ZPRAVODAJ

2. strana

ZPRAVODAJ

Slovo starostky
Vážení þtenáĜi,
v dnešním úvodníku bych se ráda vČnovala dvČma záležitostem, které se velmi liší svými dopady
a souvislostmi, a na druhou stranu podle pravidla nepĜímé úmČry jsou diskutovány.
Ráda informuji þtenáĜe o tom, že Moravskoslezský kraj nastartoval aktivitu podpory ve smČru k sociálnČ
ekonomicky znevýhodnČným regionĤm a velmi rychle za pomocí Agentury pro regionální rozvoj v OstravČ
inicioval jednak vymezení tČchto regionĤ v rámci kraje, dále hledání a vytipování návrhĤ opatĜení v tČchto
regionech, které by mohly napomoci situaci Ĝešit. JistČ nikoho nepĜekvapí, že mezi 6 oblastmi kraje je
i Jesenicko, kam patĜí také Vrbno. Navrhovaná opatĜení se nakonec rozþleĖují do tĜech úrovní kompetenþních od
samosprávy pĜes kraj až na instituce národní úrovnČ. ýlenČní podle problémĤ také není pĜíliš pĜekvapující, jedná
se o dopravní obslužnost, vysokou míru nezamČstnanosti (dle posledních dat je na pomyslném žebĜíþku
s nejvyšší nezamČstnaností okres Jeseník, dále Most a tĜetí je Bruntál), oblast podnikání, školství, podpora
obþanské vybavenosti a sounáležitosti obþanĤ s územím, podpora rozvoje cestovního ruchu. Materiálem se po
dokonþení budou zabývat orgány kraje a výstupy, prostĜednictvím zejména webové stránky, se budeme snažit
zprostĜedkovat všem obþanĤm.
Druhou vČcí, o které chci sdČlit nČkteré závČry, je hojnČ diskutovaná problematika stavu domĤ na Palackého
ulici þp.604-606. S cílem zprostĜedkovat informace o þinnosti MČÚ ve vČci odstraĖování závad a nedostatkĤ
v nČkterých bytech jsme zorganizovali setkání v prostorách StĜechy, kde bylo pozváno všech 48 nájemníkĤ.
ZároveĖ byli také pozváni všichni zastupitelé mČsta, aby kromČ materiálĤ a informaci písemných z jednání rady
mČsta byly bezprostĜednČ seznámeni s názory a stanovisky nájemníkĤ. Setkání se zúþastnilo 18 osob bydlících
v tČchto domech, z hlediska poþtu nájemníkĤ se jednalo o bydlící v 10 bytech. ZastupitelĤ bylo pĜítomno 9,
z toho 3 radní. Je otázkou, jestli zbylí nájemníci z 38 bytĤ již nemČli potĜebu získat více informací, mají byty
v poĜádku nebo také onemocnČli, jako nČkteĜí nepĜítomní zastupitelé (omluveni 2) a radní (omluveni 2).
Programem setkání bylo sdČlit, co mČsto zajistilo, a co se bude dále realizovat. Co zajistilo? „Inventuru“ stavu
ve všech bytech, skonþenou k 26. 7. 2010 (mimochodem velká þást interiérĤ bytĤ je v naprostém poĜádku). Byly
poĜízeny odborné posudky a dokumentace: Posouzení vlhkostních poruch podstĜešních prostor v bytových
domech, TepelnČ technické posouzení konstrukþního detailu okraje stĜechy z kvČtna 2010, Znalecký posudek:
Posouzení objektu Palackého 605 z Ĝíjna 2010, Projekt opravy stĜechy nad mansardovou hranou z Ĝíjna 2010,
Hydrogeologický posudek z Ĝíjna 2010. JeštČ v posledním þtvrtletí roku 2010 bylo zapoþato s nČkterými pracemi
(odvedení dešĢových vod ze zastĜešení vchodu u domu þp. 605 do kanalizace), byly zahájeny práce na
odstraĖování trhlin ve stČnách, nČkde probČhlo místní vyspravení podlah pod podlahovou krytinou, hotovy jsou
3 byty, další postup odvisí od dohod s nájemníky.
PĜítomní byli dále seznámeni s dalšími kroky. KromČ výše uvedeného rozhodla rada mČsta o celkové výmČnČ
krytiny stĜechy nad mansardovou hranou. Její souþasný stav vyžaduje opakované zásahy pokrývaþĤ po silných
vČtrech, po zimČ, tyto opravy však nezaruþují dlouhodobý efekt. Podle zpracovaného projektu je navrhována
krytina asfaltovými modifikovanými pásy, kde je obvykle deklarována životnost 30 let. Zvažovali jsme, že pokud
mČsto objedná nyní opravu stĜechy dle uvedeného návrhu odbornou firmou, nastane za cca 30 let situace, kdy
nájemníci (za 30 let již vlastníci domĤ) budou zĜejmČ uvažovat o další opravČ. Zdálo se nám rozumné poradit se
s nájemníky, zda by nedali pĜednost alternativČ spolupodílet se na nynČjší opravČ finanþní spoluúþastí,
vyrovnávající rozdíl mezi náklady na stĜešní krytinu asfaltovými pásy a krytinou plechovou. Plechová krytina
bývá považována za krytinu, která by mohla mít životnost o cca 15 let delší. PĜi tČchto pĜedpokladech bychom
posunuli rozhodnutí majitelĤ o nové stĜeše nikoliv do období za 30 let, ale možná až za 45 let. NicménČ platí
stále poĜekadlo za dobrotu na žebrotu, protože náš úmysl a návrh je, aĢ už zámČrnČ þi nezámČrnČ, reprodukován
jako nucené spolupodílení se nájemníkĤ na nákladech opravy! Dalším významným opatĜením, realizovaným
v roce 2011, bude drenáž na jižní stranČ domĤ, která by mČla zlepšit úroveĖ odvodnČní terénu. O dalších krocích
budeme prĤbČžnČ informovat veĜejnost i proto, že opravy si vyžádají nemalé náklady z rozpoþtu správy bytĤ.
Helena Kudelová, starostka
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Informace Rady mČsta Vrbno pod PradČdem
V mČsíci únoru RM projednala následující záležitosti:
RM s c h v á l i l a :
poskytnutí finanþních pĜíspČvkĤ z rozpoþtu mČsta: Centru pro zdravotnČ postižené MSK o.s., detašované
pracovištČ Bruntál ve výši 2.000Kþ, Slezské diakonii stĜedisku Archa – chránČné bydlení ve výši
5.000Kþ, OV ýSTV na vyhodnocení nejlepších sportovcĤ okresu Bruntál (vyhodnocené vrbenské
sportovkynČ Jana Vyþítalová a Eva Haltofová) ve výši 4.000Kþ a Spolku PĜátelé Vrbenska na 1. spolkový
bál ve výši 15.000Kþ.
pĜijetí pĜislíbených darĤ pĜíspČvkové organizaci Domov pro seniory Vrbno,
pĜidČlení bytu do domu s peþovatelskou službou pí. Marii Soukupové.
RM r o z h o d l a:
o uzavĜení Mandátní smlouvy, týkající se poskytování odborné pomoci pĜi vymáhání pohledávek z nájmĤ
bytĤ,
o uzavĜení Dodatku þ. 3 ke smlouvČ o poskytnutí dotace z rozpoþtu Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko na akci Založení mČstského lesoparku ve VrbnČ pod PradČdem,
o uzavĜení Dodatku þ. 8 ke SmlouvČ o nájmu nebytových prostor a bytové jednotky (Jesenická 205 –
budova Technických služeb) na dobu urþitou do 31. 12. 2011,
o vyhlášení zámČru na pronájem pozemku p.þ. 231, þást o výmČĜe cca 170m2 v k.ú. Mnichov pod
PradČdem za úþelem zahrady,
o odstranČní dopravního znaþení na ul. Palacká (jednosmČrný provoz).
RM o d s o u h l a s i l a:
znČní poptávky k podání nabídek na pronájem technického vybavení v rámci akce oslav 400 let povýšení
Vrbna na mČsto,
pĜivolení k výpovČdím z nájmĤ bytĤ nájemníkĤ dle pĜiloženého seznamu (dluží mČstu za nájemné
a služby, spojené s užíváním mČstských bytĤ),
prodloužení nájemní smlouvy s MUDr. Schubertem pro ordinaci pediatrie v objektu MŠ Jesenická do
konce roku 2011 a odsouhlasila výmČnu oken na vlastní náklady nájemce,
návrh rozpoþtu na ples mČsta a mČstských organizací,
pĜidČlení bytu dle poĜadníku, pan R. Ch., byt þ.106 o velikosti 0+1, ul. Krejþího 487.
RM v z a l a n a v Č d o m í:
zprávu o prĤbČhu pĜíprav kulturního programu oslav 400 let povýšení Vrbna na mČsto.
RM p r o j e d n a l a materiály do zastupitelstva mČsta.
Ing. Lasota Miloš
místostarosta

Zprávy z radnice
Aktualizace žádostí o pronájem bytové jednotky
Dle pravidel, jimiž se stanoví zásady hospodaĜení s bytovým fondem v majetku MČsta Vrbna pod PradČdem,
které jsou v platnosti od 1. 11. 2008, oznamujeme žadatelĤm o pronájem bytové jednotky ve VrbnČ pod
PradČdem zahájení aktualizace podaných žádostí k 31. 12. 2010. Dle þlánku III. Evidence žádostí, bod þ. 4 je
žadatel povinen aktualizovat svoji žádost jedenkrát za dva roky, a to písemnČ do 15. února pĜíslušného roku.
V roce 2011 bude aktualizace probíhat do 31. bĜezna. Obnova žádosti je bezplatná, žadatelé budou písemnČ
vyzváni k provedení aktualizace.
Alena Martínková, evidence žádostí
Bruslení za pĜíznivČjší cenu
Vrbenští školáci už mají po jarních prázdninách, ty mČli poslední únorový týden. A ten byl poĜádnČ mrazivý,
takže pĜál zimním sportĤm. NČkteré dČti vyrazily s rodiþi na sjezdovky i do bílé stopy, sportovalo se ale také
pĜímo ve mČstČ. Naše kluzištČ bylo po dobu prázdnin otevĜeno už od deseti hodin dopoledne a dČti tu bruslily jen
za desetikorunu. O snížení už tak pĜíznivé ceny po dobu prázdnin na polovinu rozhodlo vedení mČsta.
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Ve VrbnČ máme vynikající sportovce
Ve VrbnČ pod PradČdem máme vynikající sportovce. PatĜí k nim také profesionální hasiþ a velitel vrbenské
jednotky Sboru dobrovolných hasiþĤ OndĜej Chalupa, který zvítČzil v závodu O pohár Ĝeditele hasiþského
záchranného sboru Hlavního mČsta Prahy, který se jel ve Ski areálu Horní Domky v Rokytnici nad Jizerou.
Závod v obĜím slalomu se jel v nČkolika kategoriích a Ondra zajel absolutnČ nejrychlejší þas závodu.
BlahopĜejeme také dvČma sportovkyním, které se
opakovanými skvČlými výkony vyhouply mezi devČt
nejlepších sportovcĤ okresu Bruntál v roce 2010 –
MUDr. JanČ Vyþítalové, lékaĜce RZP
MSK
a cyklistce ACS Drak Vrbno pod PradČdem, a EvČ
Haltofové, studentce Sportovního gymnázia, orientaþní
bČžkyni. Už 35. roþník tradiþní ankety vyhlášení
nejlepších sportovcĤ roku uspoĜádalo bruntálské okresní
sdružení ýSTV, které na slavnostní akt v bruntálském
hotelu Slezan 31. ledna pozvalo také starosty mČst
a obcí. Devítka sportovcĤ roku 2010 byla vyhlášena bez
urþení poĜadí. Cyklistka Jana Vyþítalová loni stála na
stupních vítČzĤ závodĤ ýeského poháru a mistrovství
ýeské republiky celkem sedmnáctkrát, bČžkynČ Eva
Haltofová se pyšní vítČzstvím v ýeském poháru i na
mistrovství ýeské republiky. Na snímku Dity
Dulovcova blahopĜeje MUDr. JanČ Vyþítalové starostka
mČsta Ing. Helena Kudelová. Eva Haltofová, která se
nemohla vyhlášení sportovcĤ zúþastnit, si svou cenu
pĜevzala dodateþnČ ve VrbnČ pod PradČdem. DČkujeme
za vynikající reprezentaci mČsta!
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Znáte své mČsto opravdu dobĜe?
Koukáte kolem sebe a vnímáte také drobné detaily, zajímavé architektonické prvky, zvláštní tvar stĜech,
neobvyklé vČžiþky? Pokud si chcete ovČĜit, jak jste na tom, zapojte se do naší týdenní znalostní soutČže o drobné
ceny. Vždy v pondČlí vyvČšujeme na internetových stránkách mČsta tĜi fotografie. Na vás pak je jen napsat na
e-mailovou adresu soutez@vrbnopp.cz tĜi odpovČdi, buć uvedete þíslo objektu, nebo struþnČ uvedete, kde stojí,
na jaké budovČ se nachází daný reliéf a podobnČ. OdpovČdi mĤžete posílat nejpozdČji v nedČli, v pondČlí
losujeme vítČze, zveĜejĖujeme správné odpovČdi a souþasnČ zaĜazujeme další tĜi soutČžní fotografie pro aktuální
týden. Ze hry jsou vylouþeni pracovníci radnice i jejich rodinní pĜíslušníci. A jak to vypadá po dvou týdnech?
V prvním i druhém kole soutČže pĜišly jen þtyĜi zcela správné odpovČdi, z tČch vzešli také první vítČzové: pan JiĜí
Vavrek a dČti þtvrté tĜídy MateĜské školy Ve Svahu. Nenechejte se odradit malým neúspČchem, soutČžit mĤžete
každý týden. HodnČ štČstí ve hĜe!
K vašim dotazĤm
Ozvalo se nám nČkolik fotografĤ, kteĜí si nejsou jistí pravidly naší fotosoutČže ke 400 letĤm mČsta Vrbna –
Vrbno mým objektivem. Nuže, pĜihlásit se mĤžete až tĜikrát, a to zasláním souborĤ fotografií (v jedné sérii max.
6 fotografií na jedno vybrané téma, napĜ. železnice, rybníky, vrbenské jaro apod.) nebo individuálních
snímkĤ (max. 4 rozliþné snímky bez sjednocujícího tématu). MĤžete tedy soutČžit tĜemi tematickými soubory,
nebo tĜemi skupinami individuálních fotografií nebo kombinací tČchto možností. Dáváme tak pĜíležitost
fotografĤm ukázat Vrbno pod PradČdem v promČnách roþních období nebo zachytit zajímavé okamžiky
každodenního života mČsta.
Slavnost 400 let mČsta bude velkolepá
Oslavy 400 let povýšení osady na mČsto vyvrcholí o víkendu 24. až 26. þervna. Budou skuteþnČ velkorysé
a každý si najde, co ho zajímá – také rodáci, kteĜí se do Vrbna pod PradČdem vrátí alespoĖ na nČkolik dnĤ.
Budou tu sportovních klání, zajímavá setkání s pĜáteli þi spolužáky, bohatý kulturní program. V pátek mohou lidé
využít den otevĜených dveĜí v hasiþské zbrojnici, škole i mateĜinkách a na dalších místech, v klubu Mír bude
prezentace vrbenských spolkĤ, obþanských sdružení a dalších organizací. Areál koupalištČ za Mírem bude
pĜístupný po celou dobu slavností zdarma. A na co se mĤžete tČšit? Do Vrbna pĜijede Miro Šmajda, TĜi sestry
revival a hlavní hvČzdou sobotního programu je Michal David s kapelou. DČti se budou bavit s Komedianty na
káĜe, Klauny na chĤdách nebo pĜi vystoupení Zuzanek. Na slavnosti nemohou chybČt ani naše skvČlé sbory –
PČvecký sbor Vrbna pod PradČdem a Sedmihlásek, doþkají se pĜíznivci cimbálovky, vystoupí Honey group.
V nedČli zahrají pro radost BrnČnská MoravČnka, Big band Žerotín, do Vrbna dojedou nablýskaní autoveteráni.
To je jen þást pĜepestré nabídky oslav.
Mgr. Alena KiedroĖová
Odbor vnitĜních vČcí MÚ Vrbno p. P.

