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Vážení �tená�i Zpravodaje, 

Prosinec je m�sícem, kdy uzavíráme rok, hodnotíme, bilancujeme, radujeme se z dobrých výsledk� a pokud 
vše dobré nebylo, radujeme se alespo� z p�íchodu Vánoc, které stále z�stávají v mysli nás Evropan� svátkem 
jedním z nejd�ležit�jších a také jedním z nejvzácn�jších proto, že jsou prožívány hlavn� s rodinou a všemi 
milými a blízkými.  

Na druhou stranu se otevírá nová etapa – nový rok a letos navíc po komunálních volbách další �ty�leté období 
snažení spravovat v�ci obecní ve prosp�ch ob�an� a celého m�sta. K tomu se zavázalo všech 21 zvolených 
zastupitel�. Bez ohledu na mén� obvyklý pr�b�h p�edvolebních kampaní a n�kdy p�ekvapující zvraty 
povolebních postup�, bych ráda vyjád�ila svou víru, že se z�e�ené vášn� zklidní a všichni, kterým voli�i dali 
d�v�ru, se budou podílet na spln�ní svého slibu, tj. pracovat pro obecný prosp�ch. 

První náznaky tohoto pozitivního p�ístupu jsme mohli pozorovat p�i projednávání návrhu rozpo�tu na rok 
2011, nad kterým se sešli noví zastupitelé na pracovní sch�zce dne 24. 11. 2010. Návrh rozpo�tu je sestaven ve 
výši 123 mil.K�, je zve�ejn�n podle zákona na ú�ední desce skute�né i elektronické. Abych byla objektivní, je 
t�eba také sd�lit, že pozitivní p�ístup k projednávání neznamená, že se nelišily pohledy jednotlivých zastupitel�
na finan�ní objemy plánované v jednotlivých kapitolách. Prakticky všichni se shodli v tom, že by bylo pot�eba 
posílit kapitolu ur�enou na silnice, zejména na opravu komunikací, ale pak se diskutovaly spíše pohledy odlišné, 
zejména na podporu �i nepodporu aktivit organizací a sdružení v oblasti t�lovýchovy a volného �asu a také 
položku  ur�enou  pro  zabezpe�ení  oslav  400  výro�í  povýšení  Vrbna  pod  Prad�dem na m�sto. Shoda snad je 
a bude i mezi ob�any m�sta v tom, že oslavy by m�ly prob�hnout d�stojným zp�sobem. P�ece jenom je i pro 
sou�asné  generace  �est  a  mimo�ádná  p�íležitost  takové  kulaté  výro�í  prožívat,  moci  jej  oslavit  a  snad  se 
i spolupodílet   na   jeho  p�íprav�.  Na  webových  stránkách  m�sta  budou  zve�ej�ovány  pr�b�žné   informace 
o p�íprav� a akcích, v�novaných této vzácné události. Na prost�edcích, v�novaných z rozpo�tu m�sta na nezbytné 
výdaje, pak nezbývá, než se rozumn� dohodnout. 

V souvislosti s p�ípravou rozpo�tu jsem p�emýšlela o tom, jak a �ím je ovliv�ován pohled ob�an� na ve�ejnou 
správu, zajiš�ovanou  obcí. Možná, že vše je vnímáno jako služba ob�anovi. Nároky na poskytované služby jsou 
a m�ly by být vysoké, na tom se asi shodují všichni. Oproti jiným službám však ve�ejné služby mají velkou 
nevýhodu v  tom,  že  obecn�  �e�eno  je  lze  jen  t�žko  specifikovat,  m��it,  ocenit  a  hlavn� neexistuje p�esná 
a spravedlivá vazba, jako u jiných služeb. Tam si �lov�k objedná konkrétní v�c, obdrží ji a zaplatí ji. U ve�ejných 
služeb, poskytovaných obcí, neexistuje tato p�ímá vazba, objektivní uznání hodnoty a i spravedlnost se hledá 
obzvlášt� t�žko. Krom� toho stejn�, jako u služeb poskytovaných státem, je pen�z mnohem mén�, než odpovídá 
pot�eb� a poptávce zvlášt�. Proto je nutno hledat obecná �ešení, dosahovat dohody, vylu�ovat nespravedlivé 
zvýhod�ování jednotlivc� nebo malých skupin na úkor v�tšiny s cílem rovnom�rného, ale neustálého posouvání 
„la�ky“ sm�rem nahoru. Populismus je p�itom nejhorším rádcem. 

�ím více ob�an� se zapojí do diskusí, tím lépe se vyt�íbí „objednávka“ v�tšiny. Dovolím si proto oslovit v tuto 
chvíli všechny kandidáty v komunálních volbách, kte�í se nestali nositeli mandátu, ale tím, že na kandidátku šli, 
dali najevo, že je v�ci ve�ejné zajímají, aby v nastávajícím �ty�letém období z�stali nadále aktivní a svou ú�astí 
nap�. v komisích rady nebo jiných setkáních nad problematikou m�sta p�isp�li k hledání p�ijatelných a dobrých 
�ešení, když ne pro všechny, tak alespo� pro v�tšinu. 

V tuto chvíli si mohu být jista minimáln� jedním, pro v�tšinu p�ijatelným, tvrzením. T�šíme se na vždy 
p�íjemnou atmosféru konce roku, p�íjemné prožití váno�ních svátk�, podíváme se i kolem sebe, zda není t�eba 
p�isp�t k témuž n�komu v okolí. P�eji Vám všem jen dobré, zdraví a slušné lidi okolo.

Ing. Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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Zastupitelé zvolili vedení m�sta  
První ustavující zasedání nov� zvoleného Zastupitelstva m�sta se uskute�nilo ve �tvrtek 11. listopadu 

odpoledne v sále Klubu Mír. Nejvyšší orgán m�sta Vrbna pod Prad�dem nyní tvo�í dvanáct muž� a dev�t žen.
Zastupitelé rozhodli o volb� starosty, místostarosty, �len� Rady m�sta tajným hlasováním. Starostkou m�sta byla 
zvolena Ing. Helena Kudelová, místostarostou Ing. Miloš Lasota, dalšími �leny Rady m�sta byli zvoleni Risto 
Gamovský, Mgr. Tomáš Ko�i�ka, Zden�k Valenta, Jana Soudková a Ing. Ivana Novotná. P�íští jednání 
Zastupitelstva se uskute�ní 13. prosince od 16 hod v sále St�echy. 

Další most �eká rekonstrukce 
Správa silnic Moravskoslezského kraje p�ipravuje na rok 2011 rekonstrukci mostu p�es �eku �ernou Opavu 

v místní �ásti Mnichov u rybárny Žalák. Rada m�sta na svém posledním jednání v �íjnu dala zám�ru zelenou 
s podmínkou, že investor zajistí v míst� p�echod pro p�ší a p�ístup k dom�m v ulici Poto�ní. Musí také 
garantovat, že stavebními pracemi nepoškodí v míst� ve�ejné osv�tlení a vodovodní �ad, p�ípadn� jiný majetek 
m�sta. 

H�bitov se v zim� zamyká v 17 hodin 
Upozor�ujeme ob�any, že m�stský h�bitov je 

v zimním �ase p�ístupný pouze od 9 do 17 hodin. 
Provozní doba je vyv�šena na informa�ních tabulích 
u vstupní brány. Ve�er se h�bitov uzamyká. Žádáme 
ob�any, kte�í dosud byli zvyklí chodit k hrob�m 
svých blízkých ve ve�erních hodinách po 
bohoslužb�, aby posunuli své návšt�vy na jiný 
vhodný �as.  

I stromy umírají  
Z ulice St�elni�ní zmizely za�átkem listopadu dv�

lípy srd�ité, zasažené hnilobou. Stalo se tak krátce poté, kdy vlastníci sousedící nemovitosti nahlásili radnici, že 
praskla hlavní v�tev a hrozí její pád na komunikaci, poškození elektrického vedení nebo soukromého majetku. 
Na základ� místního šet�ení bylo rozhodnuto o pokácení strom� dle zákona 
�.114/1992 Sb. a vyhlášky �. 395/1992/ Sb., už prve odborníci ozna�ili 
stromy jako nemocné a neperspektivní. P�ed mnoha lety totiž byly kosterní 
v�tve odstran�ny neodborným �ezem, následkem toho za�al pozd�ji hlavní 
kmen zahnívat, oba stromy m�ly hluboké, až dva metry dlouhé praskliny. 
Míru poškození d�evin odhaluje i pa�ez. �ást nepoškozeného d�eva bude 

jako v jiných p�ípadech využita pro nutné 
opravy ve m�st�. D�evo ze skácených 
strom� už bylo d�íve využito na opravy 
mostku u rybníka, zábradlí na Myslivecké, 
renovovaly se lavi�ky i výlepové plochy. 
D�evo nízké kvality se suší v areálu Vrsan 
na otop. V p�íštím roce m�sto 
k památní�ku vysadí vhodn�jší druh 
d�eviny.

Zprávy z radnice 
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Práce budou pokra�ovat zjara  
Povichr v minulých týdnech vyvrátil a zlámal osm jehli�nan� v areálu budoucího vrbenského lesoparku. Je to 

podobné jako p�ed rokem p�i �íjnové sn�hové kalamit�, kdy tady byly stromy notn� poni�eny. Tentokrát spadlo 
sedm smrk� a mod�ín, p�itom šest týdn� p�edtím bylo nad rámec projektu vykáceno navíc n�kolik strom�, které 
by  mohly  v  budoucnu  p�ípadn�  znamenat  riziko  pro  návšt�vníky  areálu.  Na míst� se sešli dodavatelé prací 
a prvk�, radnice bude ve�ejnost pr�b�žn� informovat o postupu prací. Radní na svém jednání v �íjnu doporu�ili 
zastavit práce p�i budování chodník� v lesoparku až do jara a prodloužit dodavatelské firm� termín jejich 
dokon�ení. Budoucí mlatové chodní�ky by mohly být poškozeny rychlým táním nebo p�ívalovým dešt�m, proto 
dostanou kone�nou úpravu až na ja�e, jakmile nov� vysazená zele� po�ádn� zako�ení. V areálu už byly 
namontovány první d�ev�né prvky a lampy ve�ejného osv�tlení (barevné fotografie naleznete na druhé stran�
Zpravodaje). Postupem prací se zabývali také �lenové nov� zvolené Rady m�sta a rozhodli se zú�astnit se 
kontrolního dne v lesoparku za ú�asti dodavatelských firem, který se uskute�nil ve �tvrtek 25. listopadu. 
(P�inášíme zde aktuální snímek z kontrolního dne).  

Kvalitu vody správce �adu hlídá 
V domovních schránkách vrbenských domácností se nedávno objevilo oznámení o analýze, m��ení a kontrole 

vody, kterou lidem nabízí soukromá firma. Ta se specializuje na odb�ry vzork� ze studen, ale nabízí též rozbory 
vody z vodovodního �adu pro ve�ejnou pot�ebu. Firma Aquastop spravující vodovod ve m�st� ovšem kvalitu 
vody pr�b�žn� sleduje, kontroly provádí také p�íslušná hygienická stanice. Mimo harmonogram na základ�
upozorn�ní ob�an� se provád�jí ješt� mimo�ádné proplachy potrubí. Podle sd�lení Zby�ka Sokola z firmy 
Aquastop si tak kontrolu kvality hradí každý odb�ratel v cen� vodného, další výdaje by podle n�j byly zbyte�né. 

Vst�ícnost nepomáhá, lidé tolerují smetišt�
Na vrbenských ulicích, na o�ích lidem a �asto p�ímo pod jejich okny stále vyr�stají �erné skládky. A to 

navzdory pravidelnému p�istavování velkoobjemových kontejner� pro jarní a podzimní úklid v ulicích �i 
mimo�ádným odvoz�m odpad� objednaných m�stem u Technických služeb Vrbno. I když je šest dn� v týdnu 
lidem p�ístupný sb�rný dv�r a mohou sem odpad p�ivézt a uložit, p�ípadn� si mohou odvoz vy�azených gau��, 
koberc� a jiných vysloužilých v�cí objednat za p�íhodnou cenu v TS Vrbno, mnozí se bez rozpak� zbaví v�cí 
uložením u popelnic �i kontejner�. Je s podivem, že lidé v tichosti tolerují svým soused�m, že jim pod okny 
vystaví stará umyvadla a dokonce i záchodové mísy. Mohlo by se stát, že budou hyzdit ulice i p�ed váno�ními 
svátky. M�sto nem�že donekone�na zvedat – a to na úkor lidí, kte�í se k životnímu prost�edí chovají vzorn� – 
výdaje za svoz a likvidaci odpadu. 

Zimní Vrbno pod Prad�dem 
Protože si zima letos dávala na�as, st�hovaly se z ulic a od rybník� n�které lavi�ky pod st�echu v areálu 

Vrsanu až koncem listopadu. M�sto stihlo p�ed p�íchodem mraz� ješt� opravit zborcenou zídku p�ed ordinací 
chirurgie na Nádražní ulici. Naopak vy�kat muselo s montáží mobilního kluzišt�, které se každou zimu otevírá 
ve�ejnosti v areálu TJ Sokol. Tady se vyplatí i s ohledem na náklady spojené se spot�ebovanou elekt�inou po�kat 
na po�ádn� mrazivé dny a noci, které jsou pro p�ípravu kvalitního ledu nezbytností. 

Mgr. Alena Kiedro�ová, Foto: Lenka Olehlová, Martina Poláková 
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TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. si tímto dovolují pod�kovat ob�an�m za spolupráci p�i nahlašování 
poruch na ve�ejném osv�tlení, a zárove� níže zve�ej�ují kontakty,  na kterých lze  v dob� od 6:00 do 14:00 hlásit 
vzniklé poruchy   

tel.: 554 751 601 
nebo nep�etržit� elektronickou poštou na adresu: centrala@tsvrbno.cz  . 

TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. jsou  p o v i n n y neprodlen� zahájit práce  a  bez zbyte�ného odkladu 
v nich pokra�ovat na odstran�ní havárie nebo poruchy, p�i níž by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života  
elektrickým proudem. 

� Do 24 hodin od oznámení zahájit práce a bez zbyte�ného odkladu v nich pokra�ovat p�i odstran�ní 
lokálních závad (celá ulice). 

� Do 2 dn� od oznámení zahájit práce a bez zbyte�ného odkladu v nich pokra�ovat p�i odstran�ní 
škod a závad menšího rozsahu(6 a více svítidel v jedné ulici). 

