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Vážení �tená�i našeho Zpravodaje, 

dostáváte do rukou první �íslo m�sí�níku roku 2012. Jaký nový rok bude? T�šíme se, co nového 
zajímavého p�inese, nebo máme obavy, jaké zkoušky a t�žkosti nás �ekají? Je možné jen �ekat, co se 
bude dít a pak ukázat na n�koho, kdo vše zp�sobil. Nebo se osm�lujeme vstoupit do nového roku 
jinak, s pozitivní myslí a rozhodnutím, prost� trochu jinak: chceme si letos splnit sv�j zám�r, p�ání, 
u�init n�co pro blízkého, koho mám rád, nebo n�co pro širší okolí. V tom p�ípad� pak bude 
jednoduché pojmenovat toho, kdo byl zodpov�dný, kdo to zvládl, … nebo také „spískal“. Obojí se 
stává, nicmén� d�ležité je za�ít dobrou myšlenkou a pak ji realizovat. Nebát se osobní 
zodpov�dnosti.  

P�ed Vánoci jsme prožívali smutné chvíle po oznámení, že zem�el Václav Havel, symbol 
demokratických zm�n ve spole�nosti, osobnost nesoucí v sob� víru, že pravda a láska vít�zí. P�esto, 
že názory na jeho p�sobení v �ele státu mají lidé r�zné, jedno mu neup�ou: tento �lov�k se nebál nést 
osobní odpov�dnost. A co se týká jeho životního motta, že pravda a láska zvít�zí nad lží a nenávistí? 
Zdá se být tolik prosté a z�ejmé, ale ob�as se stává ter�em výsm�chu. Stejn� jako lze nejsnáze hledat 
ter�e mezi nejslabšími. Bývá obtížné, a možná nejobtížn�jší, bránit zdánliv� jednoduché pravdy. 
Vysv�tluji si to tím, že povrchnost je asi módní a nejsnazší je ukazovat prstem na toho �i onoho. 
Krom� toho vyžadují zjednodušující, povrchní záv�ry a �ešení mén� �asu a mén� p�emýšlení. 
Krátkodob� snad takové p�ístupy mohou sloužit ale…. Václav Havel m�l své vize o spole�nosti 
nejen pro dnešní den, ale hlavn� pro budoucnost, ctil hodnoty, spravedlnost a pravdu. Nejenom tím 
nám m�že být vzorem.  

Ješt� zp�t do místních pom�r� a k místním vzor�m. P�ed Vánoci jsme díky panu Ing. Petru 
Grossovi mohli op�t v p�ístavb� M�Ú podávat váno�ní bramborový salát s �ízkem n�kterým našim 
spoluob�an�m.  T�m,  jimž  p�i  výši  jejich  p�íjmu  p�išlo  takové  pohošt�ní vhod, nebo také bydlí 
v podmínkách, kde se váno�ní vyva�ování ani p�ipravit nedá. Ale co bylo d�ležit�jší, setkali jsme se 
v p�íjemné atmosfé�e a pop�áli si vzájemn� klidné svátky.  Krom�  pana  Ing. Grosse  byly  p�ítomny 
i kolegyn� z ú�adu paní Olehlová, Ing. Pešatová a Ing. Müllerová, abychom spole�n� talí�
s váno�ním menu lidem podaly. Spole�n� jsme zvládli obsloužit všechny p�ítomné. Pro �adu lidí, 
kte�í v minulém roce pracovali na ve�ejných prostranstvích, jsme tak mohli naopak n�co ud�lat my. 
Vážený pane Grossi, d�kuji Vám za dobrou myšlenku a její realizaci! 

V��íme tomu, že se na sv�t� d�jí v�ci dobré a špatné ve vyváženém pom�ru. Pozitivních zpráv 
v médiích však není nikdy dost, aby vyvážily ty negativní. Které asi vydavatel�m více vyd�lají!? 
Máme  tu výhodu, že na informacích nemusíme vytvá�et zisk. Co kdybychom z�ídili na webu m�sta 
i ve Zpravodaji speciální stránku pozitivních zpráv?  

Pak do nového roku 2012 p�eji Vám všem zdraví, št�stí a úsp�chy a všem dopisovatel�m na 
stránku pozitivních zpráv bystré o�i, moudrý p�ehled a rozvážný úsudek. 

Ing. Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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Ob�ané m�sta Vrbna pod Prad�dem s bolestí a zármutkem p�ijali zprávu o úmrtí Václava Havla, posledního 
federálního a prvního �eského prezidenta, politika, dramatika a zaníceného demokrata a Evropana. Zesnul ve 
spánku na Hráde�ku v ned�li 18. prosince 2011. Ve své mysli uchováme vzpomínku na �lov�ka dobrého srdce 
a otev�ené mysli, který pro svou zemi a nás všechny mnohé vykonal. V kondolen�ní knize, která byla od 
pond�lí až do poh�bu Václava Havla v pátek 23. prosince umístn�na na chodb� M�stského ú�adu ve Vrbn� pod 
Prad�dem, desítky ob�an� m�sta vyjád�ily podpisem hlubokou soustrast a podporu blízkým. 

Rada m�sta ocenila t�i osobnosti a jeden tým
Záv�r roku je tím správným okamžikem k ocen�ní mimo�ádných skutk�. Rada m�sta Vrbna pod Prad�dem 

rozhodla v roce 400. výro�í povýšení osady na svobodné horní m�sto ocenit Spolek P�átelé Vrbenska, který se 
zasloužil o sestavení a vydání knihy „Vrbno pod Prad�dem – Ohlédnutí za minulostí dávnou i nedávnou.“ 
Ocen�ní z rukou starostky Ing. Heleny Kudelové a místostarosty Ing. Miloše Lasoty p�evzal p�edseda Spolku 
P�átelé Vrbenska Karel Michalus. Rada  m�sta také vyjád�ila pod�kování dv�ma výjime�ným pedagog�m – 
PaedDr.  Michaele  Hradilové,  která  se  zasloužila  o  založení Sportovního gymnázia, léta byla jeho �editelkou 
a poté, co se z m�sta odst�hovala, systematicky sbírá data a sestavila kroniky m�sta z let 2000 – 2007 v roli 
kroniká�ky; druhým ocen�ným je Ivan Hába, dlouholetý, dnes už bývalý, �editel vrbenské Základní školy, který 
sv�j volný �as v�nuje také mnohým aktivitám ve prosp�ch d�tí i ostatních ob�an� m�sta, zejména pak trénink�m 
malých sportovc� v�etn� šachist�. Ocen�n byl také podnikatelský po�in – Rada m�sta vyjád�ila vrbenskému 
podnikateli Rostislavu Srostlíkovi uznání za zda�ilou investici, nový výrobní provoz postavený na ulici Nádražní 
v �ásti bývalého areálu Odetka, který respektuje moderní m�stskou architekturu. Ocen�ným blahop�ejeme. 

Knihy se budou vydávat až do konce února
Na radnici za�al v prosinci výdej knihy „Vrbno pod Prad�dem – Ohlédnutí za minulostí dávnou i nedávnou.“ 

Ur�ena je výlu�n� do vrbenských domácností, jako dárek m�sta svým ob�an�m v roce 400. výro�í povýšení 
Vrbna na m�sto a k Vánoc�m. M�stský ú�ad zadal výrobu o�íslovaných odb�rních kupon� místní tiskárn�, aby se 
dostaly v po�tu jednoho kusu do poštovních schránek všech domácností ve Vrbn�, místních �ástech Mnichov, 
Železná i do Videl a Bílého Potoka. Distribuce novoro�ních p�ání s t�mito kupony pak objednal ve smyslu 
nabídek pošty jako roznos „informace“ u �eské pošty. Na rozdíl od roznosu „reklamního letáku“ je forma 
roznosu „informace“ ur�ena do všech schránek, i t�ch, jejichž majitel upozor�uje doru�ovatele, aby mu nebyly 
vhazovány reklamy. Netušili jsme, co se m�že stát, vrbenská pošta totiž odlišn� od objednávky pojala p�ání 
s kuponem jako reklamní záležitost, karti�ky zasunula do jiných leták� a zahájila jejich doru�ování. A tak se 
stalo, že se do n�kterých domácností kupon nedostal v�bec, n�které domácnosti dostaly kupon� hned n�kolik 
(patrn� i díky dobrák�m soused�m, kte�í letáky ani neprohlížejí a zasunou je jiným do schránek), jiní zase 
kupony nev�domky vyhodili práv� s letáky. A aby zmatk� nebylo málo, pošta doru�ila desítky kupon� také do 
Karlovy Studánky a Ludvíkova, tedy do sousedních obcí a lidem, kte�í na výdej knížky zdarma nemají nárok. 
Proto jsme na radnici museli p�ikro�it k mén� populárním krok�m, kdy se každý kupon musí ozna�it jménem, 
p�íjmením a adresou odb�ratele a navrch jeho podpisem. Následn� se kupony evidují podle ulic a dom�. Je s tím 
neskute�n� mnoho zbyte�né práce, pokud chceme ob�an�m zaru�it, že i do jejich rodiny se tato zajímavá kniha 
dostane, a sou�asn�, že si jejich sousedé neodeberou t�eba hned t�i výtisky. Už v týdnu p�ed Vánocemi jsme 
mohli  dát  lidem,  kte�í  z�stali bez kupon�, dobrou zprávu, tedy že svou knihu skute�n� dostanou, a za�ali jsme 
s  jejím výdejem  pouze  na  podpis. Knih máme dostatek, to znamená pro každou domácnost (schránku) jednu, 

Zprávy z radnice 
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 vydávat se budou až do konce února. Teprve pak, pokud z�stanou volné nevyzvednuté výtisky, mohou jít zbylé 
knihy do volného prodeje. Je nám líto, že vzniklá situace zp�sobila nevoli u n�kterých ob�an�. Také ob�an�m 
Karlovy Studánky a Ludvíkova jsme nemohli ud�lat radost a knihu jim vydat. Tolik knih opravdu nemáme. Pro 
objektivitu tohoto sd�lení p�ipojujeme vyjád�ení vedoucí vrbenské pošty.    

Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí MÚ Vrbno 

Poplatky za komunální odpad se nem�ní
Zastupitelstvo m�sta na svém 6. zasedání dne 15. 12. 2011 schválilo vydání t�chto nových obecn� závazných 

vyhlášek: 
• OZV  �. 2/2011  o  místním  poplatku  za  provoz  systému  shromaž�ování,  sb�ru, p�epravy, t�íd�ní 

a odstra�ování komunálních odpad� – tato vyhláška nabývá ú�innosti dne 1. 1. 2012. Sazba poplatku 
za komunální odpady se touto vyhláškou nem�ní , takže poplatek i v roce 2012 �iní K� 490,- pro poplatníka 
za kalendá�ní rok. 

• OZV �. 3/2011, jíž se zakazuje na území m�sta Vrbna pod Prad�dem provozovat výherní hrací 
p�ístroje, interaktivní videoloterní terminály a jiné podobné hry – tato vyhláška nabyla ú�innosti dne 
16. 12. 2011. 

V praxi to znamená, že od data 16. 12. 2011 nebude již povolován žádný další provoz výherních hracích 
p�ístroj�. Ta za�ízení, která mají dosud platná povolení k provozu, budou moci být provozována až do doby 
vyzna�ené v rozhodnutí p�íslušného orgánu. To znamená, že výherní hrací p�ístroje, jejichž provoz povoluje 
M�stský ú�ad ve Vrbn� pod Prad�dem, ukon�í sv�j provoz nejpozd�ji do konce p�íštího roku. Interaktivní 
videoloterní terminály a jiné podobné hry, jejichž provoz povoluje p�ímo Ministerstvo financí �R, ukon�í sv�j 
provoz nejdéle do t�í let. Tento zákaz se vztahuje na tzv. „hazardní hry“. V žádném p�ípad� se netýká tombol, 
tipování sportovních výsledk� �i sázek na dostizích. Úplné zn�ní dot�ených obecn� závazných vyhlášek je 
zve�ejn�no na webových stránkách m�sta, v písemné podob� jsou vyhlášky k dispozici na finan�ním odboru 
M�Ú ve Vrbn� pod Prad�dem. 

 Dana Magdálková, vedoucí finan�ního odboru MÚ Vrbno p. P. 
Kvetoucí m�sto 
Ve st�edu 21. 12. 2011 byla na Radnici ud�lena ocen�ní vít�z�m akce „Kvetoucí m�sto“. Tato sout�ž 

probíhala v roce oslav 400. výro�í povýšení Vrbna na svobodné horní m�sto. �lenové hodnotící komise 
obcházeli Vrbno a jeho místní �ásti a hodnotili rozkvetlá okna, balkóny a okolí dom�. Vybrat 3 nejlepší v t�chto 
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t�ech zmín�ných kategoriích nebyl lehký úkol. Balkóny, okna, p�edzahrádky i zahrádky byli v letošním roce 
obzvláš� krásn� rozkvetlé, barevné a upravené.  

Výherc�m, viz níže, byly p�edány poukázky na odb�r zboží v kv�tinkách v hodnot� 1000,-; 700,- a 500,- K�. 
Okno 

1. Fišrovi, Husova 399 
2. Tomanovi, Nové doby 415            
3. Zahrádkovi, M. Alše 585 

Balkón 
1. dvojdomek Vondrovi na ul. Sadová 259, 260 
2. Svobodovi, M. Alše 481 
3. Ciprysovi, nám. Sv. Michala 513 

Okolí domu 
1. �iernikovi, Železná 154 
2. Chládkovi, Sadová 370 
3. Škrobánkovi, Mnichov 51 

Vrbno v roce svých oslav bylo opravdu  
„kvetoucí m�sto“ a pod�kování pat�í  
Vám všem, kte�í jste se o to zasloužili. 

Pavla Müllerová, majetkoprávní odbor 

Kluzišt� už je v provozu, p�ij�te si zabruslit
Den p�ed Vánocemi se v areálu TJ Sokol znovu za�alo bruslit. Kluzišt� tady bude otev�eno až do jara, podle 

po�así a také zájmu brusla��. Rada m�sta rozhodla, že ceny vstupného z�stanou stejné jako minulou zimní 
sezónu. Zachovává se výhodná vstupenka pro rodiny a navíc je nov� cenov� zvýhodn�n pronájem ledu pro 
kolektivy. Dop�át si t�eba hokejový zápas te� bude pro zájemce ješt� dostupn�jší. 

