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Vážení �tená�i, 

v  dnešním  úvodníku  bych  se  ráda  v�novala  dv�ma  záležitostem,    které   se   velmi   liší   svými   dopady 
a souvislostmi, a na druhou stranu podle pravidla nep�ímé úm�ry jsou diskutovány. 

Ráda informuji �tená�e o tom, že Moravskoslezský kraj nastartoval aktivitu podpory ve sm�ru k sociáln�
ekonomicky znevýhodn�ným region�m a velmi rychle za pomocí Agentury pro regionální rozvoj v Ostrav�
inicioval jednak vymezení t�chto region� v rámci kraje, dále hledání a vytipování návrh� opat�ení v t�chto 
regionech,  které  by  mohly  napomoci  situaci  �ešit.  Jist�  nikoho  nep�ekvapí,  že  mezi  6   oblastmi   kraje   je 
i Jesenicko, kam pat�í také Vrbno. Navrhovaná opat�ení se nakonec roz�le�ují do t�ech úrovní kompeten�ních od 
samosprávy p�es kraj až na instituce národní úrovn�. �len�ní podle problém� také není p�íliš p�ekvapující, jedná 
se o dopravní obslužnost, vysokou míru nezam�stnanosti (dle posledních dat je na pomyslném žeb�í�ku 
s nejvyšší nezam�stnaností okres Jeseník, dále Most a t�etí je Bruntál), oblast podnikání, školství, podpora 
ob�anské vybavenosti a sounáležitosti ob�an� s územím, podpora rozvoje cestovního ruchu. Materiálem se po 
dokon�ení budou zabývat orgány kraje a výstupy, prost�ednictvím zejména webové stránky, se budeme snažit 
zprost�edkovat všem ob�an�m. 

Druhou v�cí, o které chci sd�lit n�které záv�ry, je hojn� diskutovaná problematika stavu dom� na Palackého 
ulici �p.604-606. S cílem zprost�edkovat informace o �innosti M�Ú ve v�ci odstra�ování závad a nedostatk�
v n�kterých bytech jsme zorganizovali setkání v prostorách St�echy, kde bylo pozváno všech 48 nájemník�. 
Zárove� byli také pozváni všichni zastupitelé m�sta, aby krom� materiál� a informaci písemných z jednání rady 
m�sta byly bezprost�edn� seznámeni s názory a stanovisky nájemník�. Setkání se zú�astnilo 18 osob bydlících 
v t�chto domech, z hlediska po�tu nájemník� se jednalo o bydlící v 10 bytech. Zastupitel� bylo p�ítomno 9, 
z toho 3 radní. Je otázkou, jestli zbylí nájemníci z 38 byt� již nem�li pot�ebu získat více informací, mají byty 
v po�ádku nebo také onemocn�li, jako n�kte�í nep�ítomní zastupitelé (omluveni 2) a radní (omluveni 2). 

Programem setkání bylo sd�lit, co m�sto zajistilo,  a co se bude dále realizovat. Co zajistilo? „Inventuru“ stavu 
ve všech bytech, skon�enou k 26. 7. 2010 (mimochodem velká �ást interiér� byt� je v naprostém po�ádku). Byly 
po�ízeny odborné posudky a dokumentace:  Posouzení vlhkostních poruch podst�ešních prostor v bytových 
domech, Tepeln� technické posouzení konstruk�ního detailu okraje st�echy z kv�tna 2010, Znalecký posudek: 
Posouzení objektu Palackého 605 z �íjna 2010, Projekt opravy st�echy nad mansardovou hranou z �íjna 2010, 
Hydrogeologický posudek z �íjna 2010. Ješt� v posledním �tvrtletí roku 2010 bylo zapo�ato s n�kterými pracemi 
(odvedení deš�ových vod ze zast�ešení vchodu u domu �p. 605 do kanalizace), byly zahájeny práce na 
odstra�ování trhlin ve st�nách, n�kde prob�hlo místní vyspravení podlah pod podlahovou  krytinou, hotovy jsou 
3 byty, další postup odvisí od dohod s nájemníky.  

P�ítomní byli dále seznámeni s dalšími kroky. Krom� výše uvedeného rozhodla rada m�sta o celkové vým�n�
krytiny st�echy nad mansardovou hranou. Její sou�asný stav vyžaduje opakované zásahy pokrýva�� po silných 
v�trech, po zim�, tyto opravy však nezaru�ují dlouhodobý efekt. Podle zpracovaného projektu je navrhována 
krytina asfaltovými modifikovanými pásy, kde je obvykle deklarována životnost 30 let. Zvažovali jsme, že pokud 
m�sto objedná nyní opravu st�echy dle uvedeného návrhu odbornou firmou, nastane za cca 30 let situace, kdy 
nájemníci (za 30 let již vlastníci dom�) budou z�ejm� uvažovat o další oprav�. Zdálo se nám rozumné poradit se 
s nájemníky, zda by nedali p�ednost alternativ� spolupodílet se na nyn�jší oprav� finan�ní spoluú�astí, 
vyrovnávající rozdíl mezi náklady na st�ešní krytinu asfaltovými pásy a krytinou plechovou. Plechová krytina 
bývá považována za krytinu, která by mohla mít životnost o cca 15 let delší. P�i t�chto p�edpokladech bychom 
posunuli rozhodnutí majitel� o nové st�eše nikoliv do období za 30 let, ale možná až za 45 let. Nicmén� platí 
stále po�ekadlo za dobrotu na žebrotu, protože náš úmysl a návrh je, a� už zám�rn� �i nezám�rn�, reprodukován 
jako nucené spolupodílení se nájemník� na nákladech opravy! Dalším významným opat�ením, realizovaným 
v roce 2011, bude drenáž na jižní stran� dom�, která by m�la zlepšit úrove� odvodn�ní terénu. O dalších krocích 
budeme pr�b�žn� informovat ve�ejnost i proto, že opravy si vyžádají nemalé náklady z rozpo�tu správy byt�. 

Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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V m�síci únoru RM projednala následující záležitosti: 

RM   s c h v á l i l a : 
- poskytnutí finan�ních p�ísp�vk� z rozpo�tu m�sta: Centru pro zdravotn� postižené MSK o.s., detašované 

pracovišt� Bruntál ve výši 2.000K�, Slezské diakonii st�edisku Archa – chrán�né bydlení ve výši 
5.000K�, OV �STV na vyhodnocení nejlepších sportovc� okresu Bruntál (vyhodnocené vrbenské 
sportovkyn� Jana Vy�ítalová a Eva Haltofová) ve výši 4.000K� a Spolku P�átelé Vrbenska na 1. spolkový 
bál ve výši 15.000K�. 

- p�ijetí p�islíbených dar� p�ísp�vkové organizaci Domov pro seniory Vrbno, 
- p�id�lení bytu do domu s pe�ovatelskou službou pí. Marii Soukupové. 

RM   r o z h o d l a: 
- o uzav�ení Mandátní smlouvy, týkající se poskytování odborné pomoci p�i vymáhání pohledávek z nájm�

byt�, 
- o uzav�ení Dodatku �. 3 ke smlouv� o poskytnutí dotace z rozpo�tu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko na akci Založení m�stského lesoparku ve Vrbn� pod Prad�dem, 
- o uzav�ení Dodatku �. 8 ke Smlouv� o nájmu nebytových prostor a bytové jednotky (Jesenická 205 – 

budova Technických služeb) na dobu ur�itou do 31. 12. 2011, 
- o vyhlášení zám�ru na pronájem pozemku p.�. 231, �ást o vým��e cca 170m2 v k.ú. Mnichov pod 

Prad�dem za ú�elem zahrady, 
- o odstran�ní dopravního zna�ení na ul. Palacká (jednosm�rný provoz). 

RM   o d s o u h l a s i l a: 
- zn�ní poptávky k podání nabídek na pronájem technického vybavení v rámci akce oslav 400 let povýšení 

Vrbna na m�sto, 
- p�ivolení  k  výpov�dím  z  nájm�  byt�  nájemník�  dle  p�iloženého  seznamu (dluží  m�stu  za  nájemné 

a služby, spojené  s užíváním m�stských byt�), 
- prodloužení nájemní smlouvy s MUDr. Schubertem pro ordinaci pediatrie v objektu MŠ Jesenická do 

konce roku 2011 a odsouhlasila vým�nu oken na vlastní náklady nájemce, 
- návrh rozpo�tu na ples m�sta a m�stských organizací, 
- p�id�lení bytu dle po�adníku, pan R. Ch., byt �.106 o velikosti 0+1, ul. Krej�ího 487. 

RM   v z a l a  n a  v � d o m í: 
- zprávu o pr�b�hu p�íprav kulturního programu oslav 400 let povýšení Vrbna na m�sto. 

RM   p r o j e d n a l a  materiály do zastupitelstva m�sta. 
Ing. Lasota Miloš 

místostarosta 

Aktualizace žádostí o pronájem bytové jednotky
Dle pravidel, jimiž se stanoví zásady hospoda�ení s bytovým fondem v majetku M�sta Vrbna pod Prad�dem, 

které jsou v platnosti od 1. 11. 2008, oznamujeme žadatel�m o pronájem  bytové jednotky ve Vrbn� pod 
Prad�dem zahájení aktualizace podaných žádostí k 31. 12. 2010. Dle �lánku III. Evidence žádostí, bod �. 4 je 
žadatel povinen aktualizovat svoji žádost jedenkrát za dva roky, a to písemn� do 15. února p�íslušného roku. 
V roce 2011 bude aktualizace probíhat do 31. b�ezna. Obnova žádosti je bezplatná, žadatelé budou písemn�
vyzváni k provedení aktualizace.                   Alena Martínková, evidence žádostí 

       

Bruslení za p�ízniv�jší cenu 
Vrbenští školáci už mají po jarních prázdninách, ty m�li poslední únorový týden. A ten byl po�ádn� mrazivý, 

takže p�ál zimním sport�m. N�které d�ti vyrazily s rodi�i na sjezdovky i do bílé stopy, sportovalo se ale také 
p�ímo ve m�st�. Naše kluzišt� bylo po dobu prázdnin otev�eno už od deseti hodin dopoledne a d�ti tu bruslily jen 
za desetikorunu. O snížení už tak p�íznivé ceny po dobu prázdnin na polovinu rozhodlo vedení m�sta. 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 

Zprávy z radnice 
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Ve Vrbn� máme vynikající sportovce 
Ve Vrbn� pod Prad�dem máme vynikající sportovce. Pat�í k nim také profesionální hasi� a velitel vrbenské 

jednotky Sboru dobrovolných hasi�� Ond�ej Chalupa, který zvít�zil v závodu O pohár �editele hasi�ského 
záchranného sboru Hlavního m�sta Prahy, který se jel ve Ski areálu Horní Domky v Rokytnici nad Jizerou. 
Závod v ob�ím slalomu se jel v n�kolika kategoriích a Ondra zajel absolutn� nejrychlejší �as závodu. 

Blahop�ejeme také dv�ma sportovkyním, které se 
opakovanými skv�lými výkony vyhouply mezi dev�t 
nejlepších sportovc� okresu Bruntál v roce 2010 – 
MUDr.   Jan�   Vy�ítalové,     léka�ce   RZP        MSK 
a cyklistce  ACS  Drak  Vrbno  pod Prad�dem, a Ev�
Haltofové, studentce Sportovního gymnázia, orienta�ní 
b�žkyni. Už 35. ro�ník tradi�ní ankety vyhlášení 
nejlepších sportovc� roku uspo�ádalo bruntálské okresní 
sdružení �STV, které na slavnostní akt v bruntálském 
hotelu  Slezan  31.  ledna  pozvalo  také  starosty   m�st 
a obcí. Devítka sportovc� roku 2010 byla vyhlášena bez 
ur�ení po�adí. Cyklistka Jana Vy�ítalová loni  stála  na  
stupních vít�z� závod� �eského poháru a mistrovství 
�eské republiky celkem sedmnáctkrát, b�žkyn� Eva 
Haltofová se pyšní vít�zstvím v �eském poháru i na 
mistrovství �eské republiky. Na snímku Dity 
Dulovcova blahop�eje MUDr. Jan� Vy�ítalové starostka 
m�sta Ing. Helena Kudelová. Eva Haltofová, která se 
nemohla vyhlášení sportovc� zú�astnit, si svou cenu 
p�evzala dodate�n� ve Vrbn� pod Prad�dem. D�kujeme 
za vynikající reprezentaci m�sta! 
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Znáte své m�sto opravdu dob�e?  
Koukáte kolem sebe a vnímáte také drobné detaily, zajímavé architektonické prvky, zvláštní tvar st�ech, 

neobvyklé v�ži�ky? Pokud si chcete ov��it, jak jste na tom, zapojte se do naší týdenní znalostní sout�že o drobné 
ceny.  Vždy  v  pond�lí vyv�šujeme na internetových stránkách m�sta t�i fotografie. Na vás pak je jen napsat na 
e-mailovou adresu soutez@vrbnopp.cz t�i odpov�di, bu� uvedete �íslo objektu, nebo stru�n� uvedete, kde stojí, 
na jaké budov� se nachází daný reliéf a podobn�. Odpov�di m�žete posílat  nejpozd�ji v ned�li, v pond�lí 
losujeme vít�ze, zve�ej�ujeme správné odpov�di a sou�asn� za�azujeme další t�i sout�žní fotografie pro aktuální 
týden. Ze hry jsou vylou�eni pracovníci radnice i jejich rodinní p�íslušníci. A jak to vypadá po dvou týdnech? 
V prvním i druhém kole sout�že p�išly jen �ty�i zcela správné odpov�di, z t�ch vzešli také první vít�zové: pan Ji�í 
Vavrek a d�ti �tvrté t�ídy Mate�ské školy Ve Svahu. Nenechejte se odradit malým neúsp�chem, sout�žit m�žete 
každý týden. Hodn� št�stí ve h�e! 

K vašim dotaz�m 
Ozvalo se nám n�kolik fotograf�, kte�í si nejsou jistí pravidly naší fotosout�že ke 400 let�m m�sta Vrbna – 

Vrbno mým objektivem. Nuže, p�ihlásit se m�žete až t�ikrát, a to zasláním soubor� fotografií (v jedné sérii max. 
6 fotografií na jedno vybrané téma, nap�. železnice, rybníky, vrbenské jaro apod.) nebo individuálních 
snímk� (max. 4 rozli�né snímky bez sjednocujícího tématu). M�žete tedy sout�žit t�emi tematickými soubory, 
nebo t�emi skupinami individuálních fotografií nebo kombinací t�chto možností. Dáváme tak p�íležitost 
fotograf�m ukázat Vrbno pod Prad�dem v prom�nách ro�ních období nebo zachytit zajímavé okamžiky 
každodenního života m�sta. 

Slavnost 400 let m�sta bude velkolepá 
Oslavy  400 let  povýšení  osady  na  m�sto  vyvrcholí o víkendu 24. až 26. �ervna. Budou skute�n� velkorysé 

a každý si najde, co ho zajímá – také rodáci, kte�í se do Vrbna pod Prad�dem vrátí alespo� na n�kolik dn�. 
Budou tu sportovních klání, zajímavá setkání s p�áteli �i spolužáky, bohatý kulturní program. V pátek mohou lidé 
využít den otev�ených dve�í v hasi�ské zbrojnici, škole i mate�inkách a na dalších místech, v klubu Mír bude 
prezentace vrbenských spolk�, ob�anských sdružení a dalších organizací. Areál koupališt� za Mírem bude 
p�ístupný po celou dobu slavností zdarma. A na co se m�žete t�šit? Do Vrbna p�ijede Miro Šmajda, T�i sestry 
revival a hlavní hv�zdou sobotního programu je Michal David s kapelou. D�ti se budou bavit s Komedianty na 
ká�e, Klauny na ch�dách nebo p�i vystoupení Zuzanek. Na slavnosti nemohou chyb�t ani naše skv�lé sbory – 
P�vecký sbor Vrbna pod Prad�dem a Sedmihlásek, do�kají se p�íznivci cimbálovky, vystoupí Honey group. 
V ned�li zahrají pro radost Brn�nská Morav�nka, Big band Žerotín, do Vrbna dojedou nablýskaní autoveteráni. 
To je jen �ást p�epestré nabídky oslav.         

Mgr. Alena Kiedro�ová 
         Odbor vnit�ních v�cí MÚ Vrbno p. P. 

Zastupitelstvo  Obce  Karlova  Studánka  vydalo  obecn�  závaznou  vyhlášku Obce Karlova Studánka 
�. 1/2010 o místním  poplatku   za  provoz  systému  shromaž�ování,  sb�ru,  p�epravy,  t�íd�ní,   využívání 
a odstra�ování komunálních odpad� – tato vyhláška nabývá ú�innosti dne 1. 1. 2011.  

Sazba poplatku za komunální odpad pro rok 2011 �iní 300,- K� a je splatná ve dvou stejných splátkách, vždy 
nejpozd�ji do 31. 3. a do 30. 6. p�íslušného kalendá�ního roku. Úleva se poskytuje osob� starší 70 let ve výši 
100,- K� a dít�ti mladšímu 15 let ve výši 100,- K�. 

Skute�né náklady roku 2010 na sb�r a svoz net�íd�ného komunálního odpadu �inily 163 870,- K� a byly 
rozú�továny takto:  163 870,- K� d�leno 253 (po�et obyvatel) tj. 642,60 K�. 

Úplné zn�ní obecn� závazné vyhlášky je zve�ejn�no na webových stránkách obce. 
  

Radka Chudová 
starostka obce 

Informace ze Zastupitelstva Obce Karlova Studánka 
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S�ítání lidu, dom� a byt� se v �eské republice uskute�ní na ja�e 2011. 
Rozhodným  okamžikem,  ke  kterému  s�ítání  prob�hne,  bude   p�lnoc z 25. na 
26. b�ezna 2011. Poprvé v historii se budou s�ítat všechny zem�  EU z na�ízení 
Evropské komise v jeden spole�ný rok.  

INFORMACE – S�ÍTÁNÍ LIDU KROK ZA KROKEM

S�ítací komisa� se bude p�i roznosu formulá�� prokazovat speciálním pr�kazem s�ítacího komisa�e, který bude 
p�edkládat spole�n� s ob�anským pr�kazem. Zárove� bude mít p�es ramena tašku se žlutým logem �eské pošty. 