� Do 7 dn� od oznámení zahájit práce a bez zbyte�ného odkladu v nich pokra�ovat p�i odstran�ní 
škod a závad  jednotlivých svítidel na komunikacích II. a III. t�ídy, do 14 dn� na místních 
komunikacích 

 Ji�í Vaší�ek 

Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko 

• Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav Pi�os, privátní psycholog  
• Právní poradenství – JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou specializací  
• Sociální poradna – Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotn� postižené Bruntál 

Kde? M�stský ú�ad Vrbno pod Prad�dem, Nádražní 389, p�ízemí, kancelá� �. 104 

Termíny poraden na prosinec 2010:
Psychologická poradna -  st�eda 15. 12. 2010     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 08. 12. 2010     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -        úterý 14. 12. 2010    -  od 12:30 do 14:30 hod 

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní M�stského ú�adu Vrbna pod Prad�dem 
(tel.: 554 795 130).

Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!
Ivana Remešová, DiS. 

od 20. 10. do 20. 11. 2010 

Hasi�ská Praga V3S slouží obyvatel�m našeho m�sta již 50 let

Vozidlo Praga V3S v hasi�ském provedení bylo zakoupeno v prosinci roku 1960 M�stským národním 
výborem Vrbno pod Prad�dem. Jednalo se o první cisternové vozidlo v hasebním obvod�. Jako jedno z mála bylo 
od samého po�átku v barv� khaki, kterou používala na svých vozidlech �SLA (�eskoslovenská lidová armáda). 
Stejné vozidlo je k vid�ní i u SDH Malá Morávka, avšak v barevném provedení typickém pro hasi�e, tedy 
kombinace barev �ervené s bílou.  

V  SDH  Vrbno  pod  Prad�dem  byli jako strojníci na toto vozidlo ur�eni p�edevším Josef Novotný, brat�i Jan 
a Václav Ligenzovi, pozd�ji Bohumil Jehlá� a postupem �asu se okruh t�chto osob obm�nil.  

Ve�ejné osv�tlení 

Centrum sociálních služeb 

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 

150
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V roce 1963 došlo k dopravní nehod� tohoto vozidla, v d�sledku �ehož musel být vym�n�n rám a kabina 
�idi�e, p�i�emž barva automobilu z�stala zachována. Došlo však k drobné modernizaci, kdy vozidlo do doby 
vým�ny kabiny �idi�e používalo tzv. praporky, tedy za�ízení, jež ukazovalo sm�r jízdy vozidla vysunutím 
�erveného praporku, který byl umíst�n v horní �ásti kabiny t�sn� za dve�mi �idi�e a spolujezdce. Po vým�n�
kabiny, již tato v té dob� nová verze, m�la na p�edních blatnících blika�e oranžové barvy, jež se používají do 
sou�asné doby. Dalším charakteristickým prvkem té doby byla �ervená sv�tla umíst�ná na p�ední kabin� tam, 
kde je v sou�asné dob� možno vid�t modré výstražné majáky. Poslední viditelnou zm�nou je úprava výfukového 
potrubí. K této zm�n� došlo až v 80-tých letech minulého století. Jedním z d�vodu byla skute�nost, že když se 
vozidlo mj. vracelo zp�t od zásahu, tak nep�íjemným zp�sobem znep�íjem�ovaly výfukové zplodiny život 
chodc�m, cyklist�m a dalším, kte�í se práv� v daný okamžik pohybovali kolem tohoto vozidla.  

Vzhledem k charakteru vozidla CAS 16 na podvozku  Praga V3S, tedy ryze terénního automobilu, bylo toto 
nasazováno tém�� na všechny požáry (p�evážn� lesní) v horském terénu okresu Bruntál, tedy tam, kde se 
nemohla uplatnit vozidla zn. Škoda, pozd�ji Liaz nebo Tatra. Nikdy se nestalo, že by vrbenská Praga V3S 
nedorazila na místo zásahu. Mnohdy sice jela krokem, ale vždy vyjela, a to jak zásluhou kvalitních �idi�� - 
strojník�, tak i zásluhou konstrukce vozidla. Jedinou nevýhodou byla pom�rn� nízká konstruk�ní rychlost, která 
�iní max. 60 km/hod.  

CAS 16 P V3S vyjížd�la i k zásah�m trvajícím více dn�, nap�. zasahovala u rozsáhlých lesních požár� na 
Drakov�, na Rejvízu, jindy zase u požár� zem�d�lských objekt� na Krnovsku �i Albrechticku. V dobách své 
nejv�tší slávy jezdila i jako tzv. alegorický v�z v prvomájových pr�vodech a naopak v zimním období, kdy ješt�
neexistovaly Technické služby m�sta Vrbna pod Prad�dem, to byli práv� hasi�i s Pragou V3S, kte�í zap�ahali 
pluh za toto vozidlo a prohrnovali místní komunikace.  

Do dnešního dne je vozidlo za�azeno jako výjezdový v�z jednotky hasi�� ve Vrbn� pod Prad�dem, což 
podléhá každoro�ní technické prohlídce, kterou bez v�tších problém� zvládá. V nyn�jší dob� je stále využíváno 
p�evážn� k požár�m lesních porost�, luk a jiných nep�ístupných míst, do kterých se nemohou ani dnešní moderní 
vozidla zn. Tatra, Renault aj. dostat, což Praga V3S zvládá. 
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Z �innosti jednotky SDH v daném období: 

28. 10. 2010
V 16:12 byl místním ob�anem nahlášen požár odpadu ve Vrbn� pod Prad�dem. Na místo byla vyslána 

jednotka hasi�� z Vrbna, kte�í po p�íjezdu zjistili, že jde o požár odpadu v kontejneru nedaleko rybá�ské boudy. 
V blízkosti kontejneru se nacházel osobní automobil, na kterém mohlo v p�ípad� rozší�ení živlu dojít ke škod�. 
Našt�stí byl požár brzo zpozorován a hasi�i pomocí vysokotlakého proudu ohe� zlikvidovali. 

30. 10. 2010
K požáru nízké budovy v Bruntále byla p�ivolána tento den i jednotka hasi�� z Vrbna. Na místo zásahu vyjela 

s vozidlem CAS32 Tatra 815, která dopravila na místo více než 8000 litr� vody a 4 hasi�e. Na míst� již 
zasahovalo 8 jednotek dobrovolných a profesionálních  hasi�� tém�� z celého okresu. Jelikož se budova 
nacházela v centru Bruntálu vedle budovy s prodejem st�eliva a zbraní, soust�edily se síly a prost�edky na 
chlazení okolní budovy a hašení zasáhnutých prostor. Po tém�� 4 hodinách byl požár zlikvidován a jednotky se 
vracely zp�t na své základny. V dalších dnech však na požá�išti ješt� bruntálské jednotky nejednou zasahovaly 
p�i op�tovném dohašování. Na míst� zásahu došlo k lehkému zran�ní jednoho profesionálního hasi�e. 

1. 11. 2010 
Pár minut po 20. hodin� tohoto dne se stala dopravní nehoda dvou osobních vozidel na vozovce mezi Vrbnem 

a Karlovicemi. Na místo vyjela jednotka hasi�� z Vrbna spolu s Policií �R. Po p�íjezdu bylo zjišt�no, že není 
nikdo na míst� zran�n. Hasi�i provedli odpojení AKU a odstranili uniklé provozní nápln�, které vytékaly 
z havarovaných vozidel. 

Za JSDH Ond�ej Chalupa a Miroslav Doležel 

Podvod p�i sm�n� pen�z
Vrbenští policisté šet�í p�ípad podvodného jednání p�i sm�n� pen�z.  V úterý 16. 11. 2010 v odpoledních 

hodinách do informa�ního st�ediska na ulici Jesenická ve Vrbn� pod Prad�dem vstoupil dosud neznámý pachatel 
a vytáhl z kapsy neur�ité množství bankovek. Po obsluze požadoval sm�n�ní pen�z, kdy nejd�íve cht�l vym�nit 
menší bankovky za v�tší a následn� op�t opa�n�. Jeho jednání se opakovalo n�kolikrát. Pracovnice mu vyhov�la 
a když ve�er d�lala uzáv�rku, tak zjistila, že jí chybí 6 tisíc K�.   

Popis pachatele: 
Muž ve v�ku kolem 25 až 30 let, tmavé barvy pleti, 175 cm vysoký, štíhlé postavy, upraveného vzhledu. Vlasy 

m�l krátce st�ižené, nagelované a u�esané dozadu. Na sob� m�l oble�enu tmavou koženou �i koženkovou bundu 
a sv�tlou košili.  

S ním byla žena bílé pleti, ve v�ku kolem 20 až 25 let, menší postavy a sv�tlých polodlouhých vlas�. Na sob�
m�la tmavé oble�ení.  

V souvislosti s tímto p�ípadem op�t upozor�ujeme, aby obsluhy sm�náren byly velmi obez�etné p�i 
obdobném jednání. Pachatelé využijí v�tšího množství bankovek, kdy se velmi rychle ztratí p�ehled o skute�né 
obdržené  finan�ní hotovosti.  

Komisa� por. Bc. Tušková Pavla 

Dopravní zna�ka „Zimní výbava“
Dnem 1. �ervence 2008  nabyla  ú�innosti  vyhláška  �. 202/2008  Sb.,  kterou se m�ní  vyhláška MD a spoj�

�. 30/2001 Sb., kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních komunikacích  a úprava a �ízení provozu na 
pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Zm�na spo�ívá v zavedení 2 zcela nových p�íkazových 
dopravních   zna�ek,   které   u  nás  a  z�ejm� ani v okolním sv�t� nemají obdoby, a to zna�ek „Zimní výbava “ 
(�. C 15a) a „Zimní výbava - konec“ (�. C 15b). 

Zna�ka (Zimní výbava) p�ikazuje �idi�i motorového vozidla kategorie M nebo N v období od 1. listopadu do 
31. b�ezna pokra�ovat v jízd� jen za použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel o maximální 

Povinná zimní výbava vozidel na silnicích �R v období od 1. 11. 2010 do 31. 3. 2011 
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p�ípustné hmotnosti nep�evyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zá�ez� nejmén�
4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální p�ípustné hmotnosti p�evyšující 3 500 kg s hloubkou 
dezénu hlavních dezénových drážek nebo  zá�ez� nejmén� 6 mm na všech hnacích kolech, použití zimních 
pneumatik  m�že být nahrazeno použitím sn�hových �et�z�, pod zna�kou m�že být umíst�na dodatková tabulka 
E 12 s uvedením odlišné úpravy doby platnosti. 

Sou�asn� byla p�ijata nová úprava konce platnosti p�íkazu vyplývajících z n�kterých dopravních zna�ek, 
respektive o za�azení t�chto zna�ek do tzv. zónového režimu, v�etn� platnosti zna�ky „Zimní výbava“. Znamená 
to, že p�íkaz vyplývající z dopravní zna�ky „Zimní výbava“ nekon�í už na vzdálen�jším konci nejblíže 
následující k�ižovatky, ale podobn� jako v p�ípad� dopravních „zónových“ zna�ek až v míst�, kde její platnost 
bude ukon�ena dopravní zna�kou „Zimní výbava – konec“. Nap�íklad n�kolik úsek� kde se dopravní zna�ka 
používá: 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
BRUNTÁL 
He�manice – Hol�ovice 
Karlova Studánka – Vidly – B�lá pod Prad�dem 
Petrovice – Zlaté Hory 
Hv�zda – Ov�árna – Prad�d 

OLOMOUCKÝ KRAJ  
JESENÍK     OLOMOUC
B�lá – Vidly               Šternberk – Hor. Lod�nice 
Zlaté Hory – He�manovice – Petrovy Boudy 

ODE�ET TRESTNÝCH BOD�
Ode�et umož�uje zákon �. 247/2000 Sb., (Zákon o získání a zdokonalování odborné zp�sobilosti k �ízení  
motorových vozidel) a vyhláška �. 156/2008 (Vyhláška o zdokonalování odborné   zp�sobilosti �idi��) 

� Pokud jste „majiteli“ trestných bod�, máte dv� možnosti, jak jejich po�et snížit. 
� Jednou z možností je jezdit rok bez p�estupk� spadajících do bodového hodnocení, �ímž automaticky 

dochází k odmazání 4 trestných bod�. 
� Druhou možností je absolvovat školení bezpe�né jízdy, kterým „umo�íte“ rovnou t�i trestné body. 
� Nesmíte však mít na svém kont� ke dni ukon�ení školení více než 10 trestných bod�, p�i�emž nesmíte 

spáchat p�estupek hodnocený šesti a více trestnými body 

Postup: 
� Na  obecním  ú�ad�  s  rozší�enou  p�sobností,  (M�Ú  Bruntál,  jinak  dle trvalého bydlišt�) požádáte 

o výpis bod�). P�ihlásíte se na školení bezpe�né jízdy provozované subjektem, který je držitelem 
pot�ebné akreditace. 

� Po absolvování „školení bezpe�né jízdy“ získáte potvrzení (je platné 30 dní) a na obecním ú�ad� vám 
budou ode�teny t�i trestné body (pokud jste tedy nespáchali od data podání žádosti do data ú�asti na 
školení další p�estupek). Odmazání trestných bod� musí ú�ad provést nejpozd�ji do t�ech pracovních 
dn� na základ� vaší žádosti a p�iloženého potvrzení. 

� Ode�et bod� je možné provést maximáln� jednou za kalendá�ní rok. 
Zden�k Trojan 

Odbor dopravy a silni�ního hospodá�ství 
M�Ú  Bruntál 

Zdroj: Topograf, spol. s.r.o. Praha 2009,  zák. �. 361/2000 Sb. , ve zn�ní zák.�. 411/2005 Sb., zák. 247/2000 
Sb.  o  získání  odborné  zp�sobilosti k �ízení mot.vozidel, vyhl. �.202/2008 Sb.  kterou se m�ní vyhl. MD a spoj�
�. 30/2001 Sb., kterou se provád�jí pravidla provozu na PK ,  vyhl. �.156/2008 ,  o zdokonalování odborné 
zp�sobilosti �idi��. 
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 Vážení spoluob�ané, 

1. - 14. ledna 2011 prob�hne T�íkrálová 
sbírka. Znovu budete mít možnost  se 
setkat s koledníky, kte�í do Vašich 
domov�      p�inášejí     Boží    požehnání 
a  zárove� Vám nabídnou uskute�nit 
dobrý skutek ve form� finan�ního daru na 
podporu charitního díla v naší vlasti a na 
humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší 
p�ízn� a podpory a dop�edu d�kujeme za 
Vaši dobrotu a št�drost. 

