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Slovo starostky
Vážení þtenáĜi zpravodaje,
všechny nás zasáhla událost, k níž došlo v sobotu 14. 1. 2012 veþer: požár v jednom z bytĤ na ulici Krejþího
488, který se rozšíĜil do celé horní þásti objektu. O tak niþivém požáru se napsalo mnohé, proto již jen krátce
o faktech. DĤm, respektive dvojdĤm þp. 487 a 488, je ve vlastnictví mČsta. Jsou v nČm malé byty, tomu odpovídá
i skladba nájemníkĤ. Žije zde Ĝada starších osob, je zde mnoho jednoþlenných domácností. Malometrážní byty
však také plní funkci startovacích bytĤ pro mladé obþany mČsta. V obou domech je celkem 64 bytĤ s celkovým
poþtem sto obyvatel. Všichni museli pĜi požáru své domovy opustit. Také nájemníci z domu þp. 487. Ani ti
nemohli své byty užívat bezprostĜednČ po požáru, byĢ je živel nezasáhl pĜímo. Následky požáru a hašení
znemožnily dodávky elektrické energie a tepla. Zprovoznit tyto systémy nebylo možné bez pĜedchozího odpojení
a revize. Odpojen byl také plyn a pĜívod elektĜiny do hlavní kotelny i kotelny pro nástavbu.
BezprostĜednČ v þase požáru jsme se museli postarat o obyvatele domĤ, kteĜí museli narychlo opustit svĤj
domov a nemČli kam jít. Mnohým lidem ale pomohli rodinní pĜíslušníci nebo pĜátelé, kteĜí jim otevĜeli dveĜe
svých domovĤ. Už v nedČli jsme mohli zaþít s organizací prací souvisejících s požárem, pĜípravou sanace
a oprav. Díky ochotČ, flexibilitČ a aktivnímu nasazení všech zúþastnČných pracovníkĤ, revizních technikĤ
a dodavatelských firem se mohly už ve þtvrtek 19. 1. odzkoušet funkce obou kotelen, dodávky vody a elektĜiny,
revize výtahu a v pátek odpoledne jsme mohli oficiálnČ vyzvat nájemníky domu þp. 487 k návratu do svých
domovĤ. Dodávka tepla byla ve stejném období obnovena též do 1. a 2. patra domu þp. 488, tím byla podpoĜena
efektivita vysoušecích souprav, umístČných v jednotlivých bytech a chodbách v tČchto dvou podlažích. Sanaþní
práce provádí ostravská firma, která nastoupila již v pondČlí po požáru. Tento den se také podaĜilo zaĜídit u ýEZ
samostatnou pĜípojku s dostaþujícím pĜíkonem pro vysoušení. Brzké obnovení vytápČní bytĤ pomohlo zkrátit
vysoušecí doby, to vyhodnotili sami pracovníci sanaþní firmy: výsledky mČĜení vlhkosti konstrukcí ve více než
polovinČ bytĤ v 1. a 2. patĜe již umožnily odpojení vysoušeþĤ k 25. lednu, ve zbývajících bytech mČlo skonþit do
vydání tohoto þísla Zpravodaje. Ve stĜedu 25. 1. se také konal kontrolní den, kde jsme dohodli, že hned
následující dva dny v tČchto patrech pracovníci firem Kamenský a Sideras zhodnotí rozsah prací v bytech pro
obnovu maleb, podlah a elektroinstalace. Po dohodČ s nájemníky se opravy rozbČhnou co nejdĜíve. Limitující pro
zpČtné nastČhování je uvedení elektroinstalace do bezpeþného provozu. Funkþní musí být celý rozvod vþetnČ
rozvadČþĤ v této þásti domu, proto bude možno se stČhovat do bytĤ až po vydání elektrorevize na tento celek.
Co se týká zabezpeþovacích prací na stavebních konstrukcích horních dvou podlaží, nejvíce zasažených
požárem, byl již v nedČli pĜizván statik, aby rozhodl o dalších krocích. Dne 18. ledna byly zahájeny sanaþní práce
na stĜešní konstrukci vþetnČ provizorních zabezpeþovacích prací a provizorní zakrytí stĜechy, aby nedocházelo
k dalším škodám. Zahájeny už byly také projekþní práce na rekonstrukci horních podlaží a stĜechy. První
podklady pro dodavatele stavebních prací budou pĜedávány již poþátkem února. Pro vlastní práce bude hodnČ
záležet na poþasí. Tedy kdy bude možno postavit nový krov a definitivnČ zakrýt stĜechu.
JeštČ k ubytování. BezprostĜednČ po požáru mohla vČtšina lidí odejít ke svým rodinám nebo pĜátelĤm. Ti, kteĜí
tuto možnost nemČli, byli ještČ v noci ubytování v místních penzionech a na faĜe. V dalších dnech jsme postupnČ
umísĢovali naše obþany, kteĜí se budou moci vracet až po delší dobČ, do náhradního bydlení, kde budou moci
zĤstat i nČkolik mČsícĤ. Mnozí z nich dali pĜednost náhradnímu bydlení u rodinných pĜíslušníkĤ.
Již od nedČle probíhala sbírka potĜebných vČcí, nábytku a také finanþní sbírka, která bude uzavĜena až
k 31. bĜeznu 2012. DČkuji za obČtavost, vstĜícnost, pomoc materiální i finanþní, ochotu: nČkteré firmy a nČkteĜí
lidé pĜišli hned v nedČli s nabídkou pomoci. Je to hodnČ dlouhý seznam a je úžasné zjištČní, že žádná firma
pomoc neodmítla.
S lidmi z domu na ulici Krejþího se setkáváme od požáru velmi þasto. Vnímáme, jak se musí srovnávat
s naprosto neþekanou situací, pĜejeme hodnČ sil a zároveĖ smekám pĜed jejich stateþností, s jakou se postavili
k Ĝešení situace.
Ing. Helena Kudelová
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Informace Rady mČsta Vrbno pod PradČdem

Zprávy z radnice

RM se sešla na konci mČsíce prosince a v prĤbČhu mČsíce ledna na 2 Ĝádných jednáních a na 1 mimoĜádném
jednání. MimoĜádné jednání bylo svoláno dne 15. ledna v dĤsledku požáru domĤ na ulici Krejþího. Cílem této
mimoĜádnČ rady bylo projednání operativních záležitosti, které souvisely s neprodlenou pomoci postiženým
obþanĤm. Na 2 Ĝádných jednáních RM projednala následující záležitosti:

MČsto poĜádá veĜejnou sbírku na pomoc lidem z vyhoĜelých bytĤ
MČsto Vrbno pod PradČdem oznámilo konání veĜejné sbírky na úhradu nákladĤ spojených s odstraĖováním
škod a s opravami bytĤ zasažených požárem bytového domu a poĜízení bytového vybavení a zaĜízení pro ĜádnČ
pĜihlášené nájemníky v bytech na ulici Krejþího, známých mezi lidmi jako „malometrážky“. Krajský úĜad
Moravskoslezského kraje vydal 20. l. 2012 rozhodnutí, jímž poĜádání veĜejné sbírky schválil. Sbírka se
uskuteþĖuje na území ýeské republiky a prostĜedky se soustĜedí až do 31. bĜezna 2012 na bankovním úþtu
þ. 107-0090490217/0100, který byl pro ten úþel zĜízen. Sem už se dostaly též prostĜedky, které lidé spontánnČ
pĜinášeli po niþivém požáru na radnici. PĜedstavitelé mČsta dČkují lidem za obrovskou ochotu pomoci a za
projevy solidarity s lidmi, kteĜí pĜišli o všechno. Pomoc se dostává a dostane k lidem cílenČ, tak jak zrovna
potĜebují, a v þasovém horizontu, jak se budou vracet do svých domovĤ.
Mgr. Alena KiedroĖová
odbor vnitĜních vČcí MÚ Vrbno p. P.

RM s c h v á l i l a:
pronájem nebytových prostor (pĜípravna matriky) žadateli Centrum pro zdravotnČ postižené
Moravskoslezského kraje,
návrh rozpisu rozpoþtových zmČn þ.4 v rámci Od-Pa do položek,
návrhy smČrnic O úþtování dlouhodobého majetku a zásob, O odpisu majetku, O nakládání s majetkem,
podnájem bytu þ. 12 o velikosti 2+1, Bezruþka 418 pro žadatelku Barboru Gamovou na dobu urþitou do
31. 12. 2012,
postup modernizace veĜejného osvČtlení dle generelu,
rozpis rozpoþtu na rok 2012 v podrobném þlenČní,
pronájmy pozemkĤ v k.ú. Vrbno pod PradČdem, Mnichov pod PradČdem.
RM r o z h o d l a:
o uzavĜení Smlouvy s Technickými službami Vrbno s.r.o. na zimní údržbu místních komunikací,
o uzavĜení Smlouvy o zĜízení a provozu sbČrného místa kolektivního systému EKOLAMP, která
nahrazuje pĤvodní Dohodu o spolupráci ze dne 28. 4. 2006,
o uzavĜení Smlouvy o nájmu nebytových prostor za úþelem provozování veĜejných WC mezi MČstem
Vrbno pod PradČdem a TJ Sokol Vrbno pod PradČdem na období od 1. 1. - 31. 12. 2012.
RM o d s o u h l a s i l a:
prodloužení nájemní smlouvy MUDr. Schuberta pro ordinaci pediatrie v objektu MŠ Jesenická do konce
roku 2012,
vybudování bezbariérového pĜístupu do domu þ.p.492 na ulici Husova,
návrh rozpoþtu na ples mČsta mČstských organizací,
vyhlášení grantĤ na rok 2012 pro oblast kultury a sportu a schválila pravidla pro udČlování grantĤ,
prodloužení užívání þásti pozemku p.þ. 475/1 v k.ú. Vrbno pod PradČdem za úþelem provozování
prodejního stánku jako stavby doþasné na dobu 5 let,
pĜedloženou þást projektové dokumentace stavby „PĜístavba skladu – zmČna stavby pĜed dokonþením“ na
pozemkové parcele þ. 753/5 v k.ú Vrbno pod PradČdem,
uzavĜení Smlouvy o zĜízení vČcného bĜemene mezi Telefonica 02 Czech Republik a.s. jako budoucím
oprávnČným a MČstem Vrbno pod PradČdem jako budoucím povinným z vČcných bĜemen na pozemek
p.þ. 2 v k.ú. Vrbno pod PradČdem.
RM v z a l a n a v Č d o m í:
informaci o provozu MČÚ Vrbno pod PradČdem dne 30. 12. 2011 do 12 hod.,
zprávu Technických služeb Vrbno s.r.o. o využití finanþních prostĜedkĤ z EKO-KOMu,
dopis Asociace þeských a moravských nemocnic,
vyhodnocení soutČže „Kvetoucí mČsto“,
informaci o stavu pĜípravy kanalizaþních pĜípojek v þástech Mnichov a Železná.
RM j m e n o v a l a:
ve funkci Valné hromady spoleþnosti Technické služby Vrbno s.r.o. do funkce Ĝeditele spoleþnosti pana
ZdeĖka Valentu s nástupem od 1.4.2012.
Ing. Lasota Miloš, místostarosta

MČsto Vrbno pod PradČdem vyhlašuje na rok 2012 granty zamČĜené na oblast kultury a sportu,
Grant je urþen pro pĜíspČvkové organizace a obþanská sdružení.
Cílem je podpoĜit specifický rozvoj spoleþenského, kulturního a sportovního života ve mČstČ,
zejména s dĤrazem na využití volného þasu dČtí a mládeže.
Cíl 1 Î Grant na projekt oživující kulturní a spoleþenský život ve mČstČ
NapĜ.: - koncerty, celomČstské akce
- spoleþenské, popĜ. výchovné akce pro cílené skupiny obþanĤ – dČti, mládež, senioĜi …
- organizování pravidelných programĤ a využití volného þasu handicapovaných obþanĤ
Cíl 2 Î Grant na projekt významných celomČstských sportovních akcí
NapĜ.: - celomČstské turnaje
- sportovní akce se zapojením více generací, celých rodin apod.
- popularizace atraktivních sportĤ
Cíl 3 Î Grant na projekt podporující kulturní a sportovní þinnost v letním prázdninovém
období
UzávČrka pĜihlášek: 12. 2. 2012
Posouzení a výbČr projektĤ provede grantová komise jmenovaná Radou mČsta 20. 2. 2012.
Hodnocení žádostí:
3 žádost obsahuje všechny náležitosti dle formuláĜe „Žádost o grant MČsta Vrbna pod PradČdem“
3 žádost je zaĜazena alespoĖ do jednoho z cílĤ
3 cílová skupina, její velikost
3 místo realizace projektu - v katastru mČsta Vrbna pod PradČdem
3 adekvátnost položek rozpoþtu
O výsledcích jednání grantové komise budou všichni pĜihlášení písemnČ informováni.
Finanþní þástka, kterou lze grantem získat, je max. 80 % pĜedpokládaných nákladĤ, max. však do výše 15 tis.
Kþ. Schválené finanþní prostĜedky budou organizacím þi spolkĤm pĜevedeny na základČ sepsané smlouvy na
jejich úþet. U organizací þi spolkĤ, které svĤj úþet nemají, bude finanþní þástka vyplacena v hotovosti z pokladny
MČÚ.
Uznatelnými náklady budou také náklady na obþerstvení, ale maximálnČ 60,-Kþ na osobu, a rovnČž náklady na
ceny pro vítČze, a to do 20% celkových schválených dotací.
Granty nejsou poskytovány na celoroþní podporu þinnosti sdružení nebo investice.
Forma doložení vyúþtování pĜidČlených finanþních prostĜedkĤ je pĜedmČtem smlouvy.
Uznatelnost nákladĤ je od 1. 1. 2012. Na pĜiznání grantu není právní nárok.
Zájemci si mohou vyzvednout formuláĜe na MČstském úĜadČ ve VrbnČ pod PradČdem na odboru vnitĜních
vČcí, kanc. þ. 201, tel. 554 795 135 (151), nebo na webových stránkách mČsta www.vrbnopp.cz.
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Pokraþuje výdej knih o historii Vrbna pod PradČdem
Na podatelnČ radnice pokraþuje výdej knížky Vrbno pod PradČdem - Ohlédnutí za minulostí dávnou
i nedávnou. S finanþní podporou mČsta knihu vydal Spolek PĜátelé Vrbenska u pĜíležitosti 400 let povýšení osady
na mČsto a dostat by se mČla v jednom výtisku do každé domácnosti. Za pouhých sedm týdnĤ si knihu na radnici
vyzvedlo pĜibližnČ 1 400 obþanĤ, ostatní tak mohou uþinit do konce února. Teprve pak, pokud zbudou nevydané
výtisky, by se kniha mohla dostat do prodeje. Zájem o ni je velký, mnozí obþané by rádi poĜídili knihu pro své
dČti, které žijí dlouhodobČ nebo trvale v zahraniþí, ale i pro své pĜátele.
Jubilejní ples ve stylu rokenrolu se vydaĜil
Jubilejní 15. ples mČsta a mČstských organizací se uskuteþnil v pátek 20. ledna ve vrbenském klubu Mír,
tentokrát ve stylu rocku a rokenrolu. A byla to šĢastná volba, ukazuje se, že hudba fenomenální kapely
Queen a Elvise Presleyho má lidem stále co Ĝíci, na parketu tancovali spolu mladí i zralejší roþníky.
K poslechu i tanci hrála krnovská kapela Princess Queen Revival a krnovský Elvis, Pavel Pavlovský, který zpíval
nejen na pódiu, ale též mezi tanþícími a také na stole, hudební teþku obstaral DJ Frog. I letos byla vyhlášena
soutČž o nejstylovČjší obleþení. Zatímco soutČžní porota mČla v pĜípadČ dam obtížnou volbu, když adeptek na
vítČzku bylo hodnČ, v kategorii mužĤ se shodla jednoznaþnČ. Cenu si po právu odnesl pan ZbynČk Urbaník,
urþitČ též za taneþní kreace na parketu. Ples pokraþoval až do þasných ranních hodin. Jeho atmosféru pĜibližují
fotografie Nikoly JuĜíkové a Jitky Musilové.
Mgr. Alena KiedroĖová
odbor vnitĜních vČcí MÚ Vrbno p. P.

