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Vážení �tená�i. 

V našem život� se st�ídají chvilky, kdy jsme nadšení a spokojení s t�mi horšími, kdy se zlobíme, jsme naštvaní 
a nevidíme východisko. I když asi v�tšinou prožíváme n�co mezi t�mito krajnostmi. N�kdy v�ci umíme ovlivnit, 
n�kdy je to „MARNÝ BOJ“. Možná je to dar vrozený, možná moudrost stá�í um�t rozlišit podstatu a netrápit se 
tím, co ovlivnit nejde a p�itom vnímat objektivn�, jak se v�ci mají. I takové myšlenky m�že vzbuzovat poslední 
výstava p�kných no�ních fotografií v galerii na radnici s „nep�knými“ objekty, na které se zam��il objektiv 
fotografa. Našt�stí se v �ase vše prom��uje! T�ší mne, že n�které záb�ry na objekty, pat�ící m�stu, jsou již 
minulostí (aniž jsme v�d�li o tom, že byly foceny�). Kdyby ješt� výstava nebyla kompletní, mohla tam možná 
být fotka níže. Mnoho z nás se po posledním únorovém víkendu pozastavilo nad vandalstvím – vylomenou 
informa�ní tabulí u mostu p�es Bílou Opavu. Ve zkratce se dá �íci, že tady zase jednou zvít�zila síla nad 
rozumem, zájem momentální osobní p�evážil nad zájmem ve�ejným a trvalým. Chci v tomto popisovaném 
p�ístupu jednotlivce (nebo party?) v��it tomu, že možná s odstupem n�kolika hodin se rozum zastyd�l a p�íšt�
bude síla zkrocena nebo využita smyslupln�ji. Mám p�ání, aby v t�chto p�ípadech jednou p�estalo platit ono výše 
uvedené: „marný boj“, když se neustále opravuje, dokupují koše, opravují lavi�ky, zkrátka utrácejí ve�ejné 
prost�edky jinde než k pot�ebn�jším ú�el�m. Krom� toho jist� není marné v�novat pozornost ob�asnému 
zamyšlení nad tím, zda nevít�zí síla nad rozumem v mnoha dalších situacích.  

K témat�m n�co je 
dob�e, n�co špatn�. 
V letošním roce se 
kone�n� do�káme opravy 
cesty v Mnichov� od 
penzionu Doma po 
„statká�ské domy“, kde je 
rozhraní mezi opravenou 
silnicí po kanalizaci. 
Poda�ilo se po letech 
za�adit tuto cestu do 
plánu oprav krajské 
správy      silnic     spolu 
s  rekonstrukcí mostu. 
Možná se bude dodavateli 
lépe pracovat, když bude 
málo vody. Na druhou 
stranu, vody je v �ekách 
po letošní zim� až moc 
málo. Na poslední rad�
m�sta jsme projednávali 
zprávu    o    vodovodech 

a kanalizacích. K dotazu jak jsme na tom ve Vrbn� p .P. jsme však byli ubezpe�eni, že naše zdroje jsou 
dostate�n� vydatné a nemusíme se obávat nedostatku v zásobování.  Na druhou stranu jsme projednali 
„nekon�ící“ seznam rekonstrukcí a vým�n �ad�, které celá soustava vodovod� a kanalizací pot�ebuje. V poslední 
dob� velmi siln� vnímám, jak se problematika obnovy této infrastruktury dostává do pop�edí diskusí nejen 
odborník�, ale širší ve�ejnosti a médií po letech pokus� a omyl� p�i hledání alternativ optimální správy. M�li-li 
bychom  brát  vážn�  informaci  o  tom,  že  v  rámci  �R  se  bere  jako  sociáln�  únosná  hranice ceny vodného 
a sto�ného v sou�tu kolem 80 K�, pak bu�me rádi, že vodovody a kanalizace si spravujeme sami, i když musíme 
mít stále na pam�ti, že obnovu nelze nechat na p�íštích generacích. 

P�eji Vám, abyste v následujícím jarním m�síci m�li co nejvíce dobrých zážitk� a dojm�, k �emuž nám 
probouzející p�íroda jist� p�idá pot�ebnou energii a úsm�v na tvá�i. 

Ing. Helena Kudelová, starostka  

Slovo starostky 
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Rada m�sta projednala na posledních dvou zasedáních 30. ledna a 20. února 2014 tyto záležitosti: 

RM rozhodla: 
1.   o uzav�ení t�chto smluv: 

• o výp�j�ce sb�rných nádob na odpad s firmou EKO-KOM, a.s. Praha 
• o nájmu nebytových prostor k provozování ve�ejných WC s TJ Sokol Vrbno p. P. na rok 2014 
• o poskytnutí dotace z rozpo�tu Regionální rady na akci Singletrack Vrbensko – biketrails Vrbno pod 

Prad�dem a v této souvislosti také p�íkazní smlouvy k výkonu zadavatelské �innosti s firmou RECTE CZ, 
s.r.o. Ostrava 

• na stavební práce v rámci ve�ejné zakázky „P�írodní zahrada v MŠ Jesenická“ s firmou GENEL INVEST 
s.r.o., Praha 8-Libe�

• na provád�ní p�stebních a t�žebních �inností v lesích v majetku m�sta 
2.   o p�id�lení grant� m�sta na rok 2014 zam��ené na kulturu a sport 

RM odsouhlasila: 
• kácení d�evin – lípy srd�ité a devíti náletových d�evin – javor�, osik a b�íz v k.ú. Vrbno pod Prad�dem;  
• stavební úpravy nebytových prostor v domu na Bezru�ov� ulici �. p. 109 na náklady nájemce a drobné 

stavební úpravy bytu �. 11 na ul. Ve Svahu 424 na náklady nájemníka 
• zahájení výb�rového �ízení na stavební práce ke zpevn�ní atikových panel� u bytových dom� na ul. Husova 

493-496 
• p�id�lení byt� na ul. Nové doby 416, Ve Svahu 431 a na nám. Sv. Michala 506 
• vyhlášení ve�ejného zám�ru na prodej bytu �. 12 na ul. Nové doby 433 
• konání závodu orienta�ního b�hu 1. 6. 2014 v prostoru Mnichov – Drakov 

RM vzala na v�domí: 
• sd�lení Moravskoslezského kraje o zm�nách v systému dopravní obslužnosti – redukci prvního páru 

ranních spoj� na trati 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Prad�dem, vlaky �. 13501 a 13502 budou od 
2. 3. 2014 jezdit pouze v pond�lí

• usnesení iniciativní skupiny za záchranu gymnázia ve Vrbn� p. P.
• informaci o ukon�ení rekonstrukce Penzionu Vrbno a o postupu p�id�lování podporovaných byt� žadatel�m
• plán oprav vodovod� a kanaliza�ní sín� a vým�nu oplocení 

RM schválila: 
1.    poskytnutí finan�ních p�ísp�vk�: 

• 10.500 K� na financování rodinné asistence spole�nosti HELP-IN o.p.s. Bruntál 
• 50 tis. K� na poskytované služby OPEN HOUSE na území m�sta pro drogov� závislé osoby na rok 2014 
• 2.000 K� Slezské diakonii pro st�edisko ARCHA v Široké Niv� – chrán�né bydlení 
• 5.000 K� Domovu se zvláštním režimem – Domu dobré v�le Žáry na pobytové sociální služby 
• 8 tis. K� pro studenta gymnázia J.P., který se v�nuje cyklistice 

2.   dále schválila: 
• pronájem pozemk� v k. ú. Vrbno pod Prad�dem a Mnichov p. P. a rozhodla o vyhlášení zám�ru na 

pronájem pozemk� v k. ú. Vrbno pod Prad�dem, Železná a Mnichov p. P. 
• dodatek k Pravidl�m, jimiž se stanoví zásady hospoda�ení s  bytovým fondem v majetku M�sta Vrbna p. P. 

RM nedala souhlas  
• prodeji stá�eného domácího vína formou pojízdného prodeje
• z�ízení trvalého parkovacího místa na ul. Husova žadateli, který není držitelem pr�kazu ZTP

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

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 
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Kluzišt� ukon�ilo provoz p�ed�asn�
Neobvykle teplá zima rozhodla také o p�ed�asném ukon�ení provozu mobilního kluzišt�, které m�sto už 

n�kolik let provozuje pro ve�ejnost v areálu TJ Sokol. Vysoké teploty a sluní�ko led roztáp�lo a udržovat nadále 
ledovou plochu v dobré kvalit� by bylo finan�n� p�íliš nákladné. Kluzišt� se proto uzav�elo v pond�lí 24. ledna. 

Statistici op�t zjiš�ují životní podmínky obyvatel
�eský statistický ú�ad (�SÚ) organizuje v letošním roce výb�rové šet�ení o životních podmínkách domácností 

v �eské republice – EU-SILC 2014. Navazuje na p�edchozí ro�níky a smyslem je získávat dlouhodob�
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v 32 evropských zemích a sou�asn� získat data pro výpo�et 
ukazatel� pen�žní a materiální chudoby. Šet�ení se uskute�ní v 9962 domácnostech, z nichž se již 5962 do šet�ení 
zapojilo v p�edchozích letech. Výb�r domácností náhodn� vygeneroval po�íta�. Šet�ení probíhá od 22. února až 
do 11. kv�tna a tazatelé by mohli zazvonit také u vašich dve�í. Prokážou se pr�kazem tazatele a také pov��ením 
�SÚ a ob�anským pr�kazem, nebo pr�kazem zam�stnance �SÚ. Ve všech fázích šet�ení a zpracování údaj� je 
zaru�ena anonymita zjišt�ných údaj� a tazatelé jsou vázáni ml�enlivostí. V p�ípad� zájmu o více informací se 
ob�ané mohou obrátit na Ing. Evu Kramolišovou, pracovnici Krajské správy �SÚ, tel. 595131212, email: 
eva.kramolisova@czso.cz.  

Odevzdání da�ových p�iznání se blíží
Informujeme ob�any, že pracovnice Finan�ního ú�adu v Bruntále budou vybírat da�ová p�iznání v p�ístavb�

M�stského ú�adu ve Vrbn� pod Prad�dem, a to ve dvou dnech - v pond�lí 31. 3. 2014 a v úterý 1. 4. 2014 od 
13.00 - 17.00 hod. 

Fotografujete rádi? Zapojte se do naší fotosout�že
Rozhlédli jste se, jaké místo ve m�st�, v práci, škole, na sportovišti, doma i jinde máte moc rádi? Je 

fotografování váš koní�ek a p�itom nejste fotograf-profesionál? Pak se zapojte do naší fotosout�že nazvané 
Vrbno – místo, které mám moc rád(a). Kompletní propozice sout�že jsme již zve�ejnili ve Zpravodaji na 
podzim, najdete je kdykoli na internetových stránkách m�sta a také na plakátech ve výv�skách. P�ipome�me, že 
své  sout�žní  snímky  m�žete  posílat   až  do  1.  zá�í  2014,   ten   den   bude   spušt�no   hlasování   ve�ejnosti 
o nejkrásn�jších fotografiích. Vít�ze vyhlásíme v prosinci. M�žete nám zaslat až 10 fotografií o velikosti 
minimáln� 500 kB a maximáln� 5 MB – to v p�ípad� digitálních snímk�. U fotografií klasických p�ijímáme 
snímky o velikosti alespo� A 5, maximáln� A 4. Každou fotografii pojmenujte. Údaje o autorovi p�iložte do 
obálky k fotografiím �i k CD. P�i zaslání elektronickou poštou vložte údaje o autorovi (jméno, p�íjmení, adresa, 
v�k). Sout�žní snímky nesmí mít v obrazu digitální ozna�ení data po�ízení fotografie, nesmí být upravovány 
dalšími zna�kami, do sout�že nebudou p�ijímány fotokoláže. První sout�žní snímky už jsou zav�šeny na našich 
internetových stránkách a m�žete se podívat, jak na sv�t kolem a místa v p�ímé blízkosti domova svého �i svých 
p�átel koukají jiní.  

O úprav� zelen� na nám�stí sv. Michala s ve�ejností
Vrbenští radní dostali na posledním jednání Rady m�sta na st�l žádost �ímskokatolické farnosti o o�ez 

vzrostlých strom� rostoucích ve vzdálenosti do 12 metr� od obvodového zdiva kostela sv. Michaela archand�la. 
Fará� Mgr. Miroslav Horák upozor�uje na postupné vlhnutí  kulturní památky – zdiva objektu samotného, ale též 
vnit�ního inventá�e ze d�eva a také obraz�. Kostel je p�íliš zastín�n a stromy pot�ebují zásadní o�ez. Radní se 
shodli, že úprava ve�ejné zelen� v blízkosti kostela žádá odborný pohled dendrolog� a p�íležitost vyjád�it se k ní 
musí dostat samoz�ejm� také ve�ejnost. D�ív�jší nerealizovaný projekt rekonstrukce nám�stí po�ítal s kácením 
mnoha strom� a prosv�tlením nám�stí.  
    

 Mgr. Alena Kiedro�ová 
odbor vnit�ních v�cí MÚ Vrbno p. P.  

Zprávy z radnice 
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Finan�ní odbor upozor�uje ob�any,

že uplynula splatnost povinnosti uhradit místní poplatek  za psa dle OZV �. 1/2012 
ve výši 200,- K� a 400,- K�, který byl splatný k 15. 2. 2014. 

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2014 �iní 490,- K� za fyzickou osobu.
Upozor�ujeme opakovan� i v letošním roce všechny poplatníky poplatku za provoz systému 

shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad�, že od  1. 1. 2013 
došlo ke zm�nám v poplatkové povinnosti. 

Okruh poplatník� se rozší�il o:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt se rozši�uje o fyzickou osobu, které byl podle zákona 

upravujícího pobyt cizinc� na území �eské republiky povolen trvalý pobyt nebo p�echodný pobyt na dobu 
delší než 90 dn�, která podle zákona upravujícího pobyt cizinc� na území �eské republiky pobývá na 
území  �eské republiky p�echodn� po dobu delší 3 m�síc�, které byla ud�lena mezinárodní ochrana podle 
zákona upravujícího azyl nebo do�asná ochrana podle zákona upravujícího do�asnou ochranu cizinc�

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur�enou k individuální rekreaci se rozši�uje o fyzickou osobu, 
která má ve vlastnictví byt nebo rodinný d�m, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to 
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavb� ur�ené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spole�n� a nerozdíln�. 

Vyzýváme naše ob�any a i nové poplatníky, p�edevším vlastníky byt� a rodinných dom�, ve kterých není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a také cizince, kte�í spl�ují zákonné podmínky poplatníka, ke 
spln�ní ohlašovací povinnosti dle Obecn� závazné vyhlášky �. 1/2013. Pokud jste tak ješt� neu�inili a nesplnili 
tak již v lo�ském roce zákonem danou ohlašovací povinnost zahrnutou do OZV �. 2/2012, abyste tak neprodlen�
u�inili. Pokud takto neu�iníte, m�že být správcem dan� uložena za nespln�ní ohlašovací povinnosti ze 
zákona fyzické osob� po�ádková pokuta až do výše 50.000,- K�. 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozd�ji do 15ti dn� ode dne, 
kdy mu povinnost výše uvedené poplatky vznikla. Dojde- li ke zm�n� údaj� uvedených v ohlášení, je poplatník 
nebo plátce povinen zm�nu oznámit do 15ti dn� ode dne, kdy nastala. P�íslušné formulá�e jsou k dispozici na 
finan�ním odboru m�sta.   

Dále upozor�ujeme všechny poplatníky, kte�í nemají ješt� uhrazen místní poplatek za komunální odpad 
rok 2013, aby tak neprodlen� u�inili. Týká se všech starších nedoplatk�. 

Nejsou - li zaplaceny místní poplatky poplatníkem v�as a ve správné výši,  p�istupuje následn� správce 
poplatku k vymáhání dlužné �ástky  exekucí.  .   

Zm�ny platné od 1. 1. 2013 byly již uvedeny v Obecn� závazné vyhlášce na rok 2013 �. 2/2012 a i ve 
vyhlášce na rok 2014 �. 1/2013 O místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, 
využívání a odstra�ování komunálních odpad� schválené Zastupitelstvem M�sta Vrbno pod Prad�dem. Obecn�
závazná vyhláška je k dispozici na internetových stránkách m�sta Vrbna pod Prad�dem www.vrbnopp.cz (sekce 
– m�stský ú�ad). 

Poplatek je možno uhradit:
- hotov� v pokladn� M�Ú ve Vrbn� pod Prad�dem ve  dnech: 
 pond�lí a st�eda v dob� : od 8:00 – 11:15     12:30 – 16: 15 hod 
-     bankovním p�evodem na ú�et �íslo:   1720771/0100  - KB
 variabilní symbol - k doptání na:  martina.matuskova@vrbnopp.cz nebo na tel. �ísle  554 795 118.  