Za koledníky T�íkrálové sbírky  
Charity �R 

            

               And�la Jánová                                                       Petr Ku�erka 
                         asistentka T�íkrálové sbírky                                        �editel Charity Odry 
             pro Vrbno pod Prad�dem  

Vyú�tování T�íkrálové sbírky 2010 
Ve Vrbn� pod Prad�dem se vybralo celkem 35.186 K�. Charita Odry vybrala celkem 1 050.417 K�. �ástka, 

která p�ipadla na Charitu Odry, �inila 682.772 K�. Tyto prost�edky z T�íkrálové sbírky byly použity na 
zdravotnický materiál, zakoupení skladového kontejneru pro p�j�ovnu kompenza�ních pom�cek, na informa�ní 
materiály o službách Charity Odry, na ochranné pracovní pom�cky a od�v a na podporu provozu p�i zajiš�ování 
pé�e o seniory. Zbylé peníze byly rozd�leny dle p�edem stanoveného vzorce na humanitární pomoc, na �innost 
DCHOO a Charity �R. 

Charita  Odry  podpo�ila  v  roce  2010  farnost  Vrbno  p. P. za ú�elem opravy farní klubovny pro d�ti 
a mládež ve Vrbn� p. P., jak bylo dohodnuto. V roce 2011 Charita Odry podpo�í znovu farnost Vrbno p. 
P. za ú�elem dalších oprav farní klubovny pro volno�asové aktivity d�tí a mládeže, dle stávající dohody. 

Rozd�lení T�íkrálové sbírky 2011 
65%    p�ipadá   na   zajiš�ování   pomoci   a   pé�e   senior�m   a   handicapovaným   osobám   pe�ovatelskou 

a ošet�ovatelskou službou Charity Odry a na podporu provozu skladu kompenza�ních pom�cek p�edevším pro 
oblast severní Moravy a Slezska 

15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské 
10% na humanitární pomoc v zahrani�í 
  5% na podporu projekt� Charity �eská republika 
  5% je v souladu se zákonem ur�eno na režie sbírky 

Poznávací znaky T�íkrálové sbírky Charity �eská republika. 
Vedoucí skupinky koledník� je starší 15 let a na viditelném míst� bude mít pr�kazku. Pokladni�ka bude 

zape�et�na.  Zape�et�ní  se  uskute�ní  p�ed  T�íkrálovou  sbírkou  na  místním  obecním  nebo  m�stském  ú�ad�
a rozpe�et�ní a spo�ítání bude provedeno tamtéž. 

Informace o �innosti Charity Odry a T�íkrálové sbírce m�žete získat: 
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947 
e-mail: odry@caritas.cz, 
http:/www.odry.charita.cz  

T�íkrálová sbírka 2011 
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Maturitní generálka
I naše škola se zú�astnila maturitní generálky, která je ozna�ována jako MAG´10. Žáci maturitního ro�níku 

denního a ve�erního studia si mohli vyzkoušet tolik diskutované testy k nové maturit�. Každý si musel zvolit test 
z �eského jazyka a matematiky nebo cizí jazyk. U každé zkoušky m�li možnost volby základní nebo vyšší 
úrovn�. N�kte�í si volili všechny t�i p�edm�ty, aby si vyzkoušeli to, co je bude �ekat v prvním týdnu m�síce 
�ervna 2011. Výsledky pro naši školu byly uvoln�ny v systému firmy Cermat v poledne 3.11.2010. Mohu 
konstatovat, že celkové výsledky školy p�esn� odpovídaly celorepublikovému pr�m�ru. N�kte�í žáci byli svými 
výsledky mile p�ekvapeni, jiní zase zklamáni, ale takový je život. V každém p�ípad� mají ješt� relativn� dost 
�asu na dopln�ní možných nedostatk�. Doufejme, že si zvolili pro ostrou verzi své maturitní zkoušky (spole�ná 
�ást i profilová �ást maturitní zkoušky) správn�, protože závazné p�ihlášky již byly 15.11.2010 odeslány.  

Klasifikace žák� školy na www.sgvrbno.cz
Od 16.11.2010 si mohou rodi�e našich žák� kontrolovat studijní výsledky svých d�tí na internetových 

stránkách školy www.sgvrbno.cz. P�ístupová hesla byla rodi��m p�edána na t�ídní sch�zce. Rodi�e, kte�í se 
nebyli informovat ve škole na své d�ti, si mohou svá p�ístupová hesla vyzvednout u t�ídního u�itele ve škole 
každé úterý od 15:00 do 16,00 hodin. 

                                                                                                                      J. Krätschmerová 

P�íprava sjezda�� SG Vrbno pod Prad�dem
P�ípravné období ro�ního 

tréninkového cyklu �len�
tréninkové skupiny alpských 
disciplín Sportovního gymnázia 
Vrbno pod Prad�dem 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  v  sou�asné  dob�  za  sebou 

2 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. T�etí pobyt na ledovci ve druhé polovin� listopadu již bude zam��en na 
techniku ob�ího slalomu v bránách a postupné  za�azování prvk� slalomové techniky.  

V sou�asné dob� se p�i tréninkové skupin� sjezda�� formuje skupina snowboardingu. Po úsp�šné reprezentaci 
Moravskoslezského  kraje  studenty  Sportovního  gymnázia  ve  Vrbn�  pod  Prad�dem na Zimní olympiád� d�tí 
a mládeže 2010 v Liberci vytvá�í vedení školy organiza�ní podmínky, které si stále populárn�jší snowboarding 
pro sv�j rozvoj zaslouží.  

P. Houser – trenér AD 

Andrea Prokešová – vít�zka �eského poháru v letním biatlonu
P�i Sportovním gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem pracuje tréninková skupina biatlonist�. Biatlon jako 

olympijský sport je kombinací b�hu na lyžích a st�elby v zimním období, v letním období pak jen b�hu a st�elby. 
B�žecké tréninky, zimní i letní, probíhají v tréninkové skupin� b�žeckého lyžování. St�elecké tréninky se 
uskute��ují v úzké spolupráci s biatlonovým oddílem v B�idli�né, kam naši studenti jednou týdne dojížd�jí na 
homologovanou st�elnici. Zde probíhá st�elba z malorážných zbraní a vzduchovek podle v�kových kategorií. Pro 
mladší v�kové kategorie praktikujeme nácvik st�elby na laserové st�elnici v t�locvi�n� gymnázia. 

Aktuality ze Sportovního gymnázia 

Sjezda�i SG Vrbno pod Prad�dem na ledovci Stubai (AUT) – zleva 
Eliška Virágová, Natty Rosa, Pavel Janoszek, Petra Houserová, Martin 
Lukeš
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Naši sportovci v biatlonu byli úsp�šnými reprezentanty na republikové 
úrovni. V nejstarší žákovské kategorii nás reprezentoval student kvinty 
Marek Ohnoutka, který v celkovém žeb�í�ku hodnocení �eského poháru 
v letním biatlonu skon�il na 5. míst�. Student sexty, Ji�í Polcer obsadil 
také celkové 5. místo v dorostenecké kategorii. 

Nejvýrazn�jšího úsp�ch však dosáhla studentka septimy Andrea 
Prokešová, která svou dorosteneckou kategorii vyhrála. Na základ� tohoto 
výborného výsledku byla aktuáln� za�azena do sportovního centra 
mládeže. 

Všichni studenti naši školu taktéž výborn� reprezentovali v p�espolních 
b�zích. Jejich slušné studijní výsledky jsou d�kazem toho, že lze úsp�šn�
sportovat na republikové úrovni a zárove� zvládat i studijní povinnosti. 

Mgr. �estmír Nakládal - trenér biatlonu 

První úsp�chy reklamních tým� SG
Moderní doba 

nevyžaduje od maturant�
pouze orientaci v  nejnov�jších informa�ních technologiích, ale 
i zvládnutí soudobých komunika�ních strategií. Tyto dovednosti 
mohou studenti vrbenského Sportovního gymnázia rozvíjet 
v rámci p�edm�tu Komunika�ní výchova. V sext� se letos 
zam��ujeme na média a propagaci, s d�razem na p�íklady 
z praxe. Seminá� reklamní tvorby vyvrcholil  týmovým  kláním 
o nejlepší reklamní návrh propagace školy. Výtvory  vít�zných 
tým� dokumentují  následující fotografie: 

Mgr. Jana Petlachová 

1. místo -  tým Ji�í Polcer, Ji�í Šafka,  
 Petra Houserová 
2. místo - tým Veronika Juriková,  
 Nela Chudová,  
 Ester Višnyiová (není na fotu) 
3. místo - tým Miloš Kopetka, Pavel 
 Janoszek, Radek Strnadel, 
 Ji�í Ju�ík 

A
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„Kolik jazyk� znáš, tolikrát jsi �lov�kem“ Tento výraz snad slyšel každý, avšak dnes už 
nemusíme znát jazyky té zem�, do které cestujeme, ale v�tšinou si vysta�íme s jazykem 
jedním a tím je angli�tina. Proto jsme se rozhodli p�ipravit pro �tená�e Zpravodaje �adu 
minikurz�, které vám pomohou tomuto sv�tovému jazyku lépe porozum�t. Každý m�síc 
budou vycházet v tomhle super cool [k�l] �asopisu r�zné anglické fráze, ty Vám pomohou 
v situacích, se kterými se setkáte v tém�� všech, nejen anglicky mluvících zemích. 
Jednotlivé situace (v obchod�, na ulici, apod…) budou obsahovat základní fráze, dopln�né 
výslovností   a  �eským  p�ekladem.   Minikurzy  pro  vás  budou  p�ipravovat  ti  nejlepší 
z nejlepších. Tuto práci d�láme pro ty, co si pot�ebují svoji znalost angli�tiny procvi�it 
nebo zdokonalit, a také pro ty, co ji neznají, ale cht�li by jí porozum�t. Doufáme, že se 
vám naše odvedená práce bude líbit. 

(Pro znalce jazyka chceme upozornit, že fráze budou p�episovány zjednodušeným 
p�episem jednotlivých slov. Svými dotazy k témat�m m�žete p�isp�t k vylepšení našeho 
snažení.) 

                                                                                        Studenti tercie-SG Vrbno 

Domluvme se ve sv�t�
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Unit 1 - 1.lekce     

SEZNAMOVÁNÍ 

�

�

        anglicky                               výslovnost                          �eský p�eklad 

Sloví�ka: Hallo (helou)-ahoj, what (vot)-co, name(nejm)-jméno, fine(fajn)-dob�e, thank 
you(fenk j�)-d�kuji, bye(báj)-pozdrav na  rozlou�enou, old(old)-starý, and(end)-a, 
from(from)-z(od), are(ár)-jsi, jste, year(jír)- rok,is(is)-je, I (aj)- já, am(em)-jsem..     

P�ipravili studenti tercie: Dominika �eperová, Kate�ina Menšíková, Magdaléna Kudelová  

Hallo! Helou Ahoj 
Hallo! Helou Ahoj 
What is your 
name?? 

Vot is jór nejm? Jak jse jmenuješ?? 

My name is 
Pavla.And what is 
your name?? 

Maj nejm is Pavla. End vot 
is jór nejm?? 

Jmenuji se Pavla a ty?? 

My name is Robin. 
How are you? 

Maj nejm is Robin. Hau ár 
j�? 

Jmenuji se Robin. Jak se 
máš?? 

I am fine, thank you. 
How are you? 

Ajem fajn, fenk j�.Hau ár 
j�? 

Mám se dob�e. Jak se máš ty? 

I am fine too. How 
old are you? 

Ajem fajn, t�. Hau old ár j�? Taky se mám dob�e. Kolik ti 
je let? 

I am twenty-five 
years old. And you? 

Ajem tventy-fajf jírs old. 
End j�? 

Je mi 25let. A tob�? 

I am twenty-six 
years old. 

Ajem tventy-six jírs old. Já mám 26let. 

Where are you 
from? 

Vér ár j� from? Odkud jsi? 

I am from Ostrava in 
the Czech Republic. 
And you? 

Ajem from Ostrava in d �ek 
Repablik end j�? 

Já jsem z Ostravy z �eské 
republiky. A ty? 

I am from London. Ajem from Londn. Já jsem z Londýna. 
Bye! Báj Ahoj 
Bye! Báj Ahoj 
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Okresní finále ve stolním tenisu
20. 10. 2010 uspo�ádala naše škola v Sokolovn� okresní finále družstev ve stolním tenisu. Za naši školu se 

zú�astnilo 5 chlapeckých a dív�ích družstev a všechna zaznamenala výrazný úsp�ch, když obsadila ve všech 
kategoriích �elní místa. Nejvýrazn�jšího úsp�chu dosáhlo družstvo starších dívek ve složení Natálie Vl�ková, 
Tereza Kopfová a Tereza Pantlíková, které postoupilo do krajského finále v Opav�. 

Krajské finále ve stolním tenisu
2. 11. 2010 se zú�astnilo družstvo dívek naší školy ve složení Natálie Vl�ková, Tereza Kopfová a Tereza 

Pantlíková krajského finále ve stolním tenisu, které se uskute�nilo v Opav�. 
D�v�ata dosáhla obrovského úsp�chu a v t�žké konkurenci suverénn� zvít�zila a postoupila do republikového 

finále, které se bude konat 15. - 16. 11. 2010 v Jind�ichov� Hradci.  
V��me, že se ani tam neztratí a ukážou, že postup nebyl žádná náhoda.  
GRATULUJEME!! A držíme palce. 
Zden�k Bártek  
V republikovém finále d�v�ata skon�ila na 4. míst� ze �trnácti družstev. 

P�espolní b�h 
Dne  2. 11. 2010 prob�hl na naší škole p�espolní b�h žák� 4. a 5. t�íd. 
Žáci b�želi za p�kného po�así po louce nad h�bitovem. Všichni bojovali �estn� a s nadšením. Nejlepší b�žci 

byli odm�n�ni sladkostmi. 
Závodník�m d�kuji za sportovní chování a kolegyním za pomoc p�i organizaci. 

                                                  Mgr. Pavla Kolá�ová 

 4. ro�ník      1. Svobodová  Natálie            1. Darmovzal  Denis 
                 2. Galá�ová  Daniela             2. Strapek  Ji�í 
                 3. Svobodová Nella               3. Mikula  Daniel 

 5.ro�ník      1. Krupová  Michaela             1. Koudelka Lukáš 
                2. Kujová Natálie                2. Rohá�ek Jakub 
                3. Joanidisová Lenka             3. Tka�ík  Ji�í 

ZŠ informuje 
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   X.Tane�ní party 

Jelikož náš soubor letos 
organizoval tane�ní party s nulou 
na konci, troši�ku se oslavovalo. 

Mimo již tradi�ní výuku country tanc� prob�hl 
v sobotu slavnostní ve�er, na kterém zú�astn�né 
tane�ní skupiny ukázaly to, co se za dva m�síce, 
pop�ípad� v lo�ském roce, nau�ily. Nebyla to žádná 
sout�ž, takže d�ti nem�ly trému a tan�ili i ti 
nejmenší. Nap�íklad naši „malošci“ zatan�ili krásn�
tanec Zuzana. Sou�ástí ve�era byly i tane�ní hry, 
d�ti �ekala spousta p�kných odm�n a diváci se 
ur�it� m�li na co dívat. 

