


2. strana 

ZPRAVODAJ

3. strana

ZPRAVODAJ

Vážení spoluob�ané, 

Dovolte mi, abych Vám všem s p�íchodem nového roku 2011 pop�ála pevné zdraví, št�stí a spokojenost. P�eji 

Vám, abyste svá p�edsevzetí a elán na�erpaný v dob� adventní a váno�ní v�novali v novém roce k napln�ní svých 

osobních plán� a p�edsevzetí. Nech� Vám jejich realizace p�inese uspokojení a smysl života.  

                                                                                                Ing. Helena Kudelová, starostka 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

V novém roce máme šanci podílet se také na spole�ném zám�ru, kterým je vzpomenutí a oslava 400.výro�í 

povýšení Vrbna pod Prad�dem na m�sto. Jen jednou za sto let mají ob�ané m�sta p�íležitost takové kulaté výro�í 

slavit, nyní jsme to my a je na nás, jak se nám zapíše tento fakt do pam�ti, a pak i do kroniky m�sta snad i pro 

generace, které zde budou v roce 2111. V��ím, že paní kroniká�ka Bc. Helena Rybárová bude moci zaznamenat, 

že vrbenští v roce 2011, stejn� jako tomu bylo v roce 1911, na výro�í svého m�sta nebo rodišt� s hrdostí 

vzpomn�li. 

Komise rady pro p�ípravu oslav již v pr�b�hu posledního roku projednala n�které zám�ry, o nichž budou 

pr�b�žn� zve�ej�ovány podrobnosti na webových stránkách m�sta, p�íp. na stránkách Zpravodaje. Neznamená to, 

že komise aktivity vymýšlí, komise bude usilovat o to, aby aktivity organizací, spolk� a ob�an� byly 

koordinovány. Veškeré akce, v�nované výro�í, vyvrcholí ve dnech 24. - 26.�ervna 2011 namísto „obvyklých“ 

vrbenských slavností. Jedním ze záv�r� komise pro oslavy je návrh uspo�ádat již v pátek 24. 6. „Den otev�ených 

dve�í“ nejen v za�ízeních spravovaných m�stem, ale pokud možno ve v�tšin� organizací a institucí ve m�st�, aby 

si mohli nejen ob�ané, ale i všichni návšt�vníci, prohlédnout, co nyn�jší obyvatelé m�sta vybudovali, �ím žijí, na 

co mohou být hrdí. V prostorách klubu Mír budou v tyto dny p�ipraveny podmínky zdejším firmám, 

�emeslník�m, spolk�m a sdružením pro prezentaci svých aktivit a vlastní historie pro ú�astníky slavností 

v sobotu a v ned�li. Jak vyplynulo z dosavadních jednání komise pro oslavy, kde jsou zastoupeny školy, školky, 

Spolek P�átel Vrbenska, TJ Sokol, hasi�i a další, je ochota všech svým dílem p�isp�t. Zastupitelé v rámci 

schváleného rozpo�tu pro rok 2011 rozhodli o vy�len�ní �ástky 1 mil.K� pro organizaci oslav a také 300 tis. pro 

granty na projekty, zejména motivované touto událostí. Jako pro všechny výdaje platí, že musí být hospodárn�

vynaloženy, nicmén� akce takového významu nelze realizovat bez prost�edk�.  

Na webových stránkách je také zve�ejn�n plán jednání komise pro oslavy, každý zástupce organizace, 

sdružení, ob�an, který má v úmyslu se zapojit svou vlastní aktivitou do kalendá�e akcí k oslavám výro�í, je na 

jednání komise vítán.  

Vaše p�ipomínky a podn�ty si rádi p�e�teme i na webových stránkách m�sta pod tématem 400.výro�í. 

Krom� toho na webových stránkách zavádíme nov� rubriku „o �em se mluví“, kde hodláme zve�ej�ovat 

otázky, domn�nky a odpov�di z m�sta, radnice, jednání zastupitelstva. Možná se poda�í lépe t�ídit blábol od 

myšlenky �

Krásné lednové dny p�eji všem �tená��m Zpravodaje 

H.K. 

Slovo starostky 
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Na svých prvních zasedáních nová RM v m�sících listopad a prosinec projednala následující záležitosti: 

RM  s c h v á l i l a : 
- likvidaci poškozeného a jinak nepot�ebného majetku p�ísp�vkových organizací Základní škola Vrbno pod 

Prad�dem a Mate�ská škola Ve Svahu dle návrhu likvida�ních komisí, 
- p�id�lení bytu dle po�adníku p. Miloši Jirouškovi, byt �. 9 o velikosti 2+1, 1. kat., nám. Sv. Michala 510,
- ceník pro užívání mobilního kluzišt�, 
- termíny jednání RM na rok 2011. 

RM  r o z h o d l a: 
- o p�ijetí dotací a uzav�ení Smluv o poskytnutí dotace z rozpo�tu Moravskoslezského kraje na akce 

Snížení energetických náro�ností u objekt� Mate�ská škola Jesenická 448 a Základní škola Školní 477. 
- o uzav�ení smlouvy o dílo mezi M�stem Vrbno pod Prad�dem a Ing. Markem Ba�urou na vypracování 

energetického auditu objekt� na nám�stí Sv. Michala 510-515, 
- na základ� protokolu komise z hodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace Splašková 

kanalizace Mnichov – Železná, p�id�lit zakázku firm� AQUAstop v.o.s., U Stadionu 5, Bruntál, 
- o zachování  jednosm�rného  provozu  na  ul.  Palackého  od   k�ižovatky   s  místní   komunikací   K�ivá 

a k�ižovatkou s místní komunikací Polní. 

RM  o d s o u h l a s i l a: 
- soupis p�islíbených dar� p�ísp�vkové organizace Domov pro seniory Vrbno, 
- zm�nu licence autodopravci Veolia Transport Morava a.s. k provozování ve�ejné linkové osobní dopravy 

na lince 950 104 Jeseník-Olomouc-P�erov, 
- návrh oprav st�echy a oken bytového domu Železná 68 za finan�ní spoluú�asti nájemník� ve výši 35% 

z celkové ceny, 
- vým�nu  oken  za  finan�ní spoluú�asti majitele pí. Ji�ina Kou�ilová, byt �.3 o velikosti 3+1, Husova 493 

a p. František Václavík, byt �.9 o velikosti 2+1, Ve Svahu 431, 
- výstavbu  výrobní  haly  „Nástrojárna“  Vrbno  pod  Prad�dem  na  pozemcích p.�. 861/2, 861/14, 861/28 

a 861/29 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem a dopravní napojení dvou sjezd� pro vozidla a jednoho vstupu pro 
p�ší na místní komunikaci ul. D�lnická. 

Dále se RM zabývala p�ípravou materiálu na prosincové ZM. 
Ing. Lasota Miloš 

místostarosta 

Na kluzišti se ceny nezvedly  
Rada m�sta odsouhlasila ceník bruslení na mobilním kluzišti v areálu TJ Sokol. Na oblíbeném plácku budou 

celou zimu d�ti i dosp�lí bruslit za stejnou cenu jako v minulých sezónách, z�stalo také zvýhodn�né rodinné 
vstupné. Také skiareál nad Penzionem U Hradil� nabízí možnost sportovního vyžití, tentokrát p�íznivc�m 
alpského lyžování a snowboardu, vlek se tu poprvé rozjel ve st�edu 22. prosince.                 

Foto: Jitka Musilová 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 

Zprávy z radnice 
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Vrbenská tra� už je v systému ODIS  
V den celostátní zm�ny jízdních �ád� v ned�li 12. prosince 2010 se vrbenská železni�ní tra� stala sou�ástí 

integrovaného  dopravního  systému  Moravskoslezského  kraje  ODIS.   Na  trati  mezi  Vrbnem  pod  Prad�dem 
a Miloticemi nad Opavou jsou linky vedeny pod ozna�ením V17 a platí na nich tarif ODIS pro p�edplatní 
jízdenky na p�íslušné zóny a tarif Viamont Regio a.s.  

Lepší ochrana Vrbna p�ed velkou vodou  
Dobrá zpráva p�išla v prosinci ze státního podniku Lesy �R v Hradci Králové. Ty ukon�ily t�etí záv�re�nou 

etapu preventivních protipovod�ových opat�ení na tocích St�ední Opava a Bílý potok, p�i nichž byla dokon�ena 
stabilizace  dna koryta St�ední Opavy a postaveny byly další p�í�né objekty - spádové balvanité kamenné skluzy 
o výšce od jednoho do dvou metr�. Celkové náklady akce, která zajistí lepší protipovod�ovou ochranu m�sta 
Vrbna  a   silni�ní   páte�ní   komunikace   na   pravém   b�ehu   St�ední   Opavy,   dosáhly   38  milion�   korun. 
O protipovod�ových opat�eních se za�alo jednat po ni�ivé povodni v roce 1997, první etapa pak byla dokon�ena 
v roce 2008. Podle sd�lení tiskového mluv�ího Les� �R Zby�ka Boublík se na toku St�ední Opavy postavil lapa�
splavenin, který má významnou reten�ní schopnost zadržet objem št�rk� blížící se mase transportované stoletou 
povodní. P�i druhé etap� završené v roce 2009 byl upraven sklon dna migra�n� prostupnými balvanitými 
kom�rkovými skluzy a stabiliza�ními pásy, opevn�ny byly také b�ehy a na Bílém potoce vybudována p�ehrážka 
pro záchyt splavenin.               Foto: Lesy �R 

Vrbno mým objektivem 
Paní zima p�ikryla Vrbensko bílou duchnou a tak se do�kali i ti, kte�í cht�jí do naší fotosout�že poslat snímky 

m�sta v poetické i drsn� ledové kráse. P�ipomínáme, že fotosout�ž „Vrbno mým objektivem“ b�ží, sout�žíme ve 
dvou kategoriích – fotografové do 10 let a fotografové od 11 do 100 let. Propozice sout�že najdete v minulých 
�íslech Zpravodaje a na webových stránkách m�sta (www.vrbnopp.cz) . Sout�žní práce m�žete posílat nejpozd�ji 
do 30. dubna, pak se na internetových stránkách m�sta rozb�hne hlasování, které potrvá do 5. �ervna. Nejlepší 
auto�i budou odm�n�ny v obou kategoriích digitálním fotoaparátem, další pak hodnotnými knižními cenami. 
Fotosout�ž je sou�ástí kalendá�e akcí ke 400 let�m povýšení Vrbna na m�sto a nejlepší práce se objeví také na 
výstav� po�ádané v rámci oslav. 

Na stylovém m�stském plesu bude La�a Kerndl s orchestrem  
V roce oslav 400 let povýšení Vrbna na m�sto bude jednou z událostí ples m�sta a m�stských organizací. 

Slavnostní ve�er 25. b�ezna od 20 hodin v Klubu Mír se ponese v elegantním stylu mezivále�ných let, kdy mód�
dominovala štíhlá protáhlá silueta, šaty ke kolen�m i na zem, sv�t objevil nylonky, pozd�ji akcentoval ší�i ramen 
k vosímu pasu, nosily se slušivé klobou�ky, �elenky i lehou�ká boa, kouzelné st�eví�ky i dlouhatánské korálkové 
š��ry. Budeme  rádi,  když  p�ijmete  pozvání  na  ples m�sta a m�stských organizací, který bude v novém stylu, 
a letos se spolupo�ádajícím klubem Vrbenské Klubí�ko. 
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Hlavní hv�zdou plesu bude �eský král swingu La�a 
Kerndl se svým orchestrem, který po p�ldruhahodinovém 
vystoupení k tanci i poslechu povede také aukci um�leckých 
d�l. Ano, letos si na plese m�žete vybrat hodnotné výtvarné 
dílo a jeho koupí podpo�it dobrou v�c. Na plese bude hrát 
také  další  kapela,  p�ipravujeme  zajímavý program, sout�ž 
i bohatou tombolu.  

