu a Vy jste mi sd�lila, že si tu vodu budu muset vozit i nadále. Co se 
k tomu dá �íci? Dále - asi p�ed 4 léty nechal starosta Butora zasadit kolem t�ech h�bitovních zdí z venkovní strany 
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mladé stromky, které až do tohoto týdne nikdo po celá léta neobkosil. Stromky dosahují výšky kolem 2m a divím 
se, že se ješt� drží p�i život�. Plevel, který je až do v�erejšího dne obklopovala, tedy do pond�lka 17. 9. byla 
kone�n� pokosena. Je to opravdu úsp�ch, že kone�n� mohou stromky dýchat, opravdu si to zasloužily. Rovn�ž 
zaslouží pochvalu  všichni,  kte�í  se  podíleli  na  obkosení  celého  kostela  a  obou  b�eh�   k   evangelickému   
h�bitovu a samoz�ejm� i celou plochu tohoto h�bitova. Toto už se dlouho nepovedlo.  Dále Vám, paní starostko, 
doporu�uji, abyste se poradila s odborníky nap�. u obchodu HRUŠKA, aby Vám poradili, jak ošet�ovat X let 
neošet�ovanou dlažbu. Jedná se o plochu z dlažebních kostek mezi SLEZANEM a par�íkem. Paní, které jste 
zadala tuto práci, se opravdu snaží a pe�liv� je �istí, ale ješt� není u silnice a vy�išt�ná dlažba op�t zar�stá. Je to 
opravdu zbyte�ná práce bez efektu. Dále k�íž p�es cestu naproti kapli�ky se už naklání na jednu stranu, Ježíš na 
k�íži  už  nemá  žádnou barvu, pokud si pamatuji, m�l se renovovat. Zapomn�lo se na to? Dále p�i mojí návšt�v�
u Vás na Obecním ú�ad� jsem také hovo�ila o nefunk�ních schodech v blízkosti vlakového nádraží. Na toto jste 
mi odpov�d�la, že to víte, ale nebudete s tím nic d�lat, protože ty schody nejsou naše.  Jsem  opravdu  v  šoku.  
Navštívila  jsem  vedoucí  vlakového  nádraží  ve  Vrbn�  p. P., která samoz�ejm� o žádných schodech nic 
nev�d�la. Tudíž p. starostko, pokud znáte majitele, máte možnost odkoupení. Pochybuji však, že by se n�jaký 
majitel našel. Také bychom si všichni p�áli, abyste p. starostko, nehovo�ila tak, jako vaši p�edch�dci slovy: to 
není naše. Uv�domte si, prosím, že ty Karlovice naše jsou a tak se podle toho musíme také chovat. A ty schody 
pro nás, kte�í nejsme motorizovaní, jsou velmi d�ležité, možná by se daly ud�lat i z kamen�, kterých je všude 
dostatek.  

                                               Ludmila Žákovská, ob�anka Karlovic   

Mrzí mne, že paní Žákovská nevyužila ke zve�ejn�ní svého dopisu místní karlovický 
zpravodaj a ne�ešila záležitosti v n�m uvedené na místní úrovni. Ob�any Karlovic by 

obsah  dopisu  zcela  jist�  zajímal,  tak  jako  zaujal  mne,  navíc  vrbenský  Zpravodaj  se  ke  každému  ob�anu 
z Karlovic nedostane. 

Pominu to, že dopis obsahuje z�ejmé lži a ú�elov� upravené informace, s tím se setkávám tém�� denn�. Ale 
vyjád�ím se k obsahu dopisu obecn�. Je pot�eba si uv�domit, že všechno nejde hned a okamžit�. Každý z nás se 
musí obrnit notnou dávkou trp�livosti, i když je to n�kdy t�žké. 

Prioritu vždy mají a také mít budou smysluplné podn�ty, zd�raz�uji smysluplné, které se jist� �asem �ešit 
budou. 

Jana Helekalová, starostka obce Karlovice 

  1. 10. - motiva�ní kurz - Ú�ad práce - PM Via Olomouc - 8:30 - St�echa 
  1. 10. - zasedání Euroregionu Prad�d - 9:00 hod - St�echa 
  1., 3., 5. 10. - Týden sociálních služeb �R - Domov pro seniory Vrbno 
  2. 10. - Šikovné ru�i�ky - 17.00 hod - St�echa 
  2. 10. - zkouška P�veckého sboru - 17.30 hod - St�echa 
  3. 10. - p�ednáška na téma „Velikost �lov�ka“ - p�ednáší Zdenka Hrázská, lektorka komunikace  
               a mezilidských vztah� - 17:30 hod - St�echa 
  4. 10. - Univerzita volného �asu - Fenomén dnešní doby - stres - p�ednáší Zdenka Hrázská,  
               lektorka komunikace a mezilidských vztah� - 16:00 hod - St�echa 
  4. 10. - P�ednáška Centra život a zdraví na téma Kdyby zví�ata um�la mluvit - p�ednáší  
 Mgr. Libor Voto�ek- 18.00 hod - St�echa 
  5. 10. - Kv�ty paní Operety od 19.30 v Libuši Karlova Studánka 
  do 5. 10. - výstava „Ze života senior�“ - vystavují obyvatelé Domova pro seniory Vrbno - 
              Mnichov St�echa.  
  6. 10. - XVIII. mezinárodní festival p�veckých sbor� - 16:00 hod - Mír 
  9. 10. - zkouška P�veckého sboru - 17.30 hod - St�echa 
10. 10. - �lenská sch�ze St�eleckého klubu Vrbno p. P. - 18:00 hod - restaurace Pomodore 
10. 10. - p�edvád�cí akce firmy Eurobag - 9:00 hod - St�echa 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - �íjen 
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12. 10. - Ve�er vrcholné klavírní hudby od 19.30 v Libuši Karlova Studánka 
13. 10. - Den zdraví a sociálních služeb - od 9:00 hod - St�echa 
13. 10. - výšlap Klubu vrbenských turist� - Kouty nad Desnou - Malá a Velká Jezerná (230 km)
15. 10. - zahájení výstavy Martina Ko�ího „Expedice Altaj“ - Galerie na schodech - Gymnázium  
16. 10. - zkouška P�veckého sboru - 17.30 hod - St�echa 
16. 10. - Šikovné ru�i�ky - 17.00 hod - St�echa 
17. 10. - Univerzita volného �asu - Moderní hudba - šansony - p�ednáší Petr Munclinger,  
               pracovník hudebního odd. M�stské knihovny Krnov - 16:00 hod - St�echa 
17. 10. - koncert Wabiho Da�ka „A život b�ží dál“ - spoluú�inkuje kytarista Miloš Dvo�á�ek  
               - 19:00 hod - St�echa 
18. 10. - P�ednáška Centra život a zdraví na téma Chcete p�ežít ve zdraví nejenom ch�ipkovou 

 epidemii? Dejte zelenou �esneku - p�ednáší Mgr. Ji�í Alex Gill a PaedDr. Bronislava 
 Hyvnarová - 18.00 hod - St�echa 