 Na letošním desátém party  se 5. - 7.listopadu 
sešly  �ty�i  soubory,  což  je    p�es  60    tane�ník�
a atmosféra byla op�t výborná. Náš caller, pan Procházka, president Asociace d�tských country soubor�, nám 
op�t p�ipravil celou paletu znám�jších i mén� známých tanc�, jednoduchých i složit�jších a n�kolik i zna�n�
obtížných. 
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Americké country tance sice nejsou tradi�ní �eskou záležitostí, ale na jejich vzniku se podílely v minulých 
staletích tance všech vyst�hovalc� z Evropy.  Proto se v nich ob�as objeví i ryze �eský prvek. V �esku jsou stále 
oblíben�jší, jejich výhodou v té základní podob� je jednoduchost. Díky ní si country tance mohou zatan�it i úplní 
za�áte�níci. Nejkrásn�jší je totiž pohled na tan�ení t�ch nejmenších pr�at  t�mi nejv�tšími dosp�lými a rodi�i. 
Tancování ve Vrbn� bylo tancováním pro radost a získávání p�átelství a v��íme, že všechny soubory odjížd�ly 
spokojeny.  

Mgr. Jana Kudlíková a Mgr. Ivana Odstr�ilová 
vedoucí souboru 

V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc �íjen. Druhý graf ukazuje p�ehled pr�m�rných 
teplot v �íjnu  za roky 2000 až 2010. V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj� z naší 
meteorologické stanice. 

  

P�ehled teplot za m�síc �íjen 

Listopad do 22.
den hodina hodnota

teplota max 2.11 12:31 15,6°C
min 21.11 3:22 -4,2°C

rychlost v�tru 13.11 2:25 10,1m/s
srážky m�sí�ní 79,6mm

za den 9.11 24,5mm
za hodinu 12.11 4:30-5:30 5,7mm

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Srážky v �íjnu [mm] 49,6 28,9 4,1 12,2 47,7 13,7 44,4 9,6

�íjen 
den hodina hodnota

teplota max 6.10 12:45 17,3°C
min 28.10 6:22 -6,3°C

rychlost v�tru 21.10. 10:24 10,3m/s
srážky m�sí�ní 9,6mm

za den 20.10 2,0mm
za hodinu 21.10 19:30-20:30 1,0mm
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

PODZIMNÍ STRAŠENÍ 

V úterý 26. 10. 2010 prob�hl na naší škole v Karlovicích 
projektový den "Podzimní strašení". Zapojili se do n�j žáci 
prvního stupn� a žáci druhého stupn� se mu v�novali první 
dv� vyu�ovací hodiny. Do lavic se posadili místo hodných 
žák� nejr�zn�jší duchové, strašidla a �arod�jnice, aby si tak 
p�ipomn�li blížící se magickou poslední �íjnovou noc. 

Den jsme zahájili spole�ným zp�vem písn� Máme doma 
obludu a pak už se všichni rozešli do svých t�íd, kde si 
povídali o rozdílech mezi svátkem Halloween a naším 
�eským svátkem Památkou zesnulých neboli lidov�
duši�kami. Ve t�ídách také vznikala r�zná výtvarná díla se 
spole�ným    tématem     podzimu,    strašení,   Halloweenu 
a duši�ek. B�hem tvo�ení prob�hla na chodbách školy 
sout�ž jednotlivých t�íd 1. stupn� v hledání duch�. Tane�ky, 
dovád�ní a sout�že v t�locvi�n� uzav�ely tento "strašící" 
den a d�ti i paní u�itelky odcházely spokojené vst�íc 
podzimním prázdninám. 

  Mgr. Martina Hradilová 

Informace z Karlovic 
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USPÁVÁNÍ BROU�K� V KARLOVICÍCH 

Ve �tvrtek 4. 11. 2010  se v Karlovicích 
konalo Uspávání brou�k�, které každým 
rokem po�ádá Základní škola a Mate�ská 
škola Karlovice. Této akce se tradi�n�
ú�astní žáci této školy, ale i d�ti z Vrbna 
pod  Prad�dem  a   okolí.   Pr�vod "brou�k�
a berušek" s nádhernými lampióny se vydal 
tentokrát    od    základní    školy    sm�rem 
k mate�ské škole. Zahrada mate�ské školy 
byla  nádhern� vyzdobená žáky 9. ro�níku. 
P�íchod pr�vodu byl podbarven d�tskými 
písni�kami. Po p�ivítání všech 
zú�astn�ných brou�k� a berušek jsme si 
spole�n�  zazpívali  písni�ky  z ve�erní�ku 
o p�íhodách v�elích medvídk� a Mraven�í 
ukolébavku, kterou doprovodila svým 
sólovým   zp�vem  Agátka  Rokosová   ze 
4. ro�níku.   Své    brou�ky      pak     

uložily k spánku nejprve nejmladší d�ti, žáci MŠ a ZŠ a poté i n�kte�í dosp�láci. Se slibem,že se p�íští rok op�t 
sejdeme pod nazdobeným strome�kem u uspávání brou�k�, jsme se rozešli do svých domov�. 

 Mgr. Martina Hradilová 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpo�tu �eské republiky 

Informace pro rodi�e d�tí a žák� o poskytování konzulta�ní a poradenské �innosti 

P�íjemce grantového projektu
Základní škola, D�tský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Prad�dem,  

nám. Sv. Michala 17, p�ísp�vková organizace

Název grantového projektu:  Zlaté ru�i�ky
Registra�ní �íslo GP: CZ.1.07/1.2.10/02:0003

Cíle projektu: 
 Zlepšení rovných p�íležitostí d�tí a žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami prost�ednictvím zkvalitn�ní 

manuální zru�nosti a po�íta�ové gramotnosti dít�te pro zajišt�ní jeho lepšího uplatn�ní na trhu práce formou 
uplat�ování inkluzivních forem a metod vzd�lávání. 

Podpora rodi�� d�tí  a žák� prost�ednictvím zajišt�ní poradenské a konzulta�ní �innosti v této oblasti

Poradenská a konzulta�ní �innost je poskytována z oblasti �ešení krizových životních situací, sociální agendy, 
orientace na trhu práce, orientace oblasti sociální podpory apod. Poradna je zajišt�na 8 hodin týdn�, vždy 
odpoledne 2 hodiny v objektu školského za�ízení.   

Pond�lí a �tvrtek 14 - 16 hodin.  
Poradenské služby poskytuje ing. Vladimír Ko�i�ka, �editel a Bc. Eva Kubišová, sociální pracovnice.  
Ve Vrbn� pod Prad�dem dne  15. 11. 2010        

Mgr. Humlová Danuše, asistent projektu  Bc. Zuzana Metelková, koordinátor projektu 

Zlaté ru�i�ky 

20. strana

ZPRAVODAJ

�

Na našem za�ízení jsme se rozhodli ve spolupráci s projektem „Zlaté ru�i�ky“ zavést tématické dny zdravé 
výživy. Každý m�síc se ve školní jídeln� p�ipravují dva recepty, který d�ti va�ily ve škole s u�iteli nebo na 
domov� se svými tetami a strýci. Zárove� si d�ti vyzdobují školu a jídelnu k udanému  tématu. V m�síci �íjnu to 
byl recept z lušt�nin, v listopadu recept z mléka. Na m�síc prosinec už vybírají recept na rybu.  

Fazole na uherský zp�sob s jáhly
Fazole 3 šálky 
Voda 10 šálk�
Bobkový list 2 ks 
S�l  
Menší mrkev 4 ks 
Olej 1 polévková lžíce 
Cibule velká 1 ks 
Raj�atový protlak �ed�ný 1 šálek 
Le�o sterilované  0,5 litru 
�esnek asi 5 stroužk�
Mouka celozrnná 2 polévkové lžíce 
Sojové mléko 4 polévkové lžíce 
                       nebo mléko 8 polévkových lžic 
Citrónová š�áva ½ citronu 
Jáhly  1 šálek 

Fazole uva�íme s bobkovým listem a mrkví na kole�ka do m�kka. Na oleji osmahneme cibuli, zalijeme 
protlakem  a  le�em,  p�idáme  �esnek,  zahustíme  moukou  a  necháme  prova�it.   Pak   smícháme   s    fazolemi 
a dochutíme solí a citrónovou š�ávou. M�žeme doplnit uzeninou. 

Jáhly va�íme dom�kka. Podáváme v kope�cích jako rýži, nebo m�žeme jáhly p�imíchat do fazolí.  
Dobrou chu�.  

Krémová pórková polévka s bramborami.  
Mléko 0,5 litru 
Máslo 100g 
Brambory oloupané 300g 
Pórek 3 – 4 ks 
Veka, s�l, voda 

Rozpustíme ¼ másla a osmahneme na n�m 
pokrájené pórky na kole�ka. Pak p�ilijeme vodu 
a mléko a necháme dusit do m�kka. Mezitím si 
uva�íme brambory nakrájené na kostky. Uva�ené 
p�idáme do polévky. Veku nakrájíme na kostky 
a ope�eme na másle. P�i podávání je nakonec 
vkládáme do polévky. Dobrou chu�.  

Tvarohový pudink s ovocem
Tvaroh m�kký  250g 
Vanilkový pudink 1 sá�ek 
Mléko 1,5 dl 
Cukr mou�ka 4 polévkové lžíce 
Med  
Ovoce dle chuti nebo sezóny 

Pudink uva�íme s mlékem a medem. Tvaroh ušleháme s cukrem a p�idáme prochladlý uva�ený pudink. 
Nandáme do misek a ozdobíme kousky ovoce. Dobrou chu�! 

Tematické dny zdravé výživy na ZŠ, DD, ŠD a ŠJ 
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Mimo�ádn� teplý listopad p�edal svou vládu paní zim�. Je doba adventní. P�i prvních sn�hových vlo�kách si 
v�tšinou všichni vzpomeneme na Vánoce - pro d�ti je to kouzelné období plné dárk� a zimních radovánek, ale 
pro nás dosp�lé je to každoro�ní �as shonu - úklid, pe�ení, nákupy atd.  

Obyvatelé Domova pro seniory takové starosti sice nemají, ale p�esto se na váno�ní svátky moc t�ší a aby si 
mohli sv�j nyn�jší domov zp�íjemnit, n�kte�í se piln� zapojují do výroby váno�ní výzdoby, kterou  se v rámci 
možností  a našich schopností snažíme vyrobit v naší díln�. Snad se bude líbit všem. Paní Sobasová si dala moc 
záležet  a  p�ipravila  op�t  p�kný  výrobek na váno�ní výstavku do St�echy. Zú�astnili jsme se zahájení Adventu 
a shlédli jsme Pekelnou pohádku ve St�eše. 

Tento m�síc nás již tradi�n� na Mikulášské kavárni�ce s živou hudbou navštíví Mikuláš s �erty, sváte�ní 
váno�ní atmosféru doplní Váno�ní koncert v podání operních sólist�, konec roku si p�ipomeneme na 
Silvestrovské kavárni�ce. Samoz�ejm� se t�šíme na setkání s našimi blízkými, které k váno�ním svátk�m pat�í. 

Do nového roku 2011 vám všem p�ejeme hodn� zdraví, pracovních i osobních úsp�ch� a spln�ní všech p�ání - 
obyvatelé a zam�stnanci Domova pro seniory Vrbno. 

Pavla Žaludová 

Blíží se konec roku 2010. v�tšina ob�anských sdružení bilancuje svoji �innost. Není tomu jinak ani v Klubu 
senior� p�i ZO OS KOVO Advanced plastics s.r.o. Vrbno pod Prad�dem. Pro svých  200 �len� p�ipravila Rada 
klubu celoro�ní program kulturn�-spole�enských aktivit, na kterých se bude podílet v�tšina �len� klubu. 
V kv�tnu  se  uskute�nila  �lenská  sch�ze,  každoro�n� spojena se Svátkem matek, které se zú�astnilo 130 �len�
a host�. 

V pracovní �ásti jednání Rada klubu p�edložila bilanci pln�ní programu v roce 2009 a návrh na rok 2010.  
Pravidelnost poskytování informací �len�m klubu p�islíbili ve svých vystoupeních hosté:  
* za vedení spole�nosti jednatel pan RNDr. Máj Svatopluk 
* za ZO OS KOVO p�edseda pan  Dudík Josef 
Na záv�r vyjád�ili podporu klubu senior� p�i realizaci programu na rok 2010.  
Všem maminkám byl p�edán dárek s p�ání�kem pevného zdraví, spokojenosti, rodinné pohody.  
Po chutném menu z kuchyn� paní Benkové p�isp�la k pohod� a dobré nálad� hudební skupina pana Koša�e, 

ob�ma pat�í taky náš dík.  
Nedílnou  sou�ástí  aktivit  je  také  realizace  3 denního  zájezdu  do  Severních  �ech, kterého se zú�astnilo 

45 �len�.  
Další možnost mají senio�i se zú�astnit zájezdu organizovaných ZO OS KOVO, pokud nejsou napln�ny 

�ádnými �leny.  
Nezapomínáme ani na naše jubilanty, kte�í se dožívají v�ku 60, 65, 70 a více let.  
Klidné a š�astné Vánoce, pevné zdraví, št�stí a pohodu v novém roce 2011 p�ejeme všem senior�m a ob�an�m 

m�sta Vrbna. 
Za Radu senior� Jaroslav P�ibyl 

Ze života senior� - Domov pro seniory Vrbno - Mnichov 

ZO OS KOVO 
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TAJEMSTVÍ, MÝTY, LEGENDY, POV	RY, SKUTE�NOSTI O ALOE VERA. 
TIP NA ZDRAVÉ VÁNO�NÍ DÁRKY S PRAKTICKOU UKÁZKOU V�ETN	
NABÍDKY MNOHA LEKA�I ZATRACOVANÉ, MNOHA VYUŽÍVANÉ A 

DOPORU�OVANÉ POTRAVINOVÉ DOPL
KY.

Kde se vzalo a pro� je tady na Zemi rostlina Aloe a ostatní byliny? 
Mnoho   lidí   si   je   plete   s  kaktusem.  Pat�í  do  �eledi  liliovitých.  Roste  v  teplém  a  suchém   

podnebí. V podmínkách, kde jiné rostliny vadnou nebo hynou, Aloe z�stává sv�ží, uzav�ením pór�
dokáže zabránit úbytku vláhy. Její slupka a pichlavé ostny ji chrání p�ed sežráním a šk�dci. Existuje 
více než 200 druh� aloe, pro využití se jich používá 6 druh�, nejvíce se užívá barbadensis Miller-
Aloe Vera. N�kdo stvo�il �lov�ka, n�kdo mu p�idal byliny. 