Poj�te se pobavit a zatan�it si s Elvisem
Na radnici za�al už p�ed Vánocemi prodej vstupenek s místenkami na jubilejní 15. ples m�sta a m�stských 

organizací.  Uskute�ní  se už v pátek 20. ledna od 20 hodin v klubu Mír. Už ú�astníci posledního plesu vyjád�ili 
v  anket�  p�ání,  aby se další ples uskute�nil op�t stylov�, p�itom nejvíce hlas� získal návrh plesu ve stylu rocku 
a rokenrolu. P�ij�te se pobavit a zatan�it si s krnovským Elvisem Presleyem a s kapelou Queen Revival Princess 
a DJ Frogem, bude to stát za to. Pro vstupenky si m�žete p�ijít na radnici do kancelá�e 201, v cen� vstupenky 290 
korun je také ob�erstvení. Vstupenky jsou slosovatelné.  

Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí MÚ Vrbno 
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Informace odboru sociálního a zdravotního      
V rámci sociální reformy dochází s ú�inností od 1. ledna 2012 k p�evodu agendy dávek pomoci v hmotné 

nouzi, v�etn� organizace institutu ve�ejné služby, z obcí do kompetence Ú�adu práce �eské republiky.

Dávky pomoci v hmotné nouzi již nebudou od 1. 1. 2012 vypláceny M�stským ú�adem Vrbno pod Prad�dem. 
Bude zavedeno tzv. jednotné výplatní místo, kterým bude Ú�ad práce �R. 
           

Nov� bude o poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi rozhodovat v rámci své p�sobnosti:              
       Ú�ad práce �eské republiky 
       Kontaktní pracovišt� Bruntál 
       Dislokované pracovišt� Vrbno pod Prad�dem, Sv. �echa 268  

Ivana Hol�apková, vedoucí odboru sociálního a zdravotního 
Prodejci nutí lidem i p�edražené hlási�e 
S p�íchodem vyhlášky �. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, která nabyla ú�innost v �ervenci 2008, se stále �ast�ji stává, že domácnosti navšt�vují podomní 
prodejci (�asto se p�edstavují jako hasi�i, i když s nimi nemají nic spole�ného) a upozor�ují majitele bytových 
jednotek (ve v�tšin� p�ípad� seniory), že ve vyhlášce je zmín�na povinnost po�ídit si nap�. autonomní hlási�
požáru. Ano, je sice pravda, že majitelé rodinných dom�, staveb pro rodinnou rekreaci, staveb ubytovacích 
za�ízení, staveb zdravotního za�ízení a sociální pé�e musí tyto prostory vybavit autonomní detekci požáru – 
hlási�i požáru, ale týká se to pouze p�ípad� novostaveb, u kterých byla projektová dokumentace vypracována po 
dob� ú�innosti vyhlášky.  

Nekalé praktiky r�zných podomních prodejc� neznají hranic. V sou�asné dob� n�kte�í podomní prodejci 
navšt�vují majitele bytových jednotek pop�. jiných staveb, a odkazují se na zmín�nou vyhlášku. Majitel�m tvrdí, 
že  si  musí  nechat  namontovat hlási� požáru. Majitele uvádí samoz�ejm� v omyl, nebrání nabídnout své služby 
a po majitelích požaduje p�i montáži dvou hlási�� požáru i n�kolik tisíc korun. V p�ípad� neznalosti dané 
vyhlášky si majitelé �asto nechávají tyto hlási�e namontovat a p�icházejí o dosti vysokou �ástku. Po odchodu 
prodejce pak majitel zjiš�uje, že podobný hlási� lze po�ídit a namontovat svépomocí v �ádech stokorun. 

Nejjednodušší hlási� požáru na 9V baterii lze po�ídit od 300,- K�. Na internetu jej vyhledáva� nalezne nap�. 
pod hesly „detektor kou�e“, „hlási� požáru“ nebo „požární hlási�“. Jak probíhá jeho samotná instalace? Zvládne 
ji i kutil amatér? Samoz�ejm�! Sou�ástí balení hlási�e je návod k použití, který jasn� popisuje, jak hlási�
namontovat. Sta�í jen malá vrta�ka a šroubovák, pokud bychom cht�li namontovat hlási� do cihlového nebo 
betonového stropu. Pokud by byl d�ev�ný podhled, sta�í nám dokonce jen šroubovák.  

Z t�chto d�vod� Hasi�ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje upozor�uje ob�any, aby byli obez�etní p�i 
nabízení t�chto služeb a rad�ji se drželi p�ísloví „dvakrát m�� a jednou �ež“.  

Pokud byste m�li jakoukoliv pochybnost o nabízeném zboží, m�žete se obrátit na nejbližší hasi�ský záchranný 
sbor s konkrétním dotazem. Více informací o požárních hlási�ích a dalších prost�edcích požární ochrany 
naleznete na www.hzsmsk.cz (sekce prevence, hasi�i radí, informa�ní letáky).  

Ing. Antonín Ušela, koordinátor preventivn� výchovné �innosti HZS MSK ÚO Bruntál 

 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 leden 2012:
Psychologická poradna -  st�eda 11. 1. 2012     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 18. 1. 2012              -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -      úterý   10. 1. 2012    -  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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        Vážení spoluob�ané, 

1. - 14. ledna 2012 prob�hne T�íkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost 
se setkat s koledníky, kte�í do Vašich domov� p�inášejí Boží požehnání a  
zárove� Vám nabídnou uskute�nit dobrý skutek ve form� finan�ního daru na 
podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme 
Vaší p�ízn� a podpory a dop�edu d�kujeme za Vaši dobrotu a št�drost. 

Za koledníky T�íkrálové sbírky Charity �R 
            

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

Mgr. Marek Žukowski - asistent T�íkrálové sbírky pro oblast  
And�lská Hora, Karlova Studánka, Rudná p. P.,  Sv�tlá Hora, Václavov, Dolní Moravice, Malá Morávka 

  

Vyú�tování T�íkrálové sbírky 2011 
Ve Vrbn� pod Prad�dem se vybralo celkem 41.463 K�. Charita Odry vybrala celkem 1 145.358 K�. �ástka, 

která p�ipadla na Charitu Odry, �inila 744.482 K�. Tyto prost�edky z T�íkrálové sbírky byly použity na 
zdravotnický materiál, na nákup a údržbu kompenza�ních a zdravotních pom�cek pro p�j�ovnu Charity Odry, na 
informa�ní materiály o službách Charity Odry, na modernizaci a podporu provozu p�i zajiš�ování pé�e o seniory. 
Zbylé  peníze  byly  rozd�leny  dle  p�edem  stanoveného  vzorce  na  humanitární  pomoc,  na  �innost DCHOO 
a Charity �R. 

V oblasti And�lská Hora, Karlova Studánka, Rudná p. P., Sv�tlá Hora, Václavov, Dolní Moravice a Malá 
Morávka se vybralo celkem 77.835 K�. Charita Odry vybrala celkem 1 145.358 K�. �ástka, která p�ipadla na 
Charitu Odry, �inila 744.482 K�. Tyto prost�edky z T�íkrálové sbírky byly použity na zdravotnický materiál, na 
nákup  a  údržbu  kompenza�ních  a  zdravotních  pom�cek pro p�j�ovnu Charity Odry, na informa�ní materiály 
o službách Charity Odry, na modernizaci a podporu provozu p�i zajiš�ování pé�e o seniory. Zbylé peníze byly 
rozd�leny dle p�edem stanoveného vzorce na humanitární pomoc, na �innost DCHOO a Charity �R. 

Charita Odry podpo�ila v roce 2011 �ímskokatolickou farnost Vrbno pod Prad�dem za ú�elem opravy 
farní  klubovny  a na podporu volno �asových aktivit d�tí a mládeže ve Vrbn� p. P., jak bylo dohodnuto. 
V  roce  2012  Charita  Odry  podpo�í  opravy  farní  klubovny  pro  volno�asové  aktivity d�tí a mládeže 
ve Vrbn� p. P., dle stávající dohody. 

Pro oblast Malá Morávka, Karlova Studánka, And�lská Hora, Rudná p. P., Sv�tlá Hora, Václavov, 
Dolní Moravice, jak bylo dohodnuto, z�izuje Charita Odry ke konci roku 2011 vznik p�j�ovny 
kompenza�ních  pom�cek.  V  roce  2012  Charita  Odry  podpo�í  rozvoj  této  p�j�ovny   kompenza�ních 
a zdravotních pom�cek. 

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

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

Rozd�lení T�íkrálové sbírky 2012 
65%    p�ipadá   na   zajiš�ování   pomoci   a   pé�e   senior�m   a   handicapovaným   osobám   pe�ovatelskou 

a ošet�ovatelskou službou Charity Odry, na z�ízení a podporu domácí hospicové pé�e 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 

Informace o �innosti Charity Odry a T�íkrálové sbírce m�žete získat: 
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947 

e-mail: odry@caritas.cz,  http:/www.odry.charita.cz

T�íkrálová sbírka 
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Oblastní  spolek  �eského  �erveného  k�íže  v  Bruntále  s  podporou   Transfuzní   služby   Bruntál   ocenil 
25. listopadu 2011 na zámku v Bruntále bezplatné dárce krve a krevní plazmy. 

Z našeho m�sta byl ocen�n „Zlatou plaketou prof. MUDr. Jana Janského“  
pan Pavel   H a n á k, bytem Vrbno pod Prad�dem, Husova 328. 

„St�íbrnou plaketou prof. MUDr. Jana Janského“ byli ocen�ni:  
pan Ji�í   Š m a c h, bytem Vrbno pod Prad�dem, Železná 138 
a pan Pavel   K r y s t a l o v i �, bytem Vrbno pod Prad�dem, Sadová 437. 

Dárci krve a krevní plazmy si zaslouží náš hluboký obdiv, protože tímto zachra�ují mnoho lidských život� a to 
je ten nejv�tší dar, který m�že jedinec ud�lat pro druhého. Proto si t�chto ob�an� važme. D�kujeme Vám. 

Výbor Místní skupiny ��K Vrbno pod Prad�dem 

Sou�asný program Evropské unie ur�ený na podporu �esko-polské p�eshrani�ní spolupráce a rozvoje �esko-
polského p�íhrani�í pat�í k nejv�tším program�m p�eshrani�ní spolupráce v Evrop�. Celková výše p�ísp�vku 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj na celé období 2007 – 2013 �iní tém�� 219,5 milión� EUR. V rámci 
programu bylo možné realizovat r�zné tématicky zam��ené projekty. 

Samostatnou specifickou oblast podpory tvo�í Fond mikroprojekt�, ur�ený k financování menších 
neinvesti�ních i investi�ních projekt� s maximální výší dotace 30tisíc EUR. Finan�ní prost�edky alokované do 
této �ásti programu ve výši 43,9 milión� EUR dosahují 20% celkového p�ísp�vku na celý program.  

Specifikem této oblasti podpory je mj. delegování správy programu na jednotlivé euroregiony na �esko-polské 
pohrani�í. V praxi to znamená, že vše od po�áte�ních konzultací projektových zám�r�, p�es schvalování 
projektových žádostí až po samotné vyplacení dotace �eší euroregiony, a to v rámci svých spádových oblastí. 
V každém euroregionu je ustaven spole�ný Euroregionální �ídící výbor (E	V), jehož úkolem je zejména 
projednávat p�edložené žádosti o dotaci. 

Fond mikroprojekt� v Euroregionu Prad�d byl vyhlášen dnem  14. 4.  2008. Od tohoto dne b�ží pr�b�žná 
výzva k p�edkládání žádostí se stanovenými termíny p�íjmu pro jednotlivá zasedání E	V. Termíny p�íjmu 
žádostí a termíny zasedání E	V jsou na obou stranách euroregionu, tj. na �eské i polské, stejné. 

Dne 25. listopadu 2011 se ve Filipovicích u Jeseníku konalo již VIII. zasedání E	V. Stru�ný p�ehled o Fondu 
mikroprojekt� za �eskou stranu Euroregionu Prad�d po tomto zasedání je uveden v následující tabulce: 

P�ísp�vek z ERDF na mikroprojekty (EUR) 3 727 250 
Po�et zasedání E	V 8 
Po�et zaevidovaných žádostí 317 
Po�et vy�azených žádostí 4 
Po�et zaregistrovaných žádostí 313 
Po�et neschválených žádostí 41 
Po�et schválených žádostí 272 
Žádosti od kterých odstoupil žadatel 21 
Po�et realizovaných žádostí 251 
Schválená výše dotace (EUR) 3 264 465 
Schválená výše dotace v % 87,5% 

Jak vyplývá z uvedeného p�ehledu, výše dosud schválených dotací je 87,5 % z celkové alokace. Skute�né 
�erpání dota�ních prost�edk� je podstatn� nižší, a to z d�vodu úspor v jednotlivých projektech eventueln�
z d�vodu odstoupení od realizace již schváleného projektu. V sou�asné dob� je žadatel�m k dispozici stále ješt�
více než  950.000 EUR. 

Protože byly schváleny termíny Fondu mikroprojekt� v Euroregionu Prad�d na rok 2012, žadatelé mohou již 
nyní za�ít s p�ípravou nových projektových zám�r�. P�íjem projekt� pro IX. Zasedání Euroregionálního �ídícího 

Ocen�ní dárci krve z našeho m�sta 

Aktuáln� o Fondu mikroprojekt�
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výboru je stanoven na 13. b�ezna 2012, zasedání výboru se koná dne 18. kv�tna 2012. P�íjem pro X. E	V byl 
stanoven na zá�í 2012. 

Všechny informace a kontakty na sekretariát Euroregionu Prad�d jsou k dispozici na www.europraded.cz

Vloupal se do bufetu a odcizil dva kartony cigaret
V dob� od 30. 11. do 1. 12. 2011 v Karlov� Studánce vypá�il pachatel okenici a rozbil okno na objektu, kde se 

nachází bufet. Vnikl dovnit� a odcizil dva kartony r�zných cigaret. Zp�sobená škoda �iní 2 400 K�.  