19. 10. - Tane�ní zábava - po�ádá LKŽ - 16:30 hod - St�echa 
19. 10. - �lenská sch�ze KS�M Vrbno - 16:30 hod - St�echa 
19. 10. - Hašlerovy písni�ky od 19.30 v Libuši Karlova Studánka 
20. 10. - „Zpívánkový kabaret“ pro d�ti a jejich rodi�e - hraje Liduš�ino divadlo Praha  
               - 15:00 hod - St�echa 
23. 10. - zkouška P�veckého sboru - 17.30 hod - St�echa   
30. 10. - zkouška P�veckého sboru - 17.30 hod - St�echa 
31. 10. - Univerzita volného �asu - Moderní hudba - italské popové hity - p�ednáší  
               Petr Munclinger, pracovník hudeb. odd. M�stské knihovny Krnov - 16:00 hod - St�echa 
do 16. 11. - vernisáž výstavy obraz� Karla Dokoupila - 17:00 hod - Art Galerie Penzionu  
                    U �eky Karlovice 
do 31. 12. - Galerie na radnici - Jind�ich Štreit - výstava „Plakáty“ 
- každou sobotu v 19.00 hod - Tane�ní ve�ery v Restauraci Letní lázn� Karlova Studánka 

Na�a Trzaskaliková 
 St�edisko kultury a vzd�lávání ST
ECHA Vrbno p. P.  
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Píse� „Rosa na kolejích“ - ocen�ná „Trampskou hymnou století“ 

Stanislav Wabi Dan�k 
je pojem, který jist� n�co �ekne i �lov�ku, který není zrovna obdivovatelem folk & tramp & country. 

Je docela pravd�podobné, 
že  kdo  n�kdy  jen  posed�l 
u n�jakého ohn�, nebo p�i 
kyta�e, m�l velkou šanci 
slyšet n�kterou z jeho 
slavných písní. Minimáln�
nejslavn�jší z nich, Rosu na 
kolejích. Následující �ádky 
jsou ur�eny práv� t�m, kte�í 
víte kdo je Wabi Dan�k, ale 
nejste pravidelnými 
poslucha�i folk & country. 

P�vodn� �len trampských 
kapel Plížáci a Rosa a držitel 
n�kolika Port, Wabi Dan�k, 
jako jiní jeho kolegové 
hranice tohoto žánru dávno 
p�ekro�il.  Stalo  se  tak   již 
v osmdesátých letech, kdy si 
za�al všímat “civilních témat” a za�al vystupovat jako osam�lý muž na pódiu, jako písni�ká�. Narodil se, jak 
víme podle názvu jedné jeho písn�, v roce 1947, tehdy ješt� ve Zlín�. D�tství prožil v prost�edí valašské p�írody, 
obklopen skautskými a trampskými písn�mi rodi�� a jejich p�átel z komunisty rozpušt�ného skauta. Po vyu�ení 
záme�níkem a vojn� p�esídlil z bytových d�vod� do Chodova u Karlových Var�, kde se potkal s kapelou Plížáci. 
S ní se dostal i na Portu, tehdejší sout�ž trampské a folkové písn�. Po návratu zp�t do Gottwaldova se stal �lenem 
skupiny Rosa, pro kterou napsal píse� Rosa na kolejích. S ob�ma skupinami získal Interpreta�ní portu, tedy cenu 
za nejlepší hudební výkon. To ale není nic proti tomu, že s Rosou na kolejích nev�domky stvo�il povále�nou 
trampskou hymnu, která byla ocen�na v roce 2000 „Trampskou hymnou století“. 

Po�átkem osmdesátých let trampští auto�i za�ali vystupovat jako trampští písni�ká�i a Wabi Dan�k se stal 
jedním z nich. Tehdy stále ješt� amatérský písni�ká� dostal t�ikrát za sebou autorskou portu za písn� Rosa na 
kolejích, Ro�ník 47, Nevadí.  

Od roku 1983 se muzikou živí. V tomto roce nato�il svou první dlouhohrající desku Rosa na kolejích. Deska 
vzbudila mezi jeho p�íznivci vášn�, nebo� akustický písni�ká� se obklopil pro folk tehdy zapov�zenými nástroji, 
jako jsou bicí �i elektrická kytara. Byla to deska písní, které je proslavily, a dodnes z�stala nep�ekonaná. V roce 
1985  p�esídlil  do  Prahy  a  nato�il  druhé  album  s  názvem  Vítr.  Jeho  texty opoušt�ly ryze p�írodní tematiku 
a poušt�ly se do civilních nám�t�. V pr�b�hu let p�ibývaly písni�ky, desky, koncerty a léta. Co se nezm�nilo, je 
jeho p�íjemný baryton. V devadesátých letech za�al Wabi spolupracovat s Milošem Dvo�á�kem. Miloš Dvo�á�ek 
je univerzální a vynikající kytarista, p�vodem z Hradce Králové, bývalý �len skupiny Kanto�i, jedné z prvních, 
která se u nás pokoušela o lidové písn�. D�lá Wabinu spole�níka na cestách a hlavn� na jevišti. Jejich koncerty 
jsou nabité skv�lými písn�mi a humorem, k n�muž se oba vzájemn� provokují.  

Na Wabi Da�ka se nechodí podle v�ku, náboženství, ani politické p�íslušnosti. Jen podle nálady a chuti 
poslechnout si n�co, co se z rádia zrovna každý den neozývá, ale dá to �lov�ku víc, než celá aktuální top ten. 
Chcete-li si s Wabim zazpívat jeho nejv�tší pecky Rosa na kolejích, Fotky, Ro�ník 47, Tonka, Píse�, co m� u�il 
listopad, Nevadí, zahejkat si v Hejkalovi, namoct si bránici p�i jeho verzi Quantananéry “Franta má péra”, 
chcete-li utéct p�ed všudyp�ítomnou reality šou, jejich koncert Vám nabídne p�íjemný azyl. 

�
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      15. 9.     2012 

V sobotu 15. 9. 2012 prob�hl již 4. ro�ník Vrbenského Babího Léta. Letos nám vyšly dva fotbalové zápasy na 
stejný den i �as, ale i p�es to všechno se poda�ilo uspo�ádat sout�žní zastávky pro d�ti a program pro d�ti až do 
19 hodin. D�ti letos m�ly takovou bojovou hru a hledaly sout�žní zastávky v areálu u pódia a okolo posezení. 
Jediná sout�žní zastávka byla na škvárové �ásti, jak byly doposud zvyklé. Ale d�ti jsou velice šikovné a poradily 
si i s touto novotou naprosto perfektn�. N�které zastáve�ky byly jednodušší a n�které náro�n�jší, a u nich se 
tvo�ily fronty. Tímto d�kuji za trp�livost a gratuluji všem d�tem, které nasbíraly všech 9 razítek. Po té si 
vyzvedly sladkou odm�nu, n�co na památku a plastelínu pro kreativní rozvoj. 