Z historických záznam� vyplývá, že prosp�šnost Aloe Vera byla známá již p�ed n�kolika 
tisíci lety. George Ebers objevil, že rostlina byla používána ve starov�ku. Našel záznamy ve 
staroegyptských papyrech z období p�ed 1 500 lety p�ed naším letopo�tem. 

�e�tí a �ímští léka�i úsp�šn� používali rostlinu již tehdy k hojení. 
 Badatelé prokázali její používání v �ín�, Indii. Egyptské královny s oblibou využívali její 

vlastnosti, ke zkrášlování, na Filipínách ji používali s mlékem p�i ledvinových potížích. 
Jedna  z  legend  praví,  že  Alexandr  Veliký  dobyl  ostrov  Socotra, aby se zmocnil plantáží 

s Aloe a mohl tak ošet�ovat bojová zran�ní svých voják� a znovu je použit v boji. 

V sou�asné civilizaci se hojn� používají syntetická lé�iva, která bývají p�í lé�b� ú�inná jejich 
dlouhodobé používání m�že mít své úskalí. Dnešní moderní medicína se p�iklání k jak syntetické 
lé�b�, tak  i  dopl�kové  terapii  p�írodními  produkty.  Tato  kombinace  se  jeví  jako  spojení  v�dy 
s p�írodou. N�kterými léka�i je zatracovaná, jinými využívaná tam, kde si moderní medicína neví 
rady. �asto �teme na stránkách odborných �asopis� stále více informací v�dc� a odborné ve�ejnosti, 
která se p�iklání k tradicím a také p�írodní terapii, která m�že být prosp�šná našemu zdravému 
životnímu stylu. Možná si n�kdo vzpomene na svoji babi�ku, maminku nebo známé, kte�í tuto 
rostlinku p�stovali doma v kv�tiná�i. �tete p�íbalové letáky vašich lék�? 

Vzpomenete si, kdy ji používali bylinky a Aloe?  
Možná, že to bylo i ve vašem p�ípad�, kdy jste si jako d�ti od�eli koleno, po�ezali ruku nebo se 

spálili. Moudrá babi�ka, ulomila lístek Aloe a p�iložila na postižené místo. 
Co se d�lo potom? To už  si  každý  z  vás  asi  nevzpomene,  ale  n�komu  tyto  mali�kosti  

utkv�ly  v pam�ti a využívá získané zkušenosti dodnes pro své d�ti. Jak a co vše se dá z této 
rostlinky použít. Málokdo p�ehlédl boom Aloe v obchodech s potravinami, kdy se p�idává do 
jogurt�, v zelených lahvích byl nep�ehlédnutelný nápoj s Aloe, p�idává se do kosmetiky, možná si 
vzpomenete i na jiné p�ípady, kdy a kde jste se s ním setkali.  

Jak se dá Aloe p�stovat a co vše se dá z této rostlinky použít, kdy a za jakých okolností a také na 
co, se mohou zájemci dov�d�t  

na p�ednášce s praktickou ukázkou a nabídkou  
zdravých váno�ních dárk�

ve st�edu 8. 12. 2010 v 17 hodin
ve ST�EŠE ve Vrbn� pod Prad�dem 

Vstup zdarma

ALOE 
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Název p�ednášky: Spojené státy americké – USA
KDY:  �tvrtek 16. prosince 2010 
KDO:  Ing. Pavel SUK a Petr Grunt 

Vydejte se s Ing. Pavlem Sukem a Petrem Gruntem na putování po Spojených 
státech amerických, historicky i geograficky…  

- Víte co se stalo 4. �ervence roku 1776? 
- Slyšeli jste o francouzské Louisian�? 
- Setkali jste s pojmem Wounded Knee – Poran�né Koleno? 
- �etli jste o úžasné indiánské žen� jménem Sacagawea?  
- Víte, že jedním z nejslavn�jších starost� Chicaga byl �ech,  
   Antonín �ermák?  … a víte, kde Chicago leží? 
- Tušíte, že p�i návšt�v� Kalifornie se m�žete setkat   
   s nejv�tším a zárove� nejstarším žijícím organizmem na sv�t�,  
   sekvojovcem obrovským?  
- Zajímají vás velká m�sta Spojených stát� amerických –  
   New York, San Franciso…? 
- Je Grand Canyon – Velký Ka�on v Arizon� nebo v Colorádu? 

Oblast Velkých jezer na severu, Florida na jihu, Nová Anglie na východ� a Skalisté hory, svažující se do 
rozbrázd�ného pob�eží Oregonu a slunné Kalifornie na západ�…, to jsou USA – United States of America. 

We are looking forward to see you!    T�šíme se na setkání s Vámi! 

V záv�ru jako obvykle bude ochutnávka vzork� zdravých pokrm�. 
Uvedená p�ednáška o. s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se koná ve St�edisku chytrých aktivit 

ST�ECHA. Za�átek p�ednášky je v 18 hod. Vstup volný. 

V úterý 23. listopadu se ve vrbenské ST�EŠE uskute�nil turnaj v psaní 
SMS  zpráv.  Sout�žilo  se  na  t�i kola,  a ta se s�ítala. Turnaje se 
zú�astnilo 10 d�tí ve v�ku 10 – 14 let. Vít�zkou se stala Michaela 
Škodová, která turnajem proklouzla jako n�ž máslem. Jako druhá se 
umístila Lenka Joanidisová a t�etí byl Miloš Beránek.  

Sout�ž  se  uskute�nila  díky  finan�ní  podpo�e  MAKE   
CONECTION a firmy Sv�t mobil�.  

Za organizátory sout�že Ji�í �ech 

vít�zové 

všichni sout�žící 

Fota: N. Trzaskaliková 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás p�ipravuje následující p�ednášku 

Sout�ž v psaní SMS zpráv 
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P�ipomínáme, že fotografická sout�ž "�eky v prom�nách", která probíhá v rámci nové krnovské kampan�
"Krnov - m�sto mezi �ekami" stále pokra�uje a potrvá až do 1. dubna 2011.  

Podrobné informace naleznete na webových stránkách sout�že www.foto1soutez.cz nebo u manažera 
projektu Radka Vráblíka, tel. 775 903 889.  

Fotografická sout�ž se koná pod záštitou hejtmana 
 Moravskoslezského kraje, Ing. Jaroslava Palase. 

Studánecká  NEJ, NEJ.
Jsme nejmenší samostatnou  obcí našeho regionu, možná i našeho kraje, v komunálních 

volbách jsme m�li nejlepší ú�ast cca 90%, z cca 220 voli�� jsme volili nejvíce zastupitel�
a to 9, na volby bylo podáno u nás nejvíce odvolání k soudu z jednoho volebního okrsku, z malých obcí jsme 
m�li nejvíce voli��, kterým byl ud�len trvalý pobyt t�sn� p�ed volbami, v�kov� v pr�m�ru jsme m�li i nejmladší 
volební komisi, do�kali jsme se p�ed volbami i po nich nejv�tšího zájmu medií a tisku ze všech obcí a pokud je 
mi známo, tak v našem okolí budeme mít taky nejpozd�ji první zasedání zvolených nových zastupitel�. T�ch nej 
by se pro naši Studánku dalo najít ješt� více. Jsme up�ímn� rádi, že volby p�inesly pot�ebnou zm�nu, o�ekáváme 
a v��ím,  že  tomu  tak  bude,  že  úpln�  nový p�ístup, orientovaný p�edevším  na nás ob�any a pot�eby naší obce 
s úpln� nový stylem  práce nového zastupitelstva, bude tou nejv�tší odm�nou za d�v�ru, kterou jsme jim ve 
volbách projevili. V��íme, že naši noví zastupitelé nás již na prvním zasedání seznámí  se  spole�ným programem 
na budoucí �ty�i léta, alespo� v hrubých rysech, že rozší�í výbory a komise obce i o ob�any, kte�í svým 
profesním zam��ením  budou jist� p�ínosem pro tyto orgány, a tím rozší�í možnosti širokého zapojení  všech do 
problematiky obce, spole�né odpov�dnosti a princip� demokracie .V rámci nastoleného programu úspor v celé 
naší spole�nosti, p�ehodnotí i možnosti rozpo�tu obce tímto sm�rem a nebudou tak jako jejich p�edch�dci si 
vyplácet nejvyšší odm�ny za nejmén� odvedené práce.Všichni jim p�ejeme hodn� optimismu, rozvahu a pevnou 
v�li.V��íme Vám, spoléháme na Vás, proto jsme si Vás, až na výjimky, taky zvolili. 

                                                                                                      Ji�í  D v o � á k   st.                

SLOVO Žanety Pasekové, ob�anky Vrbna, 27 let.  
Pro Helenu Kudelovou 

V �ase Vánoc, kdy bychom m�li myslet na ty, které máme rádi, vzpomínat na své nejbližší a p�átele, známé... 
já píši tento dopis. 

S velkou úlevou se chci zbavit b�emene, které m� tížilo dlouhých 6 let. Vy, paní Heleno Kudelová a celý Váš 
tým, jste pro m� neud�lali NIC. Krom� toho, že mám nové trvalé bydlišt� v byt�, který nám s p�ítelem pronajali 
lidé, kterým chci touto cestou pod�kovat! Bydlela jsem na Bezru�ov� ulici, tam, kde máte tu slavnou tržnici. 6 let 
bez topení (s vlastními p�ímotopy), 1 + 0, 4. kategorie. 

Nájem jsem platila pravideln�, každý rok doplácela za elekt�inu 5000,- K�. A po všech prosbách zavést tam 
plyn jste mi nevyhov�li... plíse�, mráz ... a zdravotní následky se se mnou potáhnou. Ráda bych vid�la n�koho 
z ú�adu tak ned�stojn� žít. Mám �áste�ný invalidní  d�chod, ale to Vás nezajímalo... 

Hlavn�, že máme rybníky – žabince, lesopark. A lidé nemají práci... Máme tu kino, bazén, malé divadlo? Ptám 
se... Koupališt�, bazén tu také chybí. 

Mám Sportovní gymnázium s vyznamenáním, tento rok jsem p�l roku dojížd�la ud�lat si certifikát 
z kosmetiky. Jsem na sebe hrdá. Mám plno pracovních a životních zkušeností. Já ned�lám rozdíly mezi lidmi. Vy 
ano. 

To, jakým zp�sobem jste se ke mn� zachovala Vy, bylo pro m� velké životní zklamání a roz�arování. Ale 
alespo� jsem poznala, s jakými vlastnostmi a zp�soby chování se m�žeme u lidí kolem sebe setkat. Pak je nutné 
nau�it se ocenit v chování a projevech lidí nejen v��i nám samotným, ale v��i druhým, to dobré.  

Fo�te �eky a zú�astn�te se sout�že o hodnotné ceny! 

Listárna 
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M�la jsem bolest v srdci, ale už zmizela. S Vámi já bych na kávu nikdy nešla!!! 
P�EJI VŠEM LIDEM NA SV	T	 KRÁSNÉ VÁNOCE 
PS: HEAL THE WORLD 

Nenávist 
Poslední m�síc jsem se stal ob�asným �tená�em Portálu ob�an� Vrbna, ale tolik 

nenávisti, lé�ení si komplex� a urážek jsem již dlouho nevid�l. Samoz�ejm� vše graduje po 
volbách a po zvolení starostky. Ale jaká jsou fakta. �SSD -27%, KS� -15%, tedy 42% voli�� si p�álo mít toto 
zastoupení na radnici A že další r�zná volební seskupení a spolky nemají jednotnou linii, anebo vše nahrazují 
arogancí, urážkami a pomluvami, je jejich v�c. Proto pop�ejme Spolku další akce pro vrbenské ob�any, �asto za 
p�isp�ní oranžové radnice, ale prosím bez pomluv a závisti. A radnici více informací o své práci, a� již 
prost�ednictvím Zpravodaje Vrbna �i na Portálu ob�an� Vrbna pod Prad�dem, kterému p�eji mén�
zakomplexovaných pisatel�.  

Spokojený ob�an Jaroslav Pospíšil 

K dopisu sle�ny Žanety Pasekové lze jen uvést fakt, že zmi�ovaný byt byl p�id�len 
sle�n� Pasekové usnesením rady ze dne 7. 10. 2004. P�id�lení prob�hlo mimo po�adník  

v rámci výzvy m�sta, že byt bude p�id�len p�ednostn� zájemci, který si v takovém p�ípad� na vlastní náklady 
provede pot�ebné úpravy bytu 4. kategorie. Sle�n� Pasekové byl stav bytu znám, na základ� její nabídky jí byl 
byt p�id�len. P�ed p�evzetím bytu m�sto zajistilo opravy elektroinstalace, aby bylo možno p�ejít z  vytáp�ní 
pevnými palivy na vytáp�ní elekt�inou. V letošním roce sl. Paseková požádala o z�ízení plynového vytáp�ní, 
protože náklady na elekt�inu jsou vysoké. Kontrolou bylo zjišt�no, že v byt� z�ejm� po celou dobu nebylo 
instalováno vyhovující topidlo. Byt byl vytáp�n infrazá�i�i, tj. topidly, která obvykle slouží pouze k dotáp�ní. P�i 
této form� užívání se pak nelze divit, že v byt� byly zjišt�ny plísn�. Nelze proto jinak, než konstatovat, že 
odpov�dnost za stav bytu byl od po�átku na stran� sl. Pasekové. Zbylý obsah podn�tu ponecháváme bez 
komentá�e. 

Ing. Helena Kudelová 

Dopis navazuje na rozhodnutí rady ze dne 12. 8. 2010, kdy byl poskytnut finan�ní p�ísp�vek ve výši 50 tis. K�  
na obnovu m�sta a obcí po ni�ivé povodni Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko. 
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�TY�I SVÍ�KY
Ho�ely �ty�i sví�ky na adventním v�nci, tak tiše, že bylo slyšet, jak 

sví�ky za�aly hovo�it. První sví�ka vzdychla a �ekla: Jmenuji se MÍR.
Moje sv�tlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují. 

 Její sv�télko bylo �ím dál tím menší, až docela zhaslo… 

Sv�tlo druhé sví�ky zakmitalo a sví�ka �ekla. Jmenuji se VÍRA.
Jsem ale zbyte�ná, protože lidstvo nechce o bohu nic v�d�t.
Nemá tedy cenu, abych svítila. Pr�van zavál místností a druhá sví�ka 
zhasla…
Tiše a smutn� se ke slovu p�ihlásila t�etí sví�ka. Jmenuji se LÁSKA. 
Už nemám sílu, abych ho�ela. Lidé m� odstavili na stranu. Vidí jen sami sebe a žádné jiné, které by 
m�li mít rádi. A s posledním záchv�vem zhaslo i toto sv�tlo… 

Vtom vešlo do místnosti dít�, podívalo se na sví�ky a �eklo. Vy musíte p�eci svítit a ne být zhaslé!  
A skoro za�alo plakat… 

V tom se dostala ke slovu i �tvrtá sví�ka a pravila. Neboj se, dokud já svítím, m�žeme i ostatní sví�ky 
znovu zapálit. Jmenuji se NAD	JE. 
Zapálilo dít� od této sví�ky zápalku a rozsvítilo znovu ostatní sví�ky. 
Plamen nad�je by nikdy nem�l ve Tvém život� zhasnout…  A každý z nás by m�l plameny:

Míru, Víry, Lásky a Nad�je, neustále udržovat. 