Vloupal se do budovy firmy, kde cht�l odcizit d�ev�ný žeb�ík – byl však policisty zadržen
Vrbenští policisté zadrželi p�ímo na míst� �inu 36letého místního muže.  Ten m�l dne 28. 11. 2011 vniknout 

násiln� do budovy firmy ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Jesenická. Dostal se do kotelny, kde za pomoci 
donesených kleští  poškodil dve�e vedoucí na schodišt� a do sklepních prostor. Prohledal nezajišt�né místnosti, 
kde hledal d�ev�ný žeb�ík, který však nenalezl. Na míst� byl zadržen vrbenskými policisty. Ke svému jednání 
policist�m uvedl, že do objektu vnikl proto, že cht�l odcizit d�ev�ný žeb�ík, který by mohl pot�ebovat pro svou 
práci. Svého protiprávního jednání se m�l dopustit i p�es skute�nost, že byl tento rok odsouzen za majetkovou 
trestnou �innost. 
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Z bytu odnesl troubu a dva tisíce
B�hem dvaceti minut dne  4. 12. 2011 ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Sklárenská, když  majitelka odešla na 

ob�d, tak neznámý pachatel vyrazil dve�e do jejího bytu a vnikl dovnit�. Odcizil mikrovlnnou troubu a nalezenou 
finan�ní hotovost ve výši 2 tisíce K�.  Zp�sobená škoda �iní 3 tisíce K�.  

Narazily do autobus�
Ve 14:30 hodin v úterý 13. 12. 2011 v Moravskoslezském Ko�ov� jela 37letá �idi�ka s vozidlem Mazda a p�i 

vyjížd�ní z místa mimo komunikaci p�ehlédla z levé strany po hlavní silnici p�ijížd�jící autobus. Došlo ke st�etu, 
p�i  kterém  našt�stí  nebyl  nikdo  zran�n.  V autobuse bylo p�epravováno cca 30 osob. Zp�sobená škoda �iní 
230 tisíc K�.  

Ve st�edu 14. 12. 2011 v 06:20 hodin došlo v Karlovicích ke st�etu osobního vozidla s autobusem a následn�
kovovou bránou rodinného domu. 29letá žena jela s vozidlem Citroen a nezvládla �ízení p�i pr�jezdu 
pravoto�ivou zatá�kou a na namrzlém povrchu silnice dostala smyk. Ten nezvládla a p�ejela do protism�ru, kde 
narazila do protijedoucího autobusu. Citroen byl po st�etu odhozen za pravý okraj silnice, kde narazil ješt� do 
kovové brány u rodinného domu. P�i nehod� utrp�la �idi�ka zran�ní, pro která byla p�evezena k ošet�ení do 
nemocnice. K jiným zran�ním nedošlo. V dob� nehody se v autobuse nacházelo cca 15 osob. Zp�sobená škoda 
�iní 73 tisíc K�.  

U obou nehod byly provedeny u všech ú�astník� dechové zkoušky, které byly s negativním výsledkem. 

Výbuch kotle na tuhá paliva
Ve �tvrtek 15. 11. 2011 v odpoledních hodinách došlo k výbuchu kotle na tuhá paliva v rodinném dom� ve 

Vrbn� pod Prad�dem v místní �ásti Železná, p�i kterém byla zran�na 27letá žena, která je nyní hospitalizována 
v nemocnici v Ostrav�. Nyní celou událost intenzivn� šet�íme, zjiš�ujeme okolnosti a budeme provád�t výslechy 
sv�dk� a dalších osob.  

komisa� por. Bc. Tušková P. 

Hasi�i ve Vrbn� p. P. a jejich práce v roce 2011 

V jednotce hasi�� m�sta Vrbna pod Prad�dem, která je za�azená do kategorie JPO II/2, v letošním roce p�sobí 
24 �len�, kte�í spl�ují všechny dané podmínky pro �lenství. Hlavní podmínkou je pravidelná léka�ská kontrola, 
zakon�ená kladným vyjád�ením léka�e. 4x ro�n� musí každý �len použít dýchací techniku, dále se �lenové b�hem 
roku ú�astní celé �ady školení. Tato školení jsou zam��ena jak na teoretickou �ást, tak i na praktickou �innost. 
Jedná se o teoretické školení bojového �ádu jednotek PO, dýchací techniky, radiového spojení, dopravních 
nehod, zásahu na chemické havárie a spoustu jiných. Praktickému výcviku v�nujeme nemén� hodin. 

K zásahové a ostatní �innosti nám slouží 5 hasi�ských vozidel. Jedná se o CAS24 T815, CAS32 T815, CAS16 
Praga V3S, PP-20 Š 706, DA VW Transporter. Tato vozidla se b�hem roku snažíme stále udržovat 
v provozuschopném stavu, což je mnohdy malinko obtížné a bezesporu velmi nákladné, ovšem bez pot�ebné 
techniky by naše pomoc a práce nemohla být rychlá a efektivní. Další �inností, která stojí za zmínku, je údržba 
hasi�ské zbrojnice. V obou objektech, jak požární zbrojnice, tak garáží na ulici Husova, je b�hem roku rušno. 
Budovy slouží ke školení, trénink�m, výcviku mladých hasi��, pravidelnýmh sch�zkám sboru, jednotky, okrsku 
a v neposlední �ad� k po�ádání akcí r�zného typu. Tato údržba probíhá jednak individuáln�, ale také párkrát do 
roku uspo�ádáme tzv. parkohospodá�ský den, kdy veškerá technická za�ízení a naše zázemí projde pot�ebnou 
o�istou. Také se �lenové jednotky b�hem roku 2011 ú�astnili sout�ží v požárním sportu, sout�že ve vyproš�ování 
osob z havarovaných vozidel, asistovali p�i po�ádání kulturních akcí a spousty jiných. 

Ve velmi stru�ném souhrnu našich �inností jste se dozv�d�li, co jednotka SDH vykonává b�hem roku. Je t�eba 
�íct, že p�ednost nad všemi t�mito pracemi má naše zásahová �innost. Celkov� jsme do 20. 12. v roce 2011 
zasahovali  u  117  událostí,  z  �ehož  bylo  15  požár�,  8  dopravních  nehod,  8  únik�   nebezpe�ných   látek, 
75 technických pomocí a 11 jiných pomocí, jako záchrana osob, psa z potrubí aj. 

Rádi bychom pod�kovali paní starostce Ing. Helen� Kudelové a zam�stnanc�m M�stského ú�adu ve Vrbn�

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 

150
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pod Prad�dem, kte�í se na zabezpe�ení jednotky podílejí a snaží se vyjít vst�íc našim požadavk�m. Je dob�e, že 
jsou stále lidé ve vedení m�st a obcí, kte�í si uv�domují d�ležitost, jakou bezpochyby je zabezpe�ení obyvatel 
našeho m�sta. 

Pokud by jste cht�li nahlédnout do �innosti JSDH Vrbno p. P., je tady možnost na webových stránkách 
www.hasici-vrbno.wbs.cz. 

Hasi�i  m�sta  Vrbna  pod  Prad�dem  Vám  srde�n�  p�ejí co nejlepší vstup do roku 2012, hodn� zdraví, 
št�stí a životních úsp�ch� !!! 

Ond�ej Chalupa, velitel JSDH 

Základní možnosti p�íjmu neplacené TV jsou dv�. 

1. P�íjem p�es pozemní digitální si� vysíla�� a SET TOP BOX. (Prad�d, Ostrava)
Výhody:  v p�ípad� kvalitního signálu nejnižší po�izovací náklady na koncové stran�.  
Nevýhody:  a) omezený po�et program�. 
                    b) Kvalita obrazu jen SD-standart digitál, pln� vyhovující pro staré technologie TV CRT 

      (vakuové). Neostré. Mén� vhodné pro nov�jší technologie jako LCD, LED, Plazma,… 
                    c) Na nemálo místech je nestabilní rozkolísaný signál „kosti�kující“. 
Bez odborného zm��ení digitálního pozemního signálu v p�íjmovém míst� je po�izování set top boxu �i 

„n�jaké“ antény, �asto mrháním finan�ních prost�edku bez kladného efektu. 

2. P�íjem p�es družice ASTRA a satelitní p�ijíma� s kartou. Platformy Skylink, Cslink, freeSat.
(nap�. v bytových domech M�sta satelitní anténu nepo�izujte. Je tam spole�ná). 
Výhody: a)kvalita obrazu SD i HDTV.(vhodné i pro LCD,LED, Plazma,… 
               b)neomezený po�et program�.(p�es 20CZ a SK program� zdarma,cca100zahraní�ních    

     program�, placené programy lze okamžit� aktivovat i u firmy EKF). 
Nevýhody:  možný krátkodobý výpadek signálu p�í extrémním po�así, jak na vysílací tak     
                   p�ijímací stran�.   

Výše uvedené platformy p�echází kv�li pirátskému p�íjmu na odoln�jší kódovací systém irdeto.Doposud 
vysílají i v prolomeném kódovacím systému cryptoworks, který však p�estává být podporován. Pro 
bezproblémový p�íjem doporu�ují platformy licencované p�ijíma�e, které najdete ve specializovaných 
prodejnách anténní a satelitní techniky. (EKF)   

Trh je bohužel zahlcen satelitními p�ijíma�i s nelicencovanými dekodéry, nebo jen �te�kami karet. Maji �asté 
potíže s dekódováním program�. (Ale oslovují zákazníky velice nízkou cenou) 

Ve v�tšin� bytových dom� byla v poslední dob� instalována tzv. chytrá anténa. Ta umož�uje v každém byt�
kvalitní p�íjem satelitního vysílaní Cslink nebo Skylink po po�ízení satelitního p�ijíma�e a karty. Dále umož�uje 
tato spole�ná anténa p�íjem pozemní digitální TV p�es set top box za podmínky, že je na daném dom� p�ítomen 
kvalitní signál z vysíla�e Prad�d nebo Ostrava. Tam, kde tento pozemní signál není, nemá smysl po�izovat set top 
box. V p�ípad� zájmu majitele domu lze  signál pro set top box vyrobit ze signálu satelitního. Lze takto doplnit 
nap�. i p�íjem slovenské TV do spole�né antény. 

 20 let zkušeností s anténní, satelitní a TV technikou je Vám v našem specializovaném obchod� a servisu TV 
k dispozici. Kvalita má svou cenu. Honi�ka za co nejnižší cenou sebou strhává ke dnu �asto i kvalitu. 

Díky zkušenostem z našeho servisu TV a SAT techniky se snažíme vybírat na prodejnu  
spolehliv�jší a kvalitn�jší techniku. 

                                       Karel Fitz, šéftechnik a majitel specializované prodejny   
a servisu EKF Mnichov 258   

N�kolik slov - rad k problematice digitálního TV a R p�íjmu 
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a 
St�edisko kultury a vzd�lávání „St�echa“ 

ve Vrbn� pod Prad�dem 

po�ádají 

V. Cyklus Univerzity t�etího v�ku 

Realizátor: Slezská univerzita v Opav�, Vzd�lávací centrum v Krnov�
Partner: M�sto Vrbno pod Prad�dem 
Místo konání: St�edisko kultury a vzd�lávání, Ve Svahu 578, 793 26 Vrbno pod   

            Prad�dem 
Výuka: �tvrtek, 2x za m�síc, 16:00 - 18:00 hod 
Termín realizace: leden 2012 – kv�ten 2012 
Lektorské zajišt�ní: pedagogové Slezské univerzity v Opav� a další vybraní odborníci 

Podmínky p�ijetí:  
� dosažení v�kové hranice minimáln� 50 let
� vypln�ní p�ihlášky a zaslání na adresu: St�edisko kultury a vzd�lávání 

„St�echa“ Ve Svahu 578, 793 26 Vrbno pod Prad�dem, pop�. doru�it 
p�ihlášku do „St�echy“ osobn� paní Nad�žd� Trzaskalikové

� zaplacení registra�ního poplatku ve výši K� 500,- v den zahájení  
      dne 26. 01. 2012 p�ed 16:00 hod 

Zahájení letního semestru:  
dne 26. 01. 2012 v 16:00 hod 

ve St�edisku kultury a vzd�lávání 

Nad�žda Trzaskaliková, organiza�ní pracovník Univerzity t�etího v�ku 
tel. 554 295 195, email: nada.trzaskalikova@vrbnopp.cz

Slezská univerzita v Opav�
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Literatura 19. a 20. stol. - p�ednáší Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.: 
26. 1. 2012 – 16:00 – 18:00 hod 
Karel Hynek Mácha a Karel Jaromír Erben – dv� podoby romantismu  

9. 2. 2012 - 16:00 – 18:00 hod 
Vít�zslav Hálek a Jan Neruda – protich�dci �i souputníci? Dílo, p�ijetí a ohlas práce obou autor�  

23. 2. 2012 - 16:00 – 18:00 hod 
Velké romány p�elomu 19. a 20. století. Rok na vsi brat�í Mrštík�, Naši Josefa Hole�ka, Jan  
Cimbura Jind�icha Šimona Baara a další  

P�ednášky budou založeny na interpretaci vybraných text� a jejich vsazení do dobového kontextu.  
Sou�ástí výuky bude �ada zamyšlení pokoušející se spíše rozebírat známá schémata o vybraných  
autorech.  

Divadlo nebo Hudba – bude up�esn�no v pr�b�hu semestru 
8. 3. 2012 – 16:00 – 18:00 hod 

Planeta zem� - lektor Slezské univerzity bude up�esn�n v pr�b�hu semestru: 
22. 3. 2012 – 16:00 – 18:00 hod 
Meteorologie a klimatologie aneb Jak vznikají deš�ové kapky?  

- Planeta zem� -  pohyby zem�, �asová pásma, ro�ní období 
- Cirkulace atmosféry - monzuny, pasáty, antipasáty 
- Meteorologické stanice a jejich �innosti 

5. 4. 2012 – 16:00 – 18:00 hod 
Klimatické podmínky planety zem�  

- Klima a jeho zm�ny - cirkulace atmosféry, charakter aktivního povrchu 
- Klasifikace podnebí 
- Vznik sn�hu, dešt�, obla�nosti 

19. 4. 2012 – 16:00 – 18:00 hod 
Ochrana životního prost�edí, ekologie  

- Ochrana životního prost�edí a ekologie lesa: vztahy mezi organismy a prost�edím v lese 
- Ochrana životního prost�edí a ekologie krajiny: souvislosti mezi �ástmi krajiny, zm�ny  

v krajin� (v�etn� d�sledk�  
- Ochrana životního prost�edí a ekologie globální: souvislosti a zm�ny na celé planet� Zemi 

a jejich vliv na život 

Psychologie stárnutí – p�ednáší Mgr. Zden�k Hons  
3. 5. 2012 – 16:00 – 18:00 hod 

Na�a Trzaskaliková 
organiza�ní pracovník U3V Vrbno p. P.  