ROZNÁŠKA FORMULÁ�	
S�ítací komisa� navštíví v dob� od 7. do 25. b�ezna 2011 každou domácnost v �R a p�edají jí dotazník pro 

všechny osoby, které tam žijí ( v�etn� návšt�v �i podnájemník�, kte�í budou v dob� rozhodného okamžiku 
v domácnosti t�eba jen p�echodn�). Komisa� p�inese do domácnosti celkem t�i formulá�e s vysv�tlivkami. Osoba 
starší 15 let m�že p�evzít formulá�e pro všechny �leny domácnosti. Formulá�e vám komisa�i p�edají osobn�
proti podpisu. P�i p�edání formulá�� se vás komisa� zeptá, jakým zp�sobem budete chtít vypln�né formulá�e 
odevzdat, a nabídne vám t�i základní možnosti. 

• on – line vypln�ní formulá�� a odeslání na internetu 
• osobní odevzdání komisa�i ( pokud preferujete tuto cestu, komisa� si s vámi domluví termín sch�zky, 

kdy p�ijde formulá�e vyzvednout). 
• odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu �SÚ ( pokud vyberete tuto možnost p�edá vám komisa�

p�edtišt�nou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto p�ípad� domácnost neplatí). 
Právnickým osobám bude �SÚ e v�tšin� p�ípad� posílat domovní a bytové listy prost�ednictvím datových 

stránek. 

S�ítání lidu, dom� a byt� 2011 
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Pro cizince a národnostní menšiny budou p�ipraveny vysv�tlivky v osmi jazycích ( angli�tina, n�m�ina, 
ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština). 

ROZHODNÝ OKAMŽIK
Tím je p�lnoc z 25. na 26. b�ezna 2011. P�lnoc z 25. na 26. b�ezna je tzv. rozhodným okamžikem s�ítání. 

Informace do s�ítacích formulá�� se vypl�ují podle skute�nosti platné v tento rozhodný okamžik. 

SB
R VYPLN
NÝCH FORMULÁ�	
Už p�i návšt�v� komisa�e jste se dohodli, jestli formulá�e on-line, p�edáte je komisa�i osobn� a nebo zda je 

odešlete v obálce. A� zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat �i odevzdat formulá�e do 14. dubna 2011. 
• Vypln�ní formulá�� on-line – nejjednodušší zp�sob, jak formulá�e odeslat, je internet. Od 

rozhodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz vypl�ovat a odesílat formulá�e on-line. 
Abyste mohli vyplnit s�ítací formulá�e na internetu, pot�ebujete papírové formulá�e, které Vám p�inesli s�ítací 

komisa�i. Na papírových formulá�ích najdete vpravo dole u �árového kódu dva unikátní kódy ( jeden �ist� �itelný 
a jeden,  který  kombinuje  �ísla  a  písmena).  T�mi  se na www.scitani.cz p�ihlásíte, otev�e se vám váš formulá�
a m�žete  za�ít  vypl�ovat.  V  záv�ru  kliknete  na  tla�ítko  odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení 
o tom, že formulá�e byly statistik�m v po�ádku doru�eny. 

• Osobní odevzdání komisa�i a pomoc s�ítacího komisa�e – Pokud jste se s�ítacím komisa�em 
domluvili na osobním odevzdání formulá��, p�ijde komisa� v domluvený �as formulá�e vyzvednout. 
To je také okamžik, kdy vám pom�že s vypln�ním, pokud o tuto pomoc požádáte. 

KONTAKTY V P�ÍPAD
 POMOCI
Telefon:    800 87 97 02   bezplatná informa�ní linka projektu S�ítání lidu, dom�, byt� 2011 
                 ( v provozu denn� 8- 22 hod. od 26. února do 20.dubna 2011) 
Email:       info@scitani.cz
Web:         www.scitani.cz
Komisa� :  Úkolem s�ítacího komisa�e není pouze roznést a sebrat formulá�e, ale také pomoci     
                  každému, kdo nebude n�které z kolonek rozum�t �i nebude mít sílu sám formulá�e    
                  vyplnit.V takovém p�ípad� jsou komisa�i p�ipraveni nechat si údaje nap�. od nemocného, 
                  staršího �i nevidomého �lov�ka nadiktovat a formulá�e za n� kompletn� vyplní. 

Dana Tománková, M�Ú Vrbno pod Prad�dem 

Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko 

• Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav Pi�os, privátní psycholog  
• Právní poradenství – JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou 

specializací  
• Sociální poradna – Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotn� postižené Bruntál 

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

Termíny poraden na b�ezen 2011:
Psychologická poradna -  st�eda 16. 03. 2011     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 23. 03. 2011     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -        úterý 08. 03. 2011    -  od 12:30 do 14:30 hod 

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

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

Centrum sociálních služeb 
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V baru p�išel o telefon
Ve Vrbn� pod Prad�dem v baru na ulici Nádražní v dob� od 10. do 11. 2. 2011 využil dosud neznámý pachatel 

chvilkové nep�ítomnosti  27letého majitele, který si odložil na od�vní svršky sv�j mobilní telefon Nokia N900, 
který mu odcizil. Zp�sobená škoda �iní 10 tisíc K�. 

Utonutí nezletilé dívenky 
V ned�li 13. 2. 2011 krátce po 12 hodin� ve Vrbn� pod Prad�dem si dv� nezletilé d�ti hrály na b�ehu rybníka 

na ulici Sklárenská. Z dosud nezjišt�ných p�í�in jedna z hol�i�ek ve v�ku p�es 5 let spadla do vody. Druhá  
dívenka b�žela ihned pro pomoc k rodi��m, kdy tonoucí dít�  následn� vytáhla jeho matka. Na místo práv� ve 
chvíli, když matka vytáhla dceru na b�eh, p�ijeli vrbenští policisté, kte�í ihned za�ali malou hol�i�ku oživovat  až 
do p�íjezdu rychlé záchranné služby. Léka�i v oživovacích pokusech pokra�ovali a nezletilé dít� následn�  
záchraná�i za stálého masírování naložili do vrtulníku a letecky transportovali do nemocnice v Ostrav�, kde 
dívenka bohužel i p�es intenzivní poskytnutou pomoc následn� zem�ela.  Další okolnosti celého p�ípadu nyní 
šet�í p�ivolaní kriminalisté.  

P�i cest� autobusem p�išel o p�n�ženku
Policist�m  ve Vrbn� pod Prad�dem oznámil 53letý muž, že p�i cest� autobusem z Karlova na Ov�árnu p�išel 

o pen�ženku. Neznámý pachatel  dne 14. 2. 2011 mu  ji odcizil z kapsy bundy. V ní m�l finan�ní hotovost ve 
výši 3 500 K�, platební kartu a další doklady. Zp�sobená škoda �iní 3 600 K�.  

Zpronev��ila tržbu
Policejní komisa� SKPV zahájil v t�chto dnech trestní stíhání 29leté ženy pro p�e�in zpronev�ry. Toho se m�la 

dopustit tím, že od �ervna 2010 do 6. 1. 2011 ve Vrbn� pod Prad�dem jako prodava�ka v prodejn� vajec m�la 
zpronev��it  tržbu ve výši  p�es 51 tisíc.  Na základ� dohody o hmotné odpov�dnosti m�la pravideln� odvád�t 
tržbu z prodejny na ú�et zam�stnavatele, což však v n�kolika p�ípadech neu�inila v�bec, n�kolikrát si z tržby �ást 
ponechala.  Z celkového dluhu uhradila pouze 3 600 K�. Peníze použila pro svou pot�ebu.  

Hodilo se mu ná�adí i materiál 
Neznámý  pachatel  využil  nep�ítomnosti  majitele  rekrea�ní  chalupy  a  v  dob� od 15.2. 2011 do 19.2. 2011 

v obci Karlovice - Zadní Ves vypá�il petlici na k�ln�, která se nachází u objektu a vnikl dovnit�. Z k�lny odcizil 
sekeru. Dále vylezl po p�íst�nku až k p�dnímu oknu, kde op�t vypá�il petlici ze zárubní. Dostal se tak do 
prostoru p�dy nad rekrea�ní chalupou. Zde vše prohledal a odcizil  k�ovino�ez a celkem 40 m2 hliníkových tabulí 
velikosti 200 x 50 cm. Celkov� zp�sobil pachatel majiteli chalupy škodu ve výši okolo 7 tisíc K�.  

komisa� por. Bc. Tušková Pavla 

Vyhodnocení bezpe�nostní situace a stavu kriminality ve sl. obvod� OOP �R Vrbno pod Prad�dem za 
období roku 2010 - územní �ást Vrbno pod Prad�dem, Mnichov, Železná

Zdejší obvodní odd�lení Policie �eské republiky, v uplynulém roce 2010 provád�lo  šet�ení n�kolika desítek 
spáchaných p�estupk� a trestných �in� dle místní a v�cné p�íslušnosti.  

U spáchaných p�estupk� se v p�evážné mí�e jednalo o p�estupky proti bezpe�nosti a plynulosti silni�ního 
provozu(BESIP), dále následovaly p�estupky proti majetku a p�estupky proti ob�anskému soužití. U p�estupk�
proti BESIP se v lokalit� Vrbna pod Prad�dem p�evážn� jednalo o problém špatného parkování. Vozidla jsou 
zaparkována �asto na chodnících,  mimo  vyhrazená  parkovišt�  a  p�i  krajnicích  komunikací,  kdy tak omezují 
a mnohdy znemož�ují pr�jezd ostatním vozidl�m, p�ípadn� vozidl�m Integrovaného záchranného 
systému(sanita, hasi�i apod.) Ve Vrbn� p. P. se p�edevším jedná o sídlišt� na ulici Družstevní, mezi ob�any 
zvané „Ma�kalov“, kdy tento problém M�sto Vrbno p. P. již �áste�n� vy�ešilo tím, že  zjednosm�rnilo p�ilehlou 

Zpráva o bezpe�nostní situaci za rok 2010 ve služebním obvod�  
OOP �R Vrbno pod Prad�dem 



10. strana

ZPRAVODAJ

ulici Palackého, aby zde bylo možno parkovat vozidla, jejichž po�et neustále stoupá. U p�estupk� proti majetku 
se  p�evážn� jedná o krádeže  prosté (zejména krádeže pen�ženek, mobilních telefon� v restaura�ních za�ízeních 
a krádeže zboží v prodejnách s potravinami). K lepšímu �ešení p�estupk� proti ve�ejnému po�ádku také výrazn�
napomohlo vydání  Obecn� závazné vyhlášky �. 3/2009 O zákazu konzumace alkoholických nápoj� na ve�ejném 
prostranství, kterou vydalo M�sto Vrbno pod Prad�dem. Dále také v poslední dob� dochází ke konzumaci 
alkoholických  nápoj�  nejen  mladistvými,  ale  také   nezletilými  d�tmi.  Tyto  p�ípady  je  poté  nutno  �ešit jak  
s rodi�i, tak i s orgány zabývajícími se  pé�í  o d�ti. 

Co se tý�e spáchaných trestných �in�, byly zdejším obvodním odd�lením šet�eny zejména trestné �iny krádeže 
vloupáním,  výtržnictví, ma�ení výkonu ú�edního rozhodnutí a vykázání.   V této souvislosti se poda�ilo objasnit 
n�kolik desítek krádeží vloupáním, konkrétn� 37, do rodinných dom� a rekrea�ních  chat v lokalit� Vrbna pod 
Prad�dem a Bruntálu, kdy pachatelé pocházeli z Vrbna pod Prad�dem. Dále se také poda�ilo v n�kolika 
p�ípadech zjistit pachatele trestných �in� výtržnictví, k �emuž op�t napomohl bezpe�nostní kamerový systém 
m�sta.  

P�i této p�íležitosti mi dovolte upozornit Vaším prost�ednictvím ob�any, na stále trvající trestné �iny krádeží 
prostých,  zejména  pen�ženek  s  platebními  kartami,  u  kterých  poškození  nechávají  bezpe�nostní kód (PIN) 
a  pachatelé  poté  provád�jí  výb�ry v bankomatech pen�žních ústav�, pop�ípad� hradí platby za odebrané zboží 
v obchodních �et�zcích. Rovn�ž se také poslední dobou za�ínají rozmáhat podvodná jednání p�i nákupu zboží 
p�es internetové portály. Zde bychom cht�li na ob�any apelovat, aby pokud možno zboží neplatili p�edem, ale 
preferovali dodej zboží na dobírku nebo p�ímo osobním odb�rem a tímto tak  podstatn� snížili  riziko podvodu.  

Co  se  tý�e  preventivní  �innosti  zdejšího  OOP �R Vrbno p. P., byla zdejšími p�íslušníky provedena beseda 
s d�tmi, které byly na d�tském letním tábo�e v místní �ásti Železná. Dále byl také místními p�íslušníky policie  
uskute�n�n ve�ejný mítink s ob�any, který se konal ve vrbenském vzd�lávacím st�edisku St�echa, který se 
p�evážn� zabýval problémem parkování vozidel ve m�st�. Policie také n�kolikrát provedla preventivní kontroly 
chatových oblastí a voln� situovaných chat. K této skute�nosti je pot�eba uvést, aby majitelé objekt� situaci 
nepodce�ovali a sv�j majetek si �ádn� zabezpe�ovali. V  oblasti preventivní �innosti  hodláme i v následující 
dob� pokra�ovat a tuto �innost zvyšovat.   

Touto cestou bychom cht�li rovn�ž pod�kovat ob�an�m, za jejich spolupráci a p�edané informace, které nám 
mnohokráte pomohly ke zjišt�ní pachatele p�i šet�ení trestných �in� nebo p�estupk�.  

Vyhotovil:   prap. Martin Ková�
                     pprap. Kv�toslav �ervík       npor. Bc. Jaromír Hošek, vedoucí odd�lení 

od 20. 1. do 20. 2. 2011 

Vybrané události v tomto období: 

31. 1. 2011
V ranních hodinách tohoto dne byl hasi��m z Vrbna pod Prad�dem vyhlášen poplach na záchranu osob 

z uzav�ených prostor. Po prvotní informaci od opera�ního st�ediska jsme dostali zprávu, že se jedná o osobu 
uv�zn�nou ve výtahu. P�i této události musí dojít k vypnutí p�ívodu elekt�iny do celého systému a poté za�ínají 
samotné vyproš�ovací práce. Postup se volí podle typu pohonu, zda se jedná o výtah vybaven lanovým 
(trak�ním) pohonem nebo hydraulickým (pístovým), což byl náš p�ípad. Poté se pomocí speciálního klí�e mohou 
otev�ít dve�e za�ízení a osoba vyprostit ven. Po t�chto úkonech se musí na místo dostavit technik výtah�. 

10.  2.  2011
Tento ve�er jsme byli posláni na únik provozních kapalin na ulici Jesenické. Po p�íjezdu na místo události 

jsme zjistili, že se jedná o únik v�tšího množství ropného produktu. Aby nedošlo nap�íklad k dopravní nehod� na 
kluzkém povrchu, odstranili jsme pomocí sorbetu na tyto tipy událostí ropný produkt z vozovky. 

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 

150
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13. 2. 2011
Pár minut po pravém poledni vyjížd�ly posádky záchraná��, hasi�� a Policie �R na ohlášenou záchranu dít�te 

k rybníku. P�tiletou dívenku nalezli záchraná�i bez známek života. Posádky zahájily rozší�enou resuscitaci za 
pomoci p�ístrojové techniky a lék�. Na míst� se pokoušely n�kolik desítek minut o obnovení srde�ní �innosti. 
Dít�ti zajistily dýchací cesty a p�ístrojem �ízenou ventilaci. P�es veškerou snahu se posádkám neda�ilo �innost 
dív�ina srdí�ka obnovit. Lete�tí záchraná�i si p�evzali postiženou na palubu vrtulníku a transportovali do Fakultní 
nemocnice v Ostrav�-Porub�. Malou pacientku p�edávali do rukou tamních léka�� ve stavu selhání základních 
životních funkcí. 

Záchraná�i  na  míst�  události ošet�ovali také ženu, která vytahovala dít� z vody. Pacientka byla podchlazená 
a jevila známky akutní stresové reakce. Po prvotním ošet�ení byla umíst�na v hasi�ském voze. Posádka 
záchranné služby následn� ženu transportovala na interní ambulanci nemocnice v Bruntále. 

Požární bezpe�nost na plesech a akcích s v�tším po�tem osob 

Každoro�n� za�íná koncem ledna spole�enská sezóna ples� a jiných velkých spole�enských událostí. P�i této 
p�íležitosti  bychom  rádi  organizátor�m  takových  akcí p�ipomn�li n�které povinnosti, vyplývající po�adatel�m 
a organizátor�m z platné právní úpravy. 

V pr�b�hu akce jsou organizáto�i, pop�. provozovatelé, mimo jiné povinni zabezpe�it p�edevším dostatek 
trvale volných otevíratelných únikových východ�, dbát na jejich ozna�ení, mít dostatek hasebních prost�edk�, 
proškolené preventivní požární hlídky a po�adatele apod. V žádném p�ípad� nesmí být po�et ú�astník� akce v�tší, 
než je hodnota stanovená v projektové dokumentaci. Pokud jsou navíc realizována vystoupení, p�i kterých se 
používá otev�ený ohe� apod., musí organizátor provést další bezpe�nostní opat�ení. Striktn� je zakázáno pln�ní 
balónk� plyny, které ve sm�si se vzduchem tvo�í výbušnou nebo ho�lavou sm�s (nap�. vodík �i acetylén). Takto 
napln�né balónky nesm�jí být používány ani jako výzdoba. 

Povinnosti organizátor� akcí s v�tším po�tem osob (ve v�tšin� p�ípad� jde o ú�ast více než 200 osob) jsou 
uvedeny v Na�ízení Moravskoslezského kraje �. 4/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpe�ení požární 
ochrany p�i akcích, kterých se zú�astní v�tší po�et osob a dále v obecn� závazných vyhláškách obcí. 

Další  povinnosti  organizátor�  (provozovatel�)  výše  uvedených  akcí  upravuje  vyhláška   �.  23/2008  Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb (nabyla ú�innosti 1. 7. 2008).  

P�íloha �. 6 �ást B uvedené vyhlášky (v návaznosti na § 30 odst. 2) stanoví, že nad místy, kudy unikají osoby, 
a v celém podhledu a prostoru pod stropem shromaž�ovacího prostoru nesmí být použity ho�lavé látky nebo 
látky, které p�i ho�ení nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají. V p�ípad�, že prostor není ur�en ke 
shromaž�ování v�tšího po�tu osob, platí, že v jiných prostorech, ur�ených pro více než 10 osob, nesmí být 
použity ho�lavé látky na více než 30 % plochy pod stropem, p�i�emž tyto nesm�jí být instalovány v prostoru 
p�ede dve�mi a za dve�mi a to v ploše odpovídající trojnásobku ší�ky dve�í vymezené �ástí kruhu k ose dve�í. 
Rovn�ž nad venkovním shromaž�ovacím prostorem nesm�jí být použity ho�lavé látky nebo látky, které p�i 
ho�ení nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají. 