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

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

Kde? MČstský úĜad Vrbno pod PradČdem, Nádražní 389, pĜízemí, kanceláĜ þ. 104
Termíny poraden na únor 2012:
Psychologická poradna Právní poradna Sociální poradna -

stĜeda 15. 2. 2012
stĜeda 22. 2. 2012
úterý 14. 2. 2012

-

-

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

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní MČstského úĜadu Vrbna pod PradČdem
(tel.: 554 795 130).
Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!
Ivana Remešová, DiS.

Poplatky za komunální odpad v KarlovČ Studánce pro rok 2012
Zastupitelstvo obce Karlova Studánka schválilo na svém 3. zasedání dne 29. 12. 2011 obecnČ závaznou
vyhlášku þ. 3 / 2011 Obce Karlova Studánka o místním poplatku za provoz systému shromažćování, sbČru,
pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování komunálních odpadĤ.
Sazba poplatku pro poplatníka podle þl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky þiní 500,- Kþ za kalendáĜní rok. Tato
þástka je stanovena na základČ skuteþných nákladĤ obce pĜedchozího roku na sbČr a svoz netĜídČného odpadu za
poplatníka a kalendáĜní rok. Pro dČti mladší 15-ti let a osoby starší 70-ti let se poskytuje úleva ve výši
200,-Kþ.
Tato vyhláška nabyla úþinnosti dne 1. ledna 2012.
Radek PeĖáz
zastupitel obce Karlova Studánka

Výsledky TĜíkrálové sbírky ve VrbnČ pod PradČdem za rok 2012
Jak jste jistČ mnozí zaznamenali, tak na poþátku nového roku probČhla v našem mČstČ a okolí (Železná,
Mnichov) opČt TĜíkrálová sbírka, poĜádaná Charitou ýeské republiky. Protože už známe výsledek této
dobroþinné akce, chci se s vámi podČlit o radostnou skuteþnost, že jste letos darovali o dvacet tisíc korun více než
loĖský rok. Celková þástka tedy þiní 61 336,- Kþ.
25% z tohoto výtČžku bude pĜevedeno do centra diecézní Charity ýeská republika a 65% bude použito na
potĜeby v našem regionu. PĤvodnČ mČla být celá þástka urþena na nákup kompenzaþních pomĤcek, které by se
daly zapĤjþovat (polohovací postele, invalidní vozíky, apod.). Ale po dohodČ z Ĝeditelem Charity jsme se
rozhodli, že z této sumy poskytneme þást na úþet, který zĜídilo MČsto Vrbno pod PradČdem jako pomoc lidem,
kteĜí byli zasaženi požárem ze dne 14. 1. 2012.
ChtČl bych touto cestou podČkovat všem, kteĜí svým darem tuto sbírku podpoĜili a umožnili tak pomoc tČm,
kteĜí ji nejvíce v danou chvíli potĜebují. ZároveĖ chci podČkovat všem, kteĜí se zapojili do organizace této sbírky.
Myslím, že i díky jejích obČtavému nasazení se podaĜilo shromáždit takové prostĜedky. A také bych rád
podČkoval i tČm anonymním dárcĤm a pomocníkĤm, kteĜí nabídli a stále nabízejí svou pomoc právČ lidem
postiženým tímto požárem. DČkuji.
Horák Miroslav, faráĜ Ĝímskokatolické farnosti Vrbno pod PradČdem.

Deset jednotek zasahovalo u požáru bytového domu ve VrbnČ pod PradČdem
Za nejvČtší požár bytového domu za posledních nČkolik let v okrese Bruntál lze považovat požár na ulici
Krejþího ve VrbnČ pod PradČdem, který byl nahlášen na tísĖovou linku hasiþĤ v sobotu dne 14. 1. 2012. Požár
byl hlášen krátce pĜed osmou hodinou veþerní, kdy kolemjdoucí oznamovatel sdČlil na tísĖovou linku hasiþĤ, že
hoĜí byt v domČ o pČti podlažích, þást stĜechy a v objektu se nacházejí osoby. V první fázi byly na místo události
operaþním stĜediskem hasiþĤ vyslány jednotky ze stanice Bruntál (vþetnČ výškové techniky), dobrovolní hasiþi
z Vrbna pod PradČdem, AndČlské Hory a SvČtlé Hory. Celý objekt se skládá ze dvou þástí, který je rozdČlen
spoleþným stĜedovým centrálním schodištČm. Jedna þást je pČtipodlažní (vznik požáru) a druhé je þtyĜpodlažní
(celá þást uchránČna).
Po prvotním prĤzkumu místní dobrovolné jednotky, která se dostavila na místo bČhem nČkolika minut, bylo
zjištČno, že požárem byl zasažen zcela byt v zadní þásti objektu (plameny se rozšíĜily i na byt v nejvyšším patĜe)
a levou þást stĜešní konstrukce. V objektu se nacházely osoby, které vĤbec netušily, že v domČ hoĜí a jsou zcela
zakouĜeny prostory chodby od þtvrtého podlaží vzhĤru. Hasiþi za pomocí dýchací techniky zahájili okamžitou
evakuaci, záchranu osob a nasadili vodní proudy do zasažených podlaží. Z dĤvodu zdlouhavé evakuace, která
byla zapĜíþinČna neochotou lidí otevĜít své byty a nekáznČ, kdy nČkteré osoby z horních pater odmítaly opustit
své byty, si velitel zásahu povolal na místo další posily. Byli vysláni hasiþi ze stanice Krnov a dobrovolní hasiþi
z obcí Dolní Moravice, MČsta Albrechtic, RýmaĜova, Horního Benešova a JindĜichova. PĜi evakuaci osob
z vrchních pater nasazovali hasiþi evakuovaným tzv. parat masky, aby ochránili jejich dýchací cesty. U pČti
obyvatelĤ bytového domu se projevily potíže v souvislosti s nadýcháním se zplodin hoĜení, jedna osoba po
evakuaci zkolabovala. Všechny zranČné osoby byly pĜedány Zdravotní záchranné službČ Bruntál. Hasiþi po
evakuaci prohledali nČkolikrát dĤm, aby se pĜesvČdþili, že je skuteþnČ prázdný. BČhem hasebních prací
v bytovém domČ bylo bohužel nalezeno torzo lidského tČla. Hasiþi zasahovali po celou dobu v dýchacích
pĜístrojích, z výškové techniky a pĜi extremních podmínkách poþasí. Po uhašení požáru byla na místo povolána
speciální technika, která mČla za úkol vysát vodu z chodeb a bytĤ.
PĜi události velitel zásahu Ĝídil práci pĜibližnČ šedesáti hasiþĤ, kteĜí svým nasazením þasto i života zachránili
þtyĜicet osob z bytového domu. Negativa u zásahu byla pĜedevším z nekáznČ nČkterých evakuovaných osob,
pozdním zpozorováním požáru, silným vČtrem, špatným pĜístupem hasiþské techniky (objekt je situován
ve svahu, pĜíjezdová ulice byla pouze pro jedno vozidlo) mrazu a padajícího snČhu. Událost mČla však i svá
pozitiva, která spoþívala pĜedevším v záchranČ všech osob z objektu, výborná spolupráce s Policií ýR (Ĝízení
dopravy, zajištČní bezpeþnosti v místČ události) a vedením mČsta (pomoc evakuovaným, zajištČní posypu
komunikace atd.)
Škoda byla pĜedbČžnČ stanovena vedením MČsta Vrbna pod PradČdem, jakožto majitele objektu, na
8 miliónĤ Kþ, hasiþĤm se však podaĜilo uchránit s nasazením všech sil spodní patra zasažené þásti objektu a zcela
druhou þást objektu, kde hrozilo pĜenesení požáru na jeho stĜechu. PĜíþina vzniku požáru je nadále v šetĜení
Hasiþského záchranného sboru ýR a Policie ýR.
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ěeditel Hasiþského záchranného sboru, územního odboru Bruntál vyjádĜil chválu všem zasahujícím hasiþĤm,
kteĜí si pĜi zásahu sáhli až na dno svých sil a jen díky jejich profesionálnČ odvedené práci pĜi záchranných
pracích nepĜišel nikdo další o život.
Zpracovali:
Ing. Antonín Ušela – vrchní inspektor požární ochrany HZS MSK ÚO Bruntál
OndĜej Chalupa – velitel JSDHO Vrbno pod PradČdem

Hasiþi z Moravskoslezského kraje zachraĖovali životy darováním krve
Není snad dne, bČhem nČjž by hasiþi z Moravskoslezského kraje
nezachraĖovali lidské životy. V pátek 20. ledna tak však þinili ponČkud
netradiþnČji – 21 profesionálních i dobrovolných hasiþĤ pĜišlo darovat svou
krev na Transfúzní službu v Bruntále, která je þlenem skupiny AGEL.
K hromadnému darování se pĜipojili profesionální hasiþi územního odboru Bruntál HZS
Moravskoslezského kraje, dobrovolní hasiþi JSDHO Krnov, JSDHO Bruntál, JSDHO SvČtlá Hora
a JSDHO Vrbno pod PradČdem.
„Jako hasiþi zasahujeme u velkého poþtu dopravních nehod, a tak jsme si dobĜe vČdomi skuteþnosti, jak je
darování krve potĜebné. Rádi jsme se proto tohoto hromadného darování zúþastnili. ýlovČk navíc nikdy neví, kdy
krev budou potĜebovat tĜeba také jeho nejbližší,“ podotkl Ĝeditel územního odboru Bruntál HZS
Moravskoslezského kraje Ing. JiĜí Patrovský.
„Jako Transfúzní služba si pomoci hasiþĤ nesmírnČ vážíme. Že se rozhodli zachraĖovat lidské životy navíc
také touto formou, je opravdu obdivuhodné a patĜí jim tak naše velké podČkování,“ dodal manažer pro marketing
a PR Transfúzní služby Marek Pavliš.
Dárci krve a plazmy se mohou stát lidé ve vČku od 18 do 60 let. Pro darování krve musí být naprosto zdraví.
Zda je dárce zpĤsobilý k odbČru, posoudí individuálnČ odborný zdravotnický pracovník pĜímo na odbČrovém
stĜedisku. Den pĜed odbČrem by mČl dárce hodnČ pít, nejíst tuþná jídla, nepít alkohol a ráno mĤže lehce posnídat.
Každý dárce krve a plazmy na Transfúzní službČ v Bruntále získává pracovní volno s náhradou mzdy,
proplacené jízdné, lékaĜské vyšetĜení, vitamíny od své zdravotní pojišĢovny, obþerstvení þi odpoþet ze základu
danČ z pĜíjmu, a to za každý odbČr 2000 Kþ.
Zájemci se mohou objednávat telefonicky na þísle 724 612 667, 554 700 660 nebo elektronickou poštou
na adrese evidence.bruntal@tslspk.cz.
Hana Szotkowská, tisková mluvþí skupiny AGEL