P�ednášky pro letní semestr 2012 
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Od 1. 1. 2012 došlo ke slou�ení naší školy s Gymnáziem Bruntál. Škola nadále z�stává ve Vrbn� pod 
Prad�dem, ale pod jiným názvem – Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, p�ísp�vková organizace, I�O: 
00601357. Naše škola bude odlou�ené pracovišt�. 

DEN  OTEV�ENÝCH  DVE�Í
Ve st�edu 2. 2. 2012 od 8:00 hodin do 16:00 hodin se koná pro ve�ejnost, rodi�e stávajících student�, nových 

uchaze�� o studium v naší škole a jejich rodi�e Den otev�ených dve�í.  

Všichni zájemci si mohou prohlédnout školu nebo navštívit vybranou výuku.  

V p�ípad� pot�eby jiného termínu se sta�í telefonicky (�íslo telefonu 554 751 086) 
domluvit na jiný den. 

P�IJÍMACÍ  �ÍZENÍ
Na stránkách školy www.sgvrbno.cz najdete kriteria p�ijímacího �ízení pro školní rok 2012/2013  

• do �ty�letého studijního oboru 7941K41 – Gymnázium a 7942K41 – Gymnázium se sportovní 
p�ípravou pro žáky 9. t�íd základních škol 

Studijní obor 7942K41 – Gymnázium se sportovní p�ípravou má následující sportovní zam��ení: 

� lyžování – alpské discipliny a b�žecké discipliny 

� snowboarding 

� biatlon 

� cyklistika 

� orienta�ní sporty – orienta�ní b�h a lyža�ský orienta�ní b�h 

� p�ipravujeme tenis 
Ing. Jitka Krätschmerová 

Informace ze Sportovního gymnázia 
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Den v Lou�né

Krásné zážitky si v pátek ve�er 25. 11. 2011 p�ivezli z festivalu d�tských p�veckých sbor�
nazvaného Lou�enská vlo�ka zp�váci ze Sedmihlásku a Modrásk�. Zájezd do Lou�né si naplánovali 
na celý den, protože se cht�li zú�astnit dopolední p�ehlídky v lou�enském kulturním dom� pod 
názvem D�ti d�tem a také se p�edstavit po�etnému poslucha�stvu (kolem 200 lidí) z Lou�né a okolí 
na slavnostním koncert� v odpoledních hodinách.  

Po dopoledním vystoupení, které bylo zakon�eno nácvikem spole�né africké písn�, a výborném 
ob�d� ve školní jídeln� základní školy v Lou�né se d�tí ujaly dv� bývalé �lenky Lou��á�ku V�rka 
s Ani�kou. Sout�žním a tane�ním programem, který pro zp�vá�ky d�v�ata p�ipravila, nepohrdl 
žádný. Zážitky z odpoledního vystoupení p�ed nabitým sálem byly t�ešni�kou na dortu celého 
páte�ního dne.   

DPS Sedmihlásek 

ZŠ Vrbno informuje 
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Krnovská la	ka
Družstvo žák�, ve složení Sabina Ciprysová, Johana Orságová, Ladislav Böhm a Jakub Kosnovský,  velmi 

úsp�šn� reprezentovalo základní školu 16. 12. 2011 v kvalitn� obsazené okresní sout�ži ve skoku vysokém -  
Krnovská la�ka 2011.  
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Vánoce na d�din�
V pond�lí 12. prosince se žáci naší školy zú�astnili výukového programu ve skanzenu v Rožnov� pod 

Radhošt�m s názvem „Vánoce na d�din�“. V roubených chaloupkách byly p�ipraveny ukázky z p�edváno�ního 
života našich p�edk�. Nejv�tší zájem vzbudila 200let stará škola s výukou hodiny zp�vu a ukázkou „napravování 
h�íšník�“, pan ková� s výrobou podkov pro št�stí, pe�ení a zdobení perní�k�, �ezbá�…         

                               Akce m�la velký úsp�ch i p�es nedostatek sn�hu.
                                                                                                                  Roman Nohá�ek, Jarmila Drlíková 

ZŠ Vrbno op�t nejlepší
V pátek 16. 12. 2011 prob�hlo okresní finále �ty��lenných družstev škol. Celkem se zú�astnilo dvanáct 

družstev v kategorii mladší žáci, starší žáci a dorost. Za naši školu nastoupila t�i družstva starších a dv� družstva 
mladších žák�. Za úsp�ch lze považovat nejen vít�zství v jednotlivých kategoriích, ale i to, že mladší žáci (1. - 5. 
ro�ník) obsadili v celkovém hodnocení 3. místo a ve starších žácích vedle vít�zství jsme získali i t�etí místo.     
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Celkové po�adí: 

1. ZŠ Vrbno p. Prad. A – starší. ž. 
2. G Rýma�ov – starší. ž. 
3. ZŠ Vrbno p. Prad. E – mladší. ž.  
4. G Krnov – SŠ 
5. ZŠ M. Albrechtice B – starší.ž.  
6. ZŠ Vrbno p. Prad. B – starší. ž. 
7. ZŠ Vrbno p. Prad.-starší.ž. 
8. ZŠ a G Bruntál –mladší.ž. 
9. ZŠ M. Albrechtice A – starší.ž. 
10. SSŠ Praktik H. Benešov – SŠ 
11. ZŠ Bruntál Cihelní – mladší.ž. 
12. ZŠ Vrbno p.Prad. D-mladší.ž. 

V kategorii starší žáci: 
1. ZŠ Vrbno p. Prad. A   
2. Gymnázium Rýma�ov   
3. ZŠ Vrbno p. Prad. B 
4. ZŠ Vrbno p. Prad. C 
5. ZŠ M. Albrechtice 

V kategorii mladší žáci: 
1. ZŠ Vrbno E    
2. ZŠ M. Albrechtice   
3. ZŠ a G Bruntál  
4. ZŠ Cihelní Bruntál 
5. ZŠ Vrbno p. Prad. D 

Váno�ní rolni�ka
je název sout�že v sólovém zp�vu, kterou již po dvanácté organizuje pro školy v našem regionu DPS 

Sedmihlásek za podpory ZŠ a m�sta Vrbno. Letos se na sout�ži, která se konala 6. prosince v krásn�
vyzdobených sálech ST	ECHY, sešlo na 60 velmi dobrých zp�vák� ze šesti škol a porota nem�la v�bec 
jednoduché rozhodování. Všem jejím �len�m d�kujeme, stejn� tak zp�vák�m, jejich u�itel�m, pracovník�m 
ST	ECHY a organizátor�m z �ad d�tských i dosp�lých �len� Sedmihlásku.  

Více na www.zsvrbno.cz                   L. Šajerová 
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Váno�ní koncert  DPS 
V kulturním prost�edí sálu ST	ECHA p�ed po�etným publikem p�edevším z �ad rodi�� a rodinných 

p�íslušník� zp�vák� DPS Sedmihlásek se uskute�nil 14. 12. váno�ní koncert. Krom� Modrásk� a Sedmihlásk� se 
poprvé p�edstavil i nejmladší - nejen v�kem, ale i délkou jeho trvání – sbore�ek d�ti z mate�ských škol. Založen 
byl na konci zá�í 2011. D�ti cht�ly koncertem ud�lat radost svým blízkým i všem p�íznivc�m. V��íme, že se jim 
to povedlo. P�ejeme všem krásné a pohodové váno�ní svátky a pevné zdraví v novém roce. Více na 
www.zsvrbno.cz. DPS Sedmihlásek. 

P�ání do nového roku

Vážení rodi�e, žáci, u�itelé a 
p�íznivci naší školy, dovolte, abych 
Vám i všem budoucím žák�m, 
spolupracovník�m a p�íznivc�m 
pop�ál š�astný a veselý rok 2012. 

Našim žák�m musím pop�át 
dobrou mysl a svižného ducha, 
rodi��m trp�livost, u�itel�m 
rozvahu a moudrost a našim 
p�íznivc�m a� i nadále nám 
zachovají p�íze�. Všichni tito lidé 
stojí za aktivitami, které 
každotýdenn� po�ádáme.  

Vždy� škola žije natolik, nakolik 
pro ni žije každý z nás.  

Ješt� jednou d�kuji.  Mgr. Bc. Rostislav N�mec, �editel školy našich d�tí 

ZŠ a MŠ Karlovice informují 



22. strana

ZPRAVODAJ

Základní škola a Mate�ská škola Karlovice, Karlovice 143 Vás  
zve na  

Zápis do 1. t�ídy pro školní rok 2012/2013 
19. ledna 2012 v dob� 14:30 hod – 16:30 hod 

V p�ípad�, že máte zájem o docházku dít�te do naší školy,  
ale nebudete se moci dostavit, nás prosím kontaktujte. 

Váno�ní pun�
Tradi�n� p�ed Vánocemi prob�hl na naší škole již 4. ro�ník Váno�ního pun�e. Na úvod d�ti zazpívaly koledy 

za doprovodu kytar. Zárove� si žáci i široká ve�ejnost mohla prohlédnout  vernisáž, na které byly vystaveny 
výrobky a výtvarné práce d�tí. 

Výstava s podáváním pun�e se uskute�nila v prostorách naší jídelny. Vše prob�hlo 15. 12. 2011 v odpoledních 
hodinách. Všichni, kte�í p�išli, byli op�t spokojeni a pot�šeni, co všechno naše d�ti dovedou. 

 Hana Burešová 

Žáci Základní školy a Mate�ské školy Karlovice navštívili váno�ní Londýn
V pond�lí 5. prosince nás �ekala dlouhá cesta. Za celých 24 hodin, kolem deváté hodiny ráno, jsme kone�n�

vystoupili v Londýn� kousek od Big 
Benu. Tato hodinová v�ž je 
pojmenovaná  podle nejv�tšího zvonu 
a je jednou z dominant Londýna. Zde 
za�al náš t�ídenní maraton!  Postupn�
jsme shlédli Parlament, Westminster 
Abbey,což je nejhez�í gotický kostel 
v Londýn�.  Probíhaly zde korunovace 
a sloužil jako hrobka královského 
rodu, um�lc� a významných britských 
státník�. Další zastávkou byl 
 Buckinghamský palác, kde sídlí 
královna a ostatní �lenové královské 
rodiny. 

Jednou z dalších zastávek bylo 
Britské národní muzeum. I když se 
nám všem do muzea necht�lo, 
nakonec jsme byli nadšení tím, co 
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jsme zde mohli spat�it. Jsou zde zastoupeny mnohé kultury sv�ta jako nap�. starodávný Egypt, 	ecko a 	ím, 
Afrika a dokonce i Eskymáci. Když jsme vyšli z muzea, venku byla tma a my jsme pokra�ovali k atrakci London 
Eye  (Londýnské oko). Je to ruské kolo vysoké 135 metr� s kabinkami. Projíž�ka trvala asi 30 minut a b�hem 
jízdy jsme si užili ve�erního výhledu na m�sto.   

Náš první den se pomalu chýlil ke konci. Autobus nás odvezl na místo, kde na nás �ekaly naše hostitelské 
rodiny.  

Druhý den byl na programu Windsor, letní sídlo královny, vzdálené od Londýna asi 2 hodiny cesty. Je to 
nejv�tší nep�etržit� obývaný zámek sv�ta. B�hem 900 let vtiskl každý z panovník�, kte�í se na zámku vyst�ídali, 
tomuto sídlu sv�j neodolatelný charakter. My jsme byli tímto zámkem opravdu nadšeni, n�co tak krásného jsme 
ješt� nevid�li. 

T�etí  den,  po snídani v rodinách, nás �ekala další celodenní p�ší prohlídka Londýna, tentokrát Tower Bridge 
a pevnosti Tower. Bílá tvrz (White Tower), �tvercová budova s vížkou na každém rohu, která dala této pevnosti 
jméno, je uprost�ed komplex� budov u �eky Temže. Sloužila jako pevnost, zbrojnice, pokladnice, mincovna, 
palác, místo poprav, observato�, úto�išt� a v�zení p�edevším pro v�zn� z vyšších vrstev.  Procházkou po 
„Thames Walk“ kolem Shakespearova divadla Globe, kde Shakespeare p�sobil a hrála se zde v�tšina jeho her, 
jsme se dostali až k St. Paul´s Cathedral, která se nachází na Ludget Hill a sídlí zde londýnský biskup. Katedrála 
se m�že pyšnit tím, že je druhou nejv�tší na sv�t�. Výška budovy dosahuje 111 metr�, a pokud se chcete podívat 
na Londýn z výšky, musíte p�ekonat p�esn� 543 schod�, které jsme úsp�šn� absolvovali a odm�nou nám byl 
p�ekrásný pohled na m�sto. 

Poslední zastávkou byla Covent Garden, centrum obchodu a zábavy. V p�ekladu znamená „klášterní zahrada“, 
v minulosti se zde nacházely zahrady, o které se starali mnichové z Westminsterského opatství. M�žeme se zde 
setkat  s  mnoha  pouli�ními  um�lci  a  je  tu  i  velká  tržnice,  kde  jsme  nakoupili  poslední dáre�ky a vydali se 
k autobusu. 
�ekala  nás  op�t  dlouhá cesta dom�, ale zážitky, které jsme m�li, stály za tu námahu. Prohlédli jsme si m�sto 

a okolí,  seznámili  se s kulturou, poznali život v anglické rodin�, kde jsme komunikovali v jejich rodném jazyce, 
a nasbírali spoustu nových zkušeností. V Londýn� se nám moc líbilo a t�šíme se, že p�íští rok navštívíme další 
evropskou metropoli - Pa�íž.  

Ing. Jaroslava Schefflerová 
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„Kdo neská�e, není �ech"
S   tímto   mottem   se  dne  20.  prosince  sešla  celá   

škola v t�locvi�n�. Konala se zde sout�ž v p�eskoku p�es  
švihadlo.  Každá t�ída obdržela jedno švihadlo a  m�la  za  
úkol  naskákat co nejvíc p�eskok� b�hem  30  minut.  
Všichni se daného úkolu zhostili s chutí a elánem. 
Samoz�ejmostí byla i pomoc t�ídních u�itelek. 

V p�lhodinovém limitu se žák�m naší školy poda�ilo 
naskákat 21 256 p�eskok�. 

Gratulujeme všem sout�žícím a t�šíme se na stejn�
hojnou ú�ast i v p�íštích sout�žích. 