Zde je nutné zd�raznit, že citovaná vyhláška je nad�azena na�ízením kraje nebo obecn� závazným vyhláškám 
obcí, které nemohou stanovit nižší úrove� bezpe�nosti. 

Organizátor akce je také povinen nezahajovat akci p�i zjišt�ní nedostatk� v dodržování podmínek požární 
bezpe�nosti, které nelze odstranit p�ed jejím zahájením, akci p�erušit a ukon�it p�i bezprost�edním nebezpe�í 
vzniku požáru a zejména v p�ípad� znemožn�ní úniku nebo evakuace osob. Nelze zapomenout, že organizáto�i 
akcí mají povinnost odpovídajícím zp�sobem a v pot�ebném rozsahu seznámit ú�astníky akce i ú�inkující se 
stanovenými opat�eními k zabezpe�ení požární ochrany, zejména s vysm�rováním únikových cest, ozna�ením 
únikových východ�, pop�ípad� vyzna�ením zákaz� kou�ení nebo ku�áckých koutk�, umíst�ním hasicích p�ístroj�
apod. Ú�astníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat. 

Chra�te život a zdraví sebe a svých blízkých. 
Za JSDH Ond�ej Chalupa 
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Nejen  �eské domácnosti jsou v dnešní dob� doslova p�epln�ny vybavením z materiál�, které se snadno vznítí 
a rychle ho�í (nap�. �aloun�ný nábytek, matrace, bytové textilie). P�i p�ípadném požáru v bytovém dom� vzniká 
zna�né množství toxických zplodin ho�ení, kterými je ohroženo velké množství lidí. A to nejen t�ch, kte�í svým 
chováním požár zp�sobí, ale dokonce i t�ch zodpov�dných, kte�í bohužel sdílí spole�né prostory s mén�
zodpov�dným nájemníkem nebo vlastníkem bytu.  

I p�es zvýšenou preventivní aktivitu hasi�� v p�edchozích letech a jejich �astá upozorn�ní sm��ující na 
vlastníky a provozovatele bytových dom�, jak mají zajistit požární bezpe�nost ve svých prostorách a na co 
upozornit obyvatele byt�, se po�et požár� v bytových domech neda�í snížit.  V lo�ském roce bylo v obytných 
domech v Moravskoslezském kraji zaznamenáno celkem 145 požár� s celkovou škodou 16 843 500 K�. P�i 
t�chto požárech byla usmrcena jedna osoba a zran�no bylo celkem 51 osob. 

Vysoký po�et požár� v objektech pro bydlení obecn� souvisí i s tím, že se lidé cítí doma bezpe�n� a podce�ují 
drobné nehody, které mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodn� odložená cigareta �i sví�ka, ponechaná na 
okamžik bez dozoru, dokáže prom�nit byt v ho�ící past napln�nou toxickými zplodinami ho�ení. Dalším 
faktorem pro nelichotivá �ísla o požárech v bytových domech je i nedostate�né vybavení bytových dom�
hasicími p�ístroji, neprovozuschopnost hydrant� �i nemožnost jejich použití z d�vodu uzam�ení. Velkým 
problémem jsou rovn�ž nepr�chodné únikové cesty z objektu, které nejen že neumož�ují obyvatel�m bytových 
dom� v�as opustit nebezpe�ný prostor, ale také brání hasi��m v rychlém a ú�inném protipožárním zásahu. 

Z výše uvedených d�vod� se p�íslušníci odd�lení kontrolní �innosti Hasi�ského záchranného sboru 
Moravskoslezského  kraje  rozhodli   zam��it   svou   pozornost   v   roce   2011   také   na   bytová   družstva 
a spole�enství vlastník�, kde budou provád�t kontroly dodržování p�edpis� o požární ochran�. Hasi�i se 
tentokrát nezam��í pouze na domy ve vlastnictví velkých bytových družstev �i spole�enství vlastník�, ale také 
na ta menší „jednovchodová“.  

 Ing. Antonín Ušela – odd�lení prevence HZS MSK ÚO Bruntál 

Obr. 1 – neprovozuschopný požární hydrant 

Obr. 2 – následky požáru v bytové jednotce 

Hasi�i budou prov��ovat obytné domy 



13. strana

ZPRAVODAJ

Všichni se shodneme na tom, že je u nás krásn�. Blízkost Prad�du, horské prost�edí, údolí �eky Opavy, husté 
lesy, zajímavá minulost, z�íceniny st�edov�kých hrad�, území s památkou na t�žbu a zpracování železné rudy, 
rýžovišt� zlata … Ur�it� byste ješt� spoustu v�cí doplnili. A pro� o tom všem nedat v�d�t? Pro� k nám nep�ilákat 
turisty a neukázat jim „Všechny krásy Vrbenska“? 

Pod tímto názvem se skrývá projekt, který má za cíl o všech t�ch krásách a zajímavostech informovat. Ucelený 
informa�ní systém by m�l zahrnovat nau�né stezky v jednotlivých obcích, které budou propojeny p�ší stezkou, 
plánovanou cyklistickou stezkou a v úseku Vrbno pod Prad�dem až Nové He�minovy místní železni�ní tratí, 
která bude sou�ástí informa�ního systému („Po 
kolejích za krásami Vrbenska“). Zájmové území 
zahrnuje údolí Bílé Opavy od Karlovy Studánky 
a �erné Opavy od osady Rejvíz do Vrbna pod 
Prad�dem a dále údolím Opavy až po Nové 
He�minovy. Všechny informace by také m�ly 
být umíst�ny na webové stránky mikroregionu 
Vrbensko. 

Díky podpo�e Nadace OKD budou v letošním 
roce realizovány nau�né stezky Nové 
He�minovy (okruh v obci) a Široká Niva. Na 
nádražích a zastávkách na trati Milotice – Vrbno 
umíst�ny informa�ní tabule na nádraží, které 
budou informovat o zajímavostech a možnostech 
v    jednotlivých   obcích.    Ve    vlaku   budou 
k   dispozici   letá�ky   a   panely,     informující 
o zajímavostech, které z vlaku uvidíte, a možnostech v mikroregionu. 

Z dalších získaných prost�edk�, o které budeme žádat, bychom cht�li postupn� realizovat pr�vodce celým 
mikroregionem "Za krásami Vrbenska", pr�vodce k nau�ným stezkám Nové He�minovy a Široká Niva, okruh 
nau�né stezky Pta�í hora v okolí obce Nové He�minovy a hlasový záznam popisu cesty do vlaku z Milotic do 
Vrbna. 

Projekt  „Všechny krásy Vrbenska“, který realizuje Actaea – spole�nost pro p�írodu a krajinu, byl podpo�en 
z grantového programu Pro budoucnost Nadace OKD. 

Kate�ina Ko�í a Lenka Skuhravá 

V letošním roce bylo za Charitu Odry rozpe�et�no celkem 298 pokladni�ek a poda�ilo se vykoledovat rekordní 
�ástku 1 145.358,-K�, což je tedy o 94.941,-K� více, než v lo�ském roce. 

Kolik Kašpar�, Melichar� a Baltazar�, jejich asistent� a Vás, št�drých dárc�, se skrývá za výsledky T�íkrálové 
sbírky, je úžasné. Proto Vám všem dárc�m d�kujeme a to nejen za Vaši št�drost, ale také za vst�ícné p�ijetí 
koledník�, kte�í Vás snad op�t pot�šili svou návšt�vou a p�áním všeho dobrého pro Vás a Vaše domovy po celý 
další rok. A našim velkým i malým král�m a jejich asistent�m pak moc d�kujeme za jejich ob�tavou pomoc p�i 
koledování. 

V následujícím �ádku Vám p�inášíme kone�ný p�ehled výsledk� T�íkrálové sbírky 2011 pro Charitu Odry 
podle jednotlivých obcí: 

   Karlova Studánka 7.148,- K�     Ludvíkov 724,- K�    Vrbno pod Prad�dem 40,739,- K�
Za celou Ostravsko-opavskou diecézi bylo vykoledováno celkem 12 040.894,-K�. 
Rozd�lení vykoledované �ástky za Charitu Odry p�i T�íkrálové sbírce 2011 je ur�eno takto: 
65%   p�ipadá  na   zajiš�ování   pomoci   a   pé�e   senior�m   a   handicapovaným   osobám     pe�ovatelskou 

a ošet�ovatelskou službou Charity Odry a na podporu provozu skladu kompenza�ních pom�cek, p�edevším pro 
oblast severní Moravy a Slezska, 15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, 10% na humanitární 
pomoc v zahrani�í, 5% na podporu projekt� Charity �eská republika, 5% je v souladu se zákonem ur�eno na 
režie sbírky. 
Ji�í Rosenstein, koordinátor T�íkrálové sbírky                      Petr Ku�erka, �editel Charity Odry 

www.odry.charita.cz 

„Všechny krásy Vrbenska“ - informa�ní systém mikroregionu Vrbensko 

T�íkrálová sbírka 2011 
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Ob�anské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro 
ob�any z okraje spole�nosti – materiální pomoc sociáln� pot�ebným, azylové ubytování i pracovní 
p�íležitost.  Více na  www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKY  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

� Letní a zimní oble�ení /dámské, pánské, d�tské/ 
� L�žkoviny, prost�radla, ru�níky, ut�rky, záclony  
� Látky (minimáln� 1m2, prosíme, nedávejte nám od�ezky a zbytky látek) 
� Domácí pot�eby-nádobí bílé i �erné, skleni�ky- vše nepoškozené 
� Vatované p�ikrývky, polštá�e a deky 
� Obuv – veškerou nepoškozenou 
� Hra�ky – nepoškozené a kompletní 

V�CI, KTERÉ VZÍT NEM�ŽEME:
� ledni�ky, televize, po�íta�e a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických d�vod�
� nábytek, jízdní kola a d�tské ko�árky - ty se transportem znehodnotí 
� zne�išt�ný a vlhký textil 

Sbírky se uskute�ní v t�chto dnech a místech: 

Vrbno pod Prad�dem 
po�ádá sbírku ve spolupráci s MS ��K a M�stem Vrbno p. P.  
ve st�edu 30. b�ezna 2011 od 10:00 do 16:00 hod 
v p�ístavb� M�Ú 
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  

V�ci, prosíme, zabalte do igelitových pytl� �i krabic, 
aby se nepoškodily transportem.

D�kujeme za Vaši pomoc. 

2. bazárek je tady!!! 
Místo: školní jídelna Karlovice 

Datum: sobota 19. 3. 2011
�as: od 10:00 hod do 17:00 hod 

 Zveme všechny, kte�í cht�jí prodat, darovat �i koupit na bazar veškerého oble�ení pro velké i malé. M�žete 
p�inést prakticky vše, co vy už doma nepot�ebujete, a druhým ud�lá radost. Týká se to nap�íklad oble�ení, 
nádobí, ná�adí, hra�ek, ko�árk�, autoseda�ek, veškerého sportovního zboží (kol, lyží, b�žek, snowboard�, bruslí). 

Veškeré v�ci m�žete p�inést bu� do školní jídelny v pátek 18. 3. v 17:00 hod, nebo v den prodeje 19. 3. 2011. 
Každý si m�že své zboží nachystat a prodat. Pokud chcete dát v�ci do komise, dostanete své �íslo a vše si 
p�edem oceníte (nap�. �íslo 7 – 45 K�). Upozor�ujeme, že takto za zboží nezodpovídáme. Na konci bazaru se 
sejdeme v jídeln� a každý si své neprodané zboží vyzvedne.  

Kontaktní osoba: Na�a Pa�áková,  tel: 777 912 464 

Ob�anské sdružení Diakonie Broumov 

Rádi Vás uvítáme na dalším bazaru 
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Letošní b�ezen je vyhlášen m�sícem �tená��. V centru našeho zájmu a to nejen tento m�síc je �tená� a �tení ve 
všech jeho formách. Knihovny na tento m�síc p�ipravují �adu akcí.  

V letošním b�eznu a potom i v budoucnu pravideln� každý rok chceme vybrat a ocenit v naší knihovn�
nejlepšího „Vrbenského �tená�e roku“, toho potom nominovat na „�tená�e roku“ v rámci celé �R.  

„Vrbenským �tená�em roku“ se m�že stát každý z vás, nejen stávajících �tená��, ale i t�ch, kte�í se teprve 
p�ihlásí. Využijte proto �tená�ské amnestie  v období od 7. 3. do 18. 3. a získejte �lenství v knihovn� do konce 
roku zdarma.  

V sou�asnosti probíhá mezi �tená�i knihovny anketa „Naše nabídka – vaše poptávka“ aneb „Knihovna pro 
všechny“, jejímž cílem je zjistit spokojenost a požadavky uživatel� knihovny. Rády bychom však také zjistily, 
pro� k nám n�kte�í nechodí a zda je t�eba zm�nit prost�edí, fondy, služby, sebe???  Vaše d�vody nám m�žete 
zasílat formou sms na �íslo 732 721 403 nebo e-mailem knihovna@vrbnopp.cz.   

V��te, že  „�tení sluší každému“ a proto od 7. 3.  do 11. 3. vyhlašujeme  také ve Vrbn� pod Prad�dem Týden 
�tení. �íst se dá cokoliv a kdekoliv. Zdokumentujte �tení kohokoliv a pošlete nebo p�ineste  takové foto do 
knihovny nejpozd�ji do 1.dubna a vyhrajte ten nejkrásn�jší dárek, KNIHU. 

   Hana Jank�

B�ezen - m�síc �tená�� 2011 
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Ob�anské sdružení pro obnovu a rozvoj místních tradic Sv�telská pohoda zve všechny své p�íznivce na 

„Masopustní pr�vod“.
Podle tradice se uskute�ní na samém konci masopustu (období od T�í král� po Popele�ní st�edu). Ve Sv�tlé 

tedy v sobotu 5. b�ezna 2011. 
Sraz masek a za�átek pr�vodu je ve 14:00 u radnice ve Sv�tlé Ho�e. 

Zveme co nejv�tší po�et masek - 
tradi�ních i novodobých. Fantazii se meze 

nekladou. 

Také vyzýváme ob�any, aby se p�ipravili 
na návšt�vu pr�vodu p�ed svými obydlími. 
Jen   ta   hospodyn�,   která    si    zatancuje 
s  medv�dem,  m�že  mít   úsp�šný,   hojný 
a plodný celý rok 2011! No a n�co na 
zakousnutí (p�ípadn� svlažení hrdla) se jist�
také najde. 

Trasa pr�vodu obvyklá (Radnice - 
nákupní st�edisko - sídlišt� - n�mecká 
kolonie - radnice). Po p�íchodu zp�t k 
radnici a „zast�elení“ medv�da se m�žeme 
zah�át a pobavit v p�ístavb� MŠ. 

FOTO: za�átek pr�vodu p�ed sv�telskou 
radnicí, únor 2010 

Masopustní pr�vod 

od 19:00 hod 
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Blíží se záv�r fotografické sout�že ,,�eky v prom�nách 
P�ípomínáme, že už máte možnost necelý m�síc do sout�že posílat své 

kreativní fotografie a to do 1. dubna 2011. Nyní je celkem registrováno 54 
fotografií, a to od 21 sout�žících. Srde�n� d�kujeme všem, kte�í do sout�že 
z mikroregionu Vrbenska poslali své fotografie.  

Zasedání hodnotící komise, která rozhodne o vít�zích sout�že 
Prob�hne v úterý 12. dubna 2011 od 13:00 hodin v zasedací místnosti na 

M�Ú v Krnov�, které se bude ú�astnit v pozici p�edsedy hodnotící komise pan 
profesor Jind�ich Štreit (dokumentární fotograf).  

Slavnostní vyhlášení výsledk� – všichni jsou srde�n� zváni! 
Slavnostní vyhlášení výsledk� fotografické sout�že prob�hne v pr�b�hu Koncertu pro stromy - akce ke Dni 

Zem�, která se uskute�ní v úterý 19. dubna 2011 od 17:00 hodin v koncertní síni sv. Ducha v Krnov�. Na 
slavností vyhlášení zveme všechny p�ihlášené sout�žící, ale také širokou ve�ejnost. 

Podrobn�jší informace naleznete na webových stránkách sout�že – www.foto1soutez.cz  

ZNÁMKY NEJSOU VŽDY M
�ÍTKEM V
DOMOSTÍ 

Sportovní gymnázium, Vrbno pod Prad�dem, nám. Sv. Michala 12, p�ísp�vková organizace p�ipravuje žáky na 
další uplatn�ní v praxi na základ� ŠVP „Brána ke vzd�lanosti“. Tento vzd�lávací program stále vylepšujeme, 
abychom dosáhli co nejlepší úrovn� v porovnání s ostatními školami. Proto se pravideln� zapojujeme do 
testování STONOŽKA, které je ur�eno kvart� a žák�m 9. t�íd základních škol. Výsledky najdete v grafu �íslo 
3. a 4. V grafech �íslo 1. a 2. jsou výsledky z p�ijímacího �ízení letošní primy. Tato t�ída v prvním pololetí 
tohoto   školního   roku   2010/2011   ud�lala   velký pokrok, k práci p�istupuje sv�domit�, pr�m�r t�ídy byl 
1,15 a 7 žák� m�lo vyznamenání. 

Pro p�íští školní rok 2011/2012 p�ipravujeme další úpravu ŠVP v kvint�.  

1. rozší�ení hodinové dotace na konverzaci v anglickém jazyce 
2. rozší�ení hodinové dotace na informa�ní a komunika�ní technologie – matematická informatika  

Vysv�tlivky ke graf�m:

Oba druhy testování jsou od stejné firmy – SCIO. 

graf �.1 – p�ijímací �ízení do primy v porovnání s ostatními základními školami - matematika 

graf �.2 – p�ijímací �ízení do primy v porovnání s ostatními základními školami – �eský jazyk 

garf �. 3 – výsledky testování STONOŽKA v porovnání s ostatními zú�astn�nými školami (víceletá gymnázia 
a základní školy) – anglický jazyk 

garf �. 4 – výsledky testování STONOŽKA v porovnání s ostatními zú�astn�nými školami (víceletá gymnázia 
a základní školy) – �eský jazyk 

Ve všech grafech je zvýrazn�n výsledek pro naši školu. V grafech �. 1) a 2) se ale jedná o výsledky práce 
základní školy, v grafech �. 3) a 4) o výsledky práce pedagog� gymnázia. 

