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Vážení �tená�i Zpravodaje, 

Ráda bych využila tohoto prostoru pro sd�lení n�kterých dat a skute�ností k zám�ru po�ídit novou m�stskou 
hasi�skou zbrojnici. V�tšinou všichni víte, že M�sto Vrbno pod Prad�dem je z�izovatelem jednotky Sboru 
dobrovolných hasi�� v kategorii JPO II/2. Tímto za�azením do systému garantuje jednotka výjezd dvou 
požárních družstev do 5 minut od vyhlášení poplachu. Dv� požární družstva - to jsou 2x min 4 hasi�i. Chci 
podotknout, že p�i z�ízení takové jednotky nejde o rozhodnutí z prestiže nebo nedostatku jiných aktivit m�sta. Jde 
o racionální rozhodnutí, vycházející z polohy m�sta a rozlohy a charakteru navazujícího hasebního obvodu od 
Karlovy Studánky po Širokou Nivu a také He�manovice, resp.také z jeho odlehlosti od stanic profesionálních 
hasi�� a z toho plynoucích dojezdových �as�. Dojezdové �asy mohou být zákonem jednoduše zvyšovány (jako 
tomu bylo v p�ípad� dojezdových �as� záchranné zdravotnické služby o 5 minut) ale tím se ne�eší situace 
ob�ana, pouze odpov�dnost státu!  Pro ob�any je d�ležitá skute�ná praxe. V našich podmínkách se zkrátka bez 
JPO II/2 neobejdeme. Vrbenští hasi�i pravideln� informují o své �innosti, v rámci jejich dn� otev�ených dve�í 
jste mnozí vid�li, s jakou technikou pracují a jak vypadá jejich zázemí. Myslíme-li zodpov�dn� na budoucnost 
m�sta, je z�ejmé, že pot�eba nové hasi�ské zbrojnice je na po�adu dne. 

S ukon�ením provozu skláren se nabídla ideální možnost posunout hasi�skou zbrojnici do lokality, navazující 
na hlavní pr�tah. Jednak by tím mohly být vylou�eny okolnosti, ovliv�ující dojezdové �asy a bezpe�nost 
pr�jezdu oproti stávajícímu umíst�ní zbrojnice u h�bitova, a také s ohledem na detašovaná umíst�ní techniky na 
Husov� ul. Život ale pr�b�žn� p�ináší nové okolnosti a jednou z nich se stala po�átkem letošního roku nabídka 
majitele autoservisu Autokapitán odprodat celý areál se stavbou m�stu. Tím nastalo období posuzování, 
projednávání zejména s hasi�,i v�etn� konzultací s vedením bruntálského HZS, zajiš�ování �ady technických 
podklad� pro to, aby zastupitelé m�li k dispozici co nejlepší podklady pro rozhodování. Stru�n� vyhodnoceno, 
p�estavba areálu autoservisu m�že být levn�jší, samoz�ejm� v�etn� kupní ceny, má ješt� výhodu v�tšího prostoru. 
Umíst�ní v bývalém areálu skláren má nespornou výhodou pohodln�jšího výjezdu. Na druhou stranu je však 
pot�eba podotknout, že i komunikace v areálu služeb je ve�ejná, kde sta�í pouze dodržovat pravidla silni�ního 
provozu a také nebude problém. Zatím zde nebylo nutno striktn� trvat na pravidlech parkování. Pokud by se 
zastupitelé rozhodli hasi�skou stanici zde z�ídit, pak bychom zkrátka pravidla za�ali respektovat. Jsme si v�domi 
toho, že náklady na hasi�skou zbrojnici se budou pohybovat mezi 10 a 15 mil.K�, o�ekáváme také, že nám 
�áste�n� s financováním pom�že Moravskoslezský kraj. Jeho vedení i krajský HZS si jsou v�domi pot�eb 
vrbenských hasi��. Vážíme si jejich p�ístupu, ten by ale jist� nebyl vst�ícný, pokud by nev�d�li, že se na 
vrbenské hasi�e mohou spolehnout. 

Jsem p�esv�d�ena, že dokon�ením stavby stanice rychlé zdravotnické pomoci a realizací nové hasi�ské 
zbrojnice bychom m�li zajišt�ný záchranný systém v našem m�st� na velmi dobré úrovni. Pardon, opravuji, 
nem�li. Podmínky samy o sob� nesta�í. Nejd�ležit�jší jsou lidé, kte�í v tomto systému pracují. 

V této souvislosti se mohu zmínit o tom, že v sobotu 30. 3. 2013 prob�hlo op�t vítání d�tí nových ob�ánk�
m�sta. T�šme se, v p�íštím Zpravodaji se s nimi alespo� na fotografiích budou moci seznámit všichni �tená�i. 
Kolikpak je mezi nimi budoucích hasi�� nebo záchraná��� a tím mám na mysli i d�v�ata ��

Ing.Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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V m�síci b�eznu RM projednala následující záležitosti: 

RM  r o z h o d l a: 

- o p�id�lení grant� m�sta na rok 2013 zam��ené na oblast kultury a sportu, 

- rozhodla o zaslání výzvy k podání cenové nabídky pro ve�ejnou zakázku malého rozsahu na provedení 

stavby „P�ší komunikace – h�bitov Vrbno pod Prad�dem“, 

RM  o d s o u h l a s i l a: 

- pokácení  2 ks b�íz, 5 ks smrk� a 1 ks lípy rostoucích na pozemku p.�. 281/1 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem 

a 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.�. 874 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem, 

RM  v z a l a  n a  v � d o m í: 

- inspek�ní zprávu z inspek�ní �innosti uskute�n�né v ZŠ Vrbno pod Prad�dem, 

RM  s c h v á l i l a: 

- poskytnutí finan�ního p�ísp�vku z rozpo�tu m�sta Vrbno pod Prad�dem na financování sociální-

aktiviza�ní služby pro rodiny s d�tmi – Rodinná asistence -  v roce 2013 obecn� prosp�šné spole�nosti 

HELP-IN Bruntál ve výši 10.500K�, 

- ú�etní záv�rky p�ísp�vkových organizací Základní škola, Mate�ská škola Ve Svahu, Mate�ská škola 

Jesenická, St�ediska kultury a vzd�lávání a Domova pro Seniory Vrbno, 

- poskytnutí dotací pro sportovce – mládež do 18 let,

- pronájem pozemk� p.�. 198 o vým��e 700 m2 za ú�elem zahrady, �ást pozemk� p.�. 428 a 429 o vým��e 

30 m2 v k.ú. Železná za ú�elem stavby 2 garážových stání, p.�. 452 o vým��e 1237 m2, p.�. 451/2 o 

vým��e 151 m2 a p.�. 448 o vým��e 401m2 vše v k.ú. Mnichov pod Prad�dem za ú�elem zahrady, 

pozemek p.�. 13/2 o vým��e 10 465m2 v k.ú. Mnichov pod Prad�dem za ú�elem hospoda�ení a pozemek 

p.�. 1557 o vým��e 7043 m2 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem za ú�elem hospoda�ení, 

- podnájem bytu � 11 na ul. Ve Svahu 427, nájemce Ivana Podoláková na dobu jednoho roku, 

- p�evod práv a povinnosti k bytu �.16 na ul. Palackého 604, nájemce Lenka Možná na pana Martina 

�ernotu, 

- p�evod práv a povinosti k bytu �. 13 na ul. Palackého 606, nájemce Josef Dudík na paní Lucii Vá�ovou, 

- plán oprav byt� na rok 2013, 

- p�id�lení bytu �. 11, vel. 2+1, nám. Sv. Michala 510 dle po�adníku panu Cyrilu Malcovi, 

Rada m�sta Vrbno pod Prad�dem schválila za�azení materiálu do programu Zastupitelstva M�sta Vrbno pod 

Prad�dem dne 28. 3. 2013. 

   Ing. Lasota Miloš 

místostarosta 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 
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Termín pro aktualizaci žádostí o byt uplynul
Posledním dnem b�ezna vypršel termín pro aktualizaci žádostí o pronájem bytové jednotky ve Vrbn� pod 

Prad�dem, které jsou v majetku m�sta. Žadatelé byli písemn� vyzváni, aby své žádosti aktualizovali a v�tšina tak 
u�inila.  Zájemci,  kte�í  mají  v��i  m�stu  dluh  a  ti,  kte�í  žádosti  neaktualizovali,  budou ze seznamu žadatel�
i po�adníku vy�azeni.  

    Alena Martínková, finan�ní odbor M�Ú Vrbno p. P. 

Vrbenské slavnosti 2013
Také v letošním roce m�sto po�ádá Vrbenské slavnosti. Budou op�t jednodenní a ve svém kalendá�i si ur�it�

ozna�te a pro slavnosti zadejte sobotu 15. �ervna: ten den od dopoledne až do pozdních no�ních hodin se 
spole�n� pobavíme v areálu bývalého koupališt� u Klubu Mír. Nejv�tšími lákadly kulturního programu se 
nepochybn� stanou dv� skv�lé slovenské kapely: NO NAME a PEHA. Radost ur�it� p�inese také koncert 
dechovky  Bludov�nka,  p�edstaví  se  mladá  bruntálská  kapela  On  The Way. Zatan�í a zazpívají nám d�v�ata 
a chlapci z vrbenské základní školy, za d�tmi p�ijede Bo�ek Stavitel se svými kamarády. K ve�erní zábav�
zahraje oblíbená skupina Mirabel a chyb�t nem�že ani tradi�ní oh�ostroj. Slavnostmi nás bude provázet Michal 
Krusberský z Hitrádia Orion. Za vstupné návšt�vníci zaplatí 60 korun, d�ti do deseti let mají vstup zdarma.  

    Ing. Pavla Müllerová, projektový manažer M�Ú Vrbno 

Ples m�sta tentokrát v duchu kv�tinového bálu 
V pátek 22. b�ezna se v sálu Klubu Mír uskute�nil v po�adí 16. ples m�sta a m�stských organizací. Tentokrát 

jsme vybrali motiv kv�tinového bálu a ten plesové hosty rozhodn� zaujal. Sál Klubu Mír se zaplnil tak�ka do 
posledního místa a lidé se po celý ve�er skv�le bavili. Motiv kv�t� se objevil snad na všech od�vech žen a na 
mnoha oblecích muž�. Cenu za nejstylov�jší od�v si odnesl pan Ing. Pavel Suk, který vsadil na styl hnutí hippies 
z 60. let 20. století, styl „kv�tinových d�tí“, a jak prozradil, o výrobu stylové košile se i sám zasloužil. Sv�j outfit 
založený na protijaderném znaku, který se dodnes používá jako symbol míru, doplnil barevnými skly brýlí. 
Dlužno �íci, že vít�z m�l v sále docela silnou konkurenci, zvlášt� pak v manželích Urbánkových, zahradnících 
z Karlovic. Paní Šárce Urbánkové pak porota ud�lila cenu za nejlepší kv�tinový dopln�k, jímž byly kv�ty uvité 
do pásu stékajícího po šatech od ramene až ke kolen�m.  

O výte�nou atmosféru se postarali skv�lí hudebníci z Ostravy a jejich zp�va�ka Michaela, kte�í až do �asných 
ranních hodin hráli ve stylu kapely ABBA, legendárního Roy Orbisona a Jennifer Lopez a p�idali i jiné hity. 
Tane�ní parket neosi�el ani chvilku, místy byl i docela t�sný. Radost m�li vít�zové cen, které se losovaly ze 
vstupenek:  byly  to  my�ka  nádobí,  romantický  pobyt  pro  dva  v  Luha�ovicích,  poukaz  pro  dva  na  nocleh 
a wellness procedury v Horském hotelu Vidly a chytrý mobilní telefon. Nemén� pot�šení pak p�inesla bohatá 

tombola. O kv�tinovou 
výzdobu sálu se postaralo 
kv�tiná�ství Šárky 
Urbánkové a hlavn� d�ti 
s u�itelkami obou 
vrbenských mate�inek, 
které vyrobily krásné 
papírové  kv�tiny  na stoly 
i na st�ny hlavního sálu. 
D�v�átk�m    a      kluk�m 
i u�itelkám velmi 
d�kujeme! Stejn� tak 
kolektivu jídelny Základní 
školy, který nám ochotn�
p�ipravil obložené talí�e 
z výte�ných výrobk�
�eznictví Kolomý   ve   
Starém   M�st�!   Krm�   
byla         velmi        chutná 

Zprávy z radnice 
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i vydatná, není tedy divu, že n�kterým bálovým host�m nezbylo, než si takovou dobrotu ješt� vzít dom�. N�kte�í 
i s talí�kem a vidli�kami � Jestliže už ve svém vybavení kuchyn� našli toto cizorodé nádobí, budeme rádi, když 
nám ho p�íležitostn� p�inesou na radnici, nebo ho vloží do poštovní schránky p�ed ú�adem � Do jídelny 
zatoulané kousky rádi dopravíme. 

Radnice d�kuje všem št�drým dárc�m, kte�í p�isp�li do naší tomboly i ke spokojenosti ú�astník� plesu: jsou 
to HV SPORT- servisní centrum Montana, Euroregion Prad�d, Sklárna Jakub – p. Slavkovský, Informa�ní 
centrum Impuls - p. Bedna�íková, Mate�ská škola Ve Svahu, pan Aleš Remeš, pan Bed�ich Opatrný, TEPLO 
VRBNO s.r.o., firma ABEL, St�edisko kultury a vzd�lávání St�echa, PLASTY – Ivo Urbánek, Soukromá sklárna 
TOMI, pan Lud�k Koblása, Kosmetický salón paní Novotné, Lékárna paní Koudelkové, firma HUSQVARNA, 
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Pizzerie a penzion POMODORO, firma Darmovzal, Cukrárna 
Mokarabia, Bistro China – pan Trefil, ELPAS Vrbno s.r.o. – pan Sideras, Ing. Petr Gross, firma Techprofi, 
DEMI-GROUP – pan Demel, O�ní optika – pan Ková�, Zlatnictví paní �apkové, Základní škola Vrbno p. P., 
Elektro LINDNER, MUDr. Vlasta Holajová, firma Kamenský – Stavby a konstrukce, Elektro Krupa, Komer�ní 
banka a.s., Lékárna Magnus – Mgr. Klapuchová, Autodoprava Jaroslav Krahulec, PROPOS – Ing. Petr Obrusník, 
firma TWI – Ing. Zden�k Pravda, DaniJel – papír – hra�ky – pan Jelínek, Vegall Pharma s.r.o. – pan Galle, 
Drogerie Remi – paní Po�ízková, Horský hotel VIDLY, Tiskárna Zubalík, Hodiná�ství – paní Kotásková, 
starostka m�sta Ing. Helena Kudelová, Ing. Václav Vosáhlo, AQUA stop v.o.s. a další dárci. N�kolik cen p�idala 
radnice.  

Atmosféru letošního m�stského plesu p�ibližují fotografie na vnit�ní barevné stran� obálky tohoto Zpravodaje. 
Po�ídily je Jitka Musilová, Martina Poláková a Nikola Ju�íková. Další snímky najdete na internetových stránkách 
m�sta. Už nyní p�emýšlíme, jaký styl vybereme pro p�íští ples se š�astným �íslem 17  �.  

Granty pro rok 2013 byly rozd�leny
Radní na svém posledním 46. zasedání projednali návrh grantové komise a rozhodli, kte�í z žadatel� letos 

získají podporu pro zorganizování akcí v oblasti kultury a sportu. V termínu bylo na radnici doru�eno 51 žádostí, 
v�tšina z nich spl�ovala také podmínky pro ud�lení grant�, zejména aby šlo o aktivity po�ádané v katastru m�sta 
Vrbna pod Prad�dem a obohatily sportovní a kulturní nabídku pro ve�ejnost. Radní mohli rozd�lit na rok 2013 
�ástku  �tvrt  milionu  korun,  tak  jak  byla  schválena  v  rozpo�tu  m�sta.  Rozpis  projekt�  s uvedením žadatele 
i p�id�lenou �ástkou najdete na internetových stránkách m�sta. 

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

Nabídneme d�tem báje�né prázdniny s programem
Ve spolupráci se St�ediskem kultury a vzd�lávání a Základní školou ve Vrbn� pod Prad�dem bychom letos 

rádi nabídli školák�m pro �as letních prázdnin týdenní programové pobyty s nabídkou aktivn� stráveného 
volného �asu. V dob� velkých prázdnin  budou moci d�ti docházet do klubovny, kde se o  n� v dob� od 8 do 
16,30 hodin postarají dva pracovníci s odborným vzd�láním v oboru a praxí p�i po�ádání akcí pro školní mládež. 
O výši zápisného bude ješt� jednat Rada m�sta, ale je naším zájmem, aby bylo p�ijatelné pro každou rodinu. 

Týdenní programové aktivity budou mít sice pevnou organiza�ní strukturu s ohledem na pot�eby d�tí, ale 
nápl� �inností, her, procvi�ování dovedností, sportovních aktivit se bude p�izp�sobovat složení jednotlivých 
skupin, proto se d�ti mohou zú�astnit i n�kolika týdenních cykl�, pokud budou volná místa. Skupiny budou 
maximáln�  24  �lenné.  Sportovní  aktivity  se  budou  odehrávat  na  h�išti  školy,  St�echa  nabídla  po�íta�ovou  
a  jazykovou  u�ebnu,  knihovna p�ipraví dopolední program o místních pov�stech. Naplánovaný je i jeden 
celodenní výlet s programem. D�ti se sice budou každý den vracet do svých domov�, ale jeden ve�er se zdrží do 
pozdních hodin, pop�ípad� p�espí v klubovn�. Zábavný bude i nácvik dovedností nutných k p�ežití v p�ípad�, že 
se dít� musí o sebe krátkodob� postarat samo. Do programu prázdninových aktivit mohou vstoupit se svojí 
nabídkou partnerství jednotlivci, místní spolky, kluby a organizace. Aktivita m�že být i jednorázová, to znamená 
jen pro jeden týdenní b�h. Jde nám o to p�edstavit d�tem i pro n� nové aktivity, kterým by se po „osahání“ t�eba 
rády zabývaly i v budoucnosti. 

Bližší  informace  o  prázdninových programových pobytech obdrží rodi�e d�tí na t�ídních sch�zkách ve škole 
a bude p�ipraven letá�ek s p�ihláškou dít�te. 

Dle podklad� Mgr. Mileny Souškové zpracovala Ing. Helena Kudelová 

7. strana

ZPRAVODAJ

Od dubna 2013 rozší�í Asisten�ní, media�ní a terapeutické centrum (AMT centrum) v Bruntále svou 
p�sobnost ve Vrbn� pod Prad�dem. AMT centrum poskytuje služby rodinám s d�tmi, které se nacházejí 
v období rozpadu rodiny (rozvodová, porozvodová �i rozchodová situace) �i v obdobné tíživé situaci, která 
narušuje vztahy a fungování v rodin�.  Zam��uje se p�edevším na zlepšení celkové situace rodiny, podporu 
rodi�� i d�tí a na zmírn�ní nežádoucích dopad� rozvodové problematiky na d�ti. Poskytujeme pochopení 
a podporu všem �len�m rodiny, jednáme s maximálním ohledem na zájem dít�te.   

V AMT centru pracují sociální pracovníci a další odborníci, nap�íklad psycholog, mediátor nebo rodinný 
terapeut. Konkrétn� AMT centrum poskytuje tyto služby - základní poradenství, asistence u problematických 
p�edávání d�tí, podporovaná setkání rodi�� s d�tmi, mediace a rodinné terapie. Služby jsou poskytovány zdarma
a není pot�eba žádné doporu�ení.  