Letošní m�stský ples bude jednou z nejvýznamn�jších 
akcí, po�ádaných  v  rámci  oslav  400  let  m�sta,  pozna�te  
si  25.  b�ezen ve svém kalendá�i na rok 2011.               

Mgr. Alena Kiedro�ová 
        
                   Ad koláž – Zdroj: internet 

Od školního roku 2010 - 2011 má Soukromá st�ední odborná škola PRIMA s.r.o. v Rýma�ov� studenty zcela 
nového studijního oboru – Pracovník v láze�ských službách a ve službách wellness. Obor je jedine�ný, takovou 
specializaci nenabízí žádná st�ední škola v republice, i když n�které školy vycházejí ze stejného rámcového 
vzd�lávacího programu. Proto pedagogický tým školy o�ekává, že o absolventy bude ve státních i privátních 
lázních v zemi zna�ný zájem. Nem�li by mít problém najít zam�stnání, a tedy po maturit� dál rozši�ovat �ady 
uchaze�� o práci. „Tento studijní obor vznikl po d�kladné analýze na trhu práce ve spolupráci s Ú�adem práce 
v Bruntále, proto se dá p�edpokládat vysoká uplatnitelnost našich absolvent� v nejbližší budoucnosti,“ potvrdil 
statutární zástupce �editele školy Mgr. Marek Bocián. 

Absolventi najdou práci v lázních, a nejen tam 
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Studijní obor je vhodný jak pro dívky, tak pro chlapce, zatím však nejsou zkušenosti, zda by nároky zvládli 
také mladí lidé se sníženou pracovní schopností. Podle Mgr. Bociána školní vzd�lávací program vychází 
z rámcového vzd�lávacího programu Masér sportovní a rekondi�ní. „Ve své podstat� se jedná o masáže, ale náš 
vzd�lávací program obsahuje více jak desítku terapeutických technik, a ne vždy masérských. Svým zp�sobem je 
to p�edstupe� fyzioterapie a naši absolventi by m�li mít dobrý základ pro vysokou školu tohoto zam��ení.“ Od 
prvních týdn� prochází studenti láze�ským provozem, na praxi škola klade zna�ný d�raz. Praktická výuka 
celoro�n� probíhá ve státních lázních Karlova Studánka. „Spolupráce s lázn�mi je velmi dobrá, proti jiným 
studijním obor�m byl práv� toto zám�r, aby si studenti teoreticky nabyté znalosti vyzkoušeli i v praxi. Protože 
máme žáky tém�� z celé Moravy, tak prázdninová praxe probíhá v r�zných typech za�ízení od lázní p�es 
sanatoria, rehabilita�ní ústavy až po wellness centra.“ 

N�které zájemce o studium m�že odradit školné, které se na soukromých školách hradí. „V naší škole je ve 
výši 12.800 korun za školní rok, nemusí se ale uhradit naráz. Lze využít splátkového kalendá�e. Existuje i systém 
redukce náklad� prost�ednictvím úlev ze školného, a to formou sociální nebo prosp�chové úlevy,“ potvrdil Mgr. 
Bocián. P�ijímací zkoušky škola neorganizuje, žáky p�ijímá na základ� prosp�chu na základní škole. Pro chlapce 
a dívky z Vrbenska m�že mít p�itažlivost velmi p�ijatelná vzdálenost školy od místa bydlišt�, ale zejména 
skute�ná šance najít práci v oboru, který se rozhodli vystudovat.  

Mgr. Alena Kiedro�ová, foto: archív SSOŠ Prima s.r.o. 

Zastupitelstvo m�sta na svém 2. zasedání dne 13. 12. 2010 schválilo vydání t�chto nových obecn� závazných 
vyhlášek: 

OZV  �. 2/2010  o  místním   poplatku  za  provoz  systému  shromaž�ování,  sb�ru,  p�epravy,   t�íd�ní 
a odstra�ování komunálních odpad� – tato vyhláška nabývá ú�innosti dne 1. 1. 2011. 

Sazba poplatku za komunální odpady se touto vyhláškou nem�ní, takže poplatek i v roce 2011 �iní K� 490,-
pro poplatníka za kalendá�ní rok. 

OZV �. 3/2010 o místních poplatcích – tato vyhláška nabývá ú�innosti dne 1. 1. 2011. 
Sazby místních poplatk� se touto vyhláškou  rovn�ž nem�ní, až na sazbu místního poplatku  za ubytovací 

kapacitu, kde došlo ke zvýšení poplatku za každé využité l�žko a den ze 4,- K� na 6,- K�. 

Vzhledem k tomu, že v textu obecn� závazných vyhlášek došlo jen k malým úpravám a sazby poplatk�
z�stávají až na výše uvedené stejné, nejsou tyto vyhlášky v písemné podob� p�ílohou tohoto Zpravodaje. 

Úplné zn�ní dot�ených obecn� závazných vyhlášek  je zve�ejn�no na webových stránkách m�sta, v písemné 
podob� jsou vyhlášky k dispozici na finan�ním odboru M�Ú ve Vrbn� pod Prad�dem.  

Dana Magdálková 
vedoucí finan�ního odboru 

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  

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 

Informace finan�ního odboru 

T�íkrálová sbírka 
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V pátek 26. listopadu se v t�sném sousedství vrcholu hory Kop�ivník, poblíž Anenské myslivny, obnovoval 
dávno zapomenutý k�íž, který zde stával už n�kdy v historii. 

Možná se na n�m podepsal zub �asu, nebo byl svržen k zemi, protože p�ekážel p�i t�žb� d�eva.  
Paní Helena Rusková, která pravideln� p�ispívá do Deníku svými tipy na turistické výlety, se o tomto k�íži 

zmi�ovala již v jednom svém letošním �lánku. K�íž je po�ád zna�en i v n�kterých mapách. Paní Rusková se 
za�ala o ztracený k�íž zajímat v souvislosti s pátráním po historii pomníku na staré silnici nad Vrbnem, které se 
�íkalo a dodnes �íká Poštovní. Oslovila n�které ob�any Vrbenska, kte�í jí ale p�i hledání moc nepomohli.  

„Nakonec jsem oslovila pana u�itele Jaromíra Kummera a s p�ekvapením jsem zjistila, že nejenom zná historii 
pomníku, ale vlastní i historický dokument. Pan Kummer p�idal informaci, že nedaleko pomníku stával k�íž, 
kterému se �íkalo P�lmílový a který on osobn� ješt� pamatuje.“ �ekla Helena Rusková.  

„Jak o pomníku, tak o k�íži se zmi�uje starý n�mecký Pr�vodce Vrbnem a okolím z roku 1888, kterého mi pan 
Kummer zap�j�il“, dodala Rusková a up�esnila, že k�íž byl nazýván „P�lmílový“, protože do místa, kde stával, 
bylo z Vrbna p�l míle (pozn.: rakouská poštovní míle m�la 7 585,9 metru) 

Paní  Rusková  informovala vrbenskou starostku Helenu Kudelovou, která se za�ala o k�íž zajímat a uvažovat 
o jeho obnov�. V�ci se daly do pohybu. ,,K�íž byl vyroben z mod�ínu stola�em Josefem Treimerem a základní 
desku a vzpínání k�íže sponzorsky zajistila stavební a konstruk�ní firma Kamenský,“ �ekla starostka Helena 
Kudelová.  

Pam�tníci si ur�it� tento k�íž mohou pamatovat ješt� z minulosti, když sm�rem k Anenské myslivn� chodívali 
na procházky, nebo sbírat h�iby. Obnovením k�íže se tak navrátila další památka z historie m�sta Vrbna pod 
Prad�dem.  

„K�íž by ur�it� m�l stát dalších n�kolik desetiletí. Domlouvali jsme se už  s lesníky a hajným místního revíru, 
aby na k�íž dohlédli,“ uzav�ela starostka Kudelová.     

Radek Vráblík 

V sousedství vrcholu hory Kop�ivník se vzpínal P�lmílový k�íž 
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 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 únor 2011:
Psychologická poradna -  st�eda 19. 01. 2011     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 05. 01. 2011     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -        úterý 11. 01. 2011    -  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. 

MUDr. Eva Matelová, praktická léka�ka, Sadová 310, Vrbno pod Prad�dem, tel. 554 752 091 

Po   8.00 – 13.00 hod 
Út   8.00 – 13.00 hod 
St    8.00 – 13.00 hod 
�t 13.00 – 18.00 hod (od 16.00 do 18.00 hod jen pro objednané pacienty) 
Pá   8.00 – 13.00 hod 

Nejen svým pacient�m vše nejlepší v Novém roce. 
MUDr. Eva Matelová 

Vloupal se do sklep�
Propojení sklep� u t�í obytných dom� ve Vrbn� pod Prad�dem využil dosud neznámý pachatel, který v dob�

od 26. do 27. 11. 2010  vešel  do jednoho z nich a pak zde  již m�l volný pohyb.  Následn� vnikl násiln� do �ty�
sklep�  a  ze t�í odcizil prací gel, dámské jízdní kolo, rybá�ský vak s teleskopickými pruty, navijáky, podb�rákem 
a výsuvné hliníkové vidli�ky. Svým jednáním zp�sobil škodu ve výši p�es 11 tisíc K�. 

Posílení výkonu služby v zimních rekrea�ních st�ediscích
Vzhledem ke klimatickým a sn�hovým podmínkám a p�edpokládanému náporu turist� a lyža�� bude probíhat 

tak, jako v každém roce v tomto období, zejména o víkendech, bezpe�nostní opat�ení policist� v zimních 
rekrea�ních st�ediscích v Karlov�, Malé Morávce a Karlov� Studánce. Budeme zvýšen� dohlížet na  ochranu 
ve�ejného po�ádku, majetku osob a zajišt�ní bezpe�nosti a plynulosti silni�ního provozu.   

Po nehod� mu za�ala ho�et baterie
V 15:35 hodin dne 2. 12. 2010 mezi obcemi Široká Niva a Kunov došlo k dopravní nehod� dvou osobních 

vozidel. 34letý �idi� s vozidlem Peugeot z�ejm� nep�izp�sobil rychlost auta stavu a povaze vozovky a na 
rozb�edlém   sn�hu   dostal  po  projetí  pravoto�ivé  zatá�ky  smyk.  Vyjel  do  protism�ru,  kde  se  �eln�   st�etl 
s protijedoucím vozidlem Nissan, které �ídil 48letý muž. Po nárazu došlo k zaho�ení baterie u Peugeotu, které 

Centrum sociálních služeb 

Oznámení o zm�n� ordina�ních hodin od 1. ledna 2011 
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uhasili p�ivolaní hasi�i.  P�i nehod� se lehce zranil mladší �idi� a byl p�evezen do nemocnice. Požití alkoholu 
bylo vylou�eno dechovou zkouškou. Zp�sobená škoda �iní 300 tisíc K�.  

Poškození silni�ního válce
V  dob� od 11. 11. 2010  do 12. 11. 2010 neznámý pachatel poškodil v obci Karlovice - místní �ást Zadní Ves 

- odstavený silni�ní válec VV 200. Došlo k poškození  jedné plexisklové výpln� kabiny válce, skla dvou zadních 
bílých p�ídavných svítilen, elektroinstalace válce a ovládacího lanka.  

Prvotn� byl p�ípad šet�en jako p�estupek proti majetku. Následn� dodate�ným vy�íslením výše škody, která se 
pohybovala okolo 9 tisíc K�, došlo k p�ekvalifikování v�ci na p�e�in poškození cizí v�ci.    