Nehoda na zasnČžené silnici
Mezi obcí Široká Niva a Karlovice dne 5. 1. 2012 v 07:12 hodin havaroval 20letý Ĝidiþ vozidla Volkswagen
Caddy. Na snČhem pokryté silnici po prĤjezdu pravotoþivé zatáþky dostal smyk, dojel za levý okraj, kde se
pĜevrátil z prudkého srázu s autem pĜes stĜechu a dopadl zpČt na kola. ZpĤsobená škoda þiní 110 tisíc Kþ.
Dopravní nehoda
Ve þtvrtek 12. 1. 2012 mezi obcí Nové HeĜminovy a Široká Niva v 09:17 hodin jel 45letý muž s nákladním
vozidlem Mercedes a pĜi Ĝízení usnul a pĜejel do levé poloviny vozovky. Zde narazil do protijedoucího vozidla
Peugeot, které Ĝídil 49letý muž. Nákladní auto následnČ sjelo do levého pĜíkopu, kde narazilo do oplocení domu.
Peugeot také skonþil mimo silnici. PĜi nehodČ došlo ke zranČní Ĝidiþe osobního vozidla, který byl po vyproštČní
pĜevezen do nemocnice. K dalšímu zranČní osob nedošlo. ZpĤsobená škoda þiní 285 tisíc Kþ. PĜi šetĜení Ĝidiþ
nákladního vozidla nepĜedložil Ĝidiþský prĤkaz . V evidencích jsme zjistili, že ho má blokovaný.
Požár þinžovního domu – po uhašení jsme nalezli ohoĜelé torzo lidského tČla
Vrbenští policisté pĜijali v nedČli 15. 1. 2012 v 19:50 hodin oznámení o požáru þinžovního domu ve VrbnČ
pod PradČdem na ulici Krejþího. OkamžitČ vyjela na místo 2þlenná hlídka, která po pĜíjezdu zjistila, že z bytu ve
vrchním podlaží vychází plameny a kouĜ, tak zaþali ihned evakuovat obyvatele þinžovního domu. Celkem jsme
evakuovali þtyĜi desítky osob rĤzného vČku a u nich nedošlo ke zranČní. Na místo se sjelo 61 hasiþĤ, jak
profesionálních, tak dobrovolných, kteĜí krátce pĜed pĤlnocí dostali požár pod kontrolu. PĜi prvotní prohlídce
domu po uhašení jsme nalezli v jednom z bytĤ ve 4. poschodí ohoĜelé torzo lidského tČla. ZtotožnČní osoby
a pĜíþinu úmrtí urþí pitva. VyrozumČli jsme zástupce mČsta, kteĜí byli následnČ i na místČ a zajistili evakuovaným
osobám náhradní ubytování v místní tČlocviþnČ. Škoda je prozatím vyþíslena na 8 mil. Kþ, protože byla zasažena
celá stĜecha a þást bytĤ ve 4. podlaží. PĜíþiny požáru a okolnosti nyní intenzivnČ šetĜíme.
komisaĜ por. Bc. Tušková P.

UpozornČní pro obþany mČsta Vrbna pod PradČdem a okolí
Dne 1. 2. 2012 se koná v 15:00 hodin v pĜístavbČ MČÚ beseda pro všechny obþany, kteĜí mají zájem se
seznámit s problematikou bydlení. Besedovat se bude na téma pĜechodu na smluvní nájemné, o pĜíspČvku na
bydlení a ostatních aktuálních tématech.
Zdarma budou k dispozici materiály a tiskopisy k vybraným tématĤm. Hostem besedy bude vedení krajského
SON z Ostravy.
Pozvání platí pro nájemníky, vlastníky bytĤ a domĤ, družstevníky a ostatní zájemce.
Za místní organizaci SON
Eduard PeĜich

Aktuality ze Sportovního gymnázia
BČhem obČda jim odcizil tĜi snowboardy
Dne 2. 1. 2012 v LudvíkovČ u penzionu neznámý pachatel využil toho, že majitelé odešli do penzionu na jídlo
a v prĤbČhu této doby jim odcizil ze zaparkovaného vozidla tĜi snowboardová prkna, která byla umístČna na
stĜeše. ZpĤsobená škoda þiní 9 tisíc Kþ.

Od 1. 1. 2012 došlo ke slouþení naší školy s Gymnáziem Bruntál. Škola nadále zĤstává ve VrbnČ pod
PradČdem, ale pod jiným názvem – Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, pĜíspČvková organizace,
IýO: 00601357. Naše škola je odlouþeným pracovištČm.

Nákup lékĤ ji vyšel draho
V lékárnČ na ulici tĜ. Práce v Bruntále dne 4. 1. 2012 nakupovala 46letá žena z Vrbenska a pĜi odchodu
zapomnČla na pultu penČženku. Pachatel toho využil a penČženku odcizil. V ní byly doklady, platební karty
a také hotovost pĜes 2 tisíce korun.

Studentský senát školy, který je složen ze zástupcĤ jednotlivých tĜíd, zorganizoval v pondČlí 16. 1. 2012
dobrovolnou sbírku. Vybrané finanþní prostĜedky ve výši 8.249,- Kþ byly pĜedány na MČÚ a jsou urþeny
obþanĤm mČsta, kteĜí byli postiženi požárem ze soboty 14. 1. 2012.

PĜišla si pro mikrovlnku, kterou dala do zástavy
Z pĜeþinĤ porušování domovní svobody a krádeže sdČlili vrbenští policisté podezĜení 45leté místní ženČ.
Protiprávního jednání se mČla dopustit tím, že dne 4. 12. 2011 ve VrbnČ pod PradČdem v domČ na ulici
Sklárenská mČla vyrazit dveĜe do bytu 21leté poškozené. Zde mČla odcizit mikrovlnnou troubu, kterou dala
poškozené do zástavy a pĜi odchodu mČla vzít ještČ hotovost ve výši 2 tisíce Kþ.
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Den otevĜených dveĜí
Ve stĜedu 2. 2. 2012 od 8:00 hodin do 16:00 hodin se koná pro veĜejnost, rodiþe stávajících studentĤ, nových
uchazeþĤ o studium v naší škole a jejich rodiþe Den otevĜených dveĜí.
Všichni zájemci si mohou prohlédnout školu nebo navštívit vybranou výuku.
V pĜípadČ potĜeby jiného termínu se staþí telefonicky (þíslo telefonu 554 751 086) domluvit na jiný den.
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PĜijímací Ĝízení
Na stránkách školy www.sgvrbno.cz najdete kriteria pĜijímacího Ĝízení pro školní rok 2012/2013
•
do þtyĜletého studijního oboru 7941K41 – Gymnázium a 7942K41 – Gymnázium se sportovní
pĜípravou pro žáky 9. tĜíd základních škol
Studijní obor 7942K41 – Gymnázium se sportovní pĜípravou má následující sportovní zamČĜení:
9
9
9
9
9
9

lyžování – alpské discipliny a bČžecké discipliny
snowboarding
biatlon
cyklistika
orientaþní sporty – orientaþní bČh a lyžaĜský orientaþní bČh
pĜipravujeme tenis
Ing. Jitka Krätschmerová, zástupkynČ Ĝeditele

Skupina bČžeckého lyžování
Na zaþátku prosince se v celé republice kvĤli nedostatku snČhu nedalo lyžovat, proto skupina bČžcĤ na lyžích
Sportovního gymnázia ve VrbnČ pod PradČdem odjela na soustĜedČní do Santa Cateriny v Itálii, kde byly
nejvhodnČjší podmínky ve stĜední EvropČ. Na þtyĜ kilometrovém technicky zasnČženém okruhu trénovali
studenti sportovního gymnázia po boku mnoha špiþkových závodníkĤ, kteĜí se pravidelnČ zúþastĖují svČtového
poháru, vþetnČ þeské reprezentace v þele s Lukášem Bauerem. Nezbývá než si pĜát, aby natrénované kilometry
vrbenští bČžci v závodním období zúroþili.

V pondČlí 26. prosince 2011 poĜádal Sportovní klub pĜi Gymnáziu ve VrbnČ pod PradČdem o.s. Krajský
pĜebor Moravskoslezského kraje v bČhu na lyžích klasickou technikou. Vzhledem k nepĜíznivým snČhovým
podmínkám ve VrbnČ se závody konaly na Nové Vsi u RýmaĜova. Za chladného a vČtrného poþasí se do stopy
postavilo 98 závodníkĤ v celkem 13-ti kategoriích. ZávodĤ se zúþastnila poþetná skupina þlenĤ SK pĜi Gymnáziu
ve VrbnČ pod PradČdem. Nejlépe se vedlo dívkám a juniorkám, kde 1. místo v starších dorostenkách obsadila
Jana Janþová, v kategorii žen a juniorek se stala krajskou pĜebornicí Martina Onderková, na 2. místČ skonþila
Andrea Prokešová a 3.místo v našem kraji obsadila Michala Knápková. Výborné výsledky pĜedvedli i chlapci.
Marek Ohnoutka byl 2. nejúspČšnČjší starší dorostenec v kraji, v kategorii mužĤ a juniorĤ si dobČhl
v krajském pĜeboru pro 2. místo Patrik Thomas a 3. místo Václav Žabíþek.
Radek PeĖáz, trenér bČžcĤ na lyžích SG Vrbno
VrbeĖáci poĜádali závody ýeského poháru
ýlenové oddílu orientaþního bČhu SK pĜi Gymnáziu ve VrbnČ pod PradČdem uspoĜádali ve dnech 21. - 22. 1.
20102 úvodní dva závody
ýeského
poháru
v lyžaĜském
orientaþním
bČhu za úþasti dvou stovek
závodníkĤ z celé republiky,
Rakouska
a
Polska.
Vynikající
snČhové
podmínky
v lyžaĜském
areálu SKP Olomouc na
Nové Vsi a výbornČ
pĜipravené
tratČ
si
pochvalovala celá þeská
reprezentaþní
špiþka
i ostatní závodníci, kteĜí
v sobotu bojovali na krátké
trati a v nedČli na klasické
(dlouhé) trati.
V ženách
byla
po
oba
dny
nejrychlejší
Hana
Hanþíková za Zlína, mezi
muži v sobotu JiĜí Bouchal
z PlznČ a v nedČli Milan
Venhoda
z Jihlavy.
Z vrbenských
závodníkĤ
vystoupili na stupnČ vítČzĤ
juniorka Eva Haltofová
(2. a 3. místo) a dorostenec
Vojta Matuš (2x 2.místo),
juniorka Jana Janþová
obsadila 4.a 6. místo. Další
plánované
závody
v lyžaĜském OB hostí 28. 29. 1. 2012 Jilemnice, 4. 5. 2. 2012 polské Jakuszyce
a 18. 2. 2012 se ýeský
pohár uzavírá v Novém
MČstČ na MoravČ.
Richard Klech
vítČzka ženské elitní kategorie Hana Hanþíková
foto: Luboš Tomeþek
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BludištČ 2012
Po dlouhém þekání jsme se tento rok opČt zúþastnili oblíbené televizní soutČže BludištČ, kterou vysílá ýeská
televize už pĜes deset let. Vybrali jsme opČt silný tým, z tercie Viki ýermákovou a Lucku Treimerovou, z kvarty
Vojena Sadílka a Vojtu Matuše. V televizním studiu nás pĜivítala asistentka režie, která nám vysvČtlila pravidla
hry. SoutČžící dostali þervené dresy, všichni jsme byli napjati, jak to celé dopadne. SoupeĜe jsme dostali
znamenitého,
dvojnásobného
obhájce,
gymnazisty z Prahy. S kolegou ýechem jsme
museli naši výpravu uklidĖovat, že se dají porazit
i studenti z hlavního mČsta. Na lanech uplatnili
Vojta s Vojenem své zkušenosti z horolezeckého
kroužku, kluci zvládli i novou laserovou soutČž.
Viki a Lucka uplatnily svou poctivou školní
pĜípravu pĜi vČdomostních otázkách. I pĜes naše
výrazné prĤbČžné vedení opČt rozhodovala

ZŠ informuje
Tradiþní vánoþní jarmark
Dne 21. prosince probČhl další roþník tradiþního Vánoþního jarmarku. NávštČvníci mČli možnost shlédnout
kulturní vystoupení našich žákĤ, zakoupit si nČkterý z vánoþních výrobkĤ, ochutnat dobroty našich pĜedkĤ, nebo
shlédnout dĜevČnou plastiku DČda PradČda - výrobek chlapcĤ 2. stupnČ, dotovaný z grantu mČsta.
J. Drlíková, R. Noháþek

tajenka, kterou uhádl Vojta, a stal se hvČzdou toho veþera.
Na zpáteþní cestČ byla samozĜejmČ skvČlá nálada, v Avion
shopping parku jsme ještČ potČšili „hladové“ žaludky.
DomĤ jsme pĜijíždČli unaveni, ale šĢastni. Dvacátého února
pojedeme do televize na 2. kolo, už teć jsme zvČdavi, s kým
opČt zmČĜíme síly. K soupeĜi budeme mít opČt respekt, ale
budeme si i vČdomi naší síly ve sportu a vČdomostech, za
což chceme také podČkovat všem trenérĤm a uþitelĤm naší školy.

Jaromír Vanþa, Sportovní gymnázium Vrbno p. P.
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Krajský pĜebor základních škol v šachu
Dne 19. 1. 2012 probČhlo v PetĜvaldu krajský pĜebor školních družstev v šachu. Naši žáci se ve vysoké
konkurenci neztratili. Družstvo starších žákĤ obsadilo 5. místo a mladší žáci obsadili místo šesté.
Ivan Hába

PĜehled teplot za mČsíc prosinec
V prvním grafu pĜinášíme pĜehled prĤmČrných teplot za mČsíc prosinec. Druhý graf ukazuje pĜehled
prĤmČrných teplot v prosinci za roky 2000 až 2011. TĜetí graf ukazuje množství roþních srážek za roky 2003 až
2011V následujících tabulkách vám pĜinášíme nČkolik údajĤ z naší meteorologické stanice.