Jedním z cíl� nabídky je zvýšení odpov�dnosti rodi�� jako p�edpoklad pro harmonický vývoj d�tí a zamezení 
možnému  umíst�ní  d�tí  mimo  pé�i rodi��. AMT centrum dále poskytuje základní informace o tom, co rodinu 
v  rozvodové  situaci  �eká.  D�ležitou  sou�ástí  je  pomoc  a  podpora  p�i  �ešení  budoucí  pé�e o d�ti a pomoc 
a podpora ve vztazích a v komunikaci mezi d�tmi a rodi�i a mezi rodi�i navzájem, p�íp. s osobami blízkými 
rodin�. 

Pro zájemce o službu bude každé první úterý v m�síci koordinátorka AMT centra k dispozici v prostorách 
M�stského ú�adu ve Vrbn� pod Prad�dem v p�ízemí, kancelá� �. 104, vždy od 9:00 do 14:00 hodin. 

Kontakt: 
Mgr. Veronika Blažková 
 tel.: 724 667 607, e-mail: veronika.blazkova@fod.cz 

AMT centrum je z�ízeno p�i Fondu ohrožených d�tí, je nestátní zisková organizace – ob�anské sdružení.  

Asisten�ní, medita�ní a terapeutické centrum p�i FOD ve Vrbn� pod Prad�dem 
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22. 4. 2013 od 13 do 16 hod. bude mít pracovnice VZP �R ú�ední hodiny na M�stském ú�ad� ve Vrbn� pod 
Prad�dem, kancelá� �. 104 v p�ízemí. 

Záležitosti, které jezdíte vy�izovat do Rýma�ova �i Bruntálu, m�žete vy�ešit zde – veškeré zm�ny, p�ehledy 
OSV�, benefity, výpisy ze zdravotní pé�e a jiné… 

T�šíme se na Vás! 
Všeobecná zdravotní pojiš�ovna �R 

Jaro je již tady, i když podle ranních teplot to tak ješt� nevypadá. Spolu s ním p�ichází stejn� jako každý rok ke 
slovu i jarní úklid. Pro obyvatele Vrbna pod Prad�dem budou op�t v daných místech a termínech p�istavovány 
velkoobjemové kontejnery na OBJEMNÝ ODPAD ( odpad, který se nevejde do popelnice - matrace, lina, 
koberce, nábytek, ...). 

V  níže  uvedených  termínech  budou  kontejnery  p�istaveny  vždy  v  pátek do 14:00 hod. a budou odváženy 
v pond�lí ráno od 7:00 hod. 

Žádáme všechny ob�any, kte�í využijí možnosti odložit velkoobjemový odpad do kontejner�, aby do nich 
neodkládali pneumatiky a skupiny odpad�, které tvo�í výrobky obsahující  chemické látky a elektroodpad, kam 
pat�í nap�. lednice, rádia, televize, pra�ky, sporáky, žehli�ky atd. Elektroodpad je možno odkládat u prodejc�
t�chto výrobk�, pro které povinnost zp�tného odb�ru vyplývá ze zákona o odpadech, p�ípadn� do sb�rného dvora 
(rovn�ž zdarma).   

Veškeré odpady je možno odkládat do sb�rného dvora v pr�b�hu celého roku. Pro ob�any Vrbna pod 
Prad�dem a jeho místních �ástí je uložení zdarma. 

Cht�li bychom Vás požádat o d�sledné t�íd�ní ukládaného odpadu.V p�ípad�, že odpad bude v kontejnerech 
net�íd�ný, budeme nuceni odpad znovu t�ídit a celá akce se tím výrazn� prodraží a doplatíme na ni všichni p�i 
stanovení poplatku v p�íštím roce.   

TERMÍNY A MÍSTA ROZMÍST�NÍ KONTEJNER�

  5. -   7. 4. sídlišt� Husova  - h�išt� 12. - 14. 4. Nad Stadionem – u garáží 
 nám. Sv. Michala – h�išt�   Sadová  - na parkovišti 
 Ve Svahu  - pod mate�skou školou   Palackého – na k�ižovatce s ul. Dvo�ákova
 Palackého – nad sídlišt�m   St�elni�ní – u dom� �erveného k�íže 
 Nové doby – parkovišt� nad Nonstopem 

19. - 21. 4. Nádražní – k�ižovatka ke sklárn� 26. - 28. 4. Školní – u IV. ZŠ 
 Žižkova – k�ižovatka Husova  Chel�ického - uprost�ed 
 D�lnická – u Mi�ík�   Polní – u garáží 
 Husova – nad Benzinou   Družstevní – u garáží 
 Mnichov - Poto�ní   V Dolíku 
   
  3. -   5. 5. Mnichov – h�išt�
 Mnichov – k�ižovatka u Rákosí 
 Mnichov – most u Zelink�
 Mnichov – to�na autobus�
 Železná - obchod 

10. - 12. 5.    Bílý Potok – pod k�ižovatkou Bílopotocká a �ernohorská 
     Vidly – panely za Komárkovými 

Ji�í Vaší�ek, Technické služby Vrbno p. P.   

Mobilní ú�adovna VZP �R na M�stském ú�ad� Vrbno pod Prad�dem 

Jarní úklid 
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P�ed 15 lety, kdy tehdejší vrbenský kolos D�EVOKOMBINÁT ukon�oval svou �innost, se jako mnoho 
dalších zam�stnanc� ocitl bez práce i Ing. Ond�ej Poštulka. P�i rozhodování, jakým sm�rem se vydá, zúro�il 
znalosti z Vysoké školy d�eva�ské a praktickou zkušenost z  tohoto podniku a založil vlastní spole�nost, která 
nese p�ízna�né jméno D�EVOVÝROBA PRAD�D. 

Cílem jeho snahy bylo navázat na tradici d�evozpracujícího pr�myslu, který m�l v našem kraji vždy své místo, 
a vybudovat rodinný podnik menšího formátu, který bude plnit p�ání p�edevším drobným zákazník�m p�i 
realizaci st�ech, d�evostaveb, pergol, garážových stání, plot�, lavi�ek a spousty dalších d�ev�ných produkt�. 
Vhodné prostory pro výrobu a sklad �eziva našel v Bruntále na Krnovské ulici, kde za�ínal své podnikání v jedné 
hale se t�emi zam�stnanci. 

Po 14 letech fungování se podnik zna�n� rozrostl, areál je dnes tvo�en dv�ma výrobními a dv�ma 
skladovacími halami na 30 tis. m2 plochy a po�et zam�stnanc� stoupl na 20. Velkou oporou v podnikání je panu 
Poštulkovi zejména stálý pracovní kolektiv a podpora rodiny; dcera Alexandra už n�kolik let �ídí prodej výrobk�. 
V posledních letech spole�nost investuje do nového strojního vybavení a moderních technologií a rozši�uje 
nabízený sortiment. 

V letošním roce se spole�nosti dostalo velkého uznání, její zástupci byli pozváni do Poslanecké sn�movny na 
setkání nazvané „Živnostníci a rodinné firmy – s�l �eské ekonomiky“, aby z rukou p�edsedkyn� Miroslavy 
N�mcové  p�evzali  ocen�ní  za  p�ínos  �eské  ekonomice v podob� pam�tního listu a symbolické slánky. Mezi 
30 ocen�nými z celé republiky byla D�EVOVÝROBA PRAD�D jedinou firmou z Moravskoslezského kraje.  

redak�ní rada 

  

Ing. Ond�ej Poštulka s dcerou Alexandrou p�ebírají ocen�ní

Vrbenská firma získala ocen�ní 
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v období od 20. 2. do 20. 3. 2013

Výstavba nové hasi�ské zbrojnice ve Vrbn� pod Prad�dem
M�sto Vrbno pod Prad�dem je z�izovatelem jednotky Sboru dobrovolných hasi�� m�sta Vrbna pod Prad�dem. 

Tato jednotka pat�í do kategorie JPO II/2 (jednotka požární ochrany), což znamená, že jako jediná v okrese 
Bruntál zajiš�uje stálý výjezd dvou požárních družstev do 5 minut od vyhlášení poplachu v minimálním 
po�etním stavu 1+3.  

K doprav�, p�eprav� lidí a materiálu používá 5 zásahových automobil�. Jsou to 3 cisternové automobilové 
st�íka�ky (CAS 24 Tatra 815, CAS 32 Tatra 815, CAS 16 Praga V3S – historická požární st�íka�ka), jednu 
požární plošinu (Š706 PP-20) a jeden dopravní automobil (VW Crafter). Momentáln� není v našich možnostech 
mít tuto techniku v jedné budov� nebo alespo� v jednom areálu, což velmi zt�žuje výjezd vozidel, které stojí 
mimo naší požární zbrojnici. Konkrétn� jsou to vozidla CAS 32 Tatra 815 a požární plošina PP-20, které jsou 
umíst�ny v garáži na ulici Husova.  

Jednotka SDH Vrbno pod Prad�dem zabezpe�uje m�sto, ale také v mnoha p�ípadech široké okolí. V tomto 
p�ípad� jsou výlohy spojené se zásahy mimo území m�sta refundovány krajem v plné výši. Do našeho hasebního 
obvodu spadají obce – Karlova Studánka, Ludvíkov, He�manovice, And�lská Hora, Karlovice a Široká Niva. 
B�žn� se však stává, že jsme posláni i mimo tento obvod, kde se snažíme pomoci. Na základ� plošného pokrytí 
jednotkami požární ochrany je ve Vrbn� pod Prad�dem dlouhá léta plánovaná profesionální stanice hasi��, která 
zatím není, a z�ejm� v nejbližší dob� ani nebude, z nedostatku finan�ních prost�edk� realizována. Pro p�edstavu, 
jednotka hasi�� M�sta Vrbna p. P. vyjížd�la uplynulých 5-ti letech k 540 zásah�m (konkrétn� v roce 2008 – 93, 
2009- 129, 2010- 106, 2011- 119, 2012 - 93). Tato �ísla pat�í ve statistice výjezd� jednotek SDH kategorie JPO 
II. v okrese Bruntál i v celém kraji k nejvyšším.  

Nyní se stále více potýkáme s problémem umíst�ní a stá�í hasi�ské zbrojnice. Nyn�jší budova je p�es sto let 
v užívání a pot�eby jednotek hasi�� jsou pochopiteln� v�tší, �emuž podléhá množství vybavení a prost�edk�. Jist�
nelze opomenout i dnešní podobu m�sta, která se zna�n� zm�nila. Dnes stojí hasi�ská zbrojnice na samém okraji 
m�sta, �ímž je výjezd zásahových vozidel podstatn� ztížen.  

Mimo ostatní zásahovou �innost jsou hasi�i ve Vrbn� p. P. dle plán� Hasi�ského záchranného sboru 

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 

150
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Moravskoslezského kraje p�edur�eni na zásahy p�i dopravních nehodách a také práci na vod�.  
Proto v��ím, že výstavba nového objektu, který by zabezpe�oval rychlejší výjezd záchranných vozidel 

k mimo�ádným událostem, kvalitn�jší zázemí pro hasi�e, lepší podmínky pro školení, údržbu a kontrolu 
techniky, je bezpochyby d�ležitým krokem pro zabezpe�ení obyvatel� Vrbna pod Prad�dem a blízkého okolí. 

Tímto jsem stru�n� p�iblížil stávající �innost a stav jednotky hasi�� v našem m�st�. Nyní dovolte pár �ádk�
k plánované výstavb� nové hasi�ské zbrojnice. 

V uplynulých letech nechalo M�sto Vrbno p. P. zpracovat projektovou dokumentaci k výstavb� nové hasi�ské 
zbrojnice a bylo jednáno s majitelem bývalého areálu Crystalex o možnosti výstavby hasi�ské zbrojnice v tomto 
areálu. Podmínky odkoupení �i vým�ny pozemk� jsou p�edm�tem p�ípadného jednání. V této skute�nosti se 
naplnily pot�eby hasi��. Mezi hlavní bych uvedl, aby nová hasi�ská zbrojnice stála poblíž „centra“ m�sta, 
z �ehož vyplývá, že výjezd záchranných vozidel bude sm��ován co neblíže hlavní komunikaci. Dostupnost �len�
by byla bez v�tších odchylek srovnatelná, což navazuje na dobu výjezdu hasi�ských vozidel. V budov� je 
navrženo vše pot�ebné, ovšem areál, resp. pozemek v bývalých sklárnách, je zna�n� omezen rozlohou. V dnešní 
dob� je zajisté jedním z hlavních faktor� cena, která v tomto p�ípad� dle odhadu projektanta p�evyšuje �ástku 20 
mil. K�. 

Další  nabídkou,  která  byla  podána  v  roce  letošním,  je  odkup  a  úprava  areálu  autoservisu,  pneuservisu 
a prodejny nedaleko kruhového objezdu. Tento návrh byl velmi pe�liv� posouzen. Po mnoha jednáních, mimo 
jiné i s �editelem Hasi�ského záchranného sboru Bruntál panem Ing. Patrovským, jsme dosp�li k názoru, že je 
možné tuto stavbu využít pro ú�ely hasi��. V této dob� neznáme p�esnou odhadní cenu, ale p�edb�žn� je 
vy�íslena �ástka o �ády milión� nižší, což je zajisté d�ležitým faktorem. Již v letech minulých byla podána žádost 
o dotaci na tuto akci z krajského rozpo�tu. O tom, zda se poda�í a kolik finan�ních prost�edk� z kraje získat, je 
p�edm�tem dalších jednání. 

Vybrané události v tomto období:

1. 3. 2013
Toto dopoledne vyjížd�la jednotka hasi�� z Vrbna pod Prad�dem k technické pomoci. Jednalo se o akutní 

otev�ení uzav�ených prostor. V byt� se nacházela osoba se zdravotními potížemi. Po p�íjezdu provedli hasi�i 
otev�ení dve�í a spolu s Policií vnikli do bytu. Osoba byla nalezena a na místo byla zavolána zdravotnická 
záchranná služba, aby si p�evzala pacienta do pé�e.  

4. 3. 2013
Pár minut po poledni vyjížd�li hasi�i z Vrbna do Karlovy Studánky. Jednotka byla povolána integrovaným 

bezpe�nostním centrem na shození nánosu sn�hu a ledu na mate�ské a základní škole. Hasi�i vyjeli na místo 
zásahu požární plošinou a provedli odstran�ní nebezpe�ných p�evis� na budovách i za pomocí lezeckého 
materiálu. 

7. 3. 2013
Dalším z výjezd� jednotky hasi�� z Vrbna byl požár balík� slámy nedalo obce Široká Niva. Po p�íjezdu bylo 

zjišt�no, že se jedná o balík slámy a odpadní materiál, umíst�ný u lesa mimo komunikaci. Hasi�i uhasili požár 
pomocí plovoucího �erpadla a hadice C. 

Ond�ej Chalupa, velitel JSDH Vrbno p. P., 
 odbor požární ochrany M�Ú Vrbno p. P. 

Na základ� množících se dotaz� ob�an� ke stavu vrbenského kostela sv. Archand�la Michaela považuje farní 
rada za pot�ebné seznámit s tímto problémem širokou ve�ejnost. 

Vrbenský kostel byl dostav�n v roce 1844, a jak se píše ve vrbenské  kronice z roku 1911, sepsané Othmarem 
Kloskem,  jeho  stavbu  provázely  problémy  (postup  prací  byl  nevhodn�  organizován, šet�ilo se na materiálu 
a n�které práce byly provedeny nekvalitn�).  

Nejv�tším sou�asným problémem jsou nekvalitní omítky na klenb� kostela. 
Z historických pramen� bylo zjišt�no, že už bývalý kamenný kostel, který zde stál od roku 1637 do 1837, m�l 

problém se statikou. Podle t�chto pramen� se na míst� stavby nacházel „ko�ský brod“ a též se zde našly 
poz�statky staré železárny. 

P�i  pozd�jších  vrtech  kolem  základ�  sou�asného  kostela  bylo  zjišt�no nestabilní podloží (písky, jíly atd.) 
a v neposlední �ad� ohrožuje statiku kostela i p�edchozí hornická �innost. 

Co se d�je s vrbenským kostelem? 
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V roce 1933 je v kostelní kronice zadokumentován pád �ásti omítky z klenby kostela: „…..v noci z 6. na 7. 
ledna odpadla ze stropu kostela �ást omítky a prorazila dubovou seda�ku lavice. Bylo vyneseno 6 kbelík� plných 
suti. Š�astnou náhodou bylo, že byl v té dob� kostel prázdný, protože jinak mohly být nejmén� �ty�i osoby 
usmrceny. Oprava této škody, pokud bude v�bec možná, bude vzhledem k výšce velmi obtížná a nákladná…..“ 

V roce 2011 byly provedeny opravy omítek a restaurování malby v presbytá�i kostela. Také zde byla opravena 
okna a p�idala další vnit�ní. 

V roce 2012 bylo pokra�ováno dalšími okny v kostele. P�i t�chto pracech bylo zjišt�no, že omítky ve zbytku 
kostela jsou v podstatn� horším stavu, než jsme si mysleli. V kostele byla instalována plošina a došlo k oklepání 
velmi nebezpe�ných míst. Posouzení statika je nekompromisní: m�žeme sice prozatím kostel užívat, ale pouze 
�áste�n�. Boky vnit�ku kostela musí být nep�ístupné. Bylo nám doporu�eno co nejrychleji zahájit práce na oprav�
omítek klenby tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví návšt�vník� kostela. 

Farní rada zadala zpracování p�edb�žného projektu renomované firm� v této oblasti �innosti. Firma Winro, 
s.r.o. doporu�uje odstranit tém�� 800 m2 omítek z klenby kostela a provést nahození nové, ale už vyztužené sítí. 
Zachovaly by se pouze stropní malby, zpevn�né injektáží. Náklady na tento projekt mají �init více jak 7,5 mil. 
K�. Zna�n� nákladné má být lešení. V sou�asnosti jednáme o výrob� unikátního lešení. Toto prostorové lešení by 
m�lo být instalováno ve výšce cca 9 metr�, bude mít dvojitou podlahu s vloženou fólií, tak, aby se prach a další 
ne�istoty nedostávaly b�hem prací do kostela. Tímto �ešením bude kostel dále sloužit svému ú�elu bez p�erušení 
provozu. Bude zde umíst�no pouze cca 8 ocelových sloup� st�edem kostela, p�i jedné stran� lavic. Nástropní 
malby se nachází ve zna�né výšce, a to více jak v 18 metrech. Aby se i zde mohlo pracovat, bude na již 
zmín�ném lešení instalováno další, a to posuvné. P�ístup a veškerý materiál bude dopravován zven�í po vysazení 
okna. 

Farní rada se bude snažit zabezpe�it finan�ní prost�edky na tak náro�nou opravu, jak jen to p�jde. Doposud 
jsme jednali s arcibiskupem Františkem Lobkowiczem a se stavebním odborem ostravsko-opavské diecéze, 
s �eskon�meckým fondem budoucnosti a záv�rem roku jsme pozvali i vrbenské zastupitele do kostela, seznámit 
je se stavem této ojedin�lé památky. Budeme samoz�ejm� chtít využít veškerých dotací, které p�jdou vyjednat. 
P�edpokládáme i založení konta pro tento ú�el. Dnes už víme, že oprava, která nás �eká, bude realizována 
nejd�íve do �ty�i až p�t let. 

V letošním roce bude nutné nainstalovat alespo� již zmi�ované lešení tak, aby se kostel stal naprosto 
bezpe�ným. O provád�ných pracech Vás budeme pr�b�žn� informovat. 

                                  Za farní radu – Kv�toslav Súkup 

13. strana

ZPRAVODAJ

Testování STONOŽKA
I v letošním školním roce se žáci naší školy zú�astnili celorepublikového testování STONOŽKA, které je 

ur�eno žák�m 9. t�íd základních školy a p�íslušným ro�ník�m víceletých gymnázií. V naší škole se testování 
týkalo kvarty. Jak si vedli žáci z Vrbna, se m�žete podívat. 