Byla zabrána do hry a p�išla  o kabelku
Dne 14. 12. 2010 v restauraci ve Vrbn� pod Prad�dem v dob� od 15:00 do 17:00 hodin neznámý pachatel 

p�istoupil k 58leté  žen�, která v uvedenou dobu byla zabrána  do hry  na výherních automatech. Pachatel využil 
nepozornosti ženy a odcizil jí kabelku, kterou m�la voln� odloženou vedle sebe. Odcizená  kabelka obsahovala 
dv� pen�ženky s platebními kartami a to v�etn� uvedených PIN kód�. Pachatel zp�sobil žen� celkovou škodu 
okolo 1 500  K�.         Komisa� por. Bc. Pavla Tušková 

od 20. 10. do 20. 11. 2010 

Hasi�i ve Vrbn� p. P. a jejich práce v roce 2010
V roce 2010 má výjezdová jednotka požární ochrany ve Vrbn� pod Prad�dem, za�azená v kategorii JPOII/2, 

celkov� 24 �len�. Disponuje 5 hasi�skými vozidly. Jsou to: cisternová automobilová st�íka�ka (CAS) 24 Tatra 
815 Terrno, CAS 32 Tatra 815, Požární plošina 20m na podvozku Škody 706, dopravní automobil VW 
Transporter a také CAS 16 Praga V3S. 

B�hem roku 2010 bylo provád�no teoretické školení, zam��ené na bezpe�nost práce u zásahu, zdravotnickou 
p�ípravu,  práci  ve výškách a nad volnou hloubkou, školení dýchací techniky, rádiového spojení v jednotkách 
PO aj.. Praktického výcviku s technikou hasi�� M�sta Vrbna pod Prad�dem se zú�astnila jednotka jak na území 
m�sta, tak i mimo n�j, nap�. praktický výcvik ve cvi�ném polygonu v Bruntále, dále jsme provád�li ukázky, nap�. 
vyprošt�ní osob z havarovaného vozidla v Karlovicích. V roce 2008 byla uzav�ena mezi Hasi�ským záchranným 
sborem Moravskoslezského kraje a M�stem Vrbno pod Prad�dem dohoda o vykonávání odborné praxe. Díky ní 
od tohoto roku �lenové naší jednotky vykonávají s p�íslušníky Hasi�ského záchranného sboru na stanici Bruntál 
tuto službu. V dob�  praxe �lenové získávají pov�domí o práci profesionálních hasi��, ú�astní se školení, výjezd�
a také získávají další zkušenosti s hasi�kou �inností a materiálem.  

Letošním nejdelším zásahem byla v�trná smrš� v m�síci kv�tnu. Hasi�i strávili na našem území spousty hodin 
odstra�ováním p�ekážek a zpr�jezdn�ním silnic do našeho m�sta. Za tuto �innost jsme byli ocen�ni generálním 
�editelem Hasi�ského záchranného sboru �R za p�íkladnou práci. B�hem t�í dn� jsme byli posláni k 18 zásah�m 
k odstran�ní nebezpe�ných stav�. 

Do  20. 12. 2010  tohoto  roku  jsme  zasahovali  u  105 událostí ve m�st� i mimo n�j. Z toho bylo 17 požár�, 
17 dopravních nehod, 59 technických pomocí r�zného druhu – odstran�ní nebezpe�ných stav�, �ezání strom�, 
odchyt nebezpe�ného hmyzu aj., dále 7 únik� nebezpe�ných látek a 5-ti jiných zásah�, jakými byly záchrana 
osob a zví�at z výšky, hloubky �i vody.    

Z�izovatelem jednotky je M�sto Vrbno p. P., tímto bych rád pod�koval zástupc�m M�stského ú�adu ve Vrbn�
za vlídný p�ístup p�i prosazování našich požadavk�. Je však d�ležité si uv�domit, že práv� �innost a podpora 
m�sta vede k efektivn�jšímu chodu jednotky a �lenové mají lepší podmínky pro zdolávání zásah� všech druh�, 
kvalitn�jší podmínky pro výcviky, které jsou nedílnou sou�ástí akceschopnosti a tímto jsme lépe p�ipraveni 
k rychlé pomoci práv� obyvatel�m našeho m�sta a p�ilehlého okolí. Nakonec pat�í dík také rodinám, od kterých 
mnohokrát odbíháme, n�kdy i v situacích, kdy by si to naše prot�jšky �i d�ti neúpln� p�ály, ale mají s naším 
koní�kem, �i dá se �íct profesí, pochopení. 

Hasi�i p�ejí obyvatel�m Vrbna a jeho širokého okolí v novém roce hodn� zdraví, št�stí, pohody a úsp�ch�. 
Za  JSDH Ond�ej Chalupa – velitel jednotky  

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 

150
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Studenti v plné p�íprav�
Sn�hová nadílka posledních dn� d�lá v�tšin� sportovc� Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem radost 

a p�ipomíná jim, že se blíží období závod�, ve kterém by m�li prodat vše, co natrénovali. Skupina alpských 
disciplin má za sebou vyda�enou p�ípravu na sn�hu ( t�i pobyty na rakouském ledovci Stubai) a ješt� p�ed Vánoci 
nasko�í do závodního koloto�e. B�žci na lyžích absolvovali objemovou p�ípravu v italském Livignu a nyní se již 
piln� p�ipravují v domácích podmínkách, aby prokázali svou výkonnost na závodech po celé republice. Krajské 
závody startují již 19.12.2010 v B�idli�né  a ješt� do konce roku (26.12.2010) by se m�l odjet i závod ve Vrbn�
pod Prad�dem. Nejlepší ze skupiny orienta�ních sport� se p�ipravují za velmi mrazivého po�así  na sezónu 
lyža�ského orienta�ního  b�hu  v  Norsku.  Také  snowboar�áci nezahálejí a pln� využívají  výborných podmínek 
v našem regionu. Jediní, komu  sn�hová nadílka zkomplikovala p�ípravu, jsou cyklokrosa�i, ovšem i ti se state�n�
perou s p�írodou i soupe�i p�i vrcholech cyklokrosové sezóny.   

Kopeme za lepší �asy pro Ke�u
V rámci Sv�tové školy se Sportovní gymnázium ve Vrbn� pod Prad�dem rozhodlo zam��it na problematiku 

chudoby. Našim student�m je toto téma blízké, v minulých letech k nám zavítali hrá�i organizace Fotbal pro 
rozvoj, n�kte�í je m�li ubytované p�ímo v rodinách. Proto nám p�ipadalo nejlepší, pokra�ovat na známém tématu. 

Sv�tová škola se na škole realizuje formou mimoškolní aktivity, zapojeno je do ní dvanáct student�. Naše cíle 
byly dva. Na jedné stran� informovat studenty o chudob� ve sv�t�, na stran� druhé samotná realizace projektu 
v�novanému práv� chudob�.  

Jakmile jsme došli k plánování akce, nechali jsme na studentech, aby vymýšleli aktivity, které by mohly být 
sou�ástí dne pro Ke�u. Studenti m�li nápady vesm�s podobné, n�které nás však svou nápaditostí a originalitou 
p�íjemn� p�ekvapily. To nás jen utvrdilo v názoru, že je dobré dát student�m volnost a svobodu v rozhodování, 
plánování a realizaci.  

Náš projekt jsme cht�li realizovat v �ase p�edváno�ním, protože jsme p�edpokládali, že toto období vybízí ke 
konání dobrých skutk�, kterých není nikdy dost. Akce s názvem Ke�a se konala  9. 12. 2010 v kulturním 
st�edisku ST	ECHA.  

Po tom, co jsme si naplánovali hrubý pr�b�h akce, jsme se vrhli na propagaci. Studenti v komunika�ní výuce 
vymýšleli  slogan,  ten  výherní  si  vysloužil místo na reklamním plakátu. Zn�l takto: „Je akce s Ke�ou, kopa�ky 
a mí�e s sebou.“ Což dostate�n� vystihuje cíl naší akce-vybrat kopa�ky a mí�e pro hrá�e organizace Fotbalu pro 
rozvoj. V rámci reklamní strategie jsme nechali plakát vytisknout v místních novinách, týden p�ed akcí jsme 
objednali denní hlášení v místním rozhlase, tomu mohl uniknout opravdu málokdo! Neopomenutelnou reklamou 
nám byly plakáty rozv�šené všude po m�st�. Vzhledem k tomu, že byla akce dobro�inná, m�sto nám poskytlo 
reklamní plochy a rozhlas zdarma.  

Na realizaci programu se z velké �ásti podíleli sami studenti. Jejich úkolem bylo vymyslet si stanovišt�, na 
kterých by se d�ti zábavnou formou dozv�d�ly n�co o sledované problematice. Z tohoto úkolu vzniklo p�t 
stanoviš�: test o Keni, poznáva�ka afrických zví�at, problémy Keni spolu s návrhem �ešení. Další dv� stanovišt�
si kladla za cíl rozvíjet dovednosti d�tí - namaluj si svou Ke�u a korálková dílna. Tento workshop byl sou�ástí 
dopoledního programu pro ZŠ, který jsme m�li naplánovaný na dv� etapy. První etapa pat�ila 6. t�ídám a prim�
našeho gymnázia, druhá pak 5. t�ídám. Za dopoledne nás tedy navštívilo n�co p�es stovku d�tí nejen z Vrbna, ale 
i z blízkého okolí. 

Dílny však nebyly jediným lákadlem. P�edcházelo jim promítání ankety, kterou nato�ili naši studenti v ulicích 
m�sta a školy. Její výsledky pak nastínily, jak bídné jsou znalosti o této zemi. A co by to bylo za akci Ke�a bez 
rodilého Ke�ana?! Osobnost Maurice Otungy (pocházejícího ze stejného kmene jako americký prezident Obama) 
upoutala žáky asi nejvíce. Jeho p�ednáška o Keni, která p�edcházela workshopu, je dokázala upoutat, africkým 
tancem je p�ekvapil, �eským „NE�UM“ pobavil. Nejv�tším úlovkem z dopoledne tedy nebyl africký náhrdelník, 
jak jsme p�edpokládali, ale fotka �i podpis Ke�ana.  

Odpoledne pak pat�ilo ve�ejnosti. P�ednáška zde byla uzp�sobena publiku, stanovišt� z�stala, aby i dosp�lí 
m�li možnost vyzkoušet své znalosti a dovednosti. Ocenili také ochutnávku fair trade kávy, �aje a kapu�ína, 
mnozí pak využili i možnost nákupu t�chto výrobk�. 

Sou�ástí naší akce byla výstava fotografií, vedle které se kr�il stolek s jedním mí�em a párem kopa�ek (aby 
návšt�vník�m bylo jasné, kam dary odložit). Když jsme pak uklízeli prostory, na stolku jsme napo�ítali sedm 
mí�� a p�t pár� kopa�ek. Ve sklenici „dobrovolné vstupné“ na nás �ekalo 632k� pro nákup dalších fotbalových 
pot�eb. Sbírka kopa�ek a mí�� však stále trvá, proto tato �ísla (snad) nejsou kone�ná. 

Aktuality ze Sportovního gymnázia 
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Dovolím si tvrdit, že našim student�m realizace této akce nep�inesla „pouze“ znalosti o problematice chudoby, 
ale také dovednosti v realizaci a koordinaci podobných projekt�, s nimiž se setkají nejen ve školním sv�t�, ale 
také v profesním život�.  

Lucie Popovi�ová a Martina Benedikovi�ová pro Zpravodaj Sv�tové školy 
Sportovní gymnázium ve Vrbn� pod Prad�dem 

Doba d�ev�ná – informace o projektu
Od 1. 9. 2010 žáci pracují na úkolech spojených s napl�ováním projektu Doba d�ev�ná. Již jsem Vás 

informovala o adapta�ním kurzu pro primu a kvintu, o poznávacím výletu do Arboreta v Novém Dvo�e u Opavy 
a do zoologické zahrady v Ostrav�. Další úkoly pro žáky jsou realizované p�ímo ve výuce. Nap�íklad v �eském 
jazyce a v cizích jazycích formou slohových prací, v chemii formou laboratorní práce, ve výtvarné výchov�
formou vhodné výtvarné metody, atd. Veškeré výstupy prací žák� jsou vystavovány v p�ízemí budovy školy, 
kam všechny zveme. Další aktuální informace najdete ve vitrín� školy, kterou máme umíst�nou u pošty. 