Prosinec
teplota

Leden do
max
min

rychlost vČtru
náraz vČtru
srážky
mČsíþní
za den
za hodinu

den
2.12
20.12
17.12
16.12

hodina
10:01
22:46
2:57
10:52

hodnota
13,3°C
-10,4°C
5,8m/s
13,0m/s
49,0mm
16.12
14,8mm
5.12 5:00:00-6:00 5,8mm

teplota

max
min

rychlost vČtru
náraz vČtru
srážky
mČsíþní
za den
za hodinu

den
2.1
1.1
23.1
23.1

hodina
11:55
1:10
4:41
13:18

hodnota
11,2°C
-8,7°C
8,9m/s
16,1m/s
55,2 mm
19.1
10,8mm
19.1 13:00-14:00 3,8mm

Srážky
Srážky v prosinci [mm]

2003
24,4

2004
0

2005
15,9

2006
16,3

2007
17,4

Zápis do 1. tĜíd
Zápis dČtí do 1. tĜíd probČhne v pátek 10. února 2012 od 14 do 17:30 hodin a v sobotu 11. února 2012 od 9 do
11 hodin. Zápisu se zúþastní všechny dČti, které do 1. záĜí 2012 dovrší vČku šesti let. Další informace získáte na
stránkách ZŠ – www.zsvrbno.cz , telefonicky – 554 230 942 a na schĤzkách s rodiþi v MŠ (MŠ Ve Svahu –
7. 2. 2012 ve 14,30 h, MŠ Jesenická – 9. 2. 2012 ve 14:30 h).
L. Šajerová

2008
8,5

2009
28,5

2010
33,2

2011
49,0

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš
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Zprávy ze ZŠ a MŠ Karlovice

3ULQFRYpSULQFH]Q\MHæLEDEN\ĀHUWtFL
VSLGHUPDQLEDWPDQLDRVWDWQtFKiVNRSRKiGNRYp
ĢtäH²VYROiYiPH9iVYVRERWXRG
GRKRGLQQD0DäNDUQtUHMGR
WĒORFYLĀQ\=iNODGQtäNRO\.DUORYLFH
Zápis do 1. tĜídy
Ve þtvrtek 19. 1. 2012 probČhl na naší škole zápis do 1. tĜídy pro
školní rok 2012/2013. Budoucí prvĖáþci mČli možnost ukázat svĤj
um na rĤzných stanovištích. Svou zruþnost a umČlecké vlohy
projevili ve všech disciplinách zkoušek školní zralosti – zrakové
vnímání, grafomotorika, poznávali geometrické tvary, vybarvovali,
stĜíhali, poznávali zvíĜátka, ovoce, zeleninu, kontrolovalo se
prostorové vnímání, rytmus, zpívali písniþku nebo Ĝíkali básniþku.
Všichni adepti prošli tČmito zkouškami na jedniþku s hvČzdiþkou
a my se na nČ tČšíme 3. záĜí v první tĜídČ.
Mgr. Martina Brachtlová
LyžaĜská školiþka pro dČti z mateĜské školy
V týdnu od 9. do 13. ledna vyrazili lyžaĜi z MateĜské školy Karlovice zdolávat sjezdovku v lyžaĜském areálu
KopĜivná v Malé Morávce. Zaþátky byly nároþné a kluzké lyže byly hodnČ neposlušné. Cviþením a stálým
zdokonalováním lyžaĜských dovedností na hĜišti 1. LyžaĜské školy PradČd se týmu malých lyžaĜĤ podaĜilo
zdokonalit natolik, že ve þtvrtek mohli poprvé vyjet na „velkou sjezdovku“. A že jim to šlo. Všichni bravurnČ
zvládli jízdu na vleku a ve vláþku se pomalu spouštČli sjezdovkou. Byl to velký zážitek pro všechny, ale na konci
si mohli všichni s klidem Ĝíct – DOKÁZALI JSME TO!:-)
Mgr. Martina Brachtlová

OtevĜít oþi, CZ.1.07/1.2.25/01.0020
Je název projektu, který zaþne od 1. 2. 2012 realizovat Základní škola a MateĜská škola Karlovice. Podporu
škola získala v Operaþním programu VzdČlávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Poþáteþní vzdČlávání.
Na realizaci projektu získala celkem 1.850.583,13 Kþ. Projekt bude ukonþen 30. 6. 2014. Partnerem projektu je
DČtský domov Vrbno pod PradČdem.
Hlavním cílem snažení je lepší zapojení žákĤ školy do života spoleþnosti, obce, školy a jejich rodiny. Naše
další kroky budou zamČĜeny na pomoc dČtem pĜi jejich orientaci v nabídce práce. Jejich zapojením do celé Ĝady
þinností zvýšíme dovednosti pĜi vnitrokolektivní komunikaci.
V projektu budou vytvoĜeny þtyĜi nové mezipĜedmČtové moduly, nČkteré s komponentou životní prostĜedí
a ICT, kterými bude podstatnČ inovován obsah Školního vzdČlávacího programu. Nazývají se PĜehled pro
budoucnost, Efektivní trávení volného þasu, Kolektiv je základ, Jsme šikovní - podívejte.
A co konkrétnČ v tČchto modulech þeká na žáky? Poznávací exkurze do firem napĜ. Kofola Krnov, skláĜská
huĢ ve VrbnČ, ale i elektrárny Dlouhé StránČ, Dukovany þi Opatovice a besedy se zajímavými lidmi. Nové
zájmové kroužky, v nichž prožijí tĜeba setkání s kytarou, hru na divadlo, dobrodružství na indiánské stezce,
výtvarné tvoĜení i digitální zpracování fotografií. NČkteré snad zaujme budování a péþe o koutek živé pĜírody
ve škole, jiné sportovní týden. V plánu jsou návštČvy kulturních pĜedstavení a nČkolikadenní pobyt v Praze. Své
výtvory budou žáci prezentovat na tematických výstavách, kterých bude v prĤbČhu projektu nČkolik. Do celé
Ĝady aktivit budou pĜímo zapojeni rodiþe žákĤ, ale i další pĜíbuzní a pĜátelé.
Metodiky jednotlivých modulĤ ovČĜíme v praxi a pak budou v podobČ prezentace vyvČšeny na novém
webovém portálu pro informaci i pĜípadné využití ze strany jiných škol.
Celkovým výstupem témČĜ tĜíletého projektu bude lepší zapojení žákĤ do naší spoleþnosti, proškolení
pedagogové, nachystané dostupné pracovní listy a nastartované nové volnoþasové aktivity. Na tvorbČ aktivit
projektu se budou podílet pedagogové školy i partnera, žáci a jejich rodiþe. Další informace o projektu najdete
na www.zskarlovice.cz.
PaedDr. Michaela Hradilová, vČcný manažer projektu

NezapomeĖme dČkovat
SlĤvko „dČkuji“ v této rychlé dobČ mizí ze slovníku þasto používaných slov. PĜitom je tak jednoduché,
zproštČné všech problematických hlásek þeského jazyka, jako je napĜ. hláska r, Ĝ nebo sykavek.
Dovolte, abych dnešní „DċKUJI“ vČnovala všem pracovníkĤm vrbenské „StĜechy“. Stále si stČžujeme, že
máme daleko za kulturou, že se v našem mČstČ nic nedČje. Ráda bych vás pĜesvČdþila o tom, že to není pravda.
Jakékoli kulturní pĜedstavení, návštČva výstavy, besedy, zájmového kurzu, jsou balzámem a hĜejivou mastí na
naši bolavou a unavenou duši, lékem na stres, který je pro souþasný hektický svČt naprosto nedílnou souþástí.
Udivuje mČ proto, že tak málo lidí navštČvuje pravidelné výstavy a kulturní pĜedstavení ve StĜeše. Velmi
nápadité, žánrovČ vyvážené a vysoce esteticky prezentované výrobky profesionálĤ i amatérĤ si zaslouží naši
pozornost. Totéž jistČ platí i o nabídkách kulturních pĜedstavení a poĜádaných besed.
My, z dČtského domova, jsme si zvykli nejen výstavy zhlédnout, ale nČkterých se i úþastnit. Za výrobky,
poslané do Vánoþní soutČže, jsme získali volnou vstupenku na divadelní pĜedstavení „ýarodČjnická pohádka“.
DČkujeme hlavnČ za ten nápad, takto nás odmČnit. Moc jsme si to užili.
Za všemi aktivitami „StĜechy“ stojí spousta práce a osobního nasazení paní Hanky JankĤ (vedoucí stĜediska),
paní Nadi Trzaskalikové, pana Jakuba Rybára a paní Moniky Beránkové.
Slovíþko „dČkuji“ chceme tentokrát vČnovat právČ jim. Vážíme si vaší práce, pĜejeme mnoho úspČšných akcí
a více lidí, kteĜí pĜijdou, pochválí nebo Ĝeknou tĜeba jen vzácné „dČkuji“.
Mgr. Hana Vitásková
Ĝeditelka DČtského domova Vrbno p. P.
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MŠ Ve svahu vás zve
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Zaþátek roku v DomovČ pro seniory Vrbno
PĜestože mnozí z nás si dávají rĤzná silvestrovská
pĜedsevzetí þi vyslovují novoroþní pĜání, jen málokdo
své sliby dodrží þi dokáže pĜemČnit své sny ve
skuteþnost. Domov pro seniory ve VrbnČ by chtČl patĜit
k tČm úspČšnČjším, a proto své plány pro letošní rok
zaþal plnit hned v prvních dnech roku 2012.
Ve snaze zlepšit kvalitu poskytovaných služeb jsme
se pustili do renovace spoleþných prostor Domova. Jako
první pĜišly na Ĝadu vstupní prostory, kde klienti
v minulosti trávili volný þas sledováním televize
a pozorováním okolí. PĜestože jsme si byli již dávno
vČdomi, že toto místo nebylo vhodné, nebylo vĤbec
jednoduché najít pro tento úþel vhodnČjší alternativu,
neboĢ historická budova, jako je ta naše, neskýtá mnoho
možností Ĝešení. NicménČ povedlo se a my jsme zĜídili
novou kulturní místnost v prostorách bývalé dílny
volnoþasových aktivit. Zde si mohou klienti pĜi
sledování televize napĜíklad uvaĜit kávu nebo si pozvat
návštČvu, aniž by byli kýmkoli rušeni.
Do uvolnČných prostor u hlavního vchodu, které
coby vstupní hala získaly reprezentativní vzhled, jsme
nechali vyrobit dekorativní nábytek na míru, doplnČný
vitrínami a informaþní tabulí. NávštČvníci i obyvatelé

LyžaĜská školiþka
V rámci Školního vzdČlávacího programu naší mateĜské školy s názvem „Chci vČdČt, umČt, znát….“ se mimo
jiné zamČĜujeme také na zdraví a rozvoj talentu dČtí v oblasti sportovní. Ve spolupráci s týmem spoleþnosti Profi
ski Board School jsme se zamČĜili na poþáteþní dovednosti malých lyžaĜĤ.
Lednová snČhová nadílka vytvoĜila ideální podmínky pro náš zámČr, který jsme realizovali v KarlovČ na
Kazmarce. Pro velký zájem byly dČti rozdČleny do dvou skupin a do lyžaĜského areálu dojíždČly v dopoledních
a odpoledních hodinách. Všem bylo zapĤjþeno kompletní lyžaĜské vybavení vþetnČ helmy a signální vesty.
Ohraniþený terén LYŽAěSKÉ ŠKOLIýKY je pĜizpĤsoben nárokĤm dané vČkové skupiny a nabízí Ĝadu
usnadĖujících a zábavných prvkĤ pro dČtskou výuku – stoupající rohože, zvíĜecí figurky, malý lanový vlek. DČti
byly hravou formou vedeny k základĤm lyžování a samostatnosti na svahu. Poslouchaly zkušené instruktory na
slovo, snažily se a uþily velmi rychle.
První lekce byla hlavnČ o tom, že jim instruktor držel špiþky lyží a sám jel pozadu pĜed nimi, což by mnozí
z nás asi nedokázali. MČla jsem možnost pozorovat, jak stateþnČ pĜekonávaly nemilosrdné zákony zemské
pĜitažlivosti a vČĜím, že z mnohých se urþitČ stanou další nadšenci pro tento úžasný zimní sport nebo významní
reprezentanti našeho mČsta.

Helena Machetanzová, MŠ Jesenická

zde naleznou ihned po vstupu do Domova potĜebné
informace.
Rádi bychom se pochlubili i zakoupením nové vany
Rhapsody. Tato výškovČ nastavitelná vana ve tvaru
klíþové dírky je speciálnČ konstruována tak, aby
splĖovala potĜeby bezpeþnosti a pohodlí jak klienta, tak
personálu. Výrobek zvyšuje klientĤv komfort pĜi
optimálním ponoĜení, nabízí více místa pro hlavu,
ramena a paže, a v pĜípadČ potĜeby i bezproblémový
pĜesun do vany a zpČt pomocí zvedáku.
Aby byl výþet našich dosavadních technickostavebních aktivit kompletní, nemĤžeme zapomenout
na zajištČní pĜíjmu satelitního vysílání. ObyvatelĤm,
kteĜí jsou majiteli starších televizních pĜijímaþĤ, jsme
zakoupili set-top boxy, abychom i jim poskytli kvalitní
pĜíjem pĜímo na pokojích.
Co dodat závČrem? PĜestože jsme se pustili s vervou
do práce, do konce roku je ještČ velmi daleko. ýeká
nás spousta úkolĤ, které jsme si vytýþili – úsilí nám
nechybí, takže nezbývá než doufat, že budeme mít
dostatek finanþních prostĜedkĤ na jejich realizaci.
VždyĢ stále je co opravovat, mČnit þi zlepšovat…
Bc. Ingrid StĜeštíková, Domov pro seniory Vrbno
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Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v únoru 2012 pĜipravuje
Název pĜednášky:

Pohled na souþasné dČní ve svČtČ oþima psychotronika
KDY: þtvrtek 2. února 2012
KDO: Martin Ševþík
Proþ se v souþasné dobČ nedaĜí vybudovat spravedlivou a šĢastnou spoleþnost?
Bylo tomu tak vždy, nebo je to fenomén poslední doby? Jak se s tím mĤžeme
vyrovnat a jak se dívat do budoucnosti?
Název pĜednášky:

Potravinový - odpadkový - koš
KDY: þtvrtek 16. února 2012
KDO: Mgr. Libor Votoþek