KOLEDY 
Zpíváte nebo aspo� posloucháte rádi váno�ní koledy? Jist�
jste si všimli, že v�tšina z nich má k�es�anskou tématiku. 
Tento zvyk ovšem vychází z dob ješt� p�ed vznikem 
k�es�anství, kdy rituální zp�v provázel oslavy boha Saturna, 
tzv. saturnálie. V �eských zemích se koleduje už od husit�. 
V období od Št�drého dne do Št�pána chodili správní 
koledníci (d�ti, žáci, studenti, ale dokonce i prostitutky) d�m 
od domu, p�áli hospodá��m št�stí a zdraví a zpívali písn�, za 
což dostávali jídlo nebo drobné mince. Protože však byli 
koledníci n�kdy až p�íliš buja�í, nosili divoké masky, 
zakro�ila církev a od 15. století  nahrazovala  lidové koledy 

církevními váno�ními písn�mi o narození Ježíše  Krista. Pak  s  sebou  koledníci  nosívali i malé 
jesli�ky a ti t�íkráloví chodívali s betlémskou hv�zdou. I když už si dnes d�ti na živobytí p�ivyd�lávat 
nemusí,  koleduje  se  v  n�kterých  krajích  dál.  Díky  tomu  se  nám   také   �ada   koled   zachovala 
a zanotovat si je m�žeme i p�ed Št�drým dnem pro p�ivolání pohodové atmosféry.�
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29. 11. - 7. 1. - výstava váno�ních ozdob, dekorací a betlém� - St�echa  
  1. 12. -  beseda s p. Joanidisem pro školy - 9:00 hod - St�echa 
  1. 12. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
  2. - 17. 12. - P�edváno�ní jarmark knih - 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 hod (krom� st�edy) - 
  M�stská knihovna 
  2. 12. -  Univerzita t�etího v�ku - Láze�ství - p�ednáší Mgr. Nataša Bruštíková - 16:00 hod - 
 St�echa 
  2. 12. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
 um�lecké školy Vrbno  
  2. 12. -  zasedání Eurtoregionu Prad�d - 9:00 hod - St�echa 
  2. 12. -  ve�ejná dražba nemovitosti - 9:30 hod - St�echa 
  3. 12. -  Slavnostní koncert Sedmihlásku k 15. výro�í vzniku sboru - 16:00 hod - St�echa 
  3. 12. -  �ecký tane�ní ve�er - po�ádá �ecká obec Vrbno - 19:30 hod - vinárna hotelu Koliba
  5. 12. -  Mikulášský rej s �ertem a váno�. jarmark - fotbalové h�išt� v Karlovicích - od 16:00 h. 
  5. 12. -  Mikulášská nadílka - 17:00 hod - kavárna U Dvo�ák�
  6. 12. -  motiva�ní a poradenský kurz - PM Via Olomouc - 8:30 hod - St�echa 
  6. 12. -  kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
  6. 12. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
  6. 12. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa  
  7. 12. -  „Váno�ní rolni�ka“- p�vecká sout�ž - po�ádá DPS Sedmihlásek - 8:00 hod - St�echa 
  7. 12. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa 
  8. 12. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
  8. 12. -  p�ednáška na téma „ALOE“ s praktickou ukázkou a nabídkou zdravých váno�ních 
 dárk� - 17:00 hod - St�echa 
  9. 12. - výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní 
   um�lecké školy Vrbno  
  9. 12. -  „Vykopeme lepší �asy pro Ke�u - akce s Ke�ou - po�ádá Sportovní gymnázium - od 
 10:00 hod pro školy, od 15:00 hod pro ve�ejnost - St�echa 
10. 12. -  zasedání Jeseníky p�es hranice - 8:00 hod - St�echa 
10. 12. -  Univerzita t�etího v�ku - Slavnostní ukon�ení - 16:00 hod - St�echa 
10. 12. -  sch�ze MO KS�M - 16:30 hod  - St�echa 
12. 12. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod  - St�echa 
13. 12. -  motiva�ní a poradenský kurz - PM Via Olomouc - 8:30 hod - St�echa 
13. 12. -  Zasedání Zastupitelstva m�sta Vrbna - 16:00 hod - St�echa 
13. 12. -  kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
13. 12. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
13. 12. -  Žijme zdrav�ji - zahájení pravidelných pond�lk� -18:00 hod - St�echa  
14. 12. -  motiva�ní a poradenský kurz - PM Via Olomouc - 8:30 hod - St�echa 
14. 12. -  Váno�ní koncert ZUŠ - 16:30 hod - St�echa 
14. 12. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
14. 12. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
15. 12. -  motiva�ní a poradenský kurz - PM Via Olomouc - 8:30 hod - St�echa 
15. 12. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
15. 12. -  divadelní p�edstavení „Doba kamenná“ v podání Lidového divadla Krnov - 19:00 hod 
 St�echa 
16. 12. -  motiva�ní a poradenský kurz - PM Via Olomouc - 8:30 hod - St�echa 
16. 12. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
 um�lecké školy Vrbno 
16. 12. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma Spojené státy americké - USA - p�ednáší  
 Ing. Pavel Suk a Petr Grunt - 18:00 hod - St�echa 
17. 12. -  motiva�ní a poradenský kurz - PM Via Olomouc - 8:30 hod - St�echa 
17. 12. -  �aj o páté - po�ádá LKŽ Vrbno p. P. - 16:30 hod - St�echa 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - prosinec 2010 
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18. 12. -  Váno�ní tane�ní párty s Bohunkou - po�ádá ASPV TJ Sokol - 14:00 hod - t�locvi�na  
 ZŠ Sokolovna Vrbno 
18. 12. -  „Pohádková babi�ka“ vypráví Váno�ní pohádku a Jak Zuzanka malovala - p�edstavení 
  pro d�ti a jejich rodi�e - 15:00 hod - St�echa 
19. 12. -  LKŽ - ukon�ení roku - 15:00 hod - St�echa 
20. 12. -  kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
20. 12. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
20. 12. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
21. 12. -  Váno�ní jarmark - 14:00 hod - jídelna ZŠ   
21. 12. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
26. 12. -  Vrbenský flek - VII. ro�ník váno�ního turnaje v mariáši - 9:00 hod - Centrum STONE 
27. 12. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
27. 12. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa  
30. 12. -  Turnaj v šachu - po�ádá šachový oddíl p�i TJ Sokol - 8:30 hod - kavárna U Dvo�ák�  
31. 12. -  Silvestrovský sjezd na peká�i - po�ádá Spolek P�átel Vrbenska - 14:00 hod - sjezdovka 
31. 12. - Silvestrovská párty - 18:00 hod - Centrum STONE Vrbno 
do 22. 12. - výstava „Kouzlo domácího tvo�ení“ manžel� Huszarových, výstava k 15. výro�í 
                    vzniku DPS Sedmihlásek a koutek prací d�tí D�tského domova - St�echa.   
  8.   1. -  Adventní koncert P�veckého sboru m�sta Vrbna - 15:00 hod - farní kostel Sv. Michaela  
do 14. 1. - výstava obraz�, kreseb, d�ev�ných reliéf� Lenky Klofá�ové Pavézkové 
                  a Lu
ka Pavézky  - Art galerie Penzionu u �eky Karlovice.   

Na
a Trzaskaliková 
 St�edisko kultury a vzd�lávání ST�ECHA Vrbno p. P.  
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MC Kominí�ek Karlovice, TJ Sokol Karlovice a Sdružení pro obnovu Karlovic 
Vás Srde�n� zvou na 

Mikulášský rej s �ertem 
5. 12. 2010 od 16:00 hodin  na fotbalovém h�išti v Karlovicích.

Zah�át se m�žete u ohn� �i si dát sva�ené víno, horký pun� i d�tský bez alkoholu nebo grog 
a bude i n�co k zakousnutí. 

Prosíme Vás p�ineste si balí�ky pro d�ti (klidn� i dosp�lé) ozna�ené jménem i p�íjmením a Mikuláš  s �ertem 
je d�tem p�edají. Sami si tak rozhodnete, co vaše d�ti dostanou. 

Pro více informací m�žete napsat na email:  mc.kominicek@seznam.cz  
zavolat na 728 017 664 nebo se podívat na naše stránky: www.mckominicek.cz 

T	ŠÍME SE NA VÁS 

Sou�ástí Mikulášského reje s �ertem na fotbalovém h�išti v Karlovicích v ned�li 5. prosince bude od 15 hodin 
Váno�ní mini jarmark. Organizáto�i vyzývají všechny šikovné tv�rce, kte�í um�jí vyrobit zajímavé váno�ní 
dekorace, textilní dopl�ky jako t�eba teplé zimní šály, uhá�kovat and�lí�ky, váno�ní zvonky, nebo upéct vo�avé 
váno�ní perní�ky a jiné zajímavé drobnosti, aby p�ijeli a p�edstavili se. Aby spole�n� s dalšími pomohli vzniku 
nové tradice v obci spojené s nejkrásn�jšími svátky v roce.  

Alena Kiedro�ová 

Mate�ská škola Ve Svahu 
zve hlavn� d�ti na Mikulášské tvo�ení ve školce 

v úterý 7. prosince od 14:15 hodin. 

So  11. prosince -   18:00 Mikulovice, farní kostel
Ne 19. prosince -   17:00 Javorník, farní kostel 
�t  23. prosince -   18:00 Jeseník, farní kostel  
So 8. ledna 2011 - 15:00 Vrbno p. P., farní kostel Sv. Michaela  

Spole�ný program koncert�: 
1. Antonio Vivaci: Sinfonia Nr.1 / Allegro, Andante, Presto/
2. W.A. Mozart: Ave verum
3. César Franck: Panis Angelice / sólo sopr. Markéta Szendiuchová/ 
4. Sergej Rachmaninov: Bogorodice Devo
5. J.S.Bach: Air
6. Ji�í Pavlica: Missa brevis /sólo sopr. Markéta Szendiuchová, bar. Leoš Sekanina/ 
7. Franz Gruber, arr.: Tichá noc

Ú�inkují:  P�vecký sbor m�sta Vrbna pod Prad�dem (�len U�PS) a spojené sbory Jesenicka 
    Orchestr muzikant� Jesenicka 
                 DPS Sedmihlásek – pouze ve Vrbn� pod Prad�dem 
Dirigují: Martin Blechta, František Mech 

         

V��íme, že tyto koncerty pot�ší širokou hudbymilovnou ve�ejnost v �ase Adventu a budou pohlazením po 
duši.                         Za PSMV Hana Jank�

Mikulášský rej s �ertem 

Karlovi�tí chystají váno�ní „mini jarmark“ 

MŠ Ve Svahu zve 

P�vecký sbor m�sta Vrbna pod Prad�dem zve na Adventní koncerty 
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            POZVÁNKA 

Zveme všechny �lenky LKŽ ve Vrbn� pod Prad�dem 
na p�edváno�ní p�átelské posezení, 

které se koná v ned�li 19. prosince 2010 v 15:00 hod

ve St�edisku kultury a vzd�lávání ST�ECHA. 
Nezapome�te na drobný dárek pod strome�ek!!! 

T�šíme se na hojnou ú�ast 

                     Za výbor LKŽ p�edsedkyn� A. Marková 

SRDE�N	 ZVEME VŠECHNY RODI�E, PRARODI�E  
A D	TI NA VÁNO�NÍ  JARMARK, KTERÝ SE USKUTE�NÍ  
V ÚTERÝ 21. 12. 2010 VE 14:00 HODIN  
VE ŠKOLNÍ JÍDELN	 ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
ULICE ŠKOLNÍ 477 VE VRBN	 POD PRAD	DEM.  
SOU�ÁSTÍ VÁNO�NÍHO JARMARKU JSOU JIŽ  
TRADI�N	 KOLEDY V PODÁNÍ P	VECKÉHO  
SBORE�KU,OCHUTNÁVKA VÁNO�NÍCH POKRM�, 
VÝSTAVA A PRODEJ VÝROBK� NAŠICH ŽÁK�,  
KOLO ŠT	STÍ, VÁNO�NÍ DÍLNY AJ.  

  P�IJ�TE SE PODÍVAT! 
                                  T	ŠÍME SE NA VÁS. 

  4. prosince -  MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA NA REJVÍZU. Ve 20:00 hod. Chata Svoboda –  
                        Rejvíz. Hrají F-16 ze Zlatých Hor. Vstupné 100,- K�. 
11. prosince -  7. RO�NÍK TRADI�NÍHO VÁNO�NÍHO TURNAJE VE STOLNÍM  
                        TENISE. Od 8:30 hod. v Sokolovn� v Ond�ejovicích. Ob�erstvení zajišt�no. 
12. prosince -  VÁNO�NÍ KONCERT ZÁKLADNÍ ŠKOLY. V 16:00 hod. v sále  
                        Sanatoria Edel. Hrají a tan�í Valášek a cimbálová muzika Rochus. 
16. prosince -  POZVÁNKA K VÁNO�NÍMU STROMU. V 15:30 hod. p�ed MŠ Beruška.  
                        Vystoupení d�tí ze ZUŠ a MŠ. Ob�erstvení zajišt�no. 
17. prosince -  ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ. V 17:00 hod. v koncert. sále ZUŠ F. Schuberta. 
18. prosince -  ADVENTNÍ KONCERT – „BAROKNÍ RORÁTE“ aneb radostné zp�vy  
                        adventní. V 17:00 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.  
18. prosince -  �ECKÁ ZÁBAVA NA REJVÍZU. V 19:30 hod. Chata Svoboda – Rejvíz. 