Po ukon�ení sout�ží za�ala p�vecká sout�ž Doremi, ve které se zú�astnily d�ti ve t�ech v�kových kategoriích 
se dv�ma písn�mi. Gratuluji všem zú�astn�ným d�tem, za state�nost, odvahu a krásné zpest�ení odpoledního 
programu. Všechny d�ti byly odm�n�ny pam�tním listem �i diplomem,v�cnou cenou na památku a pro první t�i 
místa byly p�ipraveny i medaile. 

Vrbenské Babí léto 
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Prob�hla i Silácká sout�ž pro d�ti s rodi�i, kde byla velmi vysoká ú�ast. V��ím, že jste se p�i sout�ži všichni 
pobavili. Po té si d�ti nafoukly balónek, p�ivázaly okolo kotníku a za�ala sout�ž Šlapák. To byl rej! Všechny d�ti 
a každý dosp�lák si odnesl sladkou odm�nu za ú�ast. 

Celým Babím Létem provázela paní Mgr. Zde�ka Šev�íková z Mostkovic, roda�ka z našeho m�ste�ka Vrbno 
pod Prad�dem, a tímto jí d�kuji za nádherný a profesionální slovní doprovod a také za aktivitu, když vytáhla své 
pom�cky a ve volném �ase uspo�ádala sama sout�ž pro d�ti u pódia. 

Také d�kuji porot� p�i sout�ži Doremi, protože bez nich bychom nem�li vít�ze a žádné po�adí zú�astn�ných. 
D�kuji paní starostce Jan� Helekalové z Karlovic, paní Lence Glabaz�ové ze Železné a paní Zde�ce Lazurové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

D�kuji všem lidem, kte�í ochotn� p�iložili ruce k dílu a pomohli nejen p�ipravit altány, posezení, pódium, ale 
také pomohli p�i sout�žních zastávkách pro d�ti a Rybolovu o ceny. 

Hlavn� d�kuji všem sponzor�m, bez kterých op�t žádné Babí Léto nebylo: 
Pan Oršulík, pan Butora Time Oil, pan Zv�d�lík, Knihkupectví paní Hulínová, Železá�ství a domácí pot�eby 

paní Ju�íková, Vrbenská nástrojá�ská pan Lašt�vka, pan Mrázek, Kosmetika paní Nepožitková, Plasty Urbánek, 
Hra�ky pan Jelínek, Elektro pan Lindner, Drogerie Remi paní Po�ízková, Kv�tiná�ství a chovatelské pot�eby paní 
Urbánková, Demel market, Cukrárna Mokarabia pan Kubiatko, Drogerie paní Darmovzalová, Stavebniny Klí�
paní Klí�ová, Zlatnictví paní �apková, Zlatnictví Ariana, Rybárna Žalák, Sklárna Tomi, Sklárna Jakub, 
Husqvarna manufaktruing s.r.o., Lisovna Pa�ák, Odborový svaz Kovo pan Dudík, Forest service pan P�ikryl, 
Tiskárna Zubalík, O�ní optika pan Ková�, Oriflame paní Franeková, Potraviny Hruška pan Šrámek, Spolek 
p�átelé Vrbenska, Cyklo servis pan Chre�o, Autodíly pan Remeš, Spodní prádlo paní Butorová, Kade�nictví paní 
Kostková, Kade�nictví paní Linková, pan Hanák, Zelenina Ilja paní Jana Olšovská, pan Koblása, firma Propos 
manželé  Obrusníkovi,  pan  Lukáš  Urbaník,  Picerie,  Vše  pro  chovatele  paní  Možná,  Hotel  Stone,  Penzion 
u Hradil�, �eská spo�itelna, Pedikúra Jolanka Jagermannová, Lékárna Magnum, Lékárna paní Koudelková, 
Zdravá výživa paní Dlužanská, paní Hanka �ernotová, Masáže Ladislava Lan�iová, pan Josef �ernota, pan 
Dušan Wágner, Autodoprava Krahulec, paní Zde�ka Lazurová, Mat�j Demel, Obuv a textil Chien Nguyen, 
M�sto Vrbno pod Prad�dem, Obec Karlovice, Obec Sv�tlá Hora, Odbor životního prost�edí paní Paulová M�sto 
Zlaté Hory, Stavebniny Janík. 
  

V 19 hodin se za�ala chystat vrbenská kapela Proton, která provázela svou produkcí až do p�lnoci.Ve 21hodin 
vystoupil náš Vrbenský Jackson a op�t nezklamal a byl naprosto úžasný! D�kujeme a fandíme Ti. A ješt� p�ed 
desátou hodinou ve�erní byla odpálena malá pyrošou, neboli malý oh�ostroj s hudebním doprovodem. D�kuji 
panu Zby�kovi Stiborovi za tuto nádhernou podívanou. S hudbou i tak malý oh�ostroj dostává velkých rozm�r�. 

D�kuji Vám, všem, kte�í jste p�išli. A� už doprovodit své ratolesti, �i na zábavu ve�er, protože bez Vás by 
nebylo o �em psát a pro koho n�co p�ipravovat.V��ím, že jste se i p�es velmi chladné po�así a prohibici pobavili 
a zatancovali si. 

Za TJ Sokol Vrbno, fotbalový oddíl Ladislava Lan�iová 
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Kulturní  program  
  5. 10. - Kv�ty paní Operety od 19:30 v Libuši 
12. 10. - Ve�er vrcholné klavírní hudby od 19:30 v Libuši 
19. 10. - Hašlerovy písni�ky od 19:30 v Libuši 
Tane�ní ve�ery v Restauraci Letní lázn� - každou sobotu v 19:00 hod                                                               

Procházka  po  Karlov�  Studánce
Každý pátek 14.30 hod, sraz p�ed Libuší. Povídání o míst�, historii i o okolí.  
Provází Jolana Burgetová - kulturní referentka. (Pouze za p�íznivého po�así.) 

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

Libuše - velká  jídelna
Každou sobotu v 10:00 hod. p�ednáška léka�e se zdravotní tématikou 

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

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

Sportovní  akce - sledujte na plakátech

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

Jolana Burgetová, kulturní referentka 

  3. 10. 2012 v 17:00 hod. - P�ednáška "Vliv hudby a filmu na d�ti i dosp�lé" - P�ednáší: Mgr. Libor     
   Voto�ek. Multifunk�ní volno�asové centrum - kino. 
  3. 10. 2012 v 17:00 hod. - Svoboda - cyklistický závod - Start: k�ižovatka nad Zlatými Horami (ZH -  
   Mikulovice - Rejvíz). �asovka do vrchu - Goldtour Zlaté Hory. SKM Zlaté Hory. 
  5. 10. 2012 ve 20:00 hod.- Diktátor - kino - Vstupné 70,- K�, Bontonfilm, p�. od 15 let, �es. titulky. Kino ZH. 
  6. 10. 2012 - Zlatohorský treking - Prezentace + start: 8:00 - 10:00 hod. v prostorách MIC ZH. 
                             Prezetace ú�atník� trasy 50km prob�hne v 6:00 hod. Tradi�ní turistický pochod 15, 25, 50 km. 
12. 10. 2012 ve 20:00 hod.- Út�k z MS -1 - kino - Vstupné 60,- K�, Bioscop, p�. od 15 let, �es. tit. Kino ZH. 