Informace ze Zastupitelstva Obce Karlova Studánka
Zastupitelstvo Obce Karlova Studánka vydalo obecnČ závaznou vyhlášku Obce Karlova Studánka
þ. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání
a odstraĖování komunálních odpadĤ – tato vyhláška nabývá úþinnosti dne 1. 1. 2011.
Sazba poplatku za komunální odpad pro rok 2011 þiní 300,- Kþ a je splatná ve dvou stejných splátkách, vždy
nejpozdČji do 31. 3. a do 30. 6. pĜíslušného kalendáĜního roku. Úleva se poskytuje osobČ starší 70 let ve výši
100,- Kþ a dítČti mladšímu 15 let ve výši 100,- Kþ.
Skuteþné náklady roku 2010 na sbČr a svoz netĜídČného komunálního odpadu þinily 163 870,- Kþ a byly
rozúþtovány takto: 163 870,- Kþ dČleno 253 (poþet obyvatel) tj. 642,60 Kþ.
Úplné znČní obecnČ závazné vyhlášky je zveĜejnČno na webových stránkách obce.
Radka Chudová
starostka obce
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Sþítání lidu, domĤ a bytĤ 2011
Sþítání lidu, domĤ a bytĤ se v ýeské republice uskuteþní na jaĜe 2011.
Rozhodným okamžikem, ke kterému sþítání probČhne, bude pĤlnoc z 25. na
26. bĜezna 2011. Poprvé v historii se budou sþítat všechny zemČ EU z naĜízení
Evropské komise v jeden spoleþný rok.
INFORMACE – SýÍTÁNÍ LIDU KROK ZA KROKEM
Sþítací komisaĜ se bude pĜi roznosu formuláĜĤ prokazovat speciálním prĤkazem sþítacího komisaĜe, který bude
pĜedkládat spoleþnČ s obþanským prĤkazem. ZároveĖ bude mít pĜes ramena tašku se žlutým logem ýeské pošty.
ROZNÁŠKA FORMULÁěģ
Sþítací komisaĜ navštíví v dobČ od 7. do 25. bĜezna 2011 každou domácnost v ýR a pĜedají jí dotazník pro
všechny osoby, které tam žijí ( vþetnČ návštČv þi podnájemníkĤ, kteĜí budou v dobČ rozhodného okamžiku
v domácnosti tĜeba jen pĜechodnČ). KomisaĜ pĜinese do domácnosti celkem tĜi formuláĜe s vysvČtlivkami. Osoba
starší 15 let mĤže pĜevzít formuláĜe pro všechny þleny domácnosti. FormuláĜe vám komisaĜi pĜedají osobnČ
proti podpisu. PĜi pĜedání formuláĜĤ se vás komisaĜ zeptá, jakým zpĤsobem budete chtít vyplnČné formuláĜe
odevzdat, a nabídne vám tĜi základní možnosti.
•
on – line vyplnČní formuláĜĤ a odeslání na internetu
•
osobní odevzdání komisaĜi ( pokud preferujete tuto cestu, komisaĜ si s vámi domluví termín schĤzky,
kdy pĜijde formuláĜe vyzvednout).
•
odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ýSÚ ( pokud vyberete tuto možnost pĜedá vám komisaĜ
pĜedtištČnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto pĜípadČ domácnost neplatí).
Právnickým osobám bude ýSÚ e vČtšinČ pĜípadĤ posílat domovní a bytové listy prostĜednictvím datových
stránek.
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Pro cizince a národnostní menšiny budou pĜipraveny vysvČtlivky v osmi jazycích ( angliþtina, nČmþina,
ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
ROZHODNÝ OKAMŽIK
Tím je pĤlnoc z 25. na 26. bĜezna 2011. PĤlnoc z 25. na 26. bĜezna je tzv. rozhodným okamžikem sþítání.
Informace do sþítacích formuláĜĤ se vyplĖují podle skuteþnosti platné v tento rozhodný okamžik.
SBċR VYPLNċNÝCH FORMULÁěģ
Už pĜi návštČvČ komisaĜe jste se dohodli, jestli formuláĜe on-line, pĜedáte je komisaĜi osobnČ a nebo zda je
odešlete v obálce. AĢ zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat þi odevzdat formuláĜe do 14. dubna 2011.
•
VyplnČní formuláĜĤ on-line – nejjednodušší zpĤsob, jak formuláĜe odeslat, je internet. Od
rozhodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplĖovat a odesílat formuláĜe on-line.
Abyste mohli vyplnit sþítací formuláĜe na internetu, potĜebujete papírové formuláĜe, které Vám pĜinesli sþítací
komisaĜi. Na papírových formuláĜích najdete vpravo dole u þárového kódu dva unikátní kódy ( jeden þistČ þitelný
a jeden, který kombinuje þísla a písmena). TČmi se na www.scitani.cz pĜihlásíte, otevĜe se vám váš formuláĜ
a mĤžete zaþít vyplĖovat. V závČru kliknete na tlaþítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení
o tom, že formuláĜe byly statistikĤm v poĜádku doruþeny.
•
Osobní odevzdání komisaĜi a pomoc sþítacího komisaĜe – Pokud jste se sþítacím komisaĜem
domluvili na osobním odevzdání formuláĜĤ, pĜijde komisaĜ v domluvený þas formuláĜe vyzvednout.
To je také okamžik, kdy vám pomĤže s vyplnČním, pokud o tuto pomoc požádáte.
KONTAKTY V PěÍPADċ POMOCI
Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informaþní linka projektu Sþítání lidu, domĤ, bytĤ 2011
( v provozu dennČ 8- 22 hod. od 26. února do 20.dubna 2011)
info@scitani.cz
Email:
Web:
www.scitani.cz
KomisaĜ : Úkolem sþítacího komisaĜe není pouze roznést a sebrat formuláĜe, ale také pomoci
každému, kdo nebude nČkteré z kolonek rozumČt þi nebude mít sílu sám formuláĜe
vyplnit.V takovém pĜípadČ jsou komisaĜi pĜipraveni nechat si údaje napĜ. od nemocného,
staršího þi nevidomého þlovČka nadiktovat a formuláĜe za nČ kompletnČ vyplní.
Dana Tománková, MČÚ Vrbno pod PradČdem

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 bĜezen 2011:
Psychologická poradna stĜeda 16. 03. 2011
Právní poradna stĜeda 23. 03. 2011
Sociální poradna úterý 08. 03. 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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V baru pĜišel o telefon
Ve VrbnČ pod PradČdem v baru na ulici Nádražní v dobČ od 10. do 11. 2. 2011 využil dosud neznámý pachatel
chvilkové nepĜítomnosti 27letého majitele, který si odložil na odČvní svršky svĤj mobilní telefon Nokia N900,
který mu odcizil. ZpĤsobená škoda þiní 10 tisíc Kþ.
Utonutí nezletilé dívenky
V nedČli 13. 2. 2011 krátce po 12 hodinČ ve VrbnČ pod PradČdem si dvČ nezletilé dČti hrály na bĜehu rybníka
na ulici Sklárenská. Z dosud nezjištČných pĜíþin jedna z holþiþek ve vČku pĜes 5 let spadla do vody. Druhá
dívenka bČžela ihned pro pomoc k rodiþĤm, kdy tonoucí dítČ následnČ vytáhla jeho matka. Na místo právČ ve
chvíli, když matka vytáhla dceru na bĜeh, pĜijeli vrbenští policisté, kteĜí ihned zaþali malou holþiþku oživovat až
do pĜíjezdu rychlé záchranné služby. LékaĜi v oživovacích pokusech pokraþovali a nezletilé dítČ následnČ
záchranáĜi za stálého masírování naložili do vrtulníku a letecky transportovali do nemocnice v OstravČ, kde
dívenka bohužel i pĜes intenzivní poskytnutou pomoc následnČ zemĜela. Další okolnosti celého pĜípadu nyní
šetĜí pĜivolaní kriminalisté.
PĜi cestČ autobusem pĜišel o pČnČženku
PolicistĤm ve VrbnČ pod PradČdem oznámil 53letý muž, že pĜi cestČ autobusem z Karlova na Ovþárnu pĜišel
o penČženku. Neznámý pachatel dne 14. 2. 2011 mu ji odcizil z kapsy bundy. V ní mČl finanþní hotovost ve
výši 3 500 Kþ, platební kartu a další doklady. ZpĤsobená škoda þiní 3 600 Kþ.
ZpronevČĜila tržbu
Policejní komisaĜ SKPV zahájil v tČchto dnech trestní stíhání 29leté ženy pro pĜeþin zpronevČry. Toho se mČla
dopustit tím, že od þervna 2010 do 6. 1. 2011 ve VrbnČ pod PradČdem jako prodavaþka v prodejnČ vajec mČla
zpronevČĜit tržbu ve výši pĜes 51 tisíc. Na základČ dohody o hmotné odpovČdnosti mČla pravidelnČ odvádČt
tržbu z prodejny na úþet zamČstnavatele, což však v nČkolika pĜípadech neuþinila vĤbec, nČkolikrát si z tržby þást
ponechala. Z celkového dluhu uhradila pouze 3 600 Kþ. Peníze použila pro svou potĜebu.
Hodilo se mu náĜadí i materiál
Neznámý pachatel využil nepĜítomnosti majitele rekreaþní chalupy a v dobČ od 15.2. 2011 do 19.2. 2011
v obci Karlovice - Zadní Ves vypáþil petlici na kĤlnČ, která se nachází u objektu a vnikl dovnitĜ. Z kĤlny odcizil
sekeru. Dále vylezl po pĜístČnku až k pĤdnímu oknu, kde opČt vypáþil petlici ze zárubní. Dostal se tak do
prostoru pĤdy nad rekreaþní chalupou. Zde vše prohledal a odcizil kĜovinoĜez a celkem 40 m2 hliníkových tabulí
velikosti 200 x 50 cm. CelkovČ zpĤsobil pachatel majiteli chalupy škodu ve výši okolo 7 tisíc Kþ.
komisaĜ por. Bc. Tušková Pavla

Zpráva o bezpeþnostní situaci za rok 2010 ve služebním obvodČ
OOP ýR Vrbno pod PradČdem
Vyhodnocení bezpeþnostní situace a stavu kriminality ve sl. obvodČ OOP ýR Vrbno pod PradČdem za
období roku 2010 - územní þást Vrbno pod PradČdem, Mnichov, Železná
Zdejší obvodní oddČlení Policie ýeské republiky, v uplynulém roce 2010 provádČlo šetĜení nČkolika desítek
spáchaných pĜestupkĤ a trestných þinĤ dle místní a vČcné pĜíslušnosti.
U spáchaných pĜestupkĤ se v pĜevážné míĜe jednalo o pĜestupky proti bezpeþnosti a plynulosti silniþního
provozu(BESIP), dále následovaly pĜestupky proti majetku a pĜestupky proti obþanskému soužití. U pĜestupkĤ
proti BESIP se v lokalitČ Vrbna pod PradČdem pĜevážnČ jednalo o problém špatného parkování. Vozidla jsou
zaparkována þasto na chodnících, mimo vyhrazená parkovištČ a pĜi krajnicích komunikací, kdy tak omezují
a mnohdy znemožĖují prĤjezd ostatním vozidlĤm, pĜípadnČ vozidlĤm Integrovaného záchranného
systému(sanita, hasiþi apod.) Ve VrbnČ p. P. se pĜedevším jedná o sídlištČ na ulici Družstevní, mezi obþany
zvané „Maþkalov“, kdy tento problém MČsto Vrbno p. P. již þásteþnČ vyĜešilo tím, že zjednosmČrnilo pĜilehlou
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ulici Palackého, aby zde bylo možno parkovat vozidla, jejichž poþet neustále stoupá. U pĜestupkĤ proti majetku
se pĜevážnČ jedná o krádeže prosté (zejména krádeže penČženek, mobilních telefonĤ v restauraþních zaĜízeních
a krádeže zboží v prodejnách s potravinami). K lepšímu Ĝešení pĜestupkĤ proti veĜejnému poĜádku také výraznČ
napomohlo vydání ObecnČ závazné vyhlášky þ. 3/2009 O zákazu konzumace alkoholických nápojĤ na veĜejném
prostranství, kterou vydalo MČsto Vrbno pod PradČdem. Dále také v poslední dobČ dochází ke konzumaci
alkoholických nápojĤ nejen mladistvými, ale také nezletilými dČtmi. Tyto pĜípady je poté nutno Ĝešit jak
s rodiþi, tak i s orgány zabývajícími se péþí o dČti.
Co se týþe spáchaných trestných þinĤ, byly zdejším obvodním oddČlením šetĜeny zejména trestné þiny krádeže
vloupáním, výtržnictví, maĜení výkonu úĜedního rozhodnutí a vykázání. V této souvislosti se podaĜilo objasnit
nČkolik desítek krádeží vloupáním, konkrétnČ 37, do rodinných domĤ a rekreaþních chat v lokalitČ Vrbna pod
PradČdem a Bruntálu, kdy pachatelé pocházeli z Vrbna pod PradČdem. Dále se také podaĜilo v nČkolika
pĜípadech zjistit pachatele trestných þinĤ výtržnictví, k þemuž opČt napomohl bezpeþnostní kamerový systém
mČsta.
PĜi této pĜíležitosti mi dovolte upozornit Vaším prostĜednictvím obþany, na stále trvající trestné þiny krádeží
prostých, zejména penČženek s platebními kartami, u kterých poškození nechávají bezpeþnostní kód (PIN)
a pachatelé poté provádČjí výbČry v bankomatech penČžních ústavĤ, popĜípadČ hradí platby za odebrané zboží
v obchodních ĜetČzcích. RovnČž se také poslední dobou zaþínají rozmáhat podvodná jednání pĜi nákupu zboží
pĜes internetové portály. Zde bychom chtČli na obþany apelovat, aby pokud možno zboží neplatili pĜedem, ale
preferovali dodej zboží na dobírku nebo pĜímo osobním odbČrem a tímto tak podstatnČ snížili riziko podvodu.
Co se týþe preventivní þinnosti zdejšího OOP ýR Vrbno p. P., byla zdejšími pĜíslušníky provedena beseda
s dČtmi, které byly na dČtském letním táboĜe v místní þásti Železná. Dále byl také místními pĜíslušníky policie
uskuteþnČn veĜejný mítink s obþany, který se konal ve vrbenském vzdČlávacím stĜedisku StĜecha, který se
pĜevážnČ zabýval problémem parkování vozidel ve mČstČ. Policie také nČkolikrát provedla preventivní kontroly
chatových oblastí a volnČ situovaných chat. K této skuteþnosti je potĜeba uvést, aby majitelé objektĤ situaci
nepodceĖovali a svĤj majetek si ĜádnČ zabezpeþovali. V oblasti preventivní þinnosti hodláme i v následující
dobČ pokraþovat a tuto þinnost zvyšovat.
Touto cestou bychom chtČli rovnČž podČkovat obþanĤm, za jejich spolupráci a pĜedané informace, které nám
mnohokráte pomohly ke zjištČní pachatele pĜi šetĜení trestných þinĤ nebo pĜestupkĤ.
Vyhotovil: prap. Martin KováĜ
pprap. KvČtoslav ýervík

npor. Bc. Jaromír Hošek, vedoucí oddČlení

Z þinnosti jednotky SDH Vrbno pod PradČdem

od 20. 1. do 20. 2. 2011
Vybrané události v tomto období:

150

31. 1. 2011
V ranních hodinách tohoto dne byl hasiþĤm z Vrbna pod PradČdem vyhlášen poplach na záchranu osob
z uzavĜených prostor. Po prvotní informaci od operaþního stĜediska jsme dostali zprávu, že se jedná o osobu
uvČznČnou ve výtahu. PĜi této události musí dojít k vypnutí pĜívodu elektĜiny do celého systému a poté zaþínají
samotné vyprošĢovací práce. Postup se volí podle typu pohonu, zda se jedná o výtah vybaven lanovým
(trakþním) pohonem nebo hydraulickým (pístovým), což byl náš pĜípad. Poté se pomocí speciálního klíþe mohou
otevĜít dveĜe zaĜízení a osoba vyprostit ven. Po tČchto úkonech se musí na místo dostavit technik výtahĤ.
10. 2. 2011
Tento veþer jsme byli posláni na únik provozních kapalin na ulici Jesenické. Po pĜíjezdu na místo události
jsme zjistili, že se jedná o únik vČtšího množství ropného produktu. Aby nedošlo napĜíklad k dopravní nehodČ na
kluzkém povrchu, odstranili jsme pomocí sorbetu na tyto tipy událostí ropný produkt z vozovky.
10. strana

ZPRAVODAJ
13. 2. 2011
Pár minut po pravém poledni vyjíždČly posádky záchranáĜĤ, hasiþĤ a Policie ýR na ohlášenou záchranu dítČte
k rybníku. PČtiletou dívenku nalezli záchranáĜi bez známek života. Posádky zahájily rozšíĜenou resuscitaci za
pomoci pĜístrojové techniky a lékĤ. Na místČ se pokoušely nČkolik desítek minut o obnovení srdeþní þinnosti.
DítČti zajistily dýchací cesty a pĜístrojem Ĝízenou ventilaci. PĜes veškerou snahu se posádkám nedaĜilo þinnost
dívþina srdíþka obnovit. Leteþtí záchranáĜi si pĜevzali postiženou na palubu vrtulníku a transportovali do Fakultní
nemocnice v OstravČ-PorubČ. Malou pacientku pĜedávali do rukou tamních lékaĜĤ ve stavu selhání základních
životních funkcí.
ZáchranáĜi na místČ události ošetĜovali také ženu, která vytahovala dítČ z vody. Pacientka byla podchlazená
a jevila známky akutní stresové reakce. Po prvotním ošetĜení byla umístČna v hasiþském voze. Posádka
záchranné služby následnČ ženu transportovala na interní ambulanci nemocnice v Bruntále.
Požární bezpeþnost na plesech a akcích s vČtším poþtem osob
KaždoroþnČ zaþíná koncem ledna spoleþenská sezóna plesĤ a jiných velkých spoleþenských událostí. PĜi této
pĜíležitosti bychom rádi organizátorĤm takových akcí pĜipomnČli nČkteré povinnosti, vyplývající poĜadatelĤm
a organizátorĤm z platné právní úpravy.
V prĤbČhu akce jsou organizátoĜi, popĜ. provozovatelé, mimo jiné povinni zabezpeþit pĜedevším dostatek
trvale volných otevíratelných únikových východĤ, dbát na jejich oznaþení, mít dostatek hasebních prostĜedkĤ,
proškolené preventivní požární hlídky a poĜadatele apod. V žádném pĜípadČ nesmí být poþet úþastníkĤ akce vČtší,
než je hodnota stanovená v projektové dokumentaci. Pokud jsou navíc realizována vystoupení, pĜi kterých se
používá otevĜený oheĖ apod., musí organizátor provést další bezpeþnostní opatĜení. StriktnČ je zakázáno plnČní
balónkĤ plyny, které ve smČsi se vzduchem tvoĜí výbušnou nebo hoĜlavou smČs (napĜ. vodík þi acetylén). Takto
naplnČné balónky nesmČjí být používány ani jako výzdoba.
Povinnosti organizátorĤ akcí s vČtším poþtem osob (ve vČtšinČ pĜípadĤ jde o úþast více než 200 osob) jsou
uvedeny v NaĜízení Moravskoslezského kraje þ. 4/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpeþení požární
ochrany pĜi akcích, kterých se zúþastní vČtší poþet osob a dále v obecnČ závazných vyhláškách obcí.
Další povinnosti organizátorĤ (provozovatelĤ) výše uvedených akcí upravuje vyhláška þ. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb (nabyla úþinnosti 1. 7. 2008).
PĜíloha þ. 6 þást B uvedené vyhlášky (v návaznosti na § 30 odst. 2) stanoví, že nad místy, kudy unikají osoby,
a v celém podhledu a prostoru pod stropem shromažćovacího prostoru nesmí být použity hoĜlavé látky nebo
látky, které pĜi hoĜení nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají. V pĜípadČ, že prostor není urþen ke
shromažćování vČtšího poþtu osob, platí, že v jiných prostorech, urþených pro více než 10 osob, nesmí být
použity hoĜlavé látky na více než 30 % plochy pod stropem, pĜiþemž tyto nesmČjí být instalovány v prostoru
pĜede dveĜmi a za dveĜmi a to v ploše odpovídající trojnásobku šíĜky dveĜí vymezené þástí kruhu k ose dveĜí.
RovnČž nad venkovním shromažćovacím prostorem nesmČjí být použity hoĜlavé látky nebo látky, které pĜi
hoĜení nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají.
Zde je nutné zdĤraznit, že citovaná vyhláška je nadĜazena naĜízením kraje nebo obecnČ závazným vyhláškám
obcí, které nemohou stanovit nižší úroveĖ bezpeþnosti.
Organizátor akce je také povinen nezahajovat akci pĜi zjištČní nedostatkĤ v dodržování podmínek požární
bezpeþnosti, které nelze odstranit pĜed jejím zahájením, akci pĜerušit a ukonþit pĜi bezprostĜedním nebezpeþí
vzniku požáru a zejména v pĜípadČ znemožnČní úniku nebo evakuace osob. Nelze zapomenout, že organizátoĜi
akcí mají povinnost odpovídajícím zpĤsobem a v potĜebném rozsahu seznámit úþastníky akce i úþinkující se
stanovenými opatĜeními k zabezpeþení požární ochrany, zejména s vysmČrováním únikových cest, oznaþením
únikových východĤ, popĜípadČ vyznaþením zákazĤ kouĜení nebo kuĜáckých koutkĤ, umístČním hasicích pĜístrojĤ
apod. Úþastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.
ChraĖte život a zdraví sebe a svých blízkých.
Za JSDH OndĜej Chalupa
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Hasiþi budou provČĜovat obytné domy
Nejen þeské domácnosti jsou v dnešní dobČ doslova pĜeplnČny vybavením z materiálĤ, které se snadno vznítí
a rychle hoĜí (napĜ. þalounČný nábytek, matrace, bytové textilie). PĜi pĜípadném požáru v bytovém domČ vzniká
znaþné množství toxických zplodin hoĜení, kterými je ohroženo velké množství lidí. A to nejen tČch, kteĜí svým
chováním požár zpĤsobí, ale dokonce i tČch zodpovČdných, kteĜí bohužel sdílí spoleþné prostory s ménČ
zodpovČdným nájemníkem nebo vlastníkem bytu.
I pĜes zvýšenou preventivní aktivitu hasiþĤ v pĜedchozích letech a jejich þastá upozornČní smČĜující na
vlastníky a provozovatele bytových domĤ, jak mají zajistit požární bezpeþnost ve svých prostorách a na co
upozornit obyvatele bytĤ, se poþet požárĤ v bytových domech nedaĜí snížit. V loĖském roce bylo v obytných
domech v Moravskoslezském kraji zaznamenáno celkem 145 požárĤ s celkovou škodou 16 843 500 Kþ. PĜi
tČchto požárech byla usmrcena jedna osoba a zranČno bylo celkem 51 osob.
Vysoký poþet požárĤ v objektech pro bydlení obecnČ souvisí i s tím, že se lidé cítí doma bezpeþnČ a podceĖují
drobné nehody, které mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodnČ odložená cigareta þi svíþka, ponechaná na
okamžik bez dozoru, dokáže promČnit byt v hoĜící past naplnČnou toxickými zplodinami hoĜení. Dalším
faktorem pro nelichotivá þísla o požárech v bytových domech je i nedostateþné vybavení bytových domĤ
hasicími pĜístroji, neprovozuschopnost hydrantĤ þi nemožnost jejich použití z dĤvodu uzamþení. Velkým
problémem jsou rovnČž neprĤchodné únikové cesty z objektu, které nejen že neumožĖují obyvatelĤm bytových
domĤ vþas opustit nebezpeþný prostor, ale také brání hasiþĤm v rychlém a úþinném protipožárním zásahu.
Z výše uvedených dĤvodĤ se pĜíslušníci oddČlení kontrolní þinnosti Hasiþského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje rozhodli zamČĜit svou pozornost v roce 2011 také na bytová družstva
a spoleþenství vlastníkĤ, kde budou provádČt kontroly dodržování pĜedpisĤ o požární ochranČ. Hasiþi se
tentokrát nezamČĜí pouze na domy ve vlastnictví velkých bytových družstev þi spoleþenství vlastníkĤ, ale také
na ta menší „jednovchodová“.
Ing. Antonín Ušela – oddČlení prevence HZS MSK ÚO Bruntál