Situace na trhu s potravinami se v posledních letech dramaticky zmČnila – žel
k horšímu. Pokud vás zajímají dĤvody tohoto stavu, informace ze zákulisí
potravináĜského prĤmyslu a složení nČkterých základních druhĤ potravin a pár tipĤ,
jak se orientovat na trhu s potravinami, potom si tuto pĜednášku rozhodnČ nenechte
ujít.
Na závČr obou pĜednášek bude jako obvykle pĜipravena ochutnávka zdravých
pokrmĤ spolu s recepty na jejich pĜípravu.
Uvedené pĜednášky o. s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se konají ve
StĜedisku chytrých aktivit STěECHA, Vrbno pod PradČdem. Zaþátek pĜednášek je v 18 hod. Vstup volný.
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Studio STA o.s. pomohlo lidem po požáru ve VrbnČ pod PradČdem
Rozsáhlý požár bytového domu otĜásl celým Bruntálskem. Spousta rodin tak pĜišla o stĜechu nad hlavou.
Vrbenští hasiþi, spolu s MČstským úĜadem, uspoĜádali dobroþinnou sbírku. Do pomoci postiženým lidem se také
zapojilo obþanské sdružení Studio STA – studentská tisková a televizní agentura o. s., která sídlí v KrnovČ.
Hlavním zdrojem humanitární sbírky bylo Osoblažsko.
„Už od prvopoþátku celou událost sledujeme. Byli jsme se
štábem na místČ pĜi požáru a pak jsme i ve spolupráci
s vrbenskými hasiþi vydávali informaþní þlánky na našem
portálu Studia STA. Vrbensko je mým rodným mČstem
a proto jsem zaúkoloval své kolegy, aby obešli obþany ve
svém regionu a posbírali materiální vČci,“ Ĝekl zástupce
Studia STA Radek Vráblík.
První pomocí byly materiální vČci z Albrechticka, pak
z Osoblažska. „Kolega z Albrechticka den po požáru
pĜedával vrbenským hasiþĤm obleþení pro dČti a koþárek,“
pokraþoval Vráblík. Humanitární sbírka z Osoblažska
putovala do Vrbna pod PradČdem ve stĜedu 18. ledna 2012.
ShromaždištČ vČcí, pĜedevším obleþení pro dČti,
hygienických potĜeb, hrneþkĤ, bylo v Dívþím HradČ. „Všechny vČci jsme pĜedali pĜímo rodinám ve VrbnČ pod
PradČdem. Veþer jsme navštívili celkem þtyĜi rodiny, které za pomoc byly hodnČ rády. Jsme rádi za místní
hasiþe, kteĜí nám, jak s informacemi, tak i se sbírkou, dokázali pomoci. Materiální vČci jsme pak rozvezli ve
spolupráci s Monikou Beránkovou,“ dodal Radek Vráblík.
V KrnovČ pĜipravuje materiální výpomoc i Slezská diakonie. „SrdeþnČ dČkuji všem za celé naše obþanské
sdružení, kteĜí pomohli a poĜád pomáhají lidem, kteĜí pĜi požáru pĜišli o vše. V každém pĜípadČ bychom si
všichni mČli vzájemnČ pomáhat, protože nikdy nevíme, kdy se do takové situace mĤžeme dostat právČ my. Velmi
nás všechny tČší, že jsme mohli pomoci a udČlat radost nejenom dČtem, ale i celým rodinám,“ uzavĜel Radek
Vráblík.
Zdenka Spurná, tisková mluvþí Studia STA o. s.
Foto: Martin Beránek
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Spolek sklízí pochvaly
Ohlas z Jeseníku na vydanou publikaci o VrbnČ, adresovaný Karlu Michalusovi
Vážený pĜíteli,
srdeþnČ dČkuji za zaslané publikace, rozdal jsem je i do našeho archivu, muzea a Ing. Latnerovi. Na knize se
mi líbí ten profesionálnČ nehistorický zábČr, že jde o svČdectví doby, dokumentace vČcí, které profesionální
historiky, kteĜí sepisují dČjiny obcí, napĜ. na olomoucké univerzitČ, vĤbec nezajímají. ProstČ Vaše práce je
svČdectvím, že život je jinde, že život obce tvoĜí lidé a ne papaláši a usnesení.... Je na tom vidČt, že i pĜes
ekonomické dopady na Vrbno aspoĖ nČkdo drží pohromadČ pomyslný vyšší standard bytí, a ne jen hospody
a herny... A že se omlouváte za chybiþky, vždyĢ i Michelangelo mČl problém se svým Davidem.... kdo nic
nedČlá, nic nepokazí a mĤže jen hloupČ kritizovat. PĜijmi prosím mé blahopĜání! A VrbeĖáci, držte se!
Mgr. KvČtoslav Growka, zástupce Ĝeditelky
Zemský archiv Opava, SOka Jeseník
Dobrý den,
pĜeji vše nejlepší v novém roce, hodnČ zdraví, spokojenosti i úspČchĤ. ZároveĖ Vám chci podČkovat za
pamČtní medaile "Mikulášská nadílka", opravdu jsou všechny vaše poþiny moc pČkné a originální. Tak
úspČšný rok!
PhDr. Tomáš Niesner, zástupce Ĝeditele Muzea v Bruntále

Dále v dopise píše:
¾ že je kniha pĜekvapila a potČšila
¾ že kniha dokumentuje, jak se Vrbno stalo dĤležitým mČstem regionu
¾ že je dĤležité dnes tyto skuteþnosti zveĜejĖovat
¾ že se knize podaĜilo hlavnČ fotografiemi vysvČtlit více, než jen vyjádĜit slovy
¾ vČĜí, že kniha zaujme své pevné místo ve vrbenských domácnostech a také v archivech a knihovnách
¾ s potČšením nabízí spolku spolupráci a archivní pomoc
Karel Michalus, pĜedseda
Spolek PĜátelé Vrbenska

NavštČvujeme seniory
ýlenky LKŽ ve VrbnČ pod PradČdem zpĜíjemĖují pobyt obyvatelĤm Domova pro seniory v MnichovČ svými
pravidelnými skupinovými návštČvami.
NávštČvy provádíme každou druhou nedČli a nikdy nepĜicházíme s prázdnou. Upeþeme zákusky nebo koláþe
a pĜi kávČ besedujeme o všem, co seniory zajímá. PochopitelnČ dojde i na vzpomínky z mládí. Jsme vždy
oþekávány s velkou radostí, a to nás tČší. Z návštČv odcházíme s velmi dobrými pocity. Vidíme, že jsme svou
návštČvou udČlaly radost a tČšíme se na další spoleþná posezení.
Ludmila Strnadová

Dále Spolku PĜátelé Vrbenska pĜišel dopis s podČkováním a uznáním k vydané publikaci „Ohlédnutí za
minulostí dávnou i nedávnou“, který zaslal architekt Emil Hanisch, Schweinfurt, NČmecko za Domovský
spolek vysídlených obþanĤ v NČmecku. Uznání za výjimeþné historické dílo - tak by to znČlo v þeském
pĜekladu.

DvČ pĜedvánoþní akce LKŽ
DvČ akce v jeden den uspoĜádal Levicový klub žen ve VrbnČ pod PradČdem. Uskuteþnil pĜedvánoþní þlenskou
schĤzi s oslavou jubilantek a krátkým programem, po kterém následovala taneþní zábava pro všechny vrbenské
seniory.
SchĤze se konala za velké úþasti þlenek i vzácných hostĤ. Poprvé k nám zavítala Krajská koordinátorka LKŽ
J. Mlþáková, pozvání pĜijala i starostka našeho mČsta Ing. H. Kudelová a za výbor MO KSýM byl pĜítomen
s. F. Fotopulos. V krátkém programu schĤze byly þlenky seznámeny s plánem þinnosti na 1. pololetí roku 2012.
NechybČjí v nČm pravidelné taneþní zábavy, ve kterých budeme nadále pokraþovat, i když pro zmČnu s country
kapelou „Babeta“ ze SvČtlé Hory. Oslavu MDŽ uskuteþníme 18. bĜezna a PĜedmájovou veselici 28. dubna. ObČ
tyto akce za podpory KSýM. V 1. pololetí probČhnou dvČ þlenské schĤze, a to v mČsíci únoru a þervnu. V mČsíci
þervnu zorganizujeme tradiþní zájezd na 21. setkání LKŽ Olomouckého kraje do Bohuslávek. Každou druhou
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nedČli budeme pokraþovat v návštČvách Domova seniorĤ v MnichovČ, kde vždy strávíme pĜíjemné odpoledne u
kávy s domácími zákusky, které na toto setkání peþeme. Jak nás informovala Ĝeditelka domova paní Žaludová,
senioĜi se na naše návštČvy vždy moc tČší. Nás zase hĜeje u srdce, že dČláme radost a vzájemnČ se obohacujeme.
Jsme také srdeþnČ zvány na akce, které vedení domova poĜádá pro své klienty. V prosinci jsme se napĜíklad
zúþastnily Mikulášské besídky, pĜedvánoþního koncertu i Silvestrovské kavárniþky, na kterou jsme opČt pĜinesly
nČco sladkého na stĤl.
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Centrum volného þasu Klub Kotlík
Klub Kotlík ve VrbnČ pod PradČdem funguje již 6. rokem. Jeho cílem je snížení kriminality mládeže, výskytu
sociálnČ patologických jevĤ a nevhodného trávení volného þasu dČtí a mládeže. O to se snaží koordinátoĜi Honza
Hromjak a Jaroslav KrĤžela, kteĜí usilují hlavnČ o kvalitní náplĖ volného þasu dČtí a mládeže.
PĜes rok koordinátoĜi navštČvuji s dČtmi rĤzné pĜednášky ve StĜedisku kultury a vzdČlávání StĜecha a rĤzné
kulturní akce (Vrbenské letní slavnosti, Lapkové z Drakova apod.).
Jednou za mČsíc se dle nálady úþastníkĤ konají „kruhové rozhovory“ na rĤzná aktuální témata (napĜ. škola,
rodina, kamarádi, vztahy, šikana, drogy apod.).
Když je venku pČkné poþasí vyrážejí koordinátoĜi s dČtmi na rĤzné turistické výlety v našem okolí (Vyhlídka
PradČd, MirkĤv pramen, Karlova Studánka, Karlovice, Slezská Harta, okolní zĜíceniny apod.).
V zimních mČsících a v deštivém poþasí využívají „kotlíkáĜi“ prostory klubu k rĤzným spoleþenským hrám
(šachy, þlovČþe, šipky, stolní fotbálek, ping pong atd.), poslechu hudby, surfování na internetu, þi jen tak ke
komunikaci s vrstevníky a koordinátory. Prostory se dají také využít k tanci nebo cviþení.
Tímto zveme všechny dČti, mládež i jejich rodiþe, aby se za námi pĜišli podívat, posedČt, zahrát spoleþenské
hry aj. Na Vaši návštČvu se tČší koordinátoĜi Honza, Jarek a „kotlíkáĜi“.
Více informací na www.klub-kotlik.wz.cz.
Steriani OšĢádalová, MČÚ Vrbno p. P.

Po projednání jednotlivých bodĤ programu schĤze následovala diskuse, ve které vystoupili všichni naši hosté.
PodČkovali nám za þinnost a popĜáli hodnČ elánu do další práce. Do nového roku pĜáli hlavnČ hodnČ zdraví.
PĜedsedkynČ paní Marková podČkovala všem za úþast a pak již následovala pĜíprava taneþní zábavy. Do
bufetu þlenky napekly
vánoþní
cukroví,
pĜipravily
obložené
chlebíþky
a
další
obþerstvení. ObČ akce
v jeden den se vydaĜily
ke spokojenosti þlenek
i dalších seniorĤ, kteĜí
se na naši zábavu pĜišli
pobavit. Byli mezi nimi
i dva muži z Domova
seniorĤ.
PodČkovaly
jsme také hudebníkĤm,
manželĤm Frankovým,
že nás dva a pĤl roku na
taneþních
zábavách
dobĜe bavili.
Ludmila Strnadová
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Také jste nČkdy pĜemýšleli nad tím, jestli jste ještČ v Nízkém nebo už v Hrubém
Jeseníku, kde jsou hranice Zlatohorské vrchoviny a kde Rychlebských hor?
Tyto þtyĜi horopisné celky se nacházejí na území našeho nejbližšího okolí.
Hrubý Jeseník se þlení na tĜi podcelky, Keprnickou, MedvČdskou a PradČdskou hornatinu.
Ty se dál þlení na okrsky, kterých je celkem osm.
Také Nízký Jeseník a Zlatohorská vrchovina mají své podcelky.