Lázn� Karlova Studánka 

Akce ve Zlatých Horách 
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13. 10. 2012 v 15:00 hod. - Modrý tygr - kino - Vstupné 40,- K�, CenemArt, mládeži p�., �es. dabing. Kino ZH. 
16. 10. 2012 v 17:00 hod. - Vernisáž výstavy obraz� Marie Horské - V Galerii SNOP M�stského muzea v ZH.  
19. 10. 2012 v 17:30 hod. - Tady hlídám já - kino - Vstupné 70,- K�, Bioscop, mlád. p�., v p�v. zn�ní. Kino ZH. 
20. 10. 2012 v 17:30 hod. - Muži v �erném 3 - kino-Vstupné 60,- K�, Falcon, mlád. p�., �. dab., titulky. KinoZH. 
25. 10. 2012 v 18:00 hod. - Na správné adrese - divadelní p�edstavení - Divadelní komedie, vstupné 60,- K�. 
   Hraje: Divadelní soubor KANTO
I. Multifunk�ní volno�asové centrum - kino. 
26. 10. 2012 ve 20:00 hod.- Vrt�ti ženou - kino - Vstupné 60,- K�, Bioscop, p�.od 15 let, �eské titulky. Kino ZH. 
27. 10. 2012 v 15:00 hod. - Doba ledová 4: Zem� v pohybu - kino - Vstupné 50,- K�, Bontonfilm, mládeži 
   p�ístupný, �eský dabing. Kino ZH. 
28. 10. 2012 - Lampionový pr�vod - Od 18:00 hod. p�ed radnicí na nám�stí. 

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

Aneta Albertová, MIC Zlaté Hory, tel./fax: 584 425 39, e-mail: mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz

5. 10. 2012 – 17:00 hod  - M�stské divadlo - „Michal je Pajdulák“ – Michal Nesvadba v po�adu pro d�ti  
6. 10. 2012 – 14:00 hod - M�stský park - Komentovaný výšlap z m�stského parku na Uhlí�ský vrch 
9. 10. 2012 – 17:00 hod - Domov Pohoda - Den otev�ených dve�í 
do 19. 10. 2012 – M�stský ú�ad - Josef Polášek – Grafiky „Invekto – spojení ženské krásy a inteligence   
         v kombinaci s broušenými drahokamy“  
21. 10. v 19 hod. – M�stské divadlo - Skupina Screamers „kdopak by se konce bál“ - Show oblíbené pražské 
           travesti skupiny. Vstupné: 220 a 200 K�
18. 10. v 8.30 a v 10 hod. – M�stské divadlo - Na kouzelném palou�ku - loutková revue. Hosté p�edstavení jsou 
                         J� a Hele. Hrají: �lenové loutkoherecké skupiny Praha spolupracující s �eskou 
                       televizí Praha. Vstupné: 60 a 50 K�
21. 10. v 15 hod. malý sál m�stského divadla - Námo�nická pohádka - Pohádková babi�ka Dadla zve všechny             
        malé d�ti na ned�lní pohádku. Vstupné 25 K� na míst�. 
31. 10. 2012 v 19 hod – M�stské divadlo - T�i brat�i v nesnázích – Divad. spole�. Háta - Hrají: Adéla     
                     Gondíková, Ivana Andrlová,   Martin Zounar, Marcel Vašinka, Jan P�eu�il, Lumír 
                    Olšovský a další. vstupné: 230,- K�, balkon 210,- K�.  

Koncertní sí� Sv. Ducha
st�eda 17. �íjna v 19:00 hodin 
Koncert v rámci 9. ro�níku Svatováclavského hudebního festivalu - Petr Prause – violoncello, Igor Františák 
– klarinet, Jan Talich – housle, Matej Arendárik – klavír. Vstupné: 140 K�, d�ti a studenti 70,- K�

úterý 23. �íjna v 17:00 hodin 
Hledání domova - koncert u p�íležitosti 94. výro�í vzniku samostatného �eskoslovenského státu. Alfred Strej�ek 
- p�ednes text�, Halina Františáková – housle, Eva M�chová – klavír. Vstup volný 

M�stské divadlo
úterý 9. �íjna v 19:00 hodin 
Skupina Screamers „Kdopak by se konce bál“ - Show oblíbené  
pražské travesti skupiny. Vstupné: 220 a 200 K�

ned�le 14. �íjna v 15:30 hodin 
Na kouzelném palou�ku - loutková revue. Hosté p�edstavení jsou J� a Hele. 
Hrají: �lenové loutkoherecké skupiny Praha spolupracující s �eskou televizí Praha. Vstupné: 60 a 50 K�

�tvrtek 25. �íjna v 19:00 hodin 
Zora Kostkovaná – Procházková: ZMÝLENÁ PLATÍ – komedie. Hrají: Milena Steinmasslová, Ivan Vysko�il, 
Dana Homolová, Otto Kallus. Vstupné: 220 a 200 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

Kultura v Bruntále 

Kultura v Krnov�
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M�stské muzeum Flemmichova vila

do 2. �íjna - Jan Saudek - fotografie - prodejní výstava 
do 7. �íjna  sklize� - interaktivní miniexpozice z cyklu v�novaného tradicím a svátk�m 
13. �íjna - 15. listopadu Marian Molenda (PL) - malarstwo, rze�ba, Martina Rožanská - grafika, malba.
                   Vernisáž výstavy v pátek 12. �íjna v 17:00 hodin. 
sobota 6. �íjna od 17:00 hodin koncert Skupina Kacpra Kubiaka (PL) - kytara, klarinet, zp�v 
                                                   Duo Vil� - Komarová (CZ) - klavír, zp�v, vstupné: 20 K�  
st�eda 10. �íjna od 17:00 hodin - „Výroba kožených náramk�“ - kurz arteterapie, kurzovné: 30 K�  
st�eda 17. �íjna od 17:00 hodin - „Výroba sví�ek“ - kurz arteterapie, kurzovné: 30 K�  
st�eda 24. �íjna od 17:00 hodin - „Kurz enkaustiky“ - kurzovné: 30 K�  

Turistické informa�ní centrum
úterý 2. �íjna v 17:00 hodin 
Prohlídka m�sta Krnova - Prohlídka m�sta k ukon�ení turistické sezóny 2012 pro malé i velké. 