�eky v prom�nách 

Aktuality ze Sportovního gymnázia 
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Fragmenty ze slohových prací žák� primy
3. ledna 2011 psali žáci primy druhou školní slohovou práci – POPIS ŠKOLY. V záv�ru své práce m�li 

vyjád�it n�kolika v�tami sv�j vztah ke škole. Jejich názory stojí za p�e�tení a zamyšlení. 

• Na této  škole se mi moc líbí. A hlavn� u�itelé! Jsem ráda, že jsem se pro tuto školu rozhodla. 

• Do školy chodím ráda, protože vím, že se každý den budeme n�co nového a zajímavého u�it. 

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

• Mou školu mám ráda a vím, že p�estoupit sem bylo mé nejlepší rozhodnutí. 

• Jsem si jistá, že jsem ud�lala dobrou volbu, když jsem p�ešla na gymnázium, protože mi poskytuje 
dobré vzd�lání pro život. 

• Ve škole se mi moc líbí a jsem rád, že jsem sem p�estoupil. 
                                                                                   L. Malcová 

Norské zkušenosti
Studentka Sportovního gymnázia Eva Haltofová se zú�astnila ve dnech 1.- 6.února 2011 Mistrovství Evropy 

dorostu v lyža�ském orienta�ním b�hu, které se konalo v norském st�edisku Sjusjoen nedaleko Lillehammeru. Na 
programu byly  závody  na klasické trati, sprintu a st�ední trati (tzv. middle) s hromadným startem. Svou 
náro�ností (fyzickou i mapovou) se za�adily tyto závody mezi nejt�žší pro mládežnické kategorie a pro mnoho 
mladých sportovc� to byl opravdový k�est ohn�m na mezinárodní scén�. V pr�m�ru závodníci museli zvládnout 
správn� namapovat 100 k�ižovatek za závod. ME prob�hlo za ideálních sn�hových (metr prašanu) a klimatických 
( teploty okolo – 5 stup��)  podmínek s centrem na lyža�ském a biatlonovém areálu. Eva obsadila v jednotlivých 
závodech 13., 13., a 15. místo      a p�evážn� díky mapovým chybám jí uniklo umíst�ní v první desítce. V��íme, 
že získané zkušenosti prodá p�i dalších závodech s mapou na lyžích �i horských kolech. 

Foto. L .Tome�ek               za oddíl OB Richard Klech 
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Unit 4  -  lekce 4:  At the Doctor – U léka�e 

Sloví�ka: throat  - hrdlo, krk       catch, caught  - chytit,  III. tvar  slovesa,  

Lekci p�ipravili studenti tercie Pavel Kudela a Vojt�ch Matuš 

D�jepisná olympiáda    

Domluvme se ve sv�t�

D:Good morning. Gut moning. Dobrý den. 
M:Good morning. Gut moning. Dobrý den. 
D:What´s the problem? Vats d problem. Jaký je problém. 
M: have  a sore throat and 
headache. 

Aj hev e sor troud and hedejk. Mám bolesti v krku a bolesti hlavy. 

D:Do you have a temperature? Duj u hev e tempri� Máte teplotu? 
M:Yes,I do. jes aj du. Ano, mám. 
D:I am going to examine you. Ajem gojing tu examin ju. Prohlédnu vás. 
D:Oh,you have caught flu. Oh, ju hav kat flu. O, chytil jste ch�ipku. 
M:Is it serious? Izit series. Je to vážné? 
D: No, I will prescribe you some 
medicine. Take  them three times a 
day and drink herbal tea. 

Nou, aj vil prskraib ju sam medsin. 
Tejk dem sri tajms e dej end drink 
herbal tí. 

Ne, já vám p�edepíšu n�jaké léky. 
Vezm�te je t�ikrát denn�  
a pijte bylinné �aje. 

M: Yes, I will. 
I am going to the farmacy to get 
this medicine. 

Jes aj vil. Ajem gojing tu d 
fermacy tu get dis medsin. 

Ano, budu. Zajdu do lékárny  
a tam dostanu tento lék. 

D: Come for a check-up in a week. Kam for e �ek ap in e vík. P�ij�te na kontrolu až za týden. 
M: Yes, thank you, Good bye. Jes tenk ju, Gut baj. Ano, d�kuji nashledanou 
D: Good bye. Gut baj. Nashledanou 

ZŠ informuje 
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Dne 2. 2. 2011 se v Krnov� konal již 40. ro�ník  okresního kola d�jepisné olympiády. Tematické zam��ení 
letošního školního roku 2010/2011 bylo:  Ve zdraví  i v  nemoci. (Od šamana po penicilín). Ze školního kola, 
kterého se zú�astnilo 29 žák�  8. a 9. t�íd, postoupil Michal Urban (9.A) a Petr Pasty�ík (9.B) . V  Krnov�
nastoupilo celkem 33 sout�žících základních škol a gymnázií  z celého okresu.  V letošním ro�níku  jsme  byli 
velmi úsp�šní.  Michal Urban obsadil 1. místo a Petr Pasty�ík 4. místo. Michal  automaticky postoupil do 
krajského kola, kde m�l premiéru již v minulém školním roce. Krajské kolo prob�hne v dubnu v Ostrav�. Cht�la 
bych chlapc�m pod�kovat za jejich zájem o d�jiny a za chu�  sout�žit. Protože  tento školní rok je pro n� na naší 
škole rokem posledním, p�eji jim mnoho št�stí a úsp�ch� na škole st�ední. Doufám, že jejich zájem o d�jiny 
nepomine a z�stane alespo�  jejich koní�kem. 

Bližší informace na www. zsvrbno.cz 
Žembová Hana 

Okresní  kolo Olympiády  v n�meckém  jazyce
V pond�lí  14. 2. 2011 jsme se zú�astnili Olympiády v n�meckém jazyce, která se uskute�nila  ve St�edisku 

volného �asu – Mé�a v Krnov�. Naši základní školu reprezentovala d�v�ata z 9.A t�ídy – Barbora �udová, která 
obsadila krásné 1. místo a  Michaela Dobrotková, která se umístila hned za ní, tedy na 2. míst�. Ob� d�v�ata 
prokázala velmi dobré znalosti v konverzaci se �leny zkušební komise, v prezentaci p�ipraveného tématu, 
rozhovoru (bez p�ípravy) a �tení s porozum�ním. 

Mladí šachisté vybojovali postup na republiku
Velkým úsp�chem skon�il krajský p�ebor škol v šachu 1.-5. t�íd, když družstvo naší školy skon�ilo 27. 1. 2011 

v Pet�vald� na druhém míst�, a tím si vybojovalo postup na republikové finále.  

O tento výsledek se nejvíce zasloužil Míša Koždo�, který získal na první šachovnici  šest bod� ze sedmi 
možných. Pochvalu si zaslouží i Denis Darmovzal na druhé šachovnici, kde  získal �ty�i body a také Karolína 
Remešová se ziskem �ty� bod� na �tvrté šachovnici. P�íjemným p�ekvapením byl „t�e�ák“ Martin Demel na t�etí 
šachovnici se ziskem t�í bod�. Na úsp�chu se podílel i Tomáš Keprda, který nás podržel ziskem bodu v dob�, kdy 
jsme na tom zas tak dob�e nebyli.      

25. 1. 2011 prob�hl ve Frýdku-
Místku krajský p�ebor 6.-9.t�íd. Na 
tomto turnaji jsme obsadili deváté 
místo. Vzhledem k tomu, že družstvo 
tvo�ili žáci, kte�í spolu mohou hrát i 
p�íští rok a v�tšina dokonce další t�i 
roky, lze  tento výsledek považovat 
za p�íslib do dalších let 
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Zuzanky
Country  kroužek „Zuzanky“ v únoru nezahálel. D�ti secvi�ily n�kolik tane�k�, se kterými vystoupily 12. 2. 

na plese v Leskovci a 14. 2. pak v Domov� senior� ve Vrbn� pod Prad�dem. Ob� vystoupení se jim moc povedla, 
i když v Leskovci m�ly mén� divák�. Zato ve Vrbn� svým elánem, dáre�ky a bezprost�edním vystupováním 
pot�šily ur�it� alespo� na chvilku hodn� obyvatel domova. 
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V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc leden. Druhý graf ukazuje p�ehled pr�m�rných 
teplot v lednu za roky 2000 až 2011. T�etí graf ukazuje ro�ní pr�m�rnou teplotu za roky 2000 – 2010. 
V následujících tabulkách vám  p�inášíme n�kolik údaj� z naší meteorologické stanice. 

Za zmínku také jist� stojí noc ze 7. na 8. 2., kdy byla ve�er ve 22:26 teplota 1,4°C a b�hem p�l 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. 

Aktuální data z naší meteostanice najdete na www.zsvrbno.cz 
  

P�ehled teplot za m�síc leden 

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Srážky v lednu [mm] 10,4 11,1 18,9 5,2 29,2 24,8 7,4 0 15,2

Leden
den hodina hodnota

teplota max 9.1 11:05 12,3°C
min 24.1 23:09 -13,9°C

rychlost v�tru 6.1 18:52-18:59 6,3m/s
náraz v�tru 6.1 13:53 15,6m/s
srážky m�sí�ní 15,2mm

za den 14.1 4,8mm
za hodinu 14.1 13:00-14:00 2mm

Únor do 21.
den hodina hodnota

teplota max 7.2 22:57 10,6°C
min 2.2 4:31 -15,4°C

rychlost v�tru 12.2 2:29 8m/s
náraz v�tru 4.2 12:32 16,5m/s
srážky m�sí�ní 3,2mm

za den 11.2 2,4mm
za hodinu 11.2 17:00-18:00 1,22mm
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za ZŠ Vrbno p. P.  Mgr. Pavel Remeš 

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

nám.Sv.Michala 17, p�ísp�vková organizace,PS�: 793 26, tel./fax 554 751 
720,fax.�editel. 554 753 162 I�O:00852619   e-mail organizace: 

zsddsdsj@seznam.cz,  www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

Dne: 24.01.2011 

Pod�kování za sponzorství

ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Prad�dem d�kuje touto cestou za sponzorský dar organizaci: 
O.S. Kovo, p. Dudík J.,  
Jesenická 146 
793 26 Vrbno pod Prad�dem. 

Organizace pomohla  i  v  takto  ekonomicky  náro�ném  období našim nejmenším, d�tem uvedeného za�ízení 
a dop�ála jim finan�ní dar. Za tento byly nakoupeny pom�cky pro volno�asové aktivity d�tí - boby. 

V této chvíli  již d�ti  brázdí  strán� v okolí m�sta Vrbna  pod Prad�dem na bobech a užívají si nádhernou 
zimu. 

Velmi d�kujeme za vst�ícnost a pochopení pro naše nejmenší, pro naše d�ti. 
Bc. Monika Poláchová 

Za ZŠ, DD, ŠD a ŠJ 
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V pr�b�hu  celého  dne plní d�ti v mate�ské škole r�zné cíle rámcov� vzd�lávacího programu. Jeho sou�ástí je 
i enviromentální výchova,  jejíž prvky se prolínají v mnoha aktivitách.  

V zimním období jsme se, mimo jiné, zam��ili i na život zví�at a pták�, který d�tem není lhostejný. 
Prost�ednictvím pohádek a p�íb�h� poznaly, že za tuhé zimy, kdy jsou pole i les pokryty sn�hovou pe�inou, zv��
velmi  strádá  a  ne  vždy  najde  dostatek  potravy.  D�ti  v�dí,  že  myslivci pomáhají p�ikrmováním do krmelc�
a rozhodly se také pomáhat. P�i podzimních vycházkách nasbíraly a nasušily kaštany a žaludy.Jelikož nejcenn�jší 
metodou je p�ímé pozorování a prožívání, vypravili jsme se ke krmelci  a nasušené plody zv��i odnesli sami. Asi 
všichni znáte ta rozzá�ená d�tská kukadla, která si mohou prohlédnout vše zblízka. Krmelec, který byl o mnoho 
v�tší než ten na obrázku, byl plný sena, nechyb�lo ani suché pe�ivo, syrová jablka a mrkev. Všude kolem bylo 
plno zví�ecích stop ve sn�hu a my jsme je jako malí detektivové  rozeznávali.
�asto se do lesa za zví�átky vracíme, nosíme suché pe�ivo, scvrklá jablka, mrkve a další dobroty, které 

zví�átk�m p�ilepší a mnohým zachrání i život. 
Nezapomínáme ani na ptáky, kte�í se rozhodli p�e�kat krutou zimu u nás. Pravideln� jim sypeme do krmítka, 

které máme umíst�no na zahrad� mate�ské školy a sledujeme, kte�í ptáci k n�mu p�ilétají. 
A co dál? Uvidíme, zda tento kladný vztah k p�írod� d�ti neopustí. … 

                                                   

Helena Machetanzová  
MŠ Jesenická                                       

   
  

  

Máme rádi zví�ata 
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Rádi bychom z celého srdce  pod�kovali panu Gamovskému a panu Koblásovi za poskytnuté dary pro náš 

volno�asový Klub Kotlík. Velice si vážíme Vaší št�drosti a byli bychom rádi, kdybyste nás navštívili a podívali 

se, jak fungujeme.  

Kolektiv d�tí z Kotlíku a koordináto�i 

Chystáme kv�tiny na m�stský ples 
D�ti a maminky z Klubí�ka zvou do �tvrte�ního klubu v DPS na Husov� ulici také další rodi�e vychovávající 

d�ti vyžadující zvláštní pé�i i d�ti zdravé. Lákadlem únorového programu byla akce Pitný režim – základ zdraví, 
kdy sem p�išel Ing. Jan Lomáz, aby p�edvedl d�tem, jak zajímavé a zdravé mohou být nápoje s využitím ovoce, 
zeleniny, mléka �i kysaných výrobk�. V b�eznu se v Klubí�ku budou hned dva �tvrtky vyráb�t ozdoby na 
m�stský ples, ale d�ti se mohou t�šit také na p�vecké klání Do-re-mi a výpravu do zimní p�írody. Klubí�ko je 
otev�eno ve �tvrtky od 15 hodin zpravidla do 18 hodin.      

Klubí�ká�i 

Pod�kování 

Pozvánka do Klubí�ka 
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Název p�ednášky: M�ŽEME V��IT...? 
          Horoskop�m a homeopatii? 
KDY:   �tvrtek 10. b�ezna 2011 
KDO:   Mgr. Libor Voto�ek 

P�ij�te se seznámit s p�vodem a historií  
hv�zdopravectví a homeopatie. 

Co je podstatou t�chto p�ístup�? Jsou d�v�ryhodné?  
Co stojí v pozadí astrologie a obecné esoteriky?  
Zajímají-li Vás odpov�di na tyto a podobné otázky,  
potom Vás srde�n� zveme na naše p�ednášky. 

Název p�ednášky: JAK SE RYCHLE VYPO�ÁDAT               
       JARNÍ ÚNAVOU ?
KDY:   �tvrtek  24. b�ezna 2011 
KDO:  Ferdinand Janek  
   – poradce zdravého životního stylu 

          

Odhalte d�vody svého vy�erpání, únavy a skleslosti. 
Na uvedené p�ednášce se m�že široká ve�ejnost dozv�d�t o skrytých 

p�í�inách únavy. Z mnoha pohled� našich zvyk�, prost�edí, ve kterém 
trávíme �as, nebo nap�. míry konzumace uhlovodan�, m�žeme post�ehnout 
závažné d�vody skleslosti v naší aktivit�. Jednoduchým testem si také 
m�žeme potvrdit poruchu, za níž stojí chronická únava. V této p�ednášce se 
zárove� dozvíme i o zajímavých prost�edcích proti únav�, o principech, 
které podpo�í naši vitalitu. Sou�ásti programu bude prodejní výstavka 
zdravé výživy atd. 

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

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

M�sto Vrbno pod Prad�dem oslaví v letošním roce významné výro�í 400. let získání m�stských práv. 
Vrbenské spolky a sdružení se proto rozhodly uspo�ádat u této p�íležitosti ve�ejnou veselici první vrbenský bál, 
na který zveme všechny spolky a ob�any m�sta.  

Co m�žeme od bálu o�ekávat?  
Ur�it� vám  m�žeme  slíbit  dobrou  zábavu  s  tane�ky  a  hudebním  doprovodem vrbenského 	EB	I
ÁKU 

a Valašské cimbálové muziky Slanina. Pochutnáte si zde i na pravé domácí zabíja�ce, kterou poskytneme voln�
dle vašeho p�ání, a smlsnout si budete moci na teplých jitrnicových a jelítkových prejtech, tmavé ovarové 
polévce, vep�ovém guláši, tla�ence, ovaru, škvarcích se sádlem a také na pravých domácích klobáskách. P�ijm�te 
naše pozvání a nenechte se p�ipravit o tuto zcela jedine�nou žranici, nebo� vše, co dokážete sníst, je v cen�
vstupenky. Na náš bál nemusíte p�ijít zrovna v plesové rób�, posta�í vhodné spole�enské oble�ení, které má 
ur�it� každý ve sk�íni. Na bále p�edvedeme i n�kolik zábavných sout�ží. Svou ukázkou se p�edstaví tane�ní pár 
z tane�ní školy rodiny Coufalových z Olomouce. Zaujme a  pot�ší i vystoupení skupiny Dambra svými b�išními 
tanci.  

Spolky mnohokrát na svých akcích prokázaly, že se um�jí dob�e pobavit sami, i jen vlastními zábavnými 
vstupy a sout�žemi, a ty také p�ipravujeme. Na bále se m�žete p�esv�d�it o r�znorodé a bohaté �innosti 

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

Pobavte se na prvním vrbenském bále 
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vrbenských spolk�, kte�í se zde na prezentaci v klubovn� I. patra (vinárna), jež bude otev�ena do 21 hod., 
pochlubí  prost�ednictvím jejich kronik, vystavených fotografií, dokument�, a dozv�d�t se více o jejich úsp�ších 
a jejich historii.  

Kdo bude mít št�stí, m�že zde i n�co vyhrát, bu� na slosovatelnou vstupenku, nebo cenu v tombole. Ur�it�
nás nezklamete a n�jaký ten los si také koupíte, pom�žete nám alespo� z �ásti pokrýt všechny výdaje na bohaté 
ob�erstvení, hudby, nájem, p�ípravu, úklid a n�které další nutnosti. Rozhodli jsme také, že vznikne-li jakýkoliv 
zisk, v�nujeme ho n�kterému vrbenskému sdružení, pe�ujícímu o handicapované d�ti.  