Obr. 1 – neprovozuschopný požární hydrant
Obr. 2 – následky požáru v bytové jednotce
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„Všechny krásy Vrbenska“ - informaþní systém mikroregionu Vrbensko
Všichni se shodneme na tom, že je u nás krásnČ. Blízkost PradČdu, horské prostĜedí, údolí Ĝeky Opavy, husté
lesy, zajímavá minulost, zĜíceniny stĜedovČkých hradĤ, území s památkou na tČžbu a zpracování železné rudy,
rýžovištČ zlata … UrþitČ byste ještČ spoustu vČcí doplnili. A proþ o tom všem nedat vČdČt? Proþ k nám nepĜilákat
turisty a neukázat jim „Všechny krásy Vrbenska“?
Pod tímto názvem se skrývá projekt, který má za cíl o všech tČch krásách a zajímavostech informovat. Ucelený
informaþní systém by mČl zahrnovat nauþné stezky v jednotlivých obcích, které budou propojeny pČší stezkou,
plánovanou cyklistickou stezkou a v úseku Vrbno pod PradČdem až Nové HeĜminovy místní železniþní tratí,
která bude souþástí informaþního systému („Po
kolejích za krásami Vrbenska“). Zájmové území
zahrnuje údolí Bílé Opavy od Karlovy Studánky
a ýerné Opavy od osady Rejvíz do Vrbna pod
PradČdem a dále údolím Opavy až po Nové
HeĜminovy. Všechny informace by také mČly
být umístČny na webové stránky mikroregionu
Vrbensko.
Díky podpoĜe Nadace OKD budou v letošním
roce realizovány nauþné stezky Nové
HeĜminovy (okruh v obci) a Široká Niva. Na
nádražích a zastávkách na trati Milotice – Vrbno
umístČny informaþní tabule na nádraží, které
budou informovat o zajímavostech a možnostech
v jednotlivých obcích. Ve vlaku budou
k dispozici letáþky a panely, informující
o zajímavostech, které z vlaku uvidíte, a možnostech v mikroregionu.
Z dalších získaných prostĜedkĤ, o které budeme žádat, bychom chtČli postupnČ realizovat prĤvodce celým
mikroregionem "Za krásami Vrbenska", prĤvodce k nauþným stezkám Nové HeĜminovy a Široká Niva, okruh
nauþné stezky Ptaþí hora v okolí obce Nové HeĜminovy a hlasový záznam popisu cesty do vlaku z Milotic do
Vrbna.
Projekt „Všechny krásy Vrbenska“, který realizuje Actaea – spoleþnost pro pĜírodu a krajinu, byl podpoĜen
z grantového programu Pro budoucnost Nadace OKD.
KateĜina Koþí a Lenka Skuhravá

TĜíkrálová sbírka 2011
V letošním roce bylo za Charitu Odry rozpeþetČno celkem 298 pokladniþek a podaĜilo se vykoledovat rekordní
þástku 1 145.358,-Kþ, což je tedy o 94.941,-Kþ více, než v loĖském roce.
Kolik KašparĤ, MelicharĤ a BaltazarĤ, jejich asistentĤ a Vás, štČdrých dárcĤ, se skrývá za výsledky TĜíkrálové
sbírky, je úžasné. Proto Vám všem dárcĤm dČkujeme a to nejen za Vaši štČdrost, ale také za vstĜícné pĜijetí
koledníkĤ, kteĜí Vás snad opČt potČšili svou návštČvou a pĜáním všeho dobrého pro Vás a Vaše domovy po celý
další rok. A našim velkým i malým králĤm a jejich asistentĤm pak moc dČkujeme za jejich obČtavou pomoc pĜi
koledování.
V následujícím Ĝádku Vám pĜinášíme koneþný pĜehled výsledkĤ TĜíkrálové sbírky 2011 pro Charitu Odry
podle jednotlivých obcí:
Karlova Studánka 7.148,- Kþ
Ludvíkov 724,- Kþ
Vrbno pod PradČdem 40,739,- Kþ
Za celou Ostravsko-opavskou diecézi bylo vykoledováno celkem 12 040.894,-Kþ.
RozdČlení vykoledované þástky za Charitu Odry pĜi TĜíkrálové sbírce 2011 je urþeno takto:
65% pĜipadá na zajišĢování pomoci a péþe seniorĤm a handicapovaným osobám peþovatelskou
a ošetĜovatelskou službou Charity Odry a na podporu provozu skladu kompenzaþních pomĤcek, pĜedevším pro
oblast severní Moravy a Slezska, 15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, 10% na humanitární
pomoc v zahraniþí, 5% na podporu projektĤ Charity ýeská republika, 5% je v souladu se zákonem urþeno na
režie sbírky.
JiĜí Rosenstein, koordinátor TĜíkrálové sbírky
Petr Kuþerka, Ĝeditel Charity Odry
www.odry.charita.cz
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Obþanské sdružení Diakonie Broumov
Obþanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro
obþany z okraje spoleþnosti – materiální pomoc sociálnČ potĜebným, azylové ubytování i pracovní
pĜíležitost. Více na www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKY POUŽITÉHO OŠACENÍ
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Letní a zimní obleþení /dámské, pánské, dČtské/
LĤžkoviny, prostČradla, ruþníky, utČrky, záclony
Látky (minimálnČ 1m2, prosíme, nedávejte nám odĜezky a zbytky látek)
Domácí potĜeby-nádobí bílé i þerné, skleniþky- vše nepoškozené
Vatované pĜikrývky, polštáĜe a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hraþky – nepoškozené a kompletní

VċCI, KTERÉ VZÍT NEMģŽEME:
¾ ledniþky, televize, poþítaþe a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických dĤvodĤ
¾ nábytek, jízdní kola a dČtské koþárky - ty se transportem znehodnotí
¾ zneþištČný a vlhký textil
Sbírky se uskuteþní v tČchto dnech a místech:
Vrbno pod PradČdem
poĜádá sbírku ve spolupráci s MS ýýK a MČstem Vrbno p. P.
ve stĜedu 30. bĜezna 2011 od 10:00 do 16:00 hod
v pĜístavbČ MČÚ
Bližší informace: Jitka Musilová tel. 554 795 151
Karlova Studánka
v sobotu 2. dubna 2011 od 12:00 do 17:00 hod.
v garáži vedle Pošty
Bližší informace: Pavla Skrutková, tel. 724 089 584
VČci, prosíme, zabalte do igelitových pytlĤ þi krabic,
aby se nepoškodily transportem.
DČkujeme za Vaši pomoc.

Rádi Vás uvítáme na dalším bazaru
2. bazárek je tady!!!
Místo: školní jídelna Karlovice
Datum: sobota 19. 3. 2011
ýas: od 10:00 hod do 17:00 hod
Zveme všechny, kteĜí chtČjí prodat, darovat þi koupit na bazar veškerého obleþení pro velké i malé. MĤžete
pĜinést prakticky vše, co vy už doma nepotĜebujete, a druhým udČlá radost. Týká se to napĜíklad obleþení,
nádobí, náĜadí, hraþek, koþárkĤ, autosedaþek, veškerého sportovního zboží (kol, lyží, bČžek, snowboardĤ, bruslí).
Veškeré vČci mĤžete pĜinést buć do školní jídelny v pátek 18. 3. v 17:00 hod, nebo v den prodeje 19. 3. 2011.
Každý si mĤže své zboží nachystat a prodat. Pokud chcete dát vČci do komise, dostanete své þíslo a vše si
pĜedem oceníte (napĜ. þíslo 7 – 45 Kþ). UpozorĖujeme, že takto za zboží nezodpovídáme. Na konci bazaru se
sejdeme v jídelnČ a každý si své neprodané zboží vyzvedne.
Kontaktní osoba: Naća PaĖáková, tel: 777 912 464
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BĜezen - mČsíc þtenáĜĤ 2011
Letošní bĜezen je vyhlášen mČsícem þtenáĜĤ. V centru našeho zájmu a to nejen tento mČsíc je þtenáĜ a þtení ve
všech jeho formách. Knihovny na tento mČsíc pĜipravují Ĝadu akcí.
V letošním bĜeznu a potom i v budoucnu pravidelnČ každý rok chceme vybrat a ocenit v naší knihovnČ
nejlepšího „Vrbenského þtenáĜe roku“, toho potom nominovat na „ýtenáĜe roku“ v rámci celé ýR.
„Vrbenským þtenáĜem roku“ se mĤže stát každý z vás, nejen stávajících þtenáĜĤ, ale i tČch, kteĜí se teprve
pĜihlásí. Využijte proto þtenáĜské amnestie v období od 7. 3. do 18. 3. a získejte þlenství v knihovnČ do konce
roku zdarma.
V souþasnosti probíhá mezi þtenáĜi knihovny anketa „Naše nabídka – vaše poptávka“ aneb „Knihovna pro
všechny“, jejímž cílem je zjistit spokojenost a požadavky uživatelĤ knihovny. Rády bychom však také zjistily,
proþ k nám nČkteĜí nechodí a zda je tĜeba zmČnit prostĜedí, fondy, služby, sebe??? Vaše dĤvody nám mĤžete
zasílat formou sms na þíslo 732 721 403 nebo e-mailem knihovna@vrbnopp.cz.
VČĜte, že „ýtení sluší každému“ a proto od 7. 3. do 11. 3. vyhlašujeme také ve VrbnČ pod PradČdem Týden
þtení. ýíst se dá cokoliv a kdekoliv. Zdokumentujte þtení kohokoliv a pošlete nebo pĜineste takové foto do
knihovny nejpozdČji do 1.dubna a vyhrajte ten nejkrásnČjší dárek, KNIHU.
Hana JankĤ
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od 19:00 hod

Masopustní prĤvod
Obþanské sdružení pro obnovu a rozvoj místních tradic SvČtelská pohoda zve všechny své pĜíznivce na

„Masopustní prĤvod“.

Podle tradice se uskuteþní na samém konci masopustu (období od TĜí králĤ po Popeleþní stĜedu). Ve SvČtlé
tedy v sobotu 5. bĜezna 2011.
Sraz masek a zaþátek prĤvodu je ve 14:00 u radnice ve SvČtlé HoĜe.
Zveme co nejvČtší poþet masek tradiþních i novodobých. Fantazii se meze
nekladou.
Také vyzýváme obþany, aby se pĜipravili
na návštČvu prĤvodu pĜed svými obydlími.
Jen ta hospodynČ, která si zatancuje
s medvČdem, mĤže mít úspČšný, hojný
a plodný celý rok 2011! No a nČco na
zakousnutí (pĜípadnČ svlažení hrdla) se jistČ
také najde.
Trasa prĤvodu obvyklá (Radnice nákupní stĜedisko - sídlištČ - nČmecká
kolonie - radnice). Po pĜíchodu zpČt k
radnici a „zastĜelení“ medvČda se mĤžeme
zahĜát a pobavit v pĜístavbČ MŠ.
FOTO: zaþátek prĤvodu pĜed svČtelskou
radnicí, únor 2010
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ěeky v promČnách
Blíží se závČr fotografické soutČže ,,ěeky v promČnách
PĜípomínáme, že už máte možnost necelý mČsíc do soutČže posílat své
kreativní fotografie a to do 1. dubna 2011. Nyní je celkem registrováno 54
fotografií, a to od 21 soutČžících. SrdeþnČ dČkujeme všem, kteĜí do soutČže
z mikroregionu Vrbenska poslali své fotografie.
Zasedání hodnotící komise, která rozhodne o vítČzích soutČže
ProbČhne v úterý 12. dubna 2011 od 13:00 hodin v zasedací místnosti na
MČÚ v KrnovČ, které se bude úþastnit v pozici pĜedsedy hodnotící komise pan
profesor JindĜich Štreit (dokumentární fotograf).
Slavnostní vyhlášení výsledkĤ – všichni jsou srdeþnČ zváni!
Slavnostní vyhlášení výsledkĤ fotografické soutČže probČhne v prĤbČhu Koncertu pro stromy - akce ke Dni
ZemČ, která se uskuteþní v úterý 19. dubna 2011 od 17:00 hodin v koncertní síni sv. Ducha v KrnovČ. Na
slavností vyhlášení zveme všechny pĜihlášené soutČžící, ale také širokou veĜejnost.
PodrobnČjší informace naleznete na webových stránkách soutČže – www.foto1soutez.cz

Aktuality ze Sportovního gymnázia
ZNÁMKY NEJSOU VŽDY MċěÍTKEM VċDOMOSTÍ
Sportovní gymnázium, Vrbno pod PradČdem, nám. Sv. Michala 12, pĜíspČvková organizace pĜipravuje žáky na
další uplatnČní v praxi na základČ ŠVP „Brána ke vzdČlanosti“. Tento vzdČlávací program stále vylepšujeme,
abychom dosáhli co nejlepší úrovnČ v porovnání s ostatními školami. Proto se pravidelnČ zapojujeme do
testování STONOŽKA, které je urþeno kvartČ a žákĤm 9. tĜíd základních škol. Výsledky najdete v grafu þíslo
3. a 4. V grafech þíslo 1. a 2. jsou výsledky z pĜijímacího Ĝízení letošní primy. Tato tĜída v prvním pololetí
tohoto školního roku 2010/2011 udČlala velký pokrok, k práci pĜistupuje svČdomitČ, prĤmČr tĜídy byl
1,15 a 7 žákĤ mČlo vyznamenání.
Pro pĜíští školní rok 2011/2012 pĜipravujeme další úpravu ŠVP v kvintČ.
1.
2.

rozšíĜení hodinové dotace na konverzaci v anglickém jazyce
rozšíĜení hodinové dotace na informaþní a komunikaþní technologie – matematická informatika
VysvČtlivky ke grafĤm:
Oba druhy testování jsou od stejné firmy – SCIO.
graf þ.1 – pĜijímací Ĝízení do primy v porovnání s ostatními základními školami - matematika
graf þ.2 – pĜijímací Ĝízení do primy v porovnání s ostatními základními školami – þeský jazyk

garf þ. 3 – výsledky testování STONOŽKA v porovnání s ostatními zúþastnČnými školami (víceletá gymnázia
a základní školy) – anglický jazyk
garf þ. 4 – výsledky testování STONOŽKA v porovnání s ostatními zúþastnČnými školami (víceletá gymnázia
a základní školy) – þeský jazyk
Ve všech grafech je zvýraznČn výsledek pro naši školu. V grafech þ. 1) a 2) se ale jedná o výsledky práce
základní školy, v grafech þ. 3) a 4) o výsledky práce pedagogĤ gymnázia.
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Fragmenty ze slohových prací žákĤ primy
3. ledna 2011 psali žáci primy druhou školní slohovou práci – POPIS ŠKOLY. V závČru své práce mČli
vyjádĜit nČkolika vČtami svĤj vztah ke škole. Jejich názory stojí za pĜeþtení a zamyšlení.
•

Na této škole se mi moc líbí. A hlavnČ uþitelé! Jsem ráda, že jsem se pro tuto školu rozhodla.

•

Do školy chodím ráda, protože vím, že se každý den budeme nČco nového a zajímavého uþit.

•

Školu mám velmi ráda, velice se mi líbí a svého rozhodnutí jít sem studovat nelituji.

•

Mou školu mám ráda a vím, že pĜestoupit sem bylo mé nejlepší rozhodnutí.

•

Jsem si jistá, že jsem udČlala dobrou volbu, když jsem pĜešla na gymnázium, protože mi poskytuje
dobré vzdČlání pro život.

•

Ve škole se mi moc líbí a jsem rád, že jsem sem pĜestoupil.

L. Malcová
Norské zkušenosti
Studentka Sportovního gymnázia Eva Haltofová se zúþastnila ve dnech 1.- 6.února 2011 Mistrovství Evropy
dorostu v lyžaĜském orientaþním bČhu, které se konalo v norském stĜedisku Sjusjoen nedaleko Lillehammeru. Na
programu byly závody na klasické trati, sprintu a stĜední trati (tzv. middle) s hromadným startem. Svou
nároþností (fyzickou i mapovou) se zaĜadily tyto závody mezi nejtČžší pro mládežnické kategorie a pro mnoho
mladých sportovcĤ to byl opravdový kĜest ohnČm na mezinárodní scénČ. V prĤmČru závodníci museli zvládnout
správnČ namapovat 100 kĜižovatek za závod. ME probČhlo za ideálních snČhových (metr prašanu) a klimatických
( teploty okolo – 5 stupĖĤ) podmínek s centrem na lyžaĜském a biatlonovém areálu. Eva obsadila v jednotlivých
závodech 13., 13., a 15. místo
a pĜevážnČ díky mapovým chybám jí uniklo umístČní v první desítce. VČĜíme,
že získané zkušenosti prodá pĜi dalších závodech s mapou na lyžích þi horských kolech.

