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Vážené �tená�ky, �tená�i z našeho mikroregionu podél �eky Opavy, 
Vážení ob�ané Vrbna pod Prad�dem 

Dovolte mi úvodem lednového Zpravodaje Vám všem pop�át, abyste vykro�ili do nového roku 2014 ve zdraví, 
klidu a v p�kných vztazích se svými rodinami, p�áteli, lidmi okolo sebe. P�eji Vám hodn� sil a energie do 
každodenních povinností. P�eji také otev�enou mysl a srdce pro vnímání všeho krásného, pozitivního a dobrého, 
co s sebou život také p�ináší. P�ejme si, aby rok 2014, i v tomto ohledu, byl rokem št�drým. 

K p�ání všeho dobrého všem �tená��m se p�ipojuje celá redak�ní rada Zpravodaje, a k tomu op�t se závazkem, 
p�ipravovat ve spolupráci se všemi dopisovateli m�sí�ník zajímavý, �tivý a p�inášející pot�ebné informace. 

O jedné novince chci krátkou informaci podat již nyní. Jist� jste si všimli, že v posledních týdnech probíhala 
rekonstrukce Penzionu Vrbno. Vzniklo zde 8 tak zvaných podporovaných byt�, které budou dokon�eny koncem 
ledna a v pr�b�hu února již bude možno p�istupovat k jejich p�id�lování a uzavírání nájemních smluv mezi 
vlastníkem domu a budoucími nájemníky. M�sto p�islíbilo spolupráci v tom, že bude poskytovat prvotní 
informace zájemc�m o toto bydlení, ur�ené pro seniory. Byl zde zbudován výtah, tedy zajišt�n bezbariérový 
p�ístup. Spole�nost Help-in, jako v m�stských domech s pe�ovatelskou službou, bude poskytovat služby, pokud 
budou žádány nájemci. Byty jsou ve velikostech od 26 m2 po 53 m2. Nájem je stanoven ve výši 57,20 K�/m2, je 
nutno ješt� po�ítat se zálohou na otop, vodu, úklid, elektrické energie ve spole�ných prostorách a výtahu, cca 
2000,-  až 2500,- K� m�sí�n� dle velikosti bytu. Výhodou v tuto chvíli je, krom� toho, že se jedná o nov�
zrekonstruované, p�kné byty, že není nutno �ekat v po�adníku na byt s pe�ovatelskou službou a nájemní smlouvy 
jsou u nájemc� ve v�ku od 70 let uzavírány na dobu neur�itou. Stravování ve stávající restauraci z�stane 
v provozu a bude k dispozici samoz�ejm� i pro nové obyvatele domu. 

V návaznosti na p�edchozí informaci chci p�ipomenout ob�an�m, a zárove� pod�kovat aktivním �len�m 
pracovních skupin, že probíhá diskuse v rámci komunitního plánování sociálních služeb v mikroregionu pro další 
léta  2014-2020.  Je  dobré  zohlednit  data m�nících se demografických trend�, pot�eby komunity v dané oblasti 
a p�edpokládané sm�ry vývoje spole�nosti a hospodá�ství celého státu, do úvah, jak se p�ipravit do dalších let 
v tomto segmentu služeb na vrbensku. Naší nevýhodou je, že v�tšina aktivit z�stává na bedrech m�sta. Oproti 
jiným oblastem zde je velmi málo soukromých nebo obecn� prosp�šných subjekt� - poskytovatel� sociálních 
služeb.  

Podobn� je t�eba „rozebrat“ podmínky st�edního školství ve m�st�, vždy� diskuse o gymnáziu je toho 
d�kazem. Jsem však p�esv�d�ena o tom, že smysluplná, správná rozhodnutí nejsou garantována po�tem podpis�
na peticích. Podpisy na peticích však jsou d�ležitým projevem toho, že se lidé o problém zajímají. Jestli je impuls 
k petici v pravý �as nebo pozd�, motivován tím �i oním, jestli jsou otázky a odpov�di relevantní �i nikoliv nebo 
po�adí problém� se�azeno dle priorit �i významu nebo naopak, už je podružné. Dáme na hromadu p�íslušná data 
a k názor�m informovaných odborník� bude prostor pro to, aby ob�ané vyjád�ili svoje názory. 

Myslím, že diskuse o gymnáziu nebude tématem jediným v roce 2014. Na posledním Zastupitelstvu m�sta 
zazn�la slova, zpochyb�ující orientaci m�sta k rozvoji CR. Cht�la bych vážn� apelovat na to, abychom se všichni 
pod tlakem n�jakých aktuálních pocit� a dojm� s krátkodobou „trvanlivostí“, nestali t�mi, kte�í zpochyb�ují 
kroky a úsilí p�edchozích zástupc� ve�ejné správy a všech ostatních ú�astník� na spole�né práci. Vždy� rozvoj 
m�sta a spole�enský vývoj v�bec není sm�stnán do 4 let volebního období. Konec konc� bylo u všech d�ív�jších 
rozhodnutí p�ítomno mnoho ú�astník� dnešních diskusí. N�kte�í ú�astníci dnešních diskusí p�i nich i tehdy být 
mohli p�i ve�ejných zasedáních nebo prezentacích, workshopech apod. ale nebyli.  Tak jedno p�ísloví na záv�r: 
„Po bitv� je každý generálem“. �

Proto ješt� jedno p�ání:  „Do nového roku s rozumem v hrsti“ �

Ing. Helena Kudelová  
starostka 

Slovo starostky 
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Zastupitelé schválili rozpo�et m�sta Vrbna p. P. na rok 2014
Poslední zasedání Zastupitelstva m�sta Vrbna pod Prad�dem se uskute�nilo 12. prosince v prostorách St�echy. 

Nejd�ležit�jším  bodem  byl  rozpo�et m�sta na rok 2014 a po široké diskusi �len� zastupitelstva i ob�an� m�sta 
o prioritách byl s n�kolika zm�nami p�ijat. Zastupitelé rozhodli o snížení �ástky na Vrbenské slavnosti o 150 tisíc 
korun, tato �ástka naopak posiluje kapitolu grant� a dotací. Podstatnou zm�nou je snížení plánovaných výdaj� na 
rekonstrukci smute�ní sín� a uvoln�ní p�ldruhého milionu korun na zahájení výstavby chodníku na ulici 
Zlatohorské, kde v letošním roce již prob�hly p�ípravné kroky a projednání s dot�enými orgány státní správy ke 
stanovení podmínek pro možné umíst�ní chodníku. O výstavbu chodníku požádal p�ed jednáním zastupitelstva 
také  osadní  výbor  Mnichova  s  ohledem  na  zvýšení  bezpe�í  chodc�,  zejména  školák�,  maminek s ko�árky 
i senior�, kte�í zatím musí chodit po krajnici frekventované silnice. Zastupitelé nesouhlasili s poskytnutím 
mimo�ádné dotace TJ Sokol ve výši 400 tisíc korun na rekonstrukci sociálního za�ízení restaurace Gól, naopak 
povýšili   p�ísp�vek   m�sta   pro   TJ   Sokol   na  dokon�ení rekonstrukce unimobun�k, které slouží sportovc�m, 
o 240 tisíc korun, a podpo�ili prodloužení splatnosti d�ív�jší p�j�ky, poskytnuté této nejv�tší sportovní organizaci 
ve m�st�. Zastupitelé rovn�ž schválili p�ísp�vky na vybudování vrtaných studní pro další t�i žadatele z Mnichova, 
kte�í nemohou využít jinde p�ístupný vodovodní �ad. Usnesení zastupitelstva je vyv�šeno na ú�ední desce i na 
internetových stránkách m�sta. 

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

V Mnichov� a v Železné máme nové autobusové �ekárny
Autobusové �ekárny v  Železné a Mnichov� byly v nevyhovujícím stavu,  proto byly odstran�ny a na jejich 

místo byly umíst�ny nové �ekárny s d�ev�nou konstrukcí a s polykarbonátovými bo�nicemi. Na podlahu byly 
položeny kameny. V místní �ásti Železná byla �ekárna financována v rámci projektu „Úprava prostranství 
v Železné". V��íme, že se �ekárny líbí, že budou lidem sloužit co nejdéle, ochrání je p�i �ekání na autobusový 
spoj  p�ed  sn�hem  �i  dešt�m,  ale  i  spalujícím  sluní�kem.  Upozor�ujeme  organizátory  r�zných  sportovních 
a spole�enských akcí, �i prodejce, že zastávky neslouží k výlepu plakát�, pro ty máme vhodné a osv�d�ené 
plakátovací plochy. 

Ve t�íd�ní odpad� jsme stále dob�í
Dne  28.  listopadu  2013 se 

v Kompresorovn� LANDEK 
PARKU uskute�nilo slavnostní 
vyhlášení  výsledk�  sout�že 
„O keramickou popelnici", ve 
které obce a m�sta 
Moravskoslezského kraje 
sout�žily ve výt�žnosti 
separovaného odpadu na 
jednoho obyvatele. Hodnotila 
se výt�žnost t�íd�ní papíru, 
plastu, skla a nápojového 
kartonu. Sout�ž po�ádala 
autorizovaná obalová 
spole�nost EKO-KOM, a.s. ve 
spolupráci s Moravskoslezským 
krajem. Obce byly rozd�leny do 
dvou velikostních kategorií - do 
4 000 obyvatel a nad 4 000 
obyvatel. M�sto Vrbno pod 
Prad�dem v kategorii nad 4 000 
obyvatel    obsadilo    krásné   
6. místo, cenu - keramickou popelnici, p�evzala vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Iveta Pešatová. 
  

Jitka Musilová, odbor vnit�ních v�cí M�Ú Vrbno p. P. 

Zprávy z radnice 
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Rozsvítili jsme váno�ní strom m�sta a spole�n�
zpívali koledy

Vrbno pod Prad�dem rozsv�celo sv�j váno�ní 
strom. Vybrán byl vzrostlý smrk v prostoru mezi 
Komer�ní bankou a Penny Marketem a vyš�o�en 
š��rami LED diod v jisk�iv� bílé a modré barv�, mezi 
nimiž stékají ledové kapky. Strom se poprvé rozsvítil 
v celé kráse ve st�edu 11. prosince 2013 v 18 hodin a 
ten okamžik si nenechalo ujít na p�t set ob�an�, od 
nejmenších v ko�árcích až po seniory. Chvíle 
adventního �asu umocnilo spole�né zpívání p�ti koled 
a jedné váno�ní písn�, notu drželi d�v�ata a kluci 
z p�veckého sboru Sedmihlásek a náš P�vecký sbor 
m�sta Vrbna pod Prad�dem, k nim se p�idala i v�tšina 
p�ítomných ob�an�. Vrbno se tak p�ipojilo 
k celorepublikové akci Deníku „�esko zpívá koledy“. 
Snímek po�ídila Martina Sakalová. 