SG Vrbno p. P. nabízí stravování pro cizí strávníky.  
Ob�d se skládá z polévky, hlavního jídla, ovoce / zelenina nebo kompotu a pití. 

Cena jednoho ob�du je 56,- K�
Odb�r je možný ve školní jídeln� (Žižkova 577) do nosi�� nebo zkonzumovat p�ímo na míst� v �ase mezi 11:30 - 
12:00 hod. 

Kontakt na školní jídelnu: 554751087 

Sportovní klub p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem, o.s. - lyža�ské b�žecké trat�
Každoro�n� pro turistickou ve�ejnost p�ipravuje lyža�ské b�žecké trat� v okolí Vrbna pod Prad�dem. 

Upravované lyža�ské stopy za�ínají nad h�bitovem a vedou ke sjezdovce, od které pokra�ují sm�rem na 
Annaberg nebo Malou Hv�zdu a Hv�zdu. Nebo m�žete od h�bitova jet vpravo okolo b�ízek a pak po tzv. 
„Raketovce“, až se napojíte na upravované trat�, které vedou na Annaberg, Malou Hv�zdu a Hv�zdu. 

Bližší informace o stavu tratí najdete na www.okolovrbna.blog.cz, které pro vás aktualizuje Ing. Leopold 
Kolá�, který lyža�ské b�žecké trat� v letošní zim� p�ipravuje. 

Touto cestou žádáme všechny milovníky ps�, aby po upravených tratích nechodili ven�it své milá�ky!  
Úprava lyža�ských tratí je �asov� i finan�n� nákladná a vy ji ni�íte svou ch�zí a výkaly svých ps�. 

Závod v b�hu na lyžích B�idli�ná
V sobotu 18. prosince se konaly první závody zimní sezóny v b�hu na lyžích. Po�adatelem byla TJ Kovohut�

B�idli�ná.  Svoje síly zm��ili b�žci všech kategorií od nejmenších benjamínk� po muže a ženy.  �lenové SK p�i 
Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem se závodu rovn�ž zú�astnili a nevedli si v�bec  špatn�.  V kategorii  
benjamínk�  vybojovala  3 .místo  Karolína  Klechová.  Dále  následují  výsledky  sv��enc�  Leopolda  Kolá�e:  
v   nejmladších  žácích  obsadil  3. místo  Tomáš Petlach, z mladších žák� byli 5. Ji�í Tka�ík, 6. Tomáš Kory�an 
a 7. Daniel Jelínek. Ve starších dorostenkách vyhrála Ludmila Jarošová, mezi staršími dorostenci se na 2. míst�
umístil Patrik Thomas , 4. místo obsadil Václav Žabí�ek . V mužích  skon�il na 2. míst� trenér orienta�ních 
b�žc� SG Vrbno  Richard Klech.  Fotografie ze závodu m�žete shlédnout na webových stránkách  pana Leopolda 
Kolá�e (http://picasaweb.google.com/Leopoldk1/ZavodyBridlicna#) a Lubomíra Tome�ka (http://regesport-
2.blog.cz/) 

Radek Pe�áz – trenér b�žc� na lyžích SG Vrbno 

Soust�ed�ní v Livigno
Druhá polovina listopadu je pro b�žce na lyžích každoro�n� ve znamení netrp�livého o�ekávání sn�hové 

nadílky s možností za�ít trénovat na b�žkách.  I v letošním roce nebyly sn�hové podmínky v �echách i na 
Morav� p�íznivé, proto se skupina b�žc� na lyžích Sportovního gymnázia ve Vrbn� vydala za sn�hem do 
italského Livigna.  Tréninky   probíhaly  v nadmo�ské výšce 1900m. n. m.  na výborn� upravovaných tratích, na 
kterých se každoro�n� jezdí  sv�toznámý závod  La Sgambeda, za�azený do seriálu dálkových b�h� Euroloppet.  
Soust�ed�ní bylo  zam��eno na  objemovou p�ípravu a p�edevším na nácvik techniky.  I když rtu� teplom�ru p�i 
trénincích n�kolikrát klesla na   – 25°C ,  sv��enci se s t�mito t�žkými podmínkami bez v�tších problém�
„poprali“.   Výcvikový tábor splnil ú�el  a p�ejme si, aby naši  mladí sportovci v nadcházející závodní sezón�
úsp�šn� reprezentovali nejen Sportovní gymnázium , ale i m�sto Vrbno. 

Radek Pe�áz – trenér b�žc� na lyžích SG Vrbno 
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Akce Ke�a - pod�kování
Ve �tvrtek 9. 12. prob�hla v kulturním st�edisku ST	ECHA akce Ke�a. Na této akci se studenti Sportovního 

gymnázia snažili p�iblížit ve�ejnosti africkou kulturu, p�ipravili si pro n� ochutnávku Fairtrade výrobk� a pro d�ti 
i r�zné workshopy. Studenti také za�ídili návšt�vu Ke�ana, který zde p�ednášel o situaci v Keni. Sou�ástí této 
akce byla také charitativní sbírka kopa�ek a mí��. Cht�li bychom Vás upozornit, že sbírka bude ukon�ena až 
v kv�tnu v roce 2011. Pokud tedy máte n�jaké kopa�ky nebo mí�e, doneste nám je do ST	ECHY nebo k nám 
na Sportovní gymnázium.  

Tímto bychom také cht�li pod�kovat všem, kte�í se naší akce zú�astnili, zvlášt� Základní škole ve Vrbn� pod 
Prad�dem  a  Základní  škole  Karlovice.  Dále d�kujeme Mgr. Jan� Petlachové, Mgr. Tomášovi Ko�i�kovi, Dis. 
a  kulturnímu st�edisku ST	ECHA za pomoc p�i p�íprav� akce.  Zvláštní dík pat�í Pavlovi a Veronice 
Gamovským za poskytnutí sponzorského daru (nejen na akci Ke�a, ale také na Mikulášské p�edstavení).   

Studenti Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 
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Šachisté bodovali
V pátek 10. 12. 2010 prob�hlo ve ST	EŠE okresní  finále škol v šachu. Naši školu reprezentovala dv�

družstva starších a dv� družstva mladších žák�. Ve svých kategoriích starší žáci skon�ili na druhém a mladší na 
prvním míst�. 

D�kujeme  i  touto  cestou  za  velmi  vst�ícný  p�ístup  paní  Jan�  Olšovské,   vedoucí  zeleniny  a  panu 
RNDr. Svatopluku Májovi, kte�í pot�šili ú�astníky cenami.    

Více na www.zsvrbno.cz

15 let DPS Sedmihlásek
D�tské sborové zpívání má p�i škole ve Vrbn� dlouholetou tradici. Vždy se našli ob�taví pedagogové, kte�í se 

d�tem  ve  spojení  s hudbou  v�novali.  Není  tedy  divu,  že v letošním roce oslavil DPS Sedmihlásek, založený 
z iniciativy paní u�itelky Evy Vackové, svoje patnácté narozeniny.  

Slavnostní koncert k výro�í p�ipravil Sedmihlásek na 3. 12. 2010 ve St�edisku chytrých aktivit. Zapln�nému 
sálu zazpívaly d�ti základního sboru  - Sedmihlásku, i p�ípravky – Modrásk�. Koncert obohatil Komorní sbor, 
jehož �lenky jsou bývalé zp�va�ky Sedmihlásku. Celý slavnostní podve�er byl zakon�en posezením s malým 
ob�erstvením, výstavou a vzpomínkami na uplynulých 15 let. Více na www.zsvrbno.cz. 
�lenové DPS Sedmihlásek p�ejí všem krásné váno�ní svátky a v novém roce hodn� zdraví, úsp�ch� a pohody. 

ZŠ informuje 
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Váno�ní rolni�ka
DPS Sedmihlásek za podpory ZŠ Vrbno pod Prad�dem uspo�ádal 7. 12. 2010 XI. ro�ník sout�že Váno�ní 

rolni�ka v sólovém zp�vu váno�ních písní a koled. Již po n�kolikáté využili organizáto�i vst�ícné spolupráce 
pracovník� St�ediska chytrých aktivit – ST	ECHA – ve Vrbn� p. P., aby p�ipravili sout�žícím d�tem p�íjemné 
prost�edí k jejich p�veckému zápolení.  Výsledky na www.zsvrbno.cz . 
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Slezská univerzita v Opav�
Vzd�lávací centrum v Krnov�

a 
St�edisko kultury a vzd�lávání „St�echa“ 

ve Vrbn� pod Prad�dem 
otevírají 

V. cyklus Univerzity t�etího v�ku 

Letní semestr bude zahájen ve �tvrtek 20. ledna 2011 v 16:00 hodin
ve ST�EŠE ve Vrbn� pod Prad�dem

Vzhledem k tomu, že do  uzáv�rky  tohoto  �ísla  Zpravodaje  nebyly známy termíny p�ednášek a další 
konkrétní informace o studiu, je nutné, abyste tyto sledovali ve výv�sních sk�í�kách m�sta nebo se po 10. lednu 
2011 dostavili do kancelá�e ST	ECHY, kde Vám vše bude sd�leno, p�íp. si hned m�žete vyplnit p�ihlášku. 

Letní  semestr  (leden  –  �erven  2011)  bude  obsahovat  3  p�ednášky  z  d�jin divadla  - Antické st�edov�ké 
a renesan�ní divadlo. P�ednášet bude Mgr. Petra Severinová. 

Dále   4   setkání   -   virtuální   univerzita  -  obor  Astronomie,  který  seznamuje  s  technickým,  výtvarným 
a um�leckým �ešením slune�ních hodin od antiky po sou�asnost. Poznáte také slavné astronomy rudolfínské 
doby.   

Na�a Trzaskaliková 
organiza�ní pracovník U3V ve Vrbn� pod Prad�dem  

  Ve školním roce 2009 – 2010 jsme slavili 10 let p�átelství s polskou MŠ z Glogówku. Tím však dlouholetá 
spolupráce neskon�ila, ale o to více posílila. Vstoupili jsme do druhé desítky. 

  30. 11. 2010 d�ti z MŠ Jesenická navštívily polské kamarády a spole�n� si p�ipomn�ly svátek Sv. Ond�eje. 
P�estože je tahle tradice �eským d�tem celkem neznámá, prožívaly ji s nadšením a aktivn� se zapojily do 
p�ipraveného programu. Tan�ily, zpívaly, sout�žily, dokonce i kouzlily. Za to vše byly odm�n�ny p�knými 
dárky. Den nám ub�hl a my jsme se vy�erpáni, ale spokojeni vraceli dom�, kde na nás už netrp�liv� �ekali 
rodi�e. 

  7. 12. 2010 jsme pozvali d�ti z MŠ z Glogówku na Mikulášskou nadílku v naší mate�ské škole. �ekání na 
p�íchod Mikuláše jsme si zkrátili zimní procházkou váno�n� vyzdobeným Vrbnem a návšt�vou tradi�ní výstavy 
v kulturním st�edisku ST	ECHA. Mohli jsme se pochlubit i váno�ními výrobky, které zhotovily naše d�ti. 
V odpoledních hodinách vypukl hlavní program. Agentura z Prahy m�la p�ipraveny veselé písn�, tance, hry, 
sout�že, ale i dáre�ky, kterými d�ti odm��ovala. Na záv�r nechyb�l ani hodnotný balí�ek od netradi�ního 
Mikuláše. Hry d�tí obou národ� ukon�ily jeden spole�n� prožitý den v adventním �ase. 