Foto. L .Tomeþek

za oddíl OB Richard Klech
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Domluvme se ve svČtČ
Unit 4 - lekce 4: At the Doctor – U lékaĜe
D:Good morning.
M:Good morning.
D:What´s the problem?
M: have
a sore throat and
headache.
D:Do you have a temperature?
M:Yes,I do.
D:I am going to examine you.
D:Oh,you have caught flu.
M:Is it serious?
D: No, I will prescribe you some
medicine. Take them three times a
day and drink herbal tea.
M: Yes, I will.
I am going to the farmacy to get
this medicine.
D: Come for a check-up in a week.
M: Yes, thank you, Good bye.
D: Good bye.
Slovíþka: throat - hrdlo, krk

Gut moning.
Gut moning.
Vats d problem.
Aj hev e sor troud and hedejk.

Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je problém.
Mám bolesti v krku a bolesti hlavy.

Duj u hev e tempriþ
jes aj du.
Ajem gojing tu examin ju.
Oh, ju hav kat flu.
Izit series.
Nou, aj vil prskraib ju sam medsin.
Tejk dem sri tajms e dej end drink
herbal tí.
Jes aj vil. Ajem gojing tu d
fermacy tu get dis medsin.

Máte teplotu?
Ano, mám.
Prohlédnu vás.
O, chytil jste chĜipku.
Je to vážné?
Ne, já vám pĜedepíšu nČjaké léky.
VezmČte je tĜikrát dennČ
a pijte bylinné þaje.
Ano, budu. Zajdu do lékárny
a tam dostanu tento lék.

Kam for e þek ap in e vík.
Jes tenk ju, Gut baj.
Gut baj.

PĜijćte na kontrolu až za týden.
Ano, dČkuji nashledanou
Nashledanou

catch, caught - chytit, III. tvar slovesa,
Lekci pĜipravili studenti tercie Pavel Kudela a VojtČch Matuš

ZŠ informuje
DČjepisná olympiáda
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Dne 2. 2. 2011 se v KrnovČ konal již 40. roþník okresního kola dČjepisné olympiády. Tematické zamČĜení
letošního školního roku 2010/2011 bylo: Ve zdraví i v nemoci. (Od šamana po penicilín). Ze školního kola,
kterého se zúþastnilo 29 žákĤ 8. a 9. tĜíd, postoupil Michal Urban (9.A) a Petr PastyĜík (9.B) . V KrnovČ
nastoupilo celkem 33 soutČžících základních škol a gymnázií z celého okresu. V letošním roþníku jsme byli
velmi úspČšní. Michal Urban obsadil 1. místo a Petr PastyĜík 4. místo. Michal automaticky postoupil do
krajského kola, kde mČl premiéru již v minulém školním roce. Krajské kolo probČhne v dubnu v OstravČ. ChtČla
bych chlapcĤm podČkovat za jejich zájem o dČjiny a za chuĢ soutČžit. Protože tento školní rok je pro nČ na naší
škole rokem posledním, pĜeji jim mnoho štČstí a úspČchĤ na škole stĜední. Doufám, že jejich zájem o dČjiny
nepomine a zĤstane alespoĖ jejich koníþkem.
Bližší informace na www. zsvrbno.cz
Žembová Hana
Okresní kolo Olympiády v nČmeckém jazyce
V pondČlí 14. 2. 2011 jsme se zúþastnili Olympiády v nČmeckém jazyce, která se uskuteþnila ve StĜedisku
volného þasu – Méća v KrnovČ. Naši základní školu reprezentovala dČvþata z 9.A tĜídy – Barbora ýudová, která
obsadila krásné 1. místo a Michaela Dobrotková, která se umístila hned za ní, tedy na 2. místČ. ObČ dČvþata
prokázala velmi dobré znalosti v konverzaci se þleny zkušební komise, v prezentaci pĜipraveného tématu,
rozhovoru (bez pĜípravy) a þtení s porozumČním.
Mladí šachisté vybojovali postup na republiku
Velkým úspČchem skonþil krajský pĜebor škol v šachu 1.-5. tĜíd, když družstvo naší školy skonþilo 27. 1. 2011
v PetĜvaldČ na druhém místČ, a tím si vybojovalo postup na republikové finále.
O tento výsledek se nejvíce zasloužil Míša KoždoĖ, který získal na první šachovnici šest bodĤ ze sedmi
možných. Pochvalu si zaslouží i Denis Darmovzal na druhé šachovnici, kde získal þtyĜi body a také Karolína
Remešová se ziskem þtyĜ bodĤ na þtvrté šachovnici. PĜíjemným pĜekvapením byl „tĜeĢák“ Martin Demel na tĜetí
šachovnici se ziskem tĜí bodĤ. Na úspČchu se podílel i Tomáš Keprda, který nás podržel ziskem bodu v dobČ, kdy
jsme na tom zas tak dobĜe nebyli.
25. 1. 2011 probČhl ve FrýdkuMístku krajský pĜebor 6.-9.tĜíd. Na
tomto turnaji jsme obsadili deváté
místo. Vzhledem k tomu, že družstvo
tvoĜili žáci, kteĜí spolu mohou hrát i
pĜíští rok a vČtšina dokonce další tĜi
roky, lze tento výsledek považovat
za pĜíslib do dalších let
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Zuzanky
Country kroužek „Zuzanky“ v únoru nezahálel. DČti secviþily nČkolik taneþkĤ, se kterými vystoupily 12. 2.
na plese v Leskovci a 14. 2. pak v DomovČ seniorĤ ve VrbnČ pod PradČdem. ObČ vystoupení se jim moc povedla,
i když v Leskovci mČly ménČ divákĤ. Zato ve VrbnČ svým elánem, dáreþky a bezprostĜedním vystupováním
potČšily urþitČ alespoĖ na chvilku hodnČ obyvatel domova.
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PĜehled teplot za mČsíc leden
V prvním grafu pĜinášíme pĜehled prĤmČrných teplot za mČsíc leden. Druhý graf ukazuje pĜehled prĤmČrných
teplot v lednu za roky 2000 až 2011. TĜetí graf ukazuje roþní prĤmČrnou teplotu za roky 2000 – 2010.
V následujících tabulkách vám pĜinášíme nČkolik údajĤ z naší meteorologické stanice.
Za zmínku také jistČ stojí noc ze 7. na 8. 2., kdy byla veþer ve 22:26 teplota 1,4°C a bČhem pĤl hodiny
vystoupala na únorové maximum 10,6°C, kde vydržela až do 0:58 a pak pozvolna klesala na 1,7°C kolem šesté
ráno.

Leden
teplota
rychlost vČtru
náraz vČtru
srážky

Aktuální data z naší meteostanice najdete na www.zsvrbno.cz
Únor do 21.

den
hodina hodnota
max
9.1
11:05 12,3°C
min
24.1 23:09 -13,9°C
6.1 18:52-18:59 6,3m/s
6.1
13:53 15,6m/s
mČsíþní
15,2mm
za den
14.1
4,8mm
za hodinu 14.1 13:00-14:00 2mm

teplota
rychlost vČtru
náraz vČtru
srážky

den
7.2
2.2
12.2
4.2

hodina hodnota
max
22:57 10,6°C
min
4:31 -15,4°C
8m/s
2:29
12:32 16,5m/s
mČsíþní
3,2mm
za den
11.2
2,4mm
za hodinu 11.2 17:00-18:00 1,22mm

Srážky
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Srážky v lednu [mm]
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš
Základní škola,DČtský domov,Školní družina a Školní jídelna,Vrbno p.PradČdem

nám.Sv.Michala 17, pĜíspČvková organizace,PSý: 793 26, tel./fax 554 751
720,fax.Ĝeditel. 554 753 162 IýO:00852619 e-mail organizace:
zsddsdsj@seznam.cz, www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz
Dne: 24.01.2011
PodČkování za sponzorství
ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod PradČdem dČkuje touto cestou za sponzorský dar organizaci:
O.S. Kovo, p. Dudík J.,
Jesenická 146
793 26 Vrbno pod PradČdem.
Organizace pomohla i v takto ekonomicky nároþném období našim nejmenším, dČtem uvedeného zaĜízení
a dopĜála jim finanþní dar. Za tento byly nakoupeny pomĤcky pro volnoþasové aktivity dČtí - boby.
V této chvíli již dČti brázdí stránČ v okolí mČsta Vrbna pod PradČdem na bobech a užívají si nádhernou
zimu.
Velmi dČkujeme za vstĜícnost a pochopení pro naše nejmenší, pro naše dČti.
Bc. Monika Poláchová
Za ZŠ, DD, ŠD a ŠJ
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Máme rádi zvíĜata
V prĤbČhu celého dne plní dČti v mateĜské škole rĤzné cíle rámcovČ vzdČlávacího programu. Jeho souþástí je
i enviromentální výchova, jejíž prvky se prolínají v mnoha aktivitách.
V zimním období jsme se, mimo jiné, zamČĜili i na život zvíĜat a ptákĤ, který dČtem není lhostejný.
ProstĜednictvím pohádek a pĜíbČhĤ poznaly, že za tuhé zimy, kdy jsou pole i les pokryty snČhovou peĜinou, zvČĜ
velmi strádá a ne vždy najde dostatek potravy. DČti vČdí, že myslivci pomáhají pĜikrmováním do krmelcĤ
a rozhodly se také pomáhat. PĜi podzimních vycházkách nasbíraly a nasušily kaštany a žaludy.Jelikož nejcennČjší
metodou je pĜímé pozorování a prožívání, vypravili jsme se ke krmelci a nasušené plody zvČĜi odnesli sami. Asi
všichni znáte ta rozzáĜená dČtská kukadla, která si mohou prohlédnout vše zblízka. Krmelec, který byl o mnoho
vČtší než ten na obrázku, byl plný sena, nechybČlo ani suché peþivo, syrová jablka a mrkev. Všude kolem bylo
plno zvíĜecích stop ve snČhu a my jsme je jako malí detektivové rozeznávali.
ýasto se do lesa za zvíĜátky vracíme, nosíme suché peþivo, scvrklá jablka, mrkve a další dobroty, které
zvíĜátkĤm pĜilepší a mnohým zachrání i život.
Nezapomínáme ani na ptáky, kteĜí se rozhodli pĜeþkat krutou zimu u nás. PravidelnČ jim sypeme do krmítka,
které máme umístČno na zahradČ mateĜské školy a sledujeme, kteĜí ptáci k nČmu pĜilétají.
A co dál? Uvidíme, zda tento kladný vztah k pĜírodČ dČti neopustí. …
Helena Machetanzová
MŠ Jesenická
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PodČkování
Rádi bychom z celého srdce podČkovali panu Gamovskému a panu Koblásovi za poskytnuté dary pro náš
volnoþasový Klub Kotlík. Velice si vážíme Vaší štČdrosti a byli bychom rádi, kdybyste nás navštívili a podívali
se, jak fungujeme.
Kolektiv dČtí z Kotlíku a koordinátoĜi

Pozvánka do Klubíþka
Chystáme kvČtiny na mČstský ples
DČti a maminky z Klubíþka zvou do þtvrteþního klubu v DPS na HusovČ ulici také další rodiþe vychovávající
dČti vyžadující zvláštní péþi i dČti zdravé. Lákadlem únorového programu byla akce Pitný režim – základ zdraví,
kdy sem pĜišel Ing. Jan Lomáz, aby pĜedvedl dČtem, jak zajímavé a zdravé mohou být nápoje s využitím ovoce,
zeleniny, mléka þi kysaných výrobkĤ. V bĜeznu se v Klubíþku budou hned dva þtvrtky vyrábČt ozdoby na
mČstský ples, ale dČti se mohou tČšit také na pČvecké klání Do-re-mi a výpravu do zimní pĜírody. Klubíþko je
otevĜeno ve þtvrtky od 15 hodin zpravidla do 18 hodin.
KlubíþkáĜi
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Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás pĜipravuje následující pĜednášky
Název pĜednášky: MģŽEME

VċěIT...?
HoroskopĤm a homeopatii?

KDY: þtvrtek 10. bĜezna 2011
KDO: Mgr. Libor Votoþek
PĜijćte se seznámit s pĤvodem a historií
hvČzdopravectví a homeopatie.
Co je podstatou tČchto pĜístupĤ? Jsou dĤvČryhodné?
Co stojí v pozadí astrologie a obecné esoteriky?
Zajímají-li Vás odpovČdi na tyto a podobné otázky,
potom Vás srdeþnČ zveme na naše pĜednášky.
Název pĜednášky: JAK

SE RYCHLE VYPOěÁDAT
JARNÍ ÚNAVOU ?

KDY: þtvrtek 24. bĜezna 2011
KDO: Ferdinand Janek
– poradce zdravého životního stylu
Odhalte dĤvody svého vyþerpání, únavy a skleslosti.
Na uvedené pĜednášce se mĤže široká veĜejnost dozvČdČt o skrytých
pĜíþinách únavy. Z mnoha pohledĤ našich zvykĤ, prostĜedí, ve kterém
trávíme þas, nebo napĜ. míry konzumace uhlovodanĤ, mĤžeme postĜehnout
závažné dĤvody skleslosti v naší aktivitČ. Jednoduchým testem si také
mĤžeme potvrdit poruchu, za níž stojí chronická únava. V této pĜednášce se
zároveĖ dozvíme i o zajímavých prostĜedcích proti únavČ, o principech,
které podpoĜí naši vitalitu. Souþásti programu bude prodejní výstavka
zdravé výživy atd.
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.

Pobavte se na prvním vrbenském bále
MČsto Vrbno pod PradČdem oslaví v letošním roce významné výroþí 400. let získání mČstských práv.
Vrbenské spolky a sdružení se proto rozhodly uspoĜádat u této pĜíležitosti veĜejnou veselici první vrbenský bál,
na který zveme všechny spolky a obþany mČsta.
Co mĤžeme od bálu oþekávat?
UrþitČ vám mĤžeme slíbit dobrou zábavu s taneþky a hudebním doprovodem vrbenského ěEBěIĕÁKU
a Valašské cimbálové muziky Slanina. Pochutnáte si zde i na pravé domácí zabíjaþce, kterou poskytneme volnČ
dle vašeho pĜání, a smlsnout si budete moci na teplých jitrnicových a jelítkových prejtech, tmavé ovarové
polévce, vepĜovém guláši, tlaþence, ovaru, škvarcích se sádlem a také na pravých domácích klobáskách. PĜijmČte
naše pozvání a nenechte se pĜipravit o tuto zcela jedineþnou žranici, neboĢ vše, co dokážete sníst, je v cenČ
vstupenky. Na náš bál nemusíte pĜijít zrovna v plesové róbČ, postaþí vhodné spoleþenské obleþení, které má
urþitČ každý ve skĜíni. Na bále pĜedvedeme i nČkolik zábavných soutČží. Svou ukázkou se pĜedstaví taneþní pár
z taneþní školy rodiny Coufalových z Olomouce. Zaujme a potČší i vystoupení skupiny Dambra svými bĜišními
tanci.
Spolky mnohokrát na svých akcích prokázaly, že se umČjí dobĜe pobavit sami, i jen vlastními zábavnými
vstupy a soutČžemi, a ty také pĜipravujeme. Na bále se mĤžete pĜesvČdþit o rĤznorodé a bohaté þinnosti
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vrbenských spolkĤ, kteĜí se zde na prezentaci v klubovnČ I. patra (vinárna), jež bude otevĜena do 21 hod.,
pochlubí prostĜednictvím jejich kronik, vystavených fotografií, dokumentĤ, a dozvČdČt se více o jejich úspČších
a jejich historii.
Kdo bude mít štČstí, mĤže zde i nČco vyhrát, buć na slosovatelnou vstupenku, nebo cenu v tombole. UrþitČ
nás nezklamete a nČjaký ten los si také koupíte, pomĤžete nám alespoĖ z þásti pokrýt všechny výdaje na bohaté
obþerstvení, hudby, nájem, pĜípravu, úklid a nČkteré další nutnosti. Rozhodli jsme také, že vznikne-li jakýkoliv
zisk, vČnujeme ho nČkterému vrbenskému sdružení, peþujícímu o handicapované dČti.
Tento bál je vlastnČ takovým pokusem spolkĤ se snahou k obnovení zdejších tradic. Dnes již není v silách
jakéhokoliv sdružení bez podpory a samostatnČ poĜádat bály a plesy. Tak nám držte všichni palce a podpoĜte nás
svojí úþastí, neboĢ vyjde-li to, mĤžeme bál každoroþnČ poĜádat znovu.
Pro organizaci a pĜípravu byl spolky ustaven pĜípravný výbor, na který se mĤžete obracet se svými dotazy,
námČty a pĜipomínkami.
PĜedprodej vstupenek si pak mĤžete zajistit u paní Nadi Trzaskalikové ve STěEŠE ve VrbnČ pod
PradČdem, tel. 554 295 195, mob. 605 291 147.
PĜípravný výbor I. Vrbenského bálu spolkĤ a sdružení:
Karel Michalus, tel.: 605 300 606, e-mail: k.michalus@worldonline.cz
Naća Trzaskaliková, tel.: 605 291 147, e-mail: nada.trzaskalikova@vrbnopp.cz
Dagmar Demelová, tel.: 774 596 159, e-mail: dagmarkad@seznam.cz
Dušan Wágner, tel.: 777 091 662, dusan.wagner@seznam.cz
Laćka Lanþiová, tel.: 737 901 175, ladka.dem@seznam.cz
Jan Zaoral, tel.: 732 235 888, janzaoral.zsbrok@seznam.cz
OndĜej Chalupa, tel.: 739 467 093, e-mail: ondrej.chalupa@vrbnopp.cz
Alena MlynáĜová, mlynarova.a@seznam.cz
Truda Obrusníková, tel.: 724 040 245
Za pĜípravný tým, skupina DAKARA

Pozvánka

6UGHĀQĒ9iV]YHPHQD
WUDGLĀQtRVODYX
0'å






SiWHNEĢH]QD
0tVWRNRQiQt3HQ]LRQSRG3UDGĒGHP
+XGEDVNXSLQDSDQD1RYRWQpKR]%UXQWiOX
=DĀiWHNKRG
2EĀHUVWYHQt]iEDYDWRPEROD««
9äHP æHQiP SĢHMHPH NMHMLFK VYiWNX YäH QHMOHSät
VN\WLĀNRX QD REUi]NX æHQiP QD VHWNiQt GQH EĢH]QD
SRSĢHMHPHMDNRYæG\RVREQĒVN\WLĀNRXVNXWHĀQRX

02ÿ66'9UEQRSRG3UDGĒGHP
29. strana

ZPRAVODAJ

Pozvánka
LKŽ ve VrbnČ pod pradČdem poĜádá ve spolupráci s MO KSýM tradiþní

OSLAVU MDŽ,
která se koná v sobotu, 12. bĜezna 2011
ve StĜedisku kultury a vzdČlávání STěECHA ve 14:00 hod
V kulturním programu vystoupí folklorní soubor „HAVÍěOVSKÉ BABKY“.