Tento bál je vlastn� takovým pokusem spolk� se snahou k obnovení zdejších tradic. Dnes již není v silách 
jakéhokoliv sdružení bez podpory a samostatn� po�ádat bály a plesy. Tak nám držte všichni palce a podpo�te nás 
svojí ú�astí, nebo� vyjde-li to, m�žeme bál každoro�n� po�ádat znovu.  

Pro organizaci a p�ípravu byl spolky ustaven p�ípravný výbor, na který se m�žete obracet se svými dotazy, 
nám�ty a p�ipomínkami. 

P�edprodej vstupenek si pak m�žete zajistit u paní Nadi Trzaskalikové ve ST�EŠE ve Vrbn� pod 
Prad�dem, tel. 554 295 195, mob. 605 291 147. 

P�ípravný výbor I. Vrbenského bálu spolk� a sdružení:
Karel Michalus, tel.: 605 300 606, e-mail: k.michalus@worldonline.cz
Na�a 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
La�ka  Lan�iová, tel.: 737 901 175, ladka.dem@seznam.cz
Jan  Zaoral, tel.: 732 235 888,  janzaoral.zsbrok@seznam.cz  
Ond�ej Chalupa, tel.: 739 467 093, e-mail: ondrej.chalupa@vrbnopp.cz
Alena Mlyná�ová, mlynarova.a@seznam.cz
Truda Obrusníková, tel.: 724 040 245  

Za p�ípravný tým, skupina DAKARA 
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LKŽ ve Vrbn� pod prad�dem po�ádá ve spolupráci s MO KS�M tradi�ní 

OSLAVU MDŽ, 
která se koná v sobotu, 12. b�ezna 2011

ve St�edisku kultury a vzd�lávání ST�ECHA ve 14:00 hod 
V kulturním programu vystoupí folklorní soubor „HAVÍ�OVSKÉ BABKY“. 

P�ipraveno bude ob�erstvení i tombola. K  poslechu i tanci bude hrát skupina DUO PRANKOVI. 
Vstupné dobrovolné. 

K ú�asti srde�n� zvou po�adatelé.  

�lenky LKŽ ve Vrbn� p. P. se v únoru sešly na své výro�ní �lenské sch�zi, aby zhodnotily svoji �innost za rok 
2010. P�edsedkyn� pí. Marková ve své zpráv� o �innosti zhodnotila všechny akce, které se v pr�b�hu roku 
uskute�nily. 
�lenské sch�ze se v lo�ském roce konaly jen t�ikrát, o to více však bylo r�zných akcí. V pr�b�hu roku 2010 

byly osmkrát po�ádány tane�ní zábavy pro seniory i ostatní ob�any (�aje o páté). 
V m�síci b�eznu byla ve spoluprácí s MO KS�M uspo�ádána oslava MDŽ s bohatou tombolou.  
30.  dubna  se uskute�nila  „P�edmájová  veselice“,  spojená  s  oslavou  Svátku  práce  a  65. výro�í ukon�ení 

2. sv�tové války. �lenky si p�ipravily krátké recita�ní pásmo a p�ipomn�ly nám vít�zství nad fašismem. Této 
akce se také zú�astnila poslankyn� Parlamentu �R K. Kone�ná a také p�edseda OV KS�M P. Ba�go�, který naše 
akce navšt�vuje pravideln�. 

V dubnu byl také zorganizován dvoudenní zájezd na Velehrad, spojený s prohlídkou kostela a návšt�vou 
státního zámku v Buchlovicích. Ve�er jsme pak p�íjemn� posed�ly ve vinném sklípku. 

V m�síci �ervnu jsme se zú�astnily celokrajského setkání LKŽ ve Frýdku-Místku a také 19. setkání 
Levicových klub� žen Olomouckého kraje na výstavišti v Bohuslávkách, kam jezdíme každým rokem. Opravdu 
málokterý klub se m�že pochlubit tak bohatou �inností. 

Krom� t�chto akcí jsme myslely i na d�ti a lidi postižené povodn�mi na Liberecku a Ústecku. 
Na d�tský tábor, po�ádaný OV KS�M, jsme p�isp�ly menší finan�ní �ástkou. P�i sbírce, organizované MO 

KS�M pro ob�any postižené povodní, jsme krom� osobních p�ísp�vk� v�novaly dalších 300 K� a jedna z našich 
�lenek p�isp�la i v�cným darem ve form� ložního prádla. Vše bylo zasláno OV KS�M v Liberci. Jak nás 
informovala p�edsedkyn� D. Lysáková, vše bylo odesláno do obce Raspenava. 

Zapojily jsme se také do lo�ských parlamentních a komunálních voleb. P�t z našich �lenek pracovalo 
v okrskových volebních komisích a šest bezpartijních �lenek kandidovalo do zastupitelstva za KS�M. Jedna 
z našich �lenek, jež je zárove� i �lenkou KS�M, byla do zastupitelstva zvolena a stala se i �lenkou rady. 

Pozvánka 

Levicový klub žen hodnotil svoji �innost 
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Ve své �innosti nezapomínáme na naše jubilantky a k narozeninám blahop�ejeme na �lenských sch�zích 
s kyti�kou a drobným dárkem. 

Naše �lenská základna se rok od roku zvyšuje. Nyní je nás 39 �lenek. V letošním roce oslavíme p�t let své 
�innosti. Jsme nejmladším klubem v rámci Moravskoslezského kraje. Pat�íme však k t�m nejaktivn�jším. O své 
�innosti pravideln� informujeme ve Zpravodaji.. 

Záv�rem pí. Marková pod�kovala jak �lenkám výboru, tak �adovým �lenkám, za ob�tavou práci p�i 
organizování všech akcí. V��íme, že i rok letošní bude stejn� úsp�šný  

Za LKŽ Ludmila Strnadová 

Kone�n� nastal b�ezen, už se t�šíme na jarní sluní�ko i posezení v zahrad�. P�ece jen byly ty zimní dny 
dlouhé, i když n�které byly zp�íjemn�ny programem. Koncem m�síce ledna zahráli na Kavárni�ce v naší jídeln�
k  poslechu  a  tanci  manželé  Frankovi.  N�kte�í z nás si zazpívali, jiní dokonce zatan�ili. Ješt� nebyl ani konec, 
a my už jsme se t�šili na únorovou Kavárni�ku.  

Tentokrát jsme p�ivítali d�tský tane�ní soubor Zuzanky, který nám p�edvedl krásné country tance. D�ti pod 
vedením u�itelek z vrbenské Základní školy byly moc šikovné a v jednotném oble�ení jim to moc slušelo. Po 
zda�ilém vystoupení byla pro d�ti i naše uživatele p�ipravená spole�ná práce s nám�tem „Jak vytvo�it strom 
podle  fantazie“.  Rozd�lili  jsme  se  do  t�í  skupinek,  k  dispozici  jsme  dostali  barevné  papíry,  kousky  látek 
a pastelky. Bylo velmi zajímavé pozorovat spole�nou tv�r�í �innost dvou r�zných generací. Bohužel, vzhledem 
k nedostatku �asu, jsme výtvory nestihli dokon�it, takže se budeme t�šit na další návšt�vu Zuzanek u nás 
v Domov�, abychom si hotová dílka mohli vystavit v jídeln�.  

V díln�  za�ínáme p�ipravovat  velikono�ní výzdobu - zkoušíme nové techniky, nap�. ubrouskovou, vytvá�íme 
z tzv. slupovacích barev na sklo kv�tiny, vyrábíme nové obrázky nejen  do spole�ných prostor, ale i na pokoje 
uživatel�. V��íme, že se nová výzdoba bude všem líbit a navodí tu správnou jarní atmosféru. 

Ze života senior� - Domov pro seniory Vrbno - Mnichov 
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VÝBOR �ESKÉHO SDRUŽENÍ OB�AN� ZDRAVOTN� POSTIŽENÝCH 
zve všechny své �leny  

na výro�ní �lenskou sch�zi,  
která se koná dne 11. 3. 2011 ve 14 hod. v závodní jídeln� LNH 

Tombola – hudba a volná zábava 
Program �lenské sch�ze: 

Zahájení a úvod, kulturní program, kontrola úkol� z minulé �lenské sch�ze, zpráva o �innosti za rok 2011, 
zpráva o hospoda�ení za rok 2011, zpráva revizní komise, vystoupení host�, diskuse, usnesení 

Za výbor p�edsedkyn�  
E. Obrusníková 

Víme si vždy rady p�i t�íd�ní odpad� z našich domácností? 
Na konci minulého roku se v našich schránkách objevila tiskovina s názvem „T�ídíme“.   

Doufám, že v našich domácnostech neskon�il tento dokument bez p�e�tení v kontejneru. 
Ani v tomto užite�ném pomocníkovi se však neobjevily zcela vy�erpávající informace, proto jsem se rozhodla 
oslovit samotné autory této tiskoviny. S t�mi hospody�kami, které se cht�jí postavit ke t�íd�ní odpad� co 
nejzodpov�dn�ji, se chci nyní pod�lit o to, co se mi poda�ilo zjistit. 

Co pat�í to žlutých, zelených a modrých kontejner�, jist� není t�eba opakovat. Možná ale nevíme, že kelímky 
od jogurt�, sýr�, pomazánek a r�zných jiných potravinových pochoutek nemusíme vyplachovat, sta�í, když je 
dob�e vyprázdníme. Mastnota však p�i recyklaci vadí, proto mastné obaly, zejména obal od stolního oleje, 
musíme �ádn� vypláchnout teplou vodou s obsahem prost�edku na umývání nádobí. Pokud tak neu�iníme, rad�ji 
siln� mastný obal odložíme mezi sm�sný odpad.  

Co s obaly od prost�edk�, ozna�ených oranžovým �tvere�kem jako dráždivé, jsem se zeptala p�ímo jednoho 
z výrobc�. Jedná se o nejr�zn�jší agresivní WC �isti�e, �isti�e pe�ící trouby apod. Pokud obaly od t�chto 
prost�edk� dob�e vyprázdníme a vypláchneme, mohou být odloženy do žlutého kontejneru k recyklaci. Obsahuje-
li však obal zbytky dráždivého prost�edku, pat�í jako nebezpe�ný do sb�rného dvora.  

Také do modrého kontejneru nepat�í papír, který je mastný. K recyklaci nejsou použitelné kartonové obaly od 
vají�ek. Z papírových dokument� není t�eba odstra�ovat kovové spony. 

Použitý textil nepat�í do sm�sného odpadu. Nejlepší je v�novat tento textil charit�, jinak by m�l skon�it ve 
sb�rném dvo�e.  

Kovové  obaly  a  hliníková  ví�ka  (nap�. z jogurt�)  m�žeme  odkládat do sm�sného odpadu, kam odkládáme 
i obaly vyrobené kombinací r�zných materiál�. Výjimku tvo�í nápojové kartony (od mléka, džus� apod.), které 
jsou také vyrobené kombinací více materiál�. Ty se v n�kterých m�stech odkládají do speciálních kontejner�, 
n�kde mohou být odkládány mezi papír nebo plast, ale to jen v p�ípad�, že je na modrém nebo žlutém kontejneru 
dodatková  oranžová  tabulka  k  odložení  nápojových  karton�  vyzývající.  Takové  kontejnery   se   totiž   vozí 
k dalšímu t�íd�ní. Protože kontejnery pro odkládání nápojových karton� v našem m�st� nemáme, nezbývá jiná 
možnost, než je odložit mezi sm�sný odpad.  

Použitý stolní olej z pánví nebo fritovacích nádob v žádném p�ípad� nepat�í do kuchy�ského odpadu ani WC 
mísy. M�li bychom ho slít zp�t do lahve nebo kanystru a odevzdat ve sb�rném dvo�e.  

Musím se ale zmínit, že jsem se o to pokusila a setkala jsem se s po�ádným p�ekvapením. Takže nám z�stává 
nerudovské „kam s ním?“  

Zbytky n�kterých potravin mohou majitelé nemovitostí odkládat do kompostu, ale na kompost nepat�í zbytky 
masa, kosti nebo siln� mastné potraviny.  

Do kompostu pat�í jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (nap�. odpad ze 
zelen�, �ajové sá�ky, sko�ápky od vajec, apod.) 

Záv�rem doporu�uji navštívit stránky www.jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/otazky-a-odpovedi
Helena Rusková 

Pozvánka 

Listárna 
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Stanovisko m�sta k t�íd�ní odpad�
Rozsah  t�íd�ní  odpadu  ve  Vrbn�  se  postupn�  rozši�oval,  jednak   podle   technických 

a organiza�ních podmínek Technických služeb Vrbno s.r.o., které vykonávají pro m�sto 
služby na úseku odpadového hospodá�ství. Informace ke t�íd�ní jsou zve�ejn�ny na webových stránkách TS na 
adrese http://www.tsvrbno.cz/ 

Nápojové kartony v sou�asné dob� ve Vrbn� net�ídíme zvláš�, protože bruntálský odb�ratel vyt�íd�ného plastu 
akceptuje obsah nápojových karton� v této komodit�. Na dot�í�ovací lince v Bruntále (chrán�né dílny) je tento 
odpad vyt�íd�n a PET láhve jsou zde t�íd�ny i podle barev. Pro odb�r použitých olej� nejsou Technické služby 
vybaveny, vrbenští podnikatelé mají smlouvy na likvidaci olej� s mimovrbenskými odb�rateli tohoto odpadu. Ze 
strany ob�an� poptávka dosud nebyla zaznamenána. Na základ� podn�tu paní Ruskové bude vhodné ov��it zájem 
a posoudit reálnost fungování systému sb�ru olej� 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 Karlov� Studánce zamítl. Tak jsem si vzal na pomoc k mé úvaze 
protokol  o výsledku voleb a co z n�j jednozna�n� vyplývá? Volební strana p. Vrabce „Pro rozvoj Karlovy 
Studánky „dostala v hlasování ob�an� jen dva preferen�ní  hlasy  a to p. Vrabec a p. Reichl po jednom, takže 25 
hlas� a všichni ostatní na kandidátce stejn� po 24 hlasech. Odvolání podal p. Vrabec  v��i sdružení  „Prosperita 
K. Studánky“, která dostala jednotn� 36 hlas� ,jen p. Klásek obdržel jeden preferen�ní hlas. O �em to sv�d�í? No 
p�ece u sdružení „Prosperita „bylo do zvláštních volebních seznam� zapsáno p�i samotném volebním aktu  místní 
volební komisí  více jak 30 nových ob�an� K. Studánky, tudíž skoro nikdo z místních a  dlouhodobých obyvatel 
pro n� nehlasoval. Jejich postup však dle vyjád�ení soudu ,není  protizákonný, tak jej musíme p�ijmout, a� se 
nám to líbí,�i ne. Volební strana p. Vrabce „Pro rozvoj „si zajistila hlasy  jen  díky  velkým rodinám svých 
kandidát� na  své kandidátce, což vyplývá ze stejného po�tu všech odevzdaných hlas� 24 a jen  2 preferen�ních, 
a to zejména pak rodiny p. Vrabce, kde  hlasovali všichni v�etn� ze�� a snach.  Jako d�kaz mohu potvrdit, že na 
zvláštním volebním seznamu byla zapsána i p�íslušnice rodiny Vrabcovy, avšak slovenské národnosti, která jako 
jediná mohla hlasovat  na zvláštní volební seznam  a jako jediná se prokazovala  pasem ,jako ob�anka  
Slovenska. To je dosti  zvláštní a v�tšin� ob�an� neznámé, ale �ísla  a výsledky jsou neúprosné a dávají 
jednozna�ný obraz ,že název mého p�ísp�vku je správný a sv�d�í o tom, že n�kte�í lidé jsou p�esv�d�ení o své 
naprosté suverenit�. 

Nakonec  jen jedna poznámka. Jist� p�evážnou �ást ob�an� 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 ost�e kritizovány a sdružení „PROSPERITA“ je 
vyobrazováno jako  jediná spása a dobrodiní  pro naše ob�any . Z uve�ejn�ných �lánk�  vyplývá, že toto sdružení  
je jednozna�n� propojeno  s úplným volebním propadákem skupiny p. Barto�ka.   

Inu  v r á n a    k    v r á n �    s e d á ,   jak praví staré �eské p�ísloví.            Ji�í  Dvo�ák  st. 
  

�editelka ZŠ a MŠ Karlovice Mgr. Hana Vitásková, Bc., odstupuje 
z funkce �editelky školy 

V roce 2004 jsem nastoupila do funkce �editelky základní a mate�ské 
školy. V dob�, 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 plnot�ídní základní školu a v minulém roce se nám dokonce 
poda�ilo rozší�it mate�skou školu o jedno odd�lení. Prvních p�t let jsem se potýkala s výjime�nými  personálními 
zm�nami. Polovinu této doby jsem pracovala bez zástupce �editele. V dnešní dob� je patnácti�lenný pedagogický 
sbor až na dv� výjimky zcela vym�n�n.  P�esto, že nemáme zcela kvalifikovaný sbor, vykazuje naše škola velmi 
dobré výsledky v pedagogické i mimoškolní práci. Výborná umíst�ní v národní sout�ži v jazyce n�meckém, ú�ast 
na olympiádách v rámci regionu, ocen�ní ve výtvarných, recita�ních i p�veckých sout�žích. V mém funk�ním 
období prov��ovala úrove� práce školy dvakrát také �eská školní inspekce. Vždy jsme byli hodnoceni velmi 
dob�e, 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 pod�ízené. P�eji si, aby ve škole panovalo bezpe�né 
ovzduší, plné pracovního elánu a p�átelských vztah�. Mou strategií je vytvá�et kulturu vynikající úrovn� za 
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podpory ostatních, aby mysleli a pracovali v dlouhodobé perspektiv�, protože jen takový p�ístup poskytuje 
možnost pro budoucí rozvoj. P�esto, že jsem mnohdy nucena pracovat v maximáln� nep�íznivých podmínkách, 
zachovávám si sebed�v�ru, motivuji lidi, aby dosahovali co nejlepších výsledk� a vždy jejich snahu ocením. 