Jednotlivé t�ídy p�isp�ly t�mito výkony: 

1. t�ída    1380 p�eskok�
2. t�ída    1650 p�eskok�
3. t�ída    2110 p�eskok�
4. t�ída    2166 p�eskok�
5. t�ída    2520 p�eskok�
6. t�ída    2623 p�eskok�
7. t�ída    2874 p�eskok�
8. t�ída    2653 p�eskok�
9. t�ída    3280 p�eskok�
          Mgr. Martina Brachtlová 

Letem sv�tem
V Mate�ské škole v Karlov� Studánce prob�hly dílni�ky, v kterých si d�ti, spolu se svými rodi�i, mohly 

vyrobit nejen hlin�né misky ve tvaru javorového listu, ale také adventní v�nce. A Mikuláš? Ten za d�tmi p�išel 
letos s plným košíkem sladkostí. 

D�ti ze školy p�i slavnostním rozžínání stromu. 

ZŠ a MŠ Karlova Studánka 
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Jedenáct d�tí se zú�astnilo Váno�ní rolni�ky a 20. prosince prob�hla v Letních lázních Zimní besídka pro 
rodi�e. 

P�ejeme všem úsp�šný nový rok 2012. 
Ivana Ková�iková 

2. prosince nás navštívil tolik o�ekávaný Mikuláš. �erta tentokrát s sebou nevzal. Na� taky, vždy� v naší MŠ 
máme  jen  samé  hodné d�ti a ty, které ob�as mali�ko zazlobí, slíbily polepšení. Spole�n� si u klavíru zazpívaly 
a zatan�ily a pak je Mikuláš obdaroval p�knými balí�ky. 

9. prosince jsme pro naše polské kamarády z MŠ z Glogówku p�ipravili netradi�ní setkání  s exotickým rázem. 
Pozvali jsme také exotické hosty z POB	EŽÍ SLONOVINY a KONGA. Polské, ale i naše d�ti zaujali svým 
vzhledem a barvou pleti. Zajímavým vypráv�ním spojeným s ukázkou obrázk� p�iblížili d�tem zp�sob života 
v afrických zemích i jejich kulturu. Mezi d�tmi a hosty panovala velmi p�átelská atmosféra, n�kdy až 
k pousmání. V rámci rozhovoru se jeden chlapec zeptal: „A bydlíte v domech ?“ Odpov��: „To je dobrá otázka, 
protože u vás si všichni myslí, že bydlíme na stromech.“Zábava gradovala p�edstavením africké hudby i zp�vu. 
T�ešni�kou na dortu byla výuka afrických tanc�, do které se zapojili d�ti i dosp�lí. Toto spole�né setkání dopadlo 
nad naše o�ekávání. 

15. prosince následovalo tradi�ní setkání s rodi�i na váno�ním tvo�ení v mate�ské škole. Nabídka �inností byla 
bohatá. D�ti spole�n� s rodi�i vytvo�ili vlastní váno�ní balící papír, barvili sádrové ozd�bky na strome�ek, 
ubrouskovou technikou vyrobili originální p�ání�ka. P�edem nasbírané a nasušené p�írodniny posloužily k výrob�
dekorativních svícn�. 

Posledním setkáním bylo posezení u váno�ního strome�ku. D�ti si pozvaly své nejbližší a p�edvedly, co 
všechno se již nau�ily, a že toho nebylo málo, o tom sv�d�il potlesk rodi��. Za jejich snahu je Ježíšek odm�nil 
p�knými hra�kami. 

P�ejeme všem hodn� zdraví, spokojenosti, pracovních i osobních úsp�ch� v roce 2012. 

Prosincová setkávání v mate�ské škole Jesenická 
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Helena Machetanzová a kolektiv MŠ Jesenická
MŠ Jesenická oznamuje
Naše mate�ská škola je zapojena do projektu „ZELENÁ ŠKOLA“. Je zam��en na sb�r baterií a drobného 

elektroodpadu ve školách. Sb�rný box je umíst�n v naší MŠ v místnosti p�ed �editelnou. 
P�idejte se k nám. T�i�te odpad a bu�te p�íkladem našim d�tem. 

                                                                                                         Kolektiv MŠ Jesenická 

V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc listopad. Druhý graf ukazuje p�ehled 
pr�m�rných teplot v listopadu za roky 2000 až 2011. V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj�
z naší meteorologické stanice. 

  

      

P�ehled teplot za m�síc listopad 

prosinec do 23.
den hodina hodnota

teplota max 2.12 10:01 13,3°C
min 20.12 22:46 -10,4°C

rychlost v�tru 17.12 2:57 5,8m/s
náraz v�tru 16.12 10:52 13,0m/s
srážky m�sí�ní 45,8mm

za den 16.12 14,8mm
za hodinu 5.12 5:00:00-6:00 5,8mm

Listopad
den hodina hodnota

teplota max 1.11 10:48 14,9°C
min 23.11 5:21 -8,3°C

rychlost v�tru 27.11 20:48 6,7m/s
náraz v�tru 27.11 21:13 16,1m/s
srážky m�sí�ní 2,0 mm

za den 3.11 0,2mm
za hodinu 3.11 8:00-9:00 0,2mm

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Srážky v listopadu [mm] 17,8 38,1 12,6 41,4 20,7 12,2 20,4 97,5 2,0
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

Po dvouleté pauze Spolek P�átelé Vrbenska a kuliná�ský spolek „Sami sobie“ z polských Wilamowic op�t 
uspo�ádali spole�nou akci pro d�ti ve vrbenském klubu Mír. Mikulášská nadílka a �ertovské rojení d�tí prob�hlo 
v sobotu 10. prosince 2011. 

P�edváno�ní akce ve Vrbn� pod Prad�dem za�ala váno�ním jarmarkem. Všichni si zde mohli pochutnat na 
teplé zabíja�ce  nebo si dom� nakoupit zabija�kové speciality. Komu byla zima, zah�ál se lahodnou medovinou, 
nebo využil nabídek dalších prodejc�. Mikulášská nadílka a �ertovské rojení d�tí slavnostn� zahájil náš milý host 
z polských Glucholaz, starosta Edward Szupryczy
ski a p�edsedové obou partnerských spolk�. Vše slovem 
doprovázeli moderáto�i Monika Šev�íková a Radek Vráblík.  

Skupina ARCUS nejprve d�tem zahrála �ertovskou pohádku a svou nadílku p�inesl i kouzelník s balónky. 
P�íjemným zpest�ením celého odpoledne byli pak dlouhonozí and�lé, kte�í d�tem rozdávali perníky, �okoládová 
lízátka  a  jiné dáre�ky. Poprvé se na takové akci zde setkali �eský a polský Mikuláš. Poslechli si p�kné písni�ky 
a básni�ky malých d�tí, které ocenili  váno�ními sladkostmi. 

Oba spolky se prezentovali bohatou ochutnávkou regionálních tradi�ních adventních jídel, pe�iva a váno�ního 
cukroví, podávaných v tomto období v obou zemích. V programu vystoupily i polské d�ti. �ertovské rojení 
vyhodnotilo i nejzajímav�jší a nejp�kn�jší masky a kostýmy, které byly ocen�ny, a ten opravdu nejlepší obdržel 
velký �okoládový betlém.  

Bohatý kulturní den pak byl ukon�en velkým oh�ostrojem a až do pozdního ve�era hrála v kavárn� cimbálová 
muzika Friš a na sále pokra�ovala ve�erní zábava se skupinou 	eb�i�ák. 

V klubu Mír se setkal �eský Mikuláš a polský sv. Mikolaj 

28. strana

ZPRAVODAJ

Nakonec nám zbývá už jen pod�kovat - Pavlu Hanákovi, všem Stiborovým, Františku Mikulovi, Miroslavu 
Tiahnibokovi, Šárce P�ichystalové, Vladimíru Holajovi, Nad�žd� Klí�ové, TS m�sta a všem dalším našim 
p�átel�m a �len�m spolku, kte�í nám pomáhali tak náro�nou akci pro d�ti p�ipravit. Mediáln� akci zaštítilo Studio 
STA – studentská tisková a televizní agentura o. s.
Foto: František Langer          Za Spolek P�átelé Vrbenska Radek Vráblík

           
Projekt je spolufinancován z prost�edk� ERDF prost�ednictvím Euroregionu Prad�d-Pradziad 

„P�ekra�ujeme hranice“ 
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V záv�ru roku byl pro obyvatele Domova pro seniory Vrbno, tak jako každoro�n�, p�ipraven bohatý kulturní 
program. 

Po�átkem prosince se uskute�nila mikulášská zábava, na které nechyb�l ani d�stojný Mikuláš a dv� rozverné 
�ertice. I nás dosp�lé, co už leccos pamatujeme, pot�šila návšt�va t�chto pohádkových bytostí, obzvláš�, když 
jsme si s nimi mohli zatan�it na živou hudbu v podání souboru Viola z Olomouce.  

Pravou váno�ní náladu v Domov� navodily d�ti z D�tského domova ve Vrbn� pod Prad�dem, které vystoupily 
s pásmem písní, básni�ek a váno�ních koled. Malí zp�váci a recitáto�i m�li radost z toho, že mohou p�edvést sv�j 
talent a mnozí obyvatelé si koledy  zazpívali s nimi. Na konci setkání d�ti seniory obdarovaly vlastnoru�n�
vyrobenými  drobnými  dárky a  perní�ky.  V��íme,  že  to  není  naposledy,   co  k  nám  D�tský  domov  zavítal 
a z vystoupení d�tí se stane tradice. 

Ohlédnutí za koncem roku v Domov� pro seniory Vrbno 
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T�sn� p�ed Št�drým dnem se v Domov� uskute�nil tradi�ní váno�ní koncert. Vskutku sváte�ní atmosféru 
v jídeln� domova vykouzlila skupina herc� a operních zp�vák� z Hradce nad Moravicí. Nádherná hudba, krásné 
hlasy ú�inkujících, p�sobivé doprovodné slovo i verše se dotkly srdcí všech p�ítomných a nejedno oko nez�stalo 
suché. Po skon�ení koncertu našli obyvatelé Domova pod strome�kem i váno�ní nadílku. 

Samotný konec roku byl pak ve znamení bujaré zábavy na „silvestrovské kavárni�ce“. Senio�i oslavili 
Silvestra, jak se pat�í na 
tane�ní zábav�, za hudebního 
doprovodu Petra Koša�e. 
Bylo veselo a ti, kterým to 
jejich zdravotní stav 
umož�oval, si s chutí 
zatan�ili, ostatní poslouchali 
hudbu a bavili se  u vína. 

Co dodat záv�rem? Snad 
jen to, že s rokem 2011 jsme 
se v domov� d�stojn�
rozlou�ili a nyní �ekáme, co 
nám p�inese rok 2012. 
P�ejme obyvatel�m Domova 
pro seniory Vrbno, jejich 
rodinným p�íslušník�m, 

dobrovolník�m, 
zam�stnanc�m, i p�átel�m 
Domova do roku 2012 
všechno dobré, hodn� zdraví, 
št�stí a osobní pohody. 

Bc. Ingrid St�eštíková 
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P�ednáška: Aby m�j životní styl nebyl b�emenem

KDY: �tvrtek 12. ledna 2012 
KDO: Mgr. Libor Voto�ek
  
Pokud si myslíte, že zdravý životní styl znamená n�co mnohem hlubšího – prost�

n�co objektivn� platného, co m�že ve svém život� aplikovat a prožívat v podstat�
každý �lov�k, potom si tuto p�ednášku ur�it� nenechte ujít. Dozvíte se nejen to, jak 
moud�e   aplikovat  zásady  zdravého  zp�sobu života, ale také jak je radostn� prožívat 
v hlubším kontextu dnešní usp�chané doby. 

Název p�ednášky: SLAD, jeho výroba a použití.

KDY: �tvrtek 26. ledna 2012 
KDO: Ing. Pavel Vav�ík
     
Dozvíme se základy a historii výroby sladu a sladových výtažk� a s tím úzce 

související   výrobu  piva. Dále bude p�edstavena bruntálská spole�nost Sladovna spol. 
s r.o.  Také  se blíže pobavíme o jednotlivých typech sladových výtažk�, jejich použití 
v potraviná�ství i v domácnostech, jejich složení a výhodách v porovnání s ostatními 
sladidly. Sou�ástí p�ednášky bude i ochutnávka sladových výtažk�, takže lži�ky 
s sebou :-) 

Na záv�r obou p�ednášek bude jako obvykle p�ipravena ochutnávka zdravých pokrm�  
spolu s recepty na jejich p�ípravu. 

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. 

Pod�kování 
Touto cestou chci pod�kovat Policii Vrbno p. P. a všem dobrovolným hasi��m a všem, 
kte�í  se v listopadu podíleli na hledání mého manžela, který v no�ních hodinách zabloudil 

a byl úsp�šn� nalezen zdravý. 
manželka Františka Chlebcová s celou rodinou 

Doslov k vydané knize 
Kniha o Vrbn� pod Prad�dem je velice p�kná a zajímavá. Píše se zde o minulosti, kdy 
m�sto vzniklo, co zde bylo a už není, jako hrady a tak dále. Ale je zajímavé, že doba po 

roce 1945 je velice kusá nebo žádná. P�esto se do Vrbna a jeho okolí nast�hovalo hodn� �ech� a ob�an� i jiných 
národností, kte�í toto m�sto zvelebovali do dnešní podoby. Mnichov byl samostatná obec, byl zde obecní ú�ad se 
starostou, tajemníkem i radními. Na ú�ad� byla i knihovna. 

Byl zde i poštovní ú�ad s panem pošmistrem, škola 1. - 5. ro�ník, kde se vyst�ídalo hodn� u�itel� i �editel�. 
Byl zde �editelem i pan Zden�k Hons, i jeho paní byla u�itelka. Též zde u�ila Jana Rybá�ová – Divoká a sestry 
Marie a Anna Fraiherovy. Ve škole byla �editelkou paní Bittová, maminka dcer Idy a Ivy, které jsou v knize 
vzpomínané. Naproti školy byl velký mlýn, který byl v provozu. Dnes je na tomto míst� rybárna. To jsou údaje, 
které v knize chyb�jí. Mladí to nev�dí a nás starších, co to pamatují, už ubývá. 

Alena Slámová 

P�íb�h jednoho váno�ního stromu  
V  létech  1985  nebo  1986  jsme   jako   zam�stnanci  tehdy  Lisoven nových hmot (jakož 

i zam�stnanci z ostatních závod� a institucí ve m�st�) byli „nasazování“ do obnovy les� jesenických hor. Místo 
vlastní práce nás naložili do autobusu a odvezli na nejzazší dostupné místo v lese. Zde si nás lesní zam�stnanci 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v lednu 2012 p�ipravuje: 

Listárna 
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rozd�lili do skupin, každý vyfasoval motyku a hurá do terénu. Po p�id�lení úseku a balí�k� sazenic stromk� se 
šlo na v�c: vykopat v kamenitém svahu jamku, zasadit stromek, zahrnout pokud možno zeminou, utla�it okolo..... 