PĜipraveno bude obþerstvení i tombola. K poslechu i tanci bude hrát skupina DUO PRANKOVI.
Vstupné dobrovolné.
K úþasti srdeþnČ zvou poĜadatelé.

Levicový klub žen hodnotil svoji þinnost
ýlenky LKŽ ve VrbnČ p. P. se v únoru sešly na své výroþní þlenské schĤzi, aby zhodnotily svoji þinnost za rok
2010. PĜedsedkynČ pí. Marková ve své zprávČ o þinnosti zhodnotila všechny akce, které se v prĤbČhu roku
uskuteþnily.
ýlenské schĤze se v loĖském roce konaly jen tĜikrát, o to více však bylo rĤzných akcí. V prĤbČhu roku 2010
byly osmkrát poĜádány taneþní zábavy pro seniory i ostatní obþany (þaje o páté).
V mČsíci bĜeznu byla ve spoluprácí s MO KSýM uspoĜádána oslava MDŽ s bohatou tombolou.
30. dubna se uskuteþnila „PĜedmájová veselice“, spojená s oslavou Svátku práce a 65. výroþí ukonþení
2. svČtové války. ýlenky si pĜipravily krátké recitaþní pásmo a pĜipomnČly nám vítČzství nad fašismem. Této
akce se také zúþastnila poslankynČ Parlamentu ýR K. Koneþná a také pĜedseda OV KSýM P. BaþgoĖ, který naše
akce navštČvuje pravidelnČ.
V dubnu byl také zorganizován dvoudenní zájezd na Velehrad, spojený s prohlídkou kostela a návštČvou
státního zámku v Buchlovicích. Veþer jsme pak pĜíjemnČ posedČly ve vinném sklípku.
V mČsíci þervnu jsme se zúþastnily celokrajského setkání LKŽ ve Frýdku-Místku a také 19. setkání
Levicových klubĤ žen Olomouckého kraje na výstavišti v Bohuslávkách, kam jezdíme každým rokem. Opravdu
málokterý klub se mĤže pochlubit tak bohatou þinností.
KromČ tČchto akcí jsme myslely i na dČti a lidi postižené povodnČmi na Liberecku a Ústecku.
Na dČtský tábor, poĜádaný OV KSýM, jsme pĜispČly menší finanþní þástkou. PĜi sbírce, organizované MO
KSýM pro obþany postižené povodní, jsme kromČ osobních pĜíspČvkĤ vČnovaly dalších 300 Kþ a jedna z našich
þlenek pĜispČla i vČcným darem ve formČ ložního prádla. Vše bylo zasláno OV KSýM v Liberci. Jak nás
informovala pĜedsedkynČ D. Lysáková, vše bylo odesláno do obce Raspenava.
Zapojily jsme se také do loĖských parlamentních a komunálních voleb. PČt z našich þlenek pracovalo
v okrskových volebních komisích a šest bezpartijních þlenek kandidovalo do zastupitelstva za KSýM. Jedna
z našich þlenek, jež je zároveĖ i þlenkou KSýM, byla do zastupitelstva zvolena a stala se i þlenkou rady.
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Ve své þinnosti nezapomínáme na naše jubilantky a k narozeninám blahopĜejeme na þlenských schĤzích
s kytiþkou a drobným dárkem.
Naše þlenská základna se rok od roku zvyšuje. Nyní je nás 39 þlenek. V letošním roce oslavíme pČt let své
þinnosti. Jsme nejmladším klubem v rámci Moravskoslezského kraje. PatĜíme však k tČm nejaktivnČjším. O své
þinnosti pravidelnČ informujeme ve Zpravodaji..
ZávČrem pí. Marková podČkovala jak þlenkám výboru, tak Ĝadovým þlenkám, za obČtavou práci pĜi
organizování všech akcí. VČĜíme, že i rok letošní bude stejnČ úspČšný
Za LKŽ Ludmila Strnadová

Ze života seniorĤ - Domov pro seniory Vrbno - Mnichov
KoneþnČ nastal bĜezen, už se tČšíme na jarní sluníþko i posezení v zahradČ. PĜece jen byly ty zimní dny
dlouhé, i když nČkteré byly zpĜíjemnČny programem. Koncem mČsíce ledna zahráli na Kavárniþce v naší jídelnČ
k poslechu a tanci manželé Frankovi. NČkteĜí z nás si zazpívali, jiní dokonce zatanþili. JeštČ nebyl ani konec,
a my už jsme se tČšili na únorovou Kavárniþku.
Tentokrát jsme pĜivítali dČtský taneþní soubor Zuzanky, který nám pĜedvedl krásné country tance. DČti pod
vedením uþitelek z vrbenské Základní školy byly moc šikovné a v jednotném obleþení jim to moc slušelo. Po
zdaĜilém vystoupení byla pro dČti i naše uživatele pĜipravená spoleþná práce s námČtem „Jak vytvoĜit strom
podle fantazie“. RozdČlili jsme se do tĜí skupinek, k dispozici jsme dostali barevné papíry, kousky látek
a pastelky. Bylo velmi zajímavé pozorovat spoleþnou tvĤrþí þinnost dvou rĤzných generací. Bohužel, vzhledem
k nedostatku þasu, jsme výtvory nestihli dokonþit, takže se budeme tČšit na další návštČvu Zuzanek u nás
v DomovČ, abychom si hotová dílka mohli vystavit v jídelnČ.
V dílnČ zaþínáme pĜipravovat velikonoþní výzdobu - zkoušíme nové techniky, napĜ. ubrouskovou, vytváĜíme
z tzv. slupovacích barev na sklo kvČtiny, vyrábíme nové obrázky nejen do spoleþných prostor, ale i na pokoje
uživatelĤ. VČĜíme, že se nová výzdoba bude všem líbit a navodí tu správnou jarní atmosféru.
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Pozvánka
VÝBOR ýESKÉHO SDRUŽENÍ OBýANģ ZDRAVOTNċ POSTIŽENÝCH
zve všechny své þleny

na výroþní þlenskou schĤzi,
která se koná dne 11. 3. 2011 ve 14 hod. v závodní jídelnČ LNH
Tombola – hudba a volná zábava
Program þlenské schĤze:
Zahájení a úvod, kulturní program, kontrola úkolĤ z minulé þlenské schĤze, zpráva o þinnosti za rok 2011,
zpráva o hospodaĜení za rok 2011, zpráva revizní komise, vystoupení hostĤ, diskuse, usnesení
Za výbor pĜedsedkynČ
E. Obrusníková

Listárna
Víme si vždy rady pĜi tĜídČní odpadĤ z našich domácností?
Na konci minulého roku se v našich schránkách objevila tiskovina s názvem „TĜídíme“.
Doufám, že v našich domácnostech neskonþil tento dokument bez pĜeþtení v kontejneru.
Ani v tomto užiteþném pomocníkovi se však neobjevily zcela vyþerpávající informace, proto jsem se rozhodla
oslovit samotné autory této tiskoviny. S tČmi hospodyĖkami, které se chtČjí postavit ke tĜídČní odpadĤ co
nejzodpovČdnČji, se chci nyní podČlit o to, co se mi podaĜilo zjistit.
Co patĜí to žlutých, zelených a modrých kontejnerĤ, jistČ není tĜeba opakovat. Možná ale nevíme, že kelímky
od jogurtĤ, sýrĤ, pomazánek a rĤzných jiných potravinových pochoutek nemusíme vyplachovat, staþí, když je
dobĜe vyprázdníme. Mastnota však pĜi recyklaci vadí, proto mastné obaly, zejména obal od stolního oleje,
musíme ĜádnČ vypláchnout teplou vodou s obsahem prostĜedku na umývání nádobí. Pokud tak neuþiníme, radČji
silnČ mastný obal odložíme mezi smČsný odpad.
Co s obaly od prostĜedkĤ, oznaþených oranžovým þtvereþkem jako dráždivé, jsem se zeptala pĜímo jednoho
z výrobcĤ. Jedná se o nejrĤznČjší agresivní WC þistiþe, þistiþe peþící trouby apod. Pokud obaly od tČchto
prostĜedkĤ dobĜe vyprázdníme a vypláchneme, mohou být odloženy do žlutého kontejneru k recyklaci. Obsahujeli však obal zbytky dráždivého prostĜedku, patĜí jako nebezpeþný do sbČrného dvora.
Také do modrého kontejneru nepatĜí papír, který je mastný. K recyklaci nejsou použitelné kartonové obaly od
vajíþek. Z papírových dokumentĤ není tĜeba odstraĖovat kovové spony.
Použitý textil nepatĜí do smČsného odpadu. Nejlepší je vČnovat tento textil charitČ, jinak by mČl skonþit ve
sbČrném dvoĜe.
Kovové obaly a hliníková víþka (napĜ. z jogurtĤ) mĤžeme odkládat do smČsného odpadu, kam odkládáme
i obaly vyrobené kombinací rĤzných materiálĤ. Výjimku tvoĜí nápojové kartony (od mléka, džusĤ apod.), které
jsou také vyrobené kombinací více materiálĤ. Ty se v nČkterých mČstech odkládají do speciálních kontejnerĤ,
nČkde mohou být odkládány mezi papír nebo plast, ale to jen v pĜípadČ, že je na modrém nebo žlutém kontejneru
dodatková oranžová tabulka k odložení nápojových kartonĤ vyzývající. Takové kontejnery se totiž vozí
k dalšímu tĜídČní. Protože kontejnery pro odkládání nápojových kartonĤ v našem mČstČ nemáme, nezbývá jiná
možnost, než je odložit mezi smČsný odpad.
Použitý stolní olej z pánví nebo fritovacích nádob v žádném pĜípadČ nepatĜí do kuchyĖského odpadu ani WC
mísy. MČli bychom ho slít zpČt do lahve nebo kanystru a odevzdat ve sbČrném dvoĜe.
Musím se ale zmínit, že jsem se o to pokusila a setkala jsem se s poĜádným pĜekvapením. Takže nám zĤstává
nerudovské „kam s ním?“
Zbytky nČkterých potravin mohou majitelé nemovitostí odkládat do kompostu, ale na kompost nepatĜí zbytky
masa, kosti nebo silnČ mastné potraviny.
Do kompostu patĜí jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (napĜ. odpad ze
zelenČ, þajové sáþky, skoĜápky od vajec, apod.)
ZávČrem doporuþuji navštívit stránky www.jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/otazky-a-odpovedi
Helena Rusková
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Stanovisko mČsta k tĜídČní odpadĤ
Rozsah tĜídČní odpadu ve VrbnČ se postupnČ rozšiĜoval, jednak podle technických
a organizaþních podmínek Technických služeb Vrbno s.r.o., které vykonávají pro mČsto
služby na úseku odpadového hospodáĜství. Informace ke tĜídČní jsou zveĜejnČny na webových stránkách TS na
adrese http://www.tsvrbno.cz/
Nápojové kartony v souþasné dobČ ve VrbnČ netĜídíme zvlášĢ, protože bruntálský odbČratel vytĜídČného plastu
akceptuje obsah nápojových kartonĤ v této komoditČ. Na dotĜíćovací lince v Bruntále (chránČné dílny) je tento
odpad vytĜídČn a PET láhve jsou zde tĜídČny i podle barev. Pro odbČr použitých olejĤ nejsou Technické služby
vybaveny, vrbenští podnikatelé mají smlouvy na likvidaci olejĤ s mimovrbenskými odbČrateli tohoto odpadu. Ze
strany obþanĤ poptávka dosud nebyla zaznamenána. Na základČ podnČtu paní Ruskové bude vhodné ovČĜit zájem
a posoudit reálnost fungování systému sbČru olejĤ z domácností.
Ing. Iveta Pešatová, Vedoucí majetkoprávního odboru MÚ Vrbno p. P.
Jeden za 18 druhý za 20 bez dvou.
I když od voleb do komunálu jsme již dosti daleko, není žádným tajemstvím, že náš
zvolený zastupitel p.Vrabec se odvolal k Ústavnímu soudu proti výroku Krajského
soudu, který jeho žalobu na výsledky voleb v KarlovČ Studánce zamítl. Tak jsem si vzal na pomoc k mé úvaze
protokol o výsledku voleb a co z nČj jednoznaþnČ vyplývá? Volební strana p. Vrabce „Pro rozvoj Karlovy
Studánky „dostala v hlasování obþanĤ jen dva preferenþní hlasy a to p. Vrabec a p. Reichl po jednom, takže 25
hlasĤ a všichni ostatní na kandidátce stejnČ po 24 hlasech. Odvolání podal p. Vrabec vĤþi sdružení „Prosperita
K. Studánky“, která dostala jednotnČ 36 hlasĤ ,jen p. Klásek obdržel jeden preferenþní hlas. O þem to svČdþí? No
pĜece u sdružení „Prosperita „bylo do zvláštních volebních seznamĤ zapsáno pĜi samotném volebním aktu místní
volební komisí více jak 30 nových obþanĤ K. Studánky, tudíž skoro nikdo z místních a dlouhodobých obyvatel
pro nČ nehlasoval. Jejich postup však dle vyjádĜení soudu ,není protizákonný, tak jej musíme pĜijmout, aþ se
nám to líbí,þi ne. Volební strana p. Vrabce „Pro rozvoj „si zajistila hlasy jen díky velkým rodinám svých
kandidátĤ na své kandidátce, což vyplývá ze stejného poþtu všech odevzdaných hlasĤ 24 a jen 2 preferenþních,
a to zejména pak rodiny p. Vrabce, kde hlasovali všichni vþetnČ zeĢĤ a snach. Jako dĤkaz mohu potvrdit, že na
zvláštním volebním seznamu byla zapsána i pĜíslušnice rodiny Vrabcovy, avšak slovenské národnosti, která jako
jediná mohla hlasovat na zvláštní volební seznam a jako jediná se prokazovala pasem ,jako obþanka
Slovenska. To je dosti zvláštní a vČtšinČ obþanĤ neznámé, ale þísla a výsledky jsou neúprosné a dávají
jednoznaþný obraz ,že název mého pĜíspČvku je správný a svČdþí o tom, že nČkteĜí lidé jsou pĜesvČdþení o své
naprosté suverenitČ.
Nakonec jen jedna poznámka. JistČ pĜevážnou þást obþanĤ pobaví vydávání regionálního KURÝRU jen pro
K. Studánku, nákladem 10 000 ks. Kam to všude posílají když nás je jen okolo 230 obyvatel. V Tomto plátku
jsou všechny kroky nového zastupitelstva vždy velmi ostĜe kritizovány a sdružení „PROSPERITA“ je
vyobrazováno jako jediná spása a dobrodiní pro naše obþany . Z uveĜejnČných þlánkĤ vyplývá, že toto sdružení
je jednoznaþnČ propojeno s úplným volebním propadákem skupiny p. BartoĖka.
JiĜí DvoĜák st.
Inu v r á n a k v r á n Č s e d á , jak praví staré þeské pĜísloví.
ěeditelka ZŠ a MŠ Karlovice Mgr. Hana Vitásková, Bc., odstupuje
z funkce Ĝeditelky školy
V roce 2004 jsem nastoupila do funkce Ĝeditelky základní a mateĜské
školy. V dobČ, kdy mnohé školy tohoto typu zanikaly, byla prognóza této školy podobná. Mnoho
úsilí a manažerských schopností jsem musela vynaložit, aby tento osud nepostihl také školu
v Karlovicích. Dnes máme stále plnotĜídní základní školu a v minulém roce se nám dokonce
podaĜilo rozšíĜit mateĜskou školu o jedno oddČlení. Prvních pČt let jsem se potýkala s výjimeþnými personálními
zmČnami. Polovinu této doby jsem pracovala bez zástupce Ĝeditele. V dnešní dobČ je patnáctiþlenný pedagogický
sbor až na dvČ výjimky zcela vymČnČn. PĜesto, že nemáme zcela kvalifikovaný sbor, vykazuje naše škola velmi
dobré výsledky v pedagogické i mimoškolní práci. Výborná umístČní v národní soutČži v jazyce nČmeckém, úþast
na olympiádách v rámci regionu, ocenČní ve výtvarných, recitaþních i pČveckých soutČžích. V mém funkþním
období provČĜovala úroveĖ práce školy dvakrát také þeská školní inspekce. Vždy jsme byli hodnoceni velmi
dobĜe, dokonce v oblasti školního klimatu hodnocení bylo vynikající. Pozitivní školní klima bylo a je mou
prioritou. Kladu vysoké nároky nejen na sebe, ale i na své podĜízené. PĜeji si, aby ve škole panovalo bezpeþné
ovzduší, plné pracovního elánu a pĜátelských vztahĤ. Mou strategií je vytváĜet kulturu vynikající úrovnČ za
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podpory ostatních, aby mysleli a pracovali v dlouhodobé perspektivČ, protože jen takový pĜístup poskytuje
možnost pro budoucí rozvoj. PĜesto, že jsem mnohdy nucena pracovat v maximálnČ nepĜíznivých podmínkách,
zachovávám si sebedĤvČru, motivuji lidi, aby dosahovali co nejlepších výsledkĤ a vždy jejich snahu ocením.
Škola je zamČĜena na péþi o dČti ze sociálnČ znevýhodnČného prostĜedí, dČti handicapované, ale náležitá péþe
je vČnována také dČtem talentovaným. Spolupracujeme s mnoha poradenskými zaĜízeními, tak, abychom
zabezpeþili profesionální diagnostiku a pĜístupy ke všem vzniklým problémĤm.
ěeditelna je vždy otevĜena nejen rodiþĤm, ale všem, kteĜí pĜicházejí s novými nápady, jak školu pozdvihnout
ještČ na lepší úroveĖ. Zapojujeme se do rĤzných projektĤ, nČkteré si sami vytváĜíme. Výsledkem takového
zapojení je napĜíklad nauþná stezka v okolí Karlovic, úprava parku pĜed školou nebo projekt OtevĜená škola,
který je mým know how, mĤj podíl na zpracování i na realizaci však zĜizovatel neocenil žádnou formou.
Výsledek mé práce a celého kolektivu je viditelný a bude sloužit nejen škole, ale i veĜejnosti. V bĜeznu 2011
budu prezentovat v Praze na celostátní konferenci jako pĜíklad dobré praxe naši pohádkovou knihu ýarovný
svČt za tabulí, kterou jsme napsali a vydali v minulém roce, tak, aby dobré jméno školy bylo posíleno také
v oblasti public relations. PravidelnČ poĜádáme
výstavy a vernisáže. Mým cílem a souþástí
koncepce školy bylo i zapojení školy do veĜejného života obce. Zavedla jsem tradici papuþového bálu,
maškarního bálu pro dČti, uspávání brouþkĤ. Dodnes jsou tyto akce významnou souþástí spoleþenského života
v obci.
V dobČ mého pĤsobení na této škole došlo ke zmČnám i v materiální oblasti. Po dlouhých bojích se
mi podaĜilo prosadit výmČnu oken, zĜídily se dvČ další odborné uþebny, takĜka ve všech tĜídách je nový výškovČ
stavitelný nábytek, škola má dvČ interaktivní tabule, podporující moderní formy výuky. Image školy roste, škola
je barevná, stále aktuálnČ a vkusnČ vyzdobená díky kvalitní práci všech zamČstnancĤ. V rámci projektu je
vybudováno víceúþelové hĜištČ, venkovní uþebna, rozšíĜena zahrada v mateĜské škole s herními prvky nejen pro
„mateĜinku“, ale je pĜístupná také veĜejnosti.
Stará budova potĜebuje mnoho rekonstrukcí, musím Ĝešit opravy a citlivČ vybírat ty, které jsou nejaktuálnČjší.
V souþasné dobČ probíhá rekonstrukce vodovodního zaĜízení a sociálního zaĜízení v prostorách tČlocviþny.
VýraznČ se v dobČ mého Ĝeditelování zvýšila i hospodáĜská þinnost školy. Stojí za tím spousta práce
s propagací a reklamou.
O správném pĜístupu k finanþnímu plánování, hospodaĜení školy, vytváĜení finanþních analýz svČdþí
i každoroþní zlepšený hospodáĜský výsledek. Pravidelné finanþní kontroly nezjistily po celou dobu žádná
výrazná pochybení.
V roce 2007 jsem pĜevzala z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje ocenČní „Výrazná pedagogická
osobnost roku“. Vysokoškolské pedagogické vzdČlání jsem rozšíĜila studiem oboru Školský management
v bakaláĜském studiu na FF UP v Olomouci. V letošním roce dokonþuji magisterské studium na téže univerzitČ,
obor Andragogika – výchova a vzdČlávání dospČlých. Studium mi dává pĜedpoklady být kvalitním vrcholovým
manažerem ve všech oblastech, takovým, jakým by mČl Ĝeditel školy být.
31. ledna 2011 jsem elektronickou poštou (datové schránky) obdržela od zĜizovatele s podpisem paní starostky
svĤj platový výmČr. (Veškeré finanþní zdroje jsou ze státní dotace, nikoli z obecního rozpoþtu.) Z nenárokových
složek platu mi bylo odebráno 9040,- Kþ. PĜíplatek za vedení snížen na nejmenší možnou hranici, pĜesto, že
vedu pČt souþástí. Z legislativního hlediska je vše v poĜádku. Kam ale zmizelo hledisko morální? Jak mĤže
správný manažer, jakým by mČl starosta obce být, udČlat tento krok v dobČ, kdy škola dosahuje velmi dobrých
výsledkĤ, žádná z kontrol nenalezla pochybení, Ĝeditelka školy prostĜednictvím výsledkĤ školy vytváĜí dobré
jméno také obci? Bez toho, aby si zajistil pĜedem všechny podklady pro ohodnocení? Pokusila jsem se navázat
s paní starostkou kontakt, bez odezvy. Po tĜech dnech jsem se rozhodla odstoupit z funkce. ZĜizovatel stále
nereaguje. Dosud neznám dĤvody, proþ k tak výraznému snížení platu došlo. MĤj odchod není podmínČn pouze
financemi, jde pĜedevším o zpĤsob, jakým se mou starostka obce jednala.
Zanechávám za sebou sedm let poctivého tvĤrþího a kreativního snažení. Nejen, že se škola udržela, ale má
nastartováno do budoucnosti. Mé vize, koncepce, strategické plánování a operativní vedení se neminuly
úþinkem, výsledky jsou hmatatelné. Nemohu pracovat v atmosféĜe tlaku, nepochopení a snaze o nadĜízenost ze
strany zĜizovatele. Škola i její zĜizovatel jsou v rovnocenném postavení, mČli by být kvalitními partnery. Tento
zásadní moment vedení obce nepochopilo.
O svou budoucnost se nebojím. Jiná obec þi mČsto jistČ ocení nejen mé vzdČlání, ale i dosavadní výsledky
a zkušenosti.
DČkuji všem, kteĜí stáli za mnou. DČkuji svým zamČstnancĤm, rodiþĤm, všem, kteĜí mi pomáhali. DČkuji
pĜedevším dČtem, které mi vždy dodávaly energii a pocit jistoty.
Mgr. Hana Vitásková, Bc.
34. strana