Informace z gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 
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Maturita 2013  
Maturitní zkoušky našim žák�m oktávy za�ínají již od 2. 5. 2013 spole�nou 

�ástí, která je stejná pro všechny maturanty v �eské republice. Skládá se 
z �eského jazyka a další p�edm�t si žáci volí z nabídky cizího jazyka nebo 
matematiky. Spole�ná  �ást  maturitní  zkoušky  se  skládá  z  didaktického testu 
a písemné  práce.  Ústní  �ást  maturitní  zkoušky  (ústní  zkouška  spole�né  
�ásti i profilová zkouška) p�ed maturitní komisí se bude konat v týdnu od 
20.5.2013. 

Všem maturant�m držíme palce. 
Den Tibetu
I naše škola se zapojila do celosv�tové kampan� nenásilného boje za práva tibetského národa a tiše jsme 

vzpomn�li na jeho nelehký osud. Proto na naší škole, v den smutného výro�í 10. 3., visela tibetská vlajka. 
V odpoledních hodinách se konala pro žáky školy a ve�ejnost beseda, která byla zam��ena na historické události 
10. 3. 1959 a život v Tibetu do t�chto dn�.  

P�ipravujeme pro žáky tyto akce
  3. 4. 2013 – v Bruntále promítání filmu Nicholas Winton „Síla lidskosti“ pro tercii, kvartu a kvintu 
  5. 4. 2013 – pro sekundu, tercii a kvartu se uskute�ní protidrogový po�ad MEMENTO  
10. 4. 2013 – do naší školy p�ijedou studenti sp�átelené školy v Lambinowicích, kde využijí školní chemickou 

laborato� pro uskute�n�ní svých pokus�
23. 4. 2013 – pro sekundu až septimu agentura Pernšt�jni p�edvede žák� po�ad na téma „Renesan�ní 

vojenství“ z cyklu návraty do historie  
30. 4. 2013 – pro sextu, septimu a  maturanty oktávy prob�hne další historická beseda, které po�ádá na naší 

škole Slezská univerzita Opava – Ústav historických v�d. Tentokrát na téma „Husité“. Na základ� této 
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spolupráce mezi naší školou a Slezskou univerzitou v Opav�  pojede p�t vybraných žák� v �ervnu na týden do 
Vídn�. Další týdenní exkurze se uskute�ní na podzim do Bratislavy a Budapešti. 

Ukázky z prací žák�
1. Slohová práce Elišky Sýkorové z kvinty – úvaha – „Být š�astná“
V �em pro m� spo�ívá být š�astná? Odpov�	 je jednoduchá – ve št�stí ostatních. Je pro m� velice d�ležité, 

aby byli lidé, na kterých mi záleží, š�astní, protože nesnesu pohled na to, když se n�kdo blízký trápí. Jenže 
málokterý �lov�k si uv�domuje, jaké má št�stí a jaký p�kný život vlastn� má. V�tšina lidí si st�žuje na sv�j život, 
protože se jim n�které v�ci nepovedou. Jenže co by to bylo za život, kdyby nebyl plný p�ekážek? Takový život 
by nás za chvíli nudil, a i když by se nám vše da�ilo, stejn� bychom nebyli š�astní.  

Dnešní spole�nost je však hamižná a zajímá se jen o hmotné v�ci – majetek a peníze. Lidé si ovšem 
neuv�domují skute�nost, že peníze je nadlouho š�astnými neudrží, pokud jim bude chyb�t láska. Láska je totiž to 
nejd�ležit�jší, rozdávat lásku kolem sebe by m�l být pro všechny smysl života. Smutnou skute�ností však je, že 
to tak bohužel dosud není. 

Další p�í�ky v žeb�í�ku š�astného života by m�la hned po lásce obsadit rodina, p�átelství a stálé zdraví. Rodina 
a p�átelé o vás pe�ují, konejší vás, když vám je nejh��e, a pomáhají vám p�ekro�it t�žké životní p�ekážky. 
Paradox však je, že n�kdy jsou to práv� oni, kte�í vám nev�domky ublíží. Proto by se lidé m�li nau�it odpoušt�t, 
jinak by své blízké ztratili a z�stali úpln� sami, což je snad to nejhorší, co nás m�že potkat. 

Další nedílnou sou�ástí toho, co nás �iní š�astnými, je také úsp�ch. A� už se jedná o úsp�ch ve škole, v práci 
nebo ve sportu. Protože také pocit vít�zství nás dokáže uspokojit.  

Št�stí je tedy podmín�no hlavn� tím, jak se my chováme k ostatním a je jen na nás, jestli si ho zapudíme svými 
chybami, nebo udržíme dobrými skutky a svou zodpov�dností.  

2. Slohová práce Tomáše Bukura z kvarty – vypravování na téma P�íb�h ze života naší rodiny – „P�íb�h 
ze života mého d�dy“ 

Tento p�íb�h se odehrává v dob� druhé sv�tové války. M�j d�da, kterého jsem nikdy nepoznal, se narodil 
v Rumunsku poblíž ruských hranic roku 1921. V tomto období bylo Rumunsko spojencem N�mecké �íše. 

D�da musel jako v�tšina narukovat do rumunské armády. Necht�l být spojencem N�mc�, a tak se jednoho dne 
rozhodl,  že  ute�e  k  ruské  armád�. K hranici s Ruskem to nebylo daleko, asi dvacet kilometr�. Po dvou letech 
u ruské armády, poblíž polských hranic, ho N�mci zajali a transportovali ho i s dalšími vále�nými zajatci do 
koncentra�ního tábora v Osv�timi. 

Na ramp� koncentra�ního tábora rozd�lovali zajatce na ty, kte�í byli ur�eni k okamžitému zabití, na ty, kte�í 
byli ur�eni k utýrání otrockou prací a pozd�ji zabiti a nakonec na ty, kte�í se hodili na jejich r�zné pokusy. D�da 
byl vybrán jako otrok a byl za�azen k práci v krematoriu. V tábo�e se nacházely �ty�i plynové komory 
s krematorii. Musel mrtvé nakládat na železný vozík a házet je p�ímo do pece. Bylo to strašné, mnohdy byli lidé 
na vozcích ješt� živí. Denn� musel spálit až t�i sta lidí. Kdyby rozkazu neuposlechl, byl by na míst� okamžit�
zast�elen. B�hem dvou let v Osv�timi zažíval ty nejhorší chvíle svého života, plné hladu, strachu a bezmoci.  

Jeho útrapy skon�ily osvobozením Rudou armádou v lednu 1945. M�l velké št�stí, že v�bec z�stal na živu. 
B�hem svého života se mu neustále tyto p�íšerné zážitky a vzpomínky vracely. 

Jsem rád, že jsem nic takového nezažil a doufám, že ani nezažiji. 

3. Slohová práce Lucie Treimerové z kvarty – vypravování na téma P�íb�h ze života naší rodiny –
„P�íhoda s prasetem“

Jednou mn� táta vypráv�l p�íhodu, která se mu stala, když byl ješt� malý kluk, a která mohla skon�it tragicky. 
Tenkrát byla zima a tátovi, který vyr�stal na malé rodinné farm�, bylo asi sedm let. Jeho rodi�e chovali krávy, 

kon�,  slepice  a  prasata.  Táta se jako každý den snažil co nejvíce pomáhat, a tak chystal zbytky prasat�m, vodu 
a šrot koním a kravám. Sypal zrní slepicím a podával svému otci ná�adí na kydání hnoje. Všechno šlo jako po 
másle.  

Když šel d�da kydat hn�j prasat�m, zjistil, že nemá lopatu, a tak pro ni poslal svého syna. Otec neváhal, 
popadl lopatu a utíkal s ní k d�dovi. Protože ke chlívku vedla úzká vychozená cesti�ka, musel jít po ní, což se mu 
stalo osudným. D�dovi uteklo jedno z nejv�tších prasat a rázovalo si to p�ímo k mému tátovi. D�da stihl ješt�
zak�i�et: „Pozor!“ Jakmile ta�ka prase uvid�l, zahodil lopatu a dal se na út�k. Prase bylo však p�íliš rychlé a brzy 
bylo tátovi v patách. Ten už nev�d�l, co má d�lat, a tak sko�il šipku do vysokého sn�hu. Prase prob�hlo kolem 
n�j, a tak byl mimo nebezpe�í. 

Hned poté, co se ta�ka dostal ven ze záv�jí, musel pomoci zahnat prase do chlívku. Od té doby se k tomu 
praseti nep�iblížil a ke chlívku chodil, jen když musel. 
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Jsem  ráda,  že se táta ke skoku odhodlal a zachránil si tak život. Vždy když tenhle p�íb�h slyším, mám úsm�v 
a tvá�i a jsem ráda, že to všechno dob�e dopadlo. 

Ing. Jitka Krätschmerová 

INFORMACE ZE SPORTOVNÍHO KLUBU P�I GYMNÁZIU VE VRBN� POD PRAD�DEM 

P�ipravujeme sportovní odpoledne
Od kv�tna p�ipravujeme stejn� jako v minulých letech pravidelná sportovní odpoledne pro malé d�ti až do 15 

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

P�ipravované závody
Oddíl orienta�ních sport� 25. 5. - 26. 5. 2013 

po�ádá následující závody - v sobotu v Karlov�
Studánce Sprint cup, žeb�í�ek A, v sobotu a ned�li 
v Mnichov� dva závody 	eského poháru štafet, 
	eská liga klub�.  

Orienta�ní sporty jsou masovým sportem pro malé 
d�ti až veterány a zatím nejsou za�azeny mezi 
olympijskými sporty, i když se o tom již vážn�
uvažuje. Lyža�ský orienta�ní b�h by m�l být na 
olympiád� v So�i p�edveden jako ukázkový sport. Tak 
se nechme p�ekvapit. 

Zveme všechny zájemce o tento sport do 
Karlovy Studánky, kde uvidí celý závod ve sprintu 

v tomto láze
ském m�ste�ku. 

Lyža�ská zápolení v b�eznu….
V b�eznu sjezda�i z oddílu alpských disciplín Sportovního klubu op�t nezaháleli. N�kte�í se sice potýkali 

s nemocemi, ale ti odoln�jší se ú�astnili op�t hojného po�tu závod� tady na Morav�. V ned�li 3.3. prob�hl druhý 
závod v ob�ím slalomu na sjezdovce ve Vrbn� p. P. pod názvem „Vrbneský lyžník“. Po�ádal ho op�t samotný 
oddíl AD SKG Vrbno ve spolupráci s firmou Kareta s.r.o.. Organizace prob�hla hladce a ú�ast byla hojná. 
Výsledky stále visí na www.skvrbno.cz/alpské disciplíny/závody 

D�kujeme sponzor�m: �eznictví Opatrný, RWE, Kareta s.r.o. 

 Další umíst�ní v po�ádaných závodech: 

• Annaberg - Jesenický pohár:   Marian  Danos  4., Petr Lužík 7., Pavel Lužík 9., Vojt�ch Zv�d�lík 4.  
a zatím jediná dívenka Thaisy Otipková 8. Místo. 

• Svi
orky Madeja-sport cup: Petr Lužík 8. a 13., Pavel Lužík 9., a 17. místo. 

P�ebor Moravskoslezskáho kraje: Petr Lužík obsadil krásné 3. místo

• Suchá Rudná, Paralel – Jesenický pohár: Marian Danos 1. místo, Petr Lužík 5., Pavel Lužík 7., 
Ond�ej Zv�d�lík 2.,  Vojt�ch Zv�d�lík 4. místo. 

• Bílá-Madeja-sport cup: Petr Lužík 14.a 23.místo,  Pavel Lužík 19. a 17.místo 

Celkové po�adí Madeja-sport cup:  kluci Lužíkovi obsadili velmi hodnotná umíst�ní: Petr 12. a  Pavel 
18.místo.                

Hana Pe�ázová 
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Mladí vrbenští florbalisté stále 
neporaženi.

Ani po 4. kole okresní florbalové ligy žák�
ZŠ, které se hrálo 19. 3. 2013 v Bruntále, 
nenašlo florbalové družstvo ZŠ Vrbno 
p�emožitele. Navázali tak na t�i p�edchozí 
vít�zné turnaje na podzim lo�ského roku a 
jsou zasloužen� v �ele okresní ligy. P�ed 
posledními dv�ma turnaji mají velkou nad�ji 
na celkové vít�zství.    

   
  Šajer Miroslav 

Postup mladších volejbalist� ZŠ Vrbno do krajského kola.

ZŠ informuje 
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Dne 14. 3. 2013 se uskute�nil okresní turnaj mladších žák� a ža�ek v MINIvolejbale (t�i proti t�em). 
Zú�astnila se jej družstva ZŠ Vrbno, ZŠ Zátor, ZŠ Krnov-Janá�kova, Gymn. Krnov. Den p�edem se pro nemoc 
odhlásila družstva ZŠ Osoblaha.  Do krajského kola postupují první dv� družstva z každé kategorie. U chlapc� to 
jsou z 1. místa ZŠ Vrbno „B“ (Vojtek P., Ne�esaný R. a M., Herodek J.), z 2. místa ZŠ Vrbno „A“ (Pravda S., 
Beránek M., Koudelka L., Sivulka L.). V kategorii d�v�at pak ZŠ Zátor a Gymnázium Krnov. Jist� jim všem 
budeme „držet palce“ 21. 3. 2013, kdy budou reprezentovat nejen své školy, ale také m�sta a okres Bruntál ve 
Frýdku-Místku. 

 Šajer Miroslav 

Okresní p�eborníci
Družstvo naší školy ve složení: Lukáš Bulava, Marek Ondra, Vojta F�ukal, Martin Demel, Tomáš Tom�ík, 

Adam Faluši, P�emek Pechal, Kamil Škop, Pavel Drtil, Martin Vybíral, Kuba Koza a Marek Pospíšil se v únoru 
zú�astnilo v Krnov� Okresního kola ve VYBÍJENÉ. 

Na postupový turnaj se sjela družstva z Krnova (2 družstva), Bruntálu (2 družstva), Rýma�ova, B�idli�né, 
Albrechtic a Lou�ky. 

Naši chlapci si vedli výborn�. 

Po urputných bojích bez jediné porážky postupovali od zápasu k zápasu, až si ve finále vybojovali titul 
„OKRESNÍ P�EBORNÍK“. 

20. b�ezna bude naše družstvo reprezentovat okres Bruntál na Krajském p�eboru ve Frýdku Místku. 

Budeme chlapc�m držet palce! 
                                                                                Mgr. Pavla Kolá�ová 
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Turnaj okresu Bruntál ve stolním tenisu.
Dne 27. 2. 2013 uspo�ádala ZŠ 

Vrbno p. P ve spolupráci s oddílem 
stolního tenisu TJ Sokol Vrbno okresní 
p�ebor  pro  starší  žáky  a  žákyn�  
základních  škol.  Sout�že  se  
zú�astnily  školy  z  Vrbna,  Krnova, 
Hol�ovic a B�idli�né. Mezi dívkami 
zvít�zilo družstvo ZŠ Vrbno p. P. ve 
složení:   Kopfová   T.,   Štochlová   P. 
a Fajmanová K.   

V kategorii chlapc� zvít�zilo také 
družstvo ZŠ Vrbno p. P. ve složení: 
Hrubý J., Darmovzal Dom., 
Lichnovský R. 

Ob� vrbenská družstva budou 
reprezentovat naši školu, m�sto a také okres Bruntál v krajském kole v Opav� dne 9. 4. 2013.   

      Šajer Miroslav 

P�ehled teplot za m�síc únor
V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc únor. Druhý graf ukazuje p�ehled pr�m�rných 

teplot v únoru za roky 2000 až 2013. V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj� z naší 
meteorologické stanice. 

Únor
den hodina hodnota

teplota max 1.2 12:03 5,4°C
min 21.2 19:49 -8,7°C

rychlost v�tru 1.2 4:14 6,3m/s
náraz v�tru 2.2 16:15 15,2m/s
srážky m�sí�ní 38,4mm

za den 25.2 14mm
za hodinu 25.2 11:00-12:00 2,2mm

B�ezen do 23.
den hodina hodnota

teplota max 6.3 13:50 10,1°C
min 17.3 5:18 -16,2°C

rychlost v�tru 19.3 15:49 5,4m/s
náraz v�tru 5.3 7:26 15,2m/s
srážky m�sí�ní 16,8mm

za den 20.3 10,8mm
za hodinu 20.3 9:00-10:00 2,4mm

21. strana

ZPRAVODAJ

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

„Velikono�ní tvo�ení“
V dob� jarních prázdnin 7. 3. 2013 prob�hlo na d�tském domov� „ velikono�ní tvo�ení“   za spolupráce paní 

�editelky a paní u�itelky z Mate�ské školy Ostrava-He�manice, Požární 8/61, paní Lenky Anežkové a Sivie 
Sed�nkové.  D�ti  spolu  s  vychovateli  d�tského  domova m�li možnost si ozdobit vají�ka jak vyfouknutá, 
va�ená i polystyrénová, r�znou technikou – malování tužkami, pískování barevnými písky, zdobení vlnou, 
malováním  barvami,  lepením  r�znobarevných  kousk�, … Dále  si  spole�n� p�ipravili jarní koší�ky do jídelny 
a velikono�ní dekorace na st�ny. Na d�tech i dosp�lých bylo vid�t veliké zaujetí, jak dokládají i p�iložené 
snímky. Všem zú�astn�ným pat�í veliký obdiv a pod�kování 

Bc. Kašáková Eva 

Základní škola, D�tský domov, Školní družina a Školní jídelna Vrbno pod Prad�dem 

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Únor [mm] 2,2 10,7 2,6 7 15,2 5,2 8,5 12,2 3,2 25,6 38,4
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Netradi�ní hodinka s fyzikou
Že plyny lze p�elévat jako vodu, jak si snadno vyrobit vozítko na reaktivní pohon a další kouzla p�edvedli 

našim žák�m z osmé a deváté t�ídy studenti z gymnázia Bruntál pod vedením jejich pana �editele Mgr. Petra 
Melichara. Velmi kvalitn� p�ipravené pokusy se zasv�ceným výkladem a d�kladným vysv�tlením zam�stnávaly 
mozkové závity osmák� a devá�ák� po dobu celé vyu�ovací hodiny. Krom� zhlédnutí netradi�ní prezentace si 
naši žáci zopakovali základní poznatky z tematické �ásti mechanika kapalin a plyn� formou odpov�dí na otázky 
zadávané b�hem prezentace experimentátory z Bruntálu. Na záv�r prosvišt�la po chodb� z PET láhve vyrobená 
raketa,  kterou  se  poda�ilo  odpálit  sice  až  na  t�etí   pokus  -  ale   ten   zato   vyšel   na   jedni�ku.   D�kazem 
o  nezpochybnitelném  p�ínosu  této  akce pro žáky z posledních dvou ro�ník� druhého stupn� ze Základní školy 
v Karlovicích byla ni�ím nenarušovaná pozornost a spontánní potlesk pro návšt�vníky z Gymnázia v Bruntálu na 
konci celého p�edstavení. 

Ing. Miroslav Bolf 
Zprávi�ky z kroužku va�ení – Muffins
A máme zase va�ení. D�ti dostaly chu� na 

n�co sladkého. Protože všichni máme rádi 
muffins, tak se d�ti rozhodly, že si je 
upe�eme. Mouka, vejce, olej, cukr, mléko, 
kousky �okolády – zamíchat a plníme do 
koší�k�. Pe�eme v troub� asi 20 minut. Do 
koší�k� dáme jakoukoli ingredienci, kterou 
máme rádi, nap�. rozinky, kakao, mák, 
brusinky, kokos, … Nahoru m�žeme dát 
polevu nebo nast�íkat krém. 