Zlatohorská vrchovina

Listárna
PodČkování
ProstĜednictvím našeho Zpravodaje chci podČkovat firmČ Odetka, panu Petru Sukovi, paní
Lucii Bíliþkové, panu Návarovi a panu Filovi za jejich pomoc v nouzi.
Lenka ýíhalíková
PodČkování
Chci podČkovat firmČ pana Miloslava PaĖáka a jeho zamČstnancĤm za finanþní pomoc po
požáru mého bytu. Dále pak StaĖovi Hlávkovi a Honzovi Lackovi za pomoc pĜi vyklízení
bytu.
Jaroslava SklenáĜová
PodČkování
Chci podČkovat paní EvČ Faulhammerové - peþovatelce, za vzornou, starostlivou péþi
o maminku, a to i v dobČ vánoþních svátkĤ.
r. K. a B.
Vzpomínáme – nezapomeneme!
Smutná zpráva o úmrtí paní Miloslavy RašĢákové nás pĜekvapivČ zasáhla. Odešla vzácná
žena, která celý život zasvČtila svému životnímu poslání – uþitelskému povolání. Pracovala
a vČnovala své úsilí, v nejkrásnČjším lidském údobí života, dČtem v pĜedškolním vČku. V její pedagogické
þinnosti se odrážela láska, pĜíkladnost, peþlivost, obČtavost, jemnost, vstĜícnost. SvĤj život obohacovala
pĤsobností v Ochotnickém divadelním spolku, v PČveckém sboru vrbenských uþitelĤ, v komisi Péþe o rodinu
a dítČ pĜi MČNV.
Byla pĜíkladem pro své kolegynČ, spolupracovnice a pĜítelkynČ, které si jí vážily, mČly ji rády a nikdy na ni
nezapomenou.
S velkou úctou její památce
VČra Grygarová
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Z hlediska geomorfologického má nejzajímavČjší polohu obec Karlovice, kde se stýkají hned tĜi horopisné
celky.
ObĜí vrch s vysílaþem a na nČj navazující hĜeben táhnoucí se nad Vrbnem smČrem k HeĜmanovicím (vrcholy
Huk, VČtrník, Jelení vrch a Jedlová), spadají do Zlatohorské vrchoviny.
Hranice mezi Zlatohorskou vrchovinou a Hrubým Jeseníkem tudíž smČĜuje od Karlovic k Vrbnu a prochází
vrbenskou þástí Mnichov k Rejvízu. V tČchto místech ji tvoĜí ýerná Opava.
Hranice Zlatohorské vrchoviny a Nízkého Jeseníku prochází obcemi Jelení a Holþovice a odtud ji tvoĜí
smČrem na Hynþice a MČsto Albrechtice Ĝeka Opavice. Až do Holþovic Opavice protéká Zlatohorskou
vrchovinou, z Holþovic pak zĤstává Zlatohorská vrchovina na jejím levém bĜehu a na pravém bĜehu se nachází
Nízký Jeseník. Hora MilíĜ s moĜským okem spadá do Nízkého Jeseníku.
Z uvedeného také vyplývá, že do oblasti Nízkého Jeseníku patĜí všechny vrcholy, nacházející se po obou
stranách hlavní silnice od konce Karlovic ve smČru na Nové HeĜminovy Krnov i Nové HeĜminovy Bruntál. DČlí
se zde na Brantickou a Bruntálskou vrchovinu.
Ve smČru Karlovice rozcestí, SvČtlá Hora, Bruntál, kopíruje hranice mezi Nízkým a Hrubým Jeseníkem hlavní
silnici.
Kamenný vrch vlevo nad vlakovým nádražím Karlovic je Nízký Jeseník, Zámecký vrch vpravo již Hrubý
Jeseník.
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Do Hrubého Jeseníku patĜí tudíž také známý Anenský vrch, nad Vrbnem pak Brdo nad Sokolskou chatou
i vzdálenČjší Šindelná.

Nakreslil: Jakub Rusek

Dalším zajímavým místem z hlediska geomorfologického je mČsto Jeseník. SeverovýchodnČ se rozkládá
Zlatohorská vrchovina, zde najdeme rozhlednu Zlatý Chlum (nikoliv v Hrubém Jeseníku).
SeverozápadnČ od Jeseníku se nacházejí Ryhlebské hory. LáznČ a Studniþní vrch nad láznČmi již patĜí do
oblasti Rychlebských hor.
Na jihozápadČ od mČsta Jeseník pak máme oblast Hrubého Jeseníku (Šerák, ObĜí skály, Keprník), ovšem jen
východnČ od Ramzovského sedla. Na západ od Ramzové pokraþují ze severu Rychlebské hory.

Hrubý Jeseník

Nakreslil: Michal Tománek

RovnČž jihovýchodnČ od Jeseníku se nachází oblast Hrubého Jeseníku. Zde probíhá hranice mezi Hrubým
Jeseníkem a Zlatohorskou vrchovinou ve smČru od Jeseníku proti proudu Vrchovištního potoka a smČĜuje
k Rejvízu. SevernČ od Rejvízu máme Zlatohorskou vrchovinu, smČrem na jih pak Hrubý Jeseník. Ve smČru
Rejvíz – Vrbno p. Pr. tvoĜí hranici ýerná Opava, jak jsem již uvedla výše. Vrcholy na jejím pravém bĜehu spadají
do Hrubého Jeseníku (Orlík, MedvČdí vrch), levý bĜeh patĜí Zlatohorské vrchovinČ. Podle MedvČdího vrchu má
název jeden z podcelkĤ Hrubého Jeseníku, MedvČdská hornatina. PatĜí sem rozsáhlé území, k mému pĜekvapení
i Vysoká hora a všechny tisícovky v okolí Vrbna, Železné, Mnichova i Ludvíkova.
Použité materiály:
PrĤvodce po tisícimetrových vrcholech ýeské republiky, Tomáš Formánek, Michal Holub
Turistické mapy edice KýT 1: 50 000 þ. 54,55,58. Digitální turistická mapa Topo Czech, Picodas Praha
Helena Rusková
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Kulturní, sportovní a vzdČlávací kalendáĜ akcí Vrbenska - únor 2012
1. 2. - Poþítaþový kurz pro mírnČ pokroþilé, StĜecha, 16:00 - 17:30
2. 2. - Kurz angliþtiny pro zaþáteþníky - Callanova metoda, StĜecha, 15:00 - 16:30
2. 2. - pĜednáška Centra život a zdraví na téma „Pohled na souþasné dČní ve svČtČ oþima
psychotronika“ - pĜednáší Martin Ševþík - 18:00 hod - StĜecha
2. 2. - Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno
3. 2. - pĜedvádČcí akce firmy Swiss - 9:00 hod - StĜecha
3. 2. - „Cesta kolem mé hlavy za 40 dní“ - hraje amatérský divadelní soubor KantoĜi Mikulovice
- 19:00 hod - StĜecha
4. 2. - 2. spoleþenský ples Spoleþnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ýR, o.s. Bruntál a SociálnČ
terapeutické dílny Polárka - 20:00 hod - Spoleþenský dĤm Bruntál
6. 2. - Poþítaþový kurz pro zaþáteþníky, StĜecha, 16:00 - 17:30
6. 2. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé - Call. m., StĜecha, 17:00 - 18:30
6. 2. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé, StĜecha, 17:00 - 18:30
do 7. 2. - výstava „ýajové kouzlení“ a „Papírový pedig“ - StĜecha
7. 2. - Benefiþní koncert PČveckého sboru mČsta Vrbna - 18:00 hod - StĜecha
7. 2. - Šikovné ruþiþky - 17:00 hod - StĜecha
8. 2. - Poþítaþový kurz pro mírnČ pokroþilé, StĜecha, 16:00 - 17:30
9. 2. - Kurz angliþtiny pro zaþáteþníky - Call. m., StĜecha, 15:00 - 16:30
9. 2. - Univerzita tĜetího vČku - pĜednáší Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. - Literatura 19. a 20. století
- V. Hálek, J. Neruda - protichĤdci, þi souputníci? - 16:00 hod - StĜecha
9. 2. - Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno
10. 2. - þlenská schĤze LKŽ - 17:00 hod - StĜecha
11. 2. - þlenská schĤze Spolek PĜátelé Vrbenska - 15:00 hod - StĜecha
11. 2. - Maškarní rej - od 14:00 hod - tČlocviþna ZŠ Karlovice
13. 2. - Poþítaþový kurz pro zaþáteþníky, StĜecha, 16:00 - 17:30
13. 2. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé - Call. m., StĜecha, 17:00 - 18:30
13. 2. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé, StĜecha, 17:00 - 18:30
13. 2. - 9. 3. - výstava „Orchideje a Šikovné ruþiþky“ - StĜecha
14. 2. - Masopustní prĤvod - poĜádá MŠ Ve svahu - 9:30 hod
14. 2. - zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
15. 2. - Poþítaþový kurz pro mírnČ pokroþilé, StĜecha, 16:00 - 17:30
15. 2. - 30. 5. - výstava fotografií Martina Koþího na téma „ALTAJ“ - Galerie na radnici
16. 2. - Kurz angliþtiny pro zaþáteþníky - Call. m., StĜecha, 15:00 - 16:30
16. 2. - pĜednáška Centra život a zdraví na téma „Potravinový - odpadkový - koš“ - pĜednáší
Mgr. Libor Votoþek - 18:00 hod - StĜecha
16. 2. - Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno
18. 2. - Masopustní pohádka pro dČti a jejich rodiþe - 15:00 hod - StĜecha
18. 2. - „Povídání s Janou Bouškovou a Václavem Vydrou - 19:00 hod - StĜecha
20. 2. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé - Call. m., StĜecha, 17:00 - 18:30
20. 2. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé, StĜecha, 17:00 - 18:30
21. 2. - zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
21. 2. - Šikovné ruþiþky - 17:00 hod - StĜecha
22. 2. - Poþítaþový kurz pro mírnČ pokroþilé, StĜecha, 16:00 - 17:30
22. 2. - pĜedvádČcí akce firmy Merpex Trade - 16:00 hod - StĜecha
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22. 2. - pĜednáška na téma „Co všechno dČdíme po svých pĜedcích - Jak mĤžeme dČdiþnost ovlivnit“
- pĜednáší Zdenka Hrázská, lektorka komunikace a mezilidských vztahĤ - 17:30 hod - StĜecha
23. 2. - Kurz angliþtiny pro zaþáteþníky - Call. m., StĜecha, 15:00 - 16:30
23. 2. - Univerzita tĜetího vČku - pĜednáší Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. - Literatura 19. a 20. století - Velké
romány pĜelomu století - 16:00 hod - StĜecha
23. 2. - Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno
24. 2. - þlenská schĤze KSýM - 16:30 hod - StĜecha
24. 2. - Taneþní zábava - poĜádá LKŽ Vrbno - 17:00 hod - StĜecha
27. 2. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé - Call. m., StĜecha, 17:00 - 18:30
27. 2. - Kurz angliþtiny pro mírnČ pokroþilé, StĜecha, 17:00 - 18:30
28. 2. - zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
28. 2. - kurz „Papírový pedig“ - 9:00 hod - StĜecha
29. 2. - Poþítaþový kurz pro mírnČ pokroþilé, StĜecha, 16:00 - 17:30
do konce února - výstava fotografií Petra Kuníka „Bazilika Božího Hrobu“ - Galerie na radnici
do 23. 3. - výstava fotografií Petra Leška ... krajiny? - Art Galerie Pensionu u Ĝeky Karlovice
Naća Trzaskaliková
StĜedisko kultury a vzdČlávání STěECHA Vrbno p. P.

30. strana

31. strana

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ
Vrbno pod PradČdem – Galerie na radnici
15. 2. – 30. 5. 2012
ALTAJ – fotografie
Martin Koþí

Zlaté hory - Altaj
Altaj je mohutné pohoĜí dlouhé skoro 2000 km a široké témČĜ 600 km ležící v centrální Asii. Táhne se od
jižního okraje západní SibiĜe až hluboko do Mongolska na okraj pouštČ Gobi. Se svým nejvyšším vrcholem
BČluchou (4 506 m) v ruské þásti Altaje je zároveĖ nejvyšším pohoĜím SibiĜe. V centrální þásti Altaje se
potkávají hranice þtyĜ obrovských státĤ - Ruska, ýíny, Mongolska a Kazachstánu. Také díky této hraniþní poloze
je Altaj velmi odlehlým, pĜírodnČ divokým a pĜekrásným územím. Jeho zachovalost podtrhuje nízká hustota
osídlení a dosud jen málo rozvinutý cestovní ruch. Bez nadsázky se dá Ĝíct, že divoþina a panenská pĜíroda zde
zaþínají hned vedle cesty þi za vesnicí.
PĜíroda Altaje je velmi pestrá. Je to dáno þlenitostí pohoĜí i jeho polohou na rozhraní sibiĜské tajgy,
kazašských stepí a stĜedoasijských polopouští. Vedle luk, suchých stepí a lesostepí, jsou zde hojné mokĜady,
jezera a nesþetné divoké Ĝeky, obrovské rozlohy pokrývá neprostupná jehliþnatá tajga. Na ni nad hranicí lesa
navazují horské louky a tundra, ještČ výše se strmí skalnaté štíty hor a ledovce. Altaj proto oplývá velkým
bohatstvím rostlin, kterých zde roste kolem 2000 druhĤ, i vzácných živoþichĤ. Vyskytují se zde napĜíklad nČkteĜí
celosvČtovČ chránČní savci, jako je snČžný levhart nebo horská ovce argali. Pro své unikátní pĜírodní bohatství
byla velká þást území Altaje v roce 1998 zaĜazena na Seznam svČtového dČdictví UNESCO.
Fotografie, které jsou souþástí této výstavy, jsem poĜídil v rámci pĜírodovČdné expedice zamČĜené na studium
flóry a vegetace Altaje. Jsou jen malou ukázkou toho, jak vypadají krajiny v nejjižnČjší þásti ruského Altaje.
SevĜeny vysokými horami se zde prostírají rozsáhlé ploché kotliny ýujské a Kurajské stepi þi horské plató Ukok,
jež místí obyvatelé nazývají nebeskými pastvinami. Sem na plánČ obklopené do nebe se tyþícími horami vyhánČjí
odedávna na pastvu svá stáda dobytka. V prĤzraþnČ þistém horském vzduchu pĜi pohledu na okolní krajinu
zalitou ranním sluncem þlovČk náhle pochopí, proþ Altaj v jazyku pĤvodních obyvatel znamená zlaté hory.
Mgr. Martin Koþí Ph.D.
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Akce ve Zlatých Horách
3. 2. 2012 ve 20:00 hod.
VĜískot 4 - kino - Vstupné 60,- Kþ, Film Europe, pĜístupný od 15 let, þeské titulky
4. 2. 2012 v 15:00 a v 17:30 hod.
RIO - kino - Vstupné 50,- Kþ, Bontonfilm, mládeži pĜístupný, þeský dabing
10. 2. 2012 v 17:00 hod.
Žákovský koncert - V sále ZUŠ F. Schuberta ve Zlatých Horách.
10. 2. 2012 ve 20:00 hod.
Rodina je základ státu - kino - Vstupné 70,- Kþ, Bontonfilm, pĜístupný od 12 let, v pĤvodním znČní
11. 2. 2012 v 17:30 hod.
Nickyho rodina - kino - Vstupné 70,- Kþ, Bontonfilm, mládeži pĜístupný, v pĤvodním znČní
17. 2. 2012 ve 20:00 hod.
Strom života - kino - Vstupné 60,- Kþ, Film Europe, pĜístupný od 12 let, þeské titulky
18. 2. 2012 v 15:00 hod.
Chlupatá odplata - kino - Vstupné 50,- Kþ, H.C.E., mládeži pĜístupný, þeský dabing
18. 2. 2012 v 19:30 hod.
ěecký veþer - V zahradní restauraci Hotelu Minerál. Ochutnávky Ĝeckých specialit. Vstupné 50,- Kþ.
18. 2. 2012 ve 20:00 hod.
Maškarní bál na rejvízu - Chata Svoboda na Rejvízu. Hraje F-16 ze Zlatých Hor. Vstupné 100,- Kþ.
24. 2. 2012 ve 20:00 hod.
PĤlnoc v PaĜíži - kino - Vstupné 60,- Kþ, Bioscop, pĜístupný od 15 let, þeské titulky
Aneta Albertová, MČstské informaþní centrum Zlaté Hory