 Škola je zam��ena na pé�i o d�ti ze sociáln� znevýhodn�ného prost�edí, d�ti handicapované, ale náležitá pé�e 
je v�nována také d�tem talentovaným.  Spolupracujeme s mnoha poradenskými za�ízeními, tak, abychom 
zabezpe�ili profesionální diagnostiku a p�ístupy ke všem vzniklým problém�m.   
	editelna je vždy otev�ena nejen rodi��m, ale všem, kte�í p�icházejí s novými nápady, jak školu pozdvihnout 

ješt� na lepší úrove�.  Zapojujeme se do r�zných projekt�, n�které si sami vytvá�íme. Výsledkem takového 
zapojení je nap�íklad nau�ná stezka v okolí Karlovic, úprava parku p�ed školou nebo projekt Otev�ená škola, 
který je mým know how, m�j podíl na zpracování i na realizaci však z�izovatel neocenil  žádnou formou.  
Výsledek  mé  práce  a  celého  kolektivu  je  viditelný a bude sloužit nejen škole, ale i ve�ejnosti. V b�eznu 2011 
budu prezentovat v Praze na celostátní konferenci jako p�íklad dobré praxe naši pohádkovou knihu   �arovný   
sv�t  za  tabulí,  kterou  jsme  napsali  a   vydali v  minulém  roce,  tak, aby dobré jméno školy bylo posíleno také 
v    oblasti   public   relations.    Pravideln�    po�ádáme     výstavy   a   vernisáže.   Mým   cílem a sou�ástí 
koncepce školy bylo i zapojení školy do ve�ejného života obce. Zavedla jsem tradici papu�ového bálu, 
maškarního bálu pro d�ti, uspávání brou�k�. Dodnes jsou tyto akce významnou sou�ástí spole�enského života 
v obci.  

V  dob�  mého  p�sobení   na   této   škole   došlo   ke   zm�nám i v materiální oblasti. Po dlouhých bojích se 
mi poda�ilo prosadit vým�nu oken, z�ídily se dv� další odborné u�ebny, tak�ka ve všech t�ídách je nový výškov�
stavitelný nábytek, škola má dv� interaktivní tabule, podporující moderní formy výuky. Image školy roste, škola 
je barevná, stále aktuáln� a vkusn� vyzdobená díky kvalitní práci všech zam�stnanc�. V rámci projektu je 
vybudováno víceú�elové h�išt�, venkovní u�ebna, rozší�ena zahrada v mate�ské škole s herními prvky nejen pro  
„mate�inku“, ale je p�ístupná také ve�ejnosti.  

Stará budova pot�ebuje mnoho rekonstrukcí, musím �ešit opravy a citliv� vybírat ty, které jsou nejaktuáln�jší. 
V sou�asné dob� probíhá rekonstrukce vodovodního za�ízení a sociálního za�ízení v prostorách t�locvi�ny. 

Výrazn� se v dob� mého �editelování zvýšila i hospodá�ská �innost školy. Stojí za tím spousta práce 
s propagací a reklamou.  

O  správném  p�ístupu  k  finan�nímu  plánování,  hospoda�ení   školy,   vytvá�ení   finan�ních   analýz   sv�d�í 
i každoro�ní zlepšený hospodá�ský výsledek. Pravidelné finan�ní kontroly nezjistily po celou dobu žádná 
výrazná pochybení. 

V roce 2007 jsem p�evzala z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje ocen�ní „Výrazná pedagogická 
osobnost roku“. Vysokoškolské pedagogické vzd�lání jsem rozší�ila studiem oboru Školský management 
v bakalá�ském studiu na FF UP v Olomouci. V letošním roce dokon�uji magisterské studium na téže univerzit�, 
obor Andragogika – výchova a vzd�lávání dosp�lých. Studium mi dává p�edpoklady být kvalitním vrcholovým 
manažerem ve všech oblastech, takovým, jakým by m�l �editel školy být. 

31. ledna 2011 jsem elektronickou poštou (datové schránky) obdržela od z�izovatele s podpisem paní starostky 
sv�j platový vým�r. (Veškeré finan�ní zdroje jsou ze státní dotace, nikoli z obecního rozpo�tu.) Z nenárokových 
složek platu mi bylo odebráno 9040,- K�.  P�íplatek za vedení snížen na nejmenší možnou hranici, p�esto, že 
vedu p�t sou�ástí. Z legislativního hlediska je vše v po�ádku. Kam ale zmizelo hledisko morální? Jak m�že 
správný manažer, jakým by m�l starosta obce být, ud�lat tento krok v dob�, kdy škola dosahuje velmi dobrých 
výsledk�, žádná z kontrol nenalezla pochybení, �editelka školy prost�ednictvím výsledk� školy vytvá�í dobré 
jméno  také  obci?  Bez  toho, aby si zajistil p�edem všechny podklady pro ohodnocení? Pokusila jsem se navázat 
s paní starostkou kontakt, bez odezvy. Po t�ech dnech jsem se rozhodla odstoupit z funkce.  Z�izovatel stále 
nereaguje. Dosud neznám d�vody, pro� k tak výraznému snížení platu došlo. M�j odchod není podmín�n pouze 
financemi, jde p�edevším o zp�sob, jakým se mou starostka obce jednala. 

Zanechávám za sebou sedm let poctivého tv�r�ího a kreativního snažení. Nejen, že se škola udržela, ale má 
nastartováno do budoucnosti. Mé vize, koncepce, strategické plánování  a operativní  vedení se neminuly 
ú�inkem, výsledky jsou hmatatelné. Nemohu pracovat v atmosfé�e tlaku, nepochopení a snaze o nad�ízenost ze 
strany z�izovatele. Škola i její z�izovatel jsou v rovnocenném postavení, m�li by být kvalitními partnery. Tento 
zásadní moment vedení obce nepochopilo. 

O  svou  budoucnost  se  nebojím.  Jiná  obec  �i m�sto jist� ocení nejen mé vzd�lání, ale i dosavadní výsledky 
a zkušenosti. 

D�kuji všem, kte�í stáli za mnou. D�kuji svým zam�stnanc�m, rodi��m, všem, kte�í mi pomáhali. D�kuji 
p�edevším d�tem, které mi vždy dodávaly energii a pocit jistoty. 

      Mgr. Hana Vitásková, Bc.   
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Reakce starostky obce na p�ísp�vek �editelky ZŠ a MŠ Karlovice. 
Protože nemám �asu nazbyt, budu reagovat na pocity a polopravdy paní �editelky velmi 

krátce. 
V �lánku mi chybí pod�kování z�izovateli, bez jehož pomoci a finan�ního zajišt�ní by 

v�tšinu svých vizí �i sn� v�bec nedokázala uskute�nit. Jedná se nap�íklad o rozší�ení mate�ské školky, studium 
paní �editelky,  které  bylo  hrazeno  z  p�ísp�vku z�izovatele, projekt otev�ené školy a mnoho dalších záležitostí, 
o kterých se zmi�uje.  

Je zvláštní, že ve svém p�ísp�vku uvádí jen samá pozitiva, negativa neuvádí. 
Nezmi�uje svou míru zásluh na uvád�ných projektech, mnohdy byly minimální, využila jen práce jiných. 

Nezmi�uje ani závažná manažerská pochybení, nedostatky a zbyte�né vícenáklady obce v projektu Otev�ené 
školy. 

Také není pravdou, že by kontroly z�izovatele byly bez nedostatk�, nedostatky nalezeny byly a byly závažné. 
Pokud se jedná o platový vým�r paní �editelky, zd�vodn�ní jeho zm�ny je v n�m uvedeno. �ástka, o kterou jí 

byl snížen p�íplatek souhlasí, je to hrubá mzda. Jen konstatuji, že nešlo o snížení na nejmenší možnou hranici.  
Paní �editelka se nepokusila se mnou navázat žádný kontakt. Nikde jsem nenalezla zprávu s žádostí o sch�zku 

a �ešení situace.  
Rovn�ž nesouhlasí �asové období, ve kterém se vzdala funkce. Svou rezignaci oznámila z�izovateli 
dne 1.2.2011, ne až za 3 dny, jak uvádí. 
Na m� to vše p�sobí tak, že jednala v afektu a bez rozmyslu. 
V záv�ru chci pod�kovat paní �editelce za její práci, ale jen za tu �ást, kterou vykonala opravdu ona sama, 

v�tší zásluhy mají zcela jist� zam�stnanci školy, kterým mé pod�kování pat�í p�edevším. 
      Jana Helekalová, starostka   

  1. 3. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
  1. 3. -  sch�ze OSBD - 16:00 hod - St�echa 
  2. 3. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
  3. 3. -  Univerzita t�etího v�ku - Slune�ní hodiny II. - virtuální - 16:00 hod - St�echa 
  3. 3. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na ZUŠ Vrbno  
  3. 3. -  kurzy „Papírový pedig“ - 9:00 hod za�áte�níci, 17:30 pokro�ilí - St�echa 
  4. 3. -  Cestopisná p�ednáška - Karibské ostrovy - od 19:30 v Libuši Karlova Studánka 
  5. 3. -  „Zumba párty“ - po�ádá ASPV TJ Sokol Vrbno p. P. - 14:00 hod T�locvi�na ZŠ Sokolovna Vrbno 
  5. 3. -  vernisáž výstavy obraz� výtvarníka V. Mahdala z Uh. Brodu - Art galerie Penzion u �eky 
            Karlovice. Výstava potrvá do 20. kv�tna   
  6. 3. -  „Pohádková babi�ka“ pro d�ti a jejich rodi�e - 15:00 hod - St�echa 
  7. 3. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
  7. 3. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
  7. 3. -  cestopisná p�ednáška „Kanada“ - p�ednáší Libor Turek - 18:00 hod - St�echa 
  8. 3. -  Oslava MDŽ „ Kouzelnická šou“ od 19:00 v Libuši Karlova Studánka 
  8. 3. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
  8. 3. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
  9. 3. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
  9. 3. -  vernisáž výstavy „Vizitky“ - vystavuje Jan Sagalinec a fotografií „P�íroda Jeseník�“ -  
            vystavují Rostislav �ernobila a Libor Školoud - 15:30 hod - St�echa. Výstava potrvá do 27. 4. 2011 
  9. 3. -  zahájení výstavy „Pohledy do vesmíru z Evropské jižní observato�e“. Výstava bude 
            zakon�ena 7. 4. 2011 besedou „Konec sv�ta na 20 zp�sob�“ - St�echa 
10. 3. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „M�žeme v��it horoskop�m a homeopatii?“ -  
              p�ednáší Mgr. Libor Voto�ek - 18:00 hod - St�echa 
10. 3. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na ZUŠ Vrbno  
10. 3. -  kurzy „Papírový pedig“ - 9:00 hod za�áte�níci, 17:30 pokro�ilí - St�echa 
10. 3. -  Zasedání „Jeseníky p�es hranici“ - 8:00 hod - St�echa 
11. 3. -  Muzikoterapie divadla Slune�nice od 19:30 v Libuši Karlova Studánka 
11. 3. -  Ve�er u cimbálu - hraje Krnovská cimbálová muzika, košt vína z Jižní Moravy - 18:00 hod - St�echa   
11. 3. -  výro�ní �lenská sch�ze Sdružení ob�an� zdravotn� postižených Vrbno - 14:00 hod -jídelna LNH 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - b�ezen 2011 
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12. 3. - Šachový turnaj dvojic - po�ádá ZŠ a šachový oddíl TJ Sokol - 9:00 hod - St�echa 
12. 3. -  oslava MDŽ - po�ádá LKŽ a MO KS�M Vrbno - 14:00 hod - St�echa 
13. 3. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
14. 3. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
14. 3. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
14. - 18. 3. - motiva�ní kurzy PM Via Olomouc - 8:30 - 14:30 hod - St�echa 
15. 3. -  Recita�ní sout�ž - po�ádá Divadýlko Povidýlko p�i ZŠ - 7:30 hod - St�echa 
15. 3. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
15. 3. -  kurzy „Papírový pedig“ - 9:00 hod pokro�ilí, 17:30 za�áte�níci - St�echa 
16. 3. -  „Lidé z ráje“ - povídání a film o život� a díle spisovatel� K. Klostermanna a J. Vrby. 
              Po�adem provází Ing. Ota Bouzek - 17:00 hod - St�echa 
16. 3. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
17. 3. -  Univerzita t�etího v�ku - Velcí astronomové Evropy I. - virtuální - 16:00 hod - St�echa 
17. 3. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na ZUŠ Vrbno  
17. 3. -  Zasedání „Jeseníky p�es hranici“ - 8:00 hod - St�echa 
17. 3. -  P�ednáška: Um�ní a zdraví od 19:30 v Libuši Karlova Studánka 
18. 3. -  P�ednáška: Partnerské vztahy a grafologie od 19:30 v Libuši Karlova Studánka 
19. 3. -  sout�ž Miss D�tských domov� - po�ádá DD, ZŠ, ŠD a ŠJ Vrbno p. P. - St�echa 
20. 3. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
21. 3. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
21. 3. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
22. 3. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
22. 3. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - 17:00 hod - St�echa 
22. 3. - kurzy „Papírový pedig“ - 9:00 hod pokro�ilí, 17:30 za�áte�níci - St�echa 
23. 3. -  kurz PC mírn� pokro�ilí - 16:00 - 17:30 hod - St�echa 
24. 3. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na ZUŠ Vrbno  
24. 3. -  zasedání Zastupitelstva m�sta Vrbna - 16:00 hod - St�echa 
24. 3. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Jak se rychle vypo�ádat s jarní únavou“ -  
              p�ednáší Ferdinand Janek - 18:00 hod - St�echa 
25. 3. -  sch�ze KS�M - 16:30 hod - St�echa 
25. 3. -  Žena nejen jedna báse� od 19:30 v Libuši Karlova Studánka 
26. 3. -  �lenská sch�ze �eského rybá�ského svazu - 9:00 hod - Penzion Pod Prad�dem 
27. 3. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
28. 3. -  zahájení výstavy fotografií z Islandu a Grónska brn�nského cestovatele Miroslava  
              Panského - Galerie na schodech - Sportovní gymnázium Vrbno - 13:00 hod - výstava 
              potrvá do 30. 4. 2011 
28. 3. -  jazykové kurzy angli�tiny od 17:00 hod - St�echa 
28. 3. -  Žijme zdrav�ji - 18:00 hod - St�echa 
29. 3. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa  
29. 3. -  kurzy „Papírový pedig“ - 9:00 hod pokro�ilí, 17:30 za�áte�níci - St�echa 
31. 3. -  Univerzita t�etího v�ku - Velcí astronomové Evropy II. - virtuální - 16:00 hod - St�echa 
31. 3. -  výuka orientálního tance - v 16:00 hod dívky, v 17:00 hod ženy - t�locvi�na Základní  
              um�lecké školy Vrbno  
  1. 4. - podve�er v knihovn� „Setkání v lese 	áholci“ - 19:00 hod - M�stská knihovna Vrbno  
- do 26. 3. - výstava fotografií student� Sportovního gymnázia a prezentace literárních prací 
  student� ve�erního 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 st�edu aerobic/easy dance + posilování - ASPV - 19:00 hod - t�locvi�na ZŠ Sokolovna  
- každý �tvrtek power yoga - ASPV - 19:00 hod - t�locvi�na ZŠ Sokolovna  
- každou sobotu - Tane�ní ve�ery s živou hudbou - v 19:00 hod v Letních lázních K. Studánka 

Na�a Trzaskaliková 
 St�edisko kultury a vzd�lávání ST	ECHA Vrbno p. P.  
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Vrbno pod Prad�dem – Galerie na schodech – Sportovní gymnázium 
20. 2. – 31. 3. 2011 

Šárka Horáková - Detaily – fotografie 

Vrbno pod Prad�dem – Galerie na schodech – Sportovní gymnázium 
1. 1. – 26. 3. 2011 

výstava fotografií student� školy – prima, sexta  
a prezentace literárních prací student� ve�erního studia 
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Vrbno pod Prad�dem – Galerie na schodech – Sportovní gymnázium 
28. 3. – 30. 4. 2011 

Miroslav Panský, brn�nský cestovatel 
fotografie z Islandu a Grónska  
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26.  b�ezna  1971  se  konala  v tehdejším ZK LNH ve Vrbn� pod Prad�dem  oslava celookresního Dne u�itel�
a práv� tento den je možné nazvat dnem zrodu P�veckého sboru vrbenských u�itel�. 

Podn�tem ke vzniku byl  požadavek okresního výboru odboru školství v Bruntále,  aby vrbenské ROH p�i 
ZDŠ zajistilo kulturní program  (pokud možno nejlevn�jší). Nikdo tehdy na okrese ne�ekal, že by mohl ve Vrbn�
za tak krátkou dobu vzniknout p�vecký sbor, dokonce smíšený a jen z kantor�. 

U�itelka Eva Vacková se chopila dirigentství a byl sestaven a piln� nacvi�en následující program: 
Bed�ich Smetana  - Heslo 
Bed�ich Smetana  - Má hv�zda 
Eugen Sucho�      - Aká si mi krásna 

Tehdy plný sál závodního klubu si potleskem cht�l vynutit p�ídavek (žádný nebyl nacvi�en), sbor tedy 
zazpíval znovu „Heslo“  3x po sob�. 

Kolik bylo zakládajících �len� sboru? 17 žen a 9 muž�. V �ervnu téhož roku sbor na žádost ve�ejnosti 
vystoupil už s bohatším programem, dokonce s klavírním doprovodem u�itelky Jitky �ermákové, a to s úvodním 
sborem z Prodané nev�sty „Pro� bychom se net�šili“. 

Od zá�í 1971 už zpívalo 25 žen a 11 muž�. Postupem �asu p�icházeli (i odcházeli) do p�veckého sboru další 
zp�váci, i z jiných profesí. Za 40 let trvání prošel sbor mnoha zm�nami a úskalími, ale vydrželi jsme, máme za 
sebou mnoho vystoupení a koncert� v celé �R a  úsp�šných reprezentací v zahrani�í a stále si držíme své dobré 
postavení mezi �etnými sbory v republice. 