ZPRAVODAJ
Reakce starostky obce na pĜíspČvek Ĝeditelky ZŠ a MŠ Karlovice.
Protože nemám þasu nazbyt, budu reagovat na pocity a polopravdy paní Ĝeditelky velmi
krátce.
V þlánku mi chybí podČkování zĜizovateli, bez jehož pomoci a finanþního zajištČní by
vČtšinu svých vizí þi snĤ vĤbec nedokázala uskuteþnit. Jedná se napĜíklad o rozšíĜení mateĜské školky, studium
paní Ĝeditelky, které bylo hrazeno z pĜíspČvku zĜizovatele, projekt otevĜené školy a mnoho dalších záležitostí,
o kterých se zmiĖuje.
Je zvláštní, že ve svém pĜíspČvku uvádí jen samá pozitiva, negativa neuvádí.
NezmiĖuje svou míru zásluh na uvádČných projektech, mnohdy byly minimální, využila jen práce jiných.
NezmiĖuje ani závažná manažerská pochybení, nedostatky a zbyteþné vícenáklady obce v projektu OtevĜené
školy.
Také není pravdou, že by kontroly zĜizovatele byly bez nedostatkĤ, nedostatky nalezeny byly a byly závažné.
Pokud se jedná o platový výmČr paní Ĝeditelky, zdĤvodnČní jeho zmČny je v nČm uvedeno. ýástka, o kterou jí
byl snížen pĜíplatek souhlasí, je to hrubá mzda. Jen konstatuji, že nešlo o snížení na nejmenší možnou hranici.
Paní Ĝeditelka se nepokusila se mnou navázat žádný kontakt. Nikde jsem nenalezla zprávu s žádostí o schĤzku
a Ĝešení situace.
RovnČž nesouhlasí þasové období, ve kterém se vzdala funkce. Svou rezignaci oznámila zĜizovateli
dne 1.2.2011, ne až za 3 dny, jak uvádí.
Na mČ to vše pĤsobí tak, že jednala v afektu a bez rozmyslu.
V závČru chci podČkovat paní Ĝeditelce za její práci, ale jen za tu þást, kterou vykonala opravdu ona sama,
vČtší zásluhy mají zcela jistČ zamČstnanci školy, kterým mé podČkování patĜí pĜedevším.
Jana Helekalová, starostka

Kulturní, sportovní a vzdČlávací kalendáĜ akcí Vrbenska - bĜezen 2011
1. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 3. 5. 3. 6. 3. 7. 3. 7. 3. 7. 3. 8. 3. 8. 3. 8. 3. 9. 3. 9. 3. 9. 3. 10. 3. 10. 3. 10. 3. 10. 3. 11. 3. 11. 3. 11. 3. -

zkouška PČveckého sboru mČsta - 17:30 hod - StĜecha
schĤze OSBD - 16:00 hod - StĜecha
kurz PC mírnČ pokroþilí - 16:00 - 17:30 hod - StĜecha
Univerzita tĜetího vČku - Sluneþní hodiny II. - virtuální - 16:00 hod - StĜecha
výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - tČlocviþna ZUŠ Vrbno
kurzy „Papírový pedig“ - 9:00 hod zaþáteþníci, 17:30 pokroþilí - StĜecha
Cestopisná pĜednáška - Karibské ostrovy - od 19:30 v Libuši Karlova Studánka
„Zumba párty“ - poĜádá ASPV TJ Sokol Vrbno p. P. - 14:00 hod TČlocviþna ZŠ Sokolovna Vrbno
vernisáž výstavy obrazĤ výtvarníka V. Mahdala z Uh. Brodu - Art galerie Penzion u Ĝeky
Karlovice. Výstava potrvá do 20. kvČtna
„Pohádková babiþka“ pro dČti a jejich rodiþe - 15:00 hod - StĜecha
jazykové kurzy angliþtiny od 17:00 hod - StĜecha
Žijme zdravČji - 18:00 hod - StĜecha
cestopisná pĜednáška „Kanada“ - pĜednáší Libor Turek - 18:00 hod - StĜecha
Oslava MDŽ „ Kouzelnická šou“ od 19:00 v Libuši Karlova Studánka
Kruh pĜátel šikovných ruþiþek - 17:00 hod - StĜecha
zkouška PČveckého sboru mČsta - 17:30 hod - StĜecha
kurz PC mírnČ pokroþilí - 16:00 - 17:30 hod - StĜecha
vernisáž výstavy „Vizitky“ - vystavuje Jan Sagalinec a fotografií „PĜíroda JeseníkĤ“ vystavují Rostislav ýernobila a Libor Školoud - 15:30 hod - StĜecha. Výstava potrvá do 27. 4. 2011
zahájení výstavy „Pohledy do vesmíru z Evropské jižní observatoĜe“. Výstava bude
zakonþena 7. 4. 2011 besedou „Konec svČta na 20 zpĤsobĤ“ - StĜecha
pĜednáška Centra život a zdraví na téma „MĤžeme vČĜit horoskopĤm a homeopatii?“ pĜednáší Mgr. Libor Votoþek - 18:00 hod - StĜecha
výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - tČlocviþna ZUŠ Vrbno
kurzy „Papírový pedig“ - 9:00 hod zaþáteþníci, 17:30 pokroþilí - StĜecha
Zasedání „Jeseníky pĜes hranici“ - 8:00 hod - StĜecha
Muzikoterapie divadla Sluneþnice od 19:30 v Libuši Karlova Studánka
Veþer u cimbálu - hraje Krnovská cimbálová muzika, košt vína z Jižní Moravy - 18:00 hod - StĜecha
výroþní þlenská schĤze Sdružení obþanĤ zdravotnČ postižených Vrbno - 14:00 hod -jídelna LNH
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12. 3. - Šachový turnaj dvojic - poĜádá ZŠ a šachový oddíl TJ Sokol - 9:00 hod - StĜecha
12. 3. - oslava MDŽ - poĜádá LKŽ a MO KSýM Vrbno - 14:00 hod - StĜecha
13. 3. - církevní setkání Nová nadČje - 15:00 hod - StĜecha
14. 3. - jazykové kurzy angliþtiny od 17:00 hod - StĜecha
14. 3. - Žijme zdravČji - 18:00 hod - StĜecha
14. - 18. 3. - motivaþní kurzy PM Via Olomouc - 8:30 - 14:30 hod - StĜecha
15. 3. - Recitaþní soutČž - poĜádá Divadýlko Povidýlko pĜi ZŠ - 7:30 hod - StĜecha
15. 3. - zkouška PČveckého sboru mČsta - 17:30 hod - StĜecha
15. 3. - kurzy „Papírový pedig“ - 9:00 hod pokroþilí, 17:30 zaþáteþníci - StĜecha
16. 3. - „Lidé z ráje“ - povídání a film o životČ a díle spisovatelĤ K. Klostermanna a J. Vrby.
PoĜadem provází Ing. Ota Bouzek - 17:00 hod - StĜecha
16. 3. - kurz PC mírnČ pokroþilí - 16:00 - 17:30 hod - StĜecha
17. 3. - Univerzita tĜetího vČku - Velcí astronomové Evropy I. - virtuální - 16:00 hod - StĜecha
17. 3. - výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - tČlocviþna ZUŠ Vrbno
17. 3. - Zasedání „Jeseníky pĜes hranici“ - 8:00 hod - StĜecha
17. 3. - PĜednáška: UmČní a zdraví od 19:30 v Libuši Karlova Studánka
18. 3. - PĜednáška: Partnerské vztahy a grafologie od 19:30 v Libuši Karlova Studánka
19. 3. - soutČž Miss DČtských domovĤ - poĜádá DD, ZŠ, ŠD a ŠJ Vrbno p. P. - StĜecha
20. 3. - církevní setkání Nová nadČje - 15:00 hod - StĜecha
21. 3. - jazykové kurzy angliþtiny od 17:00 hod - StĜecha
21. 3. - Žijme zdravČji - 18:00 hod - StĜecha
22. 3. - zkouška PČveckého sboru mČsta - 17:30 hod - StĜecha
22. 3. - Kruh pĜátel šikovných ruþiþek - 17:00 hod - StĜecha
22. 3. - kurzy „Papírový pedig“ - 9:00 hod pokroþilí, 17:30 zaþáteþníci - StĜecha
23. 3. - kurz PC mírnČ pokroþilí - 16:00 - 17:30 hod - StĜecha
24. 3. - výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - tČlocviþna ZUŠ Vrbno
24. 3. - zasedání Zastupitelstva mČsta Vrbna - 16:00 hod - StĜecha
24. 3. - pĜednáška Centra život a zdraví na téma „Jak se rychle vypoĜádat s jarní únavou“ pĜednáší Ferdinand Janek - 18:00 hod - StĜecha
25. 3. - schĤze KSýM - 16:30 hod - StĜecha
25. 3. - Žena nejen jedna báseĖ od 19:30 v Libuši Karlova Studánka
26. 3. - þlenská schĤze ýeského rybáĜského svazu - 9:00 hod - Penzion Pod PradČdem
27. 3. - církevní setkání Nová nadČje - 15:00 hod - StĜecha
28. 3. - zahájení výstavy fotografií z Islandu a Grónska brnČnského cestovatele Miroslava
Panského - Galerie na schodech - Sportovní gymnázium Vrbno - 13:00 hod - výstava
potrvá do 30. 4. 2011
28. 3. - jazykové kurzy angliþtiny od 17:00 hod - StĜecha
28. 3. - Žijme zdravČji - 18:00 hod - StĜecha
29. 3. - zkouška PČveckého sboru mČsta - 17:30 hod - StĜecha
29. 3. - kurzy „Papírový pedig“ - 9:00 hod pokroþilí, 17:30 zaþáteþníci - StĜecha
31. 3. - Univerzita tĜetího vČku - Velcí astronomové Evropy II. - virtuální - 16:00 hod - StĜecha
31. 3. - výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - tČlocviþna Základní
umČlecké školy Vrbno
1. 4. - podveþer v knihovnČ „Setkání v lese ěáholci“ - 19:00 hod - MČstská knihovna Vrbno
- do 26. 3. - výstava fotografií studentĤ Sportovního gymnázia a prezentace literárních prací
studentĤ veþerního studia - Galerie na schodech - Sportovní gymnázium Vrbno
- do 31. 3. - výstava fotografií „Detaily“ - Š. Horáková - Galerie na schodech - Sportovní
gymnázium Vrbno.
- do 17. 4. - výstava fotografií Grant Canyon a jiné - Josef Kuník - Galerie na radnici Vrbno p.P.
- každou stĜedu aerobic/easy dance + posilování - ASPV - 19:00 hod - tČlocviþna ZŠ Sokolovna
- každý þtvrtek power yoga - ASPV - 19:00 hod - tČlocviþna ZŠ Sokolovna
- každou sobotu - Taneþní veþery s živou hudbou - v 19:00 hod v Letních lázních K. Studánka
Naća Trzaskaliková
StĜedisko kultury a vzdČlávání STěECHA Vrbno p. P.
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Vrbno pod PradČdem – Galerie na schodech – Sportovní gymnázium
20. 2. – 31. 3. 2011
Šárka Horáková - Detaily – fotografie

Vrbno pod PradČdem – Galerie na schodech – Sportovní gymnázium
1. 1. – 26. 3. 2011
výstava fotografií studentĤ školy – prima, sexta
a prezentace literárních prací studentĤ veþerního studia

41. strana

ZPRAVODAJ

Vrbno pod PradČdem – Galerie na schodech – Sportovní gymnázium
28. 3. – 30. 4. 2011
Miroslav Panský, brnČnský cestovatel
fotografie z Islandu a Grónska
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40 let od založení PČveckého sboru mČsta Vrbna
26. bĜezna 1971 se konala v tehdejším ZK LNH ve VrbnČ pod PradČdem oslava celookresního Dne uþitelĤ
a právČ tento den je možné nazvat dnem zrodu PČveckého sboru vrbenských uþitelĤ.
PodnČtem ke vzniku byl požadavek okresního výboru odboru školství v Bruntále, aby vrbenské ROH pĜi
ZDŠ zajistilo kulturní program (pokud možno nejlevnČjší). Nikdo tehdy na okrese neþekal, že by mohl ve VrbnČ
za tak krátkou dobu vzniknout pČvecký sbor, dokonce smíšený a jen z kantorĤ.
Uþitelka Eva Vacková se chopila dirigentství a byl sestaven a pilnČ nacviþen následující program:
BedĜich Smetana - Heslo
BedĜich Smetana - Má hvČzda
Eugen SuchoĖ - Aká si mi krásna
Tehdy plný sál závodního klubu si potleskem chtČl vynutit pĜídavek (žádný nebyl nacviþen), sbor tedy
zazpíval znovu „Heslo“ 3x po sobČ.
Kolik bylo zakládajících þlenĤ sboru? 17 žen a 9 mužĤ. V þervnu téhož roku sbor na žádost veĜejnosti
vystoupil už s bohatším programem, dokonce s klavírním doprovodem uþitelky Jitky ýermákové, a to s úvodním
sborem z Prodané nevČsty „Proþ bychom se netČšili“.
Od záĜí 1971 už zpívalo 25 žen a 11 mužĤ. Postupem þasu pĜicházeli (i odcházeli) do pČveckého sboru další
zpČváci, i z jiných profesí. Za 40 let trvání prošel sbor mnoha zmČnami a úskalími, ale vydrželi jsme, máme za
sebou mnoho vystoupení a koncertĤ v celé ýR a úspČšných reprezentací v zahraniþí a stále si držíme své dobré
postavení mezi þetnými sbory v republice.
PĜipravujeme se na jubilejní koncert ke vzniku sboru a zveme tímto srdeþnČ všechny bývalé þleny k setkání
(datum koncertu bude vþas zveĜejnČno). PĜijćte si zavzpomínat!!
ěehulková Milada, kronikáĜka sboru
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LáznČ Karlova Studánka
KULTURNÍ PROGRAM
4. 3. – Cestopisná pĜednáška – Karibské ostrovy od 19:30 v Libuši
8. 3. – Oslava MDŽ: Kouzelnická šou od 19:00 v Libuši
11. 3. – Muzikoterapie divadla Sluneþnice od 19:30 v Libuši
17. 3. – PĜednáška: UmČní a zdraví od 19:30 v Libuši
18. 3. – PĜednáška: Partnerské vztahy a grafologie od 19:30 v Libuši
25. 3. – Žena nejen jedna báseĖ od 19:30 v Libuši
Taneþní veþery s živou hudbou – každou sobotu v 19:00 hod.
v Letních lázních
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, stĜeda 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
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