    Dobrou chu� p�ejí kuchtíci z kroužku 
va�ení.  

Noc ve škole 
V pátek 15. b�ezna se op�t uskute�nila 

jedna  z  nocí  ve  škole.  Tentokrát  6.  a  7.  ro�níku. Krom� her v t�locvi�n�, povídání si prázdninových p�íhod 
a vtip�, jsme také pracovali. Vytvá�eli jsme netradi�ní kv�tinové truhlíky – v rámci  recyklohraní jsme využili 
odpadového materiálu – PET lahví. Již tradi�n� nám d�v�ata k práci upekla štrúdly, po kterých se tentokrát jen 
zaprášilo.  Ale posiln�ni jsme mohli pokra�ovat v díle.  

Z r�zného zpracování vajec stojí za zmínku nap�. to, že jsme z nich vytvá�eli obli�ejí�ky, kterým rostou 
„vlasy“. Do vají�ka jsme dali hlínu a �e�ichu, která po vyrašení vytvá�í vlasy. Velkou výhodou je, že se dají 
sest�íhat a dokonce jíst. Takový chléb s máslem, který posypete �e�ichou – to je výborná vitamínová bomba – 
zejména te	 na ja�e.  

Sylva Bu�ková 
Velikono�ní tvo�ení

V úterý 19. 3. 2013 se uskute�nil 
projektový den Velikono�ní tvo�ení 
pro žáky 1. - 9. t�ídy. Svých úkol�
se všechny ro�níky zhostily se ctí. 
Na 1. stupni žáci vyráb�li 
velikono�ní zají�ky z papírových 
talí��, ze kterých po zhotovení 
vznikly tašti�ky na sladkosti, dále 
p�ání�ka s tulipány, motaná vají�ka 
z bavlnek, jarní v�ne�ky, sluní�ko 
z vršk� od pet láhví, lepená vají�ka, 
velikono�ní v�tvi�ky atd. I na 
druhém stupni se žáci velmi snažili. 
Vytvo�ili spoustu p�kných výrobk�: 

Základní škola a Mate�ská škola Karlovice informují 
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ku�átka z vršk� od pet lahví, velikono�ní obrázky do oken, malovaná vají�ka, jarní p�ání�ka, velikono�ní zápichy 
do kv�tiná�� a látkové v�ne�ky. Den to byl opravdu tvo�ivý a všem, kte�í se na n�m podíleli, pat�í velké 
pod�kování. S jeho "výsledky" jste se mohli seznámit na vernisáži, která se uskute�nila v sobotu 23. 3. 2013, kdy 
zárove� prob�hl i maškarní bál. Na fotky z t�chto akcí se m�žete t�šit v p�íštím �ísle. 

Mgr. Vladislava Zombkovská 
Lyžníci z mate�ské školy
Od pond�lí 18. 3. za�alo sedm state�ných 

p�edškolních lyžník� lyža�ský výcvik ve Ski areálu 
Kop�ivná pod vedením instruktor� Lyža�ské školy 
Prad�d. Už jen ch�ze v lyžácích byla pro n�které docela 
velká d�ina, ale nakonec se i s prkýnky skamarádili. 
Ost�ílení borci z lo�ského roku – Jul�a, Míša a Honzík 
nastoupili rovnou na vlek a po pár jízdách, p�ešli na 
lanovku. To Vám byla výška! Vyzkoušeli si tak 1350 
metr� sjezdovky a moc se jim to líbilo. Nová�ci Hugo, 
Nela, Kája a Máša se pustili do u�ení oblou�k�
s obrovskou vervou a odhodláním. Zpo�átku to nebylo 
podle jejich p�edstav, ale nakonec to všichni dokázali. 
Všichni úsp�šn� zvládli jízdu na vleku a krásné 
oblou�ky z kopce dol�. 

Mgr. Martina Brachtlová 

Zimní olympiáda žák� v alpském lyžování a snowboardingu
Ve st�edu 20. 3. se ve Ski areálu 

Annaberg konala Zimní olympiáda 
žák� základních škol okresu Bruntál 
v alpském lyžování a snowboardingu. 
Do  sout�že  se  p�ihlásilo 160 žák�
z 9 škol celého okresu. Naši školu 
reprezentovalo 15 žák� od druhé do 
deváté t�ídy. Lyža�i absolvovali ob�í 
slalom a závodníci druhého stupn�
ješt� slalom. Snowboar	áci si své síly 
zm��ili v ob�ím slalomu. Naše škola, 
a� nejmenší ze všech p�ihlášených 
škol, si vedla velmi dob�e. Všichni 
naši závodníci bojovali s nasazením. 
Vyhrát však mohli jen ti nejlepší. 
Velké díky za reprezentaci naší školy 
pat�í Thaise Otipkové, která obsadila 
2. místo v kategorii žáky� 1.stupn�, 
Agát� Rokosové, která zvít�zila jak ve 
slalomu, tak v ob�ím slalomu a Alexu 
Schefflerovi,který zvít�zil v obou 
disciplinách na lyžích a p�idal k nim 

zlato ve snowboardu v kategorii mladších žák�. Naše škola se ve velké konkurenci neztratila a obsadila celkov�
6.  místo.   I  když  to  nebylo  medailové  umíst�ní,  byl  to  obrovský úsp�ch v konkurenci velkých bruntálských 
a krnovských škol. D�kujeme našim žák�m a t�šíme se na p�íští rok. 

Mgr. Martina Brachtlová 
P�ipravujeme:
školní kola v�domostních sout�ží 
24. 4.  Rodi�ovské sch�zky 
30. 4.  Zájezd na divadelní p�edstavení 
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Ve dnech  23. - 24. dubna 2013 od 10:00 do 15:00 hodin - v �editeln� školy – vchod do St�echy. 

K zápisu si p�ineste vypln�nou žádost o p�ijetí a eviden�ní list, rodný list dít�te. 

Tiskopisy si m�žete vyzvednout p�edem ve t�ídách MŠ nebo stáhnout ze stránek školy: 
www.msvesvahu.estranky.cz , kde najdete také podrobn�jší informace o škole .. 

Hlavní zásady pro p�ijímání d�tí do MŠ:

Zákonní zástupci  odevzdají v tomto termínu  �editelce mate�ské školy žádost o p�ijetí dít�te k p�edškolnímu 
vzd�lávání s uvedením všech pot�ebných informací rozhodujících pro p�ijetí a vypln�ný eviden�ní list dít�te 
potvrzený pediatrem ( § 50 zákon �.258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví). 

V  p�ípad�,  že  po�et  žádostí  o  p�ijetí  p�evyšuje povolenou kapacitu po�tu d�tí v mate�ské škole, rozhoduje 
o p�ijetí k p�edškolnímu vzd�lávání �editelka školy dle kritérií MŠ (zákon �.561/2004 Sb. § 34 odst.4).  

Kritéria pro p�ijímání d�tí 
K p�edškolnímu vzd�lávání jsou p�ednostn� p�ijímány: 
a) d�ti v posledním roce p�ed vstupem do základní školy 
b) d�ti, jejichž sourozenec je již v MŠ evidován             
c) d�ti s pravidelnou celodenní docházkou  

O p�ijetí dít�te se zdravotním postižením rozhoduje �editelka  mate�ské školy na  základ� písemného vyjád�ení 
školského  poradenského za�ízení, pop�ípad� také  registrujícího  praktického léka�e pro d�ti a dorost. 

Dít� mladší 3 let m�že být p�ijato pouze, pokud je schopno plnit požadavky stanovené RVP PV a školním 
vzd�lávacím programem a v daném školním roce dosáhne t�í let. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o p�ijetí ke vzd�lávání, se oznamují zve�ejn�ním seznamu uchaze��
pod p�id�leným registra�ním �íslem na stránkách školy a na dve�ích �editelny od 30.dubna 2013  do 15.kv�tna 
2013, �ímž se považují za oznámená. Rozhodnutí si m�žete osobn� vyzvednout do 15.kv�tna. 

Dít� m�že být p�ijato k p�edškolnímu vzd�lávání mimo termín zápisu pop�. v pr�b�hu školního  roku, pouze 
pokud to umož�uje kapacita školy. 

P�i p�ijímání d�tí k p�edškolnímu vzd�lávání je t�eba dodržet podmínky stanovené  právními  p�edpisy. 

                                                                            Magdalena Nováková, �editelka MŠ 

Vynášení Moreny – vítání jara
Slune�ní paprsky za�aly ukazovat svou sílu a tak 

už bylo na �ase, abychom se rozlou�ili se zimou. 
Každý den jsme volali sluní�ko zas a znova, aby 
bylo �ím dál siln�jší a nad zimou kone�n� zvít�zilo. 
P�edstavitelku zimy – Morenu, jsme si vyrobili ze 
slámy a pat�i�n� ji ozdobili. Pak už nám zbývalo 
doprovodit Morenu k �ece. Protože cesta byla 
dlouhá, p�ipomn�li jsme si n�kolik veselých jarních 
�íkadel a než jsme se nadáli, stáli jsme na most� nad 
�ekou Opavou. A už zbýval poslední krok- hodit 
Morenu  do  vody. Morena  plula  po  hladin�  �eky 
a my jsme jí zamávali a rozlou�ili jsme se s ní 
�íkankou:  

„Zimo, zimo, táhni pry�,  
nebo na t� vezmu bi�! 
Odtáhnu t� za pa�esy,  
za ty hory, za ty lesy, 
až se vrátím nazpátek,  
svle�u zimní kabátek.“  

Zápis d�tí do Mate�ské školy Ve Svahu pro školní rok 2013/2014 

Aktuality z Mate�ské školy Ve Svahu 
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Velikono�ní tvo�ení
Dne 21. b�ezna jsme se odpoledne všichni sešli ve svých t�ídách. Spole�n� se svými nejbližšími jsme si 

vyrobili p�kné velikono�ní dekorace a jarní ozdoby.  
Na spole�né tvo�ivé odpoledne tak budeme mít p�kné vzpomínky. 

Zápis d�tí do Mate�ské školy Vrbno pod Prad�dem, Jesenická 448, okres Bruntál, p�ísp�vková organizace pro 
školní rok 2013-2014 bude probíhat ve dnech 24. 4. a 25. 4. 2013.  

Soub�žn� se zápisem budou probíhat „Dny otev�ených dve�í“ ( prohlídka mate�ské školy, dílny pro rodi�e 
s d�tmi) od 10.00 hod. do 15.00 hod. 

Bližší informace k zápisu jsou umíst�ny  na  www.msjesenicka.cz (zde najdete také dokumenty školy a jiné 
info. v�etn� fotodokumentace)  a  v mate�ské škole na nást�nce. P�ípadné dotazy zasílejte na e-mail: 
ms.kubickova@iol.cz.                                    

VIZE A CÍLE NAŠÍ MATE�SKÉ ŠKOLY

1. Naše mate�ská škola je místem, kde d�ti p�edškolního v�ku nacházejí: 

 p�íjemnou atmosféru ve spole�nosti vrstevník� a zam�stnanc� školy  

 estetické prost�edí, ve kterém je jim dob�e  

 pomocnou ruku, vlídné slovo a pochopení  

 velké množství podn�t� a motivace ke svému všestrannému rozvoji své osobnosti  

 spoustu radostných prožitk�  

 podporu své zvídavosti  

 odpov�di  

 nové kamarády  

2. Rámcové cíle k dosažení vize, aby MŠ p�i nástupu do základní školy opoušt�ly d�ti: 

 jedine�né osobnosti, s vlastním názorem, schopné dívat se kolem sebe, p�emýšlet a jednat zcela 
    samostatn�, odvážn� a zodpov�dn�  

 osobnosti, které dokážou p�ekonat díl�í neúsp�chy  

 osobnosti uv�domující si svou individualitu, které se um�jí prosadit a vyjád�it se v kolektivu  

Zápis d�tí do Mate�ské školy Jesenická pro školní rok 2013/2014 

27. strana

ZPRAVODAJ


 osobnosti, které respektují individualitu ostatních  

 osobnosti s osvojenými základy hodnot naší spole�nosti  

 d�ti ochotné nejen p�ijímat, ale i dávat, schopné aktivn� pomáhat nejen lidem, ale i p�írod�  

 d�ti vybavené dovednostmi, v�domostmi a návyky, které jim pomohou p�i cest� za dalším vzd�láním,  
    ale i na cest� celým životem.  

Kritéria zápisu dít�te do mate�ské školy:

1. dosažení v�ku dít�te 6 let v období od 1. zá�í do 31. srpna následujícího kalendá�ního roku 
(Up�ednostn�ní se týká též d�tí ob�an� EU �i ob�an� t�etích zemí, kte�í mají hlášeno místo pobytu na 
území obce. Ob�ané t�etích zemí jsou povinni doložit oprávn�ní k pobytu na území �eské republiky 
ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona). 

2. d�ti s odkladem školní docházky 
3. opakované žádosti, tj. d�ti neumíst�né v minulém školním roce 
4. v mate�ské škole se již vzd�lává starší sourozenec  
5. dosažení v�ku dít�te 3-5 let od 1. zá�í s celodenní docházkou  
6. dosažení v�ku dít�te 2,5  let od 1. zá�í s celodenní docházkou 
7. dít� s polodenní docházkou 
8. dít� se specifickými vzd�lávacími pot�ebami 

Na Vaši návšt�vu se t�ší kolektiv MŠ                                  Kubí�ková Kv�ta –�editelka MŠ 

�asto slýcháme, že dít� nemá trávit mnoho �asu u po�íta�e, internetu atd. S tím se dá souhlasit v p�ípad�, že 
dít� tráví touto aktivitou nep�im��en� mnoho �asu. Je-li však usm�r�ováno a má-li možnost i jiného vyžití, 
závislost a nedostatek pohybu jist� nehrozí. Spole�nost se vyvíjí a moderní technologie  jsou její sou�ástí. 
P�inášejí nové možnosti a to i v p�edškolním vzd�lávání. 

Na konci roku 2012 jsme si po�ídili do naší mate�inky technickou novinku jednadvacátého století – 
interaktivní tabuli. První reakce d�tí byly úsm�vné. Myslely si, že máme nové kino. Interaktivní tabule jsou 
dnešním fenoménem v oblasti výuky. V sou�asnosti pat�í mezi nejoblíben�jší  vybavení  naší mate�ské školy. 

Interaktivní výuka v Mate�ské škole Jesenická 
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D�tem p�ináší  více nasazení, více p�emýšlení, ale i zábavy. Hravou a zábavnou formou získávají nové poznatky, 
u�í  se  práci  s  moderní  technologií a v neposlední �ad�, vzhledem k dotykovým ovládacím prvk�m, procvi�ují 
i jemnou motoriku. Velká zobrazovací plocha umož�uje zapojit v�tší skupinu d�tí. Obraz z po�íta�e je pomocí 
datového projektoru p�enášen na tabuli a d�ti mohou jednoduše pouhým dotykem na povrchu tabule ovládat 
po�íta�ové aplikace �i kreslit bu	 p�ímo prstem nebo popisova�em. Interaktivní tabule dokáže p�em�nit výuku 
v atraktivní hru a co víc, práci na ní nelze vykonávat v sedu. Docela nás p�ekvapilo, že d�ti už neup�ednost�ují 
práci na klasickém po�íta�i, jako tomu bylo d�ív. 

Další oblíbená vzd�lávací pom�cka je interaktivní pero, které používáme p�i výuce anglického jazyka. 
Reaguje  na  obrázky  v  sešitu, dokáže �íst celé texty, zpívat písn� i vydávat zvuky dopravních prost�edk�, zví�at 
a dalších.  

Interaktivní výuka však není jen o využívání elektroniky, ale i o reálném prožití daného tématu. U�íme-li se 
nap�íklad o tom, jak roste kv�tina - zasadíme semínko, zaléváme a pozorujeme. Nevíme, pro� taje sníh – d�láme 
s ním pokusy. Tímto zp�sobem se snažíme d�tem p�ibližovat neznámé a víme, že poznatky získané prakticky 
nezapomenou.  

Jak se �íká, „Všeho s mírou“.                                                                                              Kolektiv MŠ Jesenická 

Actaea  Karlovice  p�ipravuje  pro  d�ti  rodi��,  kte�í  nemají  možnost  zajistit  d�tem o prázdninách zábavu 
v dob�, kdy musí být v zam�stnání p�ím�stský tábor. 

Po dobu �ty� týdn� v termínech 15. 7. - 19. 7., 22. 7. - 26. 7., 5. 8. - 9. 8., 12. 8. - 16. 8. 2013 od 8:00 do 16:00 
hod. máme p�ipravený bohatý program se zkušenými instruktory.  

Dít� m�žete p�ihlásit pouze na jeden den, n�kolik, týden, nebo celých 10 dní. 
Pro d�ti, které ješt� nebyly na klasickém tábo�e, to m�že být zkouška na opravdický tábor. 
D�ti se mohou t�šit na výlety, návšt�vu farmy a jízdu na koních, koupání v �ece, hry, hledání pokladu, táborák 

a další…  
Pro d�ti je zajišt�na sva�ina, ob�d, odpolední sva�ina, pitný režim, pedagogický dozor, zdravotník, bohatý 

program. 
Podrobn�jší informace, v�etn� ceny tábora, naleznete na www.ekopobytykarlovice.cz , nebo na tel. �íslech 

54719549 a 774750716. 

Každý  rok  se  pravideln�  scházíme  se  svými  �leny,  abychom  zhodnotili  naši  �innost za uplynulé období 
a seznámili je s tím, co jsme si p�ipravili pro letošní rok. Sešli jsem se 12. b�ezna v restauraci Prad�d pana Ing. 
Holaje. I když se v lo�ském roce z naší organizace n�kte�í �lenové  odhlásili, pot�šilo nás, že op�t požádalo 
n�kolik nových �len� o p�ihlášení.  

V lo�ském roce jsme se snažili pro �leny uspo�ádat oblíbené spole�né akce, jimiž jsou zájezdy. Také se mohli 
zú�astnit setkání s našimi p�áteli z Polska. Zájem se projevil i o sportovní sout�že p�i Okresním dni ZP, 
po�ádaném v našem m�st�. Da�ila se nám i spolupráce se Spolkem P�átel Vrbna pod Prad�dem.  

Nezapomínáme ani na naše jubilanty. Zasíláme jim blahop�ání k narozeninám. Naše d�v�rnice p�icházejí za 
dlouhodob� nemocnými s dárkem. Spolupracujeme i s Domovem pro seniory v Mnichov�, navšt�vujeme je p�i 
jejich kulturních programech.  

P�i  naší  �innosti  nám  vycházejí  vst�íc  p�edstavitelé  M�Ú  Vrbno  pod  Prad�dem,  Obecní ú�ad Karlovice 
a Ludvíkov. Jejich pomoci a finan�ních p�ísp�vk� pro naši organizace si vážíme. Budeme pokra�ovat ve stycích 
s polskými p�áteli z m�sta Glogowek.  

V letošním roce bychom cht�li spolupráci se �leny rozší�it o pravidelné setkání v užším kruhu, o n�ž byl 
projeven zájem. Zájemci se budou pravideln� setkávat jednou m�sí�n� v hotelu Prad�d. Zú�astníme se Okresního 
dne v Lichnov�.  

Pro �leny ZO bylo p�ipraveno pohošt�ní a také bohatá tombola. Spole�né setkání doplnila hudba manžel�
Franekových.  

P�ivítali bychom, kdyby naši �lenové za námi �ast�ji p�icházeli se svými p�áními a požadavky.  
D�kujeme za vst�ícnou finan�ní pomoc sponzor�m: p. Šrámek, p. Ing. Gross, p. Ing. Holaj, pí Klí�ová, p. Fitz, 

p. Kamenský, Lékárna MAGNUS, Advanced Plastics s.r.o. Vrbno pod Prad�dem.  