P�ipravujeme se na jubilejní koncert ke vzniku sboru a zveme tímto srde�n� všechny bývalé �leny  k setkání  
(datum koncertu bude v�as zve�ejn�no). P�ij�te si zavzpomínat!! 

  	ehulková Milada, kroniká�ka sboru 

40 let od založení P�veckého sboru m�sta Vrbna 
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KULTURNÍ  PROGRAM  
  4. 3. –  Cestopisná p�ednáška – Karibské ostrovy   od 19:30 v Libuši 
  8. 3. – Oslava MDŽ: Kouzelnická šou   od 19:00 v Libuši 
11. 3. – Muzikoterapie divadla Slune�nice    od 19:30 v Libuši 
17. 3. – P�ednáška: Um�ní a zdraví   od 19:30 v Libuši 
18. 3. – P�ednáška: Partnerské vztahy a grafologie   od 19:30 v Libuši 
25. 3. –  Žena nejen jedna báse�   od 19:30 v Libuši  
Tane�ní ve�ery s živou hudbou – každou sobotu v 19:00 hod. 
                                                       v Letních lázních 

PROCHÁZKA   PO  KARLOV
   STUDÁNCE
Každý �tvrtek v 15:00 hod, sraz p�ed Libuší. Povídání o míst�, historii i  
o okolí. Provází  Jolana Burgetová - kulturní referentka.(Za p�íznivého po�así) 

LIBUŠE - KNIHOVNA
Pond�lí, st�eda a pátek   17:00 - 18:30 hod.  
v�etn� podávání informací o kulturních po�adech 

LIBUŠE – VELKÁ  JÍDELNA
Každou sobotu v 10:00 hod. p�ednáška léka�e se zdravotní tématikou 

Bohoslužby - Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
Pond�lí až sobota v 16:30 hod. od 16:00 hod. modlitba r�žence 
v ned�li v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba r�žence 

26. 3. – 	ecký ve�er – 19:30 hod - zahradní restaurace Hotelu Minerál  
17. 3. – Jarní koncert – 17:00 hod – koncertní sál ZUŠ 

MULTIFUNK�NÍ VOLNO�ASOVÉ CENTRUM – KINO 
pátek 4. b�ezna 2011 v 17:30 hod. (vstupné 70,- K�) 
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - �ÁST 1 mládeži do 10 let nevhodný, �eský dabing 

sobota 5. b�ezna 2011 v 17:30 hod. (vstupné 60,- K�) - RED p�ístupný od 12 let, �eské titulky 

pátek 11. b�ezna 2011 ve 20:00 hod. (vstupné 60,- K�)
HLAVA - RUCE – SRDCE p�ístupný od 12 let, p�vodní zn�ní 

Lázn� Karlova Studánka 

Kultura ve Zlatých Horách 
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sobota 12. února 2011 v 17:30 hod. (vstupné 70,- K�) - RODINKA mládeži p�ístupný, p�vodní zn�ní 

pátek 18. b�ezna 2011 ve 20:00 hod. (vstupné 60,- K�) 
DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA p�ístupný od 15 let, �eské titulky 

pátek 25. b�ezna ve 20:00 hod. (vstupné 60,- K�) - ZELENÝ SRŠE
 p�ístupný od 12 let, �eské titulky 

sobota 26. b�ezna 2011 v 15:00 hod. a v 17:30 hod. (vstupné 30,- K�) 
ASTRO BOY mládeži p�ístupný, �eský dabing 

sobota 19. b�ezna 2011 v 15:00 hod. a v 17:30 hod. (vstupné 60,- K�) 
LETOPISY NARNIE: PLAVBA JIT	NÍHO POUTNÍKA mládeži p�ístupný 

www.zlatehory.cz - rezerva�ní systém. Rezervace a p�edprodej: v M�stském informa�ním centru  
(Bezru�ova ul.), e-mail: mic@zlatehory.cz, tel.: 584 425 397 

M�stské divadlo Bruntál
tel. 554 712 765/6, divadlo@mubruntal.cz 

�tvrtek 10. 3. v 19 h. nejlepší francouzská hra roku 
Jean-Paul Alegre: AGNES BELLADONE 
Hrají – Nina Divíšková, Kate�ina Machá�ková, A. Kuba�áková, Jan Ka�er / I. Vysko�il, K. Soukop / M.  
Kuba�ák, vstupné 170,-K�

sobota 12. 3. v 17 hodin 
J.Rakowiecki / J. Wittli: SN
HURKA 
Velký výpravný muzikálový p�íb�h o Sn�hurce, zlé královn�, sedmi roztomilých trpaslících a krásném princi.  
Kouzelný p�íb�h na motivy pohádky brat�í Grim� hrají herci T�šínského divadla, vstupné 50,-K�   

st�eda 16. 3. v 19 hodin – sál ZUŠ Bruntál 
VI. abonentní koncert KPH: ORBIS TRIO , vstupné 100,-K�, studenti, senio�i 75,-K�

pond�lí 28. 3. v 19 hodin 
Ute Stein: DOSTANU T
 NA JAHODY 
humorný pohled autorky na lidské vlastnosti, které si v�tšinou nep�iznáme  

st�eda 30. 3. v 19 hodin 
VŠECHNOPARTI�KA 
Karel ŠÍP a Josef NÁHLOVSKÝ  - na téma známého televizního po�adu Všechnopárty, vstupné 175,-K�

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,- K�

M
STSKÉ DIVADLO KRNOV 
úterý 8. b�ezna v 19:30 hodin 
LUCIE BÍLÁ s klavírem Petra Maláska, Vstupné: 350 až 790 K�, 1. �ada 990 K�

pátek 18. b�ezna v 19:30 hodin 
J. B. Moliére: TARTUFFE -  komedie 
Hraje: T�šínské divadlo �eský T�šín, Vstupné: 150  a 130 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

St�edisko volného �asu Mé�a 
ned�le 20. 3. v 15 hodin  
�ert a Ká�a - loutková pohádka, vstupné 30,- K�

Kultura v Bruntále 

Kultura v Krnov�
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Prob�hl pod patronací Zimní královny, která vévodila celé bílo-st�íbrn� nazdobené Sokolovn� a st�ežila naši 
bohatou tombolu.  

P�edtan�ení bylo do poslední chvíle p�ekvapením – byly to 2 šikovné b�išní tane�nice Eliška Riedlová a Zuzka 
Sakalová, které tan�it opravdu um�jí a p�kn� jim to v kostýmu slušelo. 

A jako vždy nám hrál Škrpál a jako vždy skv�le. 
Svatý Kryštof p�ijal do Klubu vrbenských turist� nové �leny: Jaroslava Bohá�e, Vlastu Zwienerovou a naším 

nejstarším turistou se stal Karel Kut z Prahy. 
P�lno�ním p�ekvapením byla pyžamová mašinka v podání našich „mladých“ turist� a jejich oble�ení vyvolalo 

vzpomínky na to, jak vlastn� za�ala tradice našeho Papu�áku. 
P�edch�dcem byl „Pyžamový bál“ na Sokolce, tehdy jen pro �leny oddílu, a pro jeho velký úsp�ch jsme 

následující rok uspo�ádali už i pro ve�ejnost a v Sokolovn� „Papu�ový bál“.     
P�íští ro�ník tedy bude jubilejní a skloubíme oba bály dohromady, bude to Pyžamovo-papu�ový bál. 
Týdeník Region vyhlásil sout�ž o nejlepší ples roku, a proto prosíme naše p�íznivce o hlas našemu Papu�áku 

na adresu:  www.bruntalskydenik.cz. Hlasování potrvá až do konce dubna, kdy prob�hne v Bruntále poslední 
ples. Vít�zný ples si pak p�íští rok m�že natisknout na pozvánky „Nejlepší ples okresu Bruntál v hlasování 
�tená��“. Tak neváhejte a posílejte hlasy, t�eba opravdu vyhrajeme. 

D�kujeme všem našim �len�m, kte�í p�isp�li do tomboly, a také našim v�rným sponzor�m: 
TWI s.r.o., Lesy �R závod Karlovice, Textil M. Šev�íková, Plasty Pa�ák, MEPAC Vrbno, Vzduchotechnika 

Kamenský, Autodoprava N. Klí�ová,  Masáže L. Lan�iová, 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., Pstruha�ství Žalák, Pedikúra L. Kopil�áková, Farma Bovine 
He�manovice,  Minimarket  Demel,  p.  Da�ková,  PC  servis  L.  Koblása,  Cykloservis   P.   Chre�o, PROPOS 
P. Obrusník,  Polykemi s.r.o., Zdravá výživa p. Dlužanská, Hra�ky Jelínek, p. Galle, p. Grecman, p. Sideras, 
Elektro Lindner,  Masna  B.  Opatrný,  KB  Vrbno,  Pedikúra  J.  Jagermanová,  Pstruha�ství  Žalák a Prad�dova 
galerie U Halouzk� Ji�íkov. 

Díky, díky, moc. 
Za Klub vrbenských turist�: J. Kubincová 

�eský rybá�ský svaz, místní organizace Vrbno pod Prad�dem po�ádá 26. b�ezna 2011  v 09:00 hod. 
�lenskou sch�zi. Sch�ze se koná v Penzionu „Pod  Prad�dem“, Jesenická 357. 

Ú�ast �len� nutná. 
 Zve  výbor MO 

9. Papu�ový bál 

Pozvánka 
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Co víme o Evženu Habsbursko-Lotrinském, posledním Habsburkovi, který p�ed 100 lety p�isp�l 
k modernizaci lázní v Karlov� Studánce? 

P�i stávající modernizaci a rekonstrukci láze�ských historických budov v Karlov� Studánce je p�íležitost vrátit 
architektonicky zajímavým objekt�m  i  jejich p�vodní název, který byl v minulosti zpravidla odvozován  od 
jmen �len� císa�ské rodiny, kte�í  se zasadili v dané dob� o jejich výstavbu �i modernizaci. Hned úvodem je na 
míst�  sd�lit, že to byli potomci  císa�ovny Marie Terezie a jejího manžela císa�e Františka I. - Št�pána 
Lotrinského, kte�í od roku 1780 až do roku 1923 se st�ídali na postu velmistra 	ádu n�meckých rytí�� (	NR),  
jimž pat�ilo Bruntálské panství, v�etn� velké rozlohy jesenických les�.  Byl to Maxmilián II. František, poslední 
16. potomek Marie Terezie, který v roce 1780 dal svolení nejen k pr�zkumu lé�ivého minerálního pramene 
v Hinewieder (p�vodní název zdejšího láze�ského místa), který po n�m získal jméno jako pramen Maxmilián�v, 
ale následn� dal popud k výstavb� láze�ských budov, kde od roku 1785 se již pravideln� lé�í pod léka�ským 
dozorem. Za svého nástupce si v ú�adu �ádového velmistra Maxmilián zvolil svého synovce, arcivévodu Karla 
Ludvíka Jana, bratra císa�e Františka II.(I.). Arcivévoda Karel v tomto ú�ad� p�sobil v letech 1801-1804, než jej 
p�edal svému bratru Antonínu Viktorovi, který byl velmistrem v letech 1804-1835. Nutno zde p�ipomenout, že 
Karel je považován za nejúsp�šn�jšího habsburského vojev�dce, nebo� jako první evropský vále�ník porazil 
Napoleona.  V roce 1803 bylo po n�m zdejší láze�ské místo pojmenováno jako Karlsbrun – Karlova Studánka. 
Na postu velmistra se stále st�ídali vysoce postavení �lenové císa�ské rodiny. Karl�v bratranec Maxmilián III.- 
Josef z rodu d´Este - byl velmistrem od roku 1835 do roku 1863, kdy jej vyst�ídal nejmladší Karl�v syn Wilhelm 
(Vilém) rovn�ž vojev�dce, který si za svého nástupce v roli velmistra zvolil svého synovce Evžena, jemuž po 
úmrtí  otce (který byl též Karlovým synem) d�lal poru�níka.  Evžen, vysoce postavený �len císa�ské rodiny tedy 
pat�í v rodokmenu do v�tve habsbursko-lotrinské a na postu velmistra p�sobil v letech 1894-1923. Byla po n�m 
pojmenována vila Eugen, (pozd�ji p�ejmenovaná na „Šárku“).  

Co víme o arcivévodovi Evženovi?  
Narodil se 21. kv�tna 1863 v Židlochovicích na zámku svého otce arcivévodovi Karlu Ferdinandovi, jehož 

otec  byl  arcivévoda  Karel  Ludvík  Jan,  vít�z  nad  Napoleonem  u  Aspern. Evžen byl tedy Karlovým vnukem 
a praprapravnukem Marie Terezie a Františka I.-Št�pána Lotrinského. Otec Evžen�v byl generál kavalerie. Evžen 
m�l  z  prvního  manželství  svého  otce  nevlastní  sestru. Její matka, arcivévodkyn� Alžb�ta, se znovu provdala 
a s arcivévodou Karlem Ferdinandem m�la další d�ti, z nichž Evžen byl nejmladší.  V d�tství pobýval Evžen i se 
sourozenci na hrad� Bouzov. Evžen byl nejmladší z  5 d�tí a i když pro všechny byla výchova v d�tství 
cílev�domá a d�sledná, otec svého nejmladšího  syna Evžena velice miloval až hý�kal. Dráha Evžena byla 
rovn�ž vojenská. Ve 24 letech v roce 1887 složil �eholní slib a následn� byl zvolen koadjutorem (nástupcem) 
velmistra 	NR. Ve vojenské karié�e postupoval arcivévoda Evžen na vyšší posty, až se stal polním maršálem, 
generálem kavalerie v pr�b�hu 1.sv�tové války, kdy byl jmenován velitelem armádní skupiny Tyrolsko na jižní 
front�.    

Zam��me se nyní ve stru�nosti na aktivity, které krom vojenských povinností arcivévoda Evžen konal. Z jeho 
podn�tu  byla zajišt�na d�kladná oprava rezidence �ádu – zámku v Bruntále, kde byla z�ízena obrazová galerie. 
Sumu 20 milion� zlatých vydal Evžen na náro�nou rekonstrukci hradu Bouzova, který mu byl zvlášt� blízký, což 
je znát dodnes návšt�vník�m tohoto krásného hradu, který je vyhledáván filma�i a �etnými návšt�vníky 
cestovního ruchu. Hrad Sovinec se jeho vlivem do�kal elektrifikace v  r. 1904. Hrad Hohenwerfen nedaleko 
Salcburgu byl též z jeho iniciativy krásn� zrekonstruován. Evžen od d�tství miloval hudbu, operu a um�ní. P�i 
výchov� v d�tství byl Evžen se sourozenci motivován k u�ení (které neustávalo ani o prázdninách) skrze ur�ité 
bonusy od u�itel� a vychovatel�, kterých p�i nasbírání v ur�itém množství mohlo být použito k ud�lení odm�ny, 
spo�ívající v možnosti zajít do divadla �i na koncert, zú�astnit se um�lecké produkce. Zájem o um�lecké 
p�edm�ty tak u Evžena vedl k shromážd�ní �ady um�leckých sbírek vysoké hodnoty. Vlastnil nap�íklad 
nejobsáhlejší vysoce hodnotnou sbírku zbraní v celém rakouskouherském mocná�ství. Jeho um�lecké sbírky 
zdobí dodnes mnohé hrady i zámky.  Evžen stál také v letech 1895–1905 u zadání zakázky k tvorb� souboru 
um�leckých maleb - obraz�, které vytvo�il dvorní malí� 	NR ve Vídní Reinhold Völkel.  Jde o soubor obraz�, 
vedut, které ilustrují �ádový nemovitý majetek, z nichž nejkrásn�jší obraz - hrad Slovinec, byl majetkem lázní 
v Karlov� Studánce. Originály jsou dnes na zámku v Bruntále, jejich velmi zda�ilé kopie v celém kompletu zdobí 
hlavní budovu Libuši v Karlov� Studánce na recepci a v láze�ských jídelnách. 

Trocha historie - Evžen Habsbursko-Lotrinský 
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Mimo far, kostel� a škol investoval Evžen velké �ástky do sociálních a zdravotních staveb. Vedle chudobinc�
nechal stav�t nemocnice ve Vrbn� pod Prad�dem, v Bruntále, Opav�, rakouském Friesachu. Velkou iniciativu 
projevil arcivévoda Evžen stavebn� v Lázních Karlova Studánka. Zde to byl Lotrinský (Slezský) d�m stav�ný 
v letech 1909-1912,  elektrárna v roce 1905, ale podíl má Evžen i na stavbách z let 1890-1894, ke kterým pa�ily 
Letní lázn� (Kurbahn) s jedine�nou zast�ešenou kolonádou a napojením na novou technologii, využívající vodu 
z Bílé Opavy, svedenou p�es náhon a elektrárnu do budov a láze�ských park�, které oživovaly vodotrysky. 
Dodnes zkrášlují vnit�ní láze�ské území a vylepšují lé�ivé klima tyto vodotrysky (v�etn� toho, který se na zimu 
nechává zamrznout p�i postupném vytvo�ení 14-15 m vysokého ledového kuželu). K dalším budovám v této dob�
stav�ným, pat�ila vila Evžen (stávající Šárka, která nyní po rekonstrukci se vrací k úvodnímu názvu), dále vila 
Wilhelm (Vlasta), vila Paula (která v r. 1914 vyho�ela), Terasový d�m (dnešní Kamzík). Je tomu již 100 let, co 
arcivévoda Evžen nechal vybudovat silnici, spojující Karlovu Studánku s Ov�árnou, ale též i silnici, spojující 
lázn� (její osadu Hubertov) s nedalekou obcí Vidly.   

Obhospoda�ování lesa, stejn� tak pé�e o zv��, myslivost a lov, pat�ilo tradi�n� k �innostem, kterým ze strany 
�ádu byla v�nována velká pozornost. 	NR rytí�� v minulých stoletích vlastnil zna�nou �ást jesenických les�. 
Hospoda�ení v lese bylo v rovnováze s pé�í o zv��, myslivost a lov. K spole�enskému bontonu mnoha 
šlechtických rod�, ale i habsburských panovník�, pat�il lov. Myslivost m�la „zelenou“ od panovníka, kterým byl 
v letech  1848-1916 císa� František Josef I. Jemu tedy zv�� pat�ila v celém rakousko-uherském mocná�ství.  Již 
od roku 1870 usilovali správci Hubertovského  polesí o vysazení kamzík� do jesenických hor.   Ale až p�ímluva  
arcivévody Evžena u císa�e, svého strýce (který mu byl i za kmotra),  p�im�la mocná�e, též vášnivého lovce, aby  
souhlasil s myšlenkou, vydat r.1913 n�kolik kus�  kamzi�í zv��e z rakouských dvorních revír� (Alp) k vysazení 
do Hubertovského polesí 	ádu n�meckých rytí��.  Po vy�ešení problém�, které v prvních letech bylo zapot�ebí 
p�ekonávat s jejich dopravováním a vysazováním do volné p�írody, horští kamzíci z Alp v Jeseníkách 
zdomácn�li a dnes pot�ší nejednoho turistu nebo lyža�e na b�žkách. Kamzíky lze b�žn� zahlédnout na stráních, 
navazujících na h�ebenové p�ší cesty na moravskoslezském pomezí na jihozápad od Prad�du, u Petrových 
kamen�, �i na Vysoké holi u Kamzi�níku, nebo v Suti a ve Velké kotlin� Hrubého Jeseníku.  