Poplatek za komunální odpad na rok 2014 
z�stává ve stejné výši

Zastupitelstvo m�sta Vrbna p. P. p�ijalo na svém 
posledním, prosincovém, jednání obecn� závaznou 
vyhlášku �. 1/2013 o místním poplatku za provoz 
systému  shromaž�ování,   sb�ru,   p�epravy,   t�íd�ní 
a využívání a odstra�ování komunálních odpad�. Pro 
ob�any s trvalým pobytem ve m�st�, stejn� tak pro 
vlastníky staveb ur�ených k individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba se oproti p�edchozímu roku nic 
nem�ní, poplatek z�stává na úrovni lo�ského roku, 
tedy 490 K� na ob�ana, resp. na vlastn�nou 
nemovitost v katastru m�sta. 

Fotosout�ž tentokrát na téma: Vrbno – místo, které mám moc rád(a)
Na internetových stránkách m�sta a také v minulém �ísle Zpravodaje jsme informovali, že m�sto vyhlásilo 

další ro�ník sout�že amatérských fotograf�. Novým tématem je tentokrát:  „Vrbno – místo, které mám moc 
rád(a)“. Propozice sout�že najdete v listopadovém �ísle Zpravodaje a také na internetových stránkách m�sta. 
Uzáv�rka pro podání sout�žních fotografií je 1. zá�í 2014, �asu tedy mají sout�žící víc než dost a mohou využít 
prom�ny míst v n�kolika ro�ních obdobích. T�šíme se na vaše sout�žní snímky.                             

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

Obnova kanaliza�ní sít� na ulici Jiráskov� ve Vrbn� pod Prad�dem
Cílem projektu byla obnova a oprava kanaliza�ní sít� na ulici Jiráskov�, související s novou výstavbou objektu 

Domova pro osoby se zdravotním postižením (investorem je Moravskoslezský kraj). Deš�ová kanalizace na ulici 
Jiráskov�  pat�í ke starým stokám, které byly budovány v dob� p�ed rokem 1970, kdy byla zahájena stavba �OV 
a jednotné kanaliza�ní sít� m�sta Vrbna pod Prad�dem.                                                                     

P�ínosem celého projektu je možnost napojení objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením na 
kanalizaci, který bude na ulici Jiráskov� postaven. P�ínosem je také zm�na využití kanalizace, kdy je možno 
odvád�t všechny odpadní vody, tedy i splaškové. Nyní se odvád�ly jen vody deš�ové. 

Termín realizace:  Zahájení: 1. 1. 2013 
  Ukon�ení: 31. 12. 2013 
Náklady akce: Celkové náklady: 820 000,- K�
  Dotace: 520 000,- K�

Tento projekt je spolufinancován z rozpo�tu Moravskoslezského kraje. 
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Obnova prosperity obcí údolí �eky Opavy III.
Cílem projektu byla obnova venkova prost�ednictvím p�ípravy rozvojového zám�ru „Zp�ístupn�ní údolí �eky 

Opavy”. 
P�edm�tem projektu bylo zpracování návrhu opat�ení nutných k zajišt�ní prostupnosti trasy v terénu – lávek 

p�es �eku Opavu.  Konkrétn� se jednalo a polohopisné a výškopisné zam��ení, zpracování projektové 
dokumentace k územnímu rozhodnutí a  projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro výstavbu dvou 
lávek a jednoho transbordéru p�es �eku. 

Termín realizace: 1. 3. 2012 – 31. 12. 2013 
Celkové náklady projektu dle skute�nosti: 247 000 K�
Dotace dle skute�nosti: 133 000 K�
Tento projekt je spolufinancován z rozpo�tu Moravskoslezského kraje. 

Úprava prostranství v Železné
K 31. 12. 2013 byl ukon�en projekt „Úprava prostranství v Železné“, jehož realizací byly v místní �ásti 

Železná zrevitalizovány t�i plochy, a to lokalita u obchodu, kde byla vysazena zele�, na ja�e zde budou umíst�ny 
lavi�ky se stolem, informa�ní tabule o historii a sou�asnosti Železné a sm�rovky. V lokalit� u garáží byla 
vysazena  zele�  a  postavena nová autobusová �ekárna. V lokalit� u bytového domu byly vysazeny stromy, ke�e 
a trávy. 

Náklady projektu
• Celkové náklady         450 000,- K�
• Dotace                         339 000,- K�   

MAS Hrubý Jeseník pomáhá k rozvoji Jeseník� – Vesni�kami pod horami k domácímu št�stí. 
Evropský zem�d�lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 

Ing. Pavla Müllerová, Projektový manažer, M�stský ú�ad Vrbno pod Prad�dem 
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TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 
získaly dotaci z Opera�ního programu životní prost�edí 

na projekt „Snížení imisní zát�že z dopravy ve m�st� Vrbno pod Prad�dem“ 
provozovaného ve m�st� Vrbno pod Prad�dem 

V rámci tohoto projektu bylo zakoupeno vozidlo LADOG T1550 se zametací nástavbou KOBIT K3 za cenu 
4 968 300.- K�  bez  DPH. Dota�ní p�ísp�vek z Opera�ního programu životní prost�edí �iní  90%  z této �ástky 
a zbylou �ástku ve výši 10% hradí  TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 

 Realizací tohoto projektu dojde, zejména v jarním a letním období,  ke snížení prašnosti na  území m�sta 
Vrbno pod Prad�dem, což se pozitivn� projeví  na �istot� našeho m�sta. 

Zden�k Valenta, �editel TS Vrbno p. P. 
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Ve St�edisku kultury a vzd�lávání Vrbno pod Prad�dem ST	ECHA prob�hlo za�átkem prosince slavnostní 
ukon�ení již 3. cyklu Univerzity volného �asu, která je pokra�ováním Univerzity t�etího v�ku. 

Po úvodní hymn� student� „Gaudeamus“ se v krátkém kulturním programu p�edstavily �lenky tane�ní školy 
STONOŽKA Bruntál s jejich um�leckou vedoucí Tamarou 
Vlachynskou. Jejich program byl odm�n�n velkým potleskem. 

V  naší  pomyslné  škole  studenti  aktivn�  strávili  od zá�í 
12 hodin vzd�lávání a rozší�ili si své obzory o nové poznatky 
z nejr�zn�jších oblastí. Jsme pot�šení, že nám senio�i 
zachovávají p�íze� stále v takovém po�tu, a že se jim nabídka 
vzd�lávání líbí.  Mnozí z nich mají za sebou již 7 let vzd�lávání 
ve St�eše a to už je p�kná �ádka p�ednášek a r�znorodých témat! 

Slavnostního p�edávání se zú�astnil také zastupitel, Ivan 
Hába, kterému tímto ješt� jednou d�kuji. Pod�kovat bych cht�la 

také pracovnici St�echy N. Trzaskalikové, která je „t�ídní“ našich student� a po celou dobu existence tohoto typu 
vzd�lávání se o naše seniory stará. 

O tom, že se um�jí naši studenti také dob�e pobavit, sv�d�í fotografie ze záv�re�ného posezení, které si 
p�ipravili. 

Lednový Zpravodaj p�ináší informace o 4. cyklu Univerzity volného �asu. Pokud se Vám nabídka líbí, budeme 
pot�šení, když se p�ihlásíte a budeme se setkávat také v roce 2014. 

Hana Jank�,  
�editelka SKaV 

Slavnostní ukon�ení 
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Harmonogram p�ednášek 4. cyklu Univerzity volného �asu únor – kv�ten 2014:

13. 2. - Bezpe�í domova  
             P�ednáší Vlasta Patíková, lektorka EDUCO centra Krnov

27. 2. – Sociální dávky v roce 2014 
             P�ednáší Vlasta Patíková, lektorka EDUCO centra Krnov

13. 3. - Religionistika – vývoj náboženských systém�, charakter jednotlivých náboženství, p�írodní  
             a um�lá náboženství, sekularizace spole�nosti. 
             P�ednáší Mgr. Zden�k Hons, lektor Masarykovy univerzity Brno 

27. 3. - �chi-kung – staré �ínské dechové cvi�ení pro zdraví, krásu, spokojenost a vitalitu  
             v teorii i v praxi 
             P�ednáší: Daniela Šimá�ková, lektorka Meditcentra Krnov 

10. 4. - Muzikoterapie 
             P�ednáší Mgr. Jan Vav�ík, �editel Základní školy a Mate�ské školy And�lská Hora  

24. 4. - Evropské divadlo 20. století 
             P�ednáší Petra Severinová, u�itelka SPgŠ a SZŠ Krnov   

15. 5. - Sou�asné evropské versus africké a asijské divadlo 
             P�ednáší Petra Severinová, u�itelka SPgŠ a SZŠ Krnov   
             Na záv�r p�ednášky p�edání osv�d�ení za 4. cyklus studia UV�

22. 5. - Záv�re�ný výlet – bude v�as up�esn�no 
                 

Na�a Trzaskaliková, organiza�ní pracovník UV�
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Charitativní sbírka pro Michala Podoláka
Dne 9. 12. 2013 byla zahájena charitativní sbírka, která je zaregistrována na krajském ú�ad� v Ostrav�.
Michal byl žákem naší školy, v dob� studií byl za�azen do tréninkové skupiny cyklist�. V lét� 2012 m�l 

vážnou autonehodu (na kruhovém objezdu ho srazilo auto, když jel na kole do práce). V sou�asné dob� je doma, 
vyžaduje celodenní pé�i své maminky a bojuje s vážnými zdravotní následky.  

Zakoupení  t�íkolky  byl  nápad  jeho  bývalého  trenéra  Vlastika  Mlyná�e.  T�íkolka by Michalovi pomohla 
v rehabilitaci. 

D�kujeme všem, kte�í se do této sbírky zapojí a pomohou bývalému cyklistovi se op�t podívat na sv�t ze 
sedla „kola”. 

Finan�ní prost�edky m�žete:
1. nosit do školy 
2. posílat na �íslo ú�tu 3420201339/0800 - peníze vkládejte až po 9. 12. 2013, d�kujeme 

PRO� pot�ebuje MICHAL PODOLÁK pomoci? 

T�iadvacetiletému mladíku Michalu Podolákovi se v p�edlo�ském roce stala t�žká dopravní nehoda, p�í níž byl 
autem sražen z kola. Po roce a p�l, po n�kolika operacích, se jeho kritický zdravotní stav natolik zlepšil, že je 
nyní s pomocí druhé osoby schopen ch�ze a pohybu. I když jeho postižení je patrn� nezvratné, rozhodli jsme se, 
že se pokusíme po�ídit Michalovi speciáln� upravené kolo, které by mu sloužilo ke zlepšení jeho fyzické 
kondice. Tím by mohlo dojít ke zmenšení závislosti na pomoci jeho blízkých.  

Michal od 11 let trénoval a závodil na kole za ACS DRAK Vrbno. Jeho výsledky byly na tolik dobré, že byl 
p�ijat v roce 2004 do cyklistické t�ídy na Sportovním gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem. I když se pozd�ji 
závodní cyklistice p�estal v�novat, vždy cyklistiku sledoval a na kole jezdil v rámci svých životních možností.  