Za výbor Ob�anského sdružení Prad�d, p�edsedkyn� E. Obrusníková.   

P�ím�stský tábor v Karlovicích 

Ob�anské sdružení PRAD�D-ZP Vrbno pod Prad�dem 
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Tradi�ní oslavu MDŽ uspo�ádal LKŽ Ji�iny Švorcové ve spolupráci se ZO KS�M v sobotu 16. b�ezna ve 
St�edisku chytrých aktivit. Každoro�ní akce se zú�astnily nejen �lenky LKŽ, do našich �ad zavítali i hosté z DPS.  

Akce byla zahájena krátkým projevem p�edsedy ZO KS�M s. Koruny, ve kterém pop�ál všem ženám k jejich 
svátku a pod�koval jim za vše, co d�lají pro své rodiny a spole�nost. K p�ání se p�idal další z našich host� – 
p�edseda OV KS�M s. Ba�go�.  

Po té již p�išla na �adu zábava. A program byl skute�n� bohatý. Vystoupení žáka LŠU V. Válka, dále pak 
zp�vák a vyprav�� J. Fojtáka z Krnova. 

K dobré nálad� p�isp�la i bohatá tombola, do které v�novali dary nejen vrbenští podnikatelé, ale i naše �lenky. 
Záv�rem bych ráda pod�kovala sponzor�m za dary do tomboly. Jsou to:  
Husqvarna Manufacturing CZ, Kamenský, N. Klí�ová, Trafika Garis, kv�tiná�ství Urbánková, kv�tiná�ství 

Violka, klenotnictví ARIANA, klenoty pí. �apková, hodiná�ství pí.  Kotásková, papírnictví Vondra, papírnictví 
Jelínek, železá�ství Lindner, železá�ství Nikol, lékárna Magnus, drogerie Darmovzal, drogerie REMI, prodejna 
textil  v  Albertu,  sklárna  Tomi,  výrobna knedlík�, Plasty Urbánek, zelenina Ilja, pekárna Holaj, elektro Krupa 
a další sponzo�i z �ad host� a �lenek LKŽ.  

Za LKŽ Ludmila Strnadová  

Ve chvílích, kdy tento �lánek vzniká, za okny vytrvale sn�ží. Z oblak se sypou sn�žné vlo�ky a moje maminka 
vždy �íkávala, že �erti roztrhali pe�inu. Ješt� ráno jsem pozorovala, jak  nad vesnicí krouží �erný �áp, neklamná 
to známka p�icházejícího jara. Všichni už to vo�avé období netrp�liv� o�ekáváme a t�šíme se na  v�ni zem�, 
slunce  a  rozkvétající   p�írody.   Jak   však   ukazuje   paní   zima,   ješt�   si   n�jaký   ten   den   musíme  po�kat 
a zatím trp�liv� oblékat teplé bundy. Út�chou nám ale m�že být jen v�domí, že vesna jednou stejn� p�ijít musí. 

I oslavy MDŽ letos prob�hly v mrazivém po�así, ale o to v�eleji byla p�ivítána klienty naše dopolední  
Kavárni�ka, kde jsme si svátek žen pat�i�n� oslavili. Kapela, která nám hrála k tanci, byla neúnavná a tane�níci 
zrovna tak. Program byl dopln�n gratulacemi jubilant�m, kte�í v tomto období slaví narozeniny i hravými 
sout�žemi, do nichž se s chutí zapojili i zam�stnanci. Ani se nám necht�lo v��it, že �as tak rychle ub�hl. 

Z oslavy MDŽ ve Vrbn� pod Prad�dem 

Ze života senior�
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P�ijali jsme rovn�ž pozvání Levicového klubu žen na oslavu 
MDŽ, která se konala ve St�eše. Byli jsme p�íjemn� p�ekvapeni 
bohatým a chutným pohošt�ním, zajímavým  programem a  n�kte�í 
z nás i pot�šeni z výhry v tombole. 

N�kte�í naši klienti rádi navšt�vují ned�lní pohádky ve St�eše, 
p�i�emž je neodradí ani špatné po�así. Ne všichni však milují 
uvedený žánr, proto ve snaze uspokojit co nejširší paletu zájm�, 
po�ádáme v Domov� tzv. Videoklub, kde si zase naši obyvatelé 
mohou vybírat ze t�í nabízených film�. Tentokrát zvít�zila komedie 
S tebou m� baví sv�t, která všechny opravdu pobavila i rozesmála. 

V díln� volno�asových aktivit jsme v rámci ergoterapie vyráb�li 
velikono�ní dekorace a výzdobu. Naše výrobky jste mohli 

shlédnout na Velikono�ní výstavce ve St�eše. 
Všichni se snažíme, aby naše starší generace žila aktivn�, jak jen 

jim to jejich zdraví dovolí. Na téma stá�í m� zaujala úvaha od paní 
Hany Šimkové. Zde je upravený a zkrácený úryvek: 

„Stá�í za námi tiše krá�í již od našeho zrodu. Nic netušíme, nás se 
p�ece netýká. Je nám -náct a myslíme si, že to jen ti kolem stárnou. 
Ale omyl. Stá�í je mrška. P�ehlížíme jej, odstrkujeme, ale je stále zde 
a ve st�ehu. A už nás má. Najednou nevidíme na noviny, v obchod�
koupíme nepochopitelnou blbost, no jo, o�i. Zoubky jeden po druhém 
odejdou bez rozlou�ení, nezvládáme to co kdysi. Ti otužilejší cvi�í, 
makají na sob�, u�í se cizí �e�i, i když není pro�, vzd�lávají se, i když 
to stejn� za chvíli zapomenou, �tou, protože cizí životy jsou 
zajímav�jší. A chceme zdrav� žít, protože oplácané t�lo leh�eji stá�í 
podlehne. To nesmíme, po tom se tloustne, z toho bolí žlu�ník a tak podobn�. D�lejme, co chceme, stá�í 
neute�eme. Dá nám herdu do zad, až hekneme.                                                                                                        

A pak se stane n�jaký zázrak a my pochopíme, a s t�lem se smí�íme. P�ijmeme jej. Celý život nám poctiv�
sloužilo, nem�lo to s námi v�bec lehké, a proto zasluhuje naši úctu. Mrkneme vesele na svého pejska, vyrazíme 
spolu na procházku, smí�íme se se stá�ím a za�neme s ním žít v mezích možností. Vždy� p�ece venku stále svítí 
slunce, kvetou pampelišky, d�ti a vnou�ata nám d�lají radost. A my zjiš�ujeme, že život vždy byl, je a m�že být 
krásný. Záleží jen na nás.  Stá�í se potuteln� usm�je a je na nás pyšné...“

       Milena Reissnerm, Domov pro seniory Vrbno 
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CESTOPISNOU P�EDNÁŠKU DOLOMITY

Kdy: �tvrtek 11. dubna 2013
Kdo: Magda Škrlová, BN 
  
Navštivte s námi nádherný kout severní Itálie, kde pohledy na úchvatné vrcholky 

známých jmen vám vezmou dech! 

MÁ VÍRA VLIV NA ŽIVOT 	LOV�KA?

Kdy: �tvrtek 25. dubna 2013
Kdo: Martin Šev�ík 

Na otázky smyslu své existence a poznání lidského št�stí bude odpovídat, nám již 
známý, bývalý psychotronik a odborník na paranormální jevy, pan Martin Šev�ík.  

Bude mluvit také o tom, jak mu víra zm�nila život. P�ij	te si poslechnout jeho životní 
p�íb�h. 

T�šíme se na vaši ú�ast. 

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

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

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v dubnu 2013 p�ipravuje 
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Spolek P�átelé Vrbenska hledá pro výrobu bájných postavi�ek strašidýlek, �arod�jnic a horských sk�ítk� doma 
r�zné nepot�ebné drobnosti a dekorace. Pot�ebujeme nap�. zbytky textilu, stuh a prýmk�, staré brýle, klobou�ky, 
drobné slam�né dekorace, staré opasky, sumky, d�ev�né hole. Hledáme i staré v�ci z domácnosti, které se t�eba 
práv� nyní chystáte vyhodit – sklen�né a hlin�né hrne�ky, nádobí, dekora�ní domácí p�edm�ty. Pop�emýšlejte, 
zda  se  z  toho  m�že  n�co  hodit  pro  naše  zám�ry  a  výzdobu  prostor  p�ipravovaného  muzea  se strašidýlky 
a postavami horských sk�ítk� a �arod�jnic.  

Pro Lesní slavnost Lapk� z Drakova a našeho vodníka, pot�ebujeme mo�ské škeble, které vodník rozdává 
d�tem na lesní slavnosti. 

Pro letošní Vánoce na Záme�ku, které budou v prosinci 2013, hledáme pomoc p�i zajiš�ování váno�ní 
výzdoby, váno�ních dekorací a osv�tlení. 

Máte-li  n�co,  s  �ím  nám  m�žete  a  chcete  pomoci,  p�ij	te  na  Záme�ek Grohmann v sobotu 13. 4. 2013 
ve 14 hod. nebo nás oslovte emailem: pratelevrbenska@seznam.cz  

D�kujeme za pochopení a podporu námi p�ipravovaných akcí. 

Za Spolek P�átelé Vrbenska Karel Michalus 

Od srpna lo�ského roku prožívám nejhorší období svého života. M�j syn m�l t�žkou 
nehodu. Srazilo ho auto, když jel na kole do práce. Celý m�síc jsem nev�d�la, jestli bude 
v�bec žít. Našt�stí to nejhorší pominulo a te	 jen myslím na to, aby se nau�il chodit, mluvit 

a dokázal žít plnohodnotný život.  
V celé té hr�ze m� velmi dojalo gesto žák� vrbenského gymnázia. V den, kdy slavili maturitním plesem vstup 

mezi dosp�láky, dokázali, že dosp�lí již vlastn� jsou. Vzpomn�li si na Michala, na svého kamaráda a bývalého 
studenta gymnázia a vyhlásili na n�j sbírku. Vybrané peníze mi p�edali a já jim tímto srde�n� d�kuji.  

Mimo nejbližší rodinu a pár p�átel je to první taková pomoc, kterou mn� a Michalovi n�kdo poskytl. Ješt�
jednou d�kuji a zárove� na vás apeluji, bu	te velmi opatrní a pokud jezdíte na kole, tak vždy s p�ilbou a �ádn�
osv�tleni.  

  D�kuji.                   Podoláková.   

Tip na výlet v Nízkém Jeseníku – 	ervená hora 749 m n. m.
�ervená hora, nejvyšší místo bývalého okresu Opava, se nachází v sousedství m�sta 

Budišov nad Budišovkou. Její pon�kud ploché, zalesn�né temeno, p�sobí zcela nenápadn�
a dává o sob� v�d�t pouze �ervenou barvou na televizním p�evad��i, skromn� vykukujícím mezi stromy. �ervená 
hora nabízí n�kolik zajímavostí. 

V  Bruntále  za  Kauflandem  odbo�íte  vlevo  na  Rázovou a Leskovec, projedete obcí Dvorce a pokra�ujete 
ve sm�ru na Budišov nad Budišovkou. V Horních Guntramovicích odbo�íte vpravo a za osadou, v kopci, asi 200 
metr� p�ed místem, kde stojí stožáry v�trných elektráren, odbo�uje vlevo polní cesta (odbo�ka Zlatá lípa). 
Zhruba po sto metrech na louce za lesíkem se dá zaparkovat. Z Vrbna ujedete 54 km.  

První zastavení se nabízí jen pár krok� od místa parkování.   
Na míst� hromadného hrobu padlých v prusko – rakouské válce z roku 1758 bylo v roce 1999 vytvo�eno 

místo, vyzývající k porozum�ní mezi národy a zárove� krásné odpo�inkové místo uprost�ed p�írody. Ve sm�ru 
od opraveného památníku s k�ížem jsou každoro�n� p�idávány další a další žulové �tverce s nejr�zn�jšími nápisy 
nebo jen se jmény, v�nované sympatizanty, jednotlivci, spolky, m�sty, církevními �i r�znými jinými institucemi 
z �eské republiky, N�mecka i celé �ady dalších zemí. Jejich po�et p�ekro�il 200. Najdete tu i jména ob�an�
našeho  m�sta.  V  �ervnu  2011  byla  na  tomto  míst�  slavnostn�  otev�ena  kaple,  postavená  z  dar�   �eských 
i n�meckých ob�an�.  

Od Cesty �esko-n�meckého porozum�ní pokra�ujete po polní cest� ve sm�ru ke Zlaté líp�. 
D�ív než se cesta zato�í doleva, m�žete se vydat šikmo p�es louku k lesu. Když najdete na okraji lesa lesní 

cestu, po pár krocích uvidíte vlevo mezi stromy bývalý lom, kde se nachází h�ibovitý útvar, poz�statek po 

Výzva ob�an�m a firmám 

Listárna 
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sope�né �innosti. Žel, p�ístup k lomu není zna�ený, musíte obcházet po louce k�oví a les, dokud nenajdete onu 
lesní cestu. Odbo�ka z polní cesty do lomu p�edstavuje jen asi 500 m ch�ze.  

Cituji z brožurky Jesenické sopky, vydané Klubem za Starý Bruntál: „�ervená hora, osamocený starovulkán, 
se nepo�ítá p�ímo do soustavy Jesenických sopek, ale svojí polohou je na sm�ru zemské pukliny jako ostatní 
Jesenické sopky, také charakteristikou svého složení je s nimi totožná“. „Olivnické �edi�e p�ekryly starší 
vulkanické produkty a krom� lávového proudu ztuhly v kráteru sopky do h�ibovitého tvaru, který je tak p�kn�
patrný na �ervené ho�e.“  

Z lomu se vrátíte zp�t na polní cestu.  
Další zastavení si m�žete dop�át u Zlaté lípy. Ve stínu v�tví košatého stromu stojí odpo�ívadlo, kde m�žete 

posed�t a relaxovat. Zlatá 
Lípa byla v roce 2010 jedním 
z deseti finalist� sout�žících 
o strom roku.  

U lípy se nabízí p�kný 
rozhled  do  okolní   p�írody 
a na informa�ní tabuli si 
m�žete p�e�íst hned n�kolik 
pov�stí, které se k líp� vážou. 
Jedna z nich vypráví, jak 
generál Laudon stál p�i 
jednom útoku u staré lípy na 
�erveném kopci. V tom 
p�ilet�la kulka, která by ho 
jist� zasáhla, kdyby se 
nezaryla do kmene lípy, která 
tak generálovi zachránila 
život. Ten zvolal: „Ó, ty zlatá 
lípo.“ Od té doby se lípa 
nazývá „Zlatá“. U Zlaté lípy 
stojí turistický rozcestník, 
p�ichází sem odbo�ka modré 
turistické trasy. Po ní se m�žete vydat na vrcholek �ervené hory.  

Vrchol je od místa parkování vzdálen zhruba dva a p�l kilometru a p�evýšení tu není ani celých sto metr�. 
Tém�� žádný fyzický výkon, za to krásná procházka, plná dojm�. 

Za Zlatou lípou se polní cesta po 
chvíli m�ní v lesní. Kolem televizního 
p�evad��e vystoupáte na h�ebenovku. 
V cíli cesty se nabízí další zajímavost 
v podob� meteorologické stanice. Za 
oplocením, na pozemku stanice, stojí 
památník  z  roku   2002,   postavený 
u p�íležitosti 50. výro�í stanice, se 
jmény pracovník�, kte�í se na jejím 
provozu celá ta léta podíleli. Už jste si 
jist� spo�ítali, že meteorologická 
stanice byla vybudována v roce 1952. 
Sloužila pot�ebám st�elnice ve 
vojenském prostoru Libavá a m��ila 
balistický vítr pro d�lost�electvo. 
V roce 1954 byla p�edána 
Hydrometeorologickému ústavu Praha 
a za�len�na do civilní profesionální 
sít�. Než se tady za�nete po�ádn�
rozhlížet, ur�it� neujde vaší 

Sope�ná h�ibovitý útvar v lomu na 	ervené ho�e 

Sope�ná - h�ibovitý útvar v lomu na 	ervené ho�e 

Meteorologická stanice na 	ervené ho�e
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pozornosti informa�ní tabule. Podle o�íslovaných obrázk� na tabuli si m�žete p�i�adit informace k jednotlivým 
za�ízením za oplocením a zjistit, které z nich slouží k m��ení srážek, slune�ního zá�ení, výpar� a jiných veli�in 
nebo jak vypadá kulová anténa pro m��ení úderu blesku. Vy�erpávajícím zp�sobem jsou zde popsány všechny 
�innosti, kterými se stanice zabývá a nechybí tu ani vý�atek z kroniky stanice. 

Zp�t se m�žete vrátit bu	 stejnou cestou kolem Zlaté lípy a vychutnat si pohled na Velký a Malý Roudný. 
Pokud neradi chodíte po stejných cestách, m�žete sejít po modré do Horních Guntramovic a k autu dojít asi jeden 
kilometr do kopce po hlavní silnici. Takto je to o n�co delší, ale i s odbo�kou do lomu nenachodíte víc jak 8 km. 

Pokud jste nem�li p�íležitost navštívit Budišov nad Budišovkou, ur�it� se tady zastavte.  
Malebné m�ste�ko, �ítající málo p�es t�i tisíce obyvatel, leží v kotlin� mezi Nízkým Jeseníkem a Oderskými 

vrchy. 
Vedle monumentálního 

jednolodního pozdn� barokního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie 
z roku 1755 stojí m�stská radnice 
v barokním stylu ze 17. století. 
P�ed kostelem se nachází funk�ní 
kašna, údaje o jejím vzniku se 
místním nepoda�ilo zjistit. Snad 
jenom tolik, že kašnu lze spat�it již 
na fotografiích z roku 1920. Jen 
pár krok� od centra m�sta spojuje 
centrum s další zástavbou pozdn�
barokní p�ší kamenný most 
s pískovcovou plastikou sv. Jana 
Nepomuckého již z roku 1725. 
Pr�jezdu automobil� zde brání 
d�lní vozík bohat� zdobený 
kv�tinami, symbol hornické 
minulosti m�sta. V dávných 
dobách bylo m�sto nalezišt�m 

st�íbrných a olov�ných rud. V sousedství mostu, v barokním objektu bývalého vodního mlýna, se nachází 
muzeum b�idlice. 