Akce v Bruntále
MČstské divadlo Bruntál, tel. 554 712 765, e-mail: divadlo@mubruntal.cz
6. 2. v 19:00 h. - Romeo, Julie a tma - Severské Pradivadlo RýmaĜov. Vstupné 90 Kþ.
14. 2. v 8. 30 a 10:00 h. - Bublinková víla – pohádka pro školy i veĜejnost
19. 2. v 15:00 h - Jak koĢátko neumČlo mĖoukat, O veliké ĜepČ - Pohádková babiþka. Vstupné 25 Kþ
21. 2. v 19:00 h. - Pierre Palmade a Christophe Duthuron: NA ÚTċKU - Divadlo Ungelt Praha.
Hrají Jana ŠtČpánková a Zlata Adamovská. Vstupné 200 a 180 Kþ.
28. 2. v 19:00 h. - NČmý Bobeš - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.
Sál ZUŠ Bruntál
8. 2. v 19 h., - HA-NI duo - Koncert vážné hudby. Marcela Halmová – akordeon, Jan Niederle – housle.
Vstupné 100 Kþ, studenti a senioĜi 75 Kþ.
Spoleþenský dĤm Bruntál
3. 2. - Ples MČstského osmiletého gymnázia Bruntál
4. 2. 20:00 h. - 2. Spoleþenský ples Spoleþnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ýR,o.s. Bruntál
a SociálnČ terapeutické dílny Polárka. Více na: www.spmpbruntal.cz, tel.: 554 725 255
10. 2. - Ples Obchodní akademie a StĜední zemČdČlské školy Bruntál
11. 2. - III. Reprezentaþní ples Spoleþenského domu Bruntál
18. 2. v 19:30 h. - Reprezentaþní ples Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál
25. 2. v 19. 30 h. - MČstský ples - hraje skupina Impuls, cimbálová muzika Opavští hudci.
Gymnázium Bruntál
23. 2. v 18:00 h. - Aljaška - Cestopisné vyprávČní Ing. Karla Krajsy. PoĜádá Klub Za starý Bruntál.
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StĜedisko volného þasu Bruntál, www.svcbruntal.cz

8. 2. od 15:00 h. Nábor do orientálních tancĤ. v sále v 1. patĜe. Zápisné þiní: 500,- Kþ.
10. 2. od 14.45 h. Kóta - kopec za mČstem, ul. RýmaĜovská - Sjezd na þemkoliv. Startovné 20 Kþ.
12. 2. v 10 h. SVý Dukelská Workshop „ Afrického tance“. PĜíspČvek: 50 Kþ
13. 2. v 15 h. SVý Pod Lipami Valentýnské tvoĜení. PĜíspČvek 30 Kþ.
17. 2. v 18 h. SVý Dukelská Noþní hrátky. PĜíspČvek 40 Kþ.
18. 2. v 15 h. SVý Dukelská Karneval pro dČti. PĜíspČvek 20 Kþ, bez masky 30 Kþ.
22. 2. v 17 h. SVý Pod Lipami Koþky – pĜednáška. PĜíspČvek 10 Kþ.
25. 2. od 13:30 h. SVý Dukelská Den plný stolních her. Startovné 30 Kþ.
27. 2. - 2. 3. od 8 do 15 h. SVý Pod Lipami Prázdninový klub. Cena 750 Kþ na celý týden.
27. 2. - 2. 3. Zájezd do ZOO Praha Informace: tel.: 737 286 396, 554 713 672.

Vánoþní šachy
Za úþasti nejlepších hráþĤ z okresu se hrál ve VrbnČ p. Prad. Vánoþní turnaj v Rapid šachu. V pĜátelském
prostĜedí v kavárnČ U DvoĜákĤ se hrály kvalitní partie. Mezi 28 šachisty pĜesvČdþivČ zvítČzil Laća VanČk pĜed
Petrem Malinovským a Mirkem Hrbáþkem. Z domácích se nejlépe umístil SvaĢa Máj a u nás hostující
R. Chmelarz z Glucholaz. Díky pČkným cenám od sponzorĤ a atmosféĜe se všichni tČší na další roþník.
Svatopluk Vrba

Sbírka pohledĤ, výkresĤ a fotografií - U pĜíležitosti 800 let mČsta Bruntálu sbírku vyhlašuje SVý Bruntál
a mČsto Bruntál. Výkresy i fotografie mĤžete nosit do budov StĜediska volného þasu Bruntál až do kvČtna 2013.
Na stránkách www.svcbruntal.cz budete prĤbČžnČ informováni o stavu sbírky.

Akce v KrnovČ
MċSTSKÉ DIVADLO, Mikulášská 21
stĜeda 1. února v 9:00 a 10:45 hodin
Astrid Lidgrenová, Karel Hoffmann: Pipi dlouhá punþocha - pohádka s písniþkami.
Hraje:Divadlo Šumperk. Vstupné: 40 Kþ
nedČle 5. února v 15:30 hodin
Václav ýtvrtek, Konrád Popel: Rumcajs pohádka. Hraje: Divadlo Šumperk.
Vstupné: 60 a 50 Kþ
pondČlí 20. února v 19:00 hodin
Pierre Palmade a Christophe Duthuron: Na útČku - francouzská komedie. Hraje: Divadlo
Ungelt Praha. Jana ŠtČpánková a Zlata Adamovská. Vstupné: 250 a 230 Kþ
þtvrtek 23. února v 10:00 hodin
ýarodČjnická pohádka - pohádka Lidového divadla Krnov. Pro dČti z MŠ a veĜejnost
nedČle 26. února v 19:00 hodin
OndĜej Havelka a jeho Melody Makers
„Potkal jsem svĤj sen“ - jedineþná koncertní show swingového a jazzového orchestru
Melody Makers s OndĜejem Havelkou k poctČ vynikajícího þeského swingaĜe JiĜího
Traxlera. Vstupné: 260 a 240 Kþ
KONCERTNÍ SÍĕ SV. DUCHA, ul. Svatého Ducha
úterý 7. února v 19:00 hodin
JOSEF ŠPAýEK – housle, JAN BARTOŠ – klavír. Jednoho z našich nejlepších houslistĤ doprovodí na klavír
bývalý krnovák Jan Bartoš. Vstupné: 140 Kþ (dČti a studenti sleva 50 %)
29. února – 1. bĜezna
Hudební festival stĜedních pedagogických a VOŠ pedagogických - soutČže
FLEMMICHOVA VILA, Hlubþická 20
ěemesla slezských mČst - dlouhodobá expozice z historie mČsta Krnova. Realizováno v rámci projektu „TvoĜivé
Slezsko“. Projekt je spolufinancován z prostĜedkĤ Evropského fondu pro regionální rozvoj.
„StĜíbro chudých“ - výstava cínu ze sbírek krnovského muzea
Vstupné: 20 Kþ, dČti a studenti 15 Kþ. Výstavní prostory otevĜeny úterý – nedČle 8:00 – 18:00 hodin
STěEDISKO VOLNÉHO ýASU MÉĆA
19. února v 15:30 hodin
ýerti na hradČ - pohádka. Hraje loutkový soubor Krnováþek, vstupné 30,- Kþ.
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Zleva: Vrba, Hrbáþek, vítČz VanČk, Malinovský a Lužný
Od jara do zimy
NepĜíliš mnoho prostoru k odpoþinku mají sportovci, kteĜí se vČnují cyklistice. Jejich silniþní sezóna probíhá
od dubna pĜes léto a její závČr bývá v záĜí, kdy už se nČkteré závody kryjí s úvodními závody cyklokrosové
sezóny. Cyklokrosy se jezdí až do prosince, elitní závodníci pokraþují ve svých závodech až do konce ledna.
CyklokrosĤm se vČnuje vČtšina cyklistĤ vrbenského gymnázia, ti zkušenČjší závodí i na závodech ýeského
poháru, nováþci a mladší závodníci se pravidelnČ úþastní regionálních závodĤ. Velice dobĜe si poþínalo kvarteto
primánĤ, kteĜí na gymnázium nastoupili teprve v záĜí. Nejen že si zaslouží pochvalu za zvládnutí naskoþení do
tréninkového procesu, pro nČkteré z nich byl i cyklokros novinkou a pĜesto se dokázali prosadit v poĜadí
cyklokrosového Oderského poháru, kterého se úþastní závodníci takĜka z celé Moravy. Nejlépe si poþínal
zkušenČjší MatČj Ptáþník, který se v celkovém poĜadí mezi staršími žáky umístil na 5. místČ, první cyklokrosovou
sezónu absolvoval Jakub Roháþek (ACS Drak Vrbno), jeho snažení mu vyneslo 7. místo. Deváté místo vybojoval
ŠtČpán Petruš (ACS Drak Vrbno) a desítku nejlepších žákĤ uzavĜel Adam Hlávka (ACS Drak Vrbno), který má
z této þtveĜice nejmenší zkušenosti se závodČním, pĜesto se však lepšil závod za závodem. Všichni 4 mladí
závodníci se tak umístili v první desítce z 36ti bodujících cyklokrosaĜĤ.
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V kategorii kadetek se na 4. místČ umístila
zkušená Klára Škopcová (ACS Drak Vrbno), ve
stejné vČkové kategorii mezi hochy obsadil
3. místo JiĜí Petruš (ACS Drak Vrbno), který se
v listopadu stal Mistrem Moravskoslezského
kraje. Dalším z nováþkĤ na vrbenském gymnáziu
je Rostislav Brokeš (ACS Drak Vrbno) z Olšan
u Šumperka, i pro nČj byla uplynulá
cyklokrosová sezóna první sezónou v této
disciplínČ, mezi juniory dojel v Oderském
poháru na 4. místČ. MénČ závodĤ absolvovali
Antonín Lant (CPV Krnov) a VojtČch Hampl
(další z nováþkĤ – na gymnázium pĜišel
z Uherského HradištČ), v celkovém poĜadí jim to
vyneslo 9. a 10. místo. První sezónu v elitní kategorii má za sebou loĖský úþastník Mistrovství Evropy Petr
Hampl (KC Hlinsko), mezi zkušenými závodníky dojel na 5. místČ, jeho prioritou však byly závody ýeského
poháru, v nČmž se umístil na 31. místČ.
Po skonþení cyklokrosové sezóny povČsí vČtšina cyklistĤ kolo tzv. „na hĜebík“ a na Ĝadu pĜichází sportovní
chĤze a bČžky, v tČlocviþnČ pak pravidelné florbalové tréninky doplnČné posilováním a Olympiádou, což je
soutČž všeobecné zdatnosti vypsaná pro studenty cyklistiky. Celé toto zimní období je pĜípravou na nároþné
období v bĜeznu, kdy je naplánováno nČkolik soustĜedČní, na kterých þeká cyklisty pĜedsezónní „polykání
kilometrĤ“…
Alena MlynáĜová

Cyklokrosoví veteráni
Vrbenští cyklokrosoví veteráni patĜí svými výkony k republikové špiþce. Od roku 2000, kdy zaþaly první
cyklokrosy pro veterány, získali 8 mistrovských titulĤ a rovnČž osmkrát dres vítČze ýeského poháru masters.
KaždoroþnČ se jako tým dokázali probojovat mezi tĜi nejlepší celky. V roce 2009 soutČž družstev vyhráli. Letos
obsadili druhé místo za týmem Prima POLIýKA a pĜed týmy Nutrend PRAHA a Sweep CHOMUTOV. Nejvíce
se o toto postaral Vlastik MlynáĜ, který je mistrem ýR v kategorii M30 a v poháru obsadil druhé místo. Pavel
Balák závodící v kategorii M40, získal v mistrovském závodČ bronzovou medaili a v celkovém poĜadí obsadil
11.místo. V kategorii M50 získal nejvíce bodĤ Miloslav MlynáĜ a dostal se na 15.místo. Mezi dámami byla

Alena MlynáĜová nejprve mistryní ýR na závodČ v Kutné HoĜe a nakonec obsadila druhé místo v ýP dam. Pátý
bodový zisk zaznamenal Leoš Balák za 12.místo v kategorii M40. Dobré výsledky zajel i Lubomír Petruš, který
byl dvakrát þtvrtý v Jeseníku a Zlatých Horách. ýestmír Nakládal jel jen pČt závodĤ a za družstvo nebodoval.
Dvakrát závodil Miroslav Švan a jednou ZdenČk Petruš. V kategorii M50 skonþil Milan Škopec na 17.místČ
a mezi dámami bodovala ještČ Ivana Metelková. K tomu je nutné dodat, že vČtšina veteránĤ vozí na závody
mládež a pĤsobí jako trenéĜi, mechanici nebo rodiþovský doprovod. Závody jsou pro nČ prakticky vždy až na
druhém místČ a ve volném þase.
V letošním roce bylo založeno obþanské sdružení „CYKLOKROS MASTERS“ a je pĜíznaþné, že sídlem je
právČ Vrbno pod PradČdem. Cyklokrosových veteránĤ již v ýeské republice jezdí takĜka 150 a mnozí z nich již
mají dobré výsledky na mezinárodních závodech a na mistrovství svČta masters. Pouze letos nikdo na mistrovství
svČta nezávodil, protože se jelo v Americe a závod by byl finanþnČ velmi nároþný. PravidelnČ však obsazujeme
místa na stupních vítČzĤ v Polsku, kde byl v roce 1997 Miloslav MlynáĜ prvním startujícím ýechem a v roce
1999 se dokonce stal mistrem Zemie Opolskiej. Tento titul získal v roce 2003 i Vlastik MlynáĜ.
acsvrbno.estranky.cz