 Hrají Saloniki. �ecké speciality zdarma. Vstupné 100,- K�. 
19. prosince -  VÁNO�NÍ JARMARK - Od 10:00 hod. u M�st. inf. centra. Bohatý program.  
19. – 21. prosince - VÁNO�NÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKA. Vždy od 10:00 do 17:00 hod. 
                              v M�stském muzeu  
25. prosince -  VÁNO�NÍ BOHOSLUŽBA V HORNÍM ÚDOLÍ - 18:00 hod. v kostele  
30. prosince -  VÁNO�NÍ KONCERT KOMORNÍHO SBORU KARLA DITTERSE 
                        V 17:00 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Pozvánka 

Pozvánka na váno�ní jarmark 

Kultura ve Zlatých Horách 
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M	STSKÉ DIVADLO BRUNTÁL 
tel. 554 712 765/6, divadlo@mubruntal.cz 

do  16.12. – foyer divadla - R�žena Sedlá�ová - obrazy, kresby, skici  

pátek 3.12. v 19 hodin - Pavel Žalman Lohonka a hosté, vstupné 100,-K�

sobota 4. 12. v 17 hodin 
Mikulášská pohádka s nadílkou JAK SE ZBAVIT �ERTA ,vstupné 50,-K�/s balí�kem 80,-K�

úterý 7.12. v 19 hodin 
TO BYL TEDA SILVESTR ! - komedie – Divadelní spole�nost Háta Olgy Želenské. Vstupné 175,-K�  

pátek 10.12.- Petr Martinák a Petr Novotný se skupinou Las Vegas  / uzav�ené p�edstavení /

sobota 11.12. v 17 hodin - XV. BRUNTÁLSKÝ ADVENT, vstupné 50,-K�  

12. - 19. 12. Setkávání pod váno�ním stromem  na nám�stí Míru / vždy od 16 hodin:

pond�lí 13.12. v 17 hodin 
JI�Í KOLBABA - DIASHOW - fotograf, cestovatel - sv�tob�žník. Vstupné 150,-K�  

úterý 14.12. v 19 hodin - Ray Cooney:  
NERUŠIT PROSÍM aneb OKNO DO PARLAMENTU. Vstupné 170,-K�, hraje T�šínské divadlo 

ZÁKLADNÍ UM	LECKÁ ŠKOLA - tel.  554 717 304 

úterý 14.12. v 17 hodin ve farním kostele - ADVENTNÍ KONCERT 

MUZEUM V BRUNTÁLE - tel. 554 717 947, 554 717 949 

�tvrtek 2. 12. 2010  - 9.1. 2011  - zámecká kaple 
Betlémy v�era a dnes - zahájení výstavy tradi�ních i netradi�ních betlém�. Vernisáž 2.12. v 17 hodin 

pátek 10. 12. v 19.30 hodin - audien�ní sál - Keep Smiling Gospel Orlová

sobota 11. 12.  v 9 hodin Vánoce na zámku Bruntál 

M	STSKÉ DIVADLO
ned�le 5. prosince v 15:00 hodin 
JAK SE ZBAVIT �ERTA? - pohádka. Hraje: Divadlo NArozHRANÍ PRAHA. Vstupné: 60 a 50 K�

ned�le 12. prosince v 19:00 hodin 
Pavel Nilin: POPRVÉ VDANÁ - romantická komedie o život� pracující ženy st�edních let. Hraje: Ta�jana  
Medvecká. Vstupné: 200 a 170 K�

�tvrtek 16. prosince v 17:00 hodin 
VÁNO�NÍ KONCERT ARS VOCE - p�vecký sbor p�i SPGŠ a SZŠ Krnov 
Host: Cyrilometod�jský sbor G a SPGŠ z Brna. Vstupné: 80 K�

sobota 18. prosince v 17:00 hodin 
VÁNO�NÍ KONCERT dechového orchestru mladých ZUŠ pod vedením Lu
ka Tlacha a Jana Procházky.  
Vstupné: 50 K�

ST�EDISKO VOLNÉHO �ASU MÉ�A - Dobrovského 16 
ned�le 12. prosince v 15.00 hodin 
PYŠNÁ KOZA - loutková pohádka. Hraje: Loutká�ský soubor KRNOVÁ�EK. Vstupné: 30 K�  

M	STSKÉ MUZEUM - Výstavní sí� – Zacpalova 1 
24. listopadu – 2. prosince 
ADVENTNÍ V	NCE A VÁNO�NÍ DEKORACE - prodejní výstava. Vstup zdarma 

Kultura v Bruntále 

Kultura v Krnov�
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sobota 18. prosince od 9:00 do 17:00 hodin 
LIDOVÉ VÁNOCE V MUZEU - program pro celou rodinu  

KONCERTNÍ SÍ
 SV. DUCHA
ul. Svatého Ducha 12 

�tvrtek 2. prosince v 18:00 hodin 
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA - ZUŠ KRNOV. Vstupné dobrovolné 

úterý 7. prosince v 19:30 hodin 
VÁNO�NÍ HOUSLOVÝ KONCERT VÁCLAVA HUDE�KA. Vstupné: 250 K�

�tvrtek 9. prosince v 18:00 hodin 
BENEFI�NÍ KONCERT - Církevní ZŠ a MŠ. Vstupné: 100 K�, d�ti 50 K�
úterý 14. prosince v 19:00 hodin VÁNO�NÍ KONCERT 

ned�le 19. prosince v 15:00 a 18:00 hodin 
„DOŠLI SME K VÁM NA KOLEDU“ - KRNOVSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA. Vstupné: 80 K�  

ned�le 26. prosince v 17:00 hodin 
VÁNO�NÍ VARHANNÍ KONCERT. Vstupné: 120 K� (d�ti a studenti sleva 50%). 

ASPV Vrbno pod Prad�dem Vás srde�n� zve na sobotní cvi�ení 
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Šachový oddíl p�i TJ Sokol Vrbno pod Prad�dem po�ádá tradi�ní 
váno�ní turnaj. 

Koná se v kavárn� U Dvo�ák�

ve �tvrtek 30. 12. 2010
prezentace hrá�� od 8:30 – 9:00 hodin. 

Na turnaji po�ítáme ú�astí všech zájemc� o šachovou hru.  
Nejlepší hrá�i ve všech kategoriích získají p�kné v�cné ceny. 

Informace: 605945305 nebo 739599836 
Srde�n� zvou po�adatelé. 

Prodám byt 1 + 1 v os. vlast. ve Vrbn� p. P.  
Klidná lokalita, 38m2, balkón, plastová okna.  

P�edpis na bydlení 2.710,- K� v�etn� elekt�iny. Cena 380.000,- K�. 
Email: majure@seznam.cz, tel. 728545872. 

Turnaj v šachu 

Inzerce 
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22. ro�ník 
Stabilita je hlavním výrazem pro charakterizování celoro�ní cyklistické sout�že Tritur. Po�et akcí se m�ní jen 

když prší a z tohoto d�vodu cyklisté rad�ji sedí doma na trenažérech. Tak se také stalo, že jsme na startu letos 
stáli jen 29krát. Špatné po�así, zvlášt� na ja�e, také ovlivnilo dojížd�ní cizích cyklist� z okolí. Velmi sympatické 
bylo stoprocentní dojížd�ní glucholazských žák� na �asovky. A tak po�et ú�astí op�t p�esáhl 700. Spolu s dalšími 
akcemi, které ACS Vrbno po�ádá pro cyklisty jsme na startech ve Vrbn� p�ivítali 1024 startujících. A to všechno 
s nulovou podporou M�sta Vrbna p. Pr. To rad�ji vysazuje stovky stromk�, než aby podpo�ilo sportování 
mládeže, využití jejich volného �asu a v nemalé mí�e i propagaci startování na r�zných sout�žích v kraji i v celé 
�R. Nejsme podpo�eni ani �STV, které se zcela soust�edí na splácení dluh� za Sazka Arénu a základní sout�že 
mládeže rovn�ž nedotuje. A tak se musíme spoléhat na bezedné kapsy rodi��, které jsou už tak vysávány 
bezohlednými byrokraty.  

Zbyli nám pouze tradi�ní sponzo�i: ZEMNÍ PRÁCE DARMOVZAL, TRISPOL, AUTO REMEŠ, JAMAJKA, 
PENZION U JI�ÍHO, v�cnými cenami p�ispívá ADANCED PLASTICS, GARIS a TREND paní Dlužanské.          

     Po dvaceti devíti akcích, konajících se od února do listopadu, se cyklisté se�adili v tomto po�adí: 
         1.  MARKOS Tanas    1294 
    2.  Mlyná� Vlastimil    1242 
    3.  Hynek Dominik   1168 
    4.  Petruš Lubomír st.   1141 
    5.  Hampl Petr   1013 
    6.  Petruš Ji�í      931 
    7.  Mlyná� Miloslav     919 
    8.  Schneider Martin     916 
    9.  Mlyná�ová Alena     863 
           10.  Dvorský David      818 bod�
Petruš Št�pán, Hynek Matouš, Matelski Maciej a Rudnicki Michal dopl�ují první p�tici mladík�. Škopcová  

Klára,  Pavelková  Tereza,  Mlyná�ová  Kate�ina  a  Metelková  Ivana  je  p�tice  nejpiln�jších  dam a dívek.  
Nakládal �estmír, Trochta Libor a Hynek Zden�k  jsou další v po�adí z kategorie starších pán�. 

Tritur 2010 
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Stálý  je  i  po�et  cyklist�  s  alespo�  jedním  startem,  jako  175  je  registrován Filip  Škopec.  Najdeme  zde 
i závodníky ze vzdálených míst jako Kluczbork, Moravská T�ebová, P�erov, Rožnov, Svitavy, Brno a další. 

Nemalou m�rou Tritur p�ispívá k rozvoji závodních schopností student� SG Vrbno, kte�í mají možnost si 

vyzkoušet r�zné varianty souboj�, anebo si vyzkoušet svoji fyzickou zdatnost. 
V letošním roce jsme zaznamenali velký úsp�ch Davida Dvorského, který se pravideln� zú�ast�oval od 11 let 

sout�ží Trituru. Nastoupil do nejlepšího �eského cyklistického týmu – PSK Whirlpool Hradec Králové a nyní 
m�žeme o�ekávat, jaké výsledky zajede v elitní kategorii i na mezinárodních závodech. 

S  omezenými  prost�edky,  ale  stále  s  myšlenkami  na  budoucí  úsp�chy, budeme v p�íštím roce pokra�ovat 
i nadále. Tento zp�sob výchovy cyklist� se opakovan� prokázal jako správný.  www.acsvrbno.estranky.cz   
                                                                                                      

Za teplého, i když zna�n� v�trného po�así, se uskute�nil 2. ro�ník Trivallis crosu. Cyklokros je v naší 
republice stále oblíben�jší cyklistickou disciplínou, velkou zásluhu na tom má ú�adující Mistr sv�ta Zden�k 
Štybar, který získal titul na domácí p�d� v Tábo�e v lednu letošního roku. Nemálo oblíbený je cyklokros i 
v našem m�st�. Z Vrbna pochází juniorský Mistr sv�ta Zden�k Mlyná�, Mistr Evropy Lubomír Petruš a na 
Sportovním gymnáziu ve Vrbn� studují v sou�asné dob� dva �lenové reprezentace �R – Petr Hampl a Mat�j 
Lasák. 

Závod se konal  v  cyklokrosovém areálu �erná Opava, kde  byl nejprve odstartován d�tský závod, který se jel 
na novém asfaltovém okruhu. Zde zvít�zil Marian Danos (TopGun Vrbno) p�ed spolupracujícími Tomášem 
Petlachem a Prokopem Pattermannem. S v�tším odstupem dojela d�v�ata – Kate�ina Mlyná�ová (ACS Drak 
Vrbno) p�ed Zuzankou Lantovou (CPV Krnov).  

N�kolik minut po dojezdu d�tí byl odstartován 
hlavní závod. Zde se na start postavilo 28 
cyklokrosa��,   z   nichž    nejmladšímu    bylo   deset 
a nejstaršímu 62 let. Závodilo se na cyklokrosových 
speciálech i na horských kolech. Hned po startu se do 
vedení dostali B�etislav Rohel (Forman cycling) 
s Petrem Hamplem (Mapei Ka�kovský), kte�í nikomu 
nedali šanci a v tomto po�adí dojeli i do cíle, za nimi 
se utvo�ila dvojice Vlastik Mlyná� (ACS Drak Vrbno) 
a Dominik Hynek (Forman cycling), lepší z této 
dvojice byl i p�es zran�ní V. Mlyná�. Velice zajímavý 
souboj se odehrával za nimi, v pr�b�hu závodu se 

utvo�ila silná skupina, v niž jeli Matouš Hynek, Tanas Markos, Martin Schneider (všichni Mapei Ka�kovský), 
Tonda Lant (CPV Krnov) a bike�i Luboš Tome�ek a Tomáš Kopecký. Jediný, kdo nakonec dokázal odolat 
náporu zkušených biker�, byl jesenický Matouš Hynek, za ním dojeli Tome�ek a Kopecký a teprve potom 
odpadnuvší Lant, Markos a Schneider. 

Mezi veterány byly pom�rn� velké rozestupy, zvít�zil Lubomír Petruš (ACS Drak Vrbno) p�ed Pavlem 
Pytelou (HO Vrbno) a nová�kem v cyklokrosovém pelotonu Zde�kem Petrušem (ACS Drak Vrbno). I mezi 
dívkami bylo po�adí jednozna�né - p�kný výkon podala stále se lepšící Klára Škopcová (ACS Drak Vrbno), se 

Trivallis cros 
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ztrátou okruhu do cíle dorazila Tereza Pavelková (SKM Zlaté Hory) p�ed Lídou Jarošovou (SK Vrbno). 
Nejlepším mladíkem byl již zmi�ovaný Matouš Hynek, druhý do cíle dorazil Ji�í Petruš (ACS Drak Vrbno) p�ed 
lyža�em Markem Ohnoutkou (SK Vrbno), velice sympatický výkon podal i Jakub Rohá�ek, jediný z kategorie do 
10ti let, který se odvážil do terénu.  

A jak to vypadá v pr�b�žném po�adí Trivallis 
cupu po t�ech závodech? Na �ele se i p�es slabší 
výkon v cyklokrosovém závod� drží Vašek  
Žabí�ek, o pouhé �ty�i body za ním drží st�íbrnou 
pozici veterán Pavel Pytela. Již s výrazn�jší ztrátou 
je na t�etím míst� nejlepší žena Martina Onderková 
s náskokem 13ti bod� p�ed další ženou Klárou 
Škopcovou. Mezi t�mito dívkami je v po�adí 
nejlepší mladík – talentovaný Mat�j Ptá�ník, který 
s nejv�tší pravd�podobností p�íští rok posílí 
cyklistickou skupina na SG Vrbno. V kategorii d�tí 
do deseti let se do vedení díky pravidelné ú�asti dostala Kate�ina Mlyná�ová, bodová ztráta Jakuba Rohá�ka �i 
Mariana Danose však není p�íliš velká a m�že být smazána již dalším závodem. Tím by m�l být závod 
v biatlonu, který se bude konat v prosinci. Bližší informace o chystaném závod�, výsledky Trivallis crosu, 
pr�b�žné   po�adí   Trivallis   cupu  a  mnoho  dalších  informací  najdete na stránkách www.acsvrbno.estranky.cz
a www.sgvrbno.cz.  