Zve všechny milovníky p�írody na výšlap 

KDY: 13. 10. 2012 
KAM: Kouty nad Desnou – lanovkou – Medv�dí vrch – Tupý vrch –   Dlouhé strán� – Mravene�ník – V�esník                   
           – Malá a Velká Jezerná (20km) 
SRAZ: 6:30 hod. u klubu LNH 
P�ihlášky do 10. 10. 2012 p�ijímá Kopil�ák Štefan mob.732 248 236 
Cena dopravy �lenové 50K�., ostatní 80K�. 
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Pozor! Pozor! Pozor! 
Za�ínáme cvi�it od 18. zá�í 2012 v t�locvi�n� Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 

Pond�lí: od 19:30 do 20:30 hod. - Bosu 

Úterý:  od 19:30 do 20:30 hod. - Aerobic  
+ posilování (gumy a �inky) 

	tvrtek: od 19:30 do 20:30 hod. - Bodyforming 

Srde�n� Vás zve Markéta, Bar�a  
a Lucka pod vedením Lídy Žia�ikové:-) 

15. 9. 2012 se uskute�nila Vrbenská Padesátka, které se zú�astnilo 176 muž�, chlapc�, žen a dívek z Vrbna p. 
P., Karlovic, Zlatých Hor, Kate�inic, Prahy, Bruntálu, Ostravy, Mohelnice, Pardubic, Jeseníku, Olomouce, Rudné 
p. Prad., Krnova, Karlovy Studánky, Nového Ji�ína, Široké Nivy, Skrbovic, Velkého Újezda, Haví�ova, Malé 
Morávky, Hulína, Razové, Horní Suché, P�erova také z polských Glucholaz a Nisy. Po�así nám p�álo. Bylo 
obla�no, chladno, ale nepršelo. 

Nikdo se nám neztratil. Všichni p�išli do cíle na Sokolské chat� unaveni a spokojeni. Každý obdržel 
ú�astnický list, chléb se škvarkovou pomazánkou, �aj a za 50km, 22km a za 12km d�ti do 10 let skleni�ku 
s emblémem Vrbenské Padesátky. 

50km šlo 29 ú�astník�. 
22km šlo 72 ú�astník� z toho 6 d�tí. 
12km šlo 76 ú�astník� z toho 34 d�tí. 
Nejstarší  muž Vavre�ka Ji�í, ro�ník 1938, ze Železné. 
Nejstarší žena Gruntová Marie, ro�ník 1944, z Ostravy. 
Nejmladší kluci Harabiš Tomáš ro�ník 2008 z Bruntálu a Galáš Petr z Vrbna p. P. 
Nejmladší dívky Švanová Zuzana, Juriková Ivana, Hájková Adéla, ro�ník 2005, všichni z Vrbna p. P. 
Také chceme pod�kovat sponzor�m kte�í nám pomohli Vrbenskou Padesátku uskute�nit, a to firm�

Kamenský, Zubalík, Pa�ák, Darmovzal a odbory Husgvarna Manufacturing s.r.o. 
T�šíme se na hojnou ú�ast na 43 ro�níku Vrbenské Padesátky. 

                                          Výbor Klubu Vrbenských Turist�

Po n�kolika leté odmlce se rozhodli kluci z Vrbna pod Prad�dem uspo�ádat menší skate závody a obnovit tak 
tradici skateboardingu ve m�st�, které kdysi pat�ilo k mekám tohoto sportu u nás. V sobotu 25.8. se ve 
skateparku ve Vrbn� pod Prad�dem sešli všichni p�íznivci skateboardu, piva a krásných žen. 

Jel  se  klasický  závod  formou  jamu  a  minutových  jízd.  Z p�ihlášených 12 jezdc� se probojovalo do finále 
6 jezdc�, mezi kterými se blýskli  Zden�k Rybár, místní skry�áci jako Radim Kadlec, David Vašina nebo Roman 
Bocek nebo technicky založení závodníci - Daniel Ko�í� a David 
ezní�ek. Zden�k Rybár se ve finálovém jamu 
rozsekal takovým zp�sobem, že zbytek závodu prosed�l a p�enechal prostor mladším závodník�m. Podobn� na 
tom byl Roman Bocek z Bruntálu, který po pádu z bedny p�es pyramidu až na beton rakev sice rozchodil, po 
zbytek závodu se mu však již neda�ilo jako v kvalifikaci, kde p�edvedl, že se opravdu nebojí a vrací vše. 

Kluci p�edvedli triky jako fakie heelflip lipslide, crooked grind z pyramidy, lipslide z pyramidy (Roman 
Bocek), heelflip a flip p�es pyramidu tém�� na beton, blunt to fakie na rádiusu (David 
ezní�ek), 360 flip p�es 
pyramidu, nollie heelflip z funboxu na zem (Daniel Ko�í�), bs nosebone na funboxu, melon na funboxu, pop 
shove-it p�es pyramidu (Radim Kadlec), nosebone p�es funbox (Zden�k Rybár), nollie bs bigspin na všechny 
zp�soby, fs boardslide, 360 flip na funboxu, flip p�es pyramidu a hlavn� �istou jízdu (David Vašina). David 

Vrbenská padesátka 42. ro�ník 

Concave Skate Cup 2012 



46. strana

ZPRAVODAJ

Vašina je náš nejmladší a nejnad�jn�jší jezdec, takže pokud se mu bude dostávat podpory, tak se ur�it� brzo 
probojuje do pop�edí na všech závodech, které pojede, a to nejen ve Vrbn� pod Prad�dem.  

V best triku jsme mohli vid�t triky jako Airwalk z plošiny vertikální rampy na beton (Radim Kadlec), fs 5-0 
do tailslidu (Jakub Veli�ka) nebo ollie p�es nejv�tší funbox až na beton (David 
ezní�ek). Porota nakonec po 
právu zvolila vít�zem Davida 
ezní�ka, který byl po vrácení ob�ího airu odm�n�n hlasitým potleskem 
p�ítomných  divák�.  Tento   menší   závod   názorn�   dokazuje,   že   se   vždy   nemusí   jednat   o   price   
money a nejd�ležit�jší sou�ástí skateboardingu je p�átelská atmosféra a pojezd t�eba jen o láhev Havany. 