Po�ízením tohoto kola bychom pomohli Michalovi ke zlepšování jeho fyzi�ky, možná i k návratu ke 
sportování a závod�ní na sout�žích pro handicapované sportovce.  

Na fotkách je Michal v dobách p�ed autonehodou, kdy aktivn� závodil. Na jedné fotografii je na zap�j�ené 
t�íkolce od pana u�itele Miroslava Panského, podobnou chceme koupit z výt�žku ve�ejné sbírky. 

Za Sdružení p�átel SG Vrbno Lucie Popovi�ová a Vlastik Mlyná�

Sbírka byla také organizována  na Váno�ním jarmarku ve Vrbn� pod Prad�dem 14.12.2013. Výt�žek prodeje 
výrobk� s váno�ní tématikou, které vyrobili žáci ve svém volném �ase a hodinách výtvarné výchovy, byl vložen 
na ú�et sbírky, �inil 7 023,- K�. 

Informace ze Všeobecného a sportovního gymnázia 
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.   

Zimní výcvikové tábory AD
P�ípravné období 

ro�ního tréninkového cyklu 
2013/14 �len� tréninkové 
skupiny alpských disciplín 
skon�ilo v polovin�
listopadu. Obsahov� bylo 
zam��eno na stimulaci 
pohybových      schopností 
a speciální cvi�ení v terénu 
i t�locvi�n�. V záv�ru 
období byla kondi�ní 
p�íprava kombinována 
s technickou p�ípravou na 
sn�hu. Závodníci mají za 
sebou 3 soust�ed�ní na 
rakouském ledovci 

Stubai. Jejich náplní bylo p�edevším rozježd�ní a speciální cvi�ení na sn�hu, která po delší pauze aktivizují 
základní a rozši�ující pohybové dovednosti. P�íznivé pov�trnostní podmínky umožnily absolvovat dostate�né 
množství volných jízd a více než 1.000 bran ob�ího slalomu. Od 12. prosince 2013 je trénink zam��en na to�ivé 
disciplíny ve vrcholové �ásti Prad�du na Ov�árn�. První závody �eského poháru ve slalomu, které se m�ly konat 
14. – 15.12.2013 ve Špindlerov� Mlýn� byly pro nep�íznivé sn�hové podmínky zrušeny. 
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Spole�n� se sjezda�i se p�ipravují na aktivní závodní �innost také dv� snowboardistky, které zahájí 
závodní sezónu už 18. prosince 2013 kvalifika�ním závodem v Bílé o jedno nomina�ní místo do krajského 
družstva na Zimní olympiádu d�tí a mládeže 2014, která se uskute�ní v lednu ve Velkém Mezi�ící na 
Vyso�in�. 

                                                                                                       P. Houser 
Zimní výcvikové tábory b�žc� na lyžích
Za�átkem prosince p�ineslo po�así na jesenické hory sn�hovou 

nadílku a tak se skupina b�žc� na lyžích Všeobecného a sportovního 
gymnázia vydala na soust�ed�ní na Prad�d. Na upravované trase Ov�árna 
– Švýcárna sportovci doposud absolvovali dva výcvikové tábory 
zam��ené na objem, nácvik techniky a rozvoj speciální síly. Tréninky 
probíhaly i ve velmi nep�íznivých pov�trnostních podmínkách.  

Radek Pe�áz                                                                               

Ob�dy pro ob�any Vrbna ve školní jídeln�   
Stejn� jako v lo�ském školním roce nabízíme ob�an�m Vrbna pod 

Prad�dem ob�dy v naší školní jídeln�. Zájemci se mohou hlásit v kancelá�i ŠJ.  
Cena je 59,- K� za ob�d = polévka, hlavní jídlo, salát nebo ovoce a nápoj. 
Výdej  do  jídlonosi��  nebo  konzumace  p�ímo  ve  školní  jídeln�  bude každý den od 11:30 do 

12:00 hodin. 
   
   Po váno�ních svátcích ur�it� mnozí z vás pot�ebují shodit n�jaké to kilo.

Proto vám nabízíme: 
1/  Pro zájemce, kte�í cht�jí pravideln� zlepšovat svá t�la, nabízíme pronájem školní 
posilovny. V posilovn� mohou cvi�it sou�asn� asi 4 osoby a za hodinu cvi�ení v posilovn� si 
ú�tujeme 100,- K�. Pak pro jednu osobu vyjde cvi�ení na 25,- K�. 

2/  Dále také nabízíme pronájem t�locvi�ny ve volných �asových blocích. V t�locvi�n�
m�žete využít i stojany na badminton. Pronájem t�locvi�ny �iní 150,- K� za hodinu. 
Domluvte se a p�ijd�te si na gymnázium domluvit �as vašeho pravidelného cvi�ení. Na 
jednoho ze skupinky bude sepsána smlouva o pronájmu.  

3/  Spinning je program zam��ený na zlepšení zdraví a kondice 
co nejširší vrstvy lidí. Nezáleží na v�ku, pohlaví �i váhové 
kategorii. 

I v roce 2014 bude op�t v odpoledních hodinách v provozu 
spinningové centrum. K dispozici je 10 kol, na kterých si m�žete 
udržovat kondici celý rok. Každá lekce trvá 60 minut v�etn�
protažení. Lekce probíhají na speciálních kolech – spinnerech. 
Každý si volí zát�ž, která mu vyhovuje. Je nenáro�ný na 
koordinaci pohyb�, nezat�žuje kloubní systém a sm��uje k 
celkovému procvi�ení sval� nohou a hýždí, ale také paží a sval�
trupu. Již po n�kolika cvi�ebních hodinách je znát úbytek
tukových zásob a zlepšení fyzické kondice.  

P�ihlášky a další informace o �ase jednotlivých jízd získáte  
na tel. �. 775 190 887 – Mgr. Markéta Komárková. 

4/  Každé pond�lí od19:00 hodin a st�edu od 18:00 hodin m�žete také navšt�vovat v t�locvi�n� gymnáziu cvi�ení 
na bosu. P�ihlášky a další informace získáte také na tel. �.  775 190 887 – Mgr. Markéta Komárková. 
BOSU ® je moderní a oblíbený zp�sob cvi�ení ur�ený zejména pro komplexní zpevn�ní sval� celého t�la, který 
má pozitivní vliv na zdravé držení t�la, fyzickou kondici a redukci tuku. Základem cvi�ení BOSU ® je speciáln�
vyvinutá nafukovací kopule BOSU Balance Trainer, kterou p�i cvi�ení používáme jak stranou rovnou, tak 
vypouklou. 

Komu je cvi�ení na Bosu ur�eno? 
Cvi�ení na BOSU ® je vhodné pro ženy i muže všech v�kových kategorií a� už se jedná o vrcholové 

sportovce, nebo ty, kte�í cvi�í doma pro zdraví. BOSU ® cvi�ení je vyjíme�né v tom, že zapojuje nejen v�dom�
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ovládané svaly, ale i hluboké kosterní a další d�ležité svaly, které na rozdíl od našich prap�edk� vinou moderního 
životního stylu nepoužíváme a které zajiš�ují správné držení t�la. Ochablost t�chto sval� pak zap�í�i�uje velmi 
�asté bolesti zad a kloub�. BOSU® Balance Trainer byl p�vodn� vyvinutý pro rehabilitaci. Díky širokému 
rozsahu použití m�že BOSU cvi�ení používat osoba jakékoli v�kové kategorie od 
amatér� až po vrcholové sportovce. 

Výhody cvi�ení na Bosu 
Cvi�ení BOSU posiluje komplexn� svaly celého t�la, zpev�uje šlachy a vazy, 

zajistí lepší koordinaci pohybu, držení t�la a jako každá fyzická aktivita má pozitivní 
vliv na kardiovaskulární systém a redukci tuku. Odm�nou Vám tedy bude štíhlejší 
postava, pevn�jší t�lo a pravidelné cvi�ení m�že pomoci i odstranit bolesti zad a 
šíjových sval�. 

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

Chcete, aby se vaše d�ti hýbaly, nau�ily se lyžovat, trávily odpoledne v kolektivu jiné skupiny d�tí než ve 
škole????

Organizujeme pro starší d�ti, ve v�ku 3. až 5. t�ídy základní školy, každé pond�lí od 15,35 hodin pravidelné 
tréninky plné her pro získání obratnosti a fyzi�ky. Pro mladší d�ti je vyhrazena st�eda od 16,00 hodin. Lyže 
na b�žecké lyžování dostanete zap�j�ené. Poplatek na pololetí školního roku �iní 250,- K�. 

Bližší informace získáte na tel. �. 554 751 086 – J. Krätschmerová. 

Dne 28. 11. 2013 se na Gymnáziu ve Šternberku konala KONVERZA�NÍ  SOUT�Ž pro žáky Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje. Sout�ží se v konverza�ních schopnostech v n�meckém a anglickém jazyce. Naši 
školu  reprezentovalo  celkem  6  žák�  9. ro�níku – jazyk n�mecký  –  Tanja  Danisová,  Kate�ina  Pechalová 
a Martin Rezník, jazyk anglický – Dagmar Stroková, Jaroslava Chovan�áková a Veronika Buriánková. 
Všichni žáci se na sout�ž pe�liv� p�ipravovali, prokázali velmi dobré znalosti v cizím jazyce, o �emž sv�d�í �ada 
diplom�, které p�i sout�ži obdrželi.  

VŠEM BLAHOP	EJEME!     Drlíková Jarmila, u�itelka n�meckého jazyka 

                             

ZŠ informuje 
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Okresní finále družstev.
V pátek 6. 12. 2013 prob�hlo okresní kolo družstev v šachu. Celkem se zú�astnilo   t�ináct družstev ve t�ech 

kategoriích. Naši školu reprezentovala t�i družstva  v kategorii starších žák� a dv� družstva obsadila v této 
kategorii první a druhé místo s právem postupu do krajského kola. T�etí družstvo, ve kterém byli i dva mladší 
žáci, obsadilo šesté místo.  Vít�z�m pat�í blahop�ání a p�ání úsp�chu i v kraji. 

   Ivan Hába 

Váno�ní rolni�ka 2013
13. ro�ník regionálního kola Váno�ní rolni�ky, sout�že v sólovém zp�vu váno�ních písní a koled, prob�hl jako 

vždy v  pohodové  atmosfé�e.  Ve  váno�n�  vyzdobených  sálech  kulturního   za�ízení   ST	ECHA   se   sešlo 
50 sólových zp�vák�, kte�í byli rozd�leni do šesti kategorií. Výkony byly letos op�t skv�lé a porota nem�la 
v�bec jednoduché rozhodování. Dokladem kvality zp�vák� je fakt, že v�tšina z nich byla za�azena do zlatého 

pásma.  V dob� zpracovávání 
výsledk� si zp�váci pochutnali na 
sva�ince a nechyb�ly ani buchty, 
které napekli organizáto�i sout�že. 
Krom� diplom� si d�ti odnesly ze 
sout�že dobrý pocit z p�ekonání 
sebe sama a také malý mikulášský 
balí�ek. D�kujeme pracovník�m 
ST	ECHY za pomoc p�i 
organizaci a vytvo�ení váno�ní 
atmosféry, všem porotc�m za 
jejich odpov�dný p�ístup a �as, 
pedagog�m za p�ípravu školních 
kol, a také že s d�tmi p�išli. P�íští 
rok na shledanou. 