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

M�stský ú�ad místní poplatky již dále nem�že promíjet, a to ani �áste�n�. Povinnost zaplatit poplatek je ze 
zákona o místních poplatcích tak pevn� vázána na trvalý pobyt, bez ohledu na to, že ob�an je nap�. na studiu, žije 
na území �R mimo své trvalé bydlišt� apod. U vlastník� nemovitostí pak na vlastnictví k dané nemovitosti, kde 
není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba.

Martina Matušková,  
správce místních poplatk�, Finan�ní odbor M�Ú Vrbno pod Prad�dem  
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TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. d�kují touto cestou všem ob�an�m našeho m�sta za spolupráci p�i 
t�íd�ní komunálního odpadu. V uplynulém roce bylo ve Vrbn� pod Prad�dem ze sm�sného komunálního odpadu 
vyt�íd�no 278 tun využitelných surovin. Nejv�tší �ást z tohoto množství p�edstavoval papír, kterého bylo 131tun, 
za kterým následovaly plasty s 80 tunami a sklo v množství 67 tun.  

 V p�ípad�, že by toto množství odpadu skon�ilo na skládce, p�edstavovalo by to �ástku 550 000,- K�, kterou 
by  bylo  nutno uhradit v poplatku za popelnice. Kolik by to p�edstavovalo na jednoho ob�ana, si každý z našich 
5 561 spoluob�an� snadno spo�ítá. 

Záv�rem bychom 
cht�li požádat ty 
ob�any, kte�í net�ídí 
odpady, aby alespo�
neznehodnocovali 
úsilí t�ídících 
spoluob�an�, jak 
ukazují tyto snímky 
ze svozu skla 
19.února  letošního 
roku. Tyto necelé t�i 
tuny skla skon�ily na 
skládce odpad�. 

 Ji�í Vaší�ek 

Pod�kování Technických služeb Vrbno 
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Vloupání do restaurace
Ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Nádražní v dob� od 4. do 5. 2. 2014 prozatím neznámý pachatel násiln� vnikl 

do restaurace, kterou i s kuchyní prohledal. Odcizil jedenáct lahví džusu, osm lahví pramenité vody, chipsy, 
�okoládu a také finan�ní hotovost ve výši 1500 korun.  Svým jednáním zp�sobil škodu kolem 2 tisíc korun. Šet�í 
OOP Vrbno.  

Policisté vypátrali deset osob v pátrání
B�hem m�síce února, tedy za jedenáct únorových dní, policisté v okrese Bruntál vypátrali 10 osob 

v celostátním pátrání.   
Jednalo se o sedm muž� a t�i ženy, mezi kterými byly i t�i mladistvé osoby. Dv� z vypátraných osob byly 

poh�ešované, jedna osoba byla na út�ku z výchovného ústavu, dv� osoby byly v pátrání pro zjišt�ní pobytu, na t�i 
osoby byl vydán p�íkaz k zat�ení a dv� m�ly nástup do výkonu trestu.  

Nálezy munice
Nález munice v lesním porostu cca 70 metr� od hlavní komunikace p�ed obcí Karlovice oznámil 45letý muž 

v pond�lí 24. 2. 2014 vrbenským policist�m, kte�í po p�íjezdu na místo nálezu zjistili, že se jedná o ru�ní granát. 
P�ivolali pyrotechniky, kte�í na míst� ješt� nalezli kilogram p�chotní munice.   

Další munici nalezl 61letý muž i v Rusín� v úterý 25. 2. 2014 na louce za bioplynovou stanicí. Policisté zjistili, 
že se jedná o nevybuchlou d�lost�eleckou st�elu z II. sv�tové války.    

Nalezenou munici si p�evzali v obou p�ípadech pyrotechnici k bezpe�nému zni�ení.  

komisa� por. Bc. Tušková P. 

Zájmové  sdružení  právnických  osob,  obcí  a  m�st  okres� Bruntál a Jeseník na �eské stran�, obcí 
a m�st Opolského Slezska na polské stran�, které se ve význa�né mí�e podílí na rozvoji �esko-polské 
spolupráce, zast�ešuje p�eshrani�ní aktivity na místní a regionální úrovni. 

�lenové euroregionu a ostatní subjekty neziskového charakteru z území euroregionu mají možnost získávat 
dotace na své spole�né akce se svým prot�jším partnerem v rámci Fondu mikroprojekt�. Kontinuelní výzva pro 
stávající programové období a možnost podávat projektové žádosti kon�í termínem 31. 3. 2014. 

Uplynulé  roky  spolupráce  p�inesly  stovky  oboustranných  projekt� „people to people“ spojené p�átelstvím 
a spole�ným úsilím. Projektem „Euroregion Prad�d – spole�né cíle, spole�né záležitosti“ byla shrnuta dosavadní 
spolupráce a p�ipravena koncepce vymezující sm�ry dalšího rozvoje p�íhrani�ní oblasti. Výstupem projektu je 
dokument Strategii rozvoje �esko-polské spolupráce v Euroregionu Prad�d/Pradziad na období let 2014-2020, 
vytvá�ející spole�nou platformu pro další spolupráci. V rámci tohoto projektu byl také zhotoven 
patnáctiminutový film o historii a sou�asnosti euroregionu. 

Výstupy projektu byly prezentovány jak na spole�ném setkání partner� a zpracovatel� strategie v Prudniku, 
tak na st�edních školách v Rýma�ov�, Krnov� a Jeseníku. 

Dokument i film jsou voln� dostupné na stránkách www.europraded.cz

Euroregion Prad�d d�kuje všem �len�m pracovních skupin, kte�í se podíleli na zpracování spole�né strategie 
na následující období. 

 Ing. Zden�k Jarmar, �editel  

Euroregion Prad�d/Pradziad 
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Vážení �tená�i, 
stejn� tak, jako �ada jiných spolk� a organizací, bychom cht�li i my, tj. �lenové 

Místní skupiny �eského �erveného k�íže, provést bilanci naši �innosti za dnes již 
uplynulý rok.   
�innost �eského �erveného k�íže je velice r�znorodá a prod�lala menší úpravy, 

které vždy korespondovaly s aktuálními pot�ebami spole�nosti. Protože jsme malá 
organizace,  tak  samoz�ejm�  ned�láme  vše, �ím se zabývá �eský �ervený k�íž, ale 
i tak naše �innost není omezena jen na humanitární sbírky.  

Stejn�  jako  každý rok, oslavila �ada našich �len� svá významná životní jubilea, 
o �emž jste se mohli p�esv�d�it i vy p�i sledování p�íslušné rubriky Zpravodaje. 
Celkem jsme tedy blahop�áli 32 �len�m k jejich kulatinám �i p�lkulatinám, �len�m starším 80ti let a výše jsme 
p�i osobní návšt�v� p�edali i malý dárek.  

Vrhn�me se ale na práci! Na široké palet� našich �inností výrazné místo má humanitární �innost, které jsme se 
za uplynulý rok 2013 v�novali celkem dvakrát. Vždy byla tato �innost organizována ve spolupráci s M�stem 
Vrbnem pod Prad�dem a Diakonií Broumov. Dále jsme dvakrát finan�n� podpo�ili „Klubí�ko“ p�i oslavách Dne 
d�tí a Mikulášské nadílce. Sbírka na absolventa Sportovního gymnázia Michala nás nenechala chladnými a taktéž 
jsme finan�n� p�isp�li. P�ejeme mu, a� se brzy na sv�t dívá ze sedla nové t�íkolky.  

B�hem Vrbenských letních slavností jste nás mohli vid�t v nových �ervených vestách, které jsme letos získali 
darem a které používáme na služby, a� je nás snazší nalézt v davu. Vrbenské letní slavnosti nejsou jedinou 
spole�enskou akcí, na které nás m�žete potkat. Zdravotníci naší skupiny zajiš�ují zdravotní služby i na akcích 
organizovaných Svazem invalid� Vrbno, Mysliveckým sdružením „PRAD	D“ nebo Spolkem P�átelé Vrbenska. 
Aby naši �lenové mohli v roce 2013 odsloužit 169 hodin, tak si musí obnovovat své znalosti a dovednosti. Proto 
se zú�astnili p�ednášky na dopln�ní znalostí, kterou si p�ipravil MUDr. Otakar Kop�iva.  

V  lednovém  Zpravodaji  jste  se  již  do�etli  o  každoro�ním  oce�ování  bezp�ísp�vkového  dárcovství  krve 
a rovn�ž i o jednotlivých ocen�ných dárcích. Naše skupina však ocenila i dva žáky Základní školy Karlova 
Studánka. Byli jimi Jirka Valenta a Honzík Putner z Vrbna pod Prad�dem, kte�í svému spolužákovi Ondrovi 
Albrechtovi zajistili v�asnou odbornou pomoc, když se Ondra b�hem cesty ze školy ocitl v ohrožení života. 
Tento jejich �in dokazuje, že každý m�že pomoci bez ohledu na v�k, schopnosti �i znalosti. D�ležitá je ochota 
pomoci. (A poukazuje rovn�ž i na fakt, že nikdo z nás neví, kdy bude sám pomoc pot�ebovat.)  

Naše �innost je rozsáhlá a tento text není ani z daleka vy�erpávající. Našim cílem ale není psát výro�ní zprávu 
a tak je dostate�ný. Je dostate�ný pro ú�el svého vzniku, tedy pro pot�ebu informovat, že i v dnešní spole�nosti 
jsou  lidé,  kte�í  pomáhají  a  kte�í  cht�jí  pomáhat.  Nový  ob�anský  zákoník  m�ní hodn�, ale my se nem�níme 
a z�stáváme zde pro vás! 

P�edstavenstvo Místní skupiny ��K 

�eský �ervený k�íž Vrbno pod Prad�dem informuje 
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Terez�ina maminka vypráví: „Naše dcera se 
narodila p�ed p�ti lety. Bylo to moc hodné 
miminko, ani ve snu by nás nenapadlo, že m�že 
být n�co v nepo�ádku. Asi v 9. m�síci v�ku nás 
za�alo znepokojovat, že ned�lá žádné pokroky.“ 
Neurolog Terezku vyšet�il a za�ali s rehabilitací. 
Jenže vývoj stále nešel dop�edu tak, jak by m�l. 
Následovala      série   vyšet�ení    v    nemocnici 
v Ostrav�. „Bohužel dosud neznáme p�esné 
ozna�ení postižení a p�í�inu opožd�ného vývoje 
naší dcery. Stále rehabilitujeme, k Vojtov�
metod� jsme p�idali Bobatha, hipoterapii, 
hydroterapii, tejpování a snažíme se, aby její 
vývoj šel stále kup�edu.“ Proto také Terezka 
nastoupila ve t�ech letech do speciální školky. 
„Díky školce jsme se dozv�d�li i o rané pé�i. 
Nejd�íve jsem si ani nemyslela, že bychom 
službu mohli pot�ebovat. Nedokázala jsem si 
p�edstavit, s �ím by nám mohla pomoci. Myslela 
jsem si, že vše, co pot�ebuji znát �i za�ídit, 
zvládnu sama.“ Maminka p�esto do Poradny rané 
pé�e MATANA zavolala a sjednala si s paní 
vedoucí sch�zku.  

„Bylo to velmi p�íjemné popovídání a i naše 
dcera se s poradkyní rychle sp�átelila. Služba 
rané pé�e m� velmi mile p�ekvapila, kone�n�
jsem m�la možnost zjistit, v �em všem mi mohou 
pomoci. Jako velikou pomoc, kterou využívá 
naše rodina, bych uvedla zejména p�j�ování 
pom�cek pro Terezku, a� už se jedná o hra�ky �i 
rehabilita�ní pom�cky, získávání kontakt� na 
r�zné organizace, získávání informací o r�zných 
akcích, které po�ádá raná pé�e, besedách, 

možnost ú�astnit se p�ím�stských d�tských tábor�, z �ehož jsme byli nadšeni a t�šíme se na další tábor! A hlavn�
popovídání si s pracovnicí rané pé�e o každodenních starostech i radostech naší rodiny, která má postižené 
dít�. �asto se nesetkáváme s tak hezkým p�ístupem a empatií. A další skv�lá v�c na rané pé�i je ta, že poradkyn�
jezdí k nám dom�.“ 

Poradkyn� rodiny, Svatava Olejková, také vyzdvihuje d�ležitost práce s rodinou v domácím prost�edí: 
„Terezka je ve svém, spokojená a spolupracující.“ Pracovnice Poradny rané pé�e MATANA dojíždí do rodin, 
které mají dít� s odlišným �i opožd�ným vývojem, s postižením, s autismem.  D�ti jsou ve v�ku od narození do 
sedmi let. Svatava Olejková dodává: „P�estože MATANA sídlí v Krnov�, vyjíždíme za rodinami na území 
poloviny Moravskoslezského kraje a na Jesenicko. Pokud máte doma d��átko s odlišným vývojem a hledáte 
informace, podporu, rady, m�žete se na nás obrátit. Raná pé�e je zcela zdarma.“ 

Poradna rané pé�e MATANA, Slezská diakonie – www.slezskadiakonie.cz, ranapecematana.webnode.cz
tel. 731 191 868, ranapece@sdk.cz. 

P�íb�h Terezky, hol�i�ky s postižením 
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Kastrace ps� a ko�ek �eší mnohé problémy - zví�ecí i ty lidské 
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M�stská knihovna Vrbno v roce 2013 
(po�et obyvatel k 31. 12. 2013 – 5.616, z toho d�ti do 15 let 756) 

- fond knihovny tvo�í 35788 knihovních jednotek, z toho je 295 zvukových a zvukov� obrazových 
dokument�

- Regionální knihovnické centrum v Bruntále nám nakoupilo a zpracovalo na základ� našich požadavk�
839 knih, 14 zvukových a ostatních dokument�, 61 svazk� jsme získali z grant� a dar�

- vy�azeno bylo 1029 svazk�  
- odebíráme 36 titul� periodik 
- celkem se zaregistrovalo 707 �tená�� (tj. 12,59% obyvatel), z toho 242 na d�tském odd�lení (tj. 32% 

z po�tu obyvatel do 15 let) 
- po�et hodin pro ve�ejnost 33 hodin týdn�
- fyzicky navštívilo knihovnu 12842 uživatel�
- návšt�vníci on-line služeb, tj. po�et vstup� do elektronického katalogu a výp�j�ního protokolu 

z prostoru mimo knihovnu �inil 6206 
- po�et návšt�v webové stránky knihovny 2922 
- po�et výp�j�ek celkem - 52215 svazk�
- knihy, které nenajdete ve fondu knihovny, Vám rádi objednáme v rámci meziknihovní výp�j�ní 

služby – v lo�ském roce jsme kladn� vy�ídili 67 požadavk�
- pro d�ti, žáky a studenty bylo p�ipraveno 51 kulturních a vzd�lávací akcí 
- plocha knihovny pro uživatele je 163,82 m2 /podle Standardu pro dobrou knihovnu by m�la být 

plocha 60 m2 na 1000 obyvatel, tzn., že pot�eba M�K Vrbno je cca 337 m2)  
- knihovna má pobo�ku (16 m2) v Železné, kde vás v pátek od 15-20 hodin ráda obslouží paní Marie 

�udovská 
 Hana Jank�, �editelka 

Na p�elomu roku luštily zájemkyn� z �ad �tená�ek i ne�tená�ek náš KNIHOVNICKÝ KVIZEK, tajenka zn�la: 
Šokujte své okolí, že �tete. 

První t�i úsp�šné luštitelky jsou: Jana Tomanová, Irini Kubá�ková a Milada Gamovská. 
Výherkyním blahop�ejeme a v knihovn� mají nachystanou malou pozornost. 

                                                                                          

Olga Hulínová , dosp�lé odd�lení MK 

N�co málo ze statistiky 

Vyhodnocení Knihovnického kvízu 
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Fanoušci quest�, nebo-li tzv. hleda�ek mají kone�n� možnost najít všechny informace na jednom míst�. 
Spole�nost Actaea pro n� totiž ve spolupráci s Nadací Partnerství a firmou LabyrinthPro p�ipravila nový 
webový portál Questing.cz. „Na webovém portálu najdou nyní fanoušci p�es 20 hleda�ek, které vznikly 
b�hem posledních dvou let. Najdou zde všechny informace, které pot�ebují k tomu, aby nakonec questy 
úsp�šn� splnili,“ �íká p�edsedkyn� ob�anského sdružení Actaea Kate�ina Ko�í. 

Webové stránky Questing.cz jsou v�bec prvním �eským portálem, který se fenoménu quest� hloub�ji v�nuje. 
Zájemci na nich mohou vyhledávat questy podle turistických oblastí i podle jejich názv�, dozví se zde, co vlastn�
hleda�ky jsou, jak s nimi pracovat i jak vytvo�it novou hleda�ku. 