PodČkování sponzorĤm mariáše
Chci podČkovat všem sponzorĤm, kteĜí nám pomohli uskuteþnit 8. roþník turnaje v mariáši, který se konal
26. 12. 2011. Tento turnaj byl pojat v duchu 400. výroþí založení mČsta Vrbna. VítČzem tohoto turnaje se stal
hráþ z RýmaĜova. Turnaj má již velkou popularitu. Zúþastnili se ho nejen místní hráþi, ale i hráþi z Ostravy,
Žćáru nad Sázavou a Náchodu. Po skonþení turnaje všichni hráþi slíbili úþast i v dalším roþníku a pozvou také
své kamarády mariášníky.
PodČkování patĜí také vedení a personálu sporthotelu Stone za vzornou pĜípravu sálu, pohoštČní a pĜíjemné
prostĜedí.
Za pĜípravný výbor
Eduard PeĜich – vrchní rozhodþí turnaje

Turnaj fotbalových pĜedpĜípravek
Dne 7. 1. 2012 se družstvo našich nejmenších fotbalistĤ zúþastnilo mezinárodního turnaje v Šumperku. Vrbno
reprezentovali tito kluci: Ondra a Vojta ZvČdČlíkovi, PeĢka Bugyi, Kubík Tomášek, Luky Buršík, Matýsek
ěeháþek a Romik Marek.
PostupnČ se utkali s dvČma mužstvy domácího Šumperka, Slávií KromČĜíž, dvČma mužstvy z Polska (Gwiazda
„A“, „B“), Šternberkem, ýechovicemi. Hrálo se systémem každý s každým, proto nás þekalo 7 zápasĤ po 13ti
minutách.
Po odehrání všech zápasĤ jsme všichni netrpČlivČ þekali na vyhlášení výsledkĤ. Nakonec jsme vybojovali
nepopulární 4. místo, což je ale v takové konkurenci vynikající výsledek. Nemohu opomenout fakt, že jsme
v poslední tĜi zápasy vyhráli bez obdržené branky (v praxi to znamená, že kluci odehráli 39 minut a nedostali
gól), což v hale, kde míþ od jedné branky k druhé dokáže být za 5 sekund, je naprostý unikát.
ChtČl bych touto cestou podČkovat hodným lidem, bez kterých bychom nemČli možnost se tohoto turnaje
zúþastnit: p. Z. Urbaník, p. J.
ZvČdČlík a p. M. Tomášek. Dále
bych chtČl podČkovat všem
rodiþĤm, kteĜí „obČtují“ svĤ j þas
a kluky pravidelnČ doprovázejí na
tréninky.
Dále bych si dovolil vyzvat
rodiþe, kteĜí mají doma kluky
roþník 2005 - 2007 pĜijćte se
podívat na náš trénink. Scházíme se
každou stĜedu v 16:30 hodin
v tČlocviþnČ 4.ZŠ (nezapomeĖte si
vzít s sebou tenisky, pití a vČci na
pĜevleþení) - rádi mezi sebou
uvítáme další fotbalisty.
Roman MAREK
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Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovnČ v únoru
,,K dobré knize je tĜeba dobrých þtenáĜĤ.“ /Victor Hugo/
… z populárnČ-nauþné literatury
1.: ISAACSON, I.: Steve Jobs. Praha: Práh, 2011.
2.: EMINGEROVÁ, D.: Živel Lustig: jak se píše kniha, aneb, Hoć sebou, ty bejku, už nemám moc þasu.
Praha: Mladá fronta, 2011.
3.: KOHOUT, P.: Dramata a frašky ekonomie. PĜíbram: Pistorius § Olšanská, 2011.
4.: KELLER, J.: Nová sociální rizika a proþ se jim nevyhneme. Praha: Slon, 2011..
5.: FLEKOVÁ, R.: Elegantní brože pro každou pĜíležitost. Brno: Computer Press, 2011.
… pro dČti a mládež
1.: BURTON, B.: Holky proti holkám. PlzeĖ: Nava, 2011.
Proþ se tak vlastnČ chováme? Co se s tím dá dČlat?
…z beletrie
1.: JACQ, CH.: Mumie pĜed soudem. Praha: Argo, 2010.
Do Londýna poþátku 19.století pĜiváží italský cestovatel a dobrodruh Belzoni Ĝadu pĜedmČtĤ objevených bČhem
výzkumĤ v EgyptČ, mimo jiné i pozoruhodnČ zachovalou mumii. Tu pro vČtší efekt zbaví v úzkém kruhu vybraného
publika rituálních obinadel a amuletĤ, a to pĜes protesty pĜítomného duchovního a šlechtice. Krátce po
pĜedstavení umírá zmínČný duchovní i šlechtic a také soudní lékaĜ, který se chystal mumii pitvat. EgypĢanovo tČlo
mizí… Strhující detektivní pĜíbČh ze starého Londýna, kde klíþ k záhadČ najdeme v náboženských pĜedstavách
starého Egypta.
2.: KING, S.: ýernoþerná tma. Praha: Beta, 2011.
ýtyĜi temné pĜíbČhy, které spojuje znepokojivá kombinace hrĤzy a všednosti. Zloþin, jakkoli promyšlený
a dramatický, mnohdy konþí banálním þistČním krvavých skvrn nebo zoufalými pokusy o zahlazení neþekaných
dĤsledkĤ.
3.: PAMUK, O.: ýerná kniha. Praha: Argo, 2011.
Hlavní hrdina, advokát Galip, pátrá po své záhadnČ zmizelé ženČ Rüye a jejím nevlastním bratrovi Celalovi,
známém novináĜi, jehož sloupky o Istanbulu a jeho bohaté historii tvoĜí dĤležitou þást románové koláže. Galip se
pĜi svém pátrání vydává do spletitých uliþek Istanbulu, bloudí mezi mešitami, bazary, sídlišti a chudinskými
pĜedmČstími, ocitá se v podzemní výrobnČ figurín i v podsvČtí mezi pasáky a prostitutkami. Proþítá Celalovi
novinové sloupky a populární detektivní romány a nakonec odhalí šokující pravdu o své ženČ i sobČ samém…
4.: POSPÍCHAL, A.: Temnota rodu: minulost tvého rodu je protkána temnými zákoutími. Brno: Moba,
2011.
Když se Christopher de Glenville úþastní lovu v Novém lese, už od dob Viléma Dobyvatele oblíbeném loveckém
revíru anglických králĤ, netuší, jak se mu za nČkolik hodin zmČní život – jeho žena Joanna je totiž unesena.
Únosci ji chtČjí vymČnit za artefakt, který ukryl ChristopherĤv pĜedek Geoffrey de Glenville v roce 1106 po bitvČ
u Tinchebray a jenž má prý zázraþnou moc. Christopher se se svým správcem a dalšími spoleþníky vydává na
zbČsilou cestu jihozápadní Anglií po stopách onoho artefaktu, veden nápovČdami skrývajícími se v artušovských
legendách. Nejsou však jedinými kdo po artefaktu touží, musí bojovat o holý život a doufat, že se podaĜí
zachránit Joannu dĜíve než bude pĜíliš pozdČ…
5.: ATEN, M.: Poslední vlak pĜes rostovský most. Praha: Toužimský § Moravec, 2011.
Vzrušující pĜíbČh odvážného mladého amerického pilota, kapitána Marion Atena, který se rozhodl po ukonþení
svČtového váleþného konfliktu v EvropČ dál bojovat – tentokrát v Rusku na stranČ bČlogvardČjcĤ.
6.: BALABÁN, J.: Povídky. Brno: Host, 2011.
Souborné vydání tvorby jednoho z nejvýznamnČjších þeských autorĤ posledního dvacetiletí, pĜedþasnČ zesnulého
ostravského autora Jana Balabána.
… pro dČti a mládež
1.: DRIJVEROVÁ, M.: Nezbedníci. Praha: Albatros, 2011.
Byli jednou chlapeþkové a ti moc a moc zlobili. Jeden poĜád lezl do výšek, druhému se nechtČlo chodit, jiný
pokreslil, co se dalo. Další okusoval tužky a tamhleten…úúúú, ten si poĜád strkal prsty do nosu. A co teprve ti
ostatní! S takovými nezbedníky si rodiþe mnohdy nevČdČli rady. Ale na každého jednou dojde – uvidíte, že zlobit
se nevyplácí!
2.: BLYTON, E.: Tajemné moĜe. Praha: Albatros, 2011.
Když Bill vezme všechny þtyĜi dČti na ornitologickou expedici na ostrovy v severním Skotsku, všechno vypadá
rĤžovČ. Ale v tomto zdánlivČ klidném liduprázdném prostĜedí je Bill unesen a dČti prožijí další divoké
dobrodružství.
3.: HARRISON, L.: Dívþí parta. Frýdek-Místek: Alpress, 2011.
Komiksový pĜíbČh s hlavní hrdinkou Blaire, která se s rodiþi pĜestČhovala do New Yorku a bydlí v domČ otcova
pĜítele. Jeho dcera Massie je stejnČ stará jako Blaire a všichni oþekávají, že se z nich stanou nejlepší kamarádky.
Nemohou se víc mýlit. Na rozdíl od domýšlivé Massie je Blaire hodná dívka a Massie dČlá, co je v jejich silách,
aby zmaĜila ClaĜiny šance zapadnout do party.
Olga Hulínová, vedoucí pĤjþovny pro dospČlé
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BlahopĜejeme k narození
Natálie ý e pe ro vá
Dorota G am o vs ká
Petr C ypri c h
Liliana G ábo r o vá
Lukáš Al be r t
Klára M aĜ áko vá
Karolína G aš parí ko vá
Filip Ko r una

Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Dana Tománková, odbor vnitĜních vČcí MČÚ

Rozlouþili jsme se
OldĜich O r s ág
Martin Št e fan
Miroslav P r udký
Miloslava R aš Ģ áko vá
Rostislav Tuš ka
Mikuláš Sl i vka
Robert J ur þ ák

Vrbno pod PradČdem - Železná
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem – Železná
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Dana Tománková, odbor vnitĜních vČcí MČÚ

UzavĜená manželství
07. 01. 2012
21. 01. 2012

Martin Volþík + Julie Chrástecká (oba ze Vsetína)
OndĜej Hlaváþ (Šumperk) + Barbora SvČtlíková (Sobotín)
Bc. Dagmar Podešvová , matrikáĜka

BlahopĜejeme
„Jíst zdravČ, hodnČ cviþit, chodit brzy spát, žít v þistotČ...
to jsou tajemství dlouhého života... ...tajemství šĢastného života jsou:
jíst, co ti chutná, dlouho spát, chodit þasto paĜit a užít si, vše co mĤžeš“.
Dne 15. února 2012 oslaví své krásné „þtvrtstoletí“ (i když na to nevypadá)

Regina Hackenbergová
z Vrbna pod PradČdem

HodnČ zdraví, štČstí, lásky, penČz pĜejí Matyášek,
Sendynka, Endyþek a ten zbytek.
Milá maminko! K Tvým narozeninám Ti pĜejeme jen to krásné,
protože co je krásné, je i vzácné.
AĢ radost a štČstí TČ provází, zdravíþko aĢ Ti neschází.
Na svČt se dívej vesele, aĢ se co chce semele.
Za Tvou lásku dČkujeme a oporu Ti slibujeme.
To všechno Ti z upĜímného srdce pĜejeme.
Dne 2. února 2012 oslaví krásné 90. narozeniny naše milá maminka,
babiþka a prababiþka

paní Tamara Mašinoviþová

z Vrbna pod PradČdem.
Všechno nejlepší, hodnČ zdraví a spokojenosti Ti pĜejí dČti, vnouþata a pravnouþata.
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„Život to vzal zase zkrátka, už je tady padesátka.
Budiž pravdou dávné rþení, stár že þlovČk nikdy není.
Cítí-li se v duši mlád, žije si na svČtČ rád“.
Dne 16. února 2012 oslaví krásné kulaté narozeniny

pan Lubomír Kalinec
z Vrbna pod PradČdem.

Našemu drahému pĜedsedovi MO ýeského rybáĜského svazu
pĜejí všechno nejlepší a pevné zdraví do dalších let
þlenové výboru a všichni pĜátelé Petrova cechu.

Vzpomínáme
Dne 13. ledna 2012 by se dožila 100 let
naše babiþka, prababiþka a praprababiþka

Marie MadČryþová
Tato vzpomínka je podČkování za lásku, péþi a nČhu,
se kterou nás provázela celým životem.
Kdo znal, vzpomíná, kdo mČl rád, nezapomíná.
Stále vzpomínáme

Rozlouþili jsme se
DČkujeme za projevy soustrasti všem pĜíbuzným,
pĜátelĤm a známým, kteĜí se pĜišli rozlouþit

s panem Rostislavem Tuškou.
SouþasnČ dČkujeme pracovníkĤm spoleþnosti Help-in,
sídlo Vrbno pod PradČdem
za obČtavé poskytování peþovatelské služby.
Také dČkujeme Domovu pro seniory Mnichov
za zapĤjþení polohovacího lĤžka.
Zarmoucená rodina

DČkujeme za projevy soustrasti a kvČtinové dary
všem pĜíbuzným, pĜátelĤm, známým a všem, kteĜí se pĜišli rozlouþit

s panem Robertem Jurþákem

Dne 14. ledna 2012 jsme vzpomnČli 12. smutné výroþí,
kdy nás opustila naše maminka, babiþka a prababiþka

Marie Zaoralová.
Kdo se vryje do srdce, nikdy se z nČho nevytratí.
S láskou vzpomínáme.

„Kdo znal, vzpomíná, kdo mČl rád, nezapomíná“.
Dne 22. ledna 2012 jsme vzpomnČli 10. smutné výroþí úmrtí

pana Vlastimila Hromeþka
z Vrbna pod