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

pr�m�rných teplot v listopadu za roky 2000 až 2013. V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj�
z naší meteorologické stanice.                   za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

Prosinec do 20.
den hodina hodnota

teplota max 13.12 11:22 7,1°C
min 19.12 6:51 -7,4°C

rychlost v�tru 6.12 1:20 7,2m/s
náraz v�tru 6.12 8:03 17,4m/s
srážky m�sí�ní 31,2mm

za den 9.12 24,2mm
za hodinu 9.12 6:00-7:00 4,8mm

Listopad
den hodina hodnota

teplota max 8.11 12:02 15,4°C
min 27.11 21:35 -9,0°C

rychlost v�tru 24.11 22:41 6,3m/s
náraz v�tru 7.11 15:53 15,6m/s
srážky m�sí�ní 22,8mm

za den 21.11 5,4mm
za hodinu 21.11 21:00-22:00 1,8 mm

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

Listopad [mm] 17,8 38,1 12,6 41,4 20,7 12,2 20,4 97,5 2 24,4 22,8
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Beseda se streetworkerem z pera d�tí 7., 8. a 9. ro�níku
Ve st�edu, 27. listopadu, k nám p�ijel pan 

Vl�ek  z organizace Openhouse. Povídal nám 
o drogách  a  závislosti  na nich. Seznámil nás 
s problémy závislých. Tuto práci d�lá již 10 
let. Lidem drogov� závislým pomáhá 
nap�íklad tím, že jim dává sterilní jehly, 
dezinfekce, povídá si s nimi. 

 Líbilo se mi to a ten pan Vl�ek byl jasnej, 
vtipnej, mluvil up�ímn�. Vyslechl si každého, 
kdo m�l otázku. Ukázal nám i p�edm�ty, které 
používá ve služb�. 

 Moc se mi líbilo, jak nám vše podrobn�
vysv�tloval.   Lidem   pomáhá   od   problém�
s návykovými látkami. Pomáhá od problém�
se závislostmi. Bylo to nau�né, zábavné, líbilo 
se mi to. 

 Moc se mi to líbilo. Vysv�tloval nám, jak 
za�íná závislost. Mluvil o tom jak pomáhá „fe�ák�m“. Ukázal nám v�ci, které jim dává (kontejner, kondom, 
dezinfekci, st�íka�ky), aby je n�kde nepohazovali a neohrožovali tím ostatní lidi. Bylo to zajímavé a pou�né. Pán 
m�l dobrý smysl pro humor. 

Zpracovala Pavlína N�mcová 
Podzimní program

Drobky ze Základní školy a Mate�ské školy Karlovice 
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Dne 4. prosince d�ti z mate�ské školy a prvního stupn� základní školy navštívily bruntálské kino. Vybrali jsme 
si kreslený film Zvonilka a tajemství k�ídel. To, že film d�ti zaujal, bylo poznat podle ticha v sále. 

Následují den jsme vyplnili výjezdní akcí, tentokrát do Jeseníku. St�edisko volného �asu Duha pro nás 
p�ipravilo  dopoledne  plné  zajímavých  aktivit,  do  Karlovic  jsme  se  vrátili  sice  se   zpožd�ním,   zato   však 
s nezapomenutelnými zážitky. 

Bubnovali  jsme na africké bubny, navštívili váno�ní výstavu, n�kte�í si zkusili obléct kostým Mikuláše, �erta 
a and�la. Poslední aktivitou byla návšt�va prostor� chovatelského kroužku. Dozv�d�li jsme se spoustu 
zajímavých informací a hlavn� jsme si mohli n�která zví�átka i pohladit. 

Nezbývá  než  pod�kovat  všem,  kte�í  se  o  nás  tak  dob�e  starali.  D�kujeme i Klubu p�átel Základní školy 
a Mate�ské školy Karlovice a obci Karlovice, kte�í nám finan�n� p�isp�li na tyto akce, i díky nim budeme na 
Jeseník dlouho vzpomínat. 

Martina Hradilová 

Týden pro zdraví - Rybi�kiáda
V rámci projektu Otev�ít o�i jsme se ve �tvrtek 28. listopadu 2013 zú�astnili akce zvané Rybi�kiáda. Byla 

ur�ena pro žáky 4., 5. a 6. ro�níku. Jeli jsme do bruntálského Aquacentra. Všichni jsme se moc t�šili. Paní 
u�itelky nás rozd�lily do šesti družstev a pak nás �ekaly r�zné sout�že. Všichni jsme se moc snažili, ale nakonec 
se na 1. míst� umístilo první a t�etí družstvo, na 2. míst� družstvo druhé, na t�etím míst� op�t dv� družstva, a to 
družstvo páté a šesté, na 4. míst� družstvo �tvrté. Za naše výkony jsme byli odm�n�ni balí�ky a diplomy. Moc 
jsme si toto dopoledne užili a t�šíme se na další. 

Spokojení žáci 4. 5. a 6. ro�níku 

P�ipravujeme:  rodi�ovské sch�zky, pololetní vysv�d�ení, lyža�ský výcvik. 
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�ekání  na  Vánoce 
Nejkrásn�jší  období  v  roce  se  blíží  a  je �as, abychom se na n� �ádn� p�ipravili. Za�ali jsme  výzdobou t�íd 

i celé mate�ské školy. Využili jsme i netradi�ní váno�ní ozd�bky, �et�zy, svícny a adventní v�ne�ky, které d�ti 
vyrobily spole�n� s rodi�i na tvo�ivém odpoledni 

v naší MŠ. 
Ve �tvrtek 5. prosince nás navštívil Mikuláš, který d�ti obdaroval vo�avými balí�ky. Sta�ila p�kná písni�ka, 

básni�ka, �i kouzelný slib n�kterých, že se ve všem polepší. �erti strašili jen kolem budovy, ale dovnit� jsme je 
tentokrát nepustili.  

V  úterý 10. prosince  pozvaly  d�ti  své  nejbližší  na  posezení  u  váno�ního  strome�ku,  aby  se  pochlubily 
a p�edvedly, co všechno se nau�ily. Pásmo písní, básní i váno�ních koled všichni ocenili potleskem. A protože 
k Vánoc�m pat�í i cukroví, nechyb�lo ani nám. Naše hodné maminky i babi�ky se postaraly a napekly opravdu 
jako z cukrárny. P�íjemné setkání skon�ilo až v podve�erních hodinách. 

Poslední dny pat�ily hrám s novými hra�kami, koledám a pohod�. 

P�ejeme všem hodn� zdraví, spokojenosti, pracovních i osobních úsp�ch� v roce 2014 

                                                   Helena Machetanzová a kolektiv MŠ Jesenická                                                           

  

  

MŠ Jesenická informuje 
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Ob�anské sdružení Pro Vrbno vyvíjí iniciativu pro zachování st�edního školství ve m�st� Vrbn� p. Prad. Je 
totiž jenom otázkou �asu, kdy gymnázium p�i ne�innosti zodpov�dných zanikne. Jsme p�esv�d�eni, že uzav�ením 
gymnázia dojde ke snížení významu m�sta a stíží se dostupnost st�edního školství pro vrbenské d�ti. Variant 
možné záchrany je n�kolik. 

Oslovili jsme zastupitele m�sta s výzvou zapojení se k této iniciativ�. �ást zastupitel� p�islíbila, že se hodlá 
touto problematikou zabývat. Jednali jsme s �editelem Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál (pod které 
pat�í i naše gymnázium) Mgr. Melicharem. Podle jeho názoru a úkolu, který má od z�izovatele 
Moravskoslezského kraje, dojde k úplnému uzav�ení vrbenské �ásti gymnázia již v roce 2014 s možností, že 
n�které t�ídy zahájí nový školní rok ješt� ve Vrbn� z d�vodu nedostatku prostor v Bruntále. Za hlavní p�í�inu 
uzav�ení gymnázia považuje nep�íznivý demografický vývoj. 

V minulých dnech se sešla p�ípravná skupina pro záchranu gymnázia (o.s. Pro Vrbno, u�itelé gymnázia, bývalí 
studenti a zastupitelé), s cílem zvolit další postup a hledat �ešení. Jedním z prvních krok� je podpora iniciativy 
bývalých žák� gymnázia oslovit vrbenské ob�any formou petice, žádající o podporu zachování st�edního školství 
ve Vrbn� pod Prad�dem.  

Na jednání zastupitelstva dne 12. 12. nebyl bod „�ešení školství ve Vrbn� v�etn� školství st�edního“ schválen 
do programu. Tato problematika mohla být projednána až v diskuzi. Požadovali jsme, aby byla nezávislým 
odborníkem �i agenturou zpracována analýza a navrženy varianty možného �ešení a ty byly p�edloženy 
zastupitel�m k posouzení na nadcházejícím (b�eznovém) jednání zastupitelstva. Jsme p�esv�d�eni, že až po 
projednání odborné analýzy je možné zodpov�dn� rozhodnout a nenechat tuto problematiku tzv. vyhnít. 

V sou�asné dob� se jeví jako nejvhodn�jší varianta �ešení p�evzetí gymnázia m�stem a jako staronový 
z�izovatel po nutných racionaliza�ních krocích (optimalizace využití budov atd.), zajistit podmínky pro další 
provoz gymnázia. 

Další informace, týkající se nejenom této problematiky, naleznete na našich stránkách  www.provrbno.cz

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

Zachování st�edního školství ve Vrbn� pod Prad�dem 
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�eský �ervený k�íž již 53 let propaguje a oce�uje bezplatné dárce krve. Oce�uje ty 
z nás, kte�í se dobrovoln� a nezištn� rozhodli darovat �ást sebe sama pro záchranu 
druhého �lov�ka. Motto letošního roku zní „Daruj život-daruj krev“, což mimochodem 
koresponduje s tradi�ním heslem �eskoslovenského a �eského �erveného k�íže „Daruj 
krev, zachráníš život“. 

Dárcovství krve je díky rozvoji medicíny a z toho plynoucí a rostoucí pot�eb�
transfuzních p�ísp�vk� a lé�iv z krve p�ipravovaných stále aktuálním tématem. 
Každoro�n�  se  ve  sv�t�  uskute�ní  92 milion� odb�r� krve a jejich složek, p�i�emž 

62  zemích  již  bylo  dosaženo  v  p�ípad�  plné  krve 100 % bezplatnosti odb�r�/srovnání: v roce 2002 to bylo 
40 zemí a v 71 zemích �iní toto �íslo aspo� 90 %.  