„Samotný questing je hra p�ipomínající �eskou honbu za pokladem nebo tzv. šipkovanou a jeho smyslem je 
p�edstavit zábavnou formou p�írodní i kulturní bohatství dané lokality,“ vysv�tluje Ko�í. Každý quest se skládá 
z  díl�ích  úkol� na trase, která kon�í objevením pokladu. „Na webu si m�žete ke každé hleda�ce stáhnout mapu 
a popis hleda�ky i s díl�ími úkoly. Když se vám poda�í úsp�šn� absolvovat všechny úkoly podél trasy, získáte 
zn�ní tajenky, která vás nakonec dovede k podkladu.“ Poklad je pak obdobný jako u geocachingu – obsahuje 
v�tšinou drobnosti, které lze vym�nit, a také razítko, které si návšt�vník orazí do své knihy �i sešitu. „Nechybí tu 
samoz�ejm� ani návšt�vní kniha, do které se m�že zapsat každý, kdo vyluští tajenku a k pokladu se dostane.“  

Systém questingu vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 
1995  a  je  i  vlastníkem  p�íslušné  obchodní  známky.  „U  nás  je  questing teprve na vzestupu, ale nap�íklad 
ve Skotsku a Anglii má tradici již 150 let,“ �íká Kate�ina Ko�í.  

Podle Blaženy Huškové, odbornice na téma interpretace místního d�dictví, je questing výborným nástrojem 
i pro zapojování ve�ejnosti. „Na tvorb� hleda�ek se mohou podílet nap�íklad školy, místní spolky, ob�anská 
sdružení  a  další  místní  instituce.  Nejd�íve  se  však  musí  d�kladn�  seznámit  s místním p�írodním, kulturním 
a historickým d�dictvím, aby pak mohli vytvá�et kreativní a vtipné questy.“  

Sou�ástí projekt� organizace Actaea týkajících se questingu, které podpo�ilo Ministerstvo životního 
prost�edí a Nadace OKD, je i organizace seminá�� a pracovních setkání ve vybraných CHKO nebo p�eklad 
publikace, která se quest�m v�nuje.  

Další informace najdete na www.questing.cz

Kontakt:  
Kate�ina Ko�í, p�edsedkyn� o.s. Actaea, e-mail kocikaterina@gmail.com, tel. 777 044 758 

Informace o Questech na stránkách organizace Vital Communities: 
www.vitalcommunities.org/valleyquest/questdir.cfm

Jaké questy najdete v Jeseníkách? 
Lapkové z Drakova 
Skrytá tvá� Muny 
Hleda�ka sk�ítka z Vysoké hory, která se obzvlášt� zlatem zabývá  

Posláním ob�anského sdružení Actaea je uskute��ovat projekty v oblasti ochrany životního prost�edí, 
zabývat se udržitelným rozvojem na místní a regionální úrovni, informovat ve�ejnost a provád�t ve�ejnou osv�tu 
v  oblasti  udržitelného  rozvoje,  ochrany p�írodního a kulturního d�dictví, ochrany krajiny a životního prost�edí 
a zabývat se environmentální výchovou, vzd�láváním a osv�tou www.actaea.cz

Kam za questy? Fanoušk�m poradí internetový portál questing.cz 

15. strana

ZPRAVODAJ

V  uplynulých  týdnech  pokra�ovalo  o.s.  Pro  Vrbno ve snaze hledat �ešení pro záchranu st�edního školství 
ve Vrbn�. Získali jsme zajímavé materiály, které potvrzují, že záchrana gymnázia je možná. Tyto materiály jsme 
využili p�i jednáních s vedoucím krajského odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Liborem Len�em a také 
s �editelem všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál Mgr. Petrem Melicharem, jehož sou�ástí je vrbenské 
gymnázium. Dosáhli jsme zm�ny p�vodního rozhodnutí, které m�lo znamenat, že školní rok 2014/15 bude 
zahájen ve Vrbn� již velmi omezen� (jen n�které ze t�íd). Aktuálním rozhodnutím z�izovatele nebude výuka 
na gymnáziu ve školním roce  2014/15 omezena. Je to pozitivní zpráva a nabízí se tím �asový prostor pro 
�ešení této problematiky. 

Dalším krokem, který jsme u�inili, bylo svolání  iniciativní skupiny za záchranu gymnázia. Setkání se konalo 
24. 1. 2014. Ú�astníci setkání (o.s. Pro Vrbno, u�itelé, zastupitelé, �lenové školního senátu, �lenové peti�ního 
výboru, rodi�e a zam�stnanci gymnázia) byli seznámeni s aktuálními informacemi a materiály, ze kterých 
vycházíme. Z následné diskuze vyplynuly zajímavé podn�ty, které využijeme. Na záv�r bylo p�ijato usnesení. 

27. 1. 2014 jsem požádal starostku m�sta Ing. Kudelovou o sch�zku. Sch�zka se uskute�nila dne 31. 1. 2014. 
Paní starostce a panu místostarostovi Ing. Lasotovi jsme tam spole�n� se zástupkyní �editele gymnázia 
Ing. Krätschmerovou p�edali usnesení iniciativní skupiny za záchranu gymnázia. Dále jsme  vzájemn�
diskutovali o dosud podniknutých krocích a  dalších informacích, týkajících se této problematiky. Požádali jsme 
vedoucí p�edstavitele m�sta, jako z�izovatele základní školy, aby �ešili nedobré vztahy (�evnivost) mezi základní 
školou a gymnáziem. Bez spolupráce t�chto dvou subjekt� nelze pokro�it dál. V n�kterých návrzích �ešení máme 
odlišný názor, nicmén� výsledkem tohoto jednání je dohoda, že se budeme aktivn� další budoucností gymnázia 
zabývat. 

12. 3. 2014 p�ijede delegace z MSK do Vrbna s cílem �ešit problematiku gymnázia. Ing. Kudelová souhlasila 
s naším požadavkem být ú�astni na  tomto jednání. 

Pro zachování gymnázia jsme získali d�ležitou podporu  pracovní skupiny, která jednala dne 12. 2. 2014 
v Karlov� Studánce a p�ipravuje pro MAS Hrubý Jeseník strategii rozvoje našeho regionu. Bylo konstatováno, že 
pro region, který sužuje velká nezam�stnanost a který se potýká s nižší úrovní vzd�lanosti než je celostátní 
pr�m�r, by omezování dostupnosti st�edoškolského vzd�lání bylo likvida�ní. 

Kv�toslav Súkup – p�edseda o.s. Pro Vrbno 

Informace pro uchaze�e o studium v naší škole ve Vrbn� pod Prad�dem

Po�et podávaných p�ihlášek ke studiu na st�ední školy – pouze dv� p�ihlášky.  
P�ihlášky musí být zaslány na zvolenou st�ední školu do 15. 3. 2014. 
Kritéria p�ijímacího �ízení na naši školu najdete na www.sgvrbno.cz, v rubrice ŠKOLA – DOKUMENTY. 
Nabízíme i možnost p�estupu pro žáky, kte�í již studují v jiné škole. I žáci osmých nebo devátých t�íd 

základní školy s výbornými studijními výsledky mohou využít p�estupu na gymnázium na základ� žádosti 
zákonného zástupce. 

Bližší informace získáte ve škole – telefonicky (tel. �íslo 554 751 086) nebo osobn� na gymnáziu. 
P�edností studia ve Vrbn� pod Prad�dem je n�kolik:

• Studium v míst� bydlišt�
• Finan�ní výhody – odpadá každodenní dojížd�ní nebo pobyt na domov� mládeže 
• Kvalitní vybavení školy školními pom�ckami, PC 
• Multimediální u�ebny 
• �as na odpolední volno�asové aktivity 
• Rodinné prost�edí 
• Mnoho zajímavých aktivit b�hem školního roku 

  

Šance pro zachování gymnázia 

Informace ze Všeobecného a sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 

Školní rok 2014/2015 zcela ur�it� prob�hne ve Vrbn� pod Prad�dem
a v��íme i další školní roky.  

Dle slov PaedDr. L. Len�a, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje,  
není situace ve Vrbn� pod Prad�dem zcela uzav�ená a bude se o ní dále jednat. 
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Výsledky testování STONOŽKA ve školním roce 2013/2014

T�ída kvarta ve všech testovaných p�edm�tech (�eský jazyk, matematika, anglický jazyk a obecné studijní 
p�edpoklady) dosáhla úrovn� všech gymnázií.  

Toto je vizitkou naší dobré práce s žáky ve Vrbn� pod Prad�dem. 
Ostatní dva sloupce (první a druhý) jsou t�ídy kvarty na pracovišti v Bruntále. 
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Návšt�va školy mimo dny otev�ených dve�í

Návšt�va školy je možná kdykoliv po telefonické domluv�.  
Všichni jste srde�n� vítáni.  

P�ipravované akce v b�eznu pro žáky školy
7. 3. 2014 – historické besedy – Ústav historických v�d Slezské univerzity Opava 

• Život ve st�edov�kých m�stech 
• Život v 50. a 60. letech minulého století 

10. 3. 2014 – 16. 3. 2014 – Jarní prázdniny  
25. 3. 2014 – charitativní sbírka Svátek s Emilem 

Charitativní sbírky, do kterých se škola zapojuje
Žáci školy se pravideln� zapojují do n�kterých charitativních sbírek. Jedná se o výchovnou aktivitu školy, kde 

se žáci u�í být tolerantní a solidární ke svým spoluob�an�m. Prodejem r�zných drobných p�edm�t� tak p�ispívají 
vybranými finan�ními prost�edky do celorepublikových ú�t�, které jsou dále využívány organizátory. 

     Mezi pravidelné sbírky pat�í:
Srdí�kový den – organizuje celorepublikov� ob�anské sdružení „Život d�tem“ a výt�žek sbírky 

je ur�en na pomoc t�žce nemocným d�tem, které jsou stabiln� odkázány na domácí pé�i svých 
rodi��. Žáci naší školy se do sbírky zapojují prodejem magnetek se zví�átky a barevných 
plastových srdí�ek.  

Svátek s Emilem – organizuje Nada�ní fond „Emil“, podporuje handicapované d�ti a mládež ve 
v�ku od 6 do 23 let. Snaží se získávat prost�edky pro vytvo�ení a zlepšení jejich sportovního zázemí 
a rehabilitaci. Emil prost�ednictvím sportu pomáhá najít d�tem radost z pohybu a podporuje tak 
jejich chu� k životu. Žáci prodávají p�ív�sky, odznaky nebo pryže s ptá�kem Emilem  

Kv�tinkový den – organizuje Liga proti rakovin� a ve�ejná sbírka se netýká pouze získávání 
financí na projekty sdružení, zárove� se považuje za významnou preventivní akci. Každý, kdo 
p�isp�je,  si  totiž  krom�  kyti�ky  m�sí�ku léka�ského odnese i leták s podrobnými informacemi 
o možnostech aktivní prevence rakoviny. Platí, že rakovina odhalená v �asném stadiu vzniku je 
lé�itelná. 

Sv�tluška – Sv�tluška je dlouhodobý projekt Nada�ního fondu �eského 
rozhlasu založený na solidarit� a dobré v�li lidí, kte�í se rozhodli darovat 
nevidomým trochu sv�tla. Patronkou projektu je zp�va�ka Aneta Langerová.  

Tento m�síc se koná od 25. 3. Svátek s Emilem. 
V��íme, že op�t prost�ednictvím žák� školy i vy p�isp�jete na dobrou v�c. 

Informace ze Sportovního klubu p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem, o.s.
• Oddíl alpských disciplín

Kone�n� za�ala lyža�ská sezona a �lenové oddílu alpských disciplín Sportovního klubu p�i Gymnáziu ve 
Vrbn� pod Prad�dem, o. s. se za�ali ú�astnit závod�. Naši mladí závodníci oddílu, ve složení Marian Danos, Petr 
a  Pavel  Lužíkovi,  Radek  a  Vojta Pe�ázovi a Ondra a Vojta Zv�d�líkovi, už za�ali úsp�šn� sbírat první skalpy 
a body.  

Marian Danos (2002) v kategorii p�edžactvo obsadil první a t�etí místo na závodech Madeja cup, na Prad�du 
16. 2. 2014 se umístil na 3. a 4. míst�. 

Vojta Zv�d�lík (náš nejmladší závodník - ro�ník 2007) v kategorii mladší p�ípravka vyhrál dva závody 
Poháru Libereckého a St�edo�eského kraje na Ješt�du a v Poháru Libereckého a St�edo�eského kraje ve 
Vysokém  nad  Jizerou  získal  první a druhé místo. Se svým bratrem  Ondrou (2005) se velmi úsp�šn� zú�astnil 
i závod� v Peci pod Sn�žkou a �enkovicích v Orlických horách. Na závodech 15.2.2014 na Annabergu Ond�ej 
Zv�d�lík obsadil 17. místo a Vojt�ch 37. místo z 48 závodník�. Na závodech na Prad�du 16.2.2014 se Ondra 
umístil  na  8. a 16. míst� (z 33 závodník�)  a  Vojta  na  26. a 27. míst�.  Závody samoz�ejm� budou pokra�ovat 
a naši malí závodníci piln� trénují, tak držme palce.  

Závody pro starší kategorie jsou také p�esouvány. Odjely se pouze FIS závody 27. – 29. 1. 2014 na Prad�du. 
Na start t�ídenního seriálu závod� postavilo 53 žen a 74 muž�. Tvrdá, ledová a velice t�žká tra� dokonale 
prov��ila všechny závodníky. V pond�lním ob�ím slalomu obsadila Martina Hlavatá (93) 30. a Natty Rosa (96) 
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35. místo. David Bolek nenastoupil na start II. kola. Úterní slalom dokon�ila Natty Rosa (96) na 24. míst�, 
Martina Hlavatá (93) nenastoupila na start a David Bolek (94) vypadl ve II. kole. Ve st�ede�ním slalomu Natty 
Rosa (96) i David Bolek (94) vypadli už v I. kole.   

1. - 2.  2.  2014  se  jel  �eský  pohár  na  Kazmarce  s  ú�astí  reprezentace �R a zahrani�ních závodník�. 
Ze  108  muž�  se  D.  Bolek  umístil  na  58.  míst� (ve  druhém závod� vypadl) a z 62 žen se N. Rosa umístila 
na 44. a 45. míst�. 

B�hem   víkendu  15. - 16. 2. 2014  se  d�v�ata  ú�astnila  závod�  ve  snowboardingu v areálu V�trný Vrch 
na Dolní Morav�. Zde Lucka Korhe	ová obsadila 1. Místo. 

• Oddíl b�žeckých disciplín a biatlon
�eský pohár v biatlonu se jel v Novém M�st� na Morav� 15 .- 16. 2. 2014 a Marek Ohnoutka obsadil 

v sobotním a i v ned�lním závod� 6. místo.
Z d�vodu nep�ízn� po�así se krajské závody v b�žeckém lyžování postupn� ruší nebo p�ekládají na b�eznové 

termíny. V lyža�ském areálu v Rýma�ov� se poda�ilo nast�íkat kole�ko dlouhé asi 600 metr�, na kterém se odjel 
9. 2. 2014 aspo� jeden závod.  

Vojta Zv�d�lík na stupních vít�z� – vít�z Marian Danos 
na stupních vít�z� – vít�z
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• Oddíl orienta�ního b�hu                 
17. 2. 2014   Vojt�ch  Matuš   odlet�l   spole�n�  s  reprezenta�ním   družstvem   junior�   �eské   republiky 

do Estonska na Mistrovství sv�ta junior� v lyža�ském orienta�ním b�hu. O výsledcích vás budeme 
informovat na stránkách školy www.sgvrbno.cz a v dalším �ísle Zpravodaje. 

Ostatní �lenové oddílu orienta�ního b�hu se pomalu p�ipravují na jarní sezónu. Na vybrané závody oblastního 
žeb�í�ku, které se po�ádají v okolí Vrbna pod Prad�dem, budou jezdit i d�ti z pond�lní a st�ede�ní p�ípravky.  

Závody, které spole�n� objedeme, jsou:
1.   6. 4. 2014 - Krnov 
2. 10. 5 .2014 - Šumperk 
3. 17. 5. 2014 – Ostrava  

Dále  p�ipravujeme  v  období  velikono�ních  prázdnin  od  17. 4.  do  20. 4. 2014  velikono�ní   soust�ed�ní
s výjezdy na mapové tréninky v okolí Vrbna pod Prad�dem (Vidnava, Polsko, …). 

V ned�li 1. 6. 2014 po�ádá oddíl OB závod oblastního žeb�í�ku na Drakov� na mapách lo�ských 
republikových závod�. Budou zde také postaveny trat� v kategoriích pro rodi�e s d�tmi a pro p�íchozí, kde není 
pot�eba registrace na Svazu orienta�ních sport�, a jsou tedy ur�eny pro širokou ve�ejnost.  