Kultura ve Zlatých Horách
26. 3. – ěecký veþer – 19:30 hod - zahradní restaurace Hotelu Minerál
17. 3. – Jarní koncert – 17:00 hod – koncertní sál ZUŠ
MULTIFUNKýNÍ VOLNOýASOVÉ CENTRUM – KINO
pátek 4. bĜezna 2011 v 17:30 hod. (vstupné 70,- Kþ)
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - ýÁST 1 mládeži do 10 let nevhodný, þeský dabing
sobota 5. bĜezna 2011 v 17:30 hod. (vstupné 60,- Kþ) - RED pĜístupný od 12 let, þeské titulky
pátek 11. bĜezna 2011 ve 20:00 hod. (vstupné 60,- Kþ)
HLAVA - RUCE – SRDCE pĜístupný od 12 let, pĤvodní znČní
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sobota 12. února 2011 v 17:30 hod. (vstupné 70,- Kþ) - RODINKA mládeži pĜístupný, pĤvodní znČní
pátek 18. bĜezna 2011 ve 20:00 hod. (vstupné 60,- Kþ)
DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA pĜístupný od 15 let, þeské titulky
pátek 25. bĜezna ve 20:00 hod. (vstupné 60,- Kþ) - ZELENÝ SRŠEĕ pĜístupný od 12 let, þeské titulky
sobota 26. bĜezna 2011 v 15:00 hod. a v 17:30 hod. (vstupné 30,- Kþ)
ASTRO BOY mládeži pĜístupný, þeský dabing
sobota 19. bĜezna 2011 v 15:00 hod. a v 17:30 hod. (vstupné 60,- Kþ)
LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITěNÍHO POUTNÍKA mládeži pĜístupný
www.zlatehory.cz - rezervaþní systém. Rezervace a pĜedprodej: v MČstském informaþním centru
(Bezruþova ul.), e-mail: mic@zlatehory.cz, tel.: 584 425 397

Kultura v Bruntále
MČstské divadlo Bruntál
tel. 554 712 765/6, divadlo@mubruntal.cz
þtvrtek 10. 3. v 19 h. nejlepší francouzská hra roku
Jean-Paul Alegre: AGNES BELLADONE
Hrají – Nina Divíšková, KateĜina Macháþková, A. Kubaþáková, Jan Kaþer / I. Vyskoþil, K. Soukop / M.
Kubaþák, vstupné 170,-Kþ
sobota 12. 3. v 17 hodin
J.Rakowiecki / J. Wittli: SNċHURKA
Velký výpravný muzikálový pĜíbČh o SnČhurce, zlé královnČ, sedmi roztomilých trpaslících a krásném princi.
Kouzelný pĜíbČh na motivy pohádky bratĜí GrimĤ hrají herci TČšínského divadla, vstupné 50,-Kþ
stĜeda 16. 3. v 19 hodin – sál ZUŠ Bruntál
VI. abonentní koncert KPH: ORBIS TRIO , vstupné 100,-Kþ, studenti, senioĜi 75,-Kþ
pondČlí 28. 3. v 19 hodin
Ute Stein: DOSTANU Tċ NA JAHODY
humorný pohled autorky na lidské vlastnosti, které si vČtšinou nepĜiznáme
stĜeda 30. 3. v 19 hodin
VŠECHNOPARTIýKA
Karel ŠÍP a Josef NÁHLOVSKÝ - na téma známého televizního poĜadu Všechnopárty, vstupné 175,-Kþ
Africa Pub
sobota 12. 3. od 20 hodin
Festival MuzzyFest NEXT - pražská punková legenda ZPUTNIK,
SAMARX – thrash-metal Jeseník,THE AMAZONS – punk-rock Opava, NÁHRADNÍ PROGRAM - ska-punk
Bruntál a ANOTHER CHANCE / piano-punk Bruntál /, vstupné 80,- Kþ

Kultura v KrnovČ
MċSTSKÉ DIVADLO KRNOV
úterý 8. bĜezna v 19:30 hodin
LUCIE BÍLÁ s klavírem Petra Maláska, Vstupné: 350 až 790 Kþ, 1. Ĝada 990 Kþ
pátek 18. bĜezna v 19:30 hodin
J. B. Moliére: TARTUFFE - komedie
Hraje: TČšínské divadlo ýeský TČšín, Vstupné: 150 a 130 Kþ (dČti a studenti sleva 50 %)
StĜedisko volného þasu Méća
nedČle 20. 3. v 15 hodin
ýert a Káþa - loutková pohádka, vstupné 30,- Kþ
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9. Papuþový bál
ProbČhl pod patronací Zimní královny, která vévodila celé bílo-stĜíbrnČ nazdobené SokolovnČ a stĜežila naši
bohatou tombolu.
PĜedtanþení bylo do poslední chvíle pĜekvapením – byly to 2 šikovné bĜišní taneþnice Eliška Riedlová a Zuzka
Sakalová, které tanþit opravdu umČjí a pČknČ jim to v kostýmu slušelo.
A jako vždy nám hrál Škrpál a jako vždy skvČle.
Svatý Kryštof pĜijal do Klubu vrbenských turistĤ nové þleny: Jaroslava Boháþe, Vlastu Zwienerovou a naším
nejstarším turistou se stal Karel Kut z Prahy.
PĤlnoþním pĜekvapením byla pyžamová mašinka v podání našich „mladých“ turistĤ a jejich obleþení vyvolalo
vzpomínky na to, jak vlastnČ zaþala tradice našeho Papuþáku.
PĜedchĤdcem byl „Pyžamový bál“ na Sokolce, tehdy jen pro þleny oddílu, a pro jeho velký úspČch jsme
následující rok uspoĜádali už i pro veĜejnost a v SokolovnČ „Papuþový bál“.
PĜíští roþník tedy bude jubilejní a skloubíme oba bály dohromady, bude to Pyžamovo-papuþový bál.
Týdeník Region vyhlásil soutČž o nejlepší ples roku, a proto prosíme naše pĜíznivce o hlas našemu Papuþáku
na adresu: www.bruntalskydenik.cz. Hlasování potrvá až do konce dubna, kdy probČhne v Bruntále poslední
ples. VítČzný ples si pak pĜíští rok mĤže natisknout na pozvánky „Nejlepší ples okresu Bruntál v hlasování
þtenáĜĤ“. Tak neváhejte a posílejte hlasy, tĜeba opravdu vyhrajeme.
DČkujeme všem našim þlenĤm, kteĜí pĜispČli do tomboly, a také našim vČrným sponzorĤm:
TWI s.r.o., Lesy ýR závod Karlovice, Textil M. Ševþíková, Plasty PaĖák, MEPAC Vrbno, Vzduchotechnika
Kamenský, Autodoprava N. Klíþová, Masáže L. Lanþiová, Masáže A. Scholzová, Drogerie Darmovzal,
AutoRemeš, Lékárna Magnum, NOVO Bruntál, Jelínek trading s.r.o., Impuls Vrbno, Obuv p. Kopecká, Gardena
Bruntál, odbory Advanced Plastics s.r.o., PstruhaĜství Žalák, Pedikúra L. Kopilþáková, Farma Bovine
HeĜmanovice, Minimarket Demel, p. DaĖková, PC servis L. Koblása, Cykloservis P. ChreĖo, PROPOS
P. Obrusník, Polykemi s.r.o., Zdravá výživa p. Dlužanská, Hraþky Jelínek, p. Galle, p. Grecman, p. Sideras,
Elektro Lindner, Masna B. Opatrný, KB Vrbno, Pedikúra J. Jagermanová, PstruhaĜství Žalák a PradČdova
galerie U HalouzkĤ JiĜíkov.
Díky, díky, moc.
Za Klub vrbenských turistĤ: J. Kubincová

Pozvánka
ýeský rybáĜský svaz, místní organizace Vrbno pod PradČdem poĜádá 26. bĜezna 2011
þlenskou schĤzi. SchĤze se koná v Penzionu „Pod PradČdem“, Jesenická 357.
Úþast þlenĤ nutná.

v 09:00 hod.
Zve výbor MO
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Trocha historie - Evžen Habsbursko-Lotrinský
Co víme o Evženu Habsbursko-Lotrinském, posledním Habsburkovi, který pĜed 100 lety pĜispČl
k modernizaci lázní v KarlovČ Studánce?
PĜi stávající modernizaci a rekonstrukci lázeĖských historických budov v KarlovČ Studánce je pĜíležitost vrátit
architektonicky zajímavým objektĤm i jejich pĤvodní název, který byl v minulosti zpravidla odvozován od
jmen þlenĤ císaĜské rodiny, kteĜí se zasadili v dané dobČ o jejich výstavbu þi modernizaci. Hned úvodem je na
místČ sdČlit, že to byli potomci císaĜovny Marie Terezie a jejího manžela císaĜe Františka I. - ŠtČpána
Lotrinského, kteĜí od roku 1780 až do roku 1923 se stĜídali na postu velmistra ěádu nČmeckých rytíĜĤ (ěNR),
jimž patĜilo Bruntálské panství, vþetnČ velké rozlohy jesenických lesĤ. Byl to Maxmilián II. František, poslední
16. potomek Marie Terezie, který v roce 1780 dal svolení nejen k prĤzkumu léþivého minerálního pramene
v Hinewieder (pĤvodní název zdejšího lázeĖského místa), který po nČm získal jméno jako pramen MaxmiliánĤv,
ale následnČ dal popud k výstavbČ lázeĖských budov, kde od roku 1785 se již pravidelnČ léþí pod lékaĜským
dozorem. Za svého nástupce si v úĜadu Ĝádového velmistra Maxmilián zvolil svého synovce, arcivévodu Karla
Ludvíka Jana, bratra císaĜe Františka II.(I.). Arcivévoda Karel v tomto úĜadČ pĤsobil v letech 1801-1804, než jej
pĜedal svému bratru Antonínu Viktorovi, který byl velmistrem v letech 1804-1835. Nutno zde pĜipomenout, že
Karel je považován za nejúspČšnČjšího habsburského vojevĤdce, neboĢ jako první evropský váleþník porazil
Napoleona. V roce 1803 bylo po nČm zdejší lázeĖské místo pojmenováno jako Karlsbrun – Karlova Studánka.
Na postu velmistra se stále stĜídali vysoce postavení þlenové císaĜské rodiny. KarlĤv bratranec Maxmilián III.Josef z rodu d´Este - byl velmistrem od roku 1835 do roku 1863, kdy jej vystĜídal nejmladší KarlĤv syn Wilhelm
(Vilém) rovnČž vojevĤdce, který si za svého nástupce v roli velmistra zvolil svého synovce Evžena, jemuž po
úmrtí otce (který byl též Karlovým synem) dČlal poruþníka. Evžen, vysoce postavený þlen císaĜské rodiny tedy
patĜí v rodokmenu do vČtve habsbursko-lotrinské a na postu velmistra pĤsobil v letech 1894-1923. Byla po nČm
pojmenována vila Eugen, (pozdČji pĜejmenovaná na „Šárku“).
Co víme o arcivévodovi Evženovi?
Narodil se 21. kvČtna 1863 v Židlochovicích na zámku svého otce arcivévodovi Karlu Ferdinandovi, jehož
otec byl arcivévoda Karel Ludvík Jan, vítČz nad Napoleonem u Aspern. Evžen byl tedy Karlovým vnukem
a praprapravnukem Marie Terezie a Františka I.-ŠtČpána Lotrinského. Otec EvženĤv byl generál kavalerie. Evžen
mČl z prvního manželství svého otce nevlastní sestru. Její matka, arcivévodkynČ AlžbČta, se znovu provdala
a s arcivévodou Karlem Ferdinandem mČla další dČti, z nichž Evžen byl nejmladší. V dČtství pobýval Evžen i se
sourozenci na hradČ Bouzov. Evžen byl nejmladší z 5 dČtí a i když pro všechny byla výchova v dČtství
cílevČdomá a dĤsledná, otec svého nejmladšího syna Evžena velice miloval až hýþkal. Dráha Evžena byla
rovnČž vojenská. Ve 24 letech v roce 1887 složil Ĝeholní slib a následnČ byl zvolen koadjutorem (nástupcem)
velmistra ěNR. Ve vojenské kariéĜe postupoval arcivévoda Evžen na vyšší posty, až se stal polním maršálem,
generálem kavalerie v prĤbČhu 1.svČtové války, kdy byl jmenován velitelem armádní skupiny Tyrolsko na jižní
frontČ.
ZamČĜme se nyní ve struþnosti na aktivity, které krom vojenských povinností arcivévoda Evžen konal. Z jeho
podnČtu byla zajištČna dĤkladná oprava rezidence Ĝádu – zámku v Bruntále, kde byla zĜízena obrazová galerie.
Sumu 20 milionĤ zlatých vydal Evžen na nároþnou rekonstrukci hradu Bouzova, který mu byl zvláštČ blízký, což
je znát dodnes návštČvníkĤm tohoto krásného hradu, který je vyhledáván filmaĜi a þetnými návštČvníky
cestovního ruchu. Hrad Sovinec se jeho vlivem doþkal elektrifikace v r. 1904. Hrad Hohenwerfen nedaleko
Salcburgu byl též z jeho iniciativy krásnČ zrekonstruován. Evžen od dČtství miloval hudbu, operu a umČní. PĜi
výchovČ v dČtství byl Evžen se sourozenci motivován k uþení (které neustávalo ani o prázdninách) skrze urþité
bonusy od uþitelĤ a vychovatelĤ, kterých pĜi nasbírání v urþitém množství mohlo být použito k udČlení odmČny,
spoþívající v možnosti zajít do divadla þi na koncert, zúþastnit se umČlecké produkce. Zájem o umČlecké
pĜedmČty tak u Evžena vedl k shromáždČní Ĝady umČleckých sbírek vysoké hodnoty. Vlastnil napĜíklad
nejobsáhlejší vysoce hodnotnou sbírku zbraní v celém rakouskouherském mocnáĜství. Jeho umČlecké sbírky
zdobí dodnes mnohé hrady i zámky. Evžen stál také v letech 1895–1905 u zadání zakázky k tvorbČ souboru
umČleckých maleb - obrazĤ, které vytvoĜil dvorní malíĜ ěNR ve Vídní Reinhold Völkel. Jde o soubor obrazĤ,
vedut, které ilustrují Ĝádový nemovitý majetek, z nichž nejkrásnČjší obraz - hrad Slovinec, byl majetkem lázní
v KarlovČ Studánce. Originály jsou dnes na zámku v Bruntále, jejich velmi zdaĜilé kopie v celém kompletu zdobí
hlavní budovu Libuši v KarlovČ Studánce na recepci a v lázeĖských jídelnách.
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Mimo far, kostelĤ a škol investoval Evžen velké þástky do sociálních a zdravotních staveb. Vedle chudobincĤ
nechal stavČt nemocnice ve VrbnČ pod PradČdem, v Bruntále, OpavČ, rakouském Friesachu. Velkou iniciativu
projevil arcivévoda Evžen stavebnČ v Lázních Karlova Studánka. Zde to byl Lotrinský (Slezský) dĤm stavČný
v letech 1909-1912, elektrárna v roce 1905, ale podíl má Evžen i na stavbách z let 1890-1894, ke kterým paĜily
Letní láznČ (Kurbahn) s jedineþnou zastĜešenou kolonádou a napojením na novou technologii, využívající vodu
z Bílé Opavy, svedenou pĜes náhon a elektrárnu do budov a lázeĖských parkĤ, které oživovaly vodotrysky.
Dodnes zkrášlují vnitĜní lázeĖské území a vylepšují léþivé klima tyto vodotrysky (vþetnČ toho, který se na zimu
nechává zamrznout pĜi postupném vytvoĜení 14-15 m vysokého ledového kuželu). K dalším budovám v této dobČ
stavČným, patĜila vila Evžen (stávající Šárka, která nyní po rekonstrukci se vrací k úvodnímu názvu), dále vila
Wilhelm (Vlasta), vila Paula (která v r. 1914 vyhoĜela), Terasový dĤm (dnešní Kamzík). Je tomu již 100 let, co
arcivévoda Evžen nechal vybudovat silnici, spojující Karlovu Studánku s Ovþárnou, ale též i silnici, spojující
láznČ (její osadu Hubertov) s nedalekou obcí Vidly.
ObhospodaĜování lesa, stejnČ tak péþe o zvČĜ, myslivost a lov, patĜilo tradiþnČ k þinnostem, kterým ze strany
Ĝádu byla vČnována velká pozornost. ěNR rytíĜĤ v minulých stoletích vlastnil znaþnou þást jesenických lesĤ.
HospodaĜení v lese bylo v rovnováze s péþí o zvČĜ, myslivost a lov. K spoleþenskému bontonu mnoha
šlechtických rodĤ, ale i habsburských panovníkĤ, patĜil lov. Myslivost mČla „zelenou“ od panovníka, kterým byl
v letech 1848-1916 císaĜ František Josef I. Jemu tedy zvČĜ patĜila v celém rakousko-uherském mocnáĜství. Již
od roku 1870 usilovali správci Hubertovského polesí o vysazení kamzíkĤ do jesenických hor. Ale až pĜímluva
arcivévody Evžena u císaĜe, svého strýce (který mu byl i za kmotra), pĜimČla mocnáĜe, též vášnivého lovce, aby
souhlasil s myšlenkou, vydat r.1913 nČkolik kusĤ kamziþí zvČĜe z rakouských dvorních revírĤ (Alp) k vysazení
do Hubertovského polesí ěádu nČmeckých rytíĜĤ. Po vyĜešení problémĤ, které v prvních letech bylo zapotĜebí
pĜekonávat s jejich dopravováním a vysazováním do volné pĜírody, horští kamzíci z Alp v Jeseníkách
zdomácnČli a dnes potČší nejednoho turistu nebo lyžaĜe na bČžkách. Kamzíky lze bČžnČ zahlédnout na stráních,
navazujících na hĜebenové pČší cesty na moravskoslezském pomezí na jihozápad od PradČdu, u Petrových
kamenĤ, þi na Vysoké holi u Kamziþníku, nebo v Suti a ve Velké kotlinČ Hrubého Jeseníku.
Zásadní zmČny nastaly vlivem I. svČtové války. Evženovu snahu dovést Ĝád k rozkvČtu rozmetala I. svČtová
válka a zánik „starého svČta“. Nové skupiny nástupnických státĤ se odtahovaly od všeho, co pĜipomínalo
habsburský pĤvod. Majetek Ĝádu, vþetnČ lázní v KarlovČ Studánce, byl ohrožen konfiskací. Proto arcivévoda
Evžen, v zájmu hesla „radČji prospívat, než stát v þele“, vzhledem k protihabsburským náladám abdikoval v roce
1923 z velmistrovského postu v þele ěNR. ěádový majetek s rozpínajícím se nacismem nakonec Ĝádu zabavil
Hitler v r.1938 a ěNR zrušil, když jej pĜiĜadil k nepĜátelĤm „ěíše“ pro jeho stanoviska a postoje.
ZávČr života arcivévody Evžena.
Evžen v letech 1919 -1934 žil ve Švýcarsku, kam odešel po pĜijetí „Zákona o Habsburcích“ v rakouském
parlamentu, který krom jiného vyhošĢoval z Rakouska þleny „arcidomu“, kteĜí se nezĜekli pĜíslušenství
k císaĜské rodinČ HabsburkĤ, jejichž rod byl v EvropČ u moci tisíc let (v þeských zemích 4 poslední století pĜed
válkou). Do Rakouska se mohl arcivévoda Evžen vrátit až v r.1934, kdy jej rakouští obþasné vĜele vítali. Do
roku 1938 potom žil jako prostý Ĝádový rytíĜ v konventu ěNR v Gumpldskirchenu v Dolních Rakousích.
V prĤbČhu II. svČtové války žil Evžen ve Vídni a od r. 1945 do své smrti v Igisu, nedaleko Insbrucku. ZemĜel
v 91 letech, 30. prosince 1954, v Meranu. Je pohĜben v kostele sv. Jakuba v Insbrucku, vedle prvního velmistra
ěNR z habsburského rodu, arcivévody Maxmiliána I.(III.) (1558-1618).
Evžen a jeho vztah k majetku.
Díky výchovČ, vzdČlání, postavení a pĜehledu, který pĜi pĤsobení po celé dunajské monarchii arcivévoda
Evžen získal, dokázal mistrovsky podporovat prĤmysl, ale i sociální a zdravotní služby, péþi o pĜírodu a horskou
správu. RozumČl umČní, které kvalifikovanČ podporoval. Majetek dokázal zužitkovat ve prospČch druhých, což
ilustruje jeho citát: „ŠtČstí þlovČka nespoþívá v tom, že disponuje pĜebytkem dobových statkĤ, nýbrž v tom, že je
spokojen s nejnutnČjším.“
Historii lze zamlþet, ale ne zmČnit.
Tak jako po I. svČtové válce byly niþeny symboly HabsburkĤ a veškerá jejich þinnost byla nejednou
zatracována, dČjinné události byly zamlþovány, velmi þasto též zkreslovány, stávalo se tak též pozdČji i za
totalitních režimĤ. Pravdu však nelze umlþet. A jestliže nČkteĜí z našich pĜedchĤdcĤ potĜebovali si historii
pĜizpĤsobit, stejnČ se jim to nepodaĜilo. Tímto pĜíspČvkem chceme poukázat na minulost i zásluhy habsburského
arcivévody Evžena, jehož jméno se bude nyní vracet i zrekonstruovanému lázeĖskému objektu (vile), která jeho
zásluhou byla vybudována (a proto po nČm pojmenována) v KarlovČ Studánce v roce 1890.
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Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovnČ v bĜeznu
,,Kniha bez pĜíbČhu je jako rotoped pro cyklistu. /Leonard Medek/
… z populárnČ-nauþné literatury
1.: WALTERS, G.: Hon na váleþné zloþince. Praha : Slovart, 2010.
Jak nacistiþtí váleþní zloþinci utíkali a jak se po nich pátralo, aby mohli být postaveni pĜed soud.
2.: SILNÝ, M.: Každý kopec stojí za… …to. PlzeĖ : Cykloknihy, 2010.
3.: BěEZINOVÁ, T.: Návrat zmizelého letce. Praha : Rybka Publishers, 2010.
Pátráni po dramatickém osudu þeského polárníka Jana BĜeziny.
4.: ROSSAVIK, F.: Deváté dítČ. Zlín : Kniha Zlín, 2010.
Židovský chlapec z ýeskoslovenska v rodinČ norského fašisty.
5.: HAY, L.L.: Poznejte dobro v sobČ ! Praha : Pragma, 2010.
Jak se nauþit používat afirmace.
… pro dČti a mládež
1.: MARKOVÁ, J.: Opera nás baví. Praha : Práh, 2010.
První kniha o opeĜe pro dČti i rodiþe.
2.: NOVOTNÁ, A.: Balet nás baví. Praha : Práh, 2010.
První kniha o baletu pro dČti a rodiþe.
…z beletrie
1.: SIMMONS, D.: Black Hills. PlzeĖ : Plejáda, 2010.
Ve svém nejnovČjším románu nás Dan Simmons zavádí mezi americké indiány. ÚstĜední postavou je Paha
Sapa, pĜíslušník kmene LakotĤ. Roku 1876, když byl ještČ malý chlapec, do nČj po bitvČ u Little Big Hornu
vstoupil duch padlého generála Custera. Paha Sapa je tak ,,odsouzen“ k tomu, že musí chtČ nechtČ naslouchat
jeho myšlenkám a vzpomínkám, jež jsou þasto velmi intimního rázu.
2.: KING, S.: Pod kupolí. Praha : Beta, 2010.
Malé mČsteþko odĜízne od okolního svČta neproniknutelná bariéra neznámého pĤvodu a obyvatelé jsou náhle
ponecháni sami sobČ. Ovzduší je postupnČ zneþišĢováno, zásoby potravin se postupnČ tenþí, energetické zdroje
docházejí, pokusy o proražení bariéry jsou marné. Vláda státu, do nČhož mČsteþko náleží, je bez ohledu na
veškeré své zdroje bezmocná a mĤže pouze zvenþí pĜihlížet.
3.: BINET, L.: HHhH. Praha : Argo, 2010.
Je kvČten 1942 a výsadkáĜi Jozef Tanþík a Jan Kubiš se pĜipravují na cíl operace Antropoid : zabít Reinharda
Hendricha, zastupujícího Ĝíšského protektora Protektorátu ýechy a Morava, „pražského kata“ a „blonćatou
bestii“. Druhého nejvyššího muže v hierarchii SS provází šeptem pronášená tajemná zkratka HHhH : Himmlers
Firn heist Hendrich – HimmlerĤv mozek se jmenuje Heidrich. Ne nadarmo – Hendrich totiž patĜí k hlavním
organizátorĤm židovského holocaustu neboli Endlösungu…Román získal Goncourtovu cenu 2010 za nejlepší
románovou prvotinu.
4.: RIDPAT, M.: Predátor. PlzeĖ : Plejáda, 2010.
Špiþková investiþní banka Bloomfield Weiss poĜádá výcvikový program, kam se dostanou jen ti z nejlepších
v oboru, aby se z nich stali prvotĜídní obchodníci – cílevČdomí, draví a vítČzní. BČhem tohoto programu se
setkávají Chris a Lenka, kteĜí spoleþnČ s ostatními úþastníky tvoĜí úzce spjatou skupinu ambiciózních lidí.
Všichni chtČjí uspČt, všichni pracují tvrdČ a neúnavnČ a jejich osudy se mezitím proplétají víc, než sami tuší.
5.: GROSSMAN, D.: Mít s kým bČžet. Praha : Mladá fronta, 2010.
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Román Mít s kým bČžet patĜí k nejúspČšnČjším knihám pĜedního izraelského prozaika Davida Grossmana.
ZamČĜuje se na odcizení mezi rodiþi a dČtmi, drogovou závislost, zneužívání druhých a vnitĜní sílu jedince.
6.: PAWLOWSKÁ, H.: JeštČ že nejsem papež. Praha: Motto, 2010.
Soubor aktuálních povídek a fejetonĤ, které jsou urþeny i pro všechny, kteĜí nejsou in. Halina Pawlowská své
postĜehy koĜení vydatnou porcí sebeironie, vtipné nadsázky a prozrazuje mnoho ze svého soukromí. Všechno
v této knize konþí dobĜe, protože autorka Ĝíká „VČĜím v happy endy“.
7.: ERSKINE, B.: DČdictví minulosti. Praha: Brána, 2010.
DČj svého nového, v poĜadí jedenáctého románu, postavila autorka opČt na prolínání dvou velmi vzdálených
þasových rovin. V té historické se vrací o dvČ tisíciletí zpČt, do Británie osídlované ěímany v dobách poþátku
kĜesĢanství a jeho stĜetĤ s vírou keltských druidĤ. I souþasná hrdinka Abi Ruthefordová, vikáĜka anglikánské
církve, musí hned ve svém prvním pĤsobišti na farnosti v Cambridgi þelit pĜedsudkĤm nejen pro své mládí
a vzhled, ale hlavnČ pro své neobvyklé léþitelské a vizionáĜské schopnosti. Její útČk do Glastonbury, posvátného
kraje plného tajemství, oživí dávný pĜíbČh lásky, zrady a pomsty, a zároveĖ pomĤže pronásledované hrdince
pĜekonat složité životní nástrahy.
… pro dČti a mládež
1.: DITERLIZZI, T.: Kronika rodu SpiderwickĤ – a co bylo potom. Kniha 3. Veliþenstvo saĖ. Praha:
Knižní klub, 2010.
Jednou za pČt set let se probouzejí hromotluci a pustoší celý kraj. Jenže Nick Vargas z Floridy se zoufale
zmýlil, když je s pomocí svých sourozencĤ i Makléry, Jarda a Simona Graceových vlákal do moĜe. NetvoĜi mČli
splnit dĤležitý úkol.
2.: LANCZOVÁ, L.: TĜináctá komnata. Líbeznice : Víkend, 2010.
NČkdy staþí málo, aby se život obrátil naruby. V pĜípadČ sympatické studentky Lindy je to jedno neopatrné
proĜeknutí mámina pĜítele – a najednou je všechno jinak. Zprvu odmítá uvČĜit, pak se zaþnou objevovat
pochybnosti. Je možné, že jí táta s mámou tolik let lhali ? A pokud oni nejsou její rodiþe, komu se vlastnČ
narodila ? Kdo ji pĜivedl na svČt – a proþ se jí zĜekl …?
Olga Hulínová, vedoucí pĤjþovny pro dospČlé