Na zpáte�ní cest� se m�žete ješt� zastavit na hrázi Slezské Harty.  
Když jsme tento výlet absolvovali, prohlásil náš vnuk (školák), že to byl ten nejkrásn�jší výlet. T�eba u svých 

ratolestí také usp�jete. 
Podrobné informace o vzniku Cesty �esko-n�meckého porozum�ní a stavb� kaple, v�etn� fotografií, jsem pro 

vás p�ipravila do p�íštího Zpravodaje. 
Helena Rusková 

  2. 4. Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
  2. 4. Šikovné ru�i�ky, 17:00, St�echa 
  3. 4. vernisáž výstavy „FotKI“ – vystavuju Fotoklub Ivan�ice – 16:00 hod - St�echa 
  3. 4. Po�íta�ový kurz – Excel, 16:00-17:30, St�echa 
  4. 4. Univerzita volného �asu, 16:00-18:00, St�echa 
  4. 4. Po�íta�ový kurz na úpravu digitální fotografie, 16:00-18:30, St�echa 
  5. 4.    Kv�ty paní Operety od 19.30 hod v Libuši Karlova Studánka 
  6. 4.    výšlap Klubu vrbenských turist� - Vidnava – �ervená Voda – Hradisko – Žulový   vrch – Vápenná   
  6. 4. „Nejmilejší koncert“ – po�ádá D�tský domov Vrbno ve spolupráci s m�stem Bruntál – p�ehlídka 
 zájmové um�lecké �innosti d�tí z d�tských domov� – 9:00 hod – M�stské divadlo Bruntál 
  8. 4. Cvi�ení �chi-kung, 17:30-18:45, St�echa 
  8. 4. Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 15:00-16:30, St�echa 
  8. 4. Angli�tina Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� na duben 2013 

Zlatá lípa 

Kašna v Budišov� n. B. 
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  8. 4. Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
  9. 4. Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
  9. 4. Virtuální univerzita t�etího v�ku, kurz Lesnictví, 14:00-15:30, St�echa 
10. 4. „ONE KURDE ŠOU“ Rudy z Ostravy, 19:00, St�echa 
10. 4. Po�íta�ový kurz – Excel, 16:00-17:30, St�echa 
11. 4.    P�ednáška Centra život a zdraví na téma „Dolomity“ – p�ednáší Magda Škrlová, BN – 18:00 hod - 
 St�echa 
11. 4. Po�íta�ový kurz na úpravu digitální fotografie, 16:00-18:30, St�echa 
12. 4.    Koncert Hudební pot�šení  od 19:30 hod Libuše Karlova Studánka 
13. 4.    11. ro�ník memoriálu Št�pána Jašky – od 11:00  hod – Prad�d  rozcestí k Barborce 
od 13. 4. – Vrbenský drá�ek – seriál cyklistických závod� – po�ádá ACS Vrbno 
14. 4. Vodnická pohádka – hraje Divadýlko Mrak Havlí�k�v Brod, 15:00, St�echa 
15. 4. Cvi�ení �chi-kung, 17:30-18:45, St�echa 
15. 4. Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 15:00-16:30, St�echa 
15. 4. Angli�tina Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
15. 4. Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
16. 4. Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
16. 4. Šikovné ru�i�ky, 17:00, St�echa 
17. 4. Po�íta�ový kurz – Excel, 16:00-17:30, St�echa 
18. 4. Univerzita volného �asu, 16:00-18:00, St�echa 
18. 4. Po�íta�ový kurz na úpravu digitální fotografie, 16:00-18:30, St�echa 
19. 4.    Evropský kabaret od 19:30 hod Libuše Karlova Studánka 

20. 4.    Výšlap Klubu vrbenských turist� - Lipová Lázn� – T�i studánky – jeskyn� na Pomezí – Lipová Lázn�  
22. 4. Cvi�ení �chi-kung, 17:30-18:45, St�echa 
22. 4. Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 15:00-16:30, St�echa 
22. 4. Angli�tina Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
22. 4. Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
23. 4. Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
23. 4. Prezenta�ní akce firmy ZEPTER, 12:00-18:00, St�echa 
23. 4. Virtuální univerzita t�etího v�ku, kurz Lesnictví, 14:00-15:30, St�echa 
23. 4.    „Jarní koncert“ – po�ádá ZUŠ Vrbno – 18:00 hod – kostel sv. Michala 
24. 4. p�ednáška na téma „Pohybem a studiem ke zdraví“ – p�ednáší Zdenka Hrázská, lektorka 
 komunikace a mezilidských vztah� – 18:00 hod - St�echa 
24. 4. Po�íta�ový kurz – Excel, 16:00-17:30, St�echa 
25. 4. P�ednáška Centra život a zdraví na téma „Má víra vliv na život �lov�ka? –  p�ednáší Martin Šev�ík 
 - 18:00 hod - St�echa 
25. 4. Po�íta�ový kurz na úpravu digitální fotografie, 16:00-18:30, St�echa 
26. 4. Sch�ze KS�M, 16:30, St�echa 
26. 4.    Adamusovo trio od 19.30 hod Libuše Karlova Studánka 
26. – 29. 4. – zájezd Na Podyjí – po�ádá Klub vrbenských turist�  
27. 4.    „	arohrátky na koš�atech“ – po�ádá Spolek P�átelé Vrbenska – od 14:00 hod – Záme�ek Grohmann 
28. 4. P�edmájová veselice, po�ádá LKŽ Vrbno, 16:00, St�echa 
29. 4. Cvi�ení �chi-kung, 17:30-18:45, St�echa 
29. 4. Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 15:00-16:30, St�echa 
29. 4. Angli�tina Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
29. 4. Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
30. 4. Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
30. 4. Šikovné ru�i�ky, 17:00, St�echa 

do 10. 4.    Galerie na schodech – Gymnázium Vrbno - výstava fotografií L. Tome�ka „Portrét“.   
do  3. 5.    „To je náš sv�t“ - výstava autorské tvorby manžel� Jurne�kových z Brna – Art  
                 Galerie Penzionu u �eky Karlovice 

každou sobotu tane�ní ve�ery v Kavárn� Libuše Karlova Studánka v 19:00 hod. 

Na	a Trzaskaliková, St�edisko kultury a vzd�lávání ST�ECHA 
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„Dovolte, abych se Vám p�edstavil. 
Tož, ja su Ruda, Ruda z Ostravy, ale všeci chlapi 
v robot� mi �ikají Ostravak, bo žiju v Ostrav�, 

tuž to je logicke, no ni?“ 

Michal Kaval�ík
známý  pod  p�ezdívkou  Ruda  z  Ostravy,  je  �eský herec, zp�vák 

a moderátor, pocházející ze Slezska. Vystudoval Ostravskou 
konzervato�, obor hudebn�-dramatický, v letech 1992–1998 vystupoval 
v  divadlech  v   Ostrav�,   �eském  T�šín�   a   v   Liberci.   Ú�inkoval 
v muzikálech Dracula,  Evita,   Hamlet  a  Krysa�,   v  sou�asnosti  hraje 
v muzikálu Cikáni jdou do nebe a je reportérem KnorTime na TV 
Barrandov. Od 18 let pracuje jako rozhlasový moderátor (stanice 
Morava, Hrad, Euro-K, City, Blaník a Bonton). Do pov�domí široké 

ve�ejnosti se dostal pomocí po�ad� Na stojáka a X Factor pod p�ezdívkou Ruda z Ostravy. S pomocí 
Noisebrothers  vytvo�il  hudební  klip  „Markéta“  –  parodie  na  píse�  „Falling  Slowly“, s Martinou Pártlovou 
a s pomocí Janka Rubeše a United labels, SE, zase klip „Ostrava“, který paroduje píse� „Empire State of Mind“ 
od Jay-Zho a Aliciy Keys. Tento videoklip se stal b�hem 2 týdn� s 1.750.000 zhlédnutími nejsledovan�jším 
videoklipem všech dob �eského internetu. 20. zá�í 2010 se uskute�nila premiéra nového klipu nazvaného 
„Ve�ejný nep�ítel“, jež je parodií na klip slovenského rappera Rytmuse. Ve stejném roce na Ó�ku zazpíval 
ukázku své nové písn� „Tata zvrací“ - parodie na píse� „Paparazzi“ od „Lady Gaga“. 

V listopadu 2010 obdržel Ruda z Ostravy Cenu Ó�ka v nové kategorii nejlepší zakázaný klip. 
20. prosince 2010 si tento fenomén �eského internetu p�ipsal na sv�j ú�et další prvenství a umístil na Youtube 

první �eský hudební klip ve 3D. Happy brzdej, Natašo! je parodie na Birthday song kanadského písni�ká�e Jona 
Lajoie a Ruda z Ostravy jej nato�il op�t v produkci United labels.  

Ú�inkoval v rámci Letních Shakespearovských slavností v Ostrav� v roce 2012 jako Kotrba, mladík z vesnice, 
a to ve h�e Marná lásky snaha.  

Ruda z Ostravy je oblíbeným moderátorem a bavi�em. V sou�asné dob� baví poslucha�e od 12 do 14 hodin 
na Frekvenci 1 a v novém po�adu televize Ó�ko si vzal na mušku sv�t “Selebrit." 
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Spolek P�átelé Vrbenska informuje 

V den, kdy se všude v okolí pálí �arod�jnice a praskají ohýnky, p�ipravil 
Spolek P�átelé Vrbenska pro �arod�jnice, d�ti a všechny p�íznivce  

„	arohrátky na koš�atech“. 

Uskute�ní  se  v  sobotu  27.  3.  2013 v areálu Záme�ku Grohmann. P�ílet 
a p�ivítání Jesenických �arod�jnic provede nejstarší �arod�jnice ze 
Zámecké hory. Ta všem rozdá letecké pr�kazky, do kterých budou 
�arod�jnice sbírat 5 sout�žních razítek. Kdo tyto úkoly nesplní, nebude mu 
povolen odlet dom�. Za každou spln�nou disciplínu �arod�jnice dostanou 
jeden „zla�ák“.  

Po setm�ní se všechny �arod�jnice podle zvyku upálí a tím uvítáme jaro. 
V atriu Záme�ku Grohmann bude p�ipraveno zahradní ob�erstvení a pobaví 
vás hudební skupina MODULOR z Bruntálu. 

Za Spolek P�átelé Vrbenska Karel Michalus 
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KULTURNÍ  PROGRAM
  5. 4. – Kv�ty paní Operety od 19.30 hod v Libuši 
12. 4. – Koncert Hudební pot�šení od 19.30 hod Libuše 
19. 4. – Evropský kabaret od 19.30 hod Libuše 
26. 4. – Adamusovo trio od 19.30 hod Libuše 
Tane�ní ve�ery v Kavárn� Libuše – každou sobotu v 19.00 hod. 

PROCHÁZKA  PO  KARLOV�  STUDÁNCE
Každý pátek v 15.00 hod, sraz p�ed Libuší. Povídání o míst�, historii i o okolí. Provází Barbora Doleželová – 
kulturní referentka. V p�ípad� nep�íznivého po�así se uskute�ní virtuální vycházka ve velké jídeln� na Libuši. 

ODPOLEDNÍ  A VE	ERNÍ  PROCEDURY, VACU WELL, VIBROSAUNA  -   
V LETNÍCH  LÁZNÍCH
Provozní doba pro ve�ejnost + informace, rezervace, �asování procedur v Letních lázních  -  tel. �. 554 798 314 
Pond�lí – pátek   15:30 – 20:00 hod 
                sobota  14:00 – 20:00 hod 
                ned�le  14:00 – 18:30 hod (pouze klasické masáže) 
SOLNÁ JESKYN�
Pond�lí – pátek     15:30 – 20:00 hod. 
Sobota                   14:00 – 20:00 hod. 
Ned�le                   14:00 – 18:30 hod. 

 BAZÉNOVÝ KOMPLEX V LETNÍCH LÁZNÍCH
tel. 554 798 820 - bez objednávek, denn�      10.00 – 21.30 hod 

INFORMACE – jsou dostupné také na internetu www.k.studanka.cz
Zpracovala: Barbora Doleželová – kulturní referentka 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� na duben 2013 
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  2. 4. 2013 v 17:00 hod.  Vernisáž výstavy výtvarných prací žák� ZŠ Zlaté Hory - V Galerii SNOP 
 M�stského muzea. 

  3. 4. 2013 v 17:00 hod.   Celnice - cyklistický závod - Start p�ed prodejnou Sport Ivan. Rovinatá 
�asovka - Goldtour Zlaté Hory. Po�ádá SKM Zlaté Hory. 

  6. 4. 2013 od 10:00 hod.  Klondike ve Zlatých Horách - Od 10:00 hod. p�ed radnicí na nám�stí. Sout�ž 
 zlatokop� a nejen jich - otevírání zlatokopecké sezony. 

17. 4. 2013 v 17:00 hod.   Celnice naopak - cyklistický závod - Start - Hrani�ní p�echod ZH. Rovinatá 
�asovka - Goldtour Zlaté Hory. Po�ádá SKM Zlaté Hory. 

25. 4. 2013 v 17:00 hod. Jarní koncert - V koncertním sále ZUŠ ve Zlatých Horách. Vystoupí sólisté  
 a soubory ZUŠ. 

27. 4. 2013  Okrsková sout�ž v požárním sportu - H�išt� Ond�ejovice. Po�ádá SDH Zlaté H. 

30. 4. 2013 v 16:00 hod.  Pálení �arod�jnic - Zahájení turistické sezóny na Zlatohorsku. 

5. 4. 2013 ve 20:00 hod. 
Jení�ek a Ma�enka: Lovci �arod�jnic - Vstupné 89,- K�,  
83 min., Bontonfilm, 2D, p�ístupný od 12 let, �eské titulky.  

6. 4. 2013 v 15:00 hod. 
	ty�lístek ve službách krále - Vstupné 100,- K�, 90 min.,  
CinemArt, 2D, mládeži p�ístupný, v p�vodním zn�ní.  

6. 4. 2013 v 17:30 hod. 
Martin a Venuše - Vstupné 90,- K�, 102 min., Bioscop,  
2D, mládeži p�ístupný, v p�vodním zn�ní.  

12. 4. 2013 ve 20:00 hod. 
Gambit - Vstupné 89,- K�, 89 min., Bontonfilm, 2D, p�ístupný od 12 let, �eské titulky.  

13. 4. 2013 v 15:00 hod. 
Legendární parta - Vstupné 69,- K�, 90 min., Bontonfilm, 2D, mládeži p�ístupný, �eský dabing.  

19. 4. 2013 ve 20:00 hod. 
Na d�e
 - Vstupné 100,- K�, 120 min., Falcon, 2D, p�ístupný od 15 let, �eské titulky.  

20. 4. 2013 v 17:30 hod. 
Hostitel - Vstupné 89,- K�, 125 min., Bontonfilm, 2D, p�ístupný od 12 let, �eské titulky.  

26. 4. 2013 ve 20:00 hod. 
G. I. Joe 2: odveta - Vstupné 115,- K�, 99 min., CinemArt, 2D, p�ístupný od 12 let, �eské titulky.  

27. 4. 2013 v 17:30 hod. 
Spring Breakers - Vstupné 90,- K�, 94 min., Blue Sky Film, 2D, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní.  

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

Akce ve Zlatých Horách 
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M�stské divadlo 

sobota 6. 4. v 9 hod.  Nejmilejší koncert - P�ehlídka vystoupení d�tí z d�tských domov� z celého kraje.  
pond�lí 8. 4. v 19 hod. Koncert židovské hudby - Jakub Jedlinský - akordeon, Vít Chudý - housle, koncert 
 KPH pro širokou ve�ejnost. Vstupné je 120 K�, studenti a senio�i 80 K�.   
 ned�le 14. 4. v 19 hod.  Screamers - Jarní zábavné p�edstavení populární travesti skupiny. Rezervované 
 vstupenky vyzvedn�te do t�í dn� od objednání. Vstupné je v cen� 210 K� v p�ízemí  
 a 180 K� na balkon.  
pátek 19. 4. v 19 hod. Jedlíci �okolády - Romantická komedie v podání Klicperova divadla z Hradce 
 Králové. Hra roku 2011. Volné vstupenky za 230 K� a 210 K� jsou v prodeji  
 v kancelá�i divadla.  
st�eda 24. 4. v 19 hod. Muž mé ženy - Komedie chorvatského dramatika Miro Gavrana, hraje Slezské 
 divadlo Opava. 
ned�le 28. 4. v 15 hod.  Pohádková babi�ka Dadla 

Gabriel�v d�m na nám. Míru 
2. 4. až 26. 4. Výstava obraz� bruntálského rodáka Viktora Proniho 
Nenechte  si  ujít zcela mimo�ádnou výstavu. Bude otev�ena vždy v úterý až pátek od 14 do 16 hodin, v sobotu 
od 9 do 12 hodin. Vchod je vedle hlavního vchodu do budovy pošty. 

Další akce ve m�st�
�tvrtek 18. 4. Mezinárodní den památek a sídel
otev�ení památek s odborným výkladem -Expozice mlýnského náhonu, Gabriel�v d�m + výstava obrázk�
Viktora Proniho, Petrin p�ed rekonstrukcí, bunkry v zámecké zahrad�, bašta v Partyzánské ulici a m�stská 
historická expozice – po�ádá KZSB, m�sto Bruntál, Muzeum v Bruntále 
pátek 26. 4.  Jarní probouzení parku -  SV� Bruntál, m�stský park 
sobota 27. 4.  Bruntálský ba�a - tane�ní p�ehlídka soubor� i jednotlivc� SV� Bruntál, sport. hala 

Kultura v Bruntále 

44. strana

ZPRAVODAJ

M�stské divadlo Krnov 
st�eda 10. dubna v 19:00 hodin 
„Scream Show“ skupina Screamers - show oblíbené pražské travesti skupiny. Vstupné: 220 a 200 K�

st�eda 17. dubna v 19:00 hodin 
Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne – komedie. Hraje: Lidové divadlo Krnov. Vst.: 50 K�, d�ti, studenti 30 K�

úterý 23. dubna v 17:00 hodin 
P�ehlídka Základní um�lecké školy krnov - vystoupení žák� a u�itel�

pátek 26. dubna v 17:00 hodin 
Od srdce k srdci aneb d�ti d�tem - p�ehlídka soubor� SV� Mé	a Krnov 

St�edisko volného �asu MÉ�A 
ned�le 21. dubna v 15:30 hodin 
Vodníková hani�ka - loutková pohádka. Hraje: Loutká�ský soubor KRNOVÁ�EK 
Vstupné: 30 K� - Prodej vstupenek p�ed p�edstavení 

Den zem�
„KRNOV – M�STO PRO 	LOV�KA“ 

�tvrtek 18. dubna v 14:00 hodin 
Koncertní sí
 sv. Ducha - D�tské slyšení - setkání zástupc� m�sta s žáky krnovských škol 
�tvrtek 18. dubna v 17:00 hodin 
Koncertní sí
 sv. Ducha - Koncert pro stromy - žák� St�ední um�lecké školy varhaná�ské Krnov 
Po�ádá SUŠ varhaná�ská Krnov, IS MA21 Krnov  a MIKS Krnov. Vstup volný! 
sobota 20. dubna – 10:00 - 17:00 hodin 
Hlavní nám�stí - Tradi�ní jarmark ke Dni Zem� 2013 
�emeslný jarmark, hry a sout�že pro d�ti, prezentace nevládních organizací, informace o životním prost�edí 
prezentace partnerských m�st, kulturní program, ob�erstvení.  

Kultura v Krnov�
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zve všechny milovníky p�írody na výšlapy 
KDY:  6. 4. 2013 
KAM:  Vidnava – z. zn. Smolný (Venušiny misky) – �ervená Voda – Hradisko � .zn. pod Sokolím – m. zn. 
 Žulový vrch – Vápenná (20km) 
SRAZ:  6:30 u klubu LNH 

P�íhlášky do 4. 4. 2013 p�ijímá Kopil�ák Štefan mob. 732 248 236 
Cena dopravy �lenové 50 K�, ostatní 80K�. 

KDY:  20. 4. 2013 
KAM:  Lipová Lázn� (Kone�ná) – m. zn. T�i studánky – žl.zn. Lví hora – pod  Kop�ivným – jeskyn� na Pomezí 
 – z. zn.Lipová Lázn� (17km) 
SRAZ:  8:00 u klubu LNH 

P�ihlášky do 18. 4. 2013 p�ijímá Kopil�ák Štefan mob. 732 248 236 
Cena dopravy �lenové 20 K�, statní 50K�. 

Po�ádá 

T U R I S T I C K Ý    Z Á J E Z D 

Na Podyjí ve dnech 26.4. – 29.4.2013 

Odjezd: v pátek 26. 4. 2013 v 14:30 rozcestí v Železné, 14:35 hotel Prad�d, 14:45 aut. zastávka u klenot,  
                            14:55 nádraží �D, 15:05 Karlovice, 15:30 Bruntál st. Aut. nádraží.
Návrat: v pond�lí 29. 4. 2013. 

Doprava: 45 místným autobusem, cena dopravy – �lenové 470 K�., ne�lenové 620 K�. 