Výsledky Concave Skate Cup 2012: 
1.) David 
ezní�ek -  Emotive Skateboards, Meatfly 
2.) Daniel Ko�í� -  Emotive Skateboards, Shake Junt, Meatfly, Bones
3.) David Vašina 
4.) Radim Kadlec 
5.) Roman Bocek 
6.) Zden�k Rybár 
Best trick: David 
ezní�ek - Ollie p�es obrovskej funbox až na zem 
Nejv�tší rakev: Roman Bocek - Crooked grind na bedn� p�es pyro - 

zásek po nasezení a pád až na beton 
Organizáto�i závodu Tomáš Zabloudil a Jakub Veli�ka záv�rem d�kují 

Zde�ku   Rybárovi   za   pomoc  p�i  pr�b�hu  akce,  Emotive  Skateboards 
a Concave.co za ceny do závod�, K-Baru za poskytnutí slevy na nápoje v 
den akce a v neposlední �ad� TJ Sokolu, který je nám nyní nápomocen p�i 
opravách a tvorb� nových p�ekážek, jež tvo�íme svépomocn�. Skatepark ve 
Vrbn� pod Prad�dem vznikl v roce 1990, od té doby se mnoho zm�nilo a to 
nejen ve sv�t� skateboardingu a extrémních sport�.  Hranice dovedností se 
posouvají každým rokem. Skateparky obsahují dokonalejší p�ekážky z 
kvalitních stavebních materiál�, které se mohou lišit umíst�ním skateparku. 
mí�it v dnešní dob� ve Vrbn� pod Prad�dem  
s prknem na trénink neznamená jen obavu 
z karambol�. Mnohé z p�ekážek jsou již vlivem 
koroze a opot�ebení v havarijním stavu. V 
minulosti byl skatepark využíván pouze jezdci 
na skateboardu pop�ípad� in-line bruslích. Nyní 
je sportovišt� využíváno jezdci na bmx kolech a 
tzv. scoot kolob�žkách, p�vodní p�ekážky jsou 
tedy namáhány mnohem více. Skatepark ve 
Vrbn� pod Prad�dem navšt�vuje cca 35 
vyznava�� extrémních sport�.  Skatepark je v 
havarijním stavu a v naší snaze je toto 
sportovišt� pro d�ti a mládež obnovit.  

Foto: Libor Doležel 
Text: Jakub Veli�ka, Zden�k Rybár  
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Netradi�ní záv�r prázdnin p�ipravili pro sportovní nadšence �lenové vrbenského oddílu stolního tenisu. 
Pingpongové  pálky tentokráte  z�staly  doma,  na  po�adu  dne  byl  totiž  badminton.  Na  antukových   kurtech 
u Sokolovny se uskute�nil historicky první oficiální turnaj v badmintonu ve Vrbn�.  A nešlo jen o samotný 
turnaj, sou�ástí sportovního dne bylo i seznámení se s historií této nejrychlejší mí�ové hry na sv�t�. Zárove�
prob�hla i ukázka základních úder�, rovn�ž i p�edstavení moderní varianty této hry – speed badmintonu.  

Hlavním bodem této akce byl turnaj �ty�her. Vzhledem k tomu, že se turnaj odehrával na venkovních kurtech, 
byly výsledky jednotlivých zápas� ovlivn�ny jednak dovedností samotných aktér�, tak i momentální p�ízní 
po�así (zejména v�tru). T�mi, kdo se nejlépe vypo�ádali s kvalitou soupe��, poryvy v�tru a posléze i osl�ujícím 
sluní�kem, byli Jan Gomola a Petr Fišr, kte�í ne�ekan� porazili favorizovanou dvojici Lukáš Metelka a Václav 
Douda. 

Ti, kte�í nem�li ambice na ú�ast v hlavní sout�ži, si alespo� osahali základy této hry, �ímž v podstat� naplnili 
základní olympijskou myšlenku „není d�ležité zvít�zit, ale zú�astnit se“. Obdobn� tomu bylo i se zú�astn�nými 
d�tmi, které si v rámci svých možností vyzkoušely jak zacházet s badmintonovou raketou.  

Jak již bylo zmín�no, vít�zi turnaje se stala dvojice Gomola, Fišr, p�ed dvojicí Metelka, Douda. Bronzovou 
medaili si vybojoval pár Josef Súkup a Leona Maršálová. Krom� t�chto jmen je dobré zmínit i Blanku a Kamila 
Martínkovi, kte�í p�išli s myšlenkou uspo�ádání tohoto turnaje v badmintonu. 

Velké pod�kování pat�í i M�stu Vrbnu a firm� Husqvarna Manufacturing CZ, kte�í p�isp�li k finan�nímu 
zajišt�ní této sportovní akce. 

Petr Fišr 

Badmintonová premiéra ve Vrbn�
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,,�teme-li p�íb�hy jiných, poznáváme, že jsme tytéž p�íb�hy v jiné podob� prožili sami.“ 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  SLEZÁ�KOVÁ, A.:  Pr�vodce pozitivní psychologií.  Praha: Grada, 2012. 
2.:  ZOLLER, E.:  U�íme d�ti ptát se a p�emýšlet.  Praha: Portál, 2012. 
Metody a aktivity k rozvoji myšlení i kultivaci osobnosti d�tí. 

3.:   COSTER, T.:  Všichni jsme nosili hv�zdu.  Praha: Ikar, 2012. 
Vzpomínky spolužák� Anny Frankové. 
4.:  RAPPRICH, V.:  Za sopkami po 	echách.  Praha: Grada, 2012. 
5.:  LUDVÍK, P.:  Slovensko k�ížem krážem. Západní Slovensko.  Praha: Knižní klub, 2012. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  DYER, W.W.:  Nedej se zastavit!: 10 zp�sob�, jak se vznášet životem.  Praha: Keltner Publishing, 2012. 

…z beletrie 
1.:  BOLANO, R. F.:  2666.  Praha: Argo, 2012. 
V kompozi�n� bohatém románu 2666 se mísí detektivka s eposem, filozofický román s básní, citová výchova 
s v�deckofantastickou literaturou, novinová reportáž s léka�skými záznamy šílených stav� choré mysli. Hlavními 
hrdiny jsou t�i profeso�i n�mecké literatury, které spojuje láska k dílu tajemného spisovatele Archimboldiho i 

k jejich anglické kolegyni. 

2.:  AVEY, D.:  Muž, který pronikl do Osv�timi.  Praha: Knižní klub, 2012. 
Pravdivý p�íb�h britského vojáka, který dobrovoln� vstoupil do koncentra�ního tábora Buna Mlhovice, známého 
jako Osv�tim III. V lét� 1944 byl Denis Avey držen  jako vále�ný zajatec v pracovním tábo�e E715 poblíž 
Osv�timi III. Slýchal o krutém zacházení s tam�jšími v�zni a rozhodl se, že o n�m sám osobn� zjistí vše, co bude 
možné. Pojal  plán, že si vym�ní místo s jedním v�zn�m, a opravdu se mu poda�ilo proniknout do židovské �ásti 
tábora. Podvakrát tam strávil noc a na vlastní k�ži pocítil krutost místa, kde byli otroci odsouzeni k pomalé smrti 
vy�erpáním a hladem. Kupodivu p�ežil, a tak se mohl stát sv�dkem jednoho z pochod� smrti, p�i nichž nacisté 
povraždili tisíce lidí, a po dlouhém putování st�ední Evropou se vrátil do rodné Británie. 