Zásadní zm�ny nastaly vlivem I. sv�tové války. Evženovu snahu dovést �ád k rozkv�tu rozmetala I. sv�tová 
válka a zánik „starého sv�ta“. Nové skupiny nástupnických  stát�  se  odtahovaly  od  všeho, co p�ipomínalo 
habsburský p�vod. Majetek �ádu, v�etn� lázní v Karlov� Studánce, byl ohrožen konfiskací. Proto arcivévoda 
Evžen, v zájmu hesla „rad�ji prospívat, než stát v �ele“, vzhledem k protihabsburským náladám abdikoval v roce 
1923 z velmistrovského postu  v �ele  	NR.  	ádový majetek  s rozpínajícím se nacismem nakonec �ádu zabavil 
Hitler v r.1938 a 	NR zrušil, když jej p�i�adil k nep�átel�m „	íše“ pro jeho stanoviska  a  postoje.   

Záv�r života arcivévody Evžena.  
Evžen v letech 1919 -1934 žil ve Švýcarsku, kam odešel po p�ijetí „Zákona o Habsburcích“    v rakouském 

parlamentu, který krom jiného vyhoš�oval z Rakouska �leny „arcidomu“, kte�í se nez�ekli p�íslušenství 
k císa�ské rodin� Habsburk�, jejichž rod byl v Evrop� u moci tisíc let (v �eských zemích 4 poslední století p�ed 
válkou). Do Rakouska se mohl arcivévoda Evžen vrátit až v r.1934,  kdy jej rakouští ob�asné v�ele vítali.  Do 
roku  1938  potom  žil   jako  prostý  �ádový  rytí�  v  konventu 	NR v Gumpldskirchenu v Dolních Rakousích.  
V pr�b�hu II. sv�tové války žil Evžen ve Vídni a od r. 1945 do své  smrti  v Igisu,  nedaleko  Insbrucku.  Zem�el 
v 91 letech, 30. prosince 1954, v Meranu. Je poh�ben v kostele sv. Jakuba v  Insbrucku, vedle prvního velmistra 
	NR z habsburského rodu, arcivévody Maxmiliána I.(III.) (1558-1618).   

Evžen a jeho vztah k majetku. 
Díky výchov�, vzd�lání, postavení a p�ehledu, který p�i p�sobení po celé dunajské monarchii   arcivévoda 

Evžen získal, dokázal mistrovsky podporovat pr�mysl, ale i sociální a zdravotní služby, pé�i o p�írodu a horskou 
správu. Rozum�l um�ní, které kvalifikovan� podporoval. Majetek  dokázal zužitkovat ve prosp�ch druhých, což 
ilustruje jeho citát: „Št�stí �lov�ka nespo�ívá v tom, že disponuje p�ebytkem dobových statk�, nýbrž v tom, že je 
spokojen s nejnutn�jším.“  

Historii lze zaml�et, ale ne zm�nit. 
Tak jako po I. sv�tové válce byly ni�eny symboly Habsburk� a veškerá jejich �innost byla nejednou 

zatracována, d�jinné události byly zaml�ovány, velmi �asto též zkreslovány, stávalo se tak též pozd�ji i za 
totalitních režim�. Pravdu však nelze  uml�et. A jestliže n�kte�í z našich p�edch�dc� pot�ebovali si historii 
p�izp�sobit, stejn� se jim to nepoda�ilo. Tímto p�ísp�vkem chceme poukázat na minulost i zásluhy habsburského 
arcivévody  Evžena, jehož jméno se bude nyní vracet i zrekonstruovanému láze�skému objektu (vile), která jeho 
zásluhou byla vybudována (a proto po n�m pojmenována) v Karlov� Studánce v roce 1890.     
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,,Kniha bez p�íb�hu je jako rotoped pro cyklistu. /Leonard Medek/ 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  WALTERS, G.:  Hon na vále�né zlo�ince.  Praha : Slovart, 2010. 
Jak nacisti�tí vále�ní zlo�inci utíkali a jak se po nich pátralo, aby mohli být postaveni p�ed soud. 
2.:  SILNÝ, M.:  Každý kopec stojí za… …to.  Plze� : Cykloknihy, 2010.
3.:   B	EZINOVÁ, T.:  Návrat zmizelého letce.  Praha : Rybka Publishers, 2010. 
Pátráni po dramatickém osudu �eského polárníka Jana B�eziny. 
4.:  ROSSAVIK, F.:  Deváté dít�.  Zlín : Kniha Zlín, 2010. 
Židovský chlapec z �eskoslovenska v rodin� norského fašisty. 
5.:  HAY, L.L.:  Poznejte dobro v sob� !  Praha : Pragma, 2010. 
Jak se nau�it používat afirmace. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  MARKOVÁ, J.:  Opera nás baví.  Praha : Práh, 2010. 
První kniha o ope�e pro d�ti i rodi�e. 

2.:  NOVOTNÁ, A.:  Balet nás baví.  Praha : Práh, 2010. 
První kniha o baletu pro d�ti a rodi�e. 

…z beletrie 
1.:  SIMMONS, D.:  Black Hills.  Plze� : Plejáda, 2010. 
Ve svém nejnov�jším románu nás Dan Simmons zavádí mezi americké indiány. Úst�ední postavou je Paha 

Sapa, p�íslušník kmene Lakot�. Roku 1876, když byl ješt� malý chlapec, do n�j po bitv� u Little Big Hornu 
vstoupil duch padlého generála Custera. Paha Sapa je tak ,,odsouzen“ k tomu, že musí cht� necht� naslouchat 
jeho myšlenkám a vzpomínkám, jež jsou �asto velmi intimního rázu. 

2.: KING, S.:  Pod kupolí.  Praha : Beta, 2010. 
Malé m�ste�ko od�ízne od okolního sv�ta neproniknutelná bariéra neznámého p�vodu a obyvatelé jsou náhle 

ponecháni sami sob�. Ovzduší je postupn� zne�iš�ováno, zásoby potravin se postupn� ten�í, energetické zdroje 
docházejí, pokusy o proražení bariéry jsou marné. Vláda státu, do n�hož m�ste�ko náleží, je bez ohledu na 
veškeré své zdroje bezmocná a m�že pouze zven�í p�ihlížet. 

3.: BINET, L.:  HHhH.  Praha : Argo, 2010. 
Je kv�ten 1942 a výsadká�i Jozef Tan�ík a Jan Kubiš se p�ipravují na cíl operace Antropoid : zabít Reinharda 

Hendricha, zastupujícího �íšského protektora Protektorátu �echy a Morava, „pražského kata“ a „blon�atou 
bestii“. Druhého nejvyššího muže v hierarchii SS provází šeptem pronášená tajemná zkratka HHhH : Himmlers 
Firn heist Hendrich – Himmler�v mozek se jmenuje Heidrich. Ne nadarmo – Hendrich totiž pat�í k hlavním 
organizátor�m židovského holocaustu neboli Endlösungu…Román získal Goncourtovu cenu 2010 za nejlepší 
románovou prvotinu. 

 4.:  RIDPAT, M.:  Predátor.  Plze� : Plejáda, 2010. 
 Špi�ková investi�ní banka Bloomfield Weiss po�ádá výcvikový program, kam se dostanou jen ti z nejlepších 

v oboru, aby se z nich stali prvot�ídní obchodníci – cílev�domí, draví a vít�zní. B�hem tohoto programu se 
setkávají Chris a Lenka, kte�í spole�n� s ostatními ú�astníky tvo�í úzce spjatou skupinu ambiciózních lidí. 
Všichni cht�jí usp�t, všichni pracují tvrd� a neúnavn� a jejich osudy se mezitím proplétají víc, než sami tuší.

5.:  GROSSMAN, D.:  Mít s kým b�žet.  Praha : Mladá fronta, 2010. 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v b�eznu 
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Román Mít s kým b�žet pat�í k nejúsp�šn�jším knihám p�edního izraelského prozaika Davida Grossmana. 
Zam��uje se na odcizení mezi rodi�i a d�tmi, drogovou závislost, zneužívání druhých a vnit�ní sílu jedince. 

6.:  PAWLOWSKÁ, H.:  Ješt� že nejsem papež.  Praha:  Motto, 2010. 
Soubor aktuálních povídek a fejeton�, které jsou ur�eny i pro všechny, kte�í nejsou in. Halina Pawlowská své 

post�ehy ko�ení vydatnou porcí sebeironie, vtipné nadsázky a prozrazuje mnoho ze svého soukromí. Všechno 
v této knize kon�í dob�e, protože autorka �íká „V��ím v happy endy“. 

7.:  ERSKINE, B.:  D�dictví minulosti.  Praha: Brána, 2010. 
D�j svého nového, v po�adí jedenáctého románu, postavila autorka op�t na prolínání dvou velmi vzdálených 

�asových rovin. V té historické se vrací o dv� tisíciletí zp�t, do Británie osídlované �ímany v dobách po�átku 
k�es�anství a jeho st�et� s vírou keltských druid�. I sou�asná hrdinka Abi Ruthefordová, viká�ka anglikánské 
církve,  musí  hned  ve  svém  prvním  p�sobišti  na  farnosti  v  Cambridgi �elit p�edsudk�m nejen pro své mládí 
a vzhled, ale hlavn� pro své neobvyklé lé�itelské a vizioná�ské schopnosti. Její út�k do Glastonbury, posvátného 
kraje plného tajemství, oživí dávný p�íb�h lásky, zrady a pomsty, a zárove	 pom�že pronásledované hrdince 
p�ekonat složité životní nástrahy. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  DITERLIZZI, T.:  Kronika rodu Spiderwick� – a co bylo potom. Kniha 3. Veli�enstvo sa�.   Praha: 

Knižní klub, 2010. 
Jednou za p�t set let se probouzejí hromotluci a pustoší celý kraj. Jenže Nick Vargas z Floridy se zoufale 

zmýlil, když je s pomocí svých sourozenc� i Makléry, Jarda a Simona Graceových vlákal do mo�e. Netvo�i m�li 
splnit d�ležitý úkol. 

2.:  LANCZOVÁ, L.:  T�ináctá komnata. Líbeznice : Víkend, 2010. 
N�kdy sta�í málo, aby se život obrátil naruby. V p�ípad� sympatické studentky Lindy je to jedno neopatrné 

pro�eknutí mámina p�ítele – a najednou je všechno jinak. Zprvu odmítá uv��it, pak se za�nou objevovat 
pochybnosti. Je možné, že jí táta s mámou tolik let lhali ? A pokud oni nejsou její rodi�e, komu se vlastn�
narodila ? Kdo ji p�ivedl na sv�t – a pro� se jí z�ekl …? 

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

Tomáš   Še mbe r a  Vrbno pod Prad�dem 

Marek   Ze máne k   Vrbno pod Prad�dem 

Vlastimil   Ml �oc h   Vrbno pod Prad�dem 

Ji�í   Ti ahni bo k   Vrbno pod Prad�dem 

   Tamara   G as i dl o vá  Vrbno pod Prad�dem 

   Josef   Ška�up a   Vrbno pod Prad�dem 

   Zde�ka   Vi kar t o vs ká   Vrbno pod Prad�dem 

   Vlasta   B ambuš ko v á   Vrbno pod Prad�dem 

   Milada   Do upo vc o vá   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  

   Vanesa   Si l ni co vá   Vrbno pod Prad�dem 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 



53. strana

ZPRAVODAJ

Blahop�ejeme 

Dne 2. b�ezna 2011 oslaví 60 let 

MUDr. Stanislav Koudelka. 

Milý Stando, p�ejeme Ti krátce  
– zdraví, št�stí k Tvojí šedesátce. 

Kdo zná Tvoje ruce zlaté, má T� každý rád, 
p�ejeme Ti proto všichni ješt� dvakrát šedesát.  

Spolupracovníci, pacienti a kamarádi. 

Dne 4. b�ezna 2011 se dožívá krásného jubilea 80 let  
naše milovaná maminka, babi�ka a prababi�ka 

paní Libuše Chodilová 
z Karlovy Studánky. 

Všechno nejlepší, hodn� zdraví a spokojenosti  
v kruhu svých nejbližších  

Ti do dalších let p�ejí dcery Dana a Hana s rodinami,  
vnu�ky Jana, Blanka a Hana s rodinami  

a pravnou�ata Jani�ka, Rade�ek a Adélka.  

Dne 7. b�ezna 2011 oslaví krásné 70. narozeniny 

pan Josef Vondra 
z Vrbna pod Prad�dem. 

„Zdraví a� Ti vždycky slouží, a� máš úsm�v na tvá�i,  
a� Ti každá žití chvilka, jak hv�zdi�ka zazá�í“. 

Všechno nejlepší k narozeninám, Ti ze srdce p�ejí manželka Erika,  
dcera Lenka s manželem Milanem,  

vnou�ata Andrejka, Nikolka a Žanetka.  

Dne 31. 3. 2011 
oslaví své kulaté narozeniny 

pan Petr Jurašík 
z Vrbna pod Prad�dem  

Hodn� št�stí, zdraví a pevné nervy  
do dalších kilometr� bez nehod p�eje „Kolektiv z hosp�dky“. 
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Vzpomínáme 

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

V lednu 2011 jsme se rozlou�ili s našim drahým 

panem Milanem Burkartem 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

Dne 20. února jsme vzpomn�li jeho nedožitých 56 let. 
S láskou vzpomíná manželka Jana, dcery Kristýna a Jani�ka,  

maminka a sestry Liba a Draha s rodinami. 

„Ve�er se nad krajinou snesl, soumrak padal do polí, 
v té chvíli Tvé srdce ztichlo, a už T� nic nebolí“. 

Dne 1. b�ezna 2011 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

pana Josefa Korcha 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

D�kujeme za tichou vzpomínku.  
S láskou vzpomíná manželka s rodinou. 

Dne 2. b�ezna 2011 by se dožil 75 let 

pan Milan Kauer 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná celá rodina. 

Bolest s léty zeslábne, ani nikdy neustane. 
PRO�?“ 

Dne 5. b�ezna 2011 uplyne 15 smutných let, kdy nám náhle odešla naše 

Kamilka Honzíková, 
roz. Zh�ívalová 

Nikdy nezapomeneme. Za rodinu maminka. 
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„T�žko se s Tebou lou�ilo, t�žko je bez Tebe žít, láska však smrtí nekon�í,  
v srdci T� stále budeme mít“. 

Dne 12. b�ezna 2011 vzpomeneme 25. smutné výro�í od chvíle,  
kdy nás bez sl�vka rozlou�ení opustil náš drahý manžel, tatínek a d�de�ek 

pan Ladislav Doležel 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Drahomíra,  
syn Ladislav s manželkou,  

dcera Milada s manželem a vnou�ata Radim, Michal,  
Michaela a Miladka. D�kujeme všem, kdo vzpomenou s námi.  

„Že �as ránu zahojí, je jen zdání. V srdci z�stává bolest a vzpomínání“. 
Dne 21. b�ezna 2011 vzpomeneme 4. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 

pan Ji�í Horák 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

Dne 24. dubna 2011 vzpomeneme jeho nedožitých 60 let. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka Kristina, dcera Kristina, syn Petr  

a rodina Neugebauerova.  

„Maminko moje, prosím vra� se, já už na T� �ekám, p�t let už vzlykám. 
Pro� se mi nevrátíš a sv�j úsm�v nenavrátíš.....“ 

Dne 23. b�ezna 2011 si p�ipomeneme p�t let od úmrtí  
naší milované maminky, dcery a tchýn�

paní Miloslavy Ryškové. 

a 28. kv�tna si také p�ipomeneme nedožité 55. narozeniny. 
S láskou a úctou vzpomínají maminka Marie a syn Ji�í s rodinou. 

Kdo jste ji znali, vzpome�te s námi. 

„Jeho život byla radost a práce, pro vše dobré m�l cit. 
Dobré srdce utichlo a p�ece nezem�elo, v pam�ti bude stále žít“. 

Dne 21. b�ezna 2011 vzpomeneme 4. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 

pan Ji�í Horák  
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

S láskou a úctou stále vzpomínají sestry Marta a Draha s rodinami.  
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„Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná“. 
Dne 23. b�ezna 2011 vzpomeneme 5. smutné výro�í úmrtí 

paní Miloslavy Ryškové 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Nikdy nezapomeneme. Manžel a synové.  

Dne 23. b�ezna 2011 uplyne 15 let od úmrtí 

pana Emila Petr�
z Vrbna pod Prad�dem.  

Vzpomíná celá rodina.  

Dne 27. b�ezna 2011 vzpomeneme 2. smutné výro�í úmrtí 

paní Ireny Hradilové 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

S láskou vzpomíná dcera Zuzana s Jarkem, bratr a sestry s rodinami. 

Dne 25. b�ezna 2011 vzpomeneme 10. smutné výro�í,  
kdy nás navždy opustil manžel a tatínek 

pan Josef Jurašík 
z Vrbna pod Prad�dem.  

„Když našemu drahému život zhasne, ztratíme vše, co bylo krásné“. 
S láskou vzpomíná manželka, dcera a celá rodina.  
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Ú s p � š n é    s n í ž e n í    n a d v á h y

pod odborným dohledem 
D i s k r é t n � !   Individuální p�ístup 

Bližší informace: 777 280 743 

Jste podnikatel – OSV�? - Nabízím Vám vedení da�ové evidence  
(d�íve jednoduché ú�etnictví), vystavování faktur a ostatních doklad�, v�etn� vypracování 
da�ového p�iznání. Dana Vítková, Mnichov 99, Vrbno pod Prad�dem, tel. 554 752 405. 

Okresní stavební bytové družstvo Bruntál nabízí do užívání  
za úhradu družstevní byt o vel. 1+3 ve 2. podlaží na ul. Sadová 437 ve Vrbn� pod Prad�dem.  

Tel. 554 7514 742 (volejte ve všední dny v dopoledních hodinách). 

Inzerce 

„Cokoliv jsme na Tob� milovali a �emukoliv jsme se obdivovali, 
to trvá a potrvá v našich srdcích“. 

Dne 29. b�ezna 2011 to bude jeden rok, co nás navždy opustil 

pan Hugo Machetanz 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

S láskou vzpomíná syn Eduard s rodinou. 
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Co bude náplní vaší práce: 

� Nákup materiálu, zboží a služeb pro zajišt�ní výroby 
� Optimalizace skladových zásob, dopravních náklad�, koordinace logistických tok�  
� Komunikace s dodavateli a obchodními zástupci, zajišt�ní spedice, importu a obal�
� ���������	�� �����������'	
� 	���� �$
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Pokud vás naše nabídka zaujala anebo máte zájem o podrobn�jší informace, neváhejte 
kontaktovat naše personální odd�lení: tel. 554 751 985, 733 529 506, www.twi.cz
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