Ing. Jitka Krätschmerová 

Okresní a krajská Olympiáda v n�meckém jazyce

Ve  dnech  16. 1. a 29. 1. 2014  se konala okresní a krajská Olympiáda v n�meckém jazyce. Základní školu 
ve Vrbn� p. P. reprezentovaly žákyn� 9. r. Danisová Tanja a Pechalová Kate�ina. V okresním kole v Krnov�
získala d�v�ata dv� první místa a v krajském kole v Ostrav� 1. a 6. místo ve svých kategoriích. Ob� d�v�ata 
prokázala výborné znalosti v poslechu, konverzaci a prezentaci p�ipraveného tématu. Žákyn� 9. A Danisová 
Tanja si svým vít�zstvím zajistila postup do ÚST
EDNÍHO KOLA, které se bude konat v Praze – Goethe 
Institutu. 
                                                                                                    

Drlíková J., u�itelka n�meckého jazyka 
     

ZŠ informuje 
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Šachisté bojovali a bodovali
V okresním finále p�eboru škol v šachu si v prosinci dv�  družstva z naší školy vybojovala postup do krajského 

kola, které se konalo 22. ledna 2014 ve Frýdku – Místku.  
V  silné  konkurenci  dvanácti  nejlepších  družstev  z  jednotlivých  okres�   jsme  nesta�ili pouze na družstva 

z  Frýdku-Místku, Dolního Benešova a Orlové.  
Devátým místem p�ekvapiv� a p�íjemn� zabodovalo družstvo tvo�ené žáky od �tvrté do šesté t�ídy a šestým 

místem  našeho  „á�ka“  jsme  potvrdili,  že  pat�íme  do lepší poloviny mezi školami v Moravskoslezském kraji,  
i když na ta nejlepší zatím nesta�íme.   

P�esto bylo p�i vyhlašování výsledk� velmi p�íjemné slyšet,že „Základní škola Vrbno pod Prad�dem“ je p�ed 
družstvy z Opavy, Orlové,Ostravy, Kop�ivnice,  a nebo Bílovce. 

Pochvalu si zaslouží: 
 A družstvo   B družstvo
 1. šachovnice Tomáš Popek  3 body Martin Demel 2 body 
 2. šachovnice Vilém Simon       5,5 bod�  Denis Darmovzal 4 body 

 3. šachovnice  Kája Remešová    3 body  Honza �ížek 2 body 
 4. šachovnice  Pavel Drtil     3,5 bod�  Adam 
ehá�ek 2 body 

    Filip Škopec 2 body 

Podrobn�jší výsledky je možno zjistit na stránkách školy www.zsvrbno.cz a nebo na stánkách Beskydské 
šachové školy. 

  
     

Zápis do 1. t�íd základní školy
Za�átkem února navštívili naši žáci vrbenské 

mate�ské školy a pozvali d�ti na zápis do 1. t�íd. 
Ten letos prob�hl 7. a 8. února a celý byl ve 
znamení zví�átek. Zví�átka d�ti malovaly, 
zpívaly o nich, p�ednášely básni�ky i povídaly. 
Nejvíc se jim ale líbila práce na interaktivních 
tabulích, kde si paní u�itelky pro n� p�ipravily 
spoustu zví�átkových  úloh.   

K  zápisu  do 1. ro�ník� p�išlo letos 81 d�tí.  

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

teplot v lednu za roky 2000 až 2014. T�etí graf ukazuje pr�m�rnou ro�ní teplotu za roky 2000 až 2013 
V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj� z naší meteorologické stanice. 

Únor do 22.
den hodina hodnota

teplota max 17.2 13:02 8,5°C
min 13.2 5:20 -7,1°C

rychlost v�tru 4.2 5:09 5,8m/s
náraz v�tru 4.2 10:24 16,5m/s
srážky m�sí�ní 9,4mm

za den 9.2 3,6mm
za hodinu 9.2 14:00-15:00 1,4mm

Leden
den hodina hodnota

teplota max 19.1 12:27 11,2°C
min 26.1 7:00 -16,0°C

rychlost v�tru 12.1 0:28 5,8m/s
náraz v�tru 9.1 22:10 14,8m/s
srážky m�sí�ní 34,4mm

za den 20.1 9,4mm
za hodinu 5.1 21:00-22:00 1,8mm

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Leden [mm] 10,4 11,1 18,9 5,2 29,2 24,8 7,4 0 15,2 56,4 54,4 34,4
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

Úpln� nejlepší zp�sob, jak se n�co nového nau�it, je 
zkusit    si   to.   Nap�íklad  uva�it   si.   Spousta   d�v�at 
a chlapc� si umí namazat chleba, ale uva�it si teplé jídlo 
si troufne už málokdo. Jako nap�íklad �lenové Klubu 
va�ení Zelené trojky p�i Základní škole ve Vrbn� pod 
Prad�dem. 

Na podzim sice n�které d�ti nev��ily, že se jim 
všechno poda�í, ale skute�nost je taková, že bez 
problém�  upekly  závin,   perník,   vanilkové   rohlí�ky 
i pizzu, nasmažily bramboráky i �ízky, povedly se jim 
pala�inky i lívance, zvládly uva�it rizoto, puding, 
krupicovou kaši, špagety, míchaná vají�ka, ze studené 
kuchyn� d�ti  m�jí  nastrouhat  mrkvový  salát  s  jablky 
a umíchat t�i druhy pomazánek. 

Po  každé sch�zce jsou d�ti šikovn�jší, samostatn�jší 
a sebev�dom�jší. 

Neu�í se jen va�it, ale i vypsat si z receptu pot�ebné 
množství jednotlivých potravin a p�i nakupování zjistit 
�ástku nezbytn� nutnou na uva�ení jídla. Vybíráme 
pouze 30,-K� na m�síc za každé dít� a tato �ástka je celá 
ur�ena na nákup potravin. Klub va�ení je podporován 

Klub Zelená trojka informuje 
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m�stem. 
D�ti se u�í finan�ní gramotnost p�ímo 

v praxi. Nau�it se nakupovat a uva�it si 
levné jídlo pat�í mezi základní dovednosti 
p�i sestavování rodinného rozpo�tu. 

Plánujeme vydat vlastní kucha�ku se 
všemi recepty, které do konce školního 
roku vyzkoušíme. D�ti tak získají dobrou 
pom�cku pro vlastní va�ení 
s maminkami.  

V   klubu    Zelená    trojka    se     d�ti 
i zadarmo dou�ují. Po zjišt�ní, že si samy 
mohou  dohodnout,  co  se  cht�jí  dou�it 
a jaký �as tomu cht�jí v�novat, se d�ti 
za�aly samy hlásit. Na po�íta�i si mohou 
otestovat, zda u�ivo ovládají. Zatím se 
dou�uje  �eský  jazyk  a  matematika na 
1. stupni ZŠ, ale mohou se hlásit i žáci 

z druhého stupn� ZŠ na dou�ování �eštiny a d�jepisu.  
V klubech Koumák� a Hrá�� v sou�asné dob� hrajeme stolní spole�enské hry. Testujeme dostupné hry 

z vlastních zdroj�, z družiny a M�stské knihovny ve Vrbn� pod Prad�dem. N�které hry jsou už hodn� náro�né 
nejen na �as a v�domosti, ale i na taktické a logické myšlení. 

Sice je ješt� podle kalendá�e zima, ale n�kte�í rodi�e a d�ti se již zajímají, jestli bude op�t p�ím�stský tábor. 
Ano, bude. V osmi týdenních turnusech v termínu  od 30. �ervna do 22. srpna 2014. Pro d�ti bude p�ipraven 
program od 7,30 do 16,30 hodin. Podrobnosti zve�ejníme v kv�tnovém Vrbenském zpravodaji.  

                                                     Mgr. Milena Soušková 

Vrbenský klub pro rodiny s d�tmi a mladými lidmi se zvláštními pot�ebami zve další rodiny na spole�né 
aktivity. P�ij�te se podívat za námi, dejte si s námi dobrý �aj �i kávu, popovídejte si s námi a p�ipojte se 
k našemu programu. Jste srde�n� zváni do Vrbenského Klubí�ka v prostorách Domu s pe�ovatelskou službou na 
Husov� ulici. Na b�ezen jsme p�ipravili:  

• 6. b�ezna - Jarní 
kv�tinkování  

• 13. b�ezna - 
Ove�kování 

• 20. b�ezna - Hledání 
jara (...a v klubovn�
to nebude) 

• 27. b�ezna - Zdravé 
va�ení 

A ješt� se pochlubíme, 
pro Šálu d�da Prad�da 
jsme upletly celkem 77,65 
metr� a ješt� jich n�kolik 
p�idáme!  

Klubí�ká�i

Klubí�ko informuje 
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Paní zima s námi tento rok hraje podivnou hru a my jsme už ani nedoufali, že se plánovaná lyža�ská školi�ka
uskute�ní.  Avšak díky technickému sn�hu jsme se nakonec v týdnu od 10. do 14. února na zasn�žený svah p�ece 
jen vydali. 

D�ti si pod vedením zkušených instruktor� radostn� užívaly hravé lyžování a state�n� odolávaly nezdar�m. 
Nau�ily se s lyžemi chodit po rovince, nazouvat je, vyzouvat, vstávat z pádu i zastavovat p�i sjezdu.  Osvojily si 
tzv. sjezdový postoj, který je odpichovým m�stkem dalšího lyžování. Také se seznámily se speciálním malým 
lyža�ským vlekem. 

Ti malinko pokro�ilejší si svou lyža�skou techniku trošku vypilovali a zdokonalili. P�i jízd� na velkém 
vleku se tvá�ili d�ležit�. 

V��ím, že mnohým se tento zimní sport natolik zalíbil, že se budou rádi na svah vracet. 
Helena Machetanzová 

 MŠ Jesenická 

Lyžujeme se sluní�kem 
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18. února 2014 nás navštívily d�ti z kytarového kroužku pod vedením paní vychovatelky Vlasty Výskalové, 
aby nám v rámci spolupráce zahrály a zazpívaly písn� v doprovodu kytar. 

Ze svého širokého repertoáru jich vybraly spoustu, které se našim d�tem líbily. Nevydrželi jsme jen tak 
ne�inn� sed�t a poslouchat. N�které jsme znaly a p�ipojili se ke zp�vu. Ty ostatní jsme alespo� doprovodili 
rytmicky hrou na t�lo – potlesky, podupy, luskáním.  

Už se t�šíme, že si p�íjemn� strávené dopoledne zase n�kdy zopakujeme.  
Helena Machetanzová, MŠ Jesenická 
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Již v minulých letech jsme 
b�eznové p�ísp�vky do Zpravodaje 
v�novali tomu, jak se da�í 
zam�stnanc�m Domova. A není 
divu, první m�síce roku pat�í, co se 
pracovních          úkol�             tý�e, 
k nejnáro�n�jším. Dotahují se 
opravy zahájené koncem roku, což 
�asto vyžaduje zvýšené úsilí 
personálu.    Nejinak    tomu      bylo 
i v letošním roce. Dokon�ili jsme 
opravu chodby v 1. poschodí, na níž 
se     významnou     m�rou     podíleli 
i pracovníci údržby. Po odstran�ní 
plastového obložení dostal prostor 
novou sv�ží výmalbu, byly 
nainstalovány nové ot�rové desky, 
samoz�ejmostí jsou madla pro 
bezpe�nou oporu p�i ch�zi starších 
osob. Úpravy prob�hly bez 
st�hování p�ilehlých pokoj�, což neznamenalo jen poskytování služby ve ztížených podmínkách, ale pro paní 
uklíze�ky  pak  krom�  velkého  záv�re�ného  úklidu také náro�ný úklid pr�b�žný. V lo�ském roce se uskute�nil 
i  nákup  polohovacích  postelí,  letos byla realizována vým�na zastaralejších model� na pokojích za tyto nov�jší 
a komfortn�jší typy dle pot�eb klient�. Také administrativních povinností spojených s poskytováním sociální 
služby bývá na za�átku roku více než dost – pracovníci v kancelá�ích vypl�ují r�zné výkazy a vyú�tování 
spojená s uzáv�rkou roku, je nutno zpracovat výro�ní zprávu. Spoustu práce m�li i sociální pracovníci - nepatrné 
navýšení d�chod� znamenalo nutnost zm�nit tém�� všem našim uživatel�m smlouvu o poskytování sociální 
služby. Finišovali jsme také s úkoly spojenými s pln�ním nápravných opat�ení z inspekce. 

 Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se pustili hned z kraje roku do pln�ní povinného 
vzd�lávání. Využili jsme p�íležitost na financování kurz� z pen�z Evropské unie a navázali spolupráci se dv�ma 
vzd�lávacími agenturami, které zprost�edkovaly konání akreditovaných školení p�ímo v našem za�ízení. V rámci 
evropských  projekt�  se  letos  již  zam�stnanci  Domova  zú�astnili  kurzu  Práva  uživatel�  sociálních   služeb 
a interaktivního dvoudenního tréninku Prozákaznická orientace v sociálních službách. 

 Ale nejen prací a vzd�láváním živ je �lov�k. Koncem ledna �ada zam�stnanc� využila p�íležitost pom��it 
navzájem své síly na bowlingové dráze Centra Stone. Turnaj v oblíbené sportovní disciplín� poskytl skv�lou 
p�íležitost k utužení kolektivu i k dodate�né oslav� zakon�ení roku 2013.   Práce v sociálních službách je 
náro�ná po stránce fyzické i psychické, jež vyžaduje velkou dávku kreativity. Sociální pracovník, vedoucí p�ímé 
pé�e i pracovník v sociálních službách musí být tak trochu animátorem zábavných po�ad� pro seniory. Že se naši 
zam�stnanci dovedou i této role dob�e zhostit jsme se mohli p�esv�d�it poslední lednový týden na Zábavném 
klubu, což bylo dopolední zápolení obyvatel v kuželkách, florbalu a v�domostním kvízu. Po celý m�síc únor se 
obyvatelé Domova zapojovali také do turnaje v �lov��e nezlob se. Organizáto�i turnaje výsledky pr�b�žn�
zapisovali a nyní p�ipravují slavnostní vyhlášení výsledk�. Na vít�ze �eká sladká odm�na v podob� dortu. 
Pracovnici v sociálních službách paní Jarmarové d�kujeme za dobrý nápad i organiza�ní zajišt�ní poda�ené akce. 

Velice si vážíme také toho, že n�kte�í zam�stnanci neváhají poskytnout klient�m pot�ebnou asistenci p�i 
návšt�v� kulturních po�ad� po pracovní dob�. 
ada našich klient� si oblíbila návšt�vu kulturních akcí ve 
st�edisku St�echa, pravideln� navšt�vují tane�ní zábavy Klubu levicových žen, najdou se i nadšenci, kte�í 
si nenechají ujít žádné divadelní p�edstavení. Naposledy m�la úsp�ch divadelní hra Lidového divadla p�i MIKS 
Krnov „S tvojí dcerou ne“. 

 Zkrátka vítáme každý nový nápad na aktiviza�ní �innost, která nabývá na významu v zimních m�sících, kdy 
není tolik p�íležitostí k procházkám. Proto nás pot�šila nabídka Spolku P�átelé Vrbenska na uskute�n�ní po�adu 
„Povídání o starém Vrbn�“.  V polovin� února mezi obyvatele Domova zavítali pan Karel Michalus a pan David 
Valach s poutavým vypráv�ním o historii Vrbna, dopln�ným o promítání dobových fotografií. Na ukázku p�inesli 
také knihy zam��ené na historii Vrbenska, z nichž jednu Domovu v�novali. P�ítomné seniory a Vrbe�any 

Ze života senior� i zam�stnanc� Domova pro seniory Vrbno 
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obzvláš� po�ad velmi zaujal a vybavila se jim celá �ada vzpomínek. Výlet do minulosti zapo�al nejstarším 
obdobím  založení  m�sta,  pokra�oval  dobou  budování  hrad�  a  �ád�ní  lapk�,   pr�myslovou   tradicí   Vrbna 
a osídlováním oblasti po roce 1945. Nemohla chyb�t historie Mnichova a budovy našeho Domova. I my, 
zam�stnanci, jsme se dozv�d�li mnoho nového. D�kujeme zástupc�m Spolku P�átelé Vrbenska za zajímavou 
p�ednášku. Senio�i byli ujišt�ni, že toto setkání s minulostí nebylo poslední a brzy se uskute�ní pokra�ování.   