Ubytování: v pezionu Vranovská P�ehrada v 5 l�žkových bungalovech se sociálním za�ízením a  
za�ízenou kuchy�kou. Cena ubytování 780 K�.  
Dopravu i ubytování zaplatit do 24. 4. Ú�astníci, kte�í nejsou z Vrbna, mohou zájezd zaplatit v autobusu. 

Stravování: z vlastních zásob, ve Vranov� jsou restaurace i obchody. B�hem túr možnost ob�erstvení 
ve vesnicích, kterými túry prochází. 

PROGRAM: 
1. den –  Vranov nad Dyjí – �.zn. Hamerské vrásy – Ledové sluje – na Keplech – z.zn. Hardecká  vyhlídka – 
 m.zn. na Keplech – �.zn. �ížov (15km) kratší trasa   delší trasa – pod �ížovem – �.zn. Lukov 
 (19km)  
2 .den –   Lukov – �.zn. P�í�ky – z.zn. Nový Hrádek – z.zn. P�í�ky – �.zn. u Milí�e – Sobes – visutý  most – 
 Havraníky – Popice (17km) 
3 .den –   Znojmo – �.zn. Kraví hora – Konice – Havraníky – cyklo 5001 Kapucínský vrch – z.zn.    
 Sealsfield�v kámen – z.zn. Trouznické údolí – žl.zn. Znojmo (16km) 
Po tú�e k ve�eru odjezd dom�

Charakter túr: st�edn� náro�ný a nenáro�ný. 
Pozor: s sebou platný OP, karti�ku pojiš�ovny, turistické oble�ení (plášt�nku). Pojišt�ní organizátor nezajiš�uje. 
Každý ú�astník jde na vlastní nebezpe�í, organizátor zajiš�uje pouze dopravu, ubytování, vedení a organizaci túr. 
Vše ostatní je soukromou záležitostí ú�astník�. 

za KVT Kopil�ák Štefan 
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Chcete zhubnout? Víme jak!
P�i  pohledu  do zrcadla si 

nejedna z nás �ekne, že by cht�lo 
dát pár kilo dol� nebo zpevnit. 
S p�íchozím jarem a leh�ím 
oble�ením je nasnad� otázka, jak 
toho nejsnáze a nejrychleji 
dosáhnout. A tady zklamu 
všechny �tená�e, protože žádná 
zaru�ená dieta typu „sním jedno 
jablko k snídani, n�co málo 
k ob�du, ve�e�i vynechám…“ 
nefunguje. Tedy ne trvale. 
Pokud chcete skute�n� trvale 
snížit hmotnost, nesmíte t�lo 
trápit hladov�ním, ale naopak  
mu  dop�át  v  rozumné  mí�e  
zdravé  potraviny,  dostatek  
ovoce,  zeleniny,  vlákniny,  kvalitního  masa a mlé�ných výrobk� p�ibližn� 6 x denn�. Metabolizmus je také 
pot�eba nastartovat cvi�ením. Bez n�j to také dost dob�e nejde. Obzvlášt� pokud by m�l denní energetický výdej 
p�esahovat p�íjem o cca 2000 kJ.  

Jestliže tedy chcete opravdu zhubnout bez jojo efektu, cho	te cvi�it, plavat, procházejte se. Jakýkoli pohyb je 
dobrý, pokud je v ur�itém tempu (lážo plážo procházka �i plavání na paní radovou nebude tou nejvhodn�jší 
aktivitou, nicmén� i tak platí, že je lepší n�co, než nic).  

Pokud si tedy nejste jistí, co d�lat, nebaví Vás cvi�it samotné, chcete vytvarovat postavu, p�ij	te k nám do 
Sokolovny. Nabízíme zumbu a posilovací lekce, které vedou zkušené instruktorky. I posilování má svou 
nezastupitelnou roli ve shazování p�ebyte�ných kil, ve svalech jsou totiž „spalovány tuky“. Na požádání m�žeme 
také zm��it množství tukové tkán� a zhodnotit, jak jste na tom. Je to tedy jen na Vás, jakou cestu zvolíte!  

My Vás každopádn� srde�n� zveme! viz rozpis níže 

ASPV informuje... 
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2.  ro�ník seriálu cyklistických závod� pro d�ti a mládež 
MIKROREGION VRBENSKO

Vrbenský drá�ek je seriál cyklistických závod� pro d�ti a mládež. Jednotlivé závody se konají v obcích 
náležících do Mikroregionu Vrbensko.   
ZÁVODY:

• so 13. dubna  Mnichov – cykloareál �erná Opava 
• ne 28. dubna     Vrbno pod Prad�dem – U Jamajky 
• so   4. kv�tna Ludvíkov – Autocamping Dolina 
• so 18. kv�tna Karlovice- Penzion U �eky 
• so   8. �ervna Malá Morávka u Myšáku 
• so 15. �ervna Karlova Studánka  
• so 22. �ervna finále: Mnichov –cykloareál �erná Opava 

Podrobnosti o jednotlivých závodech budou zve�ejn�ny na www.acsvrbno.estranky.cz . 
Start závodu je vždy v 10hod. Prezentace je od 9hod.  
Startovné je 5,- na každý závod. 
KATEGORIE:   

− kategorie A    starší žáci, kadetky – ro�níky hoši 2000-1999, dívky 1997-1998 
− kategorie B   mladší žáci, žákyn� – ro�níky hoši 2001-2003, dívky 1999-2001 
− kategorie C    p�edžáci hoši 2004 a mladší, dívky 2002 a mladší 
− kategorie D    za�áte�níci  - bez rozdílu  

Kategorie dle v�ku jsou pouze orienta�ní, v závodech jsou up�ednost�ovány starty na rozjíž	ky tak, aby spolu 
závodily d�ti stejné výkonnosti bez ohledu na v�k. Zkušen�jším závodník�m je umožn�n start ve vyšší kategorii.  

BODOVÁNÍ: 
V každém závod� bude vytvo�eno jedno celkové po�adí ze všech kategorií. Body se 
ud�lují podle klí�e: poslední závodník získává po�et bod� rovnající se výslednému 
�asu vít�ze.   
První závodníci získávají navíc koeficient: 46,37,29,22,16,11,7,4,2,1 
V tabulce celkového po�adí budou kategorie barevn� odlišeny. 
Vyhlášení celkového po�adí prob�hne v rámci finálového závodu. 

www.acsvrbno.estranky.cz  Alena Mlyná�ová
mlynarova.a@seznam.cz , mob. 733707736

19. b�ezna 1993 nám 
Ministerstvo vnitra 
orazítkovalo stanovy ACS 
Vrbno a tak vznikl ve Vrbn�
tehdy druhý sportovní oddíl. 
Vedle dominantního Sokola 
Vrbno pod Prad�dem jsme 
stáli  se zhruba patnácti �leny 
a pouhými �ty�mi závodníky 
p�ed nelehkou, ale 
samostatnou cestou. Jako 
hlavní cíl naší práce jsme si 
vytý�ili výchovu cyklistické 
mládeže, teprve další v po�adí 
z�stala zájmová cyklistická 
�innost našich �len�. 

Vrbenský Drá�ek 

Dvacet let. 
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S výchovou cyklistické mládeže jsme již m�li 
dlouholetou zkušenost. Už v roce 1980, ješt�
v Sokole, jsme založili cykloturistický oddíl 
mládeže   TOM   Drá�ata.   Protože  jsme  ale 
u funkcioná�� Sokola nenašli žádné pochopení 
pro naši práci, p�ešli jsme po roce 1985 do 
LOKO Krnov a po n�kolika letech ve Vrbn�
vzniklo odlou�ené pracovišt� Loko Krnov. 
Po�átkem devadesátých let jsme již svými 
výsledky mate�ský oddíl p�esko�ili, a protože 
LOKO Krnov se ocitl v krizi, rozhodli jsme se 
k samostatné práci. V roce 1995 jsme 
vymysleli a založili Jesenický Šnek, župní 
seriál silni�ních závod�, který po n�kolika 
letech m�l až 15 závod� ro�n�. Od roku 2001 
jsme založili a po�ádali krajský seriál 
cyklokros� Oderský pohár, který se také po 
n�kolika letech rozb�hl ve druhý nejlepší 
cyklokrosový seriál v �R.      Když nám 
mládež v oddíle p�ibývala, nastal �as 
k založení cyklistické t�ídy na sportovním 
gymnáziu ve Vrbn�. Z po�áte�ních 3 student�
v roce 1995 je dnes na SG 15-19 cyklist�. 
Význam této t�ídy p�esahuje krajská m��ítka. 
Je to jediné Gymnázium s cyklisty na celé 
Morav�. 

Naše práce s mládeží tak za�ala být 
viditelná i v celostátním m��ítku, a tak nám 
v roce 2007 bylo p�id�leno krajské Sportovní 
centrum mládeže /SCM Vrbno/. Každý rok se 
staráme o 20-30 nejlepších cyklist� ve v�ku od 
15-19 let v rámci Moravskoslezského kraje. 
Od roku 2012 máme i Sportovní st�edisko 
/SpS Vrbno/, kde je 15-20 nejlepších cyklist�
ve v�ku od 11-14 let. Podruhé už také 
po�ádáme cyklistický seriál Vrbenský Drá�ek, 
který je ur�en pro nejmladší cyklisty až do 
v�ku 14 let. 

Ve vý�tu našich úsp�ch� ve výchov�
mládeže je již více jak 10 reprezentant� �R, 
dosáhli jsme zisku 14 titul� mistra �R jak na 
silnici, tak i v cyklokrosu, a naši odchovanci se  

stali mistry sv�ta /Zden�k Mlyná�/, mistry Evropy /Lubomír Petruš/. V sou�asné dob� p�sobí p�t našich 
odchovanc� v kontinentálních týmech /L. Petruš, D. Hynek, T. Markos, J. Tomek a D. Dvorský/.  

Z naší iniciativy byla rovn�ž postavena cyklistická dráha �erná Opava, která v krajském m��ítku rovn�ž nemá 
obdoby. Je pravideln� využívána k tréninku všemi v�kovými skupinami cyklist� a jsou na ní po�ádány 
cyklistické závody od místních /Tritur/, regionálních /Vrbenský Drá�ek/, krajských /Oderský pohár/  až po 
republikové /�P Masters/. 

Záv�rem bych cht�l pod�kovat všem rodi��m, kte�í nám jakkoliv pomáhali p�edevším s po�ádáním akcí pro 
mládež, sponzor�m, za jejichž peníze jsme vozili d�ti na závody a všem minulým i sou�asným �len�m ACS za 
to, že p�išli a podn�covali mládež k lepším výkon�m. 

Sami sob� pak musíme pop�át hodn� sil, pevné nervy a také trochu pen�z, abychom v této práci mohli 
pokra�ovat i v p�íštích letech.                       

acsvrbno. estranky.cz 
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     Poslední dubnovou sobotu 27. 4. 2013 odstartuje v Karlovicích cyklistický závod Cena Trispolu – Jarní 
klasika, jehož po�adatelem je ACS DRAK Vrbno. Jde o úvodní závod celoro�ní sout�že Slezský pohár 
amatérských cyklist� 2013 a odstartuje ve 12 00   u firmy Trispol hlavním závodem. O minutu pozd�ji odstartují 
kategorie mládeže, žen a starších pán� nad 60 let. Ti také jedou zkrácenou trasu, i když cíl všech závodník� je 
v Suché Rudné. Závodí se tak na distancích od 18 do 70 kilometr�. Propozice a další informace lze získat na 
www.acsvrbno.estranky.cz. 

Závod je již tradi�ním otevíráním cyklistické sezony, když poprvé se Cena Trispolu jela v roce 2000 jako 
závod Jesenického šneku. Od lo�ského roku se pak stal sou�ástí SPACu a získal tak na atraktivit� pro širší 
skupinu závodník�. Ve výsledkových listinách m�žeme najít slavná cyklistická jména, když n�kolikrát vyhrál 
bývalý mistr sv�ta v cyklokrosu Zden�k Mlyná�, nebo také známý krnovský Zbyn�k Ocásek. Také další jména ve 
výsledcích , by� i nevyhráli, sv�d�í o oblib� tohoto závodu. Mládežnickou kategorii pravideln� vyhrávají studenti 
vrbenského gymnázia, kte�í také dosáhli mnoha výborných výsledk� ve sv�tové cyklistice. Mezi jinými Lubomír 
Petruš, který se pozd�ji stal mistrem Evropy cyklokrosu nebo Mat�j Lasák a David Dvorský, juniorští 
reprezentanti �R. Loni se poprvé jelo na nové trase, se kterou si nejlépe poradil opavský Lukáš Heinrich p�ed 
Romanem Galatíkem a Marianem Hajzlerem. V ženách zvít�zila Lucie Gruchalová a mládežnickou kategorii 
vyhrál Rostislav Brokeš.  

Na fotografii vidíme kompletní stupn� vít�z� všech kategorií, které se díky p�knému po�así poda�ilo vyfotit 
p�ed Obecním ú�adem v Karlovicích, který poskytl prostory pro kancelá� závodu a zabezpe�ení sportovc�. 
Vedení  obce  p�islíbilo  pomoc  i  pro  tento  ro�ník  a  tak  doufáme, že se podobná fotografie z vyhlášení poda�í 
i letos.  

ACS DRAK Vrbno také zve malé adepty cyklistiky na své tréninky, které probíhají v pátek od 14:30 
v Sokolovn� ve Vrbn� a od dubna budou probíhat pravidelné tréninky od 16, 00 na kole v prostoru dráhy BMX 
�erná Opava v Mnichov�. Program trénink� vede zkušená trenérka a je ur�en pro d�ti od 6-12 ti let. Tréninky 
probíhají v areálu cyklistické dráhy a je vhodný doprovod rodi��, zejména u menších d�tí. V areálu dráhy je také 
d�tské h�išt�, které lze využít i pro menší d�ti a využít tak aktivn� �as tréninku. Informace a kontakty na trenéry 
lze taktéž nalézt na stránkách ACS DRAK Vrbno 

 acsvrbno. estranky.cz 

Cena Trispolu - Jarní klasika 
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Za mlhavého po�así, avšak v o to lepší atmosfé�e, se v ned�li 24. 2. 2013 uskute�nil první ro�ník závod�
KARETA MASTERS CUP VRBNO. Na start se postavilo celkem 54 p�íznivc� lyžování, kte�í se nenechali 
odradit rozmary po�así a utkali se mezi sebou na trati ob�ího slalomu. Ve t�ech slou�ených kategoriích mezi 
sebou zm��ily síly ženy a v p�ti pak muži. Protože se jednalo o závody masters, bylo podmínkou dosažení 
alespo� osmnácti let v�ku. V nejmladší kategorii muž�, takzvaných �ekatel�, si vít�zství odnesl domácí Pavel 
Janoszek, který zárove� dosáhl nejlepšího �asu dne i v sou�tu obou kol. Rovn�ž v následující slou�ené kategorii 
do 44 let dominoval místní Jan Hvorecký, startující v barvách HV SPORT. V kategorii muž� do 54 let 
dominoval Petr Novotný ze SKI ANNABERG. Kategorii do 60 let opanoval Zdenek N�mec z KARETY Bruntál 
a kone�n� v nejstarší kategorii zvít�zil zkušený Ji�í Drlík, startující za SKI ANNABERG. V ženách si vít�zství 
odnesla v kategorii �ekatelek Monika Št�pánová z klubu LO Hackimax Olomouc, v kategorii do 44 let usp�la 
Martina Brachtlová z TC Prad�d. Vít�zkou nejzkušen�jší kategorie žen se stala bývalá úsp�šná závodnice Alena 

Bouzková, startující za místní vrbenský 
oddíl. Celá výsledková listina je ke 
stažení na stránkách Ski areny Vrbno 
www.skiarenavrbno.cz. Že v�k nemusí 
být p�ekážkou ani v tak náro�né 
disciplín�, jakým sjezdování je, sv�d�í 
fakt, že nejstaršímu závodníkovi 
Vlastimilu Sembdnerovi z  B�idli�né 
bylo bezmála sedmdesát let. Ten si od 
hlavního sponzora odnesl upomínkový 
dárek. Závody i p�es nep�íze� po�así 
prob�hly v p�íjemné a p�átelské 
atmosfé�e  a  po�adatelé  ze  Skiareny  
Vrbno zvou už nyní na další ro�ník 
závod�,  a  sou�asn�  d�kují sponzor�m 
a spolupo�adatel�m za pomoc p�i 
organizaci.  

Za Ski arenu Vrbno Michal Kafura 

Ve Ski aren� Vrbno se závodilo v ob�ím slalomu 

Jeden z vít�z� Jan Hvorecký 

Vít�zové kategorií s putovními poháry.
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Dne 2. 3. 2013 se naši nejmenší fotbalisté zú�astnili kvalitn� obsazeného turnaje v Bruntále. Naše základna se 
pomalu,  ale jist� rozr�stá, proto jsme si mohli dovolit na turnaji postavit dv� mužstva. Celkem se turnaji setkalo 
8 mužstev: domácí Bruntál postavil dokonce 3 mužstva, Vrbno p. P. 2, Krnov, Opava a Libina. 

Mužstvo Vrbna, ozna�ené jako „B“, na turnaji teprve získávalo zkušenosti, pro drtivou v�tšinu šlo o v�bec 
první turnaj, p�esto je pot�eba ocenit snahu a bojovnost d�tí, kte�í s fotbalem teprve za�ínají.  

Mužstvo Vrbna, ozna�ené jako „A“, tvo�ili už „ost�ílení mazáci“ a také to podle toho na palubovce vypadalo. 
Kluci nenechali nikoho na pochybách, že fotbal um�jí a celý turnaj vyhráli bez jakéhokoliv zaváhání (7 zápas� = 
7 výher). 

A aby toho nebylo málo, Ondra Zv�d�lík získal cenu pro nejlepšího branká�e a Romik Marek se stal nejlepším 
st�elcem. 

Nebudeme jmenovat všechny d�ti, které na turnaji hrály (ano d�ti, protože za „B“ hrála i Zuzka), protože 
bychom na n�koho ur�it� zapomn�li �. 

Nesmíme zapomenout pod�kovat našim fanoušk�m, kte�í nás svými hlasivkami a �ehta�kami hnali za 
vít�zstvím.  

Toto byla naše te�ka za zimní sezónou, která se nám velmi vyda�ila, a všichni už se velmi t�šíme na jarní 
sezónu, kde po podzimu opanujeme 3. místo. 

Roman Marek a Lukáš Buršík 

1. letecké nešt�stí na jesenických horách. 
Pokud jdete hlavním h�ebenem z Petrových kamen� sm�rem na Sk�ítek, ve dvou t�etinách cesty je turistická 

útulna, postavená u Jelení studánky. Málokdo ví, že na tomto míst� se událo 1. letecké nešt�stí na Jeseníkách.  
12. zá�í 1926 se vracel rumunský pilot kpt. Banciulescu z Pa�íže, kde startoval v závod� o pohár rumunského 

knížete a spolu s mechanikem Stoicem se vracel p�es Rakousko do Bukurešti. Nad Lincem pro mlhu ztratili sm�r 
a dostali se až na Hrubý Jeseník. Zde v odpoledních hodinách asi 10:45 havarovali a havárii nep�ežil mechanik 
Stoicu.  

