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Slovo starostky
Vážení þtenáĜi,
letošním rokem nás jako þervená nit provází pĜíprava na oslavy výroþí povýšení Vrbna pod PradČdem na
mČsto. Na webových stránkách mČsta jsou termíny jednání pĜípravné komise pro oslavy. Rozhodli jsme, že
zasedání komise jsou otevĜená pro všechny, kdo mají zájem pĜijít sdČlit svĤj nápad, návrh pĜispívající k tomu,
aby oslavy probČhly dĤstojnČ a pĜinesly radostné zážitky všem zúþastnČným. Možná se shodneme na pĜedstavČ,
že by bylo také pČkné, kdyby i mČsto nejen þistotou, ale také výzdobou oken, balkonĤ, pĜedzahrádek, vytvoĜilo
prostĜedí, jaké se nám líbí v místech, kde zvyk zdobit kvČtinami je tradicí. Ve VrbnČ je již Ĝada spoluobþanĤ, pro
které je pČstování kvČtin koníþkem a nám ostatním, pĜiznejme si to, to také pĜináší radost a estetický zážitek,
když jdeme kolem takových míst. ProvČĜujeme v souþasné dobČ možnosti, jak podpoĜit ty ostatní, váhající, aby
se pĜidali k ostatním výzdobou svého okna nebo balkonu. V této souvislosti bych se ráda zmínila o jiné
záležitosti, jistČ jste postĜehli, že zaþátkem roku okres Bruntál, jako Ĝada dalších sociálnČ a ekonomicky
znevýhodnČných regionĤ, propadl mírou nezamČstnanosti opČt o nČjaký stupínek k tvrdší realitČ dnešní doby
a dnešního svČta. PĜitom je zde tolik lidí, kteĜí se s touto realitou umí poprat, nČkdo pĜitom na sebe bere závazky
dávat práci i lidem kolem sebe, nČkdo se pere sám za sebe a svou rodinu. Záleží na možnostech každého, nejen
na výchozích podmínkách, ale i úsilí a nápadech. PĜed všemi tČmito lidmi klobouk dolĤ, dČlají to proto, že
nČþemu vČĜí a vČdí, že taková práce má smysl. Zkusme vČĜit tomu, že i drobnými nápady a prací mĤžeme
napomoci, aby napĜ. i ten tolik „omílaný“ cestovní ruch ožil, aby se zde turistĤm a návštČvníkĤm líbilo. VČĜím
tomu, že podaĜí-li se nám vyzdobit mČsto na oslavy pro naši radost a pro návštČvníky slavností, pak jsme udČlali
spoleþný krok i pro další smysl takové þinnosti. Vyloupnout mČsto ze skoĜápky obyþejnosti a pĜedstavit je jako
místo, na které se nezapomíná. V rámci mikroregionu jsme diskutovali pĜi hledání Ĝešení dalších cyklostezek
o tom, jak rozšíĜit nabídku pro cyklisty, kterých je stále více. Zkušenosti odjinud ukazují, že v pĜíjemném
prostĜedí na trase staþí relativnČ drobné vČci, aby se turista mohl zastavit, nČco pĜíjemného zažít, obþerstvit se,
byla mu nabídnuta další zajímavá zastávka tĜeba „u souseda“. Zdá se, že je to utopie, ale víme, že jinde to zaþíná
fungovat nebo již funguje. Chceme proto hledat tato místa, která vrbeĖáci, mnichováci, železĖáci mohou
nabídnout. PČkný pĜíklad je sklárna Jakub, sklárna Tomi – ty již mohu jmenovat, zkusili to a funguje to. Je zde
však Ĝada dalších šikovných lidí - ĜezbáĜi, výtvarníci, sbČratelé, vþelaĜi, pČstitelé a výrobci regionálních produktĤ,
provozovatelé penzionĤ, kteĜí zaþínají pracovat na své originalitČ a mnoho dalších. Máme zde plno pĜírodních
lokalit se zajímavostmi drobnými jen zdánlivČ, historické stavby a památná místa. Zdá se, že chybí jen o tČchto
„skrytých pokladech“ dát lépe vČdČt. Možná je to téma pro anketu na našem webu. Otázka by mohla znít: Jste
také pro odkrývat „vrbenské poklady“? Druhá otázka pak možná: PatĜíte k tČm, kteĜí takový poklad drží
v rukou? Neobávám se toho, že by tam nezaþaly nabíhat odpovČdi ANO. Pak bychom již letos mohli zaþít do
mapy Vrbna a okolí malovat další znaþky na místech, kam nasmČrujeme turistu nebo návštČvníka s jistotou, že
dobĜe poobČdvá, najde nČco pČkného, originálního ke koupi, dozví se nČco nového, zažije nČco zajímavého nebo
splní se svými dČtmi nČjakou soutČž, na jejímž konci mĤže být malá odmČna. A marketingoví odborníci hovoĜí
o tom, že nejlépe funguje reklama tím, že návštČvník se zmíní po návratu o svých zážitcích ……. Helena Kudelová
Starostka
Omlouvám se paní Mgr HelenČ Rybárové za svĤj omyl v textu lednového Zpravodaje,
kde jsem uvedla chybnČ titul Bc. DČkuji.
2. strana

3. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ

Informace Rady mČsta Vrbno pod PradČdem
V mČsíci lednu RM projednala následující záležitosti:
RM s c h v á l i l a:
rozpis rozpoþtu na rok 2011 v podrobném þlenČní,
pĜijetí darĤ pĜíspČvkové organizaci Domov pro seniory,
pĜidČlení bytu dle poĜadníku paní IrenČ SedláĜové, byt þ.106 o velikosti 0+1, 1. kategorie, ul. Krejþího
þ.p. 487,
poskytnutí dotace Sportovnímu klubu pĜi Gymnáziu ve VrbnČ pod PradČdem na dofinancování projektu
„LyžaĜské bČžecké trasy v okolí Vrbna pod PradČdem“.
RM r o z h o d l a:
o uzavĜení DodatkĤ na rok 2011 ke Smlouvám na provádČní zimní údržby místních komunikací, na
zajištČní svozu a zneškodnČní komunálního odpadu, na provádČní tĜídČní komunálního odpadu a realizaci
služeb – seþení zatravnČných ploch a údržba dĜevin mezi MČstem Vrbno pod PradČdem a TS Vrbno pod
PradČdem s.r.o,
o uzavĜení Smlouvy o nájmu nebytových prostor za úþelem provozování veĜejných WC mezi MČstem
Vrbno pod PradČdem a TJ Sokol Vrbno pod PradČdem na rok 2011,
o uzavĜení Smlouvy o umístČní doprovodné infrastruktury v rámci projektu Jesenická magistrála mezi
MČstem Vrbno pod PradČdem a Moravskoslezským krajem,
o uzavĜení Dodatku þ. 3 ke SmlouvČ mezi MČstem Vrbno pod PradČdem a Andy s.r.o na roþní pronájem
reklamního poutaþe, upevnČného na sloup veĜejného osvČtlení,
o uzavĜení Smlouvy o vypracování „Technické zprávy“ jako technické pomoci ve vČci odpojení bytových
domĤ od jedné z kotelen spoleþnosti Teplo Vrbno s.r.o. mezi MČstem Vrbno pod PradČdem a firmou
ORGREZ a.s. Brno.
RM o d s o u h l a s i l a:
vyhlášení grantĤ pro oblast kultury a sportu a s c h v á l i l a její pravidla na rok 2011. Dále z Ĝ í d i l a
komisi pro posouzení a výbČr projektĤ pro pĜidČlení grantĤ mČsta,
pokácení dĜevin na pozemcích mČsta,
vyhlášení zámČru na pronájem pozemkĤ: p.þ.134 v k.ú. Železná pod PradČdem o výmČĜe cca 200 m2, p.þ.
1144 v k.ú. Mnichov pod PradČdem o výmČĜe 579 m2 a p.þ. 1582 v k.ú. Vrbno pod PradČdem o výmČĜe
cca 1500 m2,
umístČní zemní kabelové pĜípojky elektro NN na parcele 1139 v k.ú. Mnichov pod PradČdem,
konání akce TJ Sokolu Vrbno pod PradČdem „Karneval Na ledČ“ v areálu kluzištČ.
Ing. Lasota Miloš
místostarosta

Zprávy z radnice
MČsto Vrbno pod PradČdem
vyhlašuje na rok 2011 granty, zamČĜené na oblast kultury a sportu,
vztahující se ke 400. výroþí povýšení Vrbna pod PradČdem na mČsto.

Cíl 3 Î Grant na projekt podporující kulturní a sportovní þinnost v letním prázdninovém
období
UzávČrka pĜihlášek: 18. 2. 2011
Posouzení a výbČr projektĤ provede grantová komise, jmenovaná Radou mČsta 20. 1. 2011.
Hodnocení žádostí:
3 žádost obsahuje všechny náležitosti dle formuláĜe „Žádost o grant MČsta Vrbna pod PradČdem“
3 žádost je zaĜazena alespoĖ do jednoho z cílĤ
3 akce se vztahuje k 400. výroþí mČsta
3 cílová skupina, její velikost
3 místo realizace projektu - v katastru mČsta Vrbna pod PradČdem
3 adekvátnost položek rozpoþtu
O výsledcích jednání grantové komise budou všichni pĜihlášení písemnČ informováni.
Finanþní þástka, kterou lze grantem získat, je max. 80 % pĜedpokládaných nákladĤ, max. však do výše 15 tis.
Kþ. Schválené finanþní prostĜedky budou organizacím þi spolkĤm pĜevedeny na základČ sepsané smlouvy na
jejich úþet. U organizací þi spolkĤ, které svĤj úþet nemají, bude finanþní þástka vyplacena v hotovosti z pokladny
MČÚ.
Uznatelnými náklady budou také náklady na obþerstvení, ale maximálnČ 60,-Kþ na osobu, a rovnČž náklady na
ceny pro vítČze, a to do 20% celkových schválených dotací.
Granty nejsou poskytovány na celoroþní podporu þinnosti sdružení nebo investice.
Forma doložení vyúþtování pĜidČlených finanþních prostĜedkĤ je pĜedmČtem smlouvy.
Uznatelnost nákladĤ je od 1. 1. 2011. Na pĜiznání grantu není právní nárok.
Zájemci si mohou vyzvednout formuláĜe na MČstském úĜadČ ve VrbnČ pod PradČdem
na odboru vnitĜních vČcí, kanc. þ. 201, tel. 554 795 151, nebo na webových stránkách mČsta www.vrbnopp.cz.
Jitka Musilová
Sanitky už vyjíždČjí z nového stanovištČ
Ve VrbnČ pod PradČdem funguje od 3. 1. 2011 nové výjezdové pracovištČ Rychlé záchranné služby
Moravskoslezského kraje. Posádka záchranné služby je pĜipravena k zásahu 24 hodin dennČ. Jedná se o ĜidiþezáchranáĜe a sestru-specialistku, kteĜí poskytnou
nemocnému první pomoc a v pĜípadČ potĜeby vyjíždí
sanitČ naproti lékaĜ z výjezdové skupiny v Bruntálu.
ZĜízením vrbenského stanovištČ se pomoc lidem
v ohrožení života a zdraví dostane rychleji, než
kdykoli dĜíve, první výjezd mČli záchranáĜi už
v pondČlí dopoledne, tedy hned první den. Ve VrbnČ
se ve službČ stĜídají þtyĜi Ĝidiþi a þtyĜi sestry.
Moravskoslezský kraj má v našem mČstČ vybudovat