V�tšina m�la ze „sázení“ ruce plné puchý�� a bolavý snad každý sval v t�le. N�kte�í jsme tento „záb�r“ 
vydrželi celý týden, pak šli další. Na konci jedné „sm�ny“ v lese z�stalo n�kolik stromk� ozna�ených za 
„nepoužitelné“ k výsadb� (�ili vyhodit). 10 kus� jsem si vyžádala s tím, že je zkusím zasadit a uvidím, co dál. 
První dostaly místo v truhlíku – všechny se ujaly. Povyrostly, p�esadila jsem je k plotu zahrádky. Hurá – všechny 
„šly“! Pak jsem je musela rozsadit dál od sebe do tvaru velkého „U“, a to v horní �ásti Husovy ulice po pravé 
stran�, jede-li se odspodu. Všechny stromky krásn� rostly. Pak ke dv�ma z nich n�kdo nalil kyselinu �i agresivní 
�isti� auta, takže uhynuly. Další �ty�i se staly „ob��mi“ autonehod. Z�stali a p�ežili 4 sirotci. Vyrostly z nich dost 
statné stromy. Pokud byly menší, da�ila se nám jejich údržba a se�íznutí, aby nerostly moc do výšky. Celá léta se 
vlastn� staráme o p�kný vzhled a po�ádek „kousku m�stského pozemku“. Co se týká výšky strom� a tvarování, 
o�ekávali jsme, že bude provedeno p�i údržb� m�stské zelen�, ale bohužel!? Navíc byl mezi nimi postaven 
kovový sloupek, na n�m ukazatele ulic a m�stský rozhlas. Stromy zákonit� bujn� sloup obrostly.  

P�ed  t�mito  Vánocemi,  p�esn�  29.  listopadu  2011  asi  kolem  p�l  jedenácté, byl jeden ze strom� pokácen 
a použit jako „váno�ní strom“ p�ed kostelem sv. Michala ve Vrbn�. Trochu m� mrzí, že už ho neuvidím r�st. 
Kompenzuje to však radost z toho, že „m�j stromek“ te� na chvíli rozzá�il nám�stí a pot�šil všechny, co prošli 
nebo ješt� projdou kolem v p�edváno�ním a váno�ním �ase.  

Zdraví, št�stí a úsp�chy v nadcházejícím roce 2012 i v dalších letech p�eji úpln� všem! 
Zde�ka Lazurová 

V Karlov� Studánce na d�chodce nezapomínají.
Na �tvrte�ní odpoledne - 15. 12. - p�ipravili noví p�edstavitelé obce Karlova Studánka 
setkání s d�chodci. 

Váno�ní atmosféru akce navodila krásná váno�ní výzdoba i milé kulturní vystoupení žák� místní základní 
školy.Prostor v programu dostaly také �lenky Policie �R, které zajímavou a poutavou formou radily, jak se 
chránit  p�ed  podvody  a  krádežemi,  v  sou�asné  dob�  tolik  rozší�enými  a  sm��ovanými práv� na d�chodce, 
a cennými radami nabádaly k opatrnosti a obez�etnosti. 

Po bohaté tombole následovala volná zábava s ob�erstvením, kdy všichni spole�n� vzpomínali na svoje 
za�átky a život v obci, která se stala jejich domovem.

Velmi  si  ceníme  nápadu,  uspo�ádat  takovou akci, protože to bylo setkání milé a srde�né, v dnešní 
usp�chané  a  neklidné  dob�  tolik  pot�ebné.  A pro nás d�chodce bylo také p�íjemným zpest�ením i d�kazem, 
že jsme stále rovnocenní ob�ané obce. 

D�kujeme zastupitel�m obce, kte�í tuto akci zorganizovali a p�ejeme jim mnoho úsp�ch� v dalších �innostech, 
nejen v nadcházejícím roce, ale i v dalších letech.

manželé Stiborovi 

Pod�kování 
Ve �tvrtek 15. prosince 2011 se v Karlov� Studánce v Integrovaném dom� uskute�nilo 
p�edváno�ní  setkání  d�íve  narozených.  Celkem se nás sešlo kolem 25. Ocenili jsme to, 

že v�bec n�kdo p�išel na tento nápad. P�ed Vánocemi má každý  doma práce nad hlavu a zorganizovat tuto akci 
ur�it� nebylo jednoduché. Kdo má problémy s  pohybem, ten byl dovezen. Dostali jsme p�ípitek, ke kávi�ce 
zákusky. O kulturu se postaraly d�ti z naší školy, které nám zazpívaly koledy, zatan�ily a b�išní tanec p�edvedla 
Lucka Korhelová. Každý si odnesl dáre�ek, který vyhrál v tombole, váno�ní p�ání a svícen, abychom si mohli 
doma navodit sváte�ní váno�ní atmosféru. M�li jsme si po�ád co povídat; s n�kterými jsme se nevid�li už 
dlouhou dobu.  

Proto organizátor�m, v �ele s paní starostkou Radkou Chudovou, srde�n� d�kujeme za p�íjemn� strávené 
odpoledne v kruhu milých lidí. V��íme, že toto setkání nebylo poslední, že se m�žeme t�šit na další.  

Moc d�kujeme. 
Spokojení ob�ané Karlovy Studánky - d�íve narození 

Rádi luštíte k�ížovky a vyplnit horu ve východních �echách na �ty�i je pro vás 
hra�ka? 
Jak je to ale s horou Oreb doopravdy? 

M�sto T�ebechovice pod Orebem se nachází ve východních �echách nedaleko Hradce Králové. Po�tem 
obyvatel je srovnatelné s naším m�stem. Na nám�stí obdélníkového tvaru se nachází celá �ada zajímavostí.  

Nejvíc však m�sto proslavil víc jak sto let starý unikátní mechanický T�ebechovický Probošt�v betlém.  
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K�íž na Orebu je kulturní 
památkou 

Jen n�kolik málo desítek metr� od 
nám�stí protéká m�stem �eka D�dina. 
Stával tady vysoký krytý most (v r. 
1840 byl zbo�en), od n�hož byl 
odvozen latinský název m�sta Altus 
Pons a pozd�ji n�mecký název  
Hohenbruck. Již z r. 1369 je znám též 
�eský název T�ebechovice. 

Za sou�asným mostem odbo�uje 
Vini�ní ulice, kde sta�í vyšlapat 75 
schod�, a jste na Orebu. O ho�e 
v pravém slova smyslu nem�že být 
�e�. Nadmo�ská výška malého návrší 
(260 metr�)  se  liší  od  centra  m�sta 
o pouhých 17 metr�. 

Vrch, který se nazýval Vinice, 
dostal název Oreb na velkém 
shromážd�ní stoupenc� husitského 
hnutí v r. 1419. Lid zde vytvo�il 
bratrstvo orebské, což byla vedle 
táborit� a pražan� t�etí významná síla husit�. 

V r. 1528 byl na Orebu postaven d�ev�ný kostelík, který byl pro špatný stav v r. 1826 zbo�en a v r. 1835 
nahrazen sou�asným barokním kostelem Božího T�la. V okolí kostela se nachází h�bitov. U jeho severního 

vchodu stojí klasicistní kamenný 
podstavec s kovovým krucifixem 
z první t�etiny 19. století, který byl v r. 
2006 prohlášen za kulturní památku. 
P�ídomek „pod Orebem“ se dostal do 
názvu m�sta teprve v r. 1920. 

Pro vysv�tlení názvu Oreb jsem 
otev�ela Biblický slovník Adolfa 
Novotného z r. 1956, z n�hož cituji: 

„Oréb jest poho�í pravd�podobn� na 

jižní polovici ostrova Sinai mezi rameny Rudého mo�e, kde byl 
vydán Izraelovi Zákon.“ „Pravd�podobné je, že Sinai a Oréb jsou 
ozna�ení téže hory.“  Název Oréb používá kralické vydání Bible, 
v ekumenickém vydání pak nacházíme název Choréb. 

Jde o významné místo spojené s vydáním dvou kamenných 
desek psaných Božím prstem do rukou v�dce izraelského národa, 
Mojžíše.  

Z tohoto d�vodu si Oreb v T�ebechovicích, který je podle tohoto 
biblického místa pojmenován, by� to je kope�ek jen malý, ur�it�
svoji pozornost zaslouží.  

Helena Rusková 

Nám�stí je plné zajímavostí  - vlevo radnice z roku  
1882, vpravo evangelický kostel z roku 1880 

Z Vini�ní ulice vedou schody  
ke kostelíku na Orebu 
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  2. 1. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, St�echa, 16:30–18:00 
  2. 1. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé – Callanova m., St�echa, 17:00–18:30 
  2. 1. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00–18:30 
  3. 1. -  zkouška P�veckého sboru – 17:30 hod – St�echa  
  4. 1. -  Po�íta�ová kurz pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 16:00–17:30 
  5. 1. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky – Callanova m., St�echa 15:00–16:30 
  5. 1. -  zahájení výstavy „�ajové kouzlení“ a „Papírový pedig“ – St�echa. Výstava potrvá do 7. 2. do 6. 1.  
 -  výstava váno�ních ozdob a dekorací - St�echa 
  9. 1. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, St�echa, 16:30–18:00 
  9. 1. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé – Callanova m., St�echa, 17:00–18:30 
  9. 1. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00–18:30 
10. 1. -  zkouška P�veckého sboru – 17:30 hod – St�echa  
10. 1. -  Šikovné ru�i�ky – 17:00 hod - St�echa 
11. 1. -  Po�íta�ová kurz pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 16:00–17:30 
12. 1. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky – Callanova m., St�echa 15:00–16:30 
12. 1. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Aby m�j životní styl nebyl b�emenem“  
             - p�ednáší Mgr. Libor Voto�ek – 18:00 hod - St�echa 
do 13. 1. - výstava výtvarnice Lucie Sta�kové z Hradce Králové – Art Galerie Penzionu U �eky Karlovice.   
14. 1. -  �arod�jnická pohádka pro d�ti a jejich rodi�e – 15:00 hod - St�echa 
14. 1. -  vernisáž výstavy fotografií Petra Leška ... krajiny? – 17:00 hod – Art Galerie Pensionu U �eky 

 Karlovice 
16. 1. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, St�echa, 16:30–18:00 
16. 1. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé – Callanova m., St�echa, 17:00–18:30 
16. 1. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00–18:30 
17. 1. -  zkouška P�veckého sboru – 17:30 hod – St�echa  
18. 1. -  Po�íta�ová kurz pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 16:00–17:30 
19. 1. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky – Callanova m., St�echa 15:00–16:30 
23. 1. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, St�echa, 16:30–18:00 
23. 1. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé – Callanova m., St�echa, 17:00–18:30 
23. 1. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00–18:30 
24. 1. -  Šikovné ru�i�ky – 17:00 hod - St�echa 
24. 1. -  zkouška P�veckého sboru – 17:30 hod – St�echa  
25. 1. -  Po�íta�ová kurz pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 16:00–17:30 
25. 1. -  p�edvád�cí akce firmy Merpex Trade – 15:00 hod - St�echa 
26. 1. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Slad, jeho výroba a použití – p�ednáší  Ing. Pavel Vav�ík – 

 18:00 hod - St�echa 
26. 1. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky – Callanova m., St�echa 15:00–16:30 
26. 1. -  Univerzita t�etího v�ku – p�ednáší Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. – Literatura 19.  a 20. století -  
 16:00 hod - St�echa 
27. 1. -  Tane�ní zábava – po�ádá LKŽ Vrbno – 17:00 hod – St�echa 
30. 1. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, St�echa, 16:30–18:00 
30. 1. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé – Callanova m., St�echa, 17:00–18:30 
30. 1. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00–18:30 
31. 1. -  zkouška P�veckého sboru – 17:30 hod – St�echa  
  3. 2. -  „Cesta kolem mé hlavy za 40 dní“ – hraje amatérský divadelní soubor Kanto�i Mikulovice 
             - 19:00 hod - St�echa 
do konce února – výstava fotografií Petra Kuníka „Bazilika Božího Hrobu“ – Galerie na radnici  

Na�a Trzaskaliková 
 St�edisko kultury a vzd�lávání ST	ECHA Vrbno p. P.  

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - leden 2012 
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vyhlášené St�ediskem kultury a vzd�lávání ST	ECHA ve Vrbn� pod Prad�dem 
O NEJKRÁSN
JŠÍ VÁNO�NÍ OZDOBU NEBO DEKORACI 

Všechny výrobky byly moc krásné a d�kujeme všem, kte�í se sout�že zú�astnili a pomohli nám ve 
St�eše vytvo�it krásnou váno�ní atmosféru. Sou�asn� d�kujeme i dobrovolnicím, které nám výstavu 
pomohly nainstalovat.  

Tito sout�žící získali od ve�ejnosti nejvíce hlas�: 
kategorie do 10 let:     kategorie do 100 let:
1. D�tský domov Vrbno 4 RB   1. Marie Provazová 
2. Mate�ská škola Jesenická   2. kolektiv u�itelek MŠ Jesenická 
3. Mate�ská škola Ve Svahu    3. Dagmar Dom�íková 

kategorie do 15 let: 
1. Vojt�ch Krupa              Na�a Trzaskaliková 
2. D�tský domov Vrbno 3 RB     St�edisko kultury a vzd�lávání Vrbno                
3. Kate�ina Koždo�ová            

Výsledky váno�ní sout�že 
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Unikátní  putovní výstavy biblí a grafických reprodukcí rytin Rembrandta, které uspo�ádalo St�edisko kultury 
a vzd�lávání - ST	ECHA ve Vrbn� pod Prad�dem, se setkaly s velkým zájmem ve�ejnosti. Slavnostní zahájení 
prob�hlo 12. prosince 2011 dopln�né hudebním doprovodem Zuzanky Šev�íkové a návšt�vou zástupc�
Bruntálského deníku. Výstavu navštívily nejen celé t�ídy d�ti mate�ských a základních škol, studenti vrbenského 
gymnázia,  ale  i  spousta  dalších  ob�an�  Vrbna  a  okolí.   Mnozí   byli   p�ekvapeni   rozsahem   obou   výstav 
i jednotlivými exponáty, které jsou �eskými, evropskými i sv�tovými unikáty.     