  9. 12. 2010 jsme se sešli s rodi�i na váno�ním tvo�ení v mate�ské škole. Sn�hová nadílka za okny nám 
pomohla vytvo�it radostnou p�edváno�ní atmosféru a inspirovala rodi�e i d�ti k výrob� zimních svícn�
z kostkového cukru. Nabídka �inností byla bohatá. Každý m�l možnost vybrat si tu, která mu je nejbližší – 
adventní v�nec zdobený vo�avými perní�ky, výroba sví�ek z pravého v�elího vosku ve tvaru p�ekrásných r�ží, 
t�pytivé stuhy s lepenými váno�ními motivy sloužily k výrob� záv�su. 

  V týdnu od 13. 12. do 17. 12. pozvaly d�ti své rodi�e na posezení u váno�ního strome�ku, aby se pochlubily 
s tím, co se nau�ily. Ku�átka, Berušky i Brou�ci p�edvedli s radostí sváte�ní program, který rodi�e ocenili 
potleskem. A protože k Vánoc�m pat�í i cukroví, nechyb�lo ani nám. Naše hodné maminky i babi�ky se 
postaraly a napekly opravdu jako z cukrárny. P�íjemné setkání skon�ilo až v podve�erních hodinách. Odm�nou 
d�tem byly nové hra�ky pod strome�kem. Naše mate�ská škola se na podzim zam��ila i na prevenci onemocn�ní 
a zajistila d�tem pobyty v solné jeskyni. Pro velký zájem byly d�ti rozd�leny do t�í skupin a pravideln� po dobu 

Univerzita t�etího v�ku 

Náš zimní kalendá� akcí 
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dvou m�síc� každý týden jezdily do Karlovy Studánky. P�kný vztah s rodi�i se nám projevil i p�i této akci, kdy 
nám maminky d�tí ochotn� pomáhaly. 

  P�ejeme všem hodn� zdraví, spokojenosti, pracovních i osobních úsp�ch� v roce 2011 a sou�asn� bychom 
cht�li pod�kovat našim sponzor�m: paní Chovan�ákové, paní Juránkové a panu Plevovi, Odetce a.s. Petr 
Suk za spolufinancování loga na budov� MŠ, GIONARDI – Dušan Zapala� daroval design loga 

                                                                                                 Helena Machetanzová a kolektiv MŠ Jesenická                                                           

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

  

P�ehled teplot za m�síc listopad 

Listopad
den hodina hodnota

teplota max 2.11 12:31 15,6°C
min 30.11 23:32 -12,2°C

rychlost v�tru 13.11 2:25 10,1m/s
srážky m�sí�ní 97,5mm

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

Prosinec do 23.
den hodina hodnota

teplota max 8.12 12:26 7,5°C
min 16.12 6:06 -21,6°C

rychlost v�tru 21.10. 10:24 10,3m/s
srážky m�sí�ní 27,8mm

za den 7.12 3,9mm
za hodinu 7.12 19:30-20:30 1,0mm
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Srážky v listopadu [mm] 17,8 38,1 12,6 41,4 20,7 12,2 20,4 97,5
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Základní škola,D�tský domov,Školní družina a Školní jídelna,Vrbno p.Prad�dem 
nám.Sv.Michala 17, p�ísp�vková organizace,PS�: 793 26, tel./fax 554 751 

720,fax.�editel. 554 753 162 I�O:00852619   e-mail organizace: zsddsdsj@seznam.cz,  
www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

  

Název projektu:“ZLATÉ RU	I	KY“   registra�ní �. projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0003 
PILOTNÍ OV��ENÍ VYTVO�ENÝCH VZD�LÁVACÍCH MODUL�

Nov� vytvo�ené vzd�lávací moduly jsou postupn� zavád�ny do výuky ve školním roce 2010/2011 formou 
jejich pilotního ov��ení. Zavedení modul� do výuky bylo p�edem oznámeno rodi��m a žák�m v byl jim 
vysv�tlen d�vod tohoto zavedení. �innost v jednotlivých modulech je p�izp�sobena v�kovým kategoriím žák� a 
d�tí d�tského domova a také jejich možnostem, schopnostem a mí�e jejich znevýhodn�ní. Jsou využívány  
inkluzivní metody výuky. Jsou zajišt�ny pot�ebné nástroje, p�ístroje, za�ízení, vybavení a výukové pom�cky 
nutné pro zdárný pr�b�h výuky.  

Jsou vytvo�eny postupy a metodiky k zajišt�ní evaluace žák� i vyu�ujících.  
Probíhá hodnocení pilotní výuky v technických dílnách, výtvarných dílnách, IT dílnách,

gastronomických dílnách a environmentálních dílnách.
Pilotní  ov��ení  provád�jí  pedagogové  v  rámci  b�žné  výuky  a  výchovy.  Sou�ástí  výuky  a  výchovy   

jsou i plánované exkurze  na vybraná místa související s vykonávanou �inností v rámci daného vzd�lávacího 
modulu.  

Cílová skupina: D�ti DD a žáci základní školy se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 
Po�et                : 81 d�tí a žák�
Pilotní ov��ení v�etn� evaluace  probíhá od zá�í 2010 do �ervna 2011 

Dne 30. 11. 2010 byl v našem školském za�ízení DEN OTEV�ENÝCH DVE�Í.
Byli pozváni rodi�e žák�

a d�tí DD, pracovníci 
orgánu sociáln� právní 
ochrany dít�te, zam�stnanci 
M�ú ve Vrbn�  pod 
Prad�dem, dále z�izovatel, 
partnerské  d�tské domovy 
a ve�ejnost. Žáci naší školy 
se cht�li pochlubit, co 
všechno dokázali v projektu 
„Zlaté ru�i�ky“.  Bylo 
možné vid�t výuku ve všech 
p�ti vzd�lávacích 
modulech.Cílem tohoto dne 
byla také prohlídka  naší   
základní  školy a d�tského 
domova.   

Mgr. Humlová Danuše  
asistent projektu 

Pilotní ov��ení - „Zlaté ru�i�ky“ 
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Ve spolupráci s projektem „Zlaté ru�i�ky“ jsme zavedli v ZŠ, DD, ŠD a ŠJ tematické dny zdravé výživy. 
Každý m�síc paní kucha�ky ve školní jídeln� p�ipravují pro strávníky jídlo podle dvou recept� od d�tí. 

Recepty, které p�ikládám, va�ily d�ti ve škole s u�iteli anebo na domov� se svými tetami a strýci. Na tematické 
dny máme školu a školní jídelnu vždy od d�tí krásn� vyzdobenou.  

Na poslední m�síc v roce bylo vybráno téma „ryba“. 
Uvedené  recepty  nám  moc  chutnaly,  proto  se  chceme s vámi o n� pod�lit. První recept je od d�tí ze školy 

a druhý od d�tí z domova. V��íme, že si také pochutnáte. 

Ryba dle Petra Voka 
ryba, máslo, �esnek, kmín, s�l, grilovací 

ko�ení 
Porce osolené ryby naskládáme do 

peká�ku, okmínujeme, oko�eníme grilovacím 
ko�ením, p�idáme kousky másla a upe�eme. 

Podáváme s bramborem a zeleninovým 
salátem. 

Dobrou chu�. 

Ryba v alobalu 
ryba, cibule, slanina, máslo, sádlo nebo 

olej, kmín, s�l, �esnekové ko�ení, alobal 
Alobal vyt�eme sádlem nebo olejem, 

p�idáme osolenou rybu. Na rybu položíme 
plátky slaniny a kroužky cibule. Okmínujeme, 
oko�eníme �esnekovým ko�ením. Pe�eme 
v peká�i s trochou vody p�i 200oC asi 20 až 30 
minut podle velikosti ryby. 

Podáváme s bramborem a zeleninovým salátem nebo s chlebem. 
Dobrou chu�. 

Kašáková Eva, vedoucí školní jídelny 

Na konci roku vždy hodnotíme �innost naší Organizace zdravotn� postižených. V letošním roce máme 240 
�len�. Pot�šilo nás, že se projevuje zájem o �lenství, proto se snažíme, abychom pro n� p�ipravili vhodnou, 
p�itažlivou nápl�. Naše d�v�rnice p�icházejí za �leny s p�áním k jejich narozeninám a s dárky k jejich 
významným  životním  jubileím. T�ší nás zájem o p�ipravované zájezdy, letos jsme p�ipravili celkem t�i. Na ja�e 
a na podzim je to oblíbená návšt�va Polska, spojená s nákupem kv�tin. �len�m se líbil i zájezd do Rožnova pod 
Radhošt�m. Poznali jsme zde velmi p�kný skanzen, obdivovali jsme se zajímavými lidovým výtvor�m, 
obdivovali jsme krásu Valašska. I v p�íštím roce máme v plánu uspo�ádat zájezd, který by všechny zájemce 
upoutal. 

Také si vážíme spolupráce a vzájemných vztah� s polskými �leny jejich Základní organizace zdravotn�
postižených z m�sta Glogówku. Navštívili jsme je u nich a oni dvakrát p�ijeli k nám. Spole�n� s námi se také 
zú�astnili  Dlouhé  noci  v  Ludvíkov�.  Návšt�vy  sloužily  ke  sblížení a vzájemnému poznání prost�edí i zájm�
a problém�. P�i t�chto akcích jsme úzce spolupracovali se Spolkem P�átelé Vrbenska.  

Cht�li bychom pod�kovat za zájem, který o naši práci projevují p�edstavitelé M�sta Vrbna pod Prad�dem, 
Obecní ú�ady Ludvíkov a Karlovice. Stejné pod�kování pat�í i p�edstavitel�m jednotlivých firem, které nám 
p�ispívají  sponzorskými  dary.  Navšt�vujeme i Domov pro seniory v Mnichov�. V p�íštím roce bychom cht�li 
ve své práci pokra�ovat. Rádi p�ijmeme návrhy na rozší�ení �innosti. Budeme se snažit svým �len�m pomáhat. 
T�šíme se na spolupráci.  

Do nového roku p�ejeme všem hodn� zdraví, osobní pohody a spokojenosti.  
Edeltraude Obrusníková 

p�edsedkyn� ZO ZP Vrbno pod Prad�dem 

Pokra�ování v tematických dnech zdravé výživy v ZŠ, DD, ŠD a ŠJ 

Základní organizace zdravotn� postižených 
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Rok úsp�šné a bohaté �innosti ukon�ily �lenky Levicového klubu žen ve Vrbn� pod Prad�dem p�edváno�ním 
posezením u strome�ku s vým�nnými dáre�ky, váno�ním cukrovím a dalším ob�erstvením.  

P�edsedkyn�  LKŽ  pí  Marková  všechny  srde�n�  p�ivítala  a  za všechny �lenky pop�ála dv�ma jubilantkám 
a p�edala jim kyti�ky s drobnými dárky. Byly p�ijaty do našeho Klubu také 3 nové �lenky a jeden �len, takže se 
stále rozr�stáme, i když ob�as i n�koho p�irozen� ztratíme. Je nás nyní 37. Když jsme v roce 2006 LKŽ 
zakládaly, bylo nás 17. P�íští rok oslavíme 5 let �innosti, která je stále bohatší a t�ší nás, když se k nám p�ihlašují 
další ženy, �ekla pí Marková. Mezi hosty, které jsem pozvaly, nechyb�l p�edseda OV KS�M s. Ba�go� a za 
výbor KS�M byl p�ítomen s. Klí�ník. Nechyb�li ani naši hudebníci a zp�váci manželé Frankovi, kterým 
vd��íme, že m�žeme po�ádat tane�ní zábavy pro seniory i ostatní ob�any, oslavy MDŽ, p�edmájové veselice 
apod.  