Bezplatné dárcovství krve pat�í k hlavním programovým �innostem �eského �erveného k�íže, který 
spolupracuje s transfúzními za�ízeními p�i výchov� BDK, p�i propagaci bezplatného dárcovství a zajiš�uje 
komplexn� oce�ování bezplatných dárc� krve /známy jsou Medaile prof. MUDr. Jana Jánského ud�lované za 10, 
20 a 40 bezplatných odb�r� a Zlaté k�íže ud�lované za 80, 120 a 160 bezplatných odb�r�.  

Oblastní spolek �eského �erveného k�íže v Bruntále ocenil dne 22. listopadu 2013 v Audien�ním sále Zámku 
Bruntál na Slavnostním setkání bezp�ísp�vkových dárc� krve nové nositele St�íbrných a Zlatých medailí prof. 
MUDr. Jana Jánského za Zlatých k�íž� 3. t�ídy.  

Z našeho m�sta a okolí byli ocen�ni:
Bronzovou medailí prof. MUDr. Jana Jánského – za 10 bezplatných odb�r� krve: 
Novotný Jan  Vrbno pod Prad�dem  Družstevní 596 
Stiborová Monika  Vrbno pod Prad�dem  Nové doby 432 
Štolba Dalibor  Ludvíkov 126 

St�íbrnou medailí prof. MUDr. Jana Jánského – za 20 bezplatných odb�r� krve: 
Chalupa Ond�ej  Vrbno pod Prad�dem  Polní 446 
Ing. Ušela Ond�ej  Vrbno pod Prad�dem  Jesenická 447 
Doleželová Zde�ka Vrbno pod Prad�dem  Družstevní 592 
Petráš Rudolf  Vrbno pod Prad�dem  Husova 414 
Režnar Jaroslav  Karlovice 116 

Zlatou medailí prof. MUDr. Jana Jánského – za 40 bezplatných odb�r� krve: 
Matušek Josef  Vrbno pod Prad�dem  Družstevní 596 
Bc. Pavlí�ek Jind�ich Vrbno pod Prad�dem  Družstevní 597 
Krystalovi� Pavel  Vrbno pod Prad�dem  Sadova 437 

Zlatý k�íž �erveného k�íže 3. t�ídy za 80 bezplatných odb�r� krve obdržel: 
Purzitidis Nikos  Vrbno pod Prad�dem  Ve Svahu 426 

Všichni dárci krve a krevní plazmy si zaslouží náš hluboký obdiv a pod�kování. Darovat krev, to je ten 
nejv�tší dar, který m�že jedinec ud�lat pro druhého.  

P�ejeme všem dárc�m krve hodn� pevného zdraví, lásky a spokojenosti v jejich osobním život�. Važme si 
t�chto ob�an�.  
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Místní skupina �eského �erveného k�íže Vrbno pod Prad�dem 
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Vánoce u kostela se vyda�ily  

Dopolední program a živý betlém p�ipravili studenti ze 
Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem. P�ítomné 
d�ti bavili i dlouhonozí and�lé a klaun František se 
sn�hulákem. Nejv�tšímu zájmu se t�šila d�tmi oblíbená 
váno�ní dílna v p�ízemí gymnázia. Krásnou te�kou celého 
dne byl záv�re�ný oh�ostroj. 

Pestrý program p�ipravil Spolek P�átelé Vrbenska, M�sto 
Vrbno pod Prad�dem a Sportovní gymnázium ve Vrbn� pod 
Prad�dem. Pomohli nám i další kamarádi a p�átelé. 
D�kujeme Technickým službám ve Vrbn�, �lenkám Sdružení 
zdravotn�  postižených  ob�an�  Prad�d, sdružení Pro Vrbno 
a všem sponzor�m za dary do tomboly. 

Za Spolek P�átelé Vrbenska Karel Michalus  
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V úterý po první adventní ned�li v Domov� pro seniory Vrbno již od rána vše žilo p�ípravami na slavnostní 
rozsvícení váno�ního stromu Mnichova, akce konané ve spolupráci s Osadním výborem Mnichov. �lenové 
osadního výboru pomohli setkání zpropagovat a poskytli i finan�ní p�ísp�vek, za což jim d�kujeme. Dokon�it 
venkovní osvícení stromu i budovy Domova, váno�ní výzdobu uvnit� a pomoci s p�ípravami na ve�erní venkovní 
slavnost tém�� všem obyvatel�m nebylo snadné, ale výsledek práce stál za to.  

P�ed ohlášeným �asem zahájení akce p�ipomínalo jindy klidné prostranství p�ed Domovem spíš rušnou hlavní 
ulici, taková byla ú�ast klient�, jejich rodinných p�íslušník� i ve�ejnosti. Slavnostní ráz podve�era umocnily 
váno�ní  písn�  v  podání  oblíbené  kapely Taliánka z Rýma�ova. Paní �editelka pronesla pár povzbudivých slov 

a po náležitém odpo�ítávání jsme rozsvítili váno�ní 
strome�ek i venkovní váno�ní girlandy na budov�
Domova. Aby toho sv�tla a slavnostní atmosféry 
nebylo málo, následoval krásný oh�ostroj.  

Poté se všichni p�esunuli do tepla jídelny. Kdo m�l 
zdravé ruce a nohy, pomáhal s p�esunem klient� na 
invalidních    vozí�cích.    Do    jídelny   se   p�esunuli 
i hudebníci z Taliánky a pot�šili p�ítomné dechovou 
hudbou k poslechu i tanci. Následn� jídelnu zaplnili 
�lenové Klubu p�átel Zlatých Hor se svým �ist�
mužským tane�ním uskupením Kahancové tance. 
Osobitý    zp�v   frontmana   skupiny,   tanec   dupák 
v  hornické  úprav�  za  doprovodu  harmoniky,  basy 
a speciálního bubnu, podmanivý rytmus i bodrý 

humor, to vše jsou Kahancové tance. N�komu tato 
kombinace p�ipomíná Járu Cimrmana, jinému zas 
písn� o ostravských haví�ích Jaromíra Nohavici. 
Vzhledem k p�edváno�ní dob� nemohla ve 
vystoupení chyb�t svérázná váno�ní píse� „Když se 
Zlatohorák narodí“, která v hned úvodním textu 
obsahuje varování „b�da, tato koleda k Vánoc�m se 
p�íliš nehodí…“. Motiv zrození nového života 
pojali pánové jako rozvernou taška�ici, p�i které se 
diváci smáli, až se za b�icho popadali, a p�esto se 
ú�inkujícím poda�ilo p�inést váno�ní náladu. Je 
vid�t, že v �ase Adventu není nutné pouze rozjímat 
s vážnou tvá�í, ale nezaškodí se i zasmát. Nejeden 
obyvatel Domova pro seniory tak mohl t�eba i na 

chvilku zapomenout na obavy, zda si na n�j jeho blízcí 
letos o Vánocích ud�lají tolik �asu, kolik by si p�ál. 
Soubor  Kahancových  tanc�  sklidil obrovský úsp�ch 
a doufáme, že k nám nezavítal naposledy. Ze zájmu 
ve�ejnosti o akci rozsvícení váno�ního stromu 
usuzujeme, že i obyvatele Mnichova oslovuje 
myšlenka rozvíjení vlastních tradic. V��íme, že se nám 
letos poda�ilo k jedné místní tradici nakro�it.  

Letitou tradicí Domova pro seniory Vrbno se stalo 
konání Mikulášské kavárni�ky s Mikulášem, �erty, 
and�lem    a    hudebním    doprovodem    dua    Viola 
z Olomouce. �ert s Mikulášem byli letos nesmlouvaví, 
a koho si vybrali, jedno �i z �ad zam�stnanc� nebo 
klient�,    ten    musel    pod    pohr�žkou     odnesení 

Ze života senior�
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v  �ertovském  pytli  do  pekla  pobavit  ostatní  básni�kou nebo písni�kou. Letošní Mikulášská se tak prom�nila 
v bezprost�ední zpívánky a mnozí obyvatelé se rádi pochlubili svými oblíbenými písn�mi. Záv�r kavárni�ky se 
nesl v duchu spole�ného zp�vu váno�ních koled za podpory muzikant� z dua Viola.   

Zp�v váno�ních koled je v našem za�ízení již t�etím rokem spojen také s návšt�vou d�tí z D�tského domova ve 
Vrbn�. Letos nás d�ti pot�šily moc hezkým pásmem moravských lidových písní a tanc�, které doplnily, krom�
tradi�ních koled, i recitací váno�ních básni�ek. Nechyb�lo ani obdarovávání klient� Domova vlastnoru�n�
vyrobenými dárky a p�ání�ky. Na vystoupení d�tí navázalo p�vecké sdružení Lobník s krásnými váno�ními 
písn�mi a p�íb�hy. 

Záv�r roku jsme našim obyvatel�m zp�íjem�ovali �adou dalších 
akcí – spole�ným pe�ením cukroví, váno�ním koncertem operních 
zp�vák� z opavského divadla �i po�adem Váno�ní hv�zda s panem 
Málkem. N�kterých setkání se zú�astnily i �lenky Levicového 
klubu žen z Vrbna pod Prad�dem a Sdružení osob zdravotn�
postižených. Se starým rokem se senio�i, tak jako každý rok, �ádn�
rozlou�ili na silvestrovské kavárni�ce a zábava to byla vskutku 
silvestrovská. Nechyb�l zpívající šoumen Josef Fojták, záplava 
vtip� ani kouzelnická show mladého kouzelníka Víta Válka. 

Konec roku je však nejen obdobím zábavy, ale i bilancování. 
Z pohledu nás, zam�stnanc� Domova, byl rok 2013 náro�ný 
v mnoha ohledech – stále se snižuje objem p�id�lené státní dotace, 
uskute��uje se pozvolná prom�na klientely sm�rem k senior�m 
vyžadujícím vysokou míru podpory a pé�e, prob�hla inspekce 
kvality, navždy nás opustili n�kte�í dlouholetí klienti, kte�í 
k Domovu neodmysliteln� pat�ili. Nyní o�ekáváme, co p�inese rok 
2014, který bude svým zp�sobem p�elomový. P�ejeme všem 
�tená��m  Zpravodaje do nového roku hodn� pohody, zdraví, lásky 
a optimismu.    

Andrea Stefanakisová, Domov pro seniory Vrbno  

Název p�ednášky: Potraviny pro pohybový systém  

KDO: Ing. V�ra Odstr�ilová

KDY: �tvrtek 16. ledna 2014                          
O potravinách toho už 
známe hodn�. Víte také, 
že výb�rem jídla m�žete 
ovlivnit sv�j pohybový 
systém? Nejen 
s potravinami, ale také  
s dalšími body programu              
„3 P“ vás seznámí Ing. V�ra Odstr�ilová, lektorka zdravého životního 
stylu. 

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. 

Klub zdraví Vrbno p. Pr. pro Vás v m�síci lednu 2014 p�ipravuje 
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Vážení �tená�i, 
v minulém �ísle Zpravodaje jsme vás informovali o aktuálním problému, který ohrožuje 

dostupnost st�edního školství na Vrbensku, p�esn�ji o problému sportovního gymnázia ve 
Vrbn� pod Prad�dem, jehož fungování je vážn� ohroženo. Zaujal nás ohlas a podpora, kterou jste svými podpisy 
vyjád�ili   sportovnímu   gymnáziu   ve  Vrbn� pod Prad�dem a d�kujeme vám za ni. Petice zatím není ukon�ena 
a i nadále ji máte možnost podepisovat a klidn� m�žete i sami získávat podpisy mezi svými p�íbuznými, 
známými a sousedy.  