Grant je urþen pro pĜíspČvkové organizace a obþanská sdružení.
Cílem je podpoĜit specifický rozvoj spoleþenského, kulturního a sportovního života ve mČstČ,
zejména s dĤrazem na využití volného þasu dČtí a mládeže.
Cíl 1 Î Grant na projekt, oživující kulturní a spoleþenský život ve mČstČ
NapĜ.:
- koncerty, celomČstské akce
- spoleþenské, popĜ. výchovné akce pro cílené skupiny obþanĤ – dČti, mládež, senioĜi …
- organizování pravidelných programĤ a využití volného þasu handicapovaných obþanĤ
Cíl 2 Î Grant na projekt významných celomČstských sportovních akcí
NapĜ.:
- celomČstské turnaje
- sportovní akce se zapojením více generací, celých rodin apod.
- popularizace atraktivních sportĤ
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stálé stanovištČ RZP zĜejmČ do dvou let, do té doby bude fungovat v objektu lékárny na Jesenické ulici.
ZáchranáĜe navštívila starostka mČsta Ing. Helena Kudelová a popĜála jim - pokud vĤbec možno - žádné výjezdy.
Sanitka RZP vyjíždí z garáže, doþasnČ postavené pĜi kĜižovatce Jesenická - Školní. VČĜíme, že Ĝidiþi nebudou
stáním vozidel v místČ komplikovat výjezd záchranáĜĤ.
Oslavy mČsta patĜí všem
PĜípravný tým oslav 400 let povýšení Vrbna na mČsto, které probČhnou ve dnech 24. až 26. þervna v areálu
klubu Mír i na dalších místech, se v pĜíštích týdnech sejde v tČchto termínech: 16. února., 9. a 30.bĜezna.,
20.dubna., 11.kvČtna., 1. a 22. þervna, a to od 16 hodin v zasedací místnosti Rady mČsta Vrbna pod
PradČdem. Zapojit se do pĜíprav oslav mČsta svými námČty mají také zástupci neziskových organizací a spolkĤ,
kteĜí se mohou schĤzek zúþastnit. Akce motivované 400. výroþím mČsta zaĜazujeme také do KalendáĜe akcí,
který je pĜístupný na webových stránkách mČsta (www.vrbnopp.cz), nahlásit je mĤžete telefonicky na
sekretariátu radnice 554 795 111 nebo na mailové adrese podatelna@vrbnopp.cz . Pojćte s námi dĤstojnČ
a radostnČ oslavit 400 let Vrbna.
KrĤþek blíž k rozšíĜení kanalizace
Výkopové práce jsou prvním krĤþkem velké investice - rozšíĜení kanalizace pro místní þásti Mnichov
a Železná. V této fázi jde o výtlaþný Ĝad pro kanalizaci, v polovinČ ledna byl úspČšnČ dokonþen protlak pod
Ĝekou, na který navázaly práce na protlaku pod železniþní vleþkou. Výkopové práce si vyžádaly omezení
rychlosti na státní silnici (ulice Zlatohorská), jinak by obþané ani v pĜíštích týdnech nemČli pocítit žádná další
omezení. Obyvatelé Mnichova a Železné, pĜipravující se na pĜipojení svých pĜíbytkĤ na kanalizaci, budou
o svých povinnostech vþas informováni radnicí, mimo jiné letáþkem v domovní schránce.
ŠtČrk z posypu dobĜe využili
Lednová obleva umožnila radnici zaþít s výspravou míst, kde jízdu komplikovaly hluboké díry. Než mČsto
pokryla nová snČhová pokrývka, stihli lidé zapojení ve veĜejné službČ nebo na veĜejnČ prospČšných pracích smést
z chodníkĤ tolik štČrku ze zimního posypu, který naplnil dvanáctkrát vozík malotraktoru. Tímto materiálem,
který byl mČstu vyúþtován Technickými službami Vrbno za zimní údržbu v prosinci, pak byl vyspraven vjezd na
parkovištČ u lípy i místní komunikace v blízkosti Odetky.
Nová rubrika na našich internetových stránkách
Starostka mČsta v minulém þísle Zpravodaje informovala, že na oficiálních internetových stránkách radnice
zavádíme novou rubriku „O þem se mluví“. Byla by škoda nezaĜadit také sem do tištČného Zpravodaje
informace, k nimž by nemČli pĜístup lidé bez internetu. NahlédnČte tedy sem, naþ se obþané ptají a jaká je
odpovČć radnice:
Opravdu je cena tepla ve VrbnČ pod PradČdem nejvyšší v regionu?
Není. Srovnání skuteþnČ objektivních cen mohou zájemci získat na oficiálních stránkách Energetického
regulaþního úĜadu (viz http://www.eru.cz ). Není možné srovnávat ceny v jednotlivých mČstech bez zĜetele na
druh využívaného média k výrobČ tepla (uhlí, biomasa, plyn, elektĜina aj.), technologie, ale ani bez zĜetele na
další skuteþnosti. NapĜíklad využívání a tedy následný prodej odpadního tepla (elektrárny, spalovny odpadĤ atd.).
Ve VrbnČ pod PradČdem se k výrobČ tepla využívá plyn i pevná paliva, naopak s pĜechodem na spalování
biomasy spoleþnost TEPLO VRBNO s.r.o. neuvažuje právČ z dĤvodu enormního rĤstu ceny této suroviny,
související s vysokou poptávkou. Perspektivu zajištČní biomasy mají ti provozovatelé, kteĜí si dlouhodobČ
zabezpeþují produkci biomasy v potĜebném množství, tj. garanci pĜijatelných cen.
Kotelnu na Družstevní mČsto nepotĜebuje...?
V prĤbČhu ledna se odpojí jeden blok OSBD na Myslivecké ulici od dodávky tepla z kotelny Družstevní
a zajistí si teplo z vlastního zdroje (plynového kotle). MČstská kotelna bude dál plnit svou roli. Její zrušení
skuteþnČ není na poĜadu dne, þi nejbližších týdnĤ a mČsícĤ, kotelna nadále dodává teplo a teplou užitkovou vodu
dalším smluvním odbČratelĤm.
Kdo odpovídá za zimní úklid ve mČstČ?
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., a to na základČ smlouvy s mČstem a schváleného plánu zimní údržby
místních komunikací a chodníkĤ. Základem zimní údržby mČsta musí být, a také je, systematická práce lidí
z Technických služeb za využití dostupné výkonné techniky. Plán zimní údržby i s uvedením poĜadí dĤležitosti,
v jakém sledu a v jakých þasech se konkrétní ulice, komunikace a chodníky uklízejí, najdete též na tČchto
internetových stránkách, v dokumentech ÚĜední desky pod þíslem 350/2010.

Jak je zapojena do zimní údržby veĜejná služba?
Pracovníci veĜejné služby zajišĢují pĜednostnČ plnČní povinností mČsta jako vlastníka nemovitostí, tedy
udržovat pĜístupy do bytových domĤ. Tito pracovníci, tedy nezamČstnaní obþané, kteĜí si prací pro mČsto plní
povinnosti plynoucí z podmínek pro vyplácení dávek sociální podpory, mají k dispozici jen základní pracovní
náĜadí. V nČkterých kalamitních dnech však jsou operativnČ nasazeni i na doplnČní prací Technických služeb pĜi
doþišĢování obtížnČ udržovatelných míst (stoupání, schody, pĜechody pro chodce a jiné).
Proþ ve VrbnČ skonþil prodej þerstvého mléka?
MĤžeme za to zejména my, spotĜebitelé. Výrobci mléka dávají pĜi instalaci automatĤ pĜednost lokalitám, kde
mají trvale zajištČn vysoký prodej. V našem mČstČ se prodalo v prĤmČru jen 50 litrĤ mléka dennČ a zemČdČlci
oþekávali až trojnásobný odbČr, limitující ovšem bylo umístČní automatu v prodejnČ s omezenou prodejní dobou.
Prodej peþiva ze dvora
Je to tak, v našem mČstČ zahájila 6. ledna pekárna HOLAJ prodej chleba a peþiva, vþetnČ koláþkĤ a výrobkĤ
racionální výživy, pĜímo ze dvora pekárny na ul. Jesenické. OtevĜeno je tady od pondČlka do soboty od 5 do 12
hodin a ceny výrobkĤ jsou zde nižší, než v síti obchodĤ. Takový prodej pĜímo od výrobcĤ je trendem, který má
v naší zemi rozhodnČ hodnČ zastáncĤ.
Pokraþuje naše fotosoutČž Vrbno mým objektivem
Na internetových stránkách MČsta Vrbna pod PradČdem už se objevily první soutČžní fotografie, které nám
posílají autoĜi do fotosoutČže Vrbno mým objektivem. Ta byla vyhlášena u pĜíležitosti blížících se oslav 400 let
mČsta a její propozice jsou vyvČšeny na webu radnice, na vývČskách ve mČstČ a najdete je i ve starších þíslech
Zpravodaje. PĜipomínáme, že soutČž bČží ve dvou kategoriích – fotografové do 10 let a od 11 do 100 let, soutČžní
práce musí být doruþeny na podatelnu radnice nejpozdČji do 30. dubna. V kvČtnu odstartujeme hlasování
veĜejnosti, soutČží se
o digitální fotoaparáty
a hodnotné knižní ceny.
Z nejlepších
prací
bude sestavena výstava
ke 400 letĤm mČsta
a
nČkteré
mohou
dokonce zamíĜit do
Francie
–
na
mezinárodní
výstavu
fotografií þtyĜ mČst, mj.
partnerského polského
Glogówku.
Ukázka
jedné ze soutČžních
prací je zde:

I takto lidé „umí“ parkovat
Parkování, vČþný to evergreen vrbenských ulic, a to nejen v zimČ.
PĜitom ovšem nemusí jít jen o chybČjící parkovací místa. Jak je zĜejmé,
nČkteĜí motoristé si nelámou hlavu, kam svého plechového miláþka
odstavit, jako tento výteþník. Než by þekal, až popojede Ĝidiþ vozidla
pĜed ním, a pak si vybral nČkteré z osmi volných míst na parkovišti
u okružní kĜižovatky, jednoduše zaparkoval hned u vjezdu. Že by ani
netušil, že pod snČhem je travnatý ostrĤvek?

Fota ke Zprávám z radnice:
Jitka Musilová, archiv MČÚ Vrbno pod PradČdem, archiv Klubíþka.
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Po Laćovi Kerndlovi zahraje skupina Talisman
Jednou z nejvýznamnČjších událostí letošního roku bude bezpochyby velký mČstský ples, poĜádaný v roce
oslav 400 let povýšení Vrbna na mČsto. Uskuteþní se v pátek 25. bĜezna od 20 hodin v klubu Mír a ponese se
v elegantním stylu 20. a 30. let 20. století, kdy nezbytnou souþástí garderoby žen byly rukaviþky a klobouþky.
PrávČ zamČĜení plesu je lákavé, alespoĖ tak soudíme z prvních pĜíznivých ohlasĤ veĜejnosti. Hlavní hvČzdou
veþera bude þeský král swingu Laća Kerndl s orchestrem, který bude hrát k tanci i poslechu a posléze povede
aukci výtvarných dČl. Koupí nČkterého z dČl výtvarníkĤ þi umČleckých fotografĤ mĤže veĜejnost podpoĜit
aktivity Vrbenského Klubíþka, které pracuje s dČtmi a mladými lidmi, vyžadujícími zvláštní péþi, a skýtá tolik
potĜebný kontakt rodinám. Patronem Klubíþka, které letos ples s mČstem spolupoĜádá, je právČ Laća Kerndl.
Druhou kapelou, která zahraje
na mČstském bálu, je oblíbený
Talisman.
PĜedprodej
slosovatelných
vstupenek
s místenkami na ples bude
zahájen v únoru a nČkterý
z návštČvníkĤ si odnese domĤ
hodnotnou cenu. Bohatá bude
rovnČž tombola a lákadlem se
stane nepochybnČ také soutČž o
nejoriginálnČjší a nejstylovČjší
obleþení. Jak napovídají první
ohlasy
v anketČ
na
internetových stránkách mČsta,
mČly by pĜevládat právČ šaty
ve stylu meziváleþného období.
Komu stále ještČ schází
inspirace,
tomu
mohou
napovČdČt napĜíklad kostýmy
hercĤ v televizním seriálu
ýetnické humoresky, nebo
z amerického
filmového
muzikálu Chicago, nebo odČv hercĤ z þeských filmĤ pro pamČtníky. Nebo se podívejte na internetové stránky
mČsta. PĜijít ve stylovém obleþení ovšem není podmínkou, jen si nezapomeĖte vþas zadat své místo u stolĤ.
Uþinit tak lze jednoduše na podatelnČ MČstského úĜadu Vrbno pod PradČdem, tel. 554 795 111.
Alena KiedroĖová

Centrum sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko
•
•
•

Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav PiĖos, privátní psycholog
Právní poradenství – JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou specializací
Sociální poradna – Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotnČ postižené Bruntál

Kde? MČstský úĜad Vrbno pod PradČdem, Nádražní 389, pĜízemí, kanceláĜ þ. 104
Termíny poraden na únor 2011:
Psychologická poradna Právní poradna Sociální poradna -

stĜeda 16. 02. 2011
stĜeda 09. 02. 2011
úterý 08. 02. 2011

-

od 13:00 do 17:00 hod
od 13:00 do 17:00 hod
od 12:30 do 14:30 hod

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní MČstského úĜadu Vrbna pod PradČdem
(tel.: 554 795 130).
Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!
Ivana Remešová, DiS.
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Z chatek brali hlavnČ cukrovinky
Policisté objasnili þtyĜi pĜípady krádeží v rekreaþních þi zahradních chatkách v kolonii Na stráni ve VrbnČ pod
PradČdem. Všech se mČla dopustit 16letá dívka se svými nezletilými kamarády. Policejní komisaĜ SKPV
mladistvou v pondČlí 3. 1. 2011 obvinil z provinČní krádeže a porušování domovní svobody. Toho se mČla
dopustit tím, že v období od dubna do záĜí 2010 spoleþnČ se tĜemi nezletilci mČla provést vloupání do zahradních
chatek a jednoho pĜístĜešku. Kradli zde hlavnČ cukrovinky, pivo, pastelky, zapalovaþe a jiné vČci. ZpĤsobená
škoda þiní celkem 620 Kþ.
Protiprávní þinnost nezletilcĤ byla odložena, protože se jedná o osoby, které pro nedostatek vČku nejsou
trestnČ odpovČdné. Jejich jednání však bylo postoupeno k provedení opatĜení na oddČlení sociální péþe o dČti
a mládež.
Nákup na ŠtČdrý den nebyl výhodný
Vrbenským policistĤm pĜišel dne 12. 1. 2011 oznámit 19letý mladík pĜestupek proti majetku. Na ŠtČdrý den,
tedy 24. 12. 2010, si zakoupil pĜes internetový inzertní portál herní konzoli XBOX. Dle uvedených údajĤ
prodejci zaplatil složenkou 3 250 Kþ. Do 12. 1. 2011 však zboží neobdržel.
UprostĜed silnice zvedal ze zemČ psa
Dopravní nehodu chodce a osobního vozidla šetĜili policisté v pátek 14. 1. 2011 mezi obcemi Vrbno pod
PradČdem a HeĜmanovice. Podnapilý 55 letý muž se pohyboval ve stĜedu komunikace za mírným horizontem
a v tmavém obleþení a zvedal ze zemČ psa. UdČlal pohyb doprava a pak zavrávoral a zmČnil náhle smČr chĤze
vlevo. V té dobČ byl objíždČn 20letým Ĝidiþem vozidla Ford. Došlo ke stĜetu mezi mužem a pravým zpČtným
zrcátkem auta. PĜi nehodČ utrpČl chodec zranČní lehké a byl odvezen k ošetĜení do nemocnice. Zde s ním byla
provedena dechová zkouška, která vykázala hodnotu 0,84 a následnČ 0,71 promile alkoholu. U Ĝidiþe byla
dechová zkouška s negativním výsledkem. ZpĤsobená škoda þiní 2 tisíce Kþ.
KomisaĜ por. Bc. Pavla Tušková

PotĜebujete nČco vyĜídit na MČstském úĜadČ v Bruntále?
NapĜ. vyĜídit pĜihlášení motorového vozidla, nechat si vystavit nový Ĝidiþský nebo obþanský prĤkaz þi jiné?
Pokud ano, tak MČstský úĜad Bruntál pĜistoupil k dalšímu zjednodušení vyĜizování osobních dokladĤ
obþanĤ, a to tím zpĤsobem, že zĜídil nový vyvolávací systém pomocí internetové rezervace. K požadované
službČ se nyní mĤžete objednat až na tĜi mČsíce dopĜedu.
Jak na to? Pokud vlastníte internet, najedete si na webové stránky mČsta Bruntál (www.mubruntal.cz), kde
pĜímo na titulní stranČ naleznete v pravém horním sloupci, v sekci
E-SLUŽBY, odkaz na „Rezervaþní systém“. Na této stránce pak
kliknete na možnost „On-line rezervace“, kde si zvolíte
požadovanou agendu (napĜ. Evidence obyvatel, ěidiþské prĤkazy
aj.), dále vyberete vhodný datum a þas, zadáte jméno, e-mail
a telefon, kliknete na tlaþítko „Objednat“ a tím je rezervace
vyĜízena. Poté Vám bude vygenerován PIN, který pak použijete
pĜímo na mČstském úĜadČ k vytištČní lístku pomocí terminálu. Díky
tomu budete pĜednostnČ odbaveni ve zvoleném datu a þase.
Jedná se o novou službu, zejména pro dojíždČjící klienty
z okolních mČst, které jsou v pĤsobnosti obce s rozšíĜenou
pĤsobností Bruntál, napĜ. Vrbno pod PradČdem, Karlovice, Široká
Niva a další, kteĜí pĜi využití tohoto systému mají zajištČnu
rezervovanou dobu k vyĜízení svých záležitostí.
ZdenČk Trojan
vedoucí odboru dopravy a silniþního hospodáĜství
MČÚ Bruntál
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KURZY PRO VEěEJNOST
1/ JARNÍ NABÍDKA KURZģ PRO VEěEJNOST NA PC

Placení parkovného ve mČstČ Bruntál je již možné prostĜednictvím SMS
PĜi návštČvČ centra mČsta Bruntálu v zónČ placeného parkování je možné platit parkovné pomocí SMS. MČsto
Bruntál dnem 1. listopadu 2010 zprovoznilo tuto službu pro své obþany i návštČvníky. Jedná se o tzv. SMS
parkovné.
Úhrada parkovného pomocí SMS je velmi jednoduchá: staþí mít u sebe mobilní telefon, který má povolenou
službu Premium SMS (lze ji zdarma aktivovat na zákaznické lince všech mobilních operátorĤ), zaslat SMS
v urþeném formátu na dané telefonní þíslo, a za pár vteĜin obdržíte potvrzovací SMS – elektronický parkovací
lístek, který obsahuje údaje o uhrazení parkovného a do kdy platí. Nesporná výhoda platby parkovného
esemeskou spoþívá pĜedevším v prodloužení doby parkování, kdy se již nemusíte spČšnČ vracet k parkovacímu
automatu a vozidlu. Veškeré informace o SMS parkovném jsou dostupné na stránkách mČsta Bruntál
(www.mubruntal.cz), v sekci E-SLUŽBY.
ZdenČk Trojan
vedoucí odboru dopravy a silniþního hospodáĜství

Informace pro obþany
Sdružení nájemníkĤ SON zve všechny obþany, kteĜí mají zájem o tyto informace:
nájemné v obecních bytech
nájemné v družstevních bytech
pĜíspČvek na bydlení, podmínky získání pro obþany v nájemních, družstevních bytech a bytech
v soukromém vlastnictví
zrušení regulovaného nájemného
návrhy nového nájemného, postup pĜi sjednávání
jiná problematika bydlení
SchĤze se koná 2. února 2011 v 15:00 hod v pĜístavbČ MČÚ ve VrbnČ pod PradČdem.
Zve pĜedseda m.o.SON, Eduard PeĜich

Aktuality ze Sportovního gymnázia
Vrbno pod pradČdem, nám. Sv. Michala 12, pĜíspČvková organizace
www.sgvrbno.cz
sgvrbno@seznam.cz
tel / fax: 554 751 086
DEN OTEVěENÝCH DVEěÍ
Ve stĜedu 2. 2. 2011 od 8:00 hodin do 16:00 hodin se koná pro veĜejnost, rodiþe stávajících studentĤ, nových
uchazeþĤ o studium v naší škole a jejich rodiþe Den otevĜených dveĜí.
Všichni zájemci si mohou prohlédnout školu nebo navštívit vybranou výuku.
Od 14:30 hodin si uchazeþi o studium v naší škole mohou vyzkoušet testy z pĜijímacích Ĝízení
minulých let.
V pĜípadČ potĜeby jiného termínu se staþí telefonicky (þíslo telefonu 554 751 086) domluvit na jiný den.
PěIJÍMACÍ ěÍZENÍ
Na stránkách školy www.sgvrbno.cz najdete kriteria pĜijímacího Ĝízení pro školní rok 2011/2012
•
do osmiletého studijního oboru 7941K81 – Gymnázium pro žáky 5. tĜíd základních škol
•
do þtyĜletého studijního oboru 7941K41 – Gymnázium a 7942K41 – Gymnázium se sportovní
pĜípravou pro žáky 9. tĜíd základních škol
Studijní obor 7942K41 – Gymnázium se sportovní pĜípravou má následující sportovní zamČĜení:
9 lyžování – alpské discipliny a bČžecké discipliny
9 snowboard
9 biatlon
9 cyklistika
9 orientaþní sporty – orientaþní bČh a lyžaĜský orientaþní bČh

NáplĖ kurzu:
¾ Základy práce s poþítaþem
¾ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,OutlookExpres)
¾ Základy ovládání WindowsXP, Windows 7
¾ Internet a elektronická pošta
¾ Tvorba grafiky – vizitky, blahopĜání, obaly na CD, atd. (Zoner Callisto, Gimp)
¾ Práce s digitální fotografií (Zoner PhotoStudio, Photofilter)
¾ Tvorba HTML (tvorba kódu, wysiwyg Editory)
Cena kurzu: 1 100,- Kþ za celý kurz (4 mČsíce)
Zahájení kurzu: 1. 3. 2011
Konec kurzu: 30. 6. 2011
PĜihlášky do 22. 2. 2011 doruþte osobnČ nebo e-mailem na adresu sgvrbno@seznam.cz (do pĜedmČtu
uvádČjte KURZ). NezapomeĖte uvést tel. kontakt pro zpČtné informace.
Kurz bude zahájen pouze pĜi minimálním poþtu 6 uchazeþĤ.
2/ NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZģ PRO VEěEJNOST
•
nČmecký jazyk
•
anglický jazyk
•
ruský jazyk
Zahájení kurzĤ: od 1. 9. 2011
Cena kurzu: 1 100,- Kþ za celý kurz (4 mČsíce)
PĜihlášky do 20. 6. 2011 doruþte osobnČ nebo e-mailem na adresu sgvrbno@seznam.cz (do pĜedmČtu
uvádČjte KURZ). NezapomeĖte uvést své jazykové znalosti a tel. kontakt pro zpČtné informace.
Kurz bude zahájen pouze pĜi minimálním poþtu 6 uchazeþĤ.
J. Krätschmerová
OrienĢáci zahájili sezónu
Sezóna lyžaĜského orientaþního bČhu zaþala 15.-16.ledna 2011 závody, které poĜádali vrchlabští poĜadatelé
v lyžaĜském stĜedisku Strážný. V sobotním závodČ – Mistrovství ýeské republiky na klasické trati vybojovala
mistrovský titul v kategorii dorostenek Eva Haltofová, þtvrté místo obsadila Jana Janþová. V kategorii mužĤ
obsadil Lukáš VáĖa 17.místo, mezi nejmladšími veterány Polda KoláĜ bronzovou pozici.
NedČlní závod ýeského poháru znamenal pro naše dČvþata druhém a tĜetí místo, Ludmila Jarošová obsadila
v kategorii juniorek 10. místo. V mužích (elita) Lukáš VáĖa vyválþil 20. místo, Polda KoláĜ bramborovou pozici
a Richard Klech 7.místo.
Oba závody se jely na rozmoklém firnovitém snČhu, a proto si všichni závodníci sáhli až na dno svých sil.
Tyto závody byly spolu s prosincovými v Norsku nominaþními na Mistrovství Evropy dorostu, kam se Eva
Haltofová (studentka sexty Sportovního gymnázia ve VrbnČ p.P. ) suverénČ nominovala a my jí budeme držet
palce, aby ve dnech 1.- 6.2.2011 stateþnČ odolávala soupeĜkám v norském stĜedisku Sjusjoen.
V dalších mČsících nás þekají závody v Krušných horách (Cínovec 29. - 30. 1. 2011), na TĜech |Studních
(19.-20. 2. 2011) a sezóna vyvrcholí závody na Nové Vsi, kde vrbenský oddíl poĜádá Mistrovství ýR ve sprintu,
závod ýeského poháru na krátké trati a Mistrovství ýR štafet (26. - 27. 2. 2011) v lyžaĜském orientaþním bČhu.
Richard Klech
LyžaĜské závody – bČžecké discipliny
9. ledna 2011 se na Nové Vsi uskuteþnil krajský pĜebor v bČhu na lyžích klasickým zpĤsobem. V konkurenci
závodníkĤ z moravskoslezského a olomouckého kraje si þlenové Sportovního klubu pĜi gymnáziu ve VrbnČ vedli
velmi dobĜe. V kategorii benjamínkĤ se na 2. místČ umístil VojtČch PeĖáz, na 3. místČ jeho bratr Radek.
V nejmladších žácích dokonþil závod na 9. místČ Tomáš Petlach, v mladších žácích JiĜí Tkaþík na 11. místČ
a David Vašina na 7. místČ v kategorii starších žákĤ. TradiþnČ silné zastoupení mČl náš sportovní klub
v kategoriích staršího dorostu. Mezi dívkami se umístila na 3. místČ Martina Onderková, 4. byla Michala
Knápková a 6. Ludmila Jarošová. V chlapcích vyhrál Patrik Thomas a stal se tak pĜeborníkem kraje, na 3. místČ
se sedmi vteĜinovou ztrátou skonþil Václav Žabíþek. KomentáĜ a pĜedevším spoustu fotek mĤžete shlédnout na
webových stránkách pana Tomeþka: http://regesport-2.blog.cz/
Radek PeĖáz – trenér bČžcĤ SG Vrbno
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Cyklisté SG VRBNO nezahálejí ani v zimČ
Vrcholem cyklokrosové sezóny v naší republice bylo lednové Mistrovství ýeské republiky, které se konalo ve
východoþeském Hlinsku a závodili zde ve spoleþné kategorii závodníci Elite a U23, k nim pĜibylo i deset
nejlepších juniorĤ. Tohoto šampionátu se zúþastnili tĜi studenti a jeden absolvent Sportovního gymnázia Vrbno.
NejvýraznČjšího úspČchu dosáhl Lubomír Petruš, který na našem gymnáziu maturoval v roce 2009 a který
momentálnČ závodí za tým KC Hlinsko. V celkovém
poĜadí dojel na 10. místČ a ve své kategorii U23
(jezdci do 23let) byl tĜetí, což mu s nejvČtší
pravdČpodobností otevĜelo cestu na Mistrovství
svČta, které se bude konat poslední lednový víkend
v nČmeckém St. Wendelu.
Další studenti SG Vrbno závodící v kategorii U23
dojeli svĤj závod okolo dvacátého místa – jmenovitČ
19. MatČj Lasák a 22. BĜetislav Rohel. Sympatický
výkon podal i junior Petr Hampl (MAPEI
KaĖkovský), který dojel nedaleko za tČmito
závodníky, pro nominaci na nadcházející Mistrovství
svČta to ovšem staþilo pouze na pozici náhradníka,
není tedy jisté, zda na šampionát odcestuje.
Ostatní þlenové cyklistické skupiny na SG Vrbno
pilnČ pokraþují v pĜípravČ na nadcházející silniþní
sezónu. NČkteĜí zvládnou nasportovat více než sto
hodin mČsíþnČ, což je v prĤmČru pĜes 3 hodiny
sportu dennČ. Cyklistika je vytrvalostní sport a velké množství natrénovaných hodin je v pĜípravném období
nezbytné. A nezáleží na tom, jestli cyklista jezdí na bČžkách, chodí pČšky nebo se vČnuje jiným sportĤm.
Zpravidla však v zimČ odkládáme kola, abychom si od nich „odpoþinuli“, letošní lednové poþasí ovšem
cyklistice nezvykle pĜálo, dovolilo nám nejen najezdit pár silniþních kilometrĤ, ale i se zvČþnit na takĜka jarní
fotografii.
Alena MlynáĜová
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Domluvme se ve svČtČ
Unit 3 - tĜetí lekce

Can I help you?
Yes, please. I am looking for
a light blue long skirt
OK. Do you like this one, but
it is too dark.
The colour is OK. Can I try it
on?
Yes, of course, the changing
room is over there
It is in the right size and
colour. I'll take it.
Anything else ?
No, thanks. How much is the
skirt?
It is 25 pounds. How would
you like to pay?
Do you accept credit cards?
Yes, of course
Good - Bye
Good - Bye

Shopping - nakupování

Ken aj help jĤ?
Jes plís. A jem luking for a
lajt blĤ long sket
Ou Kej. Du jĤ lajk dis van, bat
it is tĤ dak.
D kolor is ou Kej. Ken aj traj
it on?
Jes, of kors, d þedžing rĤm is
ouve dée.
It is in d rajt sajz and kala. Aj'l
tejk it.
Enyting els?
Nou, tenks. Hau maþ is D
sket?
It is tventy fajf paunds. Hau
wud jĤ lajk tu pej?
Du jĤ eksept kredit kards?
Jes, of kós.
Gud - Báj
Gud - Báj

Mohu vám pomoci?
Ano, prosím. Hledám nČjakou
svČtle modrou dlouhou sukni
DobĜe. Líbí se vám tahle, ale je
pĜíliš tmavá.
Barva je v poĜádku. Mohu si to
vyzkoušet?
Ano, samozĜejmČ, kabinky jsou
támhle.
Je ve správné velikosti i barvČ.
Vezmu si ji.
JeštČ nČco?
Ne, dČkuji. Kolik stojí ta
suknČ?
25 liber. Jak budete chtít platit?
Berete kreditní karty?
Ano, samozĜejmnČ
Nashledanou.
Nashledanou.

Slovník: Coulour (kala) barva, size (sajz) - velikost,
changing room (þendžing
rĤm) -kabinky,
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ZŠ informuje
Zápis do 1. tĜíd
Netradiþní zápis dČtí do 1. tĜíd pro školní rok 2011-2012, který probČhl 21. a 22. ledna 2011 v budovČ
vrbenské základní škole, si pĜipravili žáci 5. B tĜídy spolu se svými uþitelkami. V kostýmech kominíka, þíšníka,
malíĜe, prodavaþe, kadeĜnice a dalších pĜivítali budoucí prvĖáky a spoleþnČ si zahráli na „povolání“. DČti
z mateĜských škol si na povolání hrály již se þleny Sedmihlásku ve svých mateĜských školách. HudebnČ
pohybové pásmo o povoláních je zaujalo, a tak na závČr návštČvy s pozváním k zápisu si jej se zpČváky
vyzkoušely. K zápisu se dostavilo se svými zákonnými zástupci 52 dČtí.
L. Šajerová

PĜehled teplot za mČsíc prosinec
V prvním grafu pĜinášíme pĜehled prĤmČrných teplot za mČsíc prosinec. Druhý graf ukazuje pĜehled
prĤmČrných teplot v prosinci za roky 2000 až 2010. TĜetí graf ukazuje roþní úhrny srážek za roky 2003 – 2010.
V následujících tabulkách vám pĜinášíme nČkolik údajĤ z naší meteorologické stanice.

Aktuální data z meteostanice najdete on-line na www.zsvrbno.cz
Prosinec

Leden do 21.
den
24.12
16.12
5.12

hodina
9:37
6:06
16:32

hodnota
teplota
max
8,9°C
min
-21,6°C
rychlost vČtru
11,6m/s
srážky
mČsíþní
33,2mm
za den
24.12
4,4mm
za hodinu 24.12 16:00-17:00 1,4mm

den
hodina hodnota
9.1
11:05 12,3°C
4.1
6:27
-13,8°C
rychlost vČtru
6.1 18:52-18:59 6,3m/s
náraz vČtru
6.1
13:53 15,6m/s
srážky
mČsíþní
14,8mm
za den
14.1
4,8mm
za hodinu 14.1 13:00-14:00 2mm
teplota

max
min

Srážky
Srážky v prosinci [mm]

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

24,4

0

15,9

16,3

17,4

8,5

28,5

33,2

Vánoþní jarmark
Dne 21. prosince 2010 probČhl na ZŠ Vrbno pod PradČdem již tĜetí roþník Vánoþního jarmarku. Pro
návštČvníky byl pĜipraven bohatý kulturní program, prodej lidových výrobkĤ, prezentace výrobkĤ školní dílny,
kuchyĖky a keramické dílny. Souþástí byla také tradiþní ochutnávka. Jsme velmi rádi, že se jarmark tČší stále
vČtší oblibČ z Ĝad veĜejnosti.
J. Drlíková, R. Noháþek
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Naši malí lyžaĜi aneb „lyžaĜská školiþka“
Ve dnech 10. 1. - 13. 1. 2011 navštČvovaly dČti z MŠ Jesenická lyžaĜskou školiþku v KarlovČ pod PradČdem.
Pod vedením zkušených lyžaĜských instruktorĤ se zábavnou a nenásilnou formou seznamovaly se základy
lyžování. NČkteré dČti se tohoto výcviku zúþastnily i v minulém roce a tak mČly možnost své lyžaĜské dovednosti
ještČ vylepšit. Místo na lyžování bylo velmi dobĜe upravené, doplnČné barevnými kužely, stanovišti s obrázky,
ohraniþenými barevnou sítí, kobercovou dráhou a malým dČtským vlekem. BČhem lyžování se instruktoĜi snažili
dČtem výcvik zpestĜit i rĤznými hrami, napĜ. hra na rybiþky a rybáĜe nebo závod v bČhu na jedné lyži apod. Zažili
jsme spoustu legrace, neboĢ jakékoli situace, vyžadující bČh nebo mrštnost, byly v lyžácích opravdu humorné
a kouzelné. Celý výcvik byl zakonþen olympiádou, bČhem které dČti využily vše,co se bČhem celého týdne
nauþily. Nakonec byly odmČnČny diplomem a chutnou zlatou medailí. SvČží horský vzduch, pohyb pĜi lyžování
a dobrá nálada, pĜispČly k utužování zdraví dČtí. Ale nezoufejte, na ty, na které se letos nedostalo nebo se
lyžaĜského kurzu nemohly zúþastnit, se tČšíme pĜíští rok s lyžaĜskou školiþkou.

Pozvánka na „karneval s Bílou paní vrbenskou“
Tímto bychom chtČli pozvat všechny rodiþe s dČtmi v sobotu 19. 2. 2011
ve 14:30 hod do klubu Mír na karnevalový rej.
Na všechny se moc tČšíme!

Z. Halová, B. Ronþáková, P. Lesniaková a kolektiv MŠ Jesenická

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš

Pozvánka

DČlání , dČlání , všechny smutky zahání , .....
a proto zveme všechny Ĝemeslníky a jejich pomocníky
od pekaĜe po krále ….
malé i velké ………
na „ ROZVERNÝ BÁL“
... plný soutČží, taneþkĤ a bohaté tomboly.

Kdy: v nedČli 20. února
V kolik: od 14:30 hodin
Kde: v klubu Mír
TČšíme se na vás!
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Klubíþko informuje

Naše úlovky v minulém roce

Únorová pozvánka pro dČti i rodiþe
Vrbenské Klubíþko funguje stejnČ jako v loĖském roce v klubovnČ Domu s peþovatelskou službou na HusovČ
ulici a otevírá se každý þtvrtek v 15:00 hodin. V lednu tady dČti i rodiþe mČli keramickou dílnu, kdy malovali
originální hrníþky a misky barvami na sklo
a keramiku. Stihli taky MeruĖkománii, aneb
PĜípravu chutného koláþe s meruĖkami,
hlavnČ ale zaþali s výrobou dekorací na
blížící se vrbenský velký mČstský ples.
Zajímavý a bohatý bude také únorový
program, už tento týden je pĜipravena akce
Pitný režim – základ zdraví, kde hostem
bude Ing. Lomáz. Na pĜíští týden se
pĜipravuje Zimní výprava na snČhu a ve
þtvrtek 17. února akce SoutČžní klání
šikulkĤ. V závČru února zĤstane Klubíþko
mimoĜádnČ uzavĜeno, protože jsou jarní
prázdniny. Zveme mezi nás i další dČti
vyžadující zvláštní péþi, jejich zdravé
sourozence i rodiþe, v Klubíþku si každý
najde, co ho zajímá.
KlubíþkáĜi

Vážení pĜátelé,
na poþátku roku nového je vhodné poohlédnout se zpČt a trochu zhodnotit rok minulý, jaký byl, jak se nám
daĜilo a co bychom sami mohli v tomto roce napravit.
Jaký tedy byl pro nás, rybáĜe rok minulý? Dle celkových úlovkĤ, proti rokĤm pĜedešlým, trochu horší,
zvláštní. Poþasí se stĜídalo den ze dne, tČch deštivých dnĤ bylo hodnČ a projevilo se to na pĜíklad tím, že hladina
vody v pĜehradČ Harta se po celý rok držela pĜi horní úrovni, což ztČžovalo po delší dobu pĜístup k nČkterým
oblíbeným místĤm, to také, mimo jiné, vþetnČ stĜídajícího se poþasí, pĜispívalo k neúspČšnosti lovu.

Ze života seniorĤ
PĜíchod nového roku odstartoval další období života v našem DomovČ pro seniory. Vánoþní výzdobu máme
již ĜádnČ uklizenou, jen s koulemi, vyrobenými z provázkĤ, jsme se nedokázali rozlouþit, proto jsme se rozhodli
je upravit tak, aby mohla být tato dekorace použita celoroþnČ.
V dílnČ jsme období, pĜedcházející pĜípravČ jarní výzdoby, pojali trochu oddychovČ, neboĢ po prožitém
vánoþním shonu si to my, obyvatelé, zasloužíme. Paní Miluška se nám do dílny z pracovní neschopnosti ještČ
stále nevrátila, ale pomocí šikovné paní Petry, která nás nauþila malovat speciální barvou sklenČné obrázky, je
máme pĜipraveny k povČšení. VČnujeme se spoleþenským hrám a procviþování pamČti, nČkteĜí využívají þas,
strávený mezi pĜáteli, malováním pro radost.
Oblíbenou þinností se stalo sledování pohádek nebo hudebních poĜadĤ na nové plasmové televizi, která má
dostateþnČ velikou obrazovku na to, aby na ni dobĜe vidČli i ti z nás, kteĜí už mají potíže se zrakem.
Od ledna letošního roku mnozí z nás využili novou službu, kterou je pedikúra, již provozuje naše bývalá
sociální pracovnice.
P. Perdulová

Situace na rybníþkách – Biocentru se ve svém zaþátku pomalu dostávala do normálu. Dala se pĜedpokládat
poþáteþní netČsnost, nová obsádka ryb se musela pĜizpĤsobit chladnČjší, þisté vodČ. To vše však nemohlo pokazit
náladu „ nČkolika“ rybáĜĤm, pro které, dle nČkterých názorĤ, bylo Biocentrum vybudováno, což pravdou není.
To mohou potvrdit obþané, využívající tohoto území k procházkám, aĢ již sami, þi provázeni þtyĜnohými pĜátelipejsky. Zde je nutné mimo jiné konstatovat, že vybudováním Biocentra došlo k zušlechtČní prostoru, zaplnČného
skelným a jiným odpadem v prĤbČhu minulých desetiletí.
Naše místní organizace ýeského rybáĜského svazu má 334 þlenĤ, z toho 47 dČtí a mládeže, kterým se jen
málokdy podaĜí dostat na rybníky v sousedních mČstech, þi na pĜehradu Harta. Snahou rybáĜĤ do sedmdesátých
let bylo vybudovat v našem regionu rybník, což se v minulosti daĜilo. SvČdþí o tom vlastními silami vybudované
rybníky v MnichovČ, za koupalištČm, þi u Opavské zotavovny, všechny jsou v této dobČ v provozu
a v soukromých rukách. Poslední, þtvrtý rybník, vybudovaný v Karlovicích, zniþila povodeĖ v roce 1997.
Biocentrum poskytlo mnoha rybáĜĤm, a nejen vrbenským, pohodu pĜi posezení u vody, a dle statistiky úlovkĤ
i pČkné úlovky. Radost z úlovkĤ jim nekazí ani skuteþnost, že si na nákup rybí obsádky museli þásteþnČ pĜispČt,
jakož i to, že spolu s MČÚ peþují o údržbu prostranství kolem rybníkĤ. Na tomto úseku zkvalitníme þinnost
a zajistíme doplnČní obsádky ryb.
V minulém roce lovilo na rybníþkách 101 þlenĤ místní organizace ýRS, v celkovém poþtu 1066 dnĤ. Ulovili
celkem 395 ks ryb o celkové váze 367,47 kg. Lovili zde i þlenové jiných organizací ýRS (v hodnocení uvedeni
nejsou).
V zimním období, kdy pro mrazivé poþasí rybáĜi neloví, poskytuje Biocentrum azyl krásným kachnám
a kaþerĤm, jak vidno na fotografii.
Koryþanský Jaroslav
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Výroþní schĤze Spolku PĜátelé Vrbenska
SrdeþnČ zveme všechny naše þleny a jejich rodinné pĜíslušníky na výroþní schĤzi Spolku PĜátelé Vrbenska,
která se uskuteþní ve StĜedisku chytrých aktivit ve VrbnČ pod PradČdem v sobotu 5. února 2011 od 14 hodin.
Zveme i naše pĜíznivce a zájemce o þlenství ve Spolku PĜátelé Vrbenska. ýlenský poplatek je pro pracující
200,- Kþ, pro dĤchodce 100,- Kþ a studenti poplatek neplatí. Jaký je pĜipravený program? Výroþní zpráva
o þinnosti a hospodaĜení spolku za rok 2010 a plán akcí na rok 2011.
Tiskový mluvþí spolku Radek Vráblík

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás pĜipravuje následující pĜednášky v mČsíci únoru
Název pĜednášky: Expedice

Turecko – Írán /2004

KDY: þtvrtek 10. února 2011
KDO: MUDr. Miroslav Schubert
Zveme Vás na zajímavou pĜednášku o putování východním
Tureckem a severním Íránem.
V Turecku navštívíme napĜíklad pohoĜí Kaþkar, baštu tureckých
KurdĤ Hakkari, jezero Van a vystoupáme na bájný Ararat. V Íránu,
mimo jiné, navštívíme skalní mČsto Kandován a pobĜeží Kaspického
moĜe. Od kterého se vydáme na nejvyšší íránskou horu - pČtitisícovku
Damávand. Naše putování zakonþíme v Teheránu.
Název pĜednášky: Život

u Kilimanžára – Tanzánie

KDY: þtvrtek 24. února 2011
KDO: PaeDr. Bronislava Hyvnarová
PĜijmČte naše pozvání a poznejte s námi Tanzánii. Autorka
pĜednášky se s námi podČlí o své zážitky a fotografie z její cesty po
této krásné, ale chudé zemi.
PĜijćte a dozvíte se, jaký je život v þernošských a masajských
vesnicích pod nejvyšší horou Afriky, Kilimanžárem.
Na závČr obou pĜednášek budou jako obvykle pĜipraveny ochutnávky vzorkĤ zdravých pokrmĤ
spolu s recepty.
Uvedené pĜednášky o.s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se konají ve StĜedisku chytrých aktivit
STěECHA, Vrbno pod PradČdem. Zaþátek pĜednášek je v 18 hod. Vstup volný.

FoĢte Ĝeky a zúþastnČte se soutČže o hodnotné ceny!
Radek Vráblík
PĜipomínáme, že fotografická soutČž „ěeky v promČnách“, která probíhá
v rámci kampanČ ,,Krnov – mČsto mezi Ĝekami“, stále pokraþuje a potrvá
až do 1. dubna 2011. Od zahájení soutČže, které probČhlo 1. Ĝíjna 2010,
bylo do soutČže registrováno celkem 45 fotografií, a to již od sedmnácti
soutČžících. Podrobné informace naleznete na webových stránkách soutČže
www.foto1soutez.cz.

SoutČž se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.
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Znáte historii krnovské mohyly?
Mohyla stojí vlevo od hlavní silnice, nad krnovským pĜedmČstím Kostelec, na kopci,
nazývaném BezruþĤv vrch. Manžel znal mohylu již jako dítČ z vyprávČní krnovských
rodákĤ, svých nČmeckých pĜedkĤ, a vČdČl, že nebyla postavena Petru Bezruþovi, jak se mnozí turisté podle
pamČtní desky mohou domnívat. Na desce jsou napsána slova „Železniþní a poštovní zamČstnanci velkého
Krnova k osmdesátým narozeninám Petra Bezruþe, slezského básníka a buditele“.
Pravou historii pomníku si manžel nepamatoval.
Proto jsme pĜivítali þlánek redaktora Fidela Kuby, který vyšel v Deníku 23. prosince minulého roku, z nČhož
cituji: „PĜed sto lety Krnované pomník postavili na poþest literáta-rakouského spisovatele Petera Roseggera.“
Tento, stále ještČ v nČmeckojazyþné literatuĜe uznávaný autor, zemĜel v roce 1918, takže památník, který byl
postaven v roce 1910, byl postaven ještČ za jeho života.
Souþástí zmínČného þlánku je ukázka z díla Petera Rossegera s názvem Vánoþní píseĖ, pĜeložená do þeštiny
Karlem Velemínským. Narození Krista, o kterém dílo pojednává, si mĤžeme pĜipomínat nejen o Vánocích, proto
se svolením redaktora tuto krásnou vánoþní píseĖ pĜepisuji.
Úplné znČní þlánku, vþetnČ fotografie pĤvodní podoby památníku, lze najít na www stránkách Deníku pĜi
zadání slova mohyla do deníkového vyhledávaþe. K mohyle vede od krnovského vlakového nádraží modrá
turistická znaþka, trasa je dlouhá jeden kilometr a z Bezruþova vrchu je nádherný pohled na mČsto Krnov.

Vánoþní píseĖ
Co stvoĜil BĤh tu Ĝíši tónĤ,
zní Zemí píseĖ milionĤ,
do srdce lehá pĜíjemnČ.
NeznČly už pak nikdy asi
vroucí zpČv, prostých koled hlasy
jak tenkrát prvnČ v BetlémČ.
Slyším je, hvČzda je k nám svála:
Buć Bohu na výsostech chvála
a lidem dobré vĤle mír!
A o DítČti dobrá zpráva,
že zrodilo se, prosvítává
od nás daleko ve vesmír.
Jen znČte zplna, harfy, zvony,
vydejte všechnČch hlasĤ tóny,
buć Pánu þest a lidem klid!
VíĜení bubnĤ, zbroje hĜmČní
se na posvátné ticho zmČní
sotva ta píseĖ zaþne znít.
Jen budem-li v tušení vzĖatém
dbát slov té staré písnČ svaté
všech Vánoc, jednou Boží chrám
v Jeho království, které roste,
poví nám vstĜíc to Slovo, prosté
vánoþní Pokoj vám!
Helena Rusková
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Kulturní, sportovní a vzdČlávací kalendáĜ akcí Vrbenska - únor 2011
1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 4. 2. 5. 2. 5. 2. 6. 2. 7. 2. 7. 2. 8. 2. 8. 2. 8. 2. 9. 2. -

9. 2. 10. 2. 10. 2. 11. 2. 11. 2. 12. 2. 13. 2. 14. 2. 14. 2. 15. 2. 15. 2. 15. 2. 16. 2. 16. 2. 17. 2. 17. 2. 18. 2. -

kurzy „Papírový pedig“ - 9:00 hod pokroþilí, 17:30 zaþáteþníci - StĜecha
zkouška PČveckého sboru mČsta - 17:30 hod - StĜecha
kurz PC mírnČ pokroþilí - 16:00 - 17:30 hod - StĜecha
Den otevĜených dveĜí - Sportovní gymnázium Vrbno - 8:00 - 16,00 hodin
Univerzita tĜetího vČku - DČjiny divadla - pĜednáší Mgr. Petra Severinová - 16:00 hod
- StĜecha
výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - tČlocviþna Základní
umČlecké školy Vrbno
Zasedání „Jeseníky pĜes hranici“ - 8:00 hod - StĜecha
Výroþní schĤze Spolku PĜátelé Vrbenska - 14:00 hod - StĜecha
sobotní cviþení „Chcete dát kila dolĤ?“ - poĜádá ASPV TJ Sokol - 14:00 hod - tČlocviþna
ZŠ Sokolovna
církevní setkání Nová nadČje - 15:00 hod - StĜecha
Žijme zdravČji - 18:00 hod - StĜecha
jazykové kurzy angliþtiny od 17:00 hod - StĜecha
kurzy „Papírový pedig“ - 9:00 hod pokroþilí, 17:30 zaþáteþníci - StĜecha
zkouška PČveckého sboru mČsta - 17:30 hod - StĜecha
Kruh pĜátel šikovných ruþiþek - 17:00 hod - StĜecha
2 krátká divadelní pĜedstavení:
„Rodrigo a odraz v zrcadle“ v podání Studentského dramatického souboru Nedramatická
elipsa Bruntál dle povídky Xindla X a „Smrt na þtyĜi zpĤsoby“ v podání divadelního
souboru ZÁPLATA Bruntál - pro diváky od 15 let - 18:00 hod - StĜecha
kurz PC mírnČ pokroþilí - 16:00 - 17:30 hod - StĜecha
pĜednáška Centra život a zdraví na téma Expedice Turecko - Írán /2004 - pĜednáší
MUDr. Miroslav Schubert - 18:00 hod - StĜecha
výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - tČlocviþna Základní
umČlecké školy Vrbno
Zasedání „Jeseníky pĜes hranici“ - 8:00 hod - StĜecha
þlenská schĤze LKŽ Vrbno - 16:00 hod - StĜecha
pĜedstavení pro malé i velké diváky „Kamarádi v divadle“ v podání souboru Kamarádi
z Brna - 15:00 hod - StĜecha
církevní setkání Nová nadČje - 15:00 hod - StĜecha
Žijme zdravČji - 18:00 hod - StĜecha
jazykové kurzy angliþtiny od 17:00 hod - StĜecha
kurzy „Papírový pedig“ - 9:00 hod pokroþilí, 17:30 zaþáteþníci - StĜecha
zasedání Euroregionu PradČd - 9:00 hod - StĜecha
zkouška PČveckého sboru mČsta - 17:30 hod - StĜecha
cestopisná pĜednáška „Jeruzalém v pohybu“ - pĜednáší Tomáš ýernohous - 17:00 hod
- StĜecha
kurz PC mírnČ pokroþilí - 16:00 - 17:30 hod - StĜecha
Univerzita tĜetího vČku - Sluneþní hodiny - virtuální pĜednáška - 16:00 hod - StĜecha
výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - tČlocviþna Základní
umČlecké školy Vrbno
þlenská schĤze MO KSýM Vrbno - 16:30 hod - StĜecha
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Klubový veþer R. Pogody: Pianotéka - 19:30 hod - Libuše
Rozverný bál - poĜádá MŠ Ve Svahu - 14:30 hod - Mír
církevní setkání Nová nadČje - 15:00 hod - StĜecha
Žijme zdravČji - 18:00 hod - StĜecha
jazykové kurzy angliþtiny od 17:00 hod - StĜecha
zkouška PČveckého sboru mČsta - 17:30 hod - StĜecha
Kruh pĜátel šikovných ruþiþek - 17:00 hod - StĜecha
kurz PC mírnČ pokroþilí - 16:00 - 17:30 hod - StĜecha
pĜednáška Centra život a zdraví na téma Život u Kilimanžára - Tanzánie - pĜednáší
PaeDr. Bronislava Hyvnarová - 18:00 hod - StĜecha
24. 2. - výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - tČlocviþna Základní
umČlecké školy Vrbno
25. 2. - ýaj o páté - poĜádá LKŽ Vrbno - 16:00 hod - StĜecha
25. 2. - Hudební potČšení - 19:30 hod - Libuše
27. 2. - církevní setkání Nová nadČje - 15:00 hod - StĜecha
28. 2. - Žijme zdravČji - 18:00 hod - StĜecha
28. 2. - jazykové kurzy angliþtiny od 17:00 hod - StĜecha
- výstava obrazĤ, kreseb a reliéfĤ výtvarníka Ladislava Steiningera z Krnova Art galerie Penzion u Ĝeky Karlovice. Výstava potrvá do 4. bĜezna
- výstava ĜezbáĜe Ivana LáĖi a keramiky výtvarnice Zdeny Šipošové - StĜecha. Výstava potrvá
do 4. bĜezna.
- výstava fotografií ze sportovního prostĜedí - Lubomír Tomeþek - Galerie na schodech
- Sportovní gymnázium. Výstava potrvá do 20. 2.
- výstava fotografií Grand Canyonu a další - Josef Kuník - Galerie na radnici.
Výstava potrvá do 17. 4.
- každou stĜedu aerobic/easy dance + posilování - ASPV - 19:00 hod - tČlocviþna ZŠ Sokolovna
- každý þtvrtek power yoga - ASPV - 19:00 hod - tČlocviþna ZŠ Sokolovna
Naća Trzaskaliková
StĜedisko kultury a vzdČlávání STěECHA Vrbno p. P.

Novoroþní koncert
KaždoroþnČ o vánoþních svátcích poĜádá PČvecký sbor mČsta Vrbna ve spolupráci se Sedmihláskem,
spojenými sbory Jesenicka a muzikanty Jesenicka, Vánoþní koncert ve vrbenském kostele Sv. Michaela, aby
obohatil vánoþní þas a atmosféru o nevšední zážitek nejen vrbenským posluchaþĤm, ale i hostĤm ze širokého
okolí.
Tentokrál uspoĜádal koncert Novoroþní, i když jeho obsah byl ryze vánoþní.
V programu vystoupil s pásmem koled DPS Sedmihlásek, pod vedením dirigentek Dany Hoškové a Hany
Obrusníkové, PČvecký sbor mČsta Vrbna, spojené sbory Jesenicka a Orchestr muzikantĤ Jesenicka., v jejichž
provedení posluchaþi slyšeli skladby Antonia Vivaldiho, W. A. Mozarta, Cesara Francka, Sergeje
Rachmaninova, J. S. Bacha a jako hlavní program Missu Brevis JiĜího Pavlici. Sólové party zpívali Markéta
Szendiuchová - sólistka brnČnského divadla a Mgr. Leoš Sekanina - sbormistr PSMV, orchestr dirigovali Martin
Blechta a František Mech - uþitelé ZUŠ.
I když se koncert uskuteþnil až v novém roce, vČĜíme, že pĜispČl ke sváteþní náladČ všech posluchaþĤ, kteĜí
koncert v hojném poþtu navštívili.
DČkujeme všem organizátorĤm, našim pĜíznivcĤm a sponzorĤm, za jejichž organizaþní i finanþní podpory se
koncert mohl uskuteþnit.
Marie Remešová.
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Vrbno pod PradČdem - Galerie na schodech
15. 1. – 20. 2. 2011
Lubomír Tomeþek - fotografie ze sportovního prostĜedí

Vrbno pod PradČdem – Galerie na radnici
15. 1. – 17. 4. 2011
Josef Kuník – fotografie Grand Canyonu a jiné
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• stĜeda 16. února 2011 v 17:00 hod
• STěECHA Vrbno pod PradČdem
• cena: 50,- Kþ
PĜednáška pĜiblíží divákĤm životní tradice místního obyvatelstva a seznámí je
s pamČtihodnostmi tohoto krásného mČsta.
Izrael a Palestinu jsem poprvé navštívil v roce 2005, kdy jsme tyto dvČ zemČ projeli s devíti pĜáteli
na kole. Ujeli jsme 1000 km dlouhý okruh a cesta nám trvala témČĜ jeden mČsíc.
O rok pozdČji jsem se na Blízký východ vypravil opČt, tentokrát na dva mČsíce. PĜevážnou vČtšinu
þasu jsem strávil v JeruzalémČ, kde jsem pracoval v hotelu Austrian Hospice, který sídlí pĜímo
v centru starého mČsta na ulici Via Dolorosa, malý kousek od Zdi náĜkĤ, Chrámové hory a Božího
hrobu. Tedy míst, které toto mČsto dČlají natĜikrát svaté. BČhem svého pobytu zde jsem natoþil þtyĜi
hodiny filmového materiálu, které jsem po návratu domĤ zpracoval do devíti krátkých videosnímkĤ:
Svítání v JeruzalémČ, Olivová hora, Chrámová hora, Trhy Starého mČsta, Boží hrob, Yad Vashem,
Hradby a brány starého mČsta, Neklidný Jeruzalém, Austrian Hospice.
Mezi jednotlivými filmovými vstupy promítám fotografie a hovoĜím k danému tématu. Vše je
pĜehlednČ zpracováno v samostatném interaktivním menu DVD. Všechny snímky jsou doplnČny
tamČjší hudbou.
Délka pĜednášky je 100 minut a její souþástí je i výstava pĜedmČtĤ dovezených z této oblasti.
Tomáš ýernohous
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PĜijćte si prohlédnout dvČ zajímavé výstavy ve STěEŠE ve VrbnČ pod PradČdem
Ve StĜedisku kultury a vzdČlávání STěECHA Vrbno pod PradČdem probíhá výstava figurální Ĝezby pana
Ivana LáĖi, který je ĜezbáĜ, samouk, z Vrbna pod PradČdem – Železné a zabývá se vyĜezáváním dĜevČných hlav
a replik z lipového dĜeva již deset let. Spolu s panem LáĖou vystavuje paní Zdena Šipošová své keramické
výtvory, kterými je vyjádĜena její kreativní tvorba. Zajímavá vernisáž byla slavnostnČ zahájena proslovem
Ĝeditelky StĜediska kultury a vzdČlávání STěECHA paní Hanou JankĤ v pondČlí 17. ledna 2011 v 15:30 hodin,
kde také vystoupili žáci místní ZUŠ. ObČ výstavy potrvají až do 4. bĜezna 2011. Všichni jste srdeþnČ zváni.
Tisková zpráva a foto: Radek Vráblík

LáznČ Karlova Studánka
KULTURNÍ PROGRAM
18. 2. – Klubový veþer R. Pogody: Pianotéka od 19:30 v Libuši
25. 2. – Hudební potČšení od 19:30 v Libuši
Vstupenky na všechny kulturní poĜady se prodávají až na místČ pĜed programem.

vpravo ĜezbáĜ Ivan LáĖo

SPORTOVNÍ AKCE – sledujte na plakátech
PROCHÁZKA PO KARLOVċ STUDÁNCE
Každý þtvrtek v 15:00 hod, sraz pĜed Libuší. Povídání o místČ, historii i
o okolí. Provází Jolana Burgetová - kulturní referentka.(Za pĜíznivého poþasí)
LIBUŠE - KNIHOVNA
PondČlí a pátek 17:00 - 18:30 hod.
vþetnČ podávání informací o kulturních poĜadech
LIBUŠE - VELKÁ JÍDELNA
Každou sobotu v 10:00 hod. pĜednáška lékaĜe se zdravotní tématikou

vpravo výtvarnice Zdena Šipošová

Bohoslužby - Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
PondČlí až sobota v 16:30 hod. od 16:00 hod. modlitba rĤžence
v nedČli v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba rĤžence

Papírový pedig
StĜedisko kultury a vzdČlávání STěECHA Vrbno pod PradČdem
upozorĖuje zájemce o kurzy pedigu pro zaþáteþníky nebo pokroþilé, že nČkolik volných míst je ještČ v tČchto
termínech:

pro zaþáteþníky: þtvrtky 24. 2., 3. 3. a 10. 3. – vždy v 9:00 – 11:00
hod

pro pokroþilé: úterky 1. 2., 8. 2. a 15. 2. – vždy v 9:00 – 11:00 hod
Kurzy se budou konat ve STěEŠE a poplatek za kurz (3 lekce) je 200,- Kþ.
Kurzy povede Božena DaĖková, www.barca58.estranky.cz
Zájemci se mohou hlásit ve StĜeše osobnČ nebo telefonicky na þ. tel. 554295195.
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Kultura ve Zlatých Horách
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1. farní ples – poĜádá ěímskokatolická farnost Zlaté Hory a OndĜejovice – 19:30 hod – chata
Svoboda na Rejvízu. Vstupné 99,- Kþ
loutkové pĜedstavení Víti Marþíka „SnČhurka a sedm trpaslíkĤ“ – 17:00 hod v sále kina.
Vstupné: dospČlí 60,- Kþ, dČti 30,- Kþ
Maškarní ples na Rejvízu - 20:00 hod - chata Svoboda. Vstupné 100,- Kþ. Hraje F-16.
vernisáž výstavy obrazĤ polské malíĜky Anii Zych nazvané „DIALOGY“ – 17:00 hod MČstské
muzeum a Galerie SNOP. Výstava potrvá do 25. 3. 2011
Divadlo Klauniky Brno uvádí komedii „DON QUIJOTE DE LA ANCHA“ – 18:30 hod – sál kina
Multifunkþní volnoþasové centrum. Vstupné 100,- Kþ
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KONCERTNÍ SÍĕ SV. DUCHA, ul. Svatého Ducha 12
úterý 15. února v 19:00 hodin
BRNċNSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO
Michal Hrubý, Michal Hutyra, Martin Lindtner, Martin Wiesner
Vstupné: 100 Kþ (dČti a studenti sleva 50%)

Kino promítá:
4. 2. – 20:00 hod – MachĜi - komedie
5. 2. – 15:00 a 17:30 hod – Já padouch – rodinná komedie
11. 2. – 20:00 hod – FotĜi jsou lotĜi - komedie
12. 2. – 17:30 hod – Jíst, meditovat, milovat – romantický film
18. 2. – 20:00 hod – Dívka, která si hrála s ohnČm – triller
19. 2. – 17:30 hod – Benga v záloze – akþní krimikomedie
26. 2. – 15:00 a 17:30 hod – Megamysl – rodinná komedie

stĜeda 23. bĜezna a þtvrtek 24. bĜezna
HUDEBNÍ FESTIVAL STěEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL
OKRESNÍ SOUTċŽ V UMċLECKÉM PěEDNESU WOLKRģV PROSTċJOV 2011

Kultura v Bruntále
MČstské divadlo Bruntál, tel. 554 712 765/6, divadlo@mubruntal.cz
stĜeda 9.2. v 8.30 a 10 hodin
O krejþím Jírovi a kouzelné jehle
na motivy lidových pohádek napsala Y. Kršková a J. Prokeš, hraje Divadélko Mrak HavlíþkĤv Brod, poĜad pro
MŠ a ZŠ, vstupné 30,-Kþ
stĜeda 16.2. v 19 hodin bruntálský zámek
V. abonentní koncert KPH
BrnČnské kytarové kvarteto: Michal Hrubý, Michal Hutyra, Martin Lindtner, Martin Wiesner, vstupné
100,-Kþ, studenti, senioĜi 75,-Kþ
úterý 22.2. v 19 hodin
Bernardo Dovizi da Bibbiena: CALANDRIADA
Svou pĜevratnou komedii Calandria autor uvedl již v roce 1513. ÚspČšnČ v ní smísil Ĝímské a souþasné prvky,
hraje Divadlo Šumperk, vstupné 160,-Kþ, v pĜedplatném
Spoleþenský dĤm Bruntál
sobota 4.2. – Reprezentaþní ples OA a SZeŠ
sobota 12.2. – od 19.30
Reprezentaþní ples Gymnázia
pĜedprodej vstupenek – Gymnázium, Dukelská 1, Bruntál
sobota 19. 2. od 20 hodin – ve všech prostorách Spoleþenského domu Bruntál
MČstský ples
zahájení polonézou studentĤ Gymnázia Bruntál, hraje taneþní orchestr Big Band MR Swing Brno, diskotéka
Dana Kotouse a bohatá tombola
pĜedprodej v divadle - vstupné 250,-Kþ /velký a malý sál/, 220,-Kþ / restaurace a diskotéka/

Kultura v KrnovČ
MċSTSKÉ DIVADLO, Mikulášská 21
þtvrtek 10. února v 19:30 hodin
HALINA PAWLOWSKÁ s novou show BANÁNOVÁ VELRYBA
O dokonalé ženČ, dokonalém muži a dokonalé lásce v podání naprosto nedokonalé
manželky, milenky i matky. Vstupné: 220 a 200 Kþ.
úterý 15. února v 10:00 hodin
ýERVÍK JIěÍK A SVċTLUŠKA LIDUŠKA V ěÍŠI POHÁDEK
pohádka. Hraje: Lidušþino divadlo Praha. Pro dČti z MŠ a veĜejnost. Vstupné: 30
pátek 25. února v 17:00 hodin
HUDEBNÍ FESTIVAL STěEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL ýR - KONCERT VÍTċZģ
pondČlí 28. února v 19:30 hodin
Jaroslav Havlíþek: PETROLEJOVÉ LAMPY
- mimoĜádnČ úspČšné pĜedstavení. Hraje: Klicperovo divadlo Hradec Králové
Vstupné: 180 a 160 Kþ (dČti a studenti sleva 50%)

pro recitátory ve vČku od 15 let (mimo žáky ZŠ) ve tĜech vČkových kategoriích:
1. kategorie – nar. 1. 2. 1993 a mladší
2. kategorie – nar. 1. 2. 1990 – 31. 1. 1993
3. kategorie – nar. 31. 1. 1990 a starší
SoutČžící si musí pĜipravit dva texty dle vlastního výbČru tj. básnČ nebo úryvky z umČlecké prózy. Šest
vybraných recitátorĤ postoupí do Krajského kola soutČže WolkrĤv ProstČjov.
Mohou se pĜihlásit také soubory s literárním textem, jehož zpracování má výraznou poetiku.
SoutČž probČhne v úterý 8. bĜezna v 9.00 hodin v Základní umČlecké škole Krnov ul. Revoluþní 18, Ateliér
Trám, II. poschodí
UzávČrka pĜihlášek 3. bĜezna 2011!
Propozice a pĜihlášky: www.mikskrnov.estranky.cz MIKS Krnov, Zacpalova 1, tel. 554 614 706

Žijme zdravČji
Cviþení, které probíhá pravidelnČ každé pondČlí od 18:00 do 19:00 hodin
ve STěEŠE ve VrbnČ pod PradČdem
Žijme zdravČji – cviþení vhodné pro všechny od 6 – 100 let, pro disponované i nedisponované, zdravé
i nemocné, mladší i starší. Každý se zapojí podle svých sil a dispozic. Cviþí se na karimatce (podložce), za
doprovodu klidné meditativní hudby. Každé cviþení zaþíná krátkou zdravotní teoretickou pĜípravou. Základní
sestava zaþíná Novpoklonami (název podle autora – léþitele B. Nového WWW.dedekkorenar.cz) a skládá se ze
zdravotních cvikĤ na posílení vzpĜimovaþĤ páteĜe a správného držení tČla. Tyto cviky opakujeme a procviþujeme
v každé hodinČ cviþení. Ostatní cviky jsou zamČĜeny pĜevážnČ na posílení a protažení svalĤ horních a dolních
konþetin,
bĜišních
svalĤ
a hýždí. Cviþení je zakonþeno
jednoduchou
automasáží
konþetin a relaxací (meditaþní
cviþení správného
dýchání
a odpoþinku). Do sestavy
nezaĜazuji žádné poskoky,
výskoky, ani jiné cviky,
zatČžující kloubní
vazivo
a chrupavky. Pravidelným
cviþením této sestavy lze
dosáhnout velmi pozitivních
zdravotních zmČn, jelikož
blokády zad a šíje ze špatného
držení páteĜe, mnohdy i její
zaþínající
se
borcení
v dĤsledku ochablých svalĤ,
vede k poruchám inervace
a tím k onemocnČní rĤzných
orgánĤ a þástí tČla. Takže
ještČ jednou a opakovanČ
NA ZDRAVÍ.
Mgr. Pavlína Dlabková
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ASPV informuje...
h Každý týden probíhá cviþení v tČlocviþnČ ZŠ Sokolovna Vrbno:
StĜeda
19 hod.
Aerobic/Easy dance + posilování
ýtvrtek
18 hod.
Power yoga

Na vrbenském svahu svištČly pekáþe
Bohunka
Míša

h V sobotu 8. 1. 2010 jsme si poĜádnČ zamakaly s þinkami a na stepech s Míšou Bártovou. Kdo pĜišel,
odcházel se skvČlým pocitem, že procviþil poĜádnČ všechny své svaly. I ty, o kterých neví, že je má. -

ASPV Vrbno pod PradČdem Vás srdeþnČ zve na sobotní cviþení

&KFHWHGiWNLODGROĪ"
9\WYDURYDWSRVWDYX"
7DQFXMWH
ýekají vás jednoduché ale zábavné taneþní variace, pĜi kterých zapojíte celé tČlo a díky tomu spálíte víc
kalorií, než u bČžného cviþení. Tak pĜijćte a dejte s námi pĜebyteþná kila dolĤ.
Kdy:
5. 2. 2011
V kolik:
14:00
TČlocviþna ZŠ Sokolovna Vrbno
Kde:
Vstupné:
50 Kþ þleni ASPV
70 Kþ ostatní
Bohumila Sýkorová a Michaela Bártová
Cviþí:
MČĜení tuku!! Na požádání.
Cviþící narození v únoru mají vstupné zdarma!
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Stovky lidí se pĜišly podívat na desátý roþník velkolepé akce ,,Silvestrovský sjezd na pekáþi“,
kterou uspoĜádal Spolek PĜátelé Vrbenska spolu se stavební firmou Kareta Bruntál. Pekáþování probČhlo
podobnČ jako v pĜedchozích letech od 14 hodin na svahu vrbenské sjezdovky nad penzionem U HradilĤ, kde
kopec sjíždČlo þtyĜiatĜicet závodníkĤ na svých závodních exempláĜích. Akci i letos moderovali Monika
Ševþíková a Jirka Szászka.
„VČþnČ se válím doma na gauþi, tak mČ manželka vyhecovala,
že si ho vezmeme na svah a sjedeme ho s celou rodinou,“
nadšenČ Ĝekl majitel gauþe Dušan Pechal.
,,Kopec sjíždČly rĤzné exempláĜe. Zajímavým byla napĜíklad
vana se sprchou, které posádku tvoĜili dva zdatní jedinci, nebo
také skupina jezdcĤ na bobech, kteĜí byli inspirovaní svým
názvem Lavina, a tak pĜi dojezdu nám smetli i hlouþek divákĤ.
Dalším byl jezdec na historickém kole, soutČžící na saních þi ve
velkém hrnci.
,,Všichni soutČžící jsou tak originální, že je velice tČžké je
hodnotit, ale porota opČt musí vybrat výherce tohoto roþníku,“
informovala moderátorka akce Monika Ševþíková.
Vyhodnotili jsme nejvtipnČjší masky, ale i další kreativní
nápady jsme ocenili. Pro všechny návštČvníky probíhala také tombola, kde bylo spousta hodnotných cen.
SoutČžící dČti obdržely skvČlé ceny, koláþe, ale také teplý þaj na zahĜátí, který pro ostatní soutČžící a sponzory
byl s rumem.
Z vítČzství Silvestrovského sjezdu na pekáþi 2010 se nakonec
rozzáĜenČ radoval JiĜí Houska, který celý svah zdolal na svém
historickém kole, stĜíbrnou medaili obdržela posádka gauþe, a tĜetí
místo si vysoutČžili zdatní jedinci ve vanČ.
Tento
roþník byl
velice úspČšný a zájem o
nČj projevila jak Televize
Nova, tak i ýeská tisková
kanceláĜ. Všichni se
mĤžeme tČšit na pĜíští,
a to již jubilejní desátý
roþník.
DČkujeme všem sponzorĤm a dárcĤm, kteĜí akci podpoĜili:
Advanced Plastics s.r.o. Vrbno, TWI Vrbno pod PradČdem, Doprava
NadČžda Klíþová, Plasty Miloš PaĖák, TEXTIL Monika Ševþíková,
MARKET Demel, Soukromé sklárny TOMI Vrbno, JAKUB Mnichov
a MATES Mnichov, RYBÁRNA Mnichov Žalákovi, MEPAC CZ poboþka Vrbno pod PradČdem, Tiskárna Zubalík, ZbynČk Urbaník,
Elektro LINDNER, Kosmetika Tereza Zahrádková, Zelenina Ilja,
Masáže Ladislava Lanþiová, MUDr. Svoboda, KARETA Bruntál,
Plasty Urbánek, Petr Krupa, Masna Opatrný, Vlastimil Dostál, Jirka
Betos, POLYKEMI. Také dČkujeme firmČ Halen Zlaté Hory za
darování silvestrovských odznakĤ pro soutČžící dČti, Gymnáziu Vrbno
a jeho kuchaĜkám, za pĜípravu þaje a zapĤjþení soutČžních rekvizit,
Mirkovi Krupovi za sladkosti, PekárnČ Holaj za skvČlé koláþky pro
soutČžící dČti, pracovníkĤm TS mČsta za pĜevoz rekvizit. DČkujeme
i všem þlenĤm spolku a našim pĜátelĤm, kteĜí se podíleli na pĜípravČ
a organizaci letos velmi zdaĜilého Silvestrovského pekáþe 2010. DČkujeme i jednateli firmy KARETA
Ing. NČmcovi za podporu a zpĜístupnČní sjezdovky pro soutČže „pekáþĤ“.
Radek Vráblík – tiskový mluvþí spolku
Fotografie a reportáže natoþené o této akci naleznete na webových stránkách:
www.pratelevrbenska.webnode.cz.
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Veteráni
Hlavní náplní práce ACS Vrbno je sice výchova cyklistické mládeže, avšak ti, kteĜí mládež
trénují si také rádi zazávodí. Nejlépe nám to jde, když se už mládež chystá k zimnímu spánku,
anebo k zimním aktivitám v tČlocviþnČ, nebo na lyžích. Tak jsme se v poþtu 11 cyklistĤ
zúþastĖovali ýeského poháru masters v cyklokrosu. Závody jsou rozprostĜeny po celé republice,
Ostravou poþínaje a Ostrovem n. OhĜí konþe. Mistrovský závod se jel jako souþást mistrovství
republiky v Hlinsku na poþátku ledna. Na závodníky tak þekalo 13 závodĤ vþetnČ vrbenského na
ýerné OpavČ.

V soutČži družstev jsme si nevedli nijak špatnČ, obsadili jsme druhé místo za vítČznou Prima POLIýKOU. Za
námi skonþili pražští Nutrend Specialized a þtvrtý byl SK JT Ostrava. Následoval MKV team Miloslava
Kvasniþky a z Prahy jsou rovnČž cyklisté z SOS Praha. Na sedmém místČ byli olomouþtí cyklisté z MAPEI
KaĖkovský. Nejvíce bodĤ nasbírali Leoš BALÁK, Lubomír Petruš a Vlastik MLYNÁě.Další Ivana Metelková,
Alena MlynáĜová, Miloslav MlynáĜ, Milan Škopec, ýestmír Nakládal, ZdenČk Petruš, Miroslav Švan a Pavel
Balák již mČli bodĤ ménČ a do soutČže družstev se tak nemohli zapoþítat.
Letos již podruhé startovaly v cyklokrosu i dámy a Alena MlynáĜová obsadila v celkovém poĜadí druhé místo,
Ivana Metelková místo tĜetí. TĜetí byl ještČ Leoš Balák v kategorii M40. Lubomír Petruš a Vlastik MlynáĜ
obsadili shodnČ pátá místa, každý ovšem ve své kategorii.
Pavel Balák získal bronzovou medaili v mistrovském závodČ kategorie M40. V þeském veteránském pelotonu
jsme tak o vrbenské cyklistice dali hodnČ vČdČt. V zimČ nás ještČ þekají závody v Polsku ve Falmirowicích,
KedziersinČ, ProszkowČ a Glogowku.
Naše úspČchy potvrdila silniþáĜka MUDr. Jana Vyþítalová, která se dostala svými výkony mezi nejlepších
deset sportovcĤ okresu Bruntál za rok 2010. Byla nejlepší dámou v Moravském poháru amatérĤ a druhá
v Jesenickém Šneku 2010. Vyhlášení bylo 31.1.2011 v restauraci hotelu Slezan v Bruntále.
acsvrbno.estranky.cz
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Podzimní pĜípravu na novou sezónu 2010/2011 jsme zahájili v již v období letních prázdnin.
Po odchodu nČkolika hráþĤ z mužstva dorostu do mužĤ naše sestava znaþnČ proĜídla, pĜesto jsme i s tímto
kádrem dokázali, že místo v krajské soutČži nám patĜí plným právem.
SoutČž jsme nezahájili podle našich pĜedstav. Na domácí pĤdČ jsme podlehli mužstvu LudgeĜovic 1:2. Tato
prohra nás ale nakopla a následovala dlouhá šĖĤra pČti vyhraných zápasĤ. Nad Polankou 2:1, Dolní Lhotou 4:0,
Kylešovicemi 3:1, Hatí 6:0 a Starou BČlou 2:0. Potom následovaly dvČ remízy se Svinovem a Odrami shodnČ
1:1. Dále dvČ prohry s Olympií 0:5 a Hluþínem 0:4 a tĜi výhry nad VĜesinou 4:1, Vávrovicemi 10:0
a RýmaĜovem 5:4.
Zápas smĤly jsme odehráli na hĜišti jednoho z favoritĤ celé soutČže, a to s Olympií Bruntál. Jelikož nám
chybČli dĤležití hráþi základní sestavy, utrpČli jsme nejvČtší porážku podzimní þásti sezony 0:5.
Náš nejdivoþejší, ale se šĢastným koncem, byl zápas s RýmaĜovem. Zde jsme již po pČti minutách hry
prohrávali 0:2, ale dokázali jsme zápas otoþit a nakonec vyhrát 5:4.
Podzimní þást jsme zakonþili 7.11.2010 a pĜezimujeme na þvrtém místČ tabulky se skórem 39:20, s 26 body
a ztrátou 1 bodu na tĜetí LudgeĜovice.
A co dČlá dorost teć v zimČ?
Po menší pauze jsme zahájili v polovinČ mČsíce prosince zimní pĜípravu na jarní þást soutČže. Každý pátek
trénujeme v tČlocviþnČ a v nedČli pravidelnČ vybíháme do pĜírody. Jarní þást soutČže sice zaþíná až v dubnu, ale
nechceme rozhodnČ nic podcenit, abychom byli na jaro dobĜe pĜipraveni. Našim cílem je udržet, popĜípadČ
postoupit o jeden stupeĖ výš – na tĜetí místo.
Než se dostanou vrbenští
dorostenci s míþem na trávník,
bude ještČ nČjakou chvíli trvat.
I proto se v sobotu 22. 1. 2011
v rámci zpestĜení kondiþní
pĜípravy zúþastnili každoroþního
halového
turnaje
staršího
dorostu „O pĜeborníka OFS
Bruntál“. V turnaji si to rozdalo
celkem devČt týmĤ. Družstva byly
rozdČleny do dvou skupin
(Olympia Bruntál, Sokol Vrbno,
Slavoj Bruntál B, Krásné Louþky,
Zátor a RýmaĜov, Slavoj Bruntál
A,
Horní
Benešov,
MČsto
Albrechtice), kde zápolily o postup
do semifinále a následovaly zápasy
o umístČní. Do semifinále se
vrbenští probojovali bez vČtších
obtíží.
Semifinálový
duel
s RýmaĜovem dokázali otoþit
z nepĜíznivého stavu 0:1 na 2:1 ve svĤj prospČch a udržet tento stav i pĜesto, že závČr utkání dohrávali ve
dvouminutovém oslabení. V závČreþném finále, i když si vytvoĜili nČkolik nadČjných šancí, podlehli Olympii
Bruntál 1:2.
Koneþné poĜadí: 1. Olympia Bruntál; 2. Sokol Vrbno pod PradČdem; 3. Jiskra RýmaĜov; 4. FC Slavoj
Bruntál A; 5. FC Slavoj Bruntál B; 6. TJ Horní Benešov; 7. Avízo MČsto Albrechtice; 8. TJ Krásné Louþky;
9. SK Zátor. Nejlepším hráþem byl vyhodnocen Michal Veninger z TJ Sokol Vrbno.
PodČkování patĜí:
- JiĜímu Veningerovi (trenér), Vladimíru ŠtČpánkovi (vedoucí mužstva), ZbyĖku Urbaníkovi (kondiþní
pĜíprava)
- p. J. SedláĜovi, p. D. Wágnerovi, p. Tomþíkovi, paní Lanþiové a spoustČ dalších, kteĜí pomáhají kopané
v našem mČstČ
- také všem sponzorĤm a MČstskému úĜadu Vrbno pod PradČdem.
za „Dorost Vrbno“ Barbora Strnadelová
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Vánoþní turnaj
V pĜíjemném prostĜedí kavárny U DvoĜákĤ jsme 30. prosince 2010 zorganizovali 11. roþník turnaje v Rapid
šachu za úþasti 23 hráþĤ.
KromČ þlenĤ oddílu a rekreaþních šachistĤ se jako þestný host zúþastnil turnaje i mistr FIDE František Vrána
s manželkou. PĜijeli až z Uherského HradištČ, aby se dobĜe pobavili.
V turnaji pĜedvedl své mistrovství a turnaj hraný na sedm kol pĜesvČdþivČ vyhrál. Na druhém místČ se skonþil
RNDr. Máj a tĜetí Gandziarowski z Polska. Na turnaji se neztratili ani naši žáci a Míša KoždoĖ získal krásné
jedenácté místo.
PodČkování patĜí i sponzorĤm z Advanced Plastics, kavárny U DvoĜákĤ a pivovaru Holba, kteĜí na turnaj
pĜispČli hodnotnými cenami.
Za šachový oddíl Svatopluk Vrba

Vrbenský flek 2010
Dne 26. 12. 2010 se uskuteþnil již VII. roþník turnaje v mariáši. Turnaje se zúþastnilo sice ménČ než
v minulém roþníku, ale pĜesto všichni zúþastnČní byli s prĤbČhem turnaje spokojeni.
Každý z hráþĤ byl ocenČn nČjakou vČcnou cenou. Tento turnaj nám sponzorovali podnikatelé a živnostníci
našeho mČsta. Tímto bychom chtČli všem podČkovat. Všichni zúþastnČní vzpomnČli úmrtí p. Josefa Floka
a p. ZdeĖka Merty minutou ticha. Tito hráþi se zúþastnili všech pĜedchozích turnajĤ. Pan Flok se také úþastnil
turnajĤ i v jiných mČstech našeho a jiných okresĤ. ZároveĖ tímto dČkujeme všem zúþastnČným a také personálu
hotelu Centrum Stone, který zajistil dobrý obČd a obþerstvení všech soutČžících. Hráþi pĜislíbili, že se zúþastní
také dalšího roþníku a pozvou i další hráþe. PodČkování náleží také p. IvČ Pantlíkové a jejím dcerám za vzorné
technické zázemí a pĜípravu cen pro soutČžící.
TČšíme se na další roþník turnaje.
Za organizátory Eduard PeĜich

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovnČ v únoru
,,K dobré knize je tĜeba dobrých þtenáĜĤ.“ /Victor Hugo/
… z populárnČ-nauþné literatury
1.: TOUŠLOVÁ, I.: Toulavá kamera 11. Praha: Freytag § Berndt, 2010.
2.: TOUFAR, P.: Podvodníci na HradČ. Brno: Moba, 2010.
3.: KIŠOVÁ, H.: Hrátky s batolátky. Praha: Portál, 2010.
Povídáme si a cviþíme s dČtmi do 4 let.
4.: ŠEDIVÝ, Z. F.: Uranový gulag. Brno: Moba, 2010.
Jáchymovské peklo.
5.: ALLILUJEVA, S.: PamČti Stalinovy dcery. Praha: Naše vojsko, 2010.
… pro dČti a mládež
1.: NOVOTNÁ, A.: Divadlo nás baví. Praha: Práh, 2008.
První kniha o þinohĜe pro dČti i rodiþe.
2.: ERML, T.: Panker a já v hustym Ladaku. Praha: Eminent, 2010.
Velkej trek v Malym Tibetu.
…z beletrie
1.: MABERNY, J.: Pacient nula. Praha: BB art, 2010.
Mrtví ožívají a mají hlad. Staþí jedno kousnutí a jste také nakažený. Joe Ledger pracuje u policie a nedávno se
stal þlenem zvláštního komanda. To slibovalo spoustu vzrušení , jenže Joe – jelikož umí persky a arabsky –
poĜád sedí jen zavĜený v odposlouchávací dodávce. Nuda. Dokud ovšem nezachytí hovor, pĜi kterém padne
jméno obávaného teroristy El Mudžáhida. Dojde k razii v pĜístavním skladu, Joe stĜelí do zad agresivního
teroristu Javada, jenže… Javad nezemĜe.
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Fotbalový dorost - TJ Sokol Vrbno pod PradČdem

2.: RIEBE, B.: AnubĤv polibek. Praha: Svoboda, 2010.
V desátém a posledním roce vlády faraóna Tutanchamóna 15letá Miu, dcera zámožného balzamovaþe
v sídelním mČstČ Egypta Vesetu, nevČĜí vlastním uším – to, co vyslechla náhodou v hluþném výþepu, zní jako
plán vraždy faraóna. Netuší však, kdy má k tomuto hroznému þinu dojít, ani kdo za ním vČzí. Dívce se podaĜí
dostat ke dvoru. Setkání s mladým faraónem ji však uvrhne do ještČ vČtšího zmatku, protože se navzájem velmi
pĜitahují. Smí se þlovČk zamilovat do faraóna? Miu nemá þas o tom pĜemýšlet, protože síĢ intrik se zaþíná
kolem nich pĜíliš stahovat…
3.: IRVING, J.: Poslední noc na Klikaté Ĝece. Praha: Odeon, 2010.
Román jednoho z nejznámČjších a nejoblíbenČjších anglicky píšících autorĤ se zaþíná odvíjet v polovinČ 50. let
ve vývaĜovnČ dĜevorubecké osady v severním New Hampshiru, kde si úzkostný dvanáctiletý chlapec splete
pĜítelkyni místního konstábla s medvČdem.
4.: ŠMÍD, Z.: Jak se mají Mayové aneb Proþ bychom se nedČsili. Praha: Olympia, 2010.
Sumec, Keny, Lída, Gábina a Lucie, autorovi kamarádi a známí z jeho pĜedešlých knížek, putují tentokrát po
Mexiku a Guatemale. Veselé i drsné zážitky party mezi svéráznými obyvateli hor a džunglí, které zde prožívají,
autor navíc kombinuje s humornČ pojatým vyprávČním o pĜírodČ, o Indiánech a o historii jejich nikdy
neporažených kmenĤ.
5.: NEWMAN, R.: Spoleþenství stínĤ. Ostrava: Domino, 2010.
Kate Greyová si u pĜátel prohlíží fotky z dovolené v Miami, když zažije šok. Na jedné z fotografií je její manžel
Charlie. Tmavé vlasy, modré oþi, jeho typický úsmČv… Ne, Kate ani na chvíli nepochybuje, že je to on. VČc má
ovšem háþek: Charlie to být nemĤže, protože se pĜed rokem za záhadných okolností utopil na Sicílii. VidČla
pĜece jeho mrtvé tČlo!
6.: PLAIDY, J.: Slunce v plné slávČ. Praha: Baronet, 2010.
V dobČ své korunovace se Eduard IV. zamiloval do AlžbČty Woodvillové, mladé vdovy po Johnu Greyovi, jenž
padl v bitvČ u St. Albans na lancasterské stranČ,která byla považována za nejkrásnČjší ženu Anglie. A pĜes
varování svých pĜátel se s ní oženil, když odmítla stát se jeho milenkou. Aþkoli se jí celý život vČnoval,
proslavil se svými nespoþetnými milostnými dobrodružstvími. A tak AlžbČta jen doufala, že královy aféry
nezniþí jejich život, a rodila mu stále další a další dČti.
7.: HURLE, G.: BouĜe v krvi. Praha: Naše vojsko, 2010.
Válka v Zálivu skonþila. Kuvajt je osvobozen za cenu minimálních spojeneckých ztrát. Zatímco Západ oslavuje
svoje vítČzství, jeden muž zaþíná pochybovat. Jak to, že spojenecké ztráty byly tak malé? NovináĜ Wesley
Keogh na tomto tématu pracuje deset let. Válka v Zálivu byla možná vybojována podle scénáĜe pĜedem
dohodnutého mezi americkým prezidentem Georgem Bushem a iráckým diktátorem Saddámem Husajnem.
NejskvČlejší hodina Západu mĤže být nejvČtším podvodem v dČjinách.
… pro dČti a mládež
1.: ŠVANDRLÍK, M.: PĜátelé z pravČku. Praha: Epocha, 2010.
PravČk ve slavném komiksu pro dČti, které zde naleznou pĜíbČhy brontosaura Punti, ryboještČra Bonifáce,
þolka Radúze a žáby Mahuleny, krokodýla Kryšpína a Ĝadu dalších zvíĜecích hrdinĤ.
2.: MURPHY, J.: ýarodČjnice školou povinné. NámoĜníkĤv poklad. Praha: XYZ, 2010.
Mildred Virválové, nejhorší studentce þarodČjnické Akademie sleþny Krákavé, každou chvíli hrozí vylouþení ze
školy, neboĢ nebohá dívka oplývá neobyþejnou schopností dostávat se do nesnází, tĜebaže ne vždy vlastní
vinou. Její soucitné srdce jí ale nedovolí dbát žádné hrozby, a i proto zachrání ze zakletí kouzelníka
promČnČného v žabáka. VdČþný kouzelník pak pozve celou tĜídu na svĤj hrad u moĜe.
3.: ROSOFFOVÁ, M.: S osudem v zádech. Praha: Mladá fronta, 2010.
Patnáctiletý David má pocit, že si s ním Osud pohrává jako koþka s myší. Musí se mu ukrýt. ZmČní si jméno
i image, odejde z domova. Zaplétá se do sítČ podivných nehod a náhod. Zamiluje se. Má svĤj život pod
kontrolou? A jestli ne, kdo ho tedy má v rukou?
Olga Hulínová, vedoucí pĤjþovny pro dospČlé
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BlahopĜejeme k narození
Antonín P at o þ ka

„Cokoliv jsme na Vás milovali, a þemukoliv jsme se obdivovali,
to trvá a potrvá v našich srdcích“.
Dne 24. ledna 2011 to bylo už 10 let, co od nás neþekanČ odešla

Vrbno pod PradČdem

Rozlouþili jsme se
Blažena P o s pí ši l o vá
Jana R aš ko vá
Emilie H ol i š o vá
Štefanie Ko s no vs ká
JiĜina J o s ko vá
Drahoslav F l ei sc hm ann
Elfrieda Tur o vá
Zdenka P r avdo v á
František Že no ži þ ka

Mirka Tománková, provdaná Tornikidisová.

Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem – Mnichov
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem

a dne 30. dubna to bude 8 let, co náhle za ní odešel

Mirek Tománek
Vzpomínají Marie a Zuzana Tománkovy
s blízkými
a Marie Kaþurová, kmotĜenka.

BlahopĜejeme
Dne 11. února 2011 oslaví krásné 70. narozeniny

pan ZdenČk JehláĜ

z Vrbna pod PradČdem.
„Zdraví aĢ Ti vždycky slouží, aĢ máš úsmČv na tváĜi,
aĢ Ti každá žití chvilka, jak hvČzdiþka zazáĜí.
Ke rtĤm dneska pozvedneme plnou þíš,
nic si z toho nedČlej, že jsi ke stovce blíž“.
Všechno nejlepší k narozeninám Ti ze srdce pĜejí manželka, dČti a vnouþata.

.

Rozlouþili jsme se

„TČžko se s Tebou louþilo, tČžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekonþí, v srdci TČ stále budeme mít“.
Dne 5. února 2011 vzpomeneme 6. smutné výroþí, kdy nás navždy opustil

DČkuji všem pĜátelĤm a známým, kteĜí písemnČ, telefonicky
nebo svou pĜítomností na rozlouþení

pan Šimon Jurik

s panem Františkem Ženožiþkou

S láskou vzpomíná celá rodina.

z Vrbna pod PradČdem.

dne 21. ledna 2011 projevili soustrast nad jeho odchodem.
DČkuji také za kvČtinové dary.
Manželka Anna

Vzpomínáme
Dne 1. února 2011 vzpomeneme 3. smutné výroþí úmrtí

Dne 10. února 2011 vzpomeneme 2. smutné výroþí úmrtí
našeho milovaného manžela a tatínka

pana Antonína Paseky

pana Františka Václavka

z Vrbna pod PradČdem.

z Vrbna pod PradČdem.

S láskou vzpomínají manželka a synové.

S láskou a úctou vzpomínají rodiþe, syn František s rodinou,
dcera JiĜina s rodinou a sestra Helena s rodinou.
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Inzerce
„Kdo znal, vzpomíná, kdo mČl rád, nezapomíná“.
Dne 12. února 2011 vzpomeneme 2., smutné výroþí úmrtí

3QHXVHUYLV

pana JiĜího Jaroše
z Vrbna pod PradČdem.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Renata,
dcera Aneta, rodiþe a celá rodina.

YDUHiOXSODVW\8UEiQHN

SĜHVWČKRYiQQDXOLFL-HVHQLFNi
QDSURWLRSUDYQ\+XVTYDUQD 

3URYR]QtGRED
SRQGČOtDåSiWHNRGKRGGRKRG
SĜHVWiYNDRGGRKRG
VRERWDRGGRKRG

Dne 15. února 2011 to budou 4 roky od úmrtí
a 14. ledna jsme vzpomnČli nedožitých 68 let

PRELO


pana Jana Zedka
z Vrbna pod PradČdem
Vzpomíná celá rodina

9tWHåHPĤåHWHPtWRGURNXRGI\3529,'(17SĤMþNX
ROHYQČMãt"9ROHMWH

„Kdo znal, vzpomíná, kdo mČl rád, nezapomíná“.
Dne 17. února 2011 vzpomeneme 2 roky od chvíle, kdy nás navždy opustil

pan Václav Faluši.
S láskou vzpomíná manželka Anna a dcera Šárka s rodinou.

235$9<â,7Ë


*DPRYi+HOHQD%H]UXþRYD9UEQRSRG3UDGČGHP
„Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli pĜát,
jen kytiþku na hrob dáme a tiše budeme vzpomínat.“
Dne 9. února 2011 by oslavila 82 let naše milá maminka, tchýnČ, babiþka
a prababiþka

paní JiĜina Adamová
z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.

S láskou vzpomíná dcera Jana s manželem, vnouþata a pravnouþata
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