V lednu 2011 chceme poprvé uskute�nit „Spole�enský MINI PLES“. V plesových róbách, které mnohým 
ženám visí ve sk�íních. Jen t�ch muž� nám na zábavách stále chybí. N�jak je to neláká, nebo spíš jsou pohodlní. 
Ale naše ženy – ty si opravdu vysta�í i samy a baví se tak úžasn�, že zapomenou na všechny trable, které život 
p�ináší. Z toho máme pochopiteln� radost.  

O tom by mohl  vypráv�t i p�edseda OV KS�M s. Ba�go�, který pravideln� k nám na zábavy jezdí a d�v�ata 
protan�í. On také v pr�b�hu besedy velmi ocenil práci našeho klubu. Doslova �ekl, že je pyšný na to, že máme 
tak aktivní Klub žen a p�ál by si, kdyby jich na okrese bylo víc. Ocenil také zastoupení dvou žen a jednoho muže 
v m�stském Zastupitelstvu za KS�M, ke kterým pat�í i naše mladá �lenka LKŽ Jana Soudková, která byla 
zvolena i za �lenku Rady m�stského Zastupitelstva.  

Jana sama �ekla: „Budu ráda za každou dobrou radu i pomoc“. Zmínila se i o zasedání Zastupitelstva, na 
kterém byl schválen rozpo�et na rok 2011 a zvolen kontrolní a finan�ní výbor. Pro dopln�ní komisí Rady m�sta 
jsou navrhnuty i n�které naše �lenky.  

V záv�ru akce byly vylosovány dáre�ky, p�ipily jsme na zdraví dvou jubilantek a také na úsp�ch v novém 
roce.  

S p�áním krásn� prožitých váno�ních svátk� byla akce ukon�ena.  
Za LKŽ Ludmila Strnadová  

Z p�edváno�ního posezení LKŽ 
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Do nového roku 2011 vám všem p�ejeme hodn� zdraví, pracovních i osobních úsp�ch� a spln�ní všech p�ání. 
Prožili jsme dobu váno�ní, které se mnozí z našich obyvatel nedožili, a o�ekáváme, co nám p�inese nový rok. 

Ježíšek nám p�inesl novou velikou plasmovou televizi a hru na procvi�ování pam�ti. P�i hledání správných 
odpov�dí se nám kolikrát kou�í z hlavy, jak urputn� p�emýšlíme. Moc také d�kujeme za balí�ky s hygienickými 
pot�ebami, jež jsme všichni dostali a které nám zasponzoroval, tak jako loni, Prad�dský lesní závod a.s.  

 I když v naší díln� po�ád pracujeme bez Milušky, v�bec se nenudíme. Malujeme na sklo a chystáme se na 
výrobu sví�ek. 

Do jiného zam�stnání se rozhodla odejít naše sociální pracovnice. P�ejeme jí hodn� úsp�ch� a v��íme, že se 
s ní i nadále budeme setkávat. 

Pavla Žaludová 

V záv�ru roku prob�hlo v knihovn� poslední letošní kolo Kvízových otázek pro ,,starší a pokro�ilé"  
pod názvem ZVÍ	ATA MEZI NÁMI. 
Na prvních místech se umístily tyto úsp�šné luštitelky: 
235 bod� získaly: Marie �udovská, Irena Kubá�ková a Helena Urbanová 
233 bod� získaly: Helena Nev��ilová a Marta Svozilová 
232,5 bod� získala Zdenka Pivná. 
Úsp�šným luštitelkám blahop�ejeme, v knihovn� je pro n� p�ipravena malá pozornost. 
Pro zájemce je v knihovn� p�ipraven kvíz pro 1. �tvrtletí roku 2011 pod názvem STARÁ DOBRÁ KLASIKA. 

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

Ze života senior� - Domov pro seniory Vrbno Mnichov 

Vyhodnocení kvízových otázek 
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Název p�ednášky:  Tuky, náš p�ítel �i nep�ítel? 
KDY:  �tvrtek 13. ledna 2011 
KDO:  Melanie Kautzová – majitelka zdravé výživy v Bruntále 

B��ek, máslo, maso, oleje - jak se v nich vyznat? 
 Tuky - nezbytná sou�ást našeho zdraví 
- Pro� je pot�ebujeme a co vše umí v našem t�le? 
- Správným tukem proti obezit� a p�i snižování nadváhy nejen po vánocích. 
- Co s p�ekyseleným organismem? Aneb praktické rady jak se zbavit v�tšiny    
  zdravotních problém�. 

Název p�ednášky: Jak zrychlit funkci mozku aneb   
                          upgrade vašeho po�íta�e 
KDY:  �tvrtek 27. ledna 2011 
KDO: Petr Jelínek – lektor a poradce život a zdraví

Mohu se u�it lépe a p�itom to nezapomenout? 
Jak vyzrát nad zkouškami? 
Co mn� brání pamatovat si látku p�i zkoušce? 
Je mozek fascinující zásobník dat? 
Využívám jen 3% našeho mozku? 
Existují metody jak vyzrát p�i zkoušce a pamatovat si to? 
Je n�co co mi pom�že u�it se rychleji a pamatovat si více? 
Co jsou ty šedé bu�ky? 
Jak se efektivn� u�it cizí jazyky?
"Nebojte se myslet hlavou." 

Na záv�r obou p�ednášek budou jako obvykle p�ipraveny ochutnávky vzork� zdravých pokrm�. 

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

Doporu�ovaná jsou olejnatá semena, ln�né semínko, slune�nice, drcené 
vlašské o�echy nebo nesolené nadrcené burské o�íšky. Z ovoce jsou vhodná 
jablka, je�abiny, �erný bez šípky, hroznové víno, plody hlohu (i sušené). Lze 
zakoupit speciální krmné sm�si nebo sí�ky se sm�sí zrnek. Pro šplhavé ptáky je 
dobré zav�sit  na  strom  jelení  l�j.  Do   krmítek   nepat�í   kuchy�ské   zbytky 
a pe�ivo napadené plísní. Rozhodn� ptá�k�m neud�lají dob�e solené arašídy, 
ho��i�né semínko, chléb, jakékoliv sladké pe�ivo, uzeniny, solené a ko�en�né 
potraviny nebo p�epálený tuk.  

Pod�kování 
Cht�la bych touto cestou pod�kovat MUDr. Procházkovi ml., chirurgovi krnovské 

nemocnice, který mi operoval komplikovanou zlomeninu kotníku a MUDr. Procházkovi 
st., léka�i chirurgické ambulance ve Vrbn� pod Prad�dem,  který  mi kotník následn� lé�il 

a dolé�il. Ob�ma léka��m d�kuji za to, že zase dob�e chodím.  
Ko�i�ková Eva 

M. Alše, Vrbno pod Prad�dem 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás p�ipravuje následující p�ednášky v m�síci lednu 

Nezapome�te v zim� na ptá�ky 

Listárna 
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  2. 1. -  církevní setkání Nová nad�je  
  3. 1. - kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
  3. 1. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
  3. 1. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
  4. 1. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
  5. 1. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
  6. 1. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
            um�lecké školy Vrbno  
  8. 1. -  Adventní koncert P�veckého sboru m�sta Vrbna - 15:00 hod - farní kostel Sv. Michaela  
  8. 1. -  cvi�ení „Dosta� se do formy po váno�ních svátcích“ - po�ádá ASPV TJ Sokol  
            Vrbno - 14:00 hod - t�locvi�na ZŠ Sokolovna Vrbno 
  9. 1. -  církevní setkání Nová nad�je  
10. 1. -  kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
10. 1. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
10. 1. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
11. 1. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
11. 1. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
12. 1. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
13. 1. -  ve�ejná dražba - 9:30 hod - St�echa 
13. 1. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma Tuky, náš p�ítel �i nep�ítel - p�ednáší Melanie  
              Kautzová - 18:00 hod - St�echa 
13. 1. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
              um�lecké školy Vrbno  
14. 1. -  autobusový zájezd do divadla v Ostrav� na operetu Rudolfa Frimla „Rose  
              Marie“ - po�ádá St�echa 
15. 1. -  vernisáž výstavy obraz�, kreseb a reliéf� výtvarníka Ladislava Steiningera  
              z Krnova - 17:00 hod - Art galerie Penzion u �eky Karlovice. Výstava potrvá do 4. b�ezna 2011  
16. 1. -  církevní setkání Nová nad�je  
17. 1. -  vernisáž výstavy �ezbá�e Ivana Lá�a a keramiky výtvarnice Zdeny Šipošové - 15:30 hod 
              - St�echa. Výstava potrvá do 4. b�ezna 2010. 
17. 1. -  kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
17. 1. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
17. 1. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
18. 1. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
19. 1. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
20. 1. -  Univerzita t�etího v�ku - zahájení - 16:00 hod - St�echa 
20. 1. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
              um�lecké školy Vrbno  
23. 1. -  církevní setkání Nová nad�je  
24. 1. - kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
24. 1. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
24. 1. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
25. 1. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
25. 1. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
26. 1. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
26. 1. -  Výro�í slavných z cyklu Ozv�ny hudby - 18:00 hod - St�echa 
27. 1. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma Jak urychlit funkci mozku - p�ednáší  
              Petr Jelínek - 18:00 hod - St�echa 
27. 1. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
              um�lecké školy Vrbno  
28. 1. -  Miniples - po�ádá LKŽ Vrbno - 16:00 hod - St�echa 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - leden 2011 
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30. 1. -  církevní setkání Nová nad�je  
31. 1. -  kurz PC za�áte�níci - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
31. 1. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
31. 1. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
do 7. 1. - výstava váno�ních ozdob, dekorací a betlém� - St�echa  
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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P�ipomínáme, že fotografická sout�ž „	eky v prom�nách“, která probíhá v rámci 
kampan� ,,Krnov – m�sto mezi �ekami“ stále pokra�uje a potrvá až do 1. dubna 2011. 
Od zahájení sout�že, které prob�hlo 1. �íjna 2010, bylo do sout�že registrováno 
celkem 25 fotografií a to již od devíti sout�žících. Podrobné informace naleznete na 
webových stránkách sout�že www.foto1soutez.cz. 

Organizáto�i  fotografické  sout�že  p�ejí  všem  ob�an�m  mikroregionu  Krnovsko 
a Vrbensko v novém roce 2011 hodn� št�stí, zdraví a spokojenosti.  

Autor: manažer projektu Radek Vráblík 

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

11. 1. – 19:00 hod– Základní um�lecká škola 
Prof. Ing. Klánský – IV. abonentní koncert KPH klavírní recitál jedné z nejv�tších hudebních osobností.  

14., 15., 16. a 22. 1. – 19:30 hod – Spole�enský d�m 
Záv�re�ná prodloužená  

17. 1. – 19:00 hod – M�stské divadlo 
Richard Alfieri: Šest tane�ních hodin v šesti týdnech  
Sv�tov� proslulý divadelní hit poprvé na �eském jevišti. Madame Lily Harrison si najme 

Michela Minettiho, aby ji nau�il swing, tango, val�ík, foxtrot a moderní tanec. Hrají a tan�í 
Chantal Poullain a Old�ich Kaiser. V p�edplatném.  