Záv�r zimní fotbalové sezóny 

Zajímavosti z historie jesenických hor 

52. strana

ZPRAVODAJ

První, kdo nalezl havarované letadlo a blízko n�ho zran�ného pilota, byl rýma�ovský typograf Karel H�íbal 
s manželkou Josefinou, kte�í byli toho dne na výlet� nad Alfrédovou chatou. Karel H�íbal tehdy uvedl 
noviná��m,  že  byl  s  manželkou  na  výlet�. P�ešli jsme okolo Jelení studánky a šli jsme sm�rem na Jelení h�bet 
a byla tak silná mlha, že jsme se museli držet za ruce. Ušli jsme tak asi 400 metr� a najednou jsme uslyšeli hluk 
letadla a po n�kolika vte�inách se blízko nás ozval silný náraz a rachot, to už jsme leželi na zemi. Když se hluk 
uklidnil,  vstali  jsme  a  po  n�kolika  krocích jsme objevili rozbité letadlo. Uvnit� byl �lov�k bez známek života 
a asi 15 až 20 metr� od havarovaného letadla ležel druhý �lov�k se zna�n� poran�ným obli�ejem a m�l zlomené 
ob� nohy.  

V blízkosti havárie byl též na výlet� vojenský léka� MUDr. Egon Honsig z Opavy. Když zjistil, že pilot krvácí 
z nohou, krvácení zastavil a nohy obvázal. Mezitím typograf H�íbal utíkal pro pomoc na Alfrédovu chatu. 
S pomocí Karla Niesnera z Karlova a dalších dvou turist� byl na improvizovaných nosítkách ran�ný pilot 
p�enesen na chatu Alfredu k tehdejšímu chata�i L. Schallerovi a dále byl p�evezen povozem lesní správy panství 
Harrach� do rýma�ovské nemocnice, kde se ho ujal chirurg MUDr. Boese.  

Protokol o havárii sepsal tehdejší velitel �etnické stanice ve 
Staré Vsi u Rýma�ova. Velitel se jmenoval p. Bubení�ek. Zde 
též uvedl, že letoun s ozna�ením F-AHDC Zenith, náležející 
letecké spole�nosti rumunsko-francouzké, pilotoval kpt. 
Georges Banciulescu. Mechanik se jmenoval Yoan Stoicu. 
Mechanik byl poh�ben na rýma�ovském h�bitov�,  pozd�ji byl 
exhumován a p�epraven do rodné vsi u m�sta Sibiu. I p�es 
velkou pé�i v rýma�ovské nemocnici primá�em MUDr.   
Juliusem   Boesem, postupující sn�� u obou  nohou  zap�í�inila  
amputaci  nap�ed  jedné   nohy, a potom taky druhé. Operaci 
provád�l sám primá�, v té dob� bydlel v Karlov�. 16. �íjna byl 
kpt. Banciulescu p�evezen do Bukurešti, kde mu byla v�nována veliká pé�e. S mimo�ádnou v�lí se nau�il chodit 
s d�ev�ným protézami, které  mu  ud�lali  v  Mnichov�.  Po  nesmírném utrpení, kdy se musel u�it chodit 
s d�ev�nýma nohama, požádal o op�tovné za�azení do normální služby u letectva. Stal se jako uznávaný 
pr�kopník rumunského letectví �editelem letecké spole�nosti, ale p�es jeho velkou snahu mu nebyl obnoven 
pilotní pr�kaz. Ten získal znovu ve Francii, kam odešel kv�li létání. V �íjnu 1927 je mu ud�len za let Bukureš� – 
Pa�íž francouzský �ád Rytí� �estné legie samotným francouzským prezidentem. Stává se op�t vynikajícím letcem, 
což dokazuje asi v roce 1930 devítidenním letem, kdy absolvoval 8000 km s mezip�istáním v n�kolika 
evropských m�stech. O rok pozd�ji p�elétává nap�í� St�edozemní mo�e a osudným se mu stává let Afrikou.  

Po návratu onemocní v Káhi�e malárií a umírá 12. 4. 1935. Poh�ben byl se všemi poctami na h�bitov�
v Bukurešti.  

Tento  vý�atek je z rumunské knihy „A p�ece budu létat“, kterou napsal Viktor Banciulescu, jeho syn. Bylo to 
i za spolupráce lidí, kte�í v roce 1926 o události v�d�li a taky z archív� a zápis� ze zámku v Janovicích. 
S p�ekladem tehdy pomohl v roce 1975 pan Herman z Vrbna pod Prad�dem. �lánek by nevyšel, nebýt pátrání 
Vaška  Myšáka,  zakladatele  Horské  služby  na  Jeseníkách, a Mirka Vašuta, dlouholetého �lena Horské služby 
a bývalého vedoucího okrsku Prad�d. Použitý obrázek je z archivu rýma�ovské nemocnice a v t�chto pramenech 
se uvádí též rumunská kniha, vydaná v roce 1968 v Bukurešti s názvem „Si totusi voi mai zbura“.  

Zpracoval Emil Kothánek    
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,,Knihy nemají být ozdobou domu, nemají být cenným zbožím, ale mají být zásobnicí, která živí ducha.“ 

… z populárn�-nau�né literatury 

1.:  ZÍDEK, P.:  Po boku: T�iat�icet manželek našich premiér� (1918-2012).  Praha: Knižní klub, 2012. 

2.:  HRUBAN, P.:  Zlatohorské podzemí.  Olomouc: Poznání, 2011. 

3.:   SÉVILLIA, J.:  State�ná císa�ovna Zita Habsburská.  Praha: Plejáda, 2012. 

4.:  KOŠ�ÁLOVÁ, M.:  Pr�švihy Zde
ky Baldové. Praha: Petrklí�, 2012. 

5.:  MÜLLER, K.:  Katalog erb� �ádu n�meckých rytí�� ve sbírkách Muzea v Bruntále. Bruntál: Muzeum  
            v Bruntále, 2010. 

…z beletrie 

1.:  MURAKAMI, H.:  1Q84: kniha 1 a 2. Praha: Odeon, 2012. 
Aomane a Tengo jsou n�kdejší spolužáci. Ona je skv�lá fyzioterapeutka, která svých znalostí ob�as využije 

k tomu, aby odeslala na jiný sv�t  muže, na které je b�žná spravedlnost krátká. On je talentovaný, ale nepr�bojný 

matematik se spisovatelským talentem. Ti dva se nevid�li dobrých dvacet let, v hloubi duše ale nep�estávají 

myslet jeden na druhého. Oni sami se vlastn� nezm�nili. Jenže sv�t kolem nich za�al být od jistého okamžiku jiný 

a podivný. A oni by te� v n�m m�li najít jeden druhého a zachránit se p�ed tím, co jim hrozí. 

2.:  THEORIN, J.:  Zkamen�lá krev.  Brno: Moba, 2012. 
Vápencem na pob�eží Ölandu probíhá krvavá žíla, syt� rudá vrstva, o níž se d�íve tvrdilo, že je zkamen�lou krví, 

jež byla prolita v boji mezi skalními troly a vílami z planin. Všechny tyto pov�sti zná také Per Mörner, který 

p�ijíždí do Stenviku oslavit se svými d�tmi Velikonoce. Oproti svým p�vodním plán�m sem nakonec p�iveze i 

svého problematického otce Jerryho, s nímž nemá práv� nejlepší vztah. Je však více než z�ejmé, že jeho otci 

n�kdo usiluje o život. Kdo ale m�že starého muže tak strašliv� nenávid�t? Pera Mörnera nenechává tato otázka 
v klidu a to, co vypátrá, jím naprosto ot�ese. 

3.:  SHARMA, N.:  Peklo v chrámu božím.  Frýdek-Místek: Alpress, 2013. 
Nabila marn� prosí rodi�e, aby ji nenutili chodit na studium koránu. U�itel je starý odporný imán, který ji za�ne 

zneužívat. P�t let dívka trpí, nikomu se nesv��í a t�ší se na konec studia, že bude normáln� žít. Když se to rodi�e 

dozv�dí, dávají vinu jí. Nenabídnou dce�i út�chu ani pomoc, naopak se k ní obrátí zády, a matka dokonce slíbí 

známým odm�nu za dce�inu smrt. 

 4.:  GORTNER, CH. W.:  Zpov�� Kate�iny Medicejské.  Frýdek-Místek: Alpress, 2013. 
�trnáctiletou Kate�inu Medicejskou provdali za francouzského krále Jind�icha, kterému se v�bec nelíbila. 

Rad�ji  v�noval  p�íze�  milenkám  než  královn�.  Když  Kate�ina  ovdoví  a  z�stane s šesti malými d�tmi sama 

v  království  plném  zrádných  šlechtic�,  musí  zajistit  tr�n  pro  své  syny.  Jenže  za  to  zaplatí  ztrátou  ideál�
i tajemstvím svého srdce. 

5.:  WHITTON, H.:  Karel IV.: jménem koruny, jménem lásky.  Frýdek-Místek: Alpress, 2012. 
Karel IV. dovedl zem� Koruny �eské k nebývalému rozkv�tu, jen v soukromí jako by se mu št�stí vyhýbalo. Nebylo 

mu p�áno, aby ho královským životem provázela milovaná Blanka. I když pak uzavíral politické s�atky, manželky 

m�l up�ímn� rád. Netušil, že jediná Isabella z Valois ho celý život hluboce milovala a tajn� doufala, že si ji 

ovdov�lý král vezme.

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v dubnu 
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6.:  VONDRUŠKA, V.:  Krev na kapradí: P�íb�hy Old�icha z Chlumu a st�edov�ké soudni�ky.  Brno:  
Moba, 2013. 
Kniha se skládá ze dvou �ástí, v té první je osm p�íb�h�, v nichž jako hlavní vyšet�ovatel vystupuje Old�ich 

z Chlumu a jeho pomocníci Panoš Ota a velitel Diviš, ale také jeho manželka Ludmila z Vartemberka. Druhá 

�ást knihy obsahuje deset st�edov�kých soudni�ek, inspirovaných skute�nými zlo�iny. 

7.:  GOTTHART, P.:  Léky smutných.  Brno: Host, 2013. 
Léky  smutných  jsou  p�íb�hem  o  rozpadu  milostných  vztah�,  izolaci  a  hledání sounáležitosti. P�edevším ale 

o problémech, které ob�as dotírají na každého, kdo rád tráví �as v realitách knih, film� nebo her. Vydejte se na 
hranici mezi fantazií a realitou a hledejte tam odpov�� na otázku: �ím se dají vylé�it lidské smutky? 

… pro d�ti a mládež 

1.:  BLYTON, E.:  Kouzelné k�eslo je zpátky.  Praha: Mladá fronta, 2012. 
Moni�ka a Petr mají p�ed sebou letní  prázdniny a už se t�ší na báje�ná dobrodružství, která s kouzelným 

k�eslem a kamarádem Šotkem zase podniknou.�ekají je však i perné chvíle, na cest� do Pánb�víkam ukradne 

kouzelné k�eslo sk�et Liška a pak je t�eba ješt� zachránit hra�ky, které padly do spár� u�itele Hrozivy ze školy 

pro zlobivé sk�ítky. A to ješt� není všem dobrodružstvím konec! 

2.:  SCOTT, M.:  Kn�žka: Tajemství nesmrtelného Nicolase Flamela.  Praha: Knižní klub, 2012. 
Záv�re�ný díl fantasy ságy. Dva, co se musí stát jedním, který pak znamená vše. Jeden sv�t zachrání, druhý ho 
zni�í. Dnes je den, který rozhodne o vít�zství nebo zmaru. Budou dvoj�ata z proroctví držet p�i sob�? Nebo se 

rozd�lí – jedno bude bojovat za záchranu a druhé za zkázu sv�ta?
             

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

                                                                                                               

Gabriela   Mysl i ko vjano vá   Vrbno pod Prad�dem 

Tereza   Ko l á�ko vá    Vrbno pod Prad�dem – Železná  

Michaela   Hol ubo vá  Vrbno pod Prad�dem  

Karolína   Švano v á    Vrbno pod Prad�dem  

Adéla   C ho van�á ko vá   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  

Martin   	e r not a    Vrbno pod Prad�dem 

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

Petronila   G ajdo š o vá  Vrbno pod Prad�dem – Mnichov 

Jaromír   Kame ní k   Vrbno pod Prad�dem 

Božena   Vo di �ko vá    Vrbno pod Prad�dem 

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

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 
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Blahop�ejeme 

Dne 1. dubna 2013 oslavila 73. narozeniny naše drahá maminka, tchýn�,  
babi�ka a prababi�ka 

paní Marie Krištoforiová. 

Srde�né blahop�ání, mnoho št�stí, pevné zdraví,  
radost v srdci a stále dobrou náladu Ti do dalších let p�ejí syn Radek,  

dcera Zuzana s p�ítelem Honzou, dcery Irena a Milena s rodinami.  
Pravnou�ata posílají sladkou pusinku. 

Dne 5. dubna 2013 oslaví své 70. narozeniny 

pan Tomáš Mikyška 
z Vrbna pod Prad�dem.  

P0�ijmi naše blahop�ání, št�stí, zdraví, mnoho sil, abys tady dlouho byl. 
Blahop�ejí manželka, dcera Monika s manželem,  

syn Tomáš s Veronikou a vnou�ek Tomášek.  

„Když nedáme Ti kv�ty, tak a�! Za nás mluví v�ty. 
Chceme Ti jen �íct, že máme skv�lou babi�ku. 

Chceme, abys v�d�la, jak skv�lý jsi �lov�k. 
Nem�� se a bu� stále babi�kou naší“.  

11. dubna do kalendá�e hledíme a Tvé 85. narozeniny tam vidíme. 
Pozvedáme plnou sklenku víne�ka a p�ejeme Ti hodn� zdraví�ka“. 

Ann� Mi�unkové 
z Vrbna pod Prad�dem  

blahop�ejí  
syn Ji�í s manželkou, dcera Kv�toslava s manželem a dcera Drahomíra. 

Vnou�ata Iveta, Petr, Šárka, Dáša, Vladimír, Lucie. 
Pravnou�ata Michaela, Sabina, Jakub, Dominik, Valentina,  

Daniel, Melánie, Helenka, Stelinka, Lara a Alessio.  
Taky je nás babi�ko jako had�. Za celou rodinu Iveta a Slávek.  

Dne 20. dubna 2013 oslaví životní jubileum 

paní Jarmila Böhmová 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Do dalších let št�stí, lásku, spokojenost, pevného zdraví stále dost,
starostí málo, radostí více, a� št�stím plesá Tvoje srdce! 

Všechno nejlepší p�eje manžel, syn a dcery s rodinami, rodina Kratochvílová. 
Osm vnou�at posílá sladkou pusu.  
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Vzpomínáme 

Dne 20. dubna 2013 oslaví životní jubileum 

pan Ji�í Kratochvíl 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

„A� ta Tvoje padesátka jak hv�zdi�ka zá�í, 
vždy� jsi teprv na p�l cesty, daleko je stá�í“.  

Všechno nejlepší Ti do dalších let p�ejí maminka,  
sourozenci s rodinami a rodina Böhmova.  

Dne 1. dubna 2013 to bude 5 rok�, co nás navždy opustil 

pan Vít�zslav Michálek 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná celá rodina.  

„M�l jsi rád život a lidi kolem sebe, a my všichni jsme milovali Tebe. 
Jen vzpomínky z�staly na roky š�astné, jsou v srdcích ukryté, hluboké, krásné... 

Tak, jak Ti z o�í zá�ila láska a dobrota, tak nám chybíš do konce života“. 
„Nikdy nezapomeneme“. 

Dne 1. dubna 2013 by se dožil 83 let a dne 2. kv�tna 2013  
vzpomeneme 4. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 

pan Miroslav Doležel 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Zdenka, syn Miroslav  
a dcera Zde�ka s rodinami a ostatní p�íbuzní. 

Dne 21. b�ezna 2013 jsme vzpomn�li 5. smutné výro�í úmrtí 

paní Ingeborg Klí�níkové. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel, d�ti,  
vnou�ata, pravnou�ata a rodina Olajošova.  
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Dne 3. dubna 2013 vzpomeneme 5. výro�í úmrtí naší milované maminky 

paní Ji�iny Strká�ové 
z Vrbna pod Prad�dem.  

„V naších srdcích žije dál, i když nám ji osud vzal“. 
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana  
a vnu�ky Jana, Petra a rodina Fiklíkova. 

„Zem�el jsi tiše, jako když hv�zda padá, vzpomínka na Tebe neuvadá, 
 odešel jsi, jak osud si to p�ál, v naších srdcích však žiješ dál“. 

Dne 12. dubna 2013 vzpomeneme 5. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 

pan Štefan Sláma 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.  

„Kdo byl milován, nezem�el, v našich sdrcích žije dál“.  
Dne 12. dubna 2013 vzpomeneme 1. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 

pan Ladislav Olah 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna, celá rodina a kamarádi. 

„Když bylo t�eba, vždycky jsi poradila, když bylo smutno, s láskou jsi pohladila. 
V Tvém dobrém srdí�ku tolik lásky bylo, škoda jen škoda, že se zastavilo“.  

Dne 14. dubna 2013 vzpomeneme 17. smutné výro�í úmrtí 

paní Drahomíry Kárníkové 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Za tichou vzpomínku d�kujeme. 
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.  
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„Kdo v srdcích žije, neumírá“. 
Dne 16. dubna 2013 vzpomeneme 4. smutné výro�í,  

kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,  
manželka, sestra, nete�, babi�ka, teta, švagrová 

paní Marie Kozíková 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná. 
Stále vzpomíná celá rodina.  

„P�estalo tlouci Tvé srdce znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene, 
bolestí znaveno p�estalo bít, nebylo léku, jímž mohlo by žít... 

Lou�ím se s Vámi, drazí moji milí, ruky Vám stisk již nemohu dát, 
dotlouklo srdce, odešly síly, lou�ím se se všemi, kdo m�l m� rád“. 

Dne 19. dubna 2013 by se dožil 43 let  

pan Martin Jur�aga 
z Vrbna pod Prad�dem   

„Jak krásné by bylo k narozeninám Ti blahop�át, 
jak t�žké je u hrobu stát a vzpomínat“. 

Dny plynou, jak tiché �eky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“. 
S láskou vzpomíná Tvá Boženka Hanzlí�ková 

„Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná“. 
Dne 21. dubna 2013 vzpomeneme 20. smutné výro�í úmrtí našeho  

drahého manžela, tatínka, tchána, d�de�ka a prad�de�ka 

pana Ludvíka Krištoforiho 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie,  
syn Radek, dcery Zuzana, Irena  

a Milena s rodinami.  

„Jak krásné by bylo k narozeninám Ti blahop�át, 
jak t�žké je u hrobu stát a vzpomínat“. 

Dne 29. dubna 2013 vzpomeneme 15. smutné výro�í úmrtí 

pana Štefana �uráka 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S úctou a láskou vzpomínají syn Rudolf a dcera Erika s rodinami.  
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NOVÁ HRA KORUNKA V TIPSPORTU!!! 
- miliony dvakrát denn� – 6 �ísel ze 49 – p�edem víte,  

kolik vyhrajete – o výhru se s nikým ned�líte! 
- oblíbená �íselná hra u sázkové spol.  CHANCE, nyní u NÁS!!! 

Inzerce 

Dne 29. dubna 2013 vzpomeneme 85. výro�í narození 

pana Antonína Ušely 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Za tichou vzpomínku d�kujeme.  
Syn Antonín s rodinou. 

Dne 2. dubna 2013 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

paní Márie Janoszkové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Vzpomínají manžel, syn a vnuci. 
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GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, THUJE 
Výklopná vrata od 9.999,-K�.    Dále dodáváme dvouk�ídlá a sek�ní.

PLOTY: Pletivové, kované, lesnická pletiva, chovatelská, branky, brány.
P�i nákupu materiálu nad 7000,- K� je doprava ZDARMA.

THUJE na živý plot. Sazenice od 10,- K�. Množstevní SLEVY. 
Stínící tkanina: 35 – 90% stínivost. 

www.KANCLIR.cz 

Tel.: 722 550 000, 732 650 203. Ostrava – Nová B�lá, Hrabovská 5/39
Chovejte k�epelky: líhn�, klece atd. www.KREPELKAJAPONSKA.cz
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