Zkuste si odpov�d�t na jednoduchou otázku. „Vadí vám, že M�STO Vrbno pod Prad�dem p�ijde o st�ední 
školu, kam chodí studovat d�ti nejen z našeho regionu?“ Jestli jste odpov�d�li „ANO“, tak využijte prosím šance 
na vyslovení svého p�ání a sd�lte jej svým zástupc�m, m�stským zastupitel�m, p�ipojením svého podpisu pod 
petici za zachování st�edního školství ve Vrbn� pod Prad�dem! Petice je k podpisu na následujících místech ve 
Vrbn� pod Prad�dem a jeho místních �ástech: 

� sportovní gymnázium, 
� ve�erka Rusková (naproti knedlíkárn�), 
� potraviny Hruška na Myslivecké ulici, 
� Technické služby Vrbno pod Prad�dem, 
� klenotnictví Zv�d�líková (naproti Policii �R), 
� obchod s výpo�etní technikou Propos, 
� potraviny v Mnichov�, 
� potraviny v Železné   
� kantýna v lisovnách. 

Petice je i nadále k dispozici na webové adrese www.uloz.to/soubory/sgvpp/petice a dotazy m�žete stále 
zasílat mailem na adresu predseda.skv@klikni.cz, nebo je m�žete pokládat na stránce www.ask.fm/skvrbno.  

Na podpisový arch uvád�jte �iteln� h�lkovým (tiskacím) písmem své jméno, p�íjmení a celou adresu bydlišt�. 
Každý signatá� m�že podepsat petici pouze jednou. V p�ípad� podpisu více arch� se zapo�ítá podpis pouze na 
jednom. Zn�ní petice je k dispozici na podpisových místech i na internetu na adrese www.petice.net/zachovani-
sg. Každý signatá� se tedy m�že seznámit se zn�ním petice.  

Statistická zajímavost: V�d�li jste, že podle statistiky Ú�adu práce tvo�í z nezam�stnaných st�edoškolák�
nejmenší podíl práv� absolventi gymnaziálních obor� a absolventi u��ovských obor� naopak zaujímají nejv�tší 
podíl nezam�stnaných st�edoškolák�…? 

Za peti�ní výbor Radek Fabian 

Pod�kování  
Chci moc pod�kovat všem pracovník�m dopravní zdravotní služby HORI, s.r.o. Vrbno 

pod Prad�dem pod vedením manžel� Riedlových za lidský p�ístup k pacient�m. 
Jejich služby využívám vzhledem k mému zdravotnímu stavu dosti �asto a vždy se setkávám s citlivým 

jednáním. 
Obdivuji jejich chování p�i pracovním nasazení, plné empatie k nám nemocným. 
P�eji Vám, milí pracovníci dopravní služby HORI, s.r.o., aby Vám v roce 2014 vydržel elán, s jakým svou 

práci profesionáln� odvádíte, a aby pro Vás byl rokem úsp�šným co do spokojenosti nás - pacient�. 
    D�kuji 

Daniela Slová�ková  

Zajímavosti z �eských hor 
Když jsem se rozhodovala, že se pokusím vybrat na našich �eských horách vždy alespo�

jedno místo, které m� mimo�ádn� oslovilo, neuv�domila jsem si, pro jak t�žký úkol jsem 
se rozhodla. Nemohu p�ece vynechat tak významné poho�í, jakým je Šumava, ale paradoxn�, psát o Šumav� je 
pro m� asi nejt�žší. Šumava je nejblíže mému rodišti, p�esto mám pocit, že tyto krásné hory v�bec neznám. 

N�kolik jednodenních výlet� a jedna dovolená je na tak rozlehlé území žalostn� málo.   
Všeobecn� známých míst je na Šumav� celá �ada. Krom� lyža�ského st�ediska na Špi�áku a hojn�

navšt�vovaných horských jezer �erné a �ertovo, je nepochybn� velmi známým místem také Boubín. Láká 
nejenom pralesem na úpatí, ale také rozhlednou na vrcholu. Žel, náš výlet na Boubín je už tak vzdálený, že mi po 

Listárna 
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n�m z�staly jen chabé vzpomínky na prales a zápis do vrcholové knihy. Rozhledna tady byla postavena mnohem 
pozd�ji, ze zalesn�ného vrcholu jsme se nerozhlídli. 

Cht�la bych vzpomenout jiné, možná ne tolik 
známé, ale rozhodn� zajímavé a turisty hojn�
navšt�vované místo. Je jím hora, zvaná T�ístoli�ník. 
Leží na hranicích s N�meckem a jeho n�mecký 
název zní Dreisesselberg.  Velmi snadný p�ístup sem 
mají n�me�tí turisté, protože z n�mecké strany vede 
pod vrchol silnice. Naopak z naší strany je cesta 
velmi náro�ná. �ervená turistická zna�ka v délce víc 
jak sedm km vychází z Nového údolí, ale protože je 
sem zákaz vjezdu, je t�eba p�idat další 4 km 
z nejblíže autem dostupné obce Stožec. Tuto 
vzdálenost pomáhá ušet�it motorák. Nám, díky 
pomalé obsluze na parkovišti, jen zahoukal na 
pozdrav. Cesta dlouho stoupá zcela nepatrn�, 
výškový  rozdíl je t�eba zdolat teprve v jejím záv�ru 
a je to po�ádná fuška. Máte tady pocit, že šplháte na 

st�echu. Ve t�icetistup�ovém vedru jsme �elili nejen vlastní únav�, ale také krizi netrénované vnu�ky. Ze skalní 
vyhlídky s názvem Dreisesselfels v nadmo�ské výšce 1311 m se nám za odm�nu otev�el krásný výhled do 
Bavorska, za p�íznivého po�así tady lze shlédnout také Alpy. V sousedství skalního útvaru stojí n�mecký horský 
hotel Berggasthof Dreisessel. Žel, bez Euro se tady neob�erstvíte.   

Pro� jsem se rozhodla vzpomenout práv� tohle místo, vysv�tlím v následujících �ádcích.  
Po  h�ebeni  k  jihovýchodu  se  lze dostat z T�ístoli�níku na nejvyšší šumavský vrchol Plechý, 1378 m n.m.  

Ve vzdálenosti zhruba 3 km od T�ístoli�níku se na této trase nachází významné turistické místo, nazývané 
Trojmezí. Setkávají se tu hranice t�í stát�, �eska, Rakouska a N�mecka.  Vzdálenost 6 km navíc byla již nad 
naše síly, pustila se sem jen moje mladší sestra se svou rodinou a obrázek mezníku s názvy a státními znaky 
jednotlivých stát� je tudíž ze sest�ina fotoaparátu.   

Na T�ístoli�ník vzpomínáme rádi a �asto. Byl to pro nás nejkrásn�jší a také nejzasloužen�jší � šumavský 
výlet. Že jsme tehdy nemohli stanout na Trojmezí, je mi dodnes líto.  

Helena Rusková 

Hotel na T�ístoli�níku 
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  2. 1.  kurz orientálního tance – d�ti 16:00 – 17:00 hod, ženy 17:00 – 18:30 hod – družina ZŠ 
  6. 1. Cvi�ení �chi-kung, 17:30–18:45, St�echa 
  6. 1. Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 16:15–17:45, St�echa 
  6. 1. Kurz angli�tina pro pokro�ilé, 17:00–18:30, St�echa 
  6. 1. Kurz angli�tiny Call. m., 17:00–18:30, St�echa 
  7. 1. Zkouška PSMV, 17:30, St�echa 
  7. 1. Šikovné ru�i�ky, 17:00, St�echa 
  7. 1. Kurz n�m�iny pro pokro�ilé, 16:00–17:30, St�echa 
  8. 1. Po�íta�ový kurz pro pokro�ilé, 16:00–17:30, St�echa 
  9. 1. Kurz n�m�iny pro za�áte�níky, 16:15–17:45, St�echa 
  9. 1.  kurz orientálního tance – d�ti 16:00 – 17:00 hod, ženy 17:00 – 18:30 hod – družina ZŠ 

13. 1. Cvi�ení �chi-kung, 17:30–18:45, St�echa 
13. 1. Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 16:15–17:45, St�echa 
13. 1. Kurz angli�tina pro pokro�ilé, 17:00–18:30, St�echa 
13. 1. Kurz angli�tiny Call. m., 17:00–18:30, St�echa 
14. 1. Zkouška PSMV, 17:30, St�echa 
14. 1. Kurz n�m�iny pro pokro�ilé, 16:00–17:30, St�echa 
15. 1. Po�íta�ový kurz pro pokro�ilé, 16:00–17:30, St�echa 
16. 1. P�ednáška Klubu zdraví na téma Potraviny pro pohybový systém, p�ednáší Ing. V�ra Odstr�ilová, 

 18:00, St�echa 
16. 1. Kurz n�m�iny pro za�áte�níky, 16:15–17:45, St�echa 
16. 1.  kurz orientálního tance – d�ti 16:00 – 17:00 hod, ženy 17:00 – 18:30 hod – družina ZŠ 
18. 1. Pohádka pro d�ti – �ervík a Sv�tluška, 15:00, St�echa 
20. 1. Cvi�ení �chi-kung, 17:30–18:45, St�echa 
20. 1. Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 16:15–17:45, St�echa 
20. 1. Kurz angli�tina pro pokro�ilé, 17:00–18:30, St�echa 
20. 1. Kurz angli�tiny Call. m., 17:00–18:30, St�echa 

21. 1. Zkouška PSMV, 17:30, St�echa 
21. 1. Šikovné ru�i�ky, 17:00, St�echa 
21. 1. Kurz n�m�iny pro pokro�ilé, 16:00–17:30, St�echa 
22. 1. Po�íta�ový kurz pro pokro�ilé, 16:00–17:30, St�echa 
23. 1. Kurz n�m�iny pro za�áte�níky, 16:15–17:45, St�echa 
23. 1.  kurz orientálního tance – d�ti 16:00 – 17:00 hod, ženy 17:00 – 18:30 hod – družina ZŠ 
24. 1. �lenská sch�ze KS�M, 16:30, St�echa 
27. 1. Cvi�ení �chi-kung, 17:30–18:45, St�echa 
27. 1. Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, 16:15–17:45, St�echa 
27. 1. Kurz angli�tina pro pokro�ilé, 17:00–18:30, St�echa 
27. 1. Kurz angli�tiny Call. m., 17:00–18:30, St�echa 
28. 1. Zkouška PSMV, 17:30, St�echa 
28. 1. Kurz n�m�iny pro pokro�ilé, 16:00–17:30, St�echa 
29. 1.  Vernisáž výstavy „Gobelíny“ Zde�ka Šupáka z Krnov a, 15:30 hod, St�echa 
29. 1. Po�íta�ový kurz pro pokro�ilé, 16:00–17:30, St�echa 
30. 1. Kurz n�m�iny pro za�áte�níky, 16:15–17:45, St�echa 
30. 1.  kurz orientálního tance – d�ti 16:00 – 17:00 hod, ženy 17:00 – 18:30 hod – družina ZŠ 

  1. 2. koncert d�tské skupiny Plamínky, po�ádá Centrum život a zdraví, 15:00 hod, St�echa 

Na�a Trzaskaliková 
St�edisko kultury a vzd�lávání ST	ECHA Vrbno pod Prad�dem  

Kulturní, vzd�lávací a sportovní kalendá� - leden 2014 
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Zlaté Hory 

3. 1. 2014 20:00 Vše je ztraceno - kino - Vstupné 100,- K�, 106 min., 2D, p�ístupný od 12 let, �eské titulky. 