KONCERTNÍ SÍ
 SV. DUCHA, ul. Svatého Ducha 12 

st�eda 5. ledna v 18:00 hodin 
KONCERT T�ÍKRÁLOVÝ 
k T�íkrálové sbírce,  jejíž výnos bude využit na podporu Denního stacioná�e v Krnov�. Ú�inkují: U�itelé, žáci 

a cimbálová muzika ZUŠ Krnov a Chrámový sbor Krnov. Po�ádá Charita Krnov 

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

Kultura v Bruntále 

Kultura v Krnov�
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st�eda 12. ledna v 19:00 hodin 
„UŽ JE TO 20 LET...“ Daniela Džorova-Waldhans a její p�átelé 
koncert Daniely Waldhansové, která p�sobí v orchestru SD Opava, je �lenskou Musicy Opavia, spolupracuje  
s orchestry NDM Ostrava a Janá�kova divadla v Brn� a úsp�šn� se v�nuje také pedagogické �innosti na ZUŠ  
Krnov 

�tvrtek 13. ledna v 19:00 hodin 
JOSEF ŠPA	EK – housle, JAN BARTOŠ – klavír 
Vstupné: 120 K� (d�ti a studenti sleva 50%) 

M�STSKÉ DIVADLO, Mikulášská 21 
úterý 25. ledna v 10:15 hodin 
st�eda 26. ledna v 9:00 a 10:45 hodin
JASMÍNA V RUKOU PIRÁT� ANEB CESTA ZA POKLADEM 
hudební pohádka, ve které se prolíná prost�edí sultánství, tropického ostrova a pirátské lodi 
Hraje: Dramatický soubor Jedni�ka Bruntál. Pro žáky ZŠ 

sobota 29. ledna v 10:00 hodin 
MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH - d�tské p�edstavení Magdaleny Rajfové 
Vstupné: 140 a 110 K�

St�edisko volného �asu mé�a, Dobrovského 16 
ned�le 23. ledna v 15.00 hodin 
	ERT A KÁ	A - loutková pohádka. Hraje: Loutká�ský soubor KRNOVÁ	EK. Vstupné: 30 K� -  

Jsme organizace, která je sou�ástí ob�anského sdružení �ASPV (�eské asociace Sport pro všechny) se sídlem 
v Ostrav� – Moravskoslezský kraj, zárove� pat�íme pod organizaci TJ Sokol Vrbno pod Prad�dem. Na �innost 
t�chto organizací bylo na valných hromadách odsouhlaseno vybírání �lenských p�ísp�vk�.  

Vybíráme: 
Dosp�lí 200,-K� za kalendá�ní rok 2011 

- z toho 100,-K� odvod TJ Sokol Vrbno p. P. 
- z toho 100,-K� odvod �ASPV Moravskoslezský kraj 

D�ti a mládež  100,-K� za kalendá�ní rok 2011 
- z toho 50,-K� odvod TJ Sokol Vrbno p. P. 
- z toho 50,-K� odvod �ASPV Moravskoslezský kraj 

ASPV Vrbno nedisponuje žádnou �ástkou t�chto �lenských p�ísp�vk�. 

VÝHODY 	LENSTVÍ: 
- nižší vstupné na akce ASPV a to nejen ve Vrbn� pod Prad�dem 
- nižší vstupné na seminá�e a kurzy po�ádané ASPV(celorepublikové) 
- �lenové jsou na akcích úrazov� pojišt�ni (Generali Pojiš�ovna, a.s.) 
- 2x ro�n� zdarma ú�ast na turnaji v bowlingu a kuželkách 
- levný podzimní pobyt na Kamzíku v Karlov� s bohatým programem 
- neplatíme za d�ti a mládež nájem t�locvi�ny, a za dosp�lé platíme nižší nájem než ostatní 
- nemusíme platit autorská práva k hudb�

Každý týden probíhá cvi�ení v t�locvi�n� ZŠ Sokolovna Vrbno:
�Cvi�ení pro dosp�lé i mládež: 
St�eda 19:00 hod. Aerobic/Easy dance + posilování   Bohunka 
�tvrtek   18:00 hod. Power yoga   Míša 

�Cvi�ení rodi�� s d�tmi: každé úterý od 15:30 - 17:00 hod. 

�Hip hop: každý �tvrtek od 16:00 – 17:00 hod. za�áte�níci, od 17:00 – 18:00 hod. pokro�ilí

ASPV informuje... 
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����V sobotu 18. 12. 2010 jsme se pobavili a protáhli t�lí�ka na sobotním cvi�ení „Váno�ní tane�ní párty 
s Bohunkou“.  Kdo p�išel, nelitoval.  Cvi�ení bylo skv�lé.  

����ASPV  Vrbno pod Prad�dem Vás srde�n� zve na sobotní cvi�ení: 
„Dosta� se do formy po váno�ních svátcích. Aneb jak na Nový rok, tak po celý rok.“ 

Kdy:  8. 1. 2011   V kolik:  14:00 hod. 
Kde:  T�locvi�na ZŠ Sokolovna Vrbno  Vstupné:  50 K� �leni ASPV 
Cvi�í:  Michaela Bártová    70 K� ostatní 

Cvi�ící, narození v lednu, mají vstupné zdarma! 

Do nového roku 2011 tedy s p�edsevzetím: S CVI	ENÍM JDE VŠECHNO LÉPE, ASPV ZVE T�!!!! ����  
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Zatímco si lyža�i prosincový nástup zimy a neustálé sn�žení pochvalovali, cyklokrosa��m p�ívaly sn�hu velice 
zkomplikovaly p�ípravu ve vrcholné �ásti sezóny. Junio�i si na kola ješt� troufli, i když tím vyvolávali podiv 
vrbenských ob�an�, kadeti a kadetky z�stávali rad�ji na trenažérech, kde ladili formu na blížící se Mistrovství 
�eské republiky v cyklokrosu. 

Mistrovství �R se letos konalo 11. prosince v Mnichov� Hradišti a ze Sportovního gymnázia Vrbno se tohoto 
klání  zú�astnilo p�t chlapc� a dv� d�v�ata. �ekal je velice t�žký závod, kdy celou tra� pokrývala sm�sice sn�hu 
a bláta. První se na start postavili starší žáci a kadetky. Ješt� p�ed n�kolika lety bylo nemyslitelné, aby 
v cyklokrosu startovaly ženy, v sou�asnosti už své kategorie mají. V kategorii kadetek m�lo SG Vrbno 
dvojnásobné zastoupení, lépe odstartovala Tereza Pavelková (SKM Zlaté Hory), naopak velmi pomalý start m�la 
Klára Škopcová (ACS DRAK VRBNO), v pr�b�hu závodu však Tereza padala, zatímco Klára stabilní technicky 
zvládnutou jízdou ztrátu stáhla a dojela na krásném  6. míst�, Tereza skon�ila sedmá. Starší žák Št�pán Petruš 
dokon�il sv�j závod na 24. pozici, jeho bratr Jirka startoval v kategorii kadet� a navzdory technickým 
problém�m dojel na 20. míst�.  

V kategorii junior� se hodn� o�ekávalo od Petra Hampla (Mapei 
Ka�kovský), který v pr�b�hu sezóny dokázal, že pat�í do p�tice 
nejlepších junior� v naší republice. N�kolik dní p�ed závodem však 
prod�lal lehkou virózu a to se negativn� odrazilo na jeho výkonu. 
V mistrovském závod� skon�il osmý, dokázal však uhájit 5. místo 
v celkovém hodnocení �eského poháru. Do bodovaných pozic se 
ješt� dokázal dostat 25. místem Tanas Markos a 27. místem Martin 
Schneider.  

 Poslední víkend p�ed Vánocemi jsme ješt� m�li v plánu bojovat 
o body v posledních dvou závodech Oderského poháru, po�así 
však naše plány zhatilo, závody v Jeseníku i Zlatých Horách byly 
z d�vodu sn�hové kalamity zrušeny. Z Oderského poháru se tedy 
stal seriál osmidílný a celkovým vít�zem se stal již zmi�ovaný 
junior Petr Hampl. V kadetkách skon�ila na 2.míst� Klára 
Škopcová a na 4. míst� Tereza Pavelková, kadet Ji�í Petruš byl 
devátý, junior Tanas Markos sedmý . T�etí místo v kategorii elite 
získal B�etislav Rohel. A zatímco studenti Rohel, Lasák a Hampl 
ješt� pokra�ují v p�íprav� na elitní Mistrovství �R, které se jede 8. ledna v Hlinsku, pro ostatní byly tyto zrušené 
závody posledními v této cyklokrosové sezón� a po váno�ních prázdninách zahájí p�ípravu na nadcházející 
silni�ní sezónu, která za�íná prvními závody v dubnu. 

      Alena Mlyná�ová, SG Vrbno 

Jedním ze sport�, kterým se v�nují studenti Sportovního gymnázia ve Vrbn�, je biatlon. Biatlon kombinuje 
b�h na lyžích a st�elbu, v letní sezón� potom b�h a st�elbu. �tvrtý závod Trivallis cupu tento sport p�edstavil 
student�m  i  ve�ejnosti,  pro  zjednodušení  se  závod  uskute�nil  v  t�locvi�n�  a  zkombinoval  p�ekážkový b�h 
a st�elbu laserovou zbraní, která je na SG Vrbno 
k dispozici.  

Vít�zkou tohoto závodu a historicky první 
ženou, která vyhrála závod Trivallis cupu, se 
s jasnou p�evahou stala Lída Jarošová, když  díky 
bleskové a bezchybné st�elb� porazila druhého 
v po�adí Vlastika Mlyná�e o celých deset sekund. 
Na t�etím míst� skon�ila Martina Onderková, 
když porazila o t�i sekundy další ženu v po�adí 
Alenu Mlyná�ovou. Výborný výkon podal teprve 
devítiletý Tomáš Petlach, který skon�il 
v celkovém po�adí na 5. míst�. Až teprve za ním 
se      se�adili     cyklisti     Markos,      Hamá�ek 

Cyklokrosový prosinec 

Biatlonové odpoledne 
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a Schneider. Na devátém míst� skon�il nejlepší mladík do 15ti let Ladislav Malaník, dalšími úsp�šnými v této 
kategorii byli Mat�j Ptá�ník a Št�pán Petruš.  

Nejrychlejším veteránem byl Pavel Pytela a protože se dosavadnímu lídrovi celé sout�že Vašku Žabí�kovi 
biatlonový závod nepovedl, je Pytela novým vedoucím mužem celkového po�adí Trivallis cupu. Nejlepší ženou 
je  stále  Martina  Onderková p�ed Klárou Škopcovou, nejlepšími mladíky do 15ti let jsou cyklisté Mat�j Ptá�ník 
a Ji�í Petruš, v kategorii do deseti let vede ludvíkovský Tomáš Petlach. V lednu a únoru bude Trivallis cup 
pokra�ovat závody v b�žeckém a sjezdovém lyžování, zde by si mohl spravit chu� Vašek Žabí�ek a dá se taky 
o�ekávat  upevn�ní  pozice  na  p�edních  p�í�kách Martiny Onderkové, která to umí hodn� dob�e  jak na 
b�žkách, tak na sjezdovkách. Propozice k dalším závod�m najdete na stránkách www.sgvrbno.cz a na 
www.acsvrbno.estranky.cz  Na t�chto stránkách najdete mimo jiné i výsledky z biatlonového závodu a pr�b�žné 
po�adí Trivallis cupu.  