Za Dps Vrbno Milena Reissner a Andrea Stefanakisová

OZNÁMENÍ 
Domov pro seniory Vrbno – Mnichov rozši�uje své 

služby pro ve�ejnost. Ob�an�m Mnichova nabízíme 
možnost pravideln� každý m�síc využít služeb 

profesionálního holi�e p�ímo v prostorách Domova. 
Pánové i dámy mohou p�ijít a nechat se ost�íhat                                                      
v úterý 18. b�ezna 2014 od 8:30 do 12:00 hodin.        
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�lenky LKŽ ve Vrbn� pod Prad�dem, který nese jméno Ji�iny Švorcové, se sešly 15. února  
na své výro�ní �lenské sch�zi, aby zhodnotily �innost klubu v roce 2013 a schválily plán akcí pro rok 2014. 

P�edsedkyn� LKŽ pí Marková p�ivítala všechny �lenky i p�ítomné hosty. Zvláš� nás pot�šilo, že naše pozvání 
p�ijala krajské koordinátora LKŽ Ji�ina Ml�áková a také p�edseda OV KS�M s. Ba�go�, nechyb�la ani p�edseda 
MO KS�M s. Koruna.  

P�edsedkyn� Marková ve své zpráv� o �innosti v roce 2013 uvedla, že �innost našeho klubu byla bohatá. 
N�které akce jsou již tradi�ní. Nap�íklad od roku 2009 jsme dále pokra�ovaly v organizování tane�ních zábav pro 
seniory. Ve spolupráci s MO KS�M jsme uspo�ádaly tradi�ní oslavu MDŽ. Na celorepublikovou oslavu MDŽ 
jsme vyslaly dv� �lenky do Prahy. Také p�edmájová veselice se konala ve spolupráci s MO KS�M a spole�ná 
byla i beseda s poslankyní Parlamentu �R K. Kone�nou, která o prázdninách p�sobila v d�tském tábo�e 
v Železné. �lenky LKŽ  napekly pro d�ti domácí zákusky, které po skon�ení besedy p�edaly K. Kone�né. Dva 
�lenové KS�M jeli s 6 �lenkami klubu osobními auty do Bohuslávek na setkání LKŽ Olomouckého kraje.  

Koncem m�síce srpna jsme zorganizovaly autobusový zájezd (pro 50 osob) na „Slavnost �eskoslovenské 
vzájemnosti“ do Frýdlantu nad Ostravicí. Pro pln� obsazený autobus jsme zajistily ú�ast �len� KS�M z Vrbna po 
cest� v Bruntále a Krnov�.  

Spole�n� s  KS�M  jsme  uspo�ádali  také  finan�ní  sbírku  pro  ob�any   postižené   povodní.  Vybrali   jsme 
a následn� p�edali OV KS�M celkem 5500 K�, který finan�ní prost�edky zaslal do postižené obce v Ústeckém 
kraji.  

Pokra�ovaly     jsme 
i v  návšt�vách DS 
MNICHOV, na které 
nechodíme s prázdnou. 
P�i káv� a domácích 
kolá�ích besedujeme 
se   seniory,  zpíváme 
a vyprávíme anekdoty. 
Je to velmi záslužná 
práce. T�ší nás, že 
n�kte�í senio�i z DS se 
zú�ast�ují našich 
tane�ních zábav. My 
se zase zú�ast�ujeme 
kulturních akcí 
po�ádaných v DS.  

V lo�ském roce se 
naše     dv�      �lenky 
a  sociální pracovnice 
z  DS Mnichov 
zú�astnily   vyhlášení 
1. ro�níku projektu 
(sout�že) „DOBRÁ DUŠE“, do které jsme byly p�ihlášeny. Konalo se v Praze, kde jsme p�evzaly �estné uznání 
s drobnými dary. Akce byla velmi p�kná s kulturním programem a bohatým pohošt�ním.  

V m�síci zá�í se naše p�edsedkyn� zú�astnila celorepublikové sch�ze LKŽ v Praze na Vlachovce.  
V roce 2013 se uskute�nily t�i �lenské sch�ze i s oslavou jubilant�. Na záv�r sch�ze  pod�kovala p�edsedkyn�

s. Korunovi  za dobrou spolupráci s MO KS�M. Po p�ednesené zpráv� o �innosti klubu, byly �lenky seznámeny 
s plánem akcí v roce 2014. k tomuto plánu nebyly žádné p�ipomínky. Na letošní oslavu MDŽ do Prahy byly 
schváleny  dv�  �lenky.  V  diskusi  vystoupili  všichni hosté. Ocenili práci našeho klubu a p�edseda MO KS�M 
s. Koruna rovn�ž pod�koval za dobrou spolupráci s naším klubem. Po skon�ení programu byly rozd�leny úkoly 
p�i oslav� MDŽ. Také p�edsedkyn� pod�kovala za ú�ast �len�m i host�m a sch�zi ukon�ila s p�áním hodn�
úsp�ch� do další �innosti.  

Za LKŽ Strnadová Ludmila  

Z výro�ní �lenské sch�ze LKŽ 
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ZBAVME SE STRAŠÁKA NA P
D�  
aneb CO NEJLEPŠÍHO M�ŽEME  DÁT SVÝM D�TEM DO ŽIVOTA. 

KDO: Old�ich Wagenknecht
KDY: �tvrtek 13. b�ezna 2014  

Také �ešíte problém kam s nepot�ebnými v�cmi?  No p�ece na p�du, p�ípadn�
do sklepa! Ale ani tam nem�žeme odkládat v�ci do nekone�na.  Jako strašák nás 
d�sí   myšlenka,   že  budeme  muset  jednou  i  tyto  prostory  uklidit.   Možná že 
i v našem život� jsou takové prostory, kam ukládáme ne�ešené problémy a to 
p�edevším ty, které se týkají našich vztah�. Jejichž �ešení je �asto složit�jší než 
objednání kontejneru. Cht�li bychom je �ešit a víme, že n�kdy na to také bude 
muset dojít, ale stále to odkládáme a také �asto nevíme, jak na to?  

Téma setkání by m�lo být motivací a inspirací k odstran�ní takových životních 
strašák�. Zamyslíme se nad tím, jakou roli v tom m�že hrát ODPUŠT	NÍ.  

Autor je poradcem v oblasti mezilidských vztah�.                       
T�šíme se na vaši ú�ast. 

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

P�ednáška Klubu zdraví se koná ve St�edisku chytrých aktivit ST�ECHA, Vrbno pod Prad�dem. 
Za�átek p�ednášky je v 18 hod. Vstup volný. 

H�bitov

íká se, že doma jsme tam, kde máme mrtvé. Vracím se proto k �lánku, uve�ejn�nému 

ve Zpravodaji �. 2/2014.  
Jsem zde 68 let a jsem zde doma. Když jsme se p�ist�hovali, nebyl na h�bitov� jeden jediný veliký strom, 

krom� lip, úpln� dole p�ed h�bitovem.  
Obyvatelé,  kte�í  si  kdysi  na  své  hroby  okrasné  strome�ky  vysadili,  by  jist�  nedovolili,   aby    vyrostly 

do takových výšek, které by jim poškozovaly jak pomníky, tak obrubníky.  
Nevím, pro� se nevykácely stromy, které jsou z nálet� listná�e u zdí a u kapli�ky vlevo dole a také za zdí, 

které poškozují jak ze�, tak zamo�ují listím hroby.  
Paní Mikolášová už nem�že vymetat zbytky stromu, který je t�sn� vedle jejího pomníku u kapli�ky naho�e. 

Podobn� je tomu i u druhé kapli�ky vpravo naho�e.  
A te� se mají na h�bitov vysazovat stromy nové a ke�e. Celkem 201 kus�. Ptám se pro�? 
Chodím na h�bitov denn�. 5. 2. 2014 jsem tam byla též a t�šila se, že se za�alo n�co dít, že se kone�n�

odstra�ují stromy, které i když jsou krásné, na tomto míst� být nemají.  
Protože pan Súkup se o kácení zajímal, zavolala jsem jej a on ihned p�ijel. Spolu jsme za sdružení ProVrbno 

hovo�ili se dv�ma  vedoucími pracovníky firmy, která kácení provád�la a ti nás seznámili s rozsahem prací.  
Dole u hlavní brány byl p�ipraven ke vjezdu na h�bitov t�žký, úzký naklada�. Zastavili jsme jej s tím, že vjezd 

není možný, protože jsou zde nov� vybudované chodníky. Ani vedoucí, ani tento pracovník o této skute�nosti 
nev�d�li.  

Pan Súkup ihned volal paní Machetanzové ze správy h�bitova, která ihned za�ídila otev�ení zadní dolní brány, 
aby se tudy mohlo d�íví vyvážet, protože tu chodníky nejsou. O práci na h�bitov� taktéž nev�d�la.  

Toto uvádím jako vysv�tlení a up�esn�ní k uvedenému �lánku.  
Znovu se ptám, pro� zase nové stromy, zase i listná�e a kam? Jak je známo z �lánku, tak kolem zdi po obvodu 

h�bitova a v dolní �ásti.  
Takže, nap�ed ud�láme chodníky, pak kácíme stromy. Nasadíme ke�e a pak možná budeme opravovat ze�, 

kterou tímto zakryjeme, pokud nám nespadne.  
Vážení.  H�bitov  je  „zahrada“,  do  které  sadíme p�edrahé kv�tiny, ale bohužel velice hluboko. Prosím, kte�í 

o tom rozhodujete, jak ta zahrada má vypadat, m�jte toto na pam�ti.  
Jindra Obadalová 

Klub zdraví Vrbno p. P. pro Vás v m�síci b�eznu 2014 p�ipravuje 

Listárna 
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Zajímavosti z �eských hor
Ješt� jednou se podíváme do Bílých Karpat. Trávili jsme tu nejdeštiv�jší �ervnový týden 

minulého roku a vzpomínky jsou ješt� živé. U bratra v pražské Velké Chuchli se voda 
zastavila jeden schod p�ed bytem, synovce, který �ídí zahradnickou firmu u M�lníka, ze které pocházejí lípy na 
naší kolonád�, d�lilo od mnohamilionových škod jen pár centimetr�.  

V jihovýchodní �ásti naší zem� bylo sice srážek mén�, p�esto se nedalo plánovat v�bec nic.    

Byl p�ed námi poslední pobytový den. S nap�tím jsme o�ekávali, co p�íští ráno p�inese. 
Když se nad Filipovým údolím, kde jsme byli ubytováni, vyhouplo sluní�ko, zavolala jsem na obecní ú�ad 

v Lopeníku (obec nechvaln� proslavená velkou tragedií p�i automobilových závodech).  „Rozhledna je otev�ená, 
svítí tady sluní�ko a dnes bude naho�e i ob�erstvení,“ sd�lila ochotná ú�ednice. Pro jistotu jsem p�ibalila do 
batohu �ty�i horalky (byli jsme �ty�i) a autem jsme vyrazili na 50 km vzdálený Mikul�in vrch. Kóta 
s nadmo�skou výškou 799 metr� je významným zimním i letním turistickým st�ediskem a zárove� jedním z míst, 
odkud se lze vydat na druhý nejvyšší vrchol Bílých Karpat na �eské stran�, Velký Lopeník (911 m n.m.), kde 
byla v roce 2005 otev�ena d�ev�ná, 22 metr� vysoká, krásná rozhledna.  Hned na první pokus se nám poda�ilo 

zaparkovat v sousedství horského hotelu Jana, a jak se 
v záv�ru dne ukázalo, byla to dobrá trefa.   

Za�átek 5 km dlouhé trasy sm��uje po lesní cest�
dol�, do Lopenického sedla (689 m n.m.). Tady se 
otevírá    krásný    výhled    na   okolní   louky,   údolí i zalesn�né vrcholky hor. Odtud trasa pokra�uje vzh�ru do 
kopce  p�es  pastvinu  a  lesní  p�šinou  na h�eben hor. Cesta po h�ebeni ute�e jako nic, vlní se p�es vrch Kobylec 

a rozcestí pod Malým Lopeníkem, kam p�ichází žlut�
zna�ená trasa z již zmín�né obce Lopeník. Z rozcestí 
trasa kopíruje krásn� upravený úsek státní hranice.     

Bez vystoupání na rozhlednu se z vrcholu rozhlídnout 
nedá, samotný vrchol je však velmi romantickým 
místem. Pod rozhlednou se nachází spousta 
jednoduchých d�ev�ných lavi�ek, takže tu klidn� najde 
úto�išt� celá školní t�ída. Rozhledna je na první  
pohled  velmi zda�ilá, žel, ani tady nám deštivé po�así 
v �echách neumožnilo výhled na �eskou stranu hor. 
Jen st�ží jsme rozeznávali siluety v�ží na Velké 
Javo�in� a sousedním Jelenci. O to víc jsme si 
vychutnávali pohled na Slovensko, kde se nám 
ukázaly Strážovské vrchy i Malá Fatra.  

Horská chata Jana 

Rozhledna Velký Lopeník 

Rozcestí Malý Lopeník 
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O tom, jaká byla p�edchozí noc mladíka, vytuhlého v aut� pod rozhlednou naloženém plechovkami piva, jsme 
mohli  jen  spekulovat,  ale  bylo  z�ejmé,  že  nebýt  t�ídy  student� z Uherského Brodu, možná by naši návšt�vu 
i prošvihl. 

Na dotaz po slibovaném ob�erstvení jen pokr�il rameny a zamumlal n�co, jako že „ješt� nejsou zásoby“. 
Sed�li jsme pod rozhlednou se svými horalkami a vlastn� by nám v�bec nic nechyb�lo, kdyby obloha neza�ala 
p�ipomínat fakt, že své mokré útoky ješt� nevzdá.  

Cestu dol� jsme vzali tém�� úprkem. Poslední kilometr stoupající do kopce z Lopenického sedla jsme 
absolvovali za doprovodu zlov�stných bou�kových zvuk�, p�edbíháni mladými z Uherského Brodu. 
Neuv��itelné, ale po�ádný slejvák se strhl v okamžiku, kdy jsme dosedli na lavice stylové restaurace v horském 
hotelu Jana. K útulnosti restaurace p�ispívá v rohu sedící „babka byliná�ka“, nad jejíž hlavou si lze p�e�íst úryvky 
z lidových písní z oblasti Moravských Kopanic. Obsluha p�íjemná, jídlo výborné, i p�es záv�re�nou zm�nu 
po�así se náš poslední den v Bílých Karpatech skv�le vyda�il. Výlet na Velký Lopeník lze v�ele doporu�it.    

Helena Rusková 

Pod�kování
Dovolte, abychom touto cestou pod�kovali �len�m p�veckého sboru IZMAEL 

z Kloubouk u Brna, kte�í byli v Ludvíkov� na dovolené, a p�esto byli ochotni uskute�nit 
koncert v Karlov� Studánce. Repertoár byl úžasný! Zp�íjemnili nám, návšt�vník�m této krásné lokality, st�ede�ní 
ve�er 19. 2. 2014. 

Co nás p�ekvapilo, bylo to, že p�vodn� se m�l koncert uskute�nit v kostele v Karlov� Studánce a nakonec p�es 
neochotu paní, která m�la kostel otev�ít, se zpívalo p�ed hotelem Džbán.  

Obdivujeme ú�inkující, že se nedali odradit nep�ízní situace a vytvo�ili krásný ve�er „pod lampami“.      
D�kujeme za nevšední zážitek. 