4. 1. 2014 17:30 Hobit: Šmakova dra�í pouš	 - kino - Vstupné 100,- K�, 161 min., 2D, mládeži p�ístupný,    
                                                                                     �eský dabing. 

10. 1. 2014 20:00 Oldboy - kino - Vstupné 100,- K�, 104 min, 2D, p�ístupný od 15 let, �eské titulky. 

11. 1. 2014 15:00 Ledové království - kino - Vstupné 80,- K�, 109 min., 2D, mládeži p�ístupný, �eský dabing. 

17. 1. 2014 20:00 Fraje�i ve Vegas - kino - Vstupné 100,- K�, 104 min., 2D, mládeži p�ístupný, �eské titulky. 

18. 1. 2014 17:30 Cesta - kino - Vstupné 90,- K�, 83 min., p�ístupný od 15 let, �eské titulky. 

18. 1. 2014 20:00  Hasi�ský ples - sál hotelu Prad�d - k tanci hraje kapela Rotor z Rýma�ova 

25. 1. 2014 20:00  Country bál - Hotel Prad�d. K tanci kapela 5 pér - Brno. P�edprodej vstupenek v recepci 
 hotelu a v I. C. Zlaté Hory. 

Bruntál 

do 31. 1. 2014 –  „Betlémy“ – výstava unikátních betlém� ze sbírek Muzea v Bruntálë 

Kultura v lednu v blízkém okolí 
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Cyklokrosový pohár žák� ve vrbenských  rukách. Když se po prvním závod� v Uni�ov� ve výsledkové listin�
na prvním míst� objevil tým ACS DRAK VRBNO ješt� jsme si nemysleli, že bychom v�bec celý pohár 
absolvovali. 13 závod� b�hem t�ech m�síc� a navíc ješt� v „exotických“ dálkách jako Chomutov, Louny nebo 
Slaný byl velký krajíc jak po finan�ní stránce, tak i po nárocích na psychiku. Pro �idi�e a trenéry to znamenalo 
velký nápor na volný �as, pro závodníky dlouhé vysedávání v aut�. Závody se p�itom jezdí na 20-25 minut, cesty 
trvají až 10 hodin tam i zp�t. Vyhrát ale takovou sout�ž bylo velmi lákavé, zvlášt� když se ukazovalo, že dvojice 
Kmínek,  Rohá�ek  se  pravideln�  dostává  do první desítky v po�adí. N�kolikrát se to poda�ilo i Jakubu Šíblovi 
a Filip Škopec také p�ispíval k bodovým zisk�m. Našt�stí se poda�ilo sehnat peníze alespo� na benzín, nebo 
naftu a tak jsme vynechali jen Chomutov ve chvíli, kdy už bylo o našem vít�zství jen málo pochyb. Nemalá je 
rovn�ž starost o zdraví. Nemoc uprost�ed sezóny znamená vypadnutí z celkového po�adí.  

Celý tým, vedený 
trenérkou Alenou 
Mlyná�ovou, se 
za�al formovat na 

závodech 
Vrbenského drá�ku a 
poprvé o sob� dal 
výrazn� v�d�t na 

mezinárodním 
etapovém     závod�
v Lanškroun�, kde 
byli nejlepším 
moravským týmem. 
Také na silni�ních 
závodech �eského 

poháru /ty jezdili jen na Morav�/ se týmu poda�ilo obsadit 13.místo. Tam ješt� jezdil i Adam Hlávka, nyní už 
kadet. Do party rovn�ž pat�ila i d�v�ata – Nela Ha
áková, Eliška Sýkorová a Klára Škopcová. Nejlepší výsledky 
se poda�ily Jakubu Rohá�kovi, který v celkovém po�adí obsadil 5.místo a Vojt�chu Kmínkovi, který byl nakonec 
klasifikován na 3.míst�. A tak si vrbenské dresy budou fanoušci cyklistiky zase n�jakou dobu pamatovat. 

Velice nám finan�n� pomohli sponzo�i z Pekárny Holaj, Zemní práce Nad�žda Klí�ová, Po�íta�e Koblása, 
Papírnictví Jelínek, Aleš Remeš, Martin Butora, Schuska, Husquarna a nakonec i M�stský ú�ad Vrbno p. Pr. 
Cyklisté potom svými výkony dob�e reprezentovali Vrbno pod Prad�dem a vykonali kus práce pro zviditeln�ní 
našeho  zasunutého  regionu.  Sami  sob�  také  prosp�li  po zdravotní stránce a ud�lali nejen sob�, ale i rodi��m 
a trenér�m mnoho radosti z dob�e zajetých závod�.                 

                                                            acsvrbno. estranky.cz 

Žáci vyhráli �eský pohár 
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Samoz�ejm� první vázání, které jsem vid�l a zkusil, bylo papu�kové. Vp�edu �emínek a �elisti a vzadu 
upevn�ní v takové patce také s �emínkem. S tím jsem vydržel dost dlouho. Další bylo vázání „Huitfeld“, které 
m�lo �elisti a dozadu �emínky zakon�ené pružinou a záv�rem na pat�. Bylo to vázání s volnou patou. No a te�
bomba „Kandahár“, který m�l dlouhé lanko p�ichycené v drážce na pat� a p�ed �elistmi napínák, který se potom 
vylepšil  i jako bezpe�nostní. Ze za�átku se používaly gumové lyžáky, které se nosily v zim� jako normální obuv 
i do školy, a potom kožené lyžáky, které m�ly okované špi�áky mosazným plechem, aby se k�že nevyd�ela. 
Kandahár se dal používat p�epnutím i na chození. Zatímco v cizin� m�li vázání „Marker“, tak u nás vymysleli 
�eské. Špi�ka byla podobná,   vyráb�la   to   firma   Drukov, a patka se skládala ze dvou oto�ných plech�, a to 
m�lo zajiš�ovat bezpe�né vypnutí lyže. Ovšem tu patku jste si 
museli obto�it a dotáhnout asi metrovým koženým �emenem. 
Když jste to dotáhli, tak jste byli spojeni hodn� pevn�. Pokud 
došlo k pádu a vypnula špi�ka, tak jste museli celou operaci 
uvazování d�lat znovu, a to trvalo tak asi 10 až 15 minut. M�l 
jsem takové vázání a m�l jsem problémy p�i ošet�ení na svahu. 
Ošet�ení trvalo kratší dobu, než odepnutí a p�ipnutí lyží. 
Vrbe�áci ale toto vázání vylepšili, �íkalo se tomu „Francouzák“. 
Jednoduché,  na  lyžích z�staly  jenom  �elisti   a  bo�ní   há�ky 
a dlouhý kožený �emen. Boty se daly do �elistí a �emenem se 
p�ipoutal lyžák pevn� k lyži. Výborné, pokud jste nem�li n�jaký 
velký karambol. Když to neodnesla zlomená noha, tak jste 
zlikvidovali  lyži.  Tenkrát  ty  lyže  moc  nevydržely.  Mezitím 
u nás vymysleli bezpe�nostní vázání „Styl“, ale to byl jenom 
takový úlet. A potom p�išla do našich obchod� „Tyrolia“ Clix 
90, a to bylo n�co. Jenom jste našlápli botou a už to bylo 
zacvaknuté.  Ta  sranda  tenkrát  stála  300 K�.  Kandahár stál 
36 K�. Jako vylepšení m�la Tyrolka pojistné gumy proti ujetí 
lyží ze svahu. Bylo to úpln� n�co nového, ale ú�inného. P�edtím 
se jenom volná lyže po pádu rozjela v�tšinou po svahu dol�, ale 
to bylo hodn� nebezpe�né pro ostatní. Sám jsem ošet�oval 
utržené lýtko ujetou lyží, aniž by byly poškozeny šponovky. 
Jenda taková volná lyže, ujetá z Petrák�, se bez problém�
dostala na kule�níkový st�l p�es zav�ené okno na chat� Ov�árna. 
Ty pojistné gumy m�ly ješt� jednu zvláštnost, p�i vypnutí vázání se napnuly a v�tšinou vás n�kam praštila lyže. 
V další dob� už se dalo koupit bezpe�nostní vázání bez problém�. Filmové laborato�e Barrandov vyráb�ly 
v licenci vázání Marker Rotamat. Ovšem pro lyža�ské kurzy se za�alo za p�ijatelnou cenu vyráb�t vázání 
Gertsch. M�la to být bomba s tím, že to bude nejlepší. Z�ejm� zjistili, že to nebude tak dobré, a tak to švýcarská 
firma prodala do �eskoslovenska. Plastové díly se vyráb�ly v Lisovnách nových hmot ve Vrbn�. Opravdu to 
ovšem  pomohlo  p�ekonat  ten  nedostatek  na  našem  trhu.  V  sou�asné  dob�  se  d�lají skoro dokonalé vázání 
i s brzdi�kou a zajiš�ují bezpe�nost p�i pádu. Je tam ovšem to jedno procento, kdy m�že dojít ke zran�ní. 
V sou�asné dob� všechny fabriky, které vyráb�jí lyže, si d�lají svoje vázání. (pokra�ování ve Zpravodaji �. 2/14).  