3.:  CORNWELL, B.:  Smrt král�.  Praha: BB art, 2012. 
Román p�ináší další p�íb�h Uhtreda z Bebbanburgu, velmože ve službách wessexského krále Alfreda, pozd�ji 
zvaného Veliký. Alfred umírá a zdá se, že s ním umírá i jeho sen  o sjednocení anglických k�es�anských 
království, nebo� Británii hrozí, že zem� po jeho smrti op�t upadne do chaosu vnit�ních rozbroj� a válek 
s vikinskými Dány. Po smrti otce nastupuje na wessexský tr�n jeho syn Edward. Boj s Dány a úsilí o sjednocení 
Anglie pokra�ují. 

 4.:  SILVA, D.: Portrét  špionky.  Ostrava: Domino, 2012. 
 Pro Gabriela Allona a jeho ženu Chiaru to m�l být p�íjemný víkend v Londýn�. Ten však vzal za své, když se oba 
stali nedobrovolnými ú�astníky sebevražedného útoku islámského atentátníka. Vý�itky, že nedokázal krveprolití 
zabránit, Gabriela donutí, aby se znovu upsal sv�tu výzv�dných služeb. Tentokrát se musí  postavit fanatickému 
jemejskému imámovi, který byl kdysi placeným agentem CIA, avšak nyní dokon�uje p�ípravy na novou vlnu 
vražedných útok� v západních metropolích. A nenechává nikoho na pochybách, že se nejedná jen o plané hrozby. 

5.:  SHAH, H.: Imámova dcera: pravdivý p�íb�h dívky, která unikla hr�zám minulosti.  Praha: Ikar, 2012. 
Hannah se narodila v Londýn� v rodin� pákistánských p�ist�hovalc�. Otec je imám a v muslimské komunit�
požívá velkou vážnost, ale pod nát�rem svatého muže se skrývá násilník, který si svou krutost vybíjí nejprve na 
manželce a pak dce�i. Hol�i�ce je šest, když ji otec poprvé ude�í a následujících deset let dívku s neuv��itelnou 
vynalézavostí a krutostí týrá a sexuáln� zneužívá. Když Hannah v šestnácti zjistí, že se ji proti její v�li chystají 
provdat do Pákistánu, kde by ji nejspíš �ekala smrt, sebere odvahu a rozhodne se uprchnout z domu. Následuje 
zastrašování, vydírání, urážky, hrozby. Pronásleduje ji nejen otec, ale i brat�i, kte�í ji za poskvrn�ní rodinné cti 
vyhrožují smrtí… 

6.:  NOVÁKOVÁ, B.:  Ho�kosladká medovina: smutné i veselé post�ehy abstinující alkoholi�ky. Praha:  
Togga, 2011. 
,,Tahle kniha by v�bec nevznikla, nebýt lidí, kte�í to s námi závislými cht�jí ješt� zkusit a nezatracují nás. 
Pomáhají, i když o to mnohdy na za�átku ani nestojíme.“ Bohunka Nováková

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v �íjnu 
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7.:  BOUZEK, O.:  Když úho�i táhnou a srnci �íjí.  T�ebí�: Akcent, 2012. 
V této knize známý autor povídek o p�írod�, zv��i i lidech �erpá nám�ty nejen v Jeseníkách, ale vrací se i do 
svého rodišt�, ke své oblíbené �ece Úhlav�. P�íb�hy z ryba�ení �i lovu srnc� jsou jak poutavé, tak oddechové, 
humorné, n�kdy i s ne�ekaným rozuzlením. Jsou totiž p�edepsané životem. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  ŠANDERA, J.:  Naše t�ídní je mimozemš�an.   Milonice: Ji�í Šandera, 2012. 
,,Naše t�ídní je mimozemš�an! Vím to jist�!“ S takovou zaru�enou zprávou p�išla jednoho pond�lního rána do 
školy Katka. Zpráva se rozk�ikla po celé škole. Kamarádi – Bára, Katka, Monika a Honza – podezírají všechny 
kolem, hlavn� u�itele, že práv� oni jsou z jiné planety. Když v knihovn� objeví tajemnou knihu o mimozemské 
civilizaci, stane se n�co, o �em ani nesnili – dostanou šanci odlet�t na planetu Majusa. Musí však p�ekonat 
spoustu p�ekážek a splnit nelehké úkoly. Poda�í se jim to? Odletí všichni? Od toho okamžiku se jim zm�ní život. 
Zažívají jedno dobrodružství za druhým, nap�tí, strach, ale i první lásku a zkoušku p�átelství.  
2.:  KRÁL, R.:  Z Krom��íže do Pa�íže. Praha: Portál, 2012. 
Veselý veršovaný zem�pis. 
3.:  FRIEDRICH, J.: 	ty�i a p�l kamaráda a poklad na školních záchodech.  Praha: BB art, 2012. 
P�i zkouškách školního divadelního p�edstavení se p�íliš neda�í. Herc�m vynechává pam��, zapomínají své role, 
a jakmile zazní hudba, Sedmikráska za�ne výt o sto šest. Nikdo krom� Kallovy detektivní kancelá�e si proto 
nevšimne, že režisérovi kdosi podez�ele �asto telefonuje. Když pak ješt� Ferda �irou náhodou objeví výhružný 
dopis, je pro �ty�i kamarády spolu s pejskem Sedmikráskou rozhodnuto – musí režiséra sledovat na každém 
kroku! Jenže stopa vede nanešt�stí p�ímo na školní záchody…

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

8. 9. 2012  Lukáš Formánek (Prost�jov) + Lucie Valová (Šumperk) 
8. 9. 2012  Jaroslav Klimeš + Andrea Benedikovi�ová (oba z Vrbna p. P.) 

Bc. Dagmar Podešvová, matriká�ka  

Jáchym   Zahr á dka    Vrbno pod Prad�dem 

Lukáš   J ur i k    Vrbno pod Prad�dem 

Leona   Lang e r o vá    Vrbno pod Prad�dem 

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

   Josef   Rei s kub   Vrbno pod Prad�dem 

   Antonín   Suc háne k   Vrbno pod Prad�dem – Železná  

   Ji�ina   So bas o vá   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  

   Augustin   Ko pe c ký   Vrbno pod Prad�dem 

   Milada   Mar áš ko vá   Vrbno pod Prad�dem 

   Marie   To me �ko vá  Vrbno pod Prad�dem 

   Ludmila   Vys l o uži l o vá  Vrbno pod Prad�dem 

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

Uzav�ená manželství 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 
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Blahop�ejeme 

Rozlou�ili jsme se 

D�kujeme za projevy soustrasti, ú�ast a kv�tinové dary všem známým, p�átel�m a bývalým 
spolupracovník�m, kte�í se p�išli naposledy rozlou�it s naší drahou zesnulou 

paní Ludmilou Vysloužilovou 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Dcery Ludmila a Zde�ka s rodinami. 