Hosté Karlovy Studánky 

3. 3. P�edvád�cí akce, Saving Europe, 15:00–18:00, St�echa 
3. 3. Kurz angli�tiny pro pokro�ilé, 17:00–18:30, St�echa 
3. 3. Kurz angli�tiny Callanova metoda, 17:00–18:30, St�echa 
4. 3. P�edvád�cí akce, Saving Europe, 9:00–12:00, 15:00–18:00, St�echa 
4. 3. Zkouška PSMV, 17:30, St�echa 
4. 3. Šikovné ru�i�ky, 17:00, St�echa 
4. 3. Kurz n�m�iny pro pokro�ilé, 16:15–17:45, St�echa 
4. 3.  TRITUR – První Karlos spurty, 17:00, dráha �erná Opava 
5. 3.  Masopustní pr�vod, 9:30 od školky Ve Svahu 
6. 3. Kurz n�m�iny pro za�áte�níky, 16:15–17:45, St�echa 
9. 3. Oslava MDŽ - LKŽ a MO KS�M Vrbno, 14:00, St�echa 

  10. 3.  Vernisáž výstavy „Kde žijeme“ – výstava o krajin�, o zv��i, o lidech pod Prad�dem, 16:30, St�echa. 
 Výstava potrvá do 10. 4. 2014 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� na b�ezen 2014 

�ást posezení pod rozhlednou Lopenické sedlo
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    10. 3.  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 16:00–17:30, St�echa 
10. 3. Kurz angli�tiny pro pokro�ilé, 17:00–18:30, St�echa 
10. 3. Kurz angli�tiny Callanova metoda, 17:00–18:30, St�echa 

11. 3. Zkouška PSMV, 17:30, St�echa 
11. 3. Virtuální univerzita t�etího v�ku, P�stování lé�ivých hub, 14:00–15:30, St�echa 
11. 3.  TRITUR – Druhé Karlos spurty, 17:00, dráha �erná Opava 
12. 3. Cestovatelská beseda Ji�ího Máry na téma Austrálie, 17:00, St�echa 
12. 3. Po�íta�ový kurz pro pokro�ilé, 16:00–17:30, St�echa 
13. 3. P�ednáška Klubu zdraví na téma „Zbavme se strašáka na p�d�“,  
  p�ednáší O. Wagenknecht, 18:00, St�echa 
13. 3. Univerzita volného �asu „Religionistika“ – p�ednáší Mgr. Zden�k Hons, 16:00–18:00,St�echa 
13. 3. Po�íta�ový kurz – úprava digitálních fotek a prezentace, 16:00–17:30, St�echa 
13. 3. Kurz n�m�iny pro za�áte�níky, 16:15–17:45, St�echa 

     15. 3.   Vernisáž výstavy obraz�, grafiky a akvarel� Rudolfa Šlesingera z Brna, 17:00, Art galerie Penzionu 
 u �eky Karlovice. Výstava potrvá do 16. kv�tna 2014 

16. 3. P�edstavení pro d�ti a jejich rodi�e „M�am pohádky“, divadýlko KUBA Plze�, 15:00, St�echa 
17. 3. Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 16:00–17:30, St�echa 
17. 3. Kurz angli�tiny pro pokro�ilé, 17:00–18:30, St�echa 
17. 3. Kurz angli�tiny Callanova metoda, 17:00–18:30, St�echa 
18. 3. Zkouška PSMV, 17:30, St�echa 
18. 3. Šikovné ru�i�ky, 17:00, St�echa 
18. 3. Kurz n�m�iny pro pokro�ilé, 16:15–17:45, St�echa 
18. 3.  TRITUR – T�etí Karlos spurty, 17:00, dráha �erná Opava 
19. 3. Po�íta�ový kurz pro pokro�ilé, 16:00–17:30, St�echa 
20. 3. Po�íta�ový kurz–úprava digitálních fotek a prezentace, 16:00–17:30, St�echa 
20. 3. Kurz n�m�iny pro za�áte�níky, 16:15–17:45, St�echa 

21. 3. Sch�ze KS�M, 16:30–18:00, St�echa 
22. 3.  D�tský karneval „Jupííí jedou klauni“, 14:30, sál klubu Mír 
24. 3. Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 16:00–17:30, St�echa 
24. 3. Kurz angli�tiny pro pokro�ilé, 17:00–18:30, St�echa 
24. 3. Kurz angli�tiny Callanova metoda, 17:00–18:30, St�echa 
25. 3. Zkouška PSMV, 17:30, St�echa 
25. 3. Virtuální univerzita t�etího v�ku, P�stování lé�ivých hub, 14:00–15:30, St�echa 
25. 3. Kurz n�m�iny pro pokro�ilé, 16:15–17:45, St�echa 
25. 3. TRITUR – �tvrté Karlos spurty, 17:00, dráha �erná Opava 
26. 3. Hudebn� zábavný po�ad s Ivo Šmoldasem a Leškem Semelkou, 19:00, St�echa  
26. 3. Po�íta�ový kurz pro pokro�ilé, 16:00–17:30, St�echa 
27. 3. Zastupitelstvo, 16:00, St�echa 
27. 3. Univerzita volného �asu „�chi-kung“ – p�ednáší Daniela Šimá�ková, 16:00–18:00,St�echa 
27. 3. Po�íta�ový kurz–úprava digitálních fotek a prezentace, 16:00–17:30, St�echa 
27. 3. Kurz n�m�iny pro za�áte�níky, 16:15–17:45, St�echa 
31. 3. Vzd�lávání Educocetrum Krnov, 8:00–13:00, St�echa 
31. 3. Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 16:00–17:30, St�echa 
31. 3. Kurz angli�tiny pro pokro�ilé, 17:00–18:30, St�echa 
31. 3. Kurz angli�tiny Callanova metoda, 17:00–18:30, St�echa 

  1. 4.  TRITUR – �asovka 5 km, 17:00 u hájenky Železná 
      2. 4.   Beseda s promítáním „Vrbe�áci ve velkých st�nách“, horolezecký oddíl ke 40. výro�í jeho trvání, 

 18:00, St�echa. Od 17:00 otev�ena galerie fotografií horolezeckého oddílu.  

Na�a Trzaskaliková  
ST
ECHA Vrbno pod Prad�dem  
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PhDr. Ivo Šmoldas  
Po absolutoriu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pracoval 
v  nakladatelství  �eský spisovatel jako nakladatelský redaktor 
a manažer. Poté krátce p�sobil v nakladatelství Columbus, 
pozd�ji spoluzaložil soukromé vydavatelství Apsida. 
V sou�asné dob� pracuje jako um�lec na volné noze, v�nuje se 

p�edevším p�eklad�m z angli�tiny, p�íležitostn� též ze slovenštiny. Spolupracuje s �eskou televizí, 
kde p�ipravuje po�ad o knihách Knižní sv�t, v �eské televizi také nepravideln� p�sobí jako 
moderátor po�ad� s kulturní tematikou. Pravideln� spolupracuje na glosování aktuálních Témat dne 
pro Rádio Impuls. Na stanici �eský rozhlas 2 Praha uvádí vlastní talkshow Lenoška Iva Šmoldase. 
Je to uznávaný filozof, ale do širšího podv�domí divák� se dostává spíše jako poslední dobou 
vyhledávaný a obsazovaný moderátor.  

Lešek Semelka  
V mládí se u�il hrát na klavír a na violoncello. Nicmén� jeho dráha v oblasti popmusic byla 
odstartována až v roce 1968 kdy se stal �lenem hudební skupiny Cardinals. V roce 1970 vyst�ídal 
Vladimíra Mišíka v kapele Blue Effect. Zde p�sobil až do roku 1975 a nahrál s ním dv� alba. V roce 
1975 založil vlastní jazz-rockové uskupení Bohemia, odtud se v roce 1978 vrátil do Modrého efektu, 
kde p�sobil do roku 1981. V roce 1979 byl ocen�n zlatou Bratislavskou Lýrou za píse� Šaty z šátk�, 
o t�i roky pozd�ji Bronzovou Lýrou za píse� Jména. V roce 
1981 založil další vlastní hudební uskupení S.L.S. (Spole�nost 
Leška Semelky), se kterým nato�il jednu gramofonovou LP 

desku, v roce 1985 se 
skupina rozpadla. Poté už 
následoval definitivní 
p�íklon k hlavnímu proudu 
populární hudby, 
vystupoval pak spole�n�
se zp�va�kou Marcelou 
B�ezinovou.  
Na po�átku 90. let nato�il 
vlastní album M�j v�k, 

zahrál si i ve dvou muzikálech Michala Davida Kleopatra a T�i 
mušketý�i. Od roku 2009 je �lenem souboru RockOpera - 
ú�inkuje v p�edstaveních Oidipus Tyranus Rock Opera a 
Antigona Rock Opera v roli v�štce Teirésia. V roce 2010 
obnovil skupinu S.L.S.  
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Bohoslužby - Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
Pond�lí až sobota v 16:30 hod. od 16:00 hod. modlitba r�žence  
v ned�li v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba r�žence 

Procedury vacu well, vibrosauna v Letních lázních - Informace, 
rezervace, �asování procedur v Letních lázních  -  tel. 554 798 314, 
www.horskelazne.cz
Solná jeskyn� - aktuální informace naleznete na internetových stránkách: 
www.horskelazne.cz
Bazénový komplex v Letních lázních  
tel. 554 798 820 - bez objednávek, aktuální provozní dobu naleznete na internetových stránkách: 
www.horskelazne.cz

Aktuální informace o kulturních a sportovních programech najdete v týdenní nabídce na plakátech  
a výv�skách v Libuši i v obci nebo na www.k.studanka.cz

        Bc. Kristina Jánská, referent  marketingového odd�lení  

XIV. Reprezenta�ní ples

V sobotu 1. února 2014 uspo�ádaly Horské lázn� Karlova Studánka, státní podnik v prostorách láze�ského 
domu Libuše XIV. Reprezenta�ní ples, který prob�hl pod záštitou �editele lázní MUDr. Radomíra Mará�ka. 

Sponzory plesu byli: MEORIS – Radim N�mec, ROFE – Zden�k Rohel, Prádelna Šopík, �eská pojiš�ovna 
a.s., Centrum Stone – Petr Kamenský, Pa�ák – výroba a vst�ikování plastových forem, Plasty Urbánek, M+M 
Rýma�ov s.r.o., Sklárna TOMI, Sklárna JAKUB – Petr Slavkovský, Ekoternit – Lukáš Urbaník, KSI 
Filtertechnik, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Euroregion Prad�d, Elektro – Petr Lindner, Kv�tiná�ství 
Violka – Jan Palyza, Zahradnictví a kv�tiná�ství – Šárka Urbánková, Vacula s.r.o., Hodiná�ství Tiky Taky – 
Milena  Kotásková,  Boutique  Kamila  –  Kamila  Zahrádková,  Nehtové  studio  –  Eva  �eperová,   Kosmetika 
a nehtová modeláž – Tereza Zahrádková, Klenotnictví Ariana – Dagmar a Jan Zv�d�líkovi, Kade�nictví Eva 
Vranešicová, Ru�ní výroba korálkových šperk� – Ludmila a Kate�ina Krupovy, Garis potraviny, 
eznictví – 
Bed�ich Opatrný, Lékárna Magnus, Hra�ká�ství – Milan Jelínek, Drogerie Remi – Božena Po�ízková, Káva a �aje 
– Lenka Hlinková, Cukrárna – p. Kubjatko, Market – Dagmar Gráfová, p. Záme�níková Jitka.  

Díky nim byla tombola bohatá a pestrá. Tímto Všem moc d�kujeme.  
Bc. Kristina Jánská, Referent marketingového odd�lení

Lázn� Karlova Studánka 

40. strana

ZPRAVODAJ

  1. 3. 2014 v 10:30 hod. Atex sprint „O Gillovu b�žku". Jubilejní t�etí ro�ník tradi�ního b�žka�ského sprintu 
 volnou technikou na Rejvízu. 
  8. 3. 2014 od 17:00 hod. Koštování slivovice o nejlepší zlatohorskou pálenku. Tenis Bar. Bližší informace  
 a pravidla k sout�ži na www.teniszh.cz. 
  8.3.2014 20:00 Maškarní karneval na Rejvízu. Chata Svoboda Rejvíz. K tanci hraje skupina F-16  
 ze Zlatých Hor. Po�ádá SDH Rejvíz. 
18. 3. 2014 ve 13:30 hod. P�ednáška v rámci sv�tové bezpe�nosti na ve�ejných komunikacích.  

V Multifunk�ním volno�asovém centru (kin�). P�ednášející Ing. Charouz (BESIP). 
22. 3. 2014 v 19:30 hod. �ecký ve�er. V zahradní restauraci Hotelu Minerál. Ochutnávka �eckých specialit.  
29. 3. 2014 od 10:00 hod. Klondike ve Zlatých Horách. Od 10:00 hod. p�ed radnicí. Sout�ž zlatokop� a nejen 
 jich - otevírání zlatokopecké sezony. 

  1. 3. 2014 v 15:00 hod. Justin: jak se stát rytí�em - Vstupné 70,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing.  
  7. 3. 2014 ve 20:00 hod. Zpátky do ringu - Vstupné 90,- K�, mládeži p�ístupný, �eské titulky.  
  8. 3. 2014 v 17:30 hod. Krásno - Vstupné 100,- K�, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní.  
14. 3. 2014 ve 20:00 hod. Babov�esky 2 - Vstupné 120,- K�, mládeži p�ístupný, v p�vodním zn�ní.  
15. 3. 2014 v 15:00 hod. Bella a Sebastián - Vstupné 90,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing.  
21. 3. 2014 ve 20:00 hod. Non-Stop - Vstupné 100,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky.. 
22. 3. 2014 v 17:30 hod. Zimní p�íb�h - Vstupné 100,- K�, mládeži p�ístupný, �eské titulky.  
28. 3. 2014 ve 20:00 hod. Kandidát - Vstupné 100,- K�, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní.  
29. 3. 2014 v 15:00 hod. Velká o�íšková loupež - Vstupné 80,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing.  

Více o kulturních, sportovních a spole�enských akcích na www.zlatehory.cz – kulturní kalendá� akcí. 
Zájemc�m nabízíme zasílání kulturních akcí e-mailem. 

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

Akce ve Zlatých Horách 
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www.akce.mubruntal.cz

M�stské divadlo 

  7. 3. – 19:00 hod - Blaník – Divadlo Járy Cimrmana. Vstupné 270 a 250,- K�  
28. 3. – 19:00 hod - Don Juan – T�šínské divadlo �eský T�šín – v p�edplatném   
19. 3.  - P�ednáška k historii Bruntálu II. 

Spole�enský d�m 

  7. 3. – Ples Podhorské nemocnice 
  8. 3. - Ples St�ední pr�myslové školy a Obchodní akademie Bruntál 
15. 3. – Motorká�ský ples  
29. 3. – 17:00 hod – Spole�enské setkání pedagogických pracovník� ke Dni u�itel�  

Výstavy 

do 29. 3. – Výtvarná výpov�� zátorských d�tí – ZUŠ Krnov, ZŠ a MŠ Zátor - Galerie v kapli 
do 14. 4. – „Osoblažská pali�kovaná krajka“ – minulost i p�ítomnost textilní techniky - Muzeum Bruntál 
do   6. 4. – „Objekty“ – Výstava socha�e Michala Gabriela – Muzeum Bruntál 

www.mikskrnov.cz

Flemmichova vila 

do 23. b�ezna Naše zlaté ruce to stále umí - výstava prací student� SSPV Renova o.p.s. a SPŠ Krnov.  
    Inside/Outside - výstava fotografií polských student� Institutu tv�r�í fotografie SU v Opav�

dlouhodobá výstava Velká válka obrazem – výstava p�ipomínající 100 let od zahájení I. sv�tové války 
Vstupné: 20 K�, d�ti a studenti 15 K�, výstavní prostory otev�eny úterý - ned�le   8:00 - 18:00 hodin 

29. b�ezna - 27. dubna Pavel Kozubík - grafika. Vernisáž 28. b�ezna v 17 hodin.

M�stské divadlo 

pond�lí 3. b�ezna v 19:00 hodin   Posel z Liptákova -  Divadlo Járy Cimrmana Praha.  
      Vstupné: 330, 300 a 270 K�

pond�lí 24. b�ezna v 19:00 hodin   Eduardo de Filippo: Filumena Marturano    
 - Simona Stašová a Svatopluk Skopal a další. 
           Vstupné: 280 a 260 K�

úterý 25. b�ezna v 19:00 hodin   Mezi námi - autorský hudební recitál. Ú�inkují: Dr. Michal Horá�ek, autor  
 a pr�vodce po�adem, zp�v: Lenka Nová, Ond�ej Ruml a František Segrado, 
 Kvartet Mateje Benka, hudební doprovod, Vstupné: 250 a 230 K�

Koncertní sí� SV. DUCHA 

st�eda 26. b�ezna v 19:00 hodin  Guarneri trio Praha - �en�k Pavlík – housle, Marek Jerie – violoncello, 
 Ivan Klánský – klavír.  Vstupné: 150 K� (d�ti a studenti sleva 50 

St�edisko volného �asu Mé�a 

ned�le 23. února v 15:30 hodin  Mo�ský car - loutková pohádka.  
 Hraje: Krnová�ek. Vstupné: 30 K�

Kultura v Bruntále 

Kultura v Krnov�
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- takové bylo téma našeho letošního bálu, a ur�it� jsme spolu jednu p�íjemnou noc prožili nejen v rytmu 
orientálních   tanc�,   které   nám   na   zahájení   zatan�ila   d�v�ata   z  Tane�ní   školy   Vrbno   pod   vedením 
p. Joachymstálové,  a další vystupující byla  tane�nice Markéta, která nám p�edvedla své tane�ní um�ní p�i tanci 
se šátkem a s v�jí�i. 

Na  každém  Papu�ovém  bále  p�ijímáme   mezi  turisty  nové  �leny  – tentokráte  to  byla p. Helena Pussová 
a p. Petr Vráblík – sv. Kryštof je pou�il a jejich povinnostech �lena KVT stanovených naším Desaterem a p�edal 
jim  Pasovací  list.  Tím  ale jeho práce letos neskon�ila, ješt� musel odm�nit p. Marii Ko�í a p. Vlastíka Lacka. 
A za co? Je to neuv��itelné, ale p. Ko�í se celkem 20 x zú�astnila a také došla do cíle naší Vrbenské 50. Takže 
nachodila  po  Jeseníkách jenom p�i této akci minimáln� 1 000 km a p�ejeme jí, aby jí to stále tak dob�e šlapalo. 
A Vlastík, i když se to nezdá, je naším služebn� nejstarším turistou – již 35 let je nep�etržit�  �lenem turistického 
oddílu. A v��íme, že jím po�ád bude. Oba obdrželi jako malý dárek krásnou mapu Hrubého Jeseníku na šátku. 