„Bible je kniha, obsahující úžasné poselství plné Nad�je, Jistoty a Lásky. Jsme proto rádi, že i ve Vrbn� mohla 
výstava  p�iblížit  tuto  Knihu  knih  ve  více  jak  300 podobách. M�li jsme možnost prožít p�kné chvíle, setkat se 
s  mnoha  zajímavými  lidmi,  poznat výjime�né  mladé  lidi.  Mnozí  nám  p�iblížili  své zajímavé životní p�íb�hy 
a v��íme, že i my jsme mohli návšt�vníky obohatit z r�zných pohled�, ale také povzbudit a posílit“ �íká Petr 
Hamrozi, spoluorganizátor výstavy a dodává:  Rád bych pod�koval zam�stnanc�m ST�ECHY, panu Pavlu 
Gallemu i všem, kte�í se podíleli na realizaci výstav, za skv�lou spolupráci! Zárove� si p�ejeme, abychom se do 
Vrbna  jednou  vrátili  t�eba  s  jiným  projektem“.  Do Vrbna zavítal i štáb �eské televize, který po�ídil reportáž 
z celé akce.  Záznam ze ST	ECHY je možné zhlédnout v archivu �eské televize. Výstavy si m�li možnost 
návšt�vníci prohlédnout do 29. prosince 2011. 

Na�a Trzaskaliková 

Výstavy vzbudily velký zájem 

foto: Petr Hamrozi  
        a Na�a Trzaskaliková 
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Levicový klub žen ve Vrbn� pod Prad�dem zve seniory i ostatní ob�any na 

TANE�NÍ ZÁBAVU 
s country kapelou „BABETA“ ze Sv�tlé Hory,  

která se koná v pátek 27. ledna 2012 od 17:00 hodin  
ve St�edisku kultury a vzd�lávání ST	ECHA. 
Vstupné 50,- K�. Domácí bufet s ob�erstvením 

K hojné ú�asti zvou po�adatelé!!! 

7. 1. 2012 v 17:30 hod. 
BASTARDI 2 - kino. Vstupné 60,- K�, Pegasfilm, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní 

13. 1. 2012 ve 20:00 hod. 
DREAM HOUSE - kino. Vstupné 60,- K�, Falcon, p�ístupný od 12 let, �eské titulky 

14. 1. 2012 v 15:00 hod. 
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ - kino. Vstupné 50,- K�, Falcon, mládeži p�ístupný, �eský dabing 

21. 1. 2012 v 17:30 hod. 
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ - kino. Vstupné 60,- K�, 101 min., Bonton film, mládeži p�ístupný,  
�eské titulky 

27. 1. 2012 v 19:30 hod.  Folklórní ples na Chat� Svoboda
Hraje cimbálová muzika Rochus. Vstupné 120 K�. Tombola. Lístky v p�edprodeji v MIC.

27. 1. 2012 ve 20:00 hod. 
MOJE KRÁSNÁ U�ITELKA - kino. Vstupné 60,- K�, Bioscop, p�ístupný od 12 let, �eské titulky 

28. 1. 2012 v 15:00 hod. 
ŠMOULOVÉ - kino. Vstupné 50,- K�, Falcon, mládeži p�ístupný, �eský dabing 

Více o kulturních, sportovních a spole�enských akcích na www.zlatehory.cz – kulturní kalendá� akcí. 
Aneta Albertová, M�stské informa�ní centrum Zlaté Hory 

tel. 584 425 397, e-mail: mic@zlatehory.cz

Pozvánka 

Kultura ve Zlatých Horách 
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M�stské divadlo Bruntál, tel. 554 712 765 
  9. 1. 2012  
Adolf Branald – Radek Baláš: D�de�ek automobil – hraje T�šínské divadlo �eský T�šín 
15. 1. 2012  
Pohádková babi�ka – p�edstavení pro d�ti 
18. 1. 2012  
Princezna k sežrání  – pohádka pro školy i ve�ejnost 

KONCERTNÍ SÍ� SV. DUCHA 
�tvrtek 5. ledna v 18:00 hodin 
T�ÍKRÁLOVÝ KONCERT - koncert na podporu T�íkrálové sbírky po�ádaný Charitou Krnov 

pond�lí 9. ledna v 19:00 hodin 
KORNGOLD QUARTET - Kristina Czajkowská – housle, Václav Zajíc – housle, Klára Hegnerová – viola,  
David Hrubý – violoncello. Program: W. A. Mozart, B. Martin�, E. W. Korngold. Vstupné: 120 K� (d�ti  
a studenti sleva 50 %) 

ST�EDISKO VOLNÉHO �ASU MÉ�A, Dobrovského 16 

ned�le 22. ledna v 15.30 hodin 
�ERTI NA HRAD
 - loutková pohádka. Hraje: Loutká�ský soubor KRNOVÁ�EK. Vstupné: 30 K�. 

M
STSKÉ MUZEUM KRNOV - FLEMMICHOVA VILA, Hlub�ická 20 

do 29. ledna 2012 
BARBIE A JEJÍ SV
T - výstava panenek ze soukromé sbírky Miluše Lublinérové 

10. ledna – 5. února 
 „SV
T V ODRAZECH O�IMA MLADÝCH" - fotografie student� SOŠDCR Krnov Lukáše Orela  
a Stanislava Langra. Vernisáž výstavy v úterý 10. 1. v 17:00 hodin. 
�EMESLA SLEZSKÝCH M
ST - dlouhodobá expozice z historie m�sta Krnova 

„ST�ÍBRO CHUDÝCH“ - výstava cínu ze sbírek krnovského muzea. Vstupné: 20 K�, d�ti a studenti 15 K�
Výstavní prostory otev�eny: úterý – ned�le   8:00 – 18:00 hodin 

Nabídka výukového programu pro školy: „OD U�EDNÍKA K MISTROVI" Lektorský program pro 1.  
stupe� ZŠ zam��ený na stará �emesla. Vstupné na 1 žáka: 20 K�

Informace a kontakt: muzeumkrnov@seznam.cz, Mgr. S. Klívar – tel. 554 614 706 

Dne 10. 12. 2011 se družstvo našich nejmenších fotbalových nad�jí (doufejme budoucích �ech�, Baroš�, 
Rosických…) zú�astnilo velmi kvalitn� obsazeného turnaje v Šumperku. 

Vinou nemocí odcestovali pouze ve složení Ondra a Vojta Zv�d�líkovi, Pe�ka Bugyi, Kubík Tomášek, Luky 
Buršík a Romik Marek. 

Na  turnaji  se  postupn�  utkali  se  Slezanem  Opava,  Slávií  Krom��íž,  dv�ma  mužstvy Sigmy Olomouc
a  dv�ma mužstvy domácího Šumperka. Po výte�ném vstupu do turnaje, kdy kluci jednozna�n� rozdrtili Opavu 
a po bojovném výkonu remizovali s Krom��íží, se za�ala projevovat únava našeho zúženého kádru a zbývající 
zápasy bohužel prohráli. Nakonec naši kluci obsadili 6. místo ze sedmi tým�. 

Nejv�tším úsp�chem bylo  ocen�ní Ondry Zv�d�líka, kterého vyhlásili nejlepším branká�em celého turnaje 
(což v konkurenci t�chto tým� musí ocenit každý, kdo se ve sportu alespo� trochu vyzná). 

Cht�l bych pod�kovat p. Oršulíkovi,  p. Klí�ovi, p. Tomáškovi a p. Zv�d�líkovi, kte�í nám pomohli jak 
finan�n�, tak moráln� a bez jejich pomoci by se turnaj konal bez našich kluk�, což by byla veliká škoda, protože 
kluci zp�t do Vrbna odjížd�li unaveni, ale velmi spokojeni. 

Kultura v Bruntále 

Kultura v Krnov�

Turnaj fotbalových p�edp�ípravek 
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Cht�l bych touto cestou za kluky poprosit, jestli by se našla n�jaká dobrá duše, která by cht�la kluk�m umožnit 
ú�ast na dalších turnajích, aby se ozvala bu� p. Buršíkovi – 722 457 531 nebo p. Markovi – 602 287 384. 

Roman MAREK 

V úterý 13. prosince se již pot�etí konal v t�locvi�n� SG Vrbno závod v biatlonu, který je za�azen do 
celoro�ního seriálu Trivallis cup 2011/12. Závod se  konal za neú�asti biatlonist� a lyža�� b�žc�, kte�í byli 
nuceni s ohledem na nep�íznivé sn�hové podmínky vyjet na soust�ed�ní, p�esto byl pot�šující po�et mladých 

Senza�ní vít�z biatlonu 

43. strana

ZPRAVODAJ

adept� biatlonu, kte�í se pravideln� v�nují st�elb� z laserové zbran� pod vedením trenéra �estmíra Nakládala. 
A�koliv se závodu zú�astnilo i n�kolik starších sportovc� vrbenského gymnázia, z vít�zství se nakonec velice 

p�ekvapiv� radoval student primy Filip Jelínek. Jeho výkon je o to senza�n�jší, že se jedná o handicapovaného 
sportovce, který si však bez váhání poradil i s takovými t�locvi�nými prvky jako je skok p�es kozu. Jeho 
zarputilost a um�ní poradit si s nástrahami je jist� velkým p�íslibem do budoucna. 

Druhé místo uko�istil s o 12 sekund pomalejším �asem Tanas Markos, t�etí pak skon�il další z adept� biatlonu 
Karel Trli�ík s t�sným náskokem p�ed Jirkou Tka�íkem a Vojtou Hamplem. Napínavý souboj mezi sebou svedly 
ženy, nakonec zvít�zila s t�sným náskokem jedné sekundy Klára Škopcová p�ed Alenou Mlyná�ovou. Na t�etím 
míst� skon�ila ludvíkovská Simona Nárovcová. Z Ludvíkova je i vít�z kategorie d�tí do deseti let Tomáš Petlach. 
Nejlepším veteránem byl na desátém míst� v celkovém po�adí Pavel Pytela, t�i mladé porazil i nejstarší ú�astník 
Miloslav Mlyná�. 

Po se�tení bodových zisk� z uplynulých �ty� závod� letošního Trivallis cupu se na �ele se shodným bodovým 
skóre usadila dvojice student� cyklistiky na SG Vrbno Tonda Lant (CPV Krnov) a Klára Škopcová (ACS Drak 
Vrbno), na t�etím míst� je nejlepší mladík do 15ti let Ji�í Petruš (ACS Drak Vrbno) p�ed Mat�jem Ptá�níkem 
(Mapei Ka�kovský), na pátém míst� je díky pravidelné ú�asti nejlepší v kategorii do deseti let Kate�ina 
Mlyná�ová (ACS Drak Vrbno). Mezi veterány je stále v �ele Pavel Pytela (HO Vrbno) p�ed Miloslavem 
Mlyná�em (ACS Drak Vrbno) a �endou Nakládalem (ACS Drak Vrbno). Trio nejlepších dam v po�adí tvo�í 
zmi�ovaná Klára Škopcová, Martina Onderková (SK Vrbno) a Alena Mlyná�ová (ACS Drak Vrbno). Díky 
výpadku se v po�adí propadl lo�ský vít�z Vašek Žabí�ek, v kone�ném po�adí se však budou dva závody škrtat, 
není tedy pot�eba házet flintu do žita. Další závody Trivallis cupu budou uspo�ádány v lednu a únoru s ohledem 
na sn�hové podmínky. Sledujte proto stránky www.sgvrbno.cz  a www.acsvrbno.estranky.cz , kde se dozvíte 
pot�ebné informace nejen o dalších závodech Trivallis cupu. 

     Alena Mlyná�ová 

Závodní �innost v ACS Vrbno 
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Závodní �innost je samoz�ejm� naší hlavní náplní. Naši �lenové startovali v �eské republice a blízkém okolí 
celkem 389krát. Nejvíce start� máme v Jesenickém Šneku, který je jakousi župou, závodí se na Šumpersku, 
Jesenicku a od Vrbna až po Opavu. Oderský pohár v cyklokrosu se zase po�ádá v oblasti od Jeseníku po Ostravu 
a od Bohumína po Olomouc. N�kte�í naši závodníci závodí i na Drahanské vrchovin� v místním poháru MTB, 
zajíždíme na r�zné závody do Polska a vrcholem jsou �eské poháry jak v silni�ní cyklistice, tak i v cyklokrosu.  
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Na t�chto závodech jsme získali 37 vít�zství, což je jednoduchým výpo�tem asi každý desátý start. K tomu si 
p�ipo�ítáváme 86 druhých a t�etích míst, celkem je to tedy 123 pódiových umíst�ní, to je zhruba 30% úsp�šnost. 
Nej�ast�jším vít�zem byl Vlastik Mlyná� s 11 výhrami, z nichž je titul mistra �R v cyklokrosu kategorie M30 
nejvýznamn�jší. Stejné pocty se dostalo v dámské kategorii i Alen� Mlyná�ové. Krajským mistrem se stal Ji�í 
Petruš v cyklokrosu kategorie kadet. �ty�i výhry má na svém kont� Klára Škopcová spolu s Pavlem Balákem, 
který má rovn�ž bronzovou medaili z M �R v cyklokrosu kategorie M40. T�ikrát vyhrála Jana Vy�ítalová 
v Moravském poháru amatér�, t�ikrát také vyhrál Leoš Balák a Alena Mlyná�ová. Po dvou výhrách mají Lubomír 
Petruš, Jaroslav Hamá�ek, Jakub Rohá�ek a naše nejmladší závodnice Kate�ina Mlyná�ová. Jaroslav Hamá�ek 
ješt� získal st�íbrnou medaili na M�R v jízd� do vrchu v kategorii junior. Vý�et vít�z� uzavírá Ji�í Petruš práv�
za  titul  mistra  kraje  v  cyklokrosu. Vý�et druhých t�etích míst by byl p�íliš dlouhý a tak pouze p�ipomeneme 
17 pódií Kláry Škopcové a 12 Vlastika Mlyná�e, kte�í se celý rok „tahali“ o prvenství. 

Jako tým jsme skon�ili první v Jesenickém Šneku v kategorii silnice. Tuto sout�ž jsme již vyhráli po�tvrté. 
Dob�e máme našlápnuto v �P veterán� v cyklokrose, kde jsme zatím na druhém míst�. Sout�ž kon�í 15.ledna, 
první nebudeme, ale druhé, nebo t�etí místo nám jist� neunikne. Lubomír Petruš skon�il v Jesenickém Šneku 
celkov� na druhém míst� jak na silnici, tak i v terénu, Jana Vy�ítalová jako t�etí v Moravském poháru a Leoš 
Balák vyhrál kategorii M40 v Poháru Drahanské vrchoviny MTB. Naše mládež má velmi dob�e rozjetý Oderský 
pohár, ten kon�í až na Silvestra a n�jaké to místo na pódiu mají také jisté.  