              Emil Kothánek 

Vázání Huitfeld a originální rozp�rka na starých d�ev�ných lyžích 

Historie lyžování v Jeseníkách - II. �ást 

Takhle vypadal lyža�  
v roce 1953 
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,,Kniha bez p�íb�hu je jako rotoped pro cyklistu. /Leonard Medek/ 
… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  JUNEK, V.:  T�inácté komnaty našich prezident�.  Praha: Petrklí�, 2013. 
2.:  AICHELE, D.:  Lov ryb na udici.  Praha: Ottovo nakladatelství, 2010.
3.:   ŽEJDLOVÁ, K.:  Postavi�ky z korálk� dopln�né o šperky a módní dekorace.  Brno: Zoner Presss, 2013.
4.:  FEJTKOVÁ, D.:  Korálkování : výroba šitých šperk�.  Praha: Fragment, 2013.
5.:  STANFIELD, L.:  Pleteme  kv�tinové �tverce a jiné tvary.  Praha: Metafora, 2013.
… pro d�ti a mládež 
1.:  GRETLER, T.:  Encyklopedie mladého rybá�e.  Praha: Ottovo nakladatelství, 2010. 
…z beletrie 
1.:  PENMAN, S.K.:  Lví srdce.  Praha: BB art, 2013. 
State�nost a tém�� bezhlavá odvaha, již obdivovali i jeho nep�átelé, z Richarda ud�laly hrdinu ješt� za jeho 
života a vynesly mu p�ídomek Lví srdce. Stal se  legendou. 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v lednu 

shora: vázání Kandahár, 
vázání Tyrolia s pojistnou 
gumou a vázání Gertsch 

Takto n�jak vypadá totální vypnutí 
bezpe�nostního vázání 
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2.:  SEPETYS, R.:  V šedých tónech.  Praha: CooBoo, 2013. 
Píše se rok 1941. Lin� je patnáct let a t�ší se, že po prázdninách p�jde na um�leckou školu. Ale jednoho ve�era 
k nim dom� vrazí sov�tská tajná policie a spole�n� s její matkou a malým bráškou ji odvle�ou pry�. �eká je 
deportace  do  pracovních  tábor�  na  Sibi�i.  Lina  se  musí  nau�it  bojovat o život, spolknout ponižování a bití 
a hlavn� se nenechat zlomit.  
3.:  COYLE, C.:  Jako v kávovém mlýnku.  Brno: Moba, 2013. 
Clare má starosti s Village Blend. Kavárna sice dob�e prosperuje, ale její hosté umírají. Stálá zákaznice najde 
smrt v kolejišti metra. Byla snad v n�jaké tísni?  Detektiv Quinn je p�esv�d�ený, že n�kdo má na p�ípadu 
soukromý zájem, zvlášt� po ,,sebevražd�“ další zákaznice. Bohužel, jeho hlavním podez�elým je Bruce  Bowman 
– nový muž v Cla�in� život�. Bruce je dokonalým spojením dob�e vypadajícího muže a silné osobnosti. Jaká 
škoda, že ženy, které se objeví v jeho život�, umírají,
 4.:  AIKMAN, B.:  Vdovám smutek nesluší : dobrodružství šesti kamarádek, které si znovu dávají 
dohromady své životy.  Praha: Fortuna Libri, 2013. 
 Šest  manželství,  šest  tragédii, jeden spole�n� prožívaný za�átek. Šest žen – šest vdov se schází jednou m�sí�n�
a u�í se p�ežít tu nejhorší v�c, která se jim stala.  
5.:  PARRY, B.:  Stíny horkého léta.  Frýdek-Místek: Alpress, 2013. 
Jo pracuje jako strážkyn� národního parku a v australské divo�in� se cítí jako v ráji, dokud neobjeví t�lo mrtvého 
muže. Vyšet�ování se ujme Nick, který dokáže tak dob�e operovat v utajení, že ani jeho kolegové netuší, na �í 
stran� stojí.  
6.:  MALLO, E.:  Jehla v kupce sena:  zlo�in ze �tvrti Once:  první p�ípad komisa�e Lascana.  Brno:  Host, 
2013. 
Kriminální román zasazený do Buenos Aires v dob� diktatury.  
7.:  RYCHTER, B.:  Zlatý vlk.  Brno: Host, 2013. 
D�j  románu  se  odehrává  na  sklonku devatenáctého století v polském Sanoku, poklidném hali�ském m�ste�ku, 
v n�mž vedle sebe žijí lidé r�zných národností a vyznání. … pro d�ti a mládež 
1.:  �APKOVÁ, B.:  Zpívající kuchy�.   Praha: Albatros, 2013. 
Pavel se po rozvodu rodi�� p�est�hoval z Prahy s maminkou k p�íbuzným na venkov. Nový domov, nová škola, 
nová paní u�itelka. A jak ho p�ijmou noví spolužáci? Pražák Pražák, chacha! A co teprve až všichni zjistí, že se 
ob�as zakoktává. Pavel to ve t�etí t�íd� nebude mít v�bec snadné. Až jednoho odpoledne na n�j p�i cest� dom�
zavolá Anežka… 
2.:  HEJNÁ, O.:  111 p�íb�h� s hádankou.  Praha: Albatros, 2013. 
Krátké veselé p�íb�hy s hádankou pro pobavení a k p�emýšlení ur�ené d�tem od šesti let. 
3.:  GALE, E.K.:  Deník t�ídního otloukána, aneb, Jak jsem zvít�zil nad šikanou. Brno: Jota, 2013. 
Pravidla, jimiž se �ídí druhý stupe� základních škol, nám �asto z�stávají záhadou. Ale pro Erika Haskinse je to 
záhada, kterou pot�ebuje vy�ešit, a velmi rychle.              

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

Dominik   Ho r vát h    Vrbno pod Prad�dem  

Natálie   Kr ahul c o vá   Vrbno pod Prad�dem 

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

Marie   J aro šo vá    Vrbno pod Prad�dem 

Božena   D� e vo jano vá   Vrbno pod Prad�dem 

Miroslav   Ka�ur    Vrbno pod Prad�dem  

Jana   Mac h á�o vá    Vrbno pod Prad�dem – Mnichov 

Ludmila   S náš e l o vá    Vrbno pod Prad�dem   

František   Go tt val d   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov 

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

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 
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Blahop�ejeme 

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

Dne 28. listopadu 2013 oslavil kulatiny 

pan Václav Žák 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší, pevné zdraví a pohodu do dalších let  
Ti p�ejí manželka Alena,  

dcera Alice s rodinou, p�átelé a známí. 

Milý d�de�ku, máme t� v srdé�ku nejhloub�ji. 
Hodn� št�stí, zdraví, a� jsi po�ád s námi. 

Dne 25. prosince 2013 oslavil své krásné 82. narozeniny  

pan Josef Rybár  
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší p�eje manželka Marta a syn Jožka s rodinou.  
Pravnuci Michal a Matyáš posílají velikánskou pusu.

Dne 28. prosince 2013 oslavila své krásné kulaté narozeniny 

paní Jana Ku�erová  
z Vrbna pod Prad�dem - Mnichova.  

Milá maminko, p�ejeme ti do dalších let spoustu elánu, spokojenosti,  
lásky ale hlavn� zdraví�ko. Máme t� moc rádi. 

P�eje manžel Josef, dcera Jana s Kubou a vnou�kem Adámkem  
a syn Michal s vnou�kem Lukáškem. 

„Výro�í svatby Vám nyní zlátne, spole�n� jste se radovali i p�ekonali úskalí, 
a protože zlaté srdce máte, zralosti lásky i spole�ného života jste se do�kali.  

 28. prosinec 2013 byl pro manžele 

Františku a Jaromíra Kummerovy 

významným dnem, dnem jejich  
padesátiletého životního výro�í. 

Gratulujeme k tak krásnému jubileu  
a p�ejeme ješt� spoustu, ve zdraví prožitých, 

spole�ných let. 

Synové Jaromír a Luboš s rodinami 
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Vzpomínáme 

"Kdo je po�ád veselý, stará moudrost praví, 
nena�íká v posteli, užívá si zdraví". 
Dne 10. ledna 2014 se dožívá 75 let 

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

Všechno nejlepší,, pevné zdraví, stálou pohodu a ješt� hodn�
krásných chvil strávených v kruhu svých nejbližších

Ti ze srdce p�ejí manželka R�ženka a dcery Ilona a Jana s rodinami.  

„Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy p�edobré srdce. 
O�ima se už nepodíváš, te� klidným spánkem odpo�íváš. 

Utichlo srdce, z�stal jen žal, ten, kdo T� miloval, vzpomíná dál“.  
Dne 7. ledna 2014 vzpomeneme 2. smutné výro�í úmrtí 

a 15. února vzpomeneme nedožitých 76 let 

pana Mikuláše Slivky 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná celá rodina 

„Kdo byl milován, není zapomenut“. 
Dne 7. ledna 2014 to budou 2 roky, kdy nás navždy opustil 

pan Rostislav Tuška. 

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

„Není smrti, z�stává navždy živý, kdo spravedlivý byl a dobrotivý“. 
Dne 1. ledna 2014 uplynul rok, co zem�el 

pan Ing. Milan Sviežený 

a 30. ledna 2014 vzpomeneme jeho nedožitých 80 let.
Za vzpomínku d�kuje manželka a d�ti. 
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„Nezem�ela – spí, zdá se jí sen – je krásný. 
Zdá se jí o t�ch, které milovala a kte�í milovali ji“. 

Dne 14. ledna 2014 vzpomeneme 14. smutné výro�í, kdy nás navždy opustila 

paní Marie Zaoralová 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné. 

S láskou vzpomínají d�ti, vnuci a pravnuci. 

„Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik bolesti, 
žalu a smutku z�stalo v srdcích t�ch nejbližších“. 

Dne 26. ledna 2014 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

pana Milana Burkarta 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

S láskou vzpomínají maminka a sestry Libuše a Drahomíra s rodinami.  

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

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

V lednu 2014 vzpomeneme smutné výro�í úmrtí 

pana Františka �ernoty 
z Bolatic. 

Za celou rodinu stále vzpomíná sestra Anežka, Marta, Zde�ka, Anna,  
bratr Josef a družka Kristína. 

„Zastavte se na chvíli a vzpomínejte dnes,  
na místo, kde se narodila, na rodný d�m, trávu a les, 

na lásku v níž s námi život žila, na všechna místa, kde š�astná byla. 
Neb ona je ten vánek, ona je ta voda, co p�ináší nám do života 

klid a mír a pokoru a láskyplnou oporu,  
protože kdo ví, zda život není umíráním a smrt životem. 

�as nenávratn� letí. Celý rok už tu není“.  
Dne 5. ledna 2014 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

paní Marty �ernotové 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné. 

S láskou stále vzpomínají dcera Anežka, Marta, Zde�ka, Anna a syn Josef.  
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„Zapalte svíce, kdo jste ho m�li rádi, 
vzpome�te na krásné chvíle, které jsme s ním prožívali“. 

Dne 21. ledna 2014 vzpomeneme 7. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 

pan Matúš Tka�ík 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Marie, dcery a synové s rodinami,  
vnou�ata a pravnou�ata. 

„Roky plynou, jak tiché �eky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“. 
Dne 3. ledna 2014 vzpomeneme 6. smutné výro�í úmrtí  

naší milované maminky, manželky, babi�ky, tety, švagrové 

paní Helgy Rybárové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Stále vzpomíná celá rodina. 

Akreditované rekvalifika�ní kurzy 
Ú�etnictví 

Mzdové ú�etnictví        Da�ová evidence 
Základy podnikání 

Odpolední kurz „Ú�etnictví“ od 20. 1. 2014.  
Odpolední kurz „Da�ová evidence“ od 17. 3. 2014 

Výuka probíhá v Bruntále  
Po�ádá: Ing. Lenka Kozáková   Kontakt: telefon 776793398, 

lenka.kozakova@seznam.cz www.kurzy-ucto.cz 
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