D�kujeme všem sponzor�m, kte�í nám p�isp�li svými dary do tomboly, byli  to: Autodoprava  Klí�ová, 
Vzduchotechnika Kamenský, Odbory Husqvarna Manufacturing s.r.o., Jelínek Trading s.r.o., Husqvarna 
Manufacturing   s.r.o.,  Lesy  �R   Karlovice,  Impuls  s.r.o.,  Kosmetika  p. Nepožitková,  Tua  Bella,   Masáže 
p. Lan�iová, Masáže p. Scholzová Ludvíkov, Minimarket ROJA Karlova Studánka, MEPAC.CZ, AutoRemeš, 
Minimarket Gráfová, Propos Ing. Obrusník, Hra�ky Jelínek, Pstruha�ství Žalák, Drogerie Darmovzal, Lékárna 
Magnus, Penzion U Hradil�, p. Kmínková He�manovice, Penzion U Ji�ího Ludvíkov, p. Jagermanová, 
Demigroup, a samoz�ejm� také d�kujeme všem turist�m, kte�í  do tomboly také p�isp�li. 

A jako vždy nám hrál Škrpál a jako vždy dob�e. 
                                                                                           Za KVT Vrbno p.P.: J. Kubincová 

12. Papu�ový bál... Tisíc a jedna noc... 

���	��������
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��	�������
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Vzpomínka na zážitky z �innosti horolezeckého oddílu Vrbno pod Prad�dem, který v roce 2014 bude 
oslavovat 40 let založení 

Jak jsme jezdívali do Vysokých Tater 
Byly to kdysi naše jediné velehory, když jsme byli dohromady se Slováky. Dostat se alespo� do Alp byl veliký 

problém. Pokud jsme nebyli v Tatrách na letním nebo zimním tábo�e, tak to byly takové výpady na prodloužený 
víkend. Pátek se v�tšinou nadd�lával, anebo se použila dovolená. Ve �tvrtek po práci se sedlo na vrbenském 
nádraží na vlak sm�rem do Olomouce. Už dojet do Olomouce byla dlouhá cesta, byli jsme tam kolem sedmé 
hodiny ve�er. Tam jsme m�li dosti �asu, abychom navštívili bufet naproti nádraží, a ti kte�í si uv�domovali, že to 
je poslední slušné jídlo, tak zamí�ili do restaurace II. cenové skupiny, která byla p�ímo na nádraží. Když n�komu 
vykládám, že na nádraží bylo i kino a taky holi�, tak tomu nev��í. Restaurace perfektní, vrzavá podlaha, ubrusy 
na stolech, �íšníci v �erném a taky dobré jídlo trochu dražší než v bufetu. Až nadešel �as odjezdu, na to jsme byli 
upozorn�ni rozhlasem, tak jsme se vydali k úschovn�, anebo tam byly takové boxy, kam jste hodili bágl a zevnit�
jste si na dví�kách navolili �ty�místné �íslo, kterým jste tu sk�í�ku zase po zabouchnutí otev�eli. M�lo to ovšem 
malý há�ek, museli jste si to �íslo zapamatovat. Jednou ne a ne si vzpomenout a tak ti dva doty�ní jeli až dalším 
rychlíkem.  

Rychlíky se jmenovaly Detvan, Ostravan anebo Vihorlat. Po úsp�šném nastoupení se za�ala hledat n�jaké 
místa na sezení. Jenom jednou jsme získali každý v kupé místo i na ležení. Taky se nám to jednou nevyplatilo. Po 
návšt�v� bufe�áku, kde jsme si dali pivo, jsme si p�kn� lehli, a když jsem se probudil a zeptal se jednoho 
vojá�ka, který stál na chodbi�ce, kdy bude Poprad, divn� se na m� díval a �íká „už bol“. Rychle jsem vzbudil 
ostatní a první stanice, kde to zastavovalo, byl Kysak. To už jsme m�li hodn� málo do Košic. Zpáte�ní cesta 
courákem trvala p�es dv� hodiny. Když jsme, ale nezaspali, tak jsme se dostali do Popradu asi kolem �tvrté 
hodiny ranní. To je takový ješt� no�ní chlad, koukáte vyjeven�, protože jste ješt� p�ed chvílí spali. Museli jsme 
�ekat na elektriká�e, a tak zase do bufetu a na záchod. Trošku se vám vylepšila nálada, když jste stáli na záchod�
p�i konání pot�eby a na zdi jste si �etli „pre�o tu nekúrija, kurvy“. Po nastoupení do elektri�ky sm�rem Štrbské 
pleso vystupujeme ve Smokovci, anebo na zastávce Popradské pleso. Po dvouhodinovém nebo delším výstupu 
rychle  do  st�n,  a  potom  ve�er  na  ubytování  na  chat�  nebo  bivaku.  Samoz�ejm� s povídáním, co kdo zažil 
a vylezl. Protože jsme dosti utahaní, tak na kut�, protože se zase brzo ráno vstává. Když se živíte svou stravou, 
tak  si  to d�láte a p�ipravujete všechno p�ed chatou. Když ovšem prší a p�edpov�� je blbá, tak se vytahuje kytara 
a zpívá se. Jednou jsem se zú�astnil sout�že o nejsprost�jší písni�ku na Zeleném plese a my jsme ji jako oddíl 
vyhráli a zazpíval ji jeden inženýr. Ráno se potom va�í na mini va�i�ích zna�ky Butar a nebo benzi�ák z DDR 
Juwel.  Pokud  to  jde, tak hurá do st�n a návrat až nave�er. B�hem dne se jí kalorické bomby kus špeku a chleba 
s cibulí, salám, �okoláda, hrozinky a jednou jsem vid�l p�edch�dce kalorických ty�inek, co jsou dnes k dostání. 
Ten borec si s tím dal p�knou práci. Do malých sá�k� si nasypal hrozinky, kousky �okolády a o�íšky a jednou za 
�as si to nasypal do pusy a tak vydržel celý den. Samoz�ejm� musíte mít taky dosti vody. Pokud jste v Tatrách 
celý týden, tak je odpo�inkový a táhne vás to do doliny. Ve Starém Smokovci skon�íte v n�jakém bufetu nebo 
restauraci na ob�d a potom hurá do cukrárny. Deset kousk� rakvi�ek nebo v�ne�k�, kávu a šleha�ku. N�kte�í si 
ješt� n�co nechají zabalit a dojídají to po cest� nahoru. Když jste jenom na t�i dny, tak se ten další den ješt� n�co 
leze a potom hurá dol� na elektri�ku do Popradu a na rychlík. Musí vám to, ale vyjít nebo se dozvíte na nádraží, 
jak to popsal jeden horolezec p�i návratu z Tater, vyšel výprav�í na peron a �íká „vlak neid�, rušnovodi� je 
ožratý, h�adáme druhého“. I takové to bylo na Slovensku a bylo to p�kné.  

Na Popradském nádraží se nakoupilo pivo zna�ky Šariš a cigarety Detvy, krabi�ka za korunu a �ekalo se na 
rychlík. Ve vlaku zase plno Slovák�, kte�í jeli do �ech na práci. Jednou jsme našli prázdné kupé, které jsme 
obsadili a potom utíkali do jídelního vozu, zatímco kupé hlídal kamarád. Bylo nás tenkrát trochu více a ten 
kucha� tvrdil, že jsme mu vyjedli všechno, co tam m�l. Když jsme minuli Hranice na Morav�, tak jsme se za�ali 
vracet do našeho kupé, které furt hlídal ten náš kamarád, a ti co stáli na chodbi�ce, mu celou dobu p�kn�
nadávali. Zapomn�l jsem na to, že když jsme se rozhodli jet do Tater, tak jsme zjiš�ovali, jaké bude po�así. M�li 
jsme kamaráda na meteoru na Prad�du, a když jsme mu �íkali, Slávku jaké bude po�así o víkendu a on �ekl, bude 
blbé a pršet, to pro nás znamenalo okamžit� se nabalit a vyrazit do Tater. Druhý kamarád Ben byl zase odborník 
na  vlakové  spoje.  Dopadlo  to  v�tšinou  tak,  že  jsme skon�ili v ranních hodinách v Krnov�, v lepším p�ípad�
v Miloticích. Po p�íjezdu do Vrbna o p�l sedmé ráno se utíkalo do práce. Jeden kamarád to m�l tak vymakané, že 
po cest� z nádraží vym�nil bágl za igelitku se sva�inou a pelášil do práce. Jednou se vrátil kamarád Mira z Tater, 
bylo v lét� a hned šel navštívit svou doktorku, že má omrzliny. V zim� je to normální, ale v lét� se na n�ho dívala 
doktorka, tak trochu divn�. Trošku se držel zmrzlých �et�z� p�i dolízání na Lomni�ák.  
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Kone�n� už nemusíte tahat ten velkej bágl na zádech a je jedno jestli jedete na t�i dny nebo na týden, musíte 
brát všechno. Hrd� to nesete p�í výstupu nahoru a n�jakým záhadným zp�sobem se vám tam n�co vzp�í�í a tla�í 
vás to do zad. Obvykle stoupací železa, bombi�ka k va�i�i, kladivo, anebo konzerva. N�kdy to vydržíte i do 
p�lky cesty a potom to stejn� musíte p�ebalit. No a když to po�así bylo fakt mizerné a furt prší a vy za�ínáte 
blbnout, tak se jde na n�co lehkého, anebo krátkého. Potom vám protéká voda rukama bundy a vytéká u pasu, 
anebo až dole z kalhot. Tehdejší pohory byly jenom kožené, žádný Gore-tex, o bundách nebudu mluvit a vracíte 
se zpátky na chatu totáln� mok�í, ale trochu spokojeni, že jste si ošahali skálu. Po�así si nem�žete vybírat, ale 
zážitky jsou vždycky. N�kdy se vracíte taky pochroumaní, ale všechno se �asem spraví, ale d�ležité je jak se 
�íká, stát se i starým horolezcem! 

Emil Kothánek 

Dne 22.-23. 2. 2014 se poprvé v našem regionu, v Karlov� na sjezdovce 
Klobouk, uskute�nilo Mistrovství �R Masters v alpském lyžování.  

Titul mistryn� �R ve slalomu i v ob�ím slalomu kategorie C7 získala 
Ing. Alena Bouzková. Mistryní �R v ob�ím slalomu kategorie C6 se stala 
Iva Tejnská. St�íbrnou medaili v ob�ím slalomu v kategorii C5 získala 
Hana Obelczová. Její otec, Josef Obelcz získal za výkon v ob�ím slalomu a 
kategorii A7 bronzovou medaili. Mistrem �R ve slalomu  kategorie A3 se 
stal Petr Ba�ík. 

Ú�astník�m z celé republiky "sebrali studáne�tí" na t�žkém kopci 
šest cenných kov�. 

Super a blahop�ejeme. 
Alena Bouzková 

Velký úsp�ch Masters lyža�� z Karlovy Studánky 
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V letošní bezsn�hové zim� má už sice mnoho cyklist� n�co naježd�no, v�tšina trénink� však probíhá až tehdy, 
když se prodlouží den a dá se jet odpoledne trochu déle. ACS Vrbno za�íná s organizováním sout�ží už v b�eznu, 
kdy se na dráze �erná Opava jezdí pravidelné Karlos spurty. Ty se ješt� prolínají s t�locvi�nými sout�žemi ve 
všeobecné t�lesné p�íprav�. Už 1.dubna za�ínají �asovky, z nichž jedna bude pro velký zájem karlovických d�tí 
p�esunuta n�kam do Karlovic. Tak za�ne celoro�ní cyklistická sout�ž TRITUR, která bude mít op�t asi 35 akcí. 
Koncem b�ezna za�ínáme i s turistikou, kde je p�ipraveno n�kolik jarních výlet� a pozd�ji budeme op�t zajížd�t 
na bližší cyklistické závody. Koncem dubna bude odstartován 15.ro�ník silni�ního závodu „Cena Trispolu“, 
který je op�t za�azen jako úvodní závod Slezského poháru amatér�. 

Další ro�ník Vrbenského 
drá�ku letos za�ne v Široké Niv�
a   op�t   se   pojede, krom� Vrbna 
i v okolních vesnicích Malé 
Morávce,      Karlov�     Studánce 
a Ludvíkov�. Tato sout�ž je 
ur�ena  pro   chlapce   do  14   let 
a zú�astnit se mohou i dívky do 
16 let. P�ed prázdninami bude 
obvyklý program sestavený ze 
závod� jako je Okolo Drakova, 
Jamajka-Prix, Duatlon a horské 
závody na Videlský k�íž i na 
Hv�zdu. 

O prázdninách bude po�ádán již 
22.ro�ník závodu Železný drak, 
na který se sjíždí cyklisté z celé 
Moravy  i p�ilehlých �ástí Polska 
a �ech. Závod o délce 109 km má 
cíl na Prad�du.  

Také letos na podzim bude na 
dráze �erná Opava po�ádáno 
n�kolik cyklokros�, ten hlavní 
bude op�t za�azen do 
severomoravského Oderského 
poháru a pojede se sou�asn� jako 
�eský pohár veterán�. Na 
podzim se jedou i tradi�ní 
závody Okolo P�í�né  hory,  
Mistrovství   Vrbna a horský 
závod na Lyru. 

Naše úsp�šné družstvo žák�
bude op�t zajížd�t na závody 
�eského    poháru  a  v  plánu   je 
i ú�ast na mezinárodním 
cyklistickém závod� pro starší 
žáky – Závodu míru nejmladších. 

Veteráni letos sestavili tým 
pro ú�ast na amatérských 

sout�žích Moravského a Slezského poháru amatér�, kde se budeme opírat p�edevším o výkony  Lubomíra 
Petruše a Vlastika Mlyná�e. Na území Jeseník� bude probíhat i n�kolik závod� Jesenického Šneku.  

A mezitím budeme sledovat úsp�chy našich odchovanc� Lubomíra Petruše, Davida Dvorského, Zde�ka 
Mlyná�e, Rosti Brokeše i Ji�ího Petruše, kte�í p�sobí v prvoligových týmech, nebo v zahrani�í.                            

acsvrbno.estranky.cz                               

Za�íná sezóna 
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Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ) bývá n�kdy uvád�n jako socialistický svátek. V�bec se však nejedná 
o n�jaký svátek um�le vyrobený �eskoslovenským socialistickým režimem, ale o mezinárodn� uznávaný den 
stanovený k výro�í stávky newyorských švadlen v roce 1909. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v N�mecku, 
Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, usiloval o volební právo žen, od roku 1975 pak je p�ipomínán 
jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. 

Demonstrace žen na konci zimy, tradi�n� o ned�lích, se nejd�íve konaly v USA 
na popud tamní Socialistické strany USA; velké shromážd�ní za volební právo žen 
se konalo 8. b�ezna 1908 v New Yorku. Na první mezinárodní ženské konferenci 
Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila n�mecká socialistka Clara 
Zetkinová po�ádání mezinárodního svátku, tehdy ješt� bez ur�ení pevného data. 

Datum 8. b�ezna se ustálilo až po 1. sv�tové válce, zejména pod vlivem velké 
demonstrace v Petrohrad� roku 1917 t�sn� p�edcházející únorové revoluci. Svátek 
se rychle rozší�il, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po 
apolitickou socialistickou obdobu Svátku matek. 

�������������������������
Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670) 
Místo jeho narození není známo, jako pravd�podobná místa 

se uvád�jí Uherský Brod nebo Nivnice.  

Významný   �eský   spisovatel,   humanista,   filozof,   
teolog a zakladatel moderní pedagogiky. Poslední biskup 
Jednoty bratrské a politický mluv�í �eské protikatolické 
emigrace. Studoval na n�meckých protestantských 
univerzitách  (Herborn,  Heidelberg),  pozd�ji  u�il  v  P�erov�
a byl duchovním správcem ve Fulneku. Po bitv� na Bílé ho�e 
(1620)  se  musel  skrývat,  r. 1628  opustil  vlast  a  usadil  se 
v polském st�edisku Jednoty bratrské v Lešn�. Podnikl n�kolik 
cest do Anglie, Švédska a Uher, kde uplat�oval své pokrokové 
pedagogické  názory  (proto  je  nazýván  u�itelem   národ�).  
V  Lešn�   setrval   do    požáru v  r.  1656,    p�i   kterém   mu   
sho�ely   materiály k velkému slovníku �eského jazyka. 
Poslední léta trávil v Amsterodamu, poh�ben je v Naardenu. 