D�kujeme za projevy soustrasti a kv�tinové dary všem p�íbuzným, p�átel�m,  
soused�m a všem známým, kte�í se p�išli rozlou�it 

s paní Bertou Neugebauerovou 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

Zarmoucená rodina 

6. �íjna 2012 uplyne 60 let ode dne, kdy si �ekli své „ano" 

Cecílie a Jaroslav Novotní 
z Vrbna pod Prad�dem. 

P�ejeme Vám, aby zdraví vydrželo alespo� jako dosud, také tolerance, úcta a vzájemný respekt,  
které Vás provázely ve Vašem soužití. 

D�kujeme za všechnu lásku, starostlivost, pomoc a také to, že jste nám byli vždy oporou. 
Dcera Alena s manželem, vnou�ata Šárka a Martin. 
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Vzpomínáme 

„Tv�j hlas i úsm�v vítr vzal. Zdá se to být jako dnes,  
v uších zní ta bolestivá slova, žes odešla a nevrátíš se zp�t. 

Ut�ete slzy a op�t se sm�jte, tak si to p�eji a v dobrém vzpomínejte“. 
Dne 10. �íjna 2012 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí naší milované 

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

S láskou vzpomíná celá rodina.  

V srpnu 2012 jsme vzpomn�li 6. smutné výro�í úmrtí 

pana Petra 	ernoty 

a 30. zá�í jsme vzpomn�li  
25. smutné výro�í úmrtí 

pana Petra 	ernoty mladšího 
oba z Vrbna pod Prad�dem – Železná. 

S láskou vzpomíná celá rodina 

„O�i se slzami zarosily, zaplakaly bolem, 
když jsme Ti dávali sbohem. 

Pro Tebe p�estaly hv�zdy svítit a slunce h�át, 
ale kdo Tebe miloval, nep�estane vzpomínat. 

Na krásná léta s Tebou prožitá 
nezapomeneme do konce života“. 

Dne 29. zá�í 2012 tomu byly 4 roky, kdy nás navždy opustil 

poru�ík Petr Paroulek 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Za tichou vzpomínku d�kuje manželka Karolina s rodinou  
a kamarádi a spolubojovníci z 601. skupiny  

speciálních sil z Prost�jova.  
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„Tak rád bys byl mezi námi, 
osud byl siln�jší, než Tvoje p�ání“. 

Dne 21. �íjna 2012 vzpomeneme 20. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a bratr 

pan Pavel Chadam 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka Helena, dcera Helena s manželem,  
syn Pavel s manželkou a vnou�ata Ji�ík, Helenka, Pavlík a Michaelek. 

„Žádný �as není tak dlouhý, aby dal zapomenout“. 
Dne 12. �íjna 2012 vzpomeneme 10. smutné výro�í úmrtí 

paní Karly Ušelové 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomínají synové s rodinami. 

„Roky plynou , jak tiché �eky proud,  
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“. 

Dne 9. �íjna 2012 vzpomeneme 5. smutné výro�í úmrtí 

pana Petra Fujeríka 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomíná manželka a dcery s rodinami. 

„T�žko se s Tebou lou�ilo, t�žko je bez Tebe žít. 
 Láska však smrtí nekon�í, v srdci T� stále budeme mít.  

Prázdné z�stalo Tvé míste�ko mezi námi, chybíš nám a nic T� nenahradí“.  
Dne 13. �íjna 2012 vzpomeneme 4. smutné výro�í úmrtí  

našeho milovaného manžela, tatínka, d�de�ka a prad�de�ka 

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

S láskou vzpomíná manželka a d�ti s rodinami. 
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Celoro�ní akreditované rekvalifika�ní kurzy 
místo konání : Bruntál,  

Ú�etnictví 
Mzdové ú�etnictví        Da�ová evidence 

Základy podnikání 

Termíny dle dohody, ranní i odpolední výuka, 
p�izp�sobíme se dle požadavk� ú�astník� kurzu. 

Inzerce 

„Z�stáváš v naší mysli celý �as, jak bys jen odešel a m�l se vrátit zas“.  
Dne 1. �íjna 2012 to bude 2 roky, kdy odešel bez sl�vka rozlou�ení, 

 manžel, otec, d�de�ek a prad�de�ek 

pan František Matoušek 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Vzpomínají manželka, dcera s rodinou a syn s dcerou

.  

Po�ádá: Ing. Lenka Kozáková 
Kontakt: telefon 776793398, 

e-mail: 
lenka.kozakova@seznam.cz 

www.kurzy-ucto.cz 

„Dny plynou, jak tiché �eky proud, 
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“. 

Dne 16. �íjna 20102 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

pana Petra Tom�íka 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomínají rodi�e, bratr s rodinou, babi�ka a celá rodina.  
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C E N Í K    K O V 
  r.  2012
                      ZM	NA PRACOVNÍ DOBY!!! 
               DOPOLEDNE           ODPOLEDNE 

Pond�lí:     
Úterý   :     8:00 - 12:00               15:00 - 17:00 
St�eda  :     
	tvrtek:    8:00 - 12:00               15:00 - 17:00
Pátek   :      
Sobota :     8:00 - 12:00                  

Kontakt : tel/fax 554 752 124, mobil: 602 706 325. 
E-mail  vreshanak@tiscali.cz

CENÍK  VYKUPOVANÝCH  KOV
 2012 

Litina ...........................  5,-     M�� opal, kusový...... 126,- 
Železo lehké.................  4,00      M�� elektro................ 132,- 
Železo trubky...............  4,50      M�� lesklá.................. 136,- 
Železo v délkách..........  4,50     M�� rafina�ní............ 120,- 
Železo t�žké 6mm........  5,10     Mosaz kohoutková.....  80,-            
Žaluzie…………..........10,-      Mosaz plech,kulatina.. 85,- 
Elektromotory.............12,-       Bronz magnetická....... 90,- 
AL kábl ………………10,-     Bronz kusová ............. 105,- 
AL špony……………..  5,-      Hliník kusový.............. 25,- 
MS špony……………  50,-     Hliník litý.....................  26,- 
Al kábl slabý………..  2,-     Hliník lesklý drát........  32,- 
CHladi� cu,ms...........  55,-      Hliník zašlý drát.........   31,- 
CHladi� AL-CU......... 50,-        Hliník masný opal drát 21,- 
CU špony....………… 80,-       Hliník plech 99,5.......... 29,- 
Zinek…………..........  16,-       Hliník  70,5       ............ 26,- 
Olovo kusové………   20,-        Hliník +Fe ……………   5,- 
Olovo mašle………… 16,-       Nerez nemagnetická…. 26,- 
Cu kábl slabý………  10,-         CU kábl  silný  ………. 30,-  

Po domluv� výkup u v�tšího množství v kteroukoliv hodinu.  
mob.: 602 706 325. 
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