Alena Mlyná�ová 

,,Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý p�i �tení p�emýšlí – ví, že ji m�že �íst jen jednou.“ 
/Jean Paul/ 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  SKOPOVÁ, K.:  Váno�ní svátky o století zpátky, aneb Tradice Vánoc v �eské kuchyni.  Praha:  
Akropolis, 2010. 
2.:  D	DI�EK, D.:  333 tip� a trik� pro Facebook „ Sbírka nejužite�n�jších postup� + 33 bonusových  
tip�.  Brno: Computer Press, 2010.
3.:  KLAUS, V.:  Zápisky z cest.  Praha: Fragment, 2010.
4.:  TROUPOVÁ, J.:  Aj�ákem v pralese i ženou indiána: Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile.  Praha: Krigl,  
2010.
5.:  BAUER, J.:  Co by se stalo, kdyby… aneb Alternativní d�jiny �ech a Moravy.  Praha: Petrklí�, 2010.
… pro d�ti a mládež 
1.:  DICKINS, R.:  Malujeme podle velkých mistr�.  Praha: Junior, 2007. 
2.:  SVOBODOVÁ, B.:  Dárky z pedigu.  Brno: Computer Press, 2007. 
Edice Malá d�tská dílna. 
…z beletrie 
1.:  READING, M.:  Mayské proroctví.  Praha: Víkend, 2010. 
P�ed šesti m�síci riskoval Adam Sabir život, aby nalezl Nostradamova ztracená proroctví. Te� se vydává proti  
proudu �asu, aby odhalil jejich tajemství. P�edpov�zené se za�ne napl�ovat... 
2.:  SCARROW, S.:  Vít�zství orla.  Praha: BB art, 2010. 
Se vstupem na britskou p�du roku 43 našeho letopo�tu si centurion Macro uv�domí, že má p�ed sebou jedno  
z nejobtížn�jších tažení své vojenské kariéry, napln�né množstvím bitev. B�hem �ady krvavých šarvátek musí  
Macro, jeho mladý pod�ízený Cato a �ímská armáda najít a zni�it nep�ítele, než nasbírá dostatek sil, aby  
císa�ské legie zadupal do zem�. Macro a Cato však nemusí �elit pouze Brit�m. V týlu invazních sil pracuje  
zrádná skupina, která se snaží podkopávat moc císa�e. Když se oba muži dozv�dí, že dokonce p�ipravuje  
atentát, který se �asov� shoduje s císa�ovým p�íjezdem na britskou p�du, uv�domí si, že stojí proti mnohem  
záludn�jšímu a nemilosrdn�jšímu nep�íteli, než jsou barba�i, s nimiž se st�etávají na bitevním poli. Musí  
jednat rychle – dochází jim totiž �as. 
3.:  SEWELL, K.:  Pouto krve.  Praha: Ikar, 2010. 
Madeleine je dcerou kubánské šamanky, pantery, ale sama �erné magii ned�v��uje. Její život je po tragické  
smrti manžela v hurikánu beztak dost �erný. Nový život za�íná v Anglii, kde pracuje jako psychoterapeuta. 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v prosinci 
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 4.:  FALCONES, I.:  Ruka Fátimy.  Praha: Argo, 2010. 
 Ve svém druhém románu nás autor sv�tového bestselleru Katedrála mo�e zavádí do vzkvétající Cordóby  
druhé poloviny 16. století. Mladý Hernando, syn Maurky a k�es�anského kn�ze, zavrhovaný k�es�any i  
muslimy, se p�idává k povstání ponižovaných Maur�. Poznává krutost obou bojujících stran, ale také potkává  
svou životní lásku, state�nou Fátimu. 
5.:  VIEWEGH, M.:  Biomanželka.  Brno: Druhé m�sto, 2010. 
,,Od za�átku jsem p�esv�d�ena, že Mojmírovo manželství s Hedvikou je moderní soft verzí pradávného p�íb�hu  
o Modrovousovi, který vraždí své ženy. Jist� jej znáte: nezkušená kráska se provdá za chlípné bohaté  
monstrum, které ji naoko poskytuje svobodu, ale ve skute�nosti zabíjí její p�irozenou krásu, talent a  
nespoutanost,“ �íká dula, vyprav��ka nové knihy Michala Viewegha Biomanželka. 
6.:  VONDRUŠKA, V.:  Zlod�ji ostatk�.  Brno:  MOBA, 2010. 
„�tvrtý díl trilogie“ o mladém zemanovi, skv�lém trubadúrovi a p�íležitostném obchodníkovi s ostatky  
Martinovi ze Stvolna se odehrává záhy po návratu z �ímské jízdy císa�e Karla IV. dom�. Martin nalézá svou  
manželku Johanku kterou považoval za mrtvou, jenže osvobodit ji z kláštera není snadné. Záhy pochopí, že  
minulosti neunikne. Stíny mrtvých jako by ožívaly. Rychle zjistí, že rod Rožmberk� nezapomíná. Ale ani Martin  
není bez mocných spojenc�. Císa� Karel IV. ho chce postavit do �ela poselstva, které má vyrazit do Svaté zem�  
ke Kristovu hrobu. Tím za�íná dobrodružná cesta do Orientu, která se protáhne tak, jak nikdo ani ve zlém snu  
neo�ekával. 
7.:  EDELMAN, M.:  A byla láska v ghettu.  Praha: Volvo Globato, 2010. 
Patnáct p�íb�h�, jež se odehrály ve varšavském ghettu b�hem druhé sv�tové války. Varšava je okupovaná, lidé  
žijící v ghettu jsou vyhán�ni ze svých nuzných provizorních p�íbytk� a �asto odchytáváni p�ímo na ulicích a  
posíláni do koncentra�ních tábor� v Osv�timi �i Treblince. Na pozadí tragických osud�, živo�ení, p�ežívání  
v nesnesitelné vále�né bíd�, strachu, ponižování a teroru se rozvíjejí p�íb�hy lásky, mezi vším tím nelidským  
umíráním prosvítá síla lidského života,který s sebou stále nese nad�ji. 
… pro d�ti a mládež 
1.:  ŽÁ�EK, J.:  Krysáci.   Praha: �eská televize, 2010. 
Daleko na Morav�, uprost�ed Valašského království, na malém smetišti nedaleko Vizovic žili dva krysáci –  
Hubert a Hodan – a sádrový trpaslík Ludvík. Bydleli v útulných zásuvkách starého šicího stroje s výhledem na  
vysava�. Žili klidn� a spokojen� až do chvíle, kdy se na smetišti objevil potkan Eda – dobrodruh z Prahy, který  
všude byl, všechno vid�l a všemu rozumí a hlavn� nesnáší klid a nudu. 
2.:  FRIEDRICH, J.:  �ty�i a p�l kamaráda extra. Zachra�te bu�t!  Praha: BB art, 2010. 
Kdo si zamiloval napínavé i zt�ešt�né detektivní pátrání slavné �tve�ice detektiv� Kalla, Ferdy, Štefky a  
	edkvi�ky, stejn� tak jako jejich tvrdohlavého pejska Sedmikráska, toho jist� pot�ší nová knížka z této �ady .  
P�edchází totiž celé sérii a vypráví osudy Sedmikráska p�edtím, než se stal ,,polovi�ním“ �lenem Kallovy  
detektivní kancelá�e.
3.:  �EHÁ�KOVÁ, V.:  Markéta na út�ku.  Praha: Erika, 2009. 
Když  narazí teenager na problém s rodi�i �i p�íbuznými, �asto si pomyslí: nerozumí mi, ute�u. Ve zbrklém  
út�ku z domova vidí východisko. Nejinak uvažuje i t�ináctiletá Markéta, kterou k út�ku p�inutí d�dova  
posedlost – nau�it vnu�ku jezdit na koni. Zabloudit v nesch�dných šumavských lesích plných nástrah a zákoutí  
je na pováženou. 

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

30.10.2010   ing. Zden�k Zlámal z Vrbna a ing. Miroslava �echová z Razové 
06.11.2010   Václav Pato�ka a Hana Lužná oba z Vrbna 
20.11.2010   Jaroslav Zahradník z Vrbna a Jarmila Zmydlochová z Bruntálu 
20.11.2010   Václav Žédek a Martina Zahradníková oba z Vrbna 

Eliška   Lajm ar o vá   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov 
Mat�j   Vac ul í k   Vrbno pod Prad�dem 
Jaroslav   Ze ma n� í k  Vrbno pod Prad�dem - Železná 

Uzav�ená manželství 

Blahop�ejeme k narození 
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   Šarlota   Havr ánko vá   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov 

   Jitka   Haš ko vá   Vrbno pod Prad�dem – Železná  

   Vasiliki   Di marel i   Vrbno pod Prad�dem 

   Jan   Kur t ul í k  Vrbno pod Prad�dem 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

Dne 23. prosince 2010 oslaví krásné 80. narozeniny 

pan Miroslav Ondrák 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší, pevné zdraví a ješt� hodn� krásných chvil,  
strávených mezi svými nejbližšími,  

p�ejí dcery Jitka a Milena s rodinami.  

Dne 22. prosince 2010 oslaví krásné 80. narozeniny 

paní Irena Klingová 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší, zdraví, pohodu a ješt� mnoho krásných chvil,  
strávených se svými nejbližšími, 
 p�ejí Eliška a Jarek Kory�anští. 

„Jak rychle plyne �as a již je tu svatba zas. 
A diamantová za spole�n� prožitých šedesát let, 
však rádi bychom vám alespo� léta vrátili zp�t”.  

Dne 9. prosince 2010 oslaví toto krásné spole�né výro�í manželé 

Anežka a Metod�j Zabloudilovi 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Ješt� mnoho krásných spole�n� strávených let vám p�ejí  
dcery Jarmila a Miluše a syn Ivan s rodinami.   
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Rozlou�ili jsme se 

Vzpomínáme 

Dne 31. prosince 2010 oslaví krásné 70. narozeniny 

pan Emil Bébar 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší, hodn� zdraví, št�stí a spokojenosti do dalších let  
p�ejí manželka Marie, dcera Ivana, ze� Jaroslav,  

vnou�ata Lucie, Monika, Tereza a dcera Gabriela. 

Dne 29. �íjna 2010 jsme se rozlou�ili  

s paní Vasiliki Dimareli 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Kdo jste ji znali, uct�te její památku tichou vzpomínkou.  
Zarmoucená rodina.  

„Kdo v srdci má – nezapomíná”. 
Dne 14. listopadu by oslavil 84. narozeniny  

a 1. prosince 2010 si vzpomeneme na 2. smutné výro�í,  
kdy nás opustil tatínek, d�de�ek a prad�de�ek 

pan František Jelének. 
Nikdy nezapomeneme... 

Vzpomínají dcery Alena a Míla,  syn Milan,  
babi�ka Bohunka a vnuci s rodinami. 

„Jen svíci ho�ící a krásnou kytici na hrob Ti m�žeme dát.  
Na lásku a krásná léta s Tebou vzpomínat”.  

Dne 4. prosince 2010 vzpomeneme 8. smutné výro�í úmrtí 

pana Petra Obrusníka 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Stále vzpomínají manželka, dcera a syn s rodinami. 
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„Z�stáváš ve naší mysli na dlouhý �as, 
jak bys jen odešel a m�l se vrátit zas”. 
Dne 6. prosince 2010 by se dožil 90 let 

pan Jaroslav Komo�
z Ludvíkova. 

Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te s námi. 
Hynek a Mirek Ottovi. 

„Svítil láskou, jak hv�zda jasná, prošel duší, jak pohádka krásná, 
zem�el tiše, jak hv�zda, co padá, vzpomínku nám nechal, co neuvadá, 

zbyl nám jen smutek a žal, p�ejeme Ti, abys klidn� spal”. 
Dne 8. prosince 2010 vzpomeneme 5. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 

pan Jan Zv�d�lík 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomíná manželka, d�ti, vnou�ata a pravnou�ata.  
Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi.  

„Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti mohli p�át, 
jen kyti�ku na hrob dáme a tiše budeme vzpomínat“. 
Dne 18. prosince 2010 by oslavil 80 let náš tatínek, 

 manžel, d�de�ek a prad�de�ek 

pan udovít Krištofori 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka,  
syn Radek, dcery Zuzana a Milena s rodinami  

a vnu�ka Marie s rodinou.    

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

Dne 13. prosince 2010 vzpomeneme 5. smutné výro�í úmrtí 

paní V�ry Škrabolové 
z Vrbna pod Prad�dem 

D�kujeme za tichou vzpomínku. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel a dcery s rodinami. 
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„Koho v srdci máme, toho neztrácíme“. 
Dne 18. prosince 2010 vzpomeneme 4. smutné výro�í úmrtí 

paní Karly Peštové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Vzpomínají synové Karel a Lubomír s rodinami.  

„Jediné srdce na sv�t� jsme m�li, jež dovedlo nás milovat. 
Kdybychom láskou je vzbudit cht�li, neozve se nám vícekrát. 

Dobolelo – ztichlo – šlo již spát...“ 
Dne 18. prosince 2010 vzpomeneme 1. smutné výro�í, kdy nás navždy opustila  

naše drahá maminka, babi�ka, prababi�ka, sestra, teta, švagrová a tchyn�

paní Antonie Kopincová 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Vzpomínají d�ti s rodinami a ostatní p�íbuzní. 

.  

„Ne�ekan� a tragicky jsi nám odešel. Byl jsi mlád, žil jsi rád. 
Nám z�stává jen vzpomínat“. 

Dne 25. prosince 2010 uplyne 30 let od chvíle, kdy nás navždy opustil 

pan Vladimír Anjel 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Zárove� jsme 22. listopadu 2010 vzpomn�li jeho nedožité 50. narozeniny. 
Stále vzpomíná rodina. 

„Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik smutku z�stává v srdcích t�ch nejbližších“. 
Dne 25. prosince 2010 vzpomeneme 7. smutné výro�í úmrtí 

pana Ing. Josefa Svobody 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn Petr a dcera Eva s rodinami.  
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Inzerce 

„M�la jsem vás ráda, cht�lo se mi žít. 
P�išla však nemoc zlá a já musela odejít“. 

Dne 26. prosince 2010 vzpomeneme 6. smutné výro�í,  
kdy nám navždy odešla maminka a babi�ka 

paní Jana Nováková 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají dcery Lenka a Jana s rodinami.  

„�as mírní bolest, ale nedá zapomenout“. 
Dne 30. prosince 2010 vzpomínáme 20. výro�í úmrtí naší maminky,  

tety a babi�ky 

paní R�ženy Klí�níkové, rozené Šud�ichové 
z Oborné. 

Dne 3. ledna 2011 by se dožila 76 let.  
Stále vzpomínají dcery Magda a R�ža s rodinou a Šárka.   
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