Celý život se zabýval myšlenkou zpracovat souhrn lidského 
v�d�ní tzv. pansofie (= všev�da), nebo� byl p�esv�d�en, že 
dokonalé vzd�lání m�že p�evychovat celé lidstvo, vést k tzv. 
všenáprav� v�cí lidských i k trvalému míru, založeném na 
vzájemném porozum�ní. Tyto myšlenky cht�l zahrnout do 
svého encyklopedického díla Plán všev�dy, které zústalo 
nedokon�eno. 

Psal filosoficko-náboženská díla (Labyrint sv�ta a ráj srdce, 
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské), pansofická díla 

(Všeobecná pravda o náprav� v�cí lidských), pedagogická díla (Sv�t v obrazech – Orbis pictus, Škola hrou – 
Schola ludus) a díla, která m�la podpo�it rozvoj �eského jazyka (O poezii �eské). 

Zem�el 15. listopadu 1670 v Amsterodamu, jeho ostatky leží v Naardenu. 

Významné dny v b�eznu 
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Tolik knih jako v knihovn� doma mít prost� nem�žete… 
… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  CYRA, A.:  Dobrovolným v�zn�m v Osv�timi.  Líbeznice : Víkend, 2013. 
2.:  COX, B.:  Ve jménu módy : ilustrované d�jiny bizarnosti a krásy.  Praha : Mladá fronta, 2013. 
3.:   PLOCEK, P.:  Balony a vzducholod�.  Brno : CPress, 2013.
4.:  SCHWARZENEGGER, A.:  Total recall : m�j neuv��itelný životní p�íb�h.  Praha : XYZ, 2013.
5.:  LIŠKA, V.:  Záhadné osudy slavných postav �eských d�jin.  Frýdek-Místek : Alpress, 2013. 

…z beletrie 
1.:  BACIGALUPI, P.:  Prachožrouti. Praha : Plus, 2013. 
V tomto napínavém románu rozvíjí autor originální vize sv�ta bez fosilních paliv a minerál�, kde život pro 
v�tšinu lidstva p�edstavuje každodenní krutý boj o p�ežití. Z dnešního pohledu to však není budoucnost p�esp�íliš 
vzdálená… 
2.:  KERR, P.:  Praha osudová.  Praha : Argo, 2013. 
Román s perfektn� vykonstruovanou zápletkou. Jelikož je autor mistrem lsti a úskoku, Praha osudová je nejen 
skv�lou detektivkou, ale také politickým thrillerem : komplexní p�íb�h pátrání a skrytého boje o moc, který 
dosahuje až k nejvyšším post�m T�etí �íše. 
3.:  JIROUNEK, P.:  Elixír vina�e Salaby : detektivní p�íb�h z rudolfínské Prahy.  Brno : Moba, 2013. 
Tadeáš Hájek z Hájku hledá zp�sob, jak lé�it císa�e Rudolfa II., který trpí t�žkou melancholií. Od svého p�ítele 
Adama Zalužanského se dozví, že apoteká� Brázda kdysi vlastnil starý herbá� s popisem vzácné orientální byliny 
i s návodem, jak  z ní vyrobit zázra�ný elixír proti trudnomyslnosti. B�hem dobrodružného pátrání po ztraceném 
rukopisu dojde ke dv�ma vraždám, ale herbá� z�stává nezv�stný. Obrat nastává ve chvíli, kdy mladý vina� Jakub 
Salaba, budující novou vina�skou usedlost, objeví ve starých sklepech tajnou skrýš. O jeho nálezech se  dozví 
i mistr Hájek, který ale není jediný, kdo se o n� za�ne zajímat. V tajuplném prost�edí rudolfínské Prahy �íhají 
tajemní vrazi i intrikující  vysocí ú�edníci…
 4.:  PARNELL, S.:  �eta Psanc� : hrdinové, renegáti, bezv�rci a vále�né bratrství v Afghánistánu.  Praha : 
Knižní klub, 2013. 
 Kniha zachycuje autorovy osobní zážitky z vojenského tažení v Afghánistánu. P�estože vychází ze skute�ných 
událostí, nejde o žádný nudný dokument, ale o živé, dramatické lí�ení vále�ných zkušeností v�etn� popis�
skute�ných boj� z hlediska velitele �ety. Autor se však zabývá i každodenní rutinou a lidskými kontakty mezi 
americkými vojáky a afghánskou  policií a nabízí plastický, živý obrázek amerického p�sobení v Afghánistánu. 
5.:  DAVOUZE, M.:  D�m v Bretani.  Praha : Mladá fronta, 2013. 
Humorná knížka zachycuje barvité p�íb�hy autorky poté, co za�ala žít ve Francii. Do té doby typická Praža�ka se 
v pom�rn� pokro�ilém v�ku musela p�izp�sobit naprosto odlišnému životnímu stylu v prost�edí breta�ského 
venkova. Stala se trochu námo�nicí, trochu farmá�kou, trochu hoteliérkou, to všechno zprvu bez znalosti 
francouzského jazyka, což samo o sob� p�inášelo nejednu komickou situaci. 
6.:  HELDRICK, D.:  Africký p�íb�h lásky : život v ke�ském národním parku.  Praha : Ikar, 2013. 
Strhující p�íb�h z exotického prost�edí popisuje životní osudy autorky. Narodila se v Keni, vyr�stala obklopená 
p�ekrásnou p�írodou a není divu, že si tento sv�t zamilovala. Pé�i o zví�ata, p�edevším o osi�elá mlá�ata, 
zasv�tila celý život. V jedine�né autobiografii lí�í své bohaté zážitky, studium, první lásku a zasnoubení,  popisuje 
boje hnutí Mau Mau proti bílým osadník�m. S manželem, správcem národního parku Tsavo se jí poda�ilo 
odchovat a vrátit do p�írody mnoho ohrožených druh�, dodnes se stará o úsp�šný sloní sirot�inec, jediné za�ízení 
svého druhu v Keni. 
7.:  KIBLER, J.:  Odve� m� dom�.  Praha : Ikar, 2013. 
Osmdesátiletá Isabel poprosí svoji �ernošskou kade�nici, aby ji odvezla z Texasu do Cincinnati na poh�eb. Ze 
sedadla spolujezdce za�ne stará paní vypráv�t p�íb�h svého  života. P�íb�h osudové, ale zapov�zené lásky, 
p�edsudk� a hanby. Všechno hezké za�alo v roce 1939, když se šestnáctiletá dcera zámožného léka�e na ve�írku 
seznamuje s bratrem své �ernošské služebné…  

… pro d�ti a mládež 
1.:  NEOMILLNEROVÁ, P.:  Amélie  a barevný sv�t.  Praha : Albatros, 2013. 
Amélie už nežije v zapomenutém dom�, kde se p�ed 122 lety zastavil �as. Spole�n� s maminkou poznávají náš 
barevný  sv�t  a i  jejich  je te� plný kytek, barev a hudby. S Markétou jsou sestry a jsou to nejlepší kamarádky  

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v b�eznu 
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i p�esto, že každá je tak trochu  z jiného sv�ta. Pro Amélii je však t�žké smí�it se s tím, že n�které v�ci ona jako 
duch možná nikdy mít nebude a že neprožije to, co Markéta... 
2.:  RUSSELL, R.R.:  Deník mimo�ky : p�íb�hy neohrabaný krasobrusla�ky.  Praha : Mladá fronta, 2013.  
Když se Nikky  dozví, že její tajná Láska Brandon vypomáhá jako dobrovolník ve zví�ecím útulku, vlastn� ji to ani 
nep�ekvapí. Brandon je prost� boží kluk s obrovským srdcem! Jenže útulek se bude muset zav�ít a ve h�e je 
MNOHEM  víc než pár Brandonových slz. Nikky si našt�stí  vždycky umí poradit a možnost zú�astnit se chystané 
charitativní lední revue p�ijde jako na zavolanou. 
3.:  GORDON, R.:  Poslední cesta do Podzemí.  Praha : Fragment, 2013. 
Podzemí  odhalilo  svou  nejtemn�jší  stránku.  Nikdo na povrchu už není v bezpe�í. Styxové proudí p�es Anglii  
a zanechávají za sebou jen smrt a zkázu. Zdá se, že tentokrát je nic nezastaví. Snad jedin� zázrak m�že zachránit 
lidstvo. Hluboko v nitru Zem� musí Will Burrows s Elliott odhalit dávná tajemství, která mohou zachránit životy 
všech… 
Šestý díl napínavé dobrodružné série Podzemí.

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

Jind�ich   Cho van�á k   Ludvíkov 

Jind�ich   P al án   Ludvíkov  
Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

Ján   Du dy    Vrbno pod Prad�dem  

Zden�k   J e hl á�    Vrbno pod Prad�dem  

Ji�í   Kl í �   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  

Cecilie   B art o nco vá   Vrbno pod Prad�dem – Železná  

Ludmila   �e r no c ho vá   Vrbno pod Prad�dem 

Františka   Vr áno vá    Vrbno pod Prad�dem 

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

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 
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„V�k není to, v �em poznává se stá�í,když o�i v��ným mládím zá�í, 
a když se srdce umí pousmát,tak ten v�k v�bec není znát“. 

Dne 14. b�ezna 2014 oslaví 50. narozeniny  

paní Ludmila Macha�ová 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Ke Tvým narozeninám Ti p�ejí zdraví, lásku a pohodu  
manžel, maminka, dcery Ingrid a Kristina a syn Bohuš. 
Pusu posílají vnu�ky Petra a Tereza a vnuk Dominik. 

„Svi� sluní�ko zlatým sv�tlem, s láskou pohla� zemi teplem, 
pohla� toho, kdo dnes slaví a pop�ej jí št�stí, zdraví, 
pošimrej ji za nás mali�ko, a� dnes zá�i jako sluní�ko. 

Že je o rok starší, komu pak to vadí, 
vždy� ji máme stejn� všichni hodn� rádi! 

Dne 22. b�ezna 2014 oslaví své 60. narozeniny 

paní Helena �atlošová  
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší, pevné zdraví a stále veselou mysl Ti do dalších let p�ejí 
manžel Miroslav, dcery Pavlína a Helena, vnou�ata Veronika, Daniel, Radim a Dominik.  

„Tak potichou�ku jako sen, narozenin Tvých p�išel den, 
št�stí, zdraví a� Ti slouží, a� splní se, po �em Tvé srdce touží“. 

Dne 28. b�ezna 2014 oslaví krásné 18. narozeniny 

Ladislav Böhm 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší, hodn� št�stí, lásky a úsp�ch� nejen ve škole Ti ze srdce p�ejí 
rodi�e, sestry, babi�ka, strejdové a teta Marie. 

Dne 5. b�ezna 2014 se dožívá 87 let maminka, babi�ka, prababi�ka 

paní Božena Šustková 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Hodn� zdraví, št�stí a lásky do dalších let p�ejí 3 d�ti,  
6 vnou�at a 4 pravnou�ata. 
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Rozlou�ili jsme se 

Vzpomínáme 

D�kujeme všem za projev soustrasti a kv�tinové dary  
p�i posledním rozlou�ení  

s paní Hedvikou Krupovou 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Zarmoucená rodina. 

Rádi bychom touto cestou cht�li vyjád�it pod�kování za ú�ast, projevy soustrasti i kv�tinové dary  
všem p�íbuzným, p�átel�m, známým a všem, kte�í se p�išli rozlou�it  

s naším drahým zesnulým  

panem Ji�ím Klí�em 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova 

Zarmoucená rodina. 

,,Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.  
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází“. 

Dne 9. února 2014 vzpomeneme nedožitých 85 let naší milované  
maminky, tchýn� a babi�ky  

paní Ji�iny Adamové 
 z Vrbna pod Prad�dem - Mnichova.  

Není dne, kdy bychom si na Tebe nevzpomn�li. 
S láskou dcera Jana s rodinou 

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

Dne 24. b�ezna 2014 vzpomeneme nedožitých 87 let 

pana Roberta Jur�áka 
z Vrbna pod Prad�dem 

a 7. ledna 214 byly tomu 2 roky, co nás navždy opustil. 
Vzpomíná manželka, syn s rodinou, dcera s rodinou, 

vnou�ata a pravnou�ata.   
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„Kdo byl milován, nebude zapomenut“. 
Dne 5. b�ezna 2014 vzpomeneme 8. výro�í úmrtí našeho drahého 

pana Matúše Packa 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S úctou a láskou vzpomínají manželka a d�ti s rodinami.  

„�as plyne a nevrátí, co vzal. 
Jen bolestné vzpomínky a v o�ích slzy zanechal“. 

Dne 1. b�ezna 2014 vzpomínáme 6. smutné výro�í úmrtí 

pana Josefa Korcha 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

S láskou vzpomínají manželka, d�ti a vnou�ata.  

Dne 25. b�ezna 2014 vzpomeneme 5. výro�í úmrtí naší milované maminky 

paní Eriky urákové 
z Vrbna pod Prad�dem.  

„V našich srdcích žije dál, i když nám ji osud vzal“. 
S láskou a úctou vzpomínají syn Rudolf a dcera Erika s rodinami. 

Dne 2. b�ezna 2014 to bude 20 let, kdy náhle odešel manžel, 
otec, d�de�ek a prad�de�ek 

pan Josef Šustek 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Stále vzpomínají manželka, 3 d�ti, 6 vnou�at a 4 pravnou�ata. 
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„Žádný �as není tak dlouhý, aby dal zapomenout“. 
Dne 30. b�ezna 2014 vzpomeneme nedožitých 70 let 

pana Miroslava Growky 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Tato vzpomínka je pod�kováním za všechnu pé�i, starostlivost a lásku,  
kterou nám celý sv�j život dával. 

Vzpomíná manželka a dcery s rodinami.  

Dne 25. b�ezna 2014 vzpomeneme 13. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil  
manžel, tatínek a d�de�ek 

pan Josef Jurašík 
z Vrbna pod Prad�dem.  

„Když našemu drahému život zhasne, ztratíme vše, co bylo krásné“. 
S láskou vzpomíná manželka a celá rodina.  

„Když �ekneš maminka, za život d�kuješ, 
i když již zem�ela, stále ji miluješ“. 

Dne 27. b�ezna 2014 vzpomeneme 5. smutné výro�í úmrtí 

paní Ireny Hradilové 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

 S láskou vzpomínají dcera Zuzana a sourozenci s rodinami. 

„M�la jsi ráda 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 20. b�ezna 2014 jsme vzpomn�li 19. smutné výro�í úmrtí 

paní Bohumily Pravdové 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomínají dcery, synové, vnou�átka a pravnou�átka. 
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„Tv�j hlas i úsm�v vítr vzal. Zdá se to být jako dnes, 
v uších zní ta bolestivá slova, žes odešel a nevrátíš se zp�t. 

Ut�ete slzy a op�t se sm�jte, tak si to p�eji, a v dobrém vzpomínejte“.  
Dne 31. b�ezna 2014 vzpomeneme 30. smutné výro�í úmrtí 

pana Kostase Siderase 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné. 

Vzpomíná celá rodina.  

„Plno plán� do života jsi m�l, v nejkrásn�jším v�ku jsi od nás odešel. 
Poslední sbohem jsi nesta�il nám dát, zaplakal každý, kdo m�l T� rád“.  

Dne 21. b�ezna 2014 vzpomeneme 7. smutné výro�í úmrtí našeho bratra a strýce 

pana Ji�ího Horáka 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

S láskou a úctou vzpomínají sestry Marta a Draha s rodinami. 

„Jak krásné bylo by Ti p�át, jak t�žké je u hrobu stát a vzpomínat“. 
Dne 5. b�ezna 2014 vzpomeneme nedožité 75. narozeniny 

paní Helgy Rybárové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

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

„Bolest, tu nezahojí žádný �as, ozve se znovu, zas a zas“. 
Poslední únorový den jsme vzpomn�li 2. smutné výro�í úmrtí 

paní V�rky Zaoralové 
z Malé Morávky.  

S láskou vzpomíná manžel, syn a celá rodina.  
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Inzerce 

Dne 24. b�ezna 2014 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

pana Antonína Jochima 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomínají manželka Františka, syn Marian a dcera Marcela s rodinami.  

„Z�stáváš v naší mysli celý �as, jak bys jen odešla a m�la se vrátit zas“. 
Dne 22. b�ezna 2014 vzpomeneme 10. smutné výro�í úmrtí 

paní Marcely Šulkovské 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel Petr s d�tmi,  
rodina a p�átelé.   

„Z�stáváš v naší mysli celý �as, jak bys jen odešla a m�la se vrátit zas“. 
Dne 22. b�ezna 2014 vzpomeneme 10. výro�í úmrtí 

paní Marcely Šulkovské 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Kolektiv MŠ Jesenická 
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