                                                                       acsvrbno.estranky.cz             

,,K dobré knize je t�eba dobrých �tená��.“ /Victor Hugo/ 
… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  KIYOSAKI, R.:  Bohatý bratr, bohatá sestra.  Praha: Pragma, 2009. 

2.:  CRAUGHWELL, T. J.:  Nejznám�jší v�dci ve službách války.  Frýdek-Místek: Alpress, 2011.

3.:   CHARVÁT, P.:  Václav, kníže �ech�.  Praha: Vyšehrad, 2011. 

4.:  WITHRS, S.:  Šperky z drátu a korálk�.  Praha: Metafora, 2010. 

5.:  SIXX, N.:  Heroinové deníky.  Praha: Deus, 2011. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  BULL, J.:  Šikulka.  Praha: Mladá fronta, 2011. 
Vyšívání, šití a pletení krok za krokem. 

…z beletrie 
1.:  VARGAS LLOSA, M.:  Kelt�v sen.  Praha: Garamond, 2011. 
Nejnov�jší román peruánského  spisovatele Maria Vargase Llosy, nositele Nobelovy ceny za literaturu pro rok 
2010, je v podstat� beletristická literatura faktu. Vypráví o život� sira Rogera Davida Casementa, který jako 
britský  konzul  p�sobil  v  Kongu  a Amazonii a na vlastní o�i vid�l, jak vypadá kolonizace belgického Konga 
a ,,dobro“ civilizace, jež kolonizáto�i do t�chto míst p�inesli. P�sobivý je také životní p�íb�h samotného 
Casementa, vypráv�ní o snu Ira, p�ezdívaného Kelt, jemuž se svoboda národa, z n�hož pocházel, zm�nila 
v životní cíl, za n�jž zaplatil nejvyšší cenu. 

2.:  ADAMS, W.:  Achnaton�v poklad.  Praha: BB art, 2011. 
U trhovce na jedné prašné alexandrijské ulici objeví egyptolog Daniel Knox ví�ko keramické nádobky, do níž 
prastará sekta esejc� ukládala náboženské svitky. Co d�lají svitky od Mrtvého mo�e v Egypt�? Snaha najít 
odpov�� na tuto otázku Knoxe zavede na dobrodružné pátrání po židovské sekt�, ovšem do cesty se mu postaví 
fanatický duchovní Ernest Peterson. 

3.:  DIAMANT, A.:  Po noci p�ijde den.  Praha: Víkend, 2011. 
Román vychází z neoby�ejného p�íb�hu, který se skute�n� odehrál v �íjnu 1945. Tehdy bylo osvobozeno p�es 
200 židovských zajatc� z palestinského interna�ního tábora Atlit, v n�mž byli zadržováni britskými 
ozbrojenými silami coby ,,ilegální“ p�ist�hovalci. P�íb�h je lí�en o�ima �ty� mladých zajatky�, které p�ežily 
holocaust: Polky, která bojovala proti N�mc�m se skupinou partyzán�, pa�ížské krásky, p�inucené za války 
k prostituci, holandské Židovky, která se za války ukrývala a te� se snaží zapomenout, a ženy, která p�ežila 
Osv�tim.

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v lednu 
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 4.:  ECO, U.:  Pražský h�bitov.  Praha: Argo, 2011. 
 V románu-labyrintu proslulého autora se p�íb�h s detektivní zápletkou prolíná s literaturou faktu. Ve svém 
byt� v nevábné pa�ížské �tvrti se v b�eznu 1897 probouzí starší muž a snaží se rozpomenout, kdo vlastn� je. 
Metodou doktora Freuda, se kterým párkrát pojedl, si za�íná vybavovat vlastní minulost italského a pozd�ji 
francouzského policejního konfidenta, autora fiktivního konspira�ního plánu, který pak v rukou jiných za�al žít 
vlastním životem. 

5.:  WATERS, S.:  No�ní hlídka.  Praha: Argo, 2011. 
Román  zavádí �tená�e do Londýna 40. let, kdy velkom�stu vládl neustálý strach z nálet�, domy byly poni�ené 
a panoval všudyp�ítomný chaos. Ženy se však pod tíhou nelehké doby ve všech sm�rech emancipovaly – 
vym�nily sukn� za kalhoty, usedly za volant sanitky a do�kaly se uvoln�ní i v otázce vztah� a sexuality. 

6.:  CORNWELL, B.:  Rebel: kronika Nathaniela Starbucka.  Praha:  BB art, 2011. 
P�íb�h Seve�ana Nathaniela Starbucka , který se na po�átku války Severu proti Jihu ocitl na jižanském území 
a z vd��nosti k Washingtonu Faulconerovi, který mu zachránil život, vstoupil do jeho pluku, takže se vydal do 
boje proti vlastním lidem, mezi jiným i  svému otci. 

7.:  BERMAN, S.:  Žena, která se pono�ila do srdce sv�ta.  Brno: Jota, 2011. 
Když Isabele p�ijíždí do mexického Mazatlánu, aby p�evzala vedení rodinného podniku, najde v dom� své 
zesnulé tety opušt�né divoké d�v�átko, které ze sebe vyluzuje jen podivné zvuky a na pláži se krmí pískem. Díky 
Isabelin� vytrvalé pé�i se artistická Karen nau�í mluvit, �íst a psát, za�ne chodit do školy, dokonce vystuduje 
zootechniku na univerzit�, i když propadá z v�tšiny p�edm�t�.  Odhodlaná chránit život v oceánech a prom�nit 
rodinný podnik v první humánní továrnu na tu�áky se nakonec stane nejv�tší obchodní magnátkou tu�ákového 
pr�myslu na sv�t�.  

… pro d�ti a mládež 
1.:  ETRYCHOVÁ, P.:  Komisa� Vr	apka. Sebrané spisy 3.  Praha: Mladá fronta, 2011. 
Komisa� Vr�apka op�t zalovil ve svém detektivním archivu a vy máte jedine�nou p�íležitost nahlédnout do jeho 
t�etích sebraných spis�. Nutno �íci, že ani tentokrát nebude o tajemné a napínavé p�ípady nouze. 

2.:  CHMAKOVA, S.:  No�ní škola: knihy �arom�jek.  Brno: Toner Press, 2011. 
Kam chodí nadp�irozené bytosti do školy? Jist�, naše školy se na noc zavírají, ale co když je to proto, že ve 
t�ídách  probíhá  výuka úpln�  jiného  typu  student�?  Student�,  kte�í  se  krom�  matematiky  a  d�jepisu  u�í 
i �arovat, m�nit podobu nebo pít krev. I vlkodlaci, upí�i a �arod�jky p�ece pot�ebují maturitu. A práv� od toho 
jsou tu No�ní školy. Místa, která jsou smrtelník�m zapov�zena, aby nep�išli k úhon�. 

3.:  BLYTON, E.:  Kouzelné k�eslo.  Praha: Mladá fronta, 2011. 
Jednoho dne Monika s Petrem náhodou objeví ve starožitnictví kouzelné k�eslo, které dokáže plnit vyslovená 
p�ání a létat do �íše fantazie. Spolu s Šotkem, kterého d�ti vysvobodí ze spár� zlého obra na zámku, prožijí 
mnoho neoby�ejných výprav plných dobrodružství, kouzel i legrace. 

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

11. 12. 2011  Lubomír Nytra  + Vlasta Škrobánková (oba z Jeseníku) 
11. 12. 2011  Martin K�s (Rakovník) + Anna Sotolá�ová (Karlova Studánka)
17. 12. 2011  Ji�í Ka�an + Helena Horvátová (oba z Vrbna p. P.) 

                            Bc. Dagmar Podešvová, matriká�ka  

Kate�ina    Ši c ho vá    Vrbno pod Prad�dem 
Dorota    G amo vs ká    Vrbno pod Prad�dem 
Milan    Ko �ál ka   Vrbno pod Prad�dem 
Emma    Re me š o vá    Vrbno pod Prad�dem 

Dana Tománková, M�Ú Vrbno p. Pr. 

Uzav�ená manželství 

Blahop�ejeme k narození 
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   Rudolf   �e r ve nka   Vrbno pod Prad�dem 
   Bohumil   Bl áha   Vrbno pod Prad�dem 
   Juraj   Vác l aví k   Vrbno pod Prad�dem 
   Božena   No vo t ná   Vrbno pod Prad�dem 
   Josef   Vo l e k    Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  
   Anna   Re me š o vá   Vrbno pod Prad�dem 

Dana Tománková, M�Ú Vrbno p. Pr. 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

Dne 2. ledna 2012 oslaví své 70. narozeniny 

paní Erika Vondrová. 

Všechno nejlepší, hodn� zdraví, št�stí  
a spokojenosti do dalších let Ti p�eje  

rodina Hanelova, Zapala�ova a Marie Batíková. 

„P�ijmi naše blahop�ání, do let p�íštích a� máš k mání 
št�stí, zdraví, mnoho sil, abys tady dlouho byl 

a stovku s námi oslavil“. 
Dne 25. prosince 2011 oslavil své krásné 80. narozeniny 

pan Josef Rybár  
z Vrbna pod Prad�dem. 

Hodn� zdraví a š�astných chvil p�ejí manželka Marta  
a syn Jožka s rodinou. 

„Život to vzal zase zkrátka, už je tady sedmdesátka. 
Budiž pravdou dávné r�ení, stár že �lov�k nikdy není. 

Cítí-li se v duši mlád, žije si na sv�t� rád“. 
Krásné kulaté narozeniny oslaví v lednu 2012 

paní Erika Vondrová. 

A� T� život stále baví, vše nejlepší a stálé zdraví Ti k Tvým narozeninám  
p�eje manžel Josef, dcera Lenka s manželem  

a vnu�ky Andrejka, Nikolka a Žanetka.
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Rozlou�ili jsme se 

Vzpomínáme 

D�kujeme všem p�átel�m a známým, kte�í se p�išli rozlou�it 

s panem Josefem Volkem 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

D�kujeme za projevy soustrasti i kv�tinové dary. 
Zarmoucená rodina. 

„Dny plynou, jak tiché �eky proud, 
jen vzpomínka v srdci trvá a nedá zapomenout“. 

Dne 4. prosince 2011 jsme vzpomn�li 10. smutné výro�í od chvíle,  
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, d�de�ek a prad�de�ek 

pan Václav Dom�ík. 

S láskou a úctou vzpomínají dcera a synové s rodinami.  

„�as mírní bolest, ale nedá zapomenout“. 
Dne 30. prosince 2011 vzpomínáme 21. výro�í úmrtí maminky, tety a babi�ky 

paní R�ženy Klí�níkové 
 roz. Šud�ichové z Oborné. 

Dne 3. ledna 2012 by se dožila 77 let.  
Stále vzpomínají dcery Magda a R�ža s rodinami a Šárka.  

Dne 3. ledna 2012 vzpomínáme 4. smutné výro�í úmrtí naší milované  
maminky, manželky, babi�ky, tety, švagrové 

paní Helgy Rybárové 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Tato vzpomínka je pod�kováním za lásku, pé�i a n�hu,  
se kterou nás provázela celým životem.  

Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná. 
Stále vzpomíná celá rodina.  
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KKKOOOMMMPPPLLLEEETTTNNNÍÍÍ ZZZPPPRRRAAACCCOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ DDDAAANNNÍÍÍ,,,
ÚÚÚ���EEETTTNNNIIICCCTTTVVVÍÍÍ AAA MMMEEEZZZDDD

Dagmar Ju�íková, Sadová 411, 793 26 Vrbno pod Prad�dem, 
tel. 602 978 926, e-mail: dagmar.jurikova@seznam.cz

Nabízím vedení ú�etnictví, da�ové evidence a administrativy, 
zpracování da�ových p�iznání, DPH, p�ehled� ZP a SP. 
Mzdy a personalistiku. Vše odborn� a kvalitn�. 

Inzerce 

„Možná byl �as odejít, snad to tak bylo v osudu psáno.... 
Zbyly jen sny, jež mohly se ješt� snít.... 

V p�j�ovn� �asu však již m�li vyprodáno....“ 
Dne 16. ledna 2012 vzpomeneme nedožitých 70 let života  

našeho drahého manžela, tatínka a d�de�ka 

pana Františka Hoška. 
S láskou vzpomínají manželka, dcery a vnou�ata.  

„Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik bolesti, žalu  
a smutku z�stalo v srdcích t�ch nejbližších“. 

Dne 26. ledna 2012 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

pana Milana Burkarta 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

S láskou vzpomínají maminka, sestry Libuše a Drahomíra s rodinami,  
manželka Jana a dcery Jani�ka a Kristýnka.  

„Roky plynou, jak tiché �eky proud, 
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“. 

Dne 29. ledna 2012 vzpomeneme 10. smutné výro�í, kdy nás opustila  
naše milovaná maminka a babi�ka 

paní Božena Kr�álová 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Vzpomínají syn Alois a dcera Jarmila s rodinami.  



50. strana

ZPRAVODAJ

P�ístrojová pedikúra  
- blaho pro Vaše nohy a relaxace 

Jolana Jägermanová, kontakt 606 720 066 
Jedná se o moderní metodu ošet�ení nohou bez p�edchozího 
namá�ení. K�že i nehty se bezbolestn� ošet�ují frézkami. Vhodné 
pro diabetiky. Provádím korekci zar�stání neht�, reflexní masáž 
chodidel, parafínové zábaly, zhotovuji individuální silikonové 
korektory p�i problémech s prsty, novinkou je dezinfikátor obuvi. 
Možnost zakoupení dárkových poukaz� a p�ípravk� k pé�i o nohy, 
etnické šperky a ru�ní mýdla. 

Akreditované rekvalifika�ní kurzy 
Ú�etnictví    Kurz „Ú�etnictví“ za�íná 28.1. 2012.

Mzdové ú�etnictví    Výuka probíhá - pond�lí, st�eda, pátek

Da�ová evidence     od 15:00 hodin do 18:20 hodin  v Bruntále.

Základy podnikání 

Po�ádá: Ing. Lenka Kozáková, Kontakt: telefon 776793398, 
lenka.kozakova@seznam.cz 

www.kurzy-ucto.cz 
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