         

 Alena Mlyná�ová 

T�icetkrát vystoupili cyklisté ACS Vrbno 
v letošním roce na nejvyšší stupe� p�i 
vyhlašování výsledk�. Nejvýznamn�jšími 
vít�zstvími byly mistrovské tituly Pavla 
Baláka a Aleny Mlyná�ové v Tábo�e na 
mistrovství �R v cyklokrose. Pavel Balák 
ješt� v lét� vyhrál jeden ze závod�
Drahanského poháru MTB. Alena Mlyná�ová 
na podzim p�idala t�i výhry v Ostrav� a jednu v Lošticích. 
Výborn� reprezentovala rovn�ž Jana Vy�ítalová, která zvít�zila 
ve Zlín� a Litovli a k tomu p�idala 14 druhých a t�etích míst. To 
všechno jí vyneslo celkové prvenství v Moravském poháru 
amatérských cyklist�. V dámské sout�ži Jesenického Šneku 
skon�ila na druhém míst�. Neuv��itelná sm�la se nevyhnula 
Klárce Škopcové, která obsadila 15 druhých a t�etích míst, aniž 
by alespo� jednou vyhrála. Parádním výsledkem je šesté místo na 
mistrovství �R v Mnichov� Hradišti. Ji�í Petruš vyhrál 
v Rapotín� a ve Staré Vsi u Rýma�ova. Milan Škopec v Píse�né, 
Lubomír Petruš st. ve Vápenné. Leoš Balák vyhrál až v Ostrov�
nad Oh�í a p�idal k tomu 13 druhých a t�etích míst. T�sn� p�ed 
koncem sezóny je na druhém míst� �eského poháru v kategorii 

ACS Vrbno v roce 2010 
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M40. Po dvou vít�zstvích za naše barvy p�idali Ivana Metelková a �estmír Nakládal v duatlonu a triatlonu. 
V Moravskoslezské sout�ži triatlonist� obsadil �.Nakládal t�etí místo v kategorii M40. 

Ke t�iceti výhrám jsme p�idali celkem 91 druhých a t�etích míst. To je dohromady 121 podiových umíst�ní p�i 
asi 300 startech. Úsp�šnost je tedy hodn� dobrá, z finan�ních d�vod� jsme jezdili p�evážn� tam, kde byla nad�je 
na úsp�ch.  

Pokud se tý�e umíst�ní družstev, tak v Jesenickém Šneku jsme byli v silni�ní sout�ži na druhém míst�, 
v Oderském poháru cyklokrosa�� jsme obsadili t�etí místo za Ostravou a Olomoucí, v �eském poháru veterán�
jsme prozatím na druhém míst� s dostate�ným náskokem, který by nám m�l vydržet až do záv�ru sout�že, která 
kon�í 15. ledna záv�re�ným závodem u Chrudimi.                       acsvrbno.estranky.cz 

,,Kniha bez p�íb�hu je jako rotoped pro cyklistu. /Leonard Medek/ 
… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  KEROUAC, E.P.:  Ty to zvládneš: m�j život s Jackem Kerouacem.  Praha: Volvox Globator, 2010. 
2.:  KMENTA, J.:  Sv�dek na zabití.  Praha: JKM – Jaroslav Kmenta, 2010. 
Volné pokra�ování trilogie Kmotr Mrázek. 
…z beletrie 
1.:  FALCONER, C.:  Zmizelí.  Praha: BB art, 2010. 
Nepohodlní mizejí beze stopy. Další román Colina Falconera se odehrává v sou�asné Argentin�. Na po�átku  
p�íb�hu nás d�j zavede do Buenos Aires ovládaného strachem. Dlouholetý v�dce zem� Juan Perón zem�el a po  
jeho smrti se moci v zemi chopila vojenská junta. 
2.:  GREGORY, P.:  Bílá královna.  Alpress: Frýdek-Místek, 2010. 
Ve válce, kdy se bratr obracel proti bratrovi, aby zvít�zil v krvavém boji o anglický tr�n, p�išla Alžb�ta nejen o  
manžela, ale i o všechen majetek a postavení. Neoby�ejn� krásná a ctižádostivá vdova však získá mnohem víc:  
srdce samotného krále Eduarda. Po utajeném s�atku její boj o št�stí neskon�í: u dvora �íhá mnoho  
nep�átel….  
3.:  RYBÁ	, J.:  	tvrtá kostka.  Praha: Knižní klub, 2010. 
Jednoho podzimního dne roku 1601 je rytí� Jan Víta ze Rzavé t�sn� p�ed branami Prahy unesen a poté vtažen  
do soukolí dramatických událostí. Ty zapo�nou podivnou vraždou jednoho z nejp�edn�jších �eských šlechtic�  
a v jejich nebezpe�ném, ba p�ímo �ábelském víru nakonec uvízne i Tycho Brahe, dvorní astronom a blízký  
p�ítel císa�e Rudolfa II. Víta se díky r�zným indiciím, jako jsou mapy �ech záhadn� mizící z pražských  
soukromých knihoven �i k�iš�álové kostky pohozené na místech spojených se zlo�iny, octne na stop� spiknutí.  
Ale proti komu je namí�eno?

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v lednu 
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 4.:  VONDRUŠKA, V.:  Apage Satanas!  Brno: Moba, 2010. 
 P�ítelkyni Ludmily z Vartemberka trápí podivné sny. V pitoreskním reji se jí zjevuje dílna obklopená skalami  
a démon, který se necudn� zmoc�uje jejího t�la. Komtur johanitského �ádu povolá exorcistu, jenže Ludmila ví,  
že Anna není blázen. Za�ne se vyptávat v okolí Bezd�zu a záhy narazí na znepokojující fakt, že n�co  
podobného zažily i jiné urozené dívky. Našt�stí se práv� vrací dom� její manžel Old�ich z Chlumu se svým  
pomocníkem panošem Otou. P�ípadu se ujmou a za�nou bojovat nejen s krutým vrahem, ale také s pov�rami a  
intrikami severo�eské šlechty. 
5.:  HOWE, K.:  Lexikon lektvar� paní Daneové.  Praha: Ikar, 2010. 
Studentka historie na Harvardu Connie pot�ebuje dokon�it svou diserta�ní práci, ale místo toho musí  
za�izovat prodej opušt�ného domu své praprababi�ky v m�ste�ku Salem. Connie s úžasem zjiš�uje, že dávno  
mrtvá žena byla odsouzenou �arod�jnicí. 
6.:  SHAMSIE, K.:  Vypálené stíny.  Praha:  Mladá fronta, 2010. 
9. srpen 1945, Nagasaki, Široko Tahala stojí na terase svého domu. Má na sob� kimono s �ernými je�áby  
a p�emýšlí o nadcházející svatb� s Konrádem Weissem. Pak, zni�ehonic, se jí sv�t rozplyne p�ed o�ima.Hiroko  
p�ežije atomový výbuch, ale jako jedinou vzpomínku na to, co kdysi milovala, má do zad vypálené obrysy  
majestátních pták� z kimona. Vypraví se hledat nový život ke Konrádovým p�íbuzným do Dillí, kde se zamiluje  
do Sajídá Ašarafa. Ale ztráta vlasti, staré rány i nové sv�tové konflikty se odrážejí v život� rodiny, kterou osud  
zavede do Indie, Pákistánu i do New Yorku. 
7.:  RYAN, W.:  Zbožný zlod�j.  Praha: BB art, 2010. 
Román se odehrává v Moskv� v roce 1936, v období p�tiletek, výstavby metra a za�ínajícího Velkého teroru.  
Úsp�šný a sv�domitý vyšet�ovatel moskevské kriminálky, kapitán Alexej Dimitrijevi� Koroljov, se jednoho dne  
po p�íchodu do služby dozví, že mu byl sv��en p�ípad mimo�ádn� brutální vraždy: na oltá�i odsv�ceného  
kostela byla nalezena mrtvola zavražd�né a p�íšern� zohavené nahé dívky. Postupn� vyjde najevo, že jde o  
americkou ob�anku, dceru ruských emigrant�, která p�ijela do zem� ze zatím neznámých d�vod�. 
… pro d�ti a mládež 
1.:  KROLUPPEROVÁ, S.:  Josífk�v pekelný týden.   Praha: Albatros, 2010. 
Rodi�e Josífkovi po�ád �íkají, co má d�lat a co naopak nemá. Ale Josífka nebaví stále jen uklízet, psát úkoly,  
u�it se, mýt se a nezapomenout na další protivné v�ci. A tak když má za úkol napsat vypráv�ní o své rodin�,  
náležit� si na všechny zákazy a p�íkazy post�žuje. Netuší ovšem, co tím zp�sobí! Hned druhý den prožije  
prapodivné pond�lí a úterý není o moc lepší. Josífkovi nastal pekelný týden! 
2.:  GEHM, F.:  Upí�í ségry. Osudová prom�na. Praha: Fragment, 2010. 
Poloupírská dvoj�ata mají starosti. Daka si p�eje být plnohodnotným upírem a Silvania naopak �lov�kem.  
Kolikrát už si kv�li tomu vjely do vlas�…Ale ouha! Daka najednou dostane strašnou chu� na �esnekovou  
polévku. Silvanii naopak neustále dor�stají špi�áky. Ob� dostanou velký strach! Co za tím stojí?  
3.:  MUCHAMORE, R.:  Gangy. Praha: BB art, 2010. 
Agenti CHERUB se op�t ú�astní mise, která má za úkol zlikvidovat drogové gangy, mezi nimiž navíc zu�í válka  
kv�li rozd�lení drogového trhu, James dostane za úkol infiltrovat se do nejnebezpe�n�jšího z t�chto gang�  
s názvem Vzteklí psi.    Olga Hulínová, vedoucí p�j�ovny pro dosp�lé  

Jaroslav   Ze ma n� í k  Vrbno pod Prad�dem – Železná 
Jakub   B �uc hans ký   Vrbno pod Prad�dem  
Tomáš   B e r áne k   Vrbno pod Prad�dem 
Martin   Si t h  Vrbno pod Prad�dem 

   Alena   To ma no vá   Vrbno pod Prad�dem – Železná 
   Hedvika   S ky vo vá   Vrbno pod Prad�dem 
   František   J aší � e k   Vrbno pod Prad�dem 
   Miroslava   Vl ac ho vá   Vrbno pod Prad�dem 
   Jaroslav   Ho r s ký   Vrbno pod Prad�dem 
   Ji�í   Vo ndr a   Vrbno pod Prad�dem 
   Marie   Chyt i l o vá   Vrbno pod Prad�dem 
   Anežka   Kr yš t o fko vá   Vrbno pod Prad�dem 
   Miroslav   G r ow ka   Vrbno pod Prad�dem 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 
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Blahop�ejeme 

Vzpomínáme 

„Na další cestu Tvého žití, a� Ti jen slunce stále svítí. 
A� T� život stále baví, k tomu p�ejeme Ti pevné zdraví“. 

 Dne 13. ledna 2011 oslaví krásné 65. narozeniny 

paní Zde�ka Zif�áková 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Všechno nejlepší, pevné zdraví a hodn� pohody do dalších let p�ejí  
manžel František, dcera Šárka s rodinou a syn František. 

Dne 3. ledna 2011 vzpomínáme 3. smutné výro�í úmrtí naší milované maminky, 
 manželky, babi�ky, tety, švagrové 

paní Helgy Rybárové 
z Vrbna pod Prad�dem.  

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

„Kdo znal vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná“. 
Dne 22. ledna 2011 vzpomeneme 9. smutné výro�í úmrtí 

pana Vlastimila Hrome�ka 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná manželka, dcery Renata a Marcela s rodinami. 

„Nezem�ela – spí, zdá se jí sen – je krásný. 
Zdá se jí o t�ch, které milovala a kte�í milovali ji“. 

Dne 14. ledna 2011 vzpomeneme 11. smutné výro�í, kdy nás navždy opustila 

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

S láskou vzpomínají d�ti, vnuci a pravnuci. 
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Jste podnikatel – OSV	? - Nabízím Vám vedení da�ové evidence  
(d�íve jednoduché ú�etnictví), vystavování faktur a ostatních doklad�, v�etn� vypracování da�ového p�iznání. 

Dana Vítková, Mnichov 99, Vrbno pod Prad�dem, tel. 554 752 405. 
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Inzerce 

„Ruku Ti už nepodáme, abychom To mohli p�át, 
jen kyti�ku na hrob dáme a tiše budeme vzpomínat“. 

Dne 30. ledna 2011 by se dožila 90 let  

paní Anna Skybíková 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

S úctou a láskou vzpomíná rodina.  
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