BlahopĜejeme k narození
Tomáš Še m be r a

Vrbno pod PradČdem

Marek Ze m áne k

Vrbno pod PradČdem

Vlastimil Ml þoc h

Vrbno pod PradČdem

JiĜí Ti ahni bo k

Vrbno pod PradČdem

Rozlouþili jsme se
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Tamara G as i dl o vá

Vrbno pod PradČdem

Josef ŠkaĜ up a

Vrbno pod PradČdem

ZdeĖka Vi kar t o vs ká

Vrbno pod PradČdem

Vlasta B am buš ko v á

Vrbno pod PradČdem

Milada D o upo vc o vá

Vrbno pod PradČdem – Mnichov

Vanesa Si l ni co vá

Vrbno pod PradČdem
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BlahopĜejeme
Dne 2. bĜezna 2011 oslaví 60 let

MUDr. Stanislav Koudelka.
Milý Stando, pĜejeme Ti krátce
– zdraví, štČstí k Tvojí šedesátce.
Kdo zná Tvoje ruce zlaté, má TČ každý rád,
pĜejeme Ti proto všichni ještČ dvakrát šedesát.
Spolupracovníci, pacienti a kamarádi.

Dne 4. bĜezna 2011 se dožívá krásného jubilea 80 let
naše milovaná maminka, babiþka a prababiþka

paní Libuše Chodilová
z Karlovy Studánky.

Všechno nejlepší, hodnČ zdraví a spokojenosti
v kruhu svých nejbližších
Ti do dalších let pĜejí dcery Dana a Hana s rodinami,
vnuþky Jana, Blanka a Hana s rodinami
a pravnouþata Janiþka, Radeþek a Adélka.

Dne 7. bĜezna 2011 oslaví krásné 70. narozeniny

pan Josef Vondra
z Vrbna pod PradČdem.

„Zdraví aĢ Ti vždycky slouží, aĢ máš úsmČv na tváĜi,
aĢ Ti každá žití chvilka, jak hvČzdiþka zazáĜí“.
Všechno nejlepší k narozeninám, Ti ze srdce pĜejí manželka Erika,
dcera Lenka s manželem Milanem,
vnouþata Andrejka, Nikolka a Žanetka.

Dne 31. 3. 2011
oslaví své kulaté narozeniny

pan Petr Jurašík
z Vrbna pod PradČdem

HodnČ štČstí, zdraví a pevné nervy
do dalších kilometrĤ bez nehod pĜeje „Kolektiv z hospĤdky“.
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Vzpomínáme
„Ruku Ti už nepodáme, abychom Ti mohli pĜát,
jen kytiþku na hrob dáme a tiše budeme vzpomínat“.
V lednu 2011 jsme se rozlouþili s našim drahým

panem Milanem Burkartem
z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.
Dne 20. února jsme vzpomnČli jeho nedožitých 56 let.
S láskou vzpomíná manželka Jana, dcery Kristýna a Janiþka,
maminka a sestry Liba a Draha s rodinami.

„Veþer se nad krajinou snesl, soumrak padal do polí,
v té chvíli Tvé srdce ztichlo, a už TČ nic nebolí“.
Dne 1. bĜezna 2011 vzpomeneme 3. smutné výroþí úmrtí

pana Josefa Korcha
z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.
DČkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 2. bĜezna 2011 by se dožil 75 let

pan Milan Kauer
z Vrbna pod PradČdem.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Bolest s léty zeslábne, ani nikdy neustane.
PROý?“
Dne 5. bĜezna 2011 uplyne 15 smutných let, kdy nám náhle odešla naše

Kamilka Honzíková,
roz. ZhĜívalová
Nikdy nezapomeneme. Za rodinu maminka.
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„TČžko se s Tebou louþilo, tČžko je bez Tebe žít, láska však smrtí nekonþí,
v srdci TČ stále budeme mít“.
Dne 12. bĜezna 2011 vzpomeneme 25. smutné výroþí od chvíle,
kdy nás bez slĤvka rozlouþení opustil náš drahý manžel, tatínek a dČdeþek

pan Ladislav Doležel
z Vrbna pod PradČdem.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Drahomíra,
syn Ladislav s manželkou,
dcera Milada s manželem a vnouþata Radim, Michal,
Michaela a Miladka. DČkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

„Že þas ránu zahojí, je jen zdání. V srdci zĤstává bolest a vzpomínání“.
Dne 21. bĜezna 2011 vzpomeneme 4. smutné výroþí, kdy nás navždy opustil

pan JiĜí Horák

z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.
Dne 24. dubna 2011 vzpomeneme jeho nedožitých 60 let.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Kristina, dcera Kristina, syn Petr
a rodina Neugebauerova.

„Jeho život byla radost a práce, pro vše dobré mČl cit.
Dobré srdce utichlo a pĜece nezemĜelo, v pamČti bude stále žít“.
Dne 21. bĜezna 2011 vzpomeneme 4. smutné výroþí, kdy nás navždy opustil

pan JiĜí Horák

z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.
S láskou a úctou stále vzpomínají sestry Marta a Draha s rodinami.

„Maminko moje, prosím vraĢ se, já už na TČ þekám, pČt let už vzlykám.
Proþ se mi nevrátíš a svĤj úsmČv nenavrátíš.....“
Dne 23. bĜezna 2011 si pĜipomeneme pČt let od úmrtí
naší milované maminky, dcery a tchýnČ

paní Miloslavy Ryškové.
a 28. kvČtna si také pĜipomeneme nedožité 55. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají maminka Marie a syn JiĜí s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeĖte s námi.
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„Kdo znal, vzpomíná, kdo mČl rád, nezapomíná“.
Dne 23. bĜezna 2011 vzpomeneme 5. smutné výroþí úmrtí

paní Miloslavy Ryškové
z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.
Nikdy nezapomeneme. Manžel a synové.

Dne 23. bĜezna 2011 uplyne 15 let od úmrtí

pana Emila PetrĤ
z Vrbna pod PradČdem.
Vzpomíná celá rodina.

Dne 25. bĜezna 2011 vzpomeneme 10. smutné výroþí,
kdy nás navždy opustil manžel a tatínek

pan Josef Jurašík
z Vrbna pod PradČdem.

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

Dne 27. bĜezna 2011 vzpomeneme 2. smutné výroþí úmrtí

paní Ireny Hradilové
z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.
S láskou vzpomíná dcera Zuzana s Jarkem, bratr a sestry s rodinami.
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„Cokoliv jsme na TobČ milovali a þemukoliv jsme se obdivovali,
to trvá a potrvá v našich srdcích“.
Dne 29. bĜezna 2011 to bude jeden rok, co nás navždy opustil

pan Hugo Machetanz
z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.

S láskou vzpomíná syn Eduard s rodinou.

Inzerce
Ú s p Č š n é s n í že n í

nadváhy

pod odborným dohledem
D i s k r é t n Č ! Individuální pĜístup
Bližší informace: 777 280 743
Jste podnikatel – OSVý? - Nabízím Vám vedení daĖové evidence
(dĜíve jednoduché úþetnictví), vystavování faktur a ostatních dokladĤ, vþetnČ vypracování
daĖového pĜiznání. Dana Vítková, Mnichov 99, Vrbno pod PradČdem, tel. 554 752 405.
Okresní stavební bytové družstvo Bruntál nabízí do užívání
za úhradu družstevní byt o vel. 1+3 ve 2. podlaží na ul. Sadová 437 ve VrbnČ pod PradČdem.
Tel. 554 7514 742 (volejte ve všední dny v dopoledních hodinách).

,ůĞĚĄŵĞƵĐŚĂǌĞēĞƉƌŽŽďƐĂǌĞŶşƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠƉŽǌŝĐĞůŽŐŝƐƚŝŬʹŶĄŬƵƉēşǀƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ
ĂǀŵůĂĚĠŵƉƌĂĐŽǀŶşŵŬŽůĞŬƚŝǀƵ͘
EĂďşǌşŵĞ ǌŽĚƉŽǀĢĚŶŽƵ͕ ƌƽǌŶŽƌŽĚŽƵ Ă ǌĂũşŵĂǀŽƵ ƉƌĄĐŝ ǀŽďŽƌƵ ůŽŐŝƐƚŝŬĂ͕ ƉƎŝ Ŷşǎ ďƵĚĞƚĞ
ŬŽŵƵŶŝŬŽǀĂƚ ŝ ǀ Đŝǌşŵ ũĂǌǇĐĞ͘ WƌĂǆĞ ǀŶĄŬƵƉƵ ŶĞďŽ ůŽŐŝƐƚŝĐĞ ũĞ ǀǉŚŽĚŽƵ͘ WŽǎĂĚƵũĞŵĞ ǀĞůŵŝ
ĚŽďƌĠ ŽƌŐĂŶŝǌĂēŶş Ă ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶş ƐĐŚŽƉŶŽƐƚŝ͕ ĂŬƚŝǀŶş ǌŶĂůŽƐƚ ŶĢŵĞĐŬĠŚŽ͕ ŶĞďŽ ĂŶŐůŝĐŬĠŚŽ
ũĂǌǇŬĂ͘
Co bude náplní vaší práce:

¾
¾
¾
¾

Nákup materiálu, zboží a služeb pro zajištČní výroby
Optimalizace skladových zásob, dopravních nákladĤ, koordinace logistických tokĤ
Komunikace s dodavateli a obchodními zástupci, zajištČní spedice, importu a obalĤ
ĂŬƚƵĂůŝǌĂĐĞ ĚŽĚĂǀĂƚĞůƐŬǉĐŚ ĐĞŶ͕ ǀǇŚůĞĚĄǀĄŶş ĚƵƉůŝĐŝƚŶşĐŚ ĚŽĚĂǀĂƚĞůƽ Ă ĐĞŶŽǀǉĐŚ
ƷƌŽǀŶş͕ƌĞŬůĂŵĂĐĞĚŽĚĂŶĠŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵĂǌďŽǎş

Pokud vás naše nabídka zaujala anebo máte zájem o podrobnČjší informace, neváhejte
kontaktovat naše personální oddČlení: tel. 554 751 985, 733 529 506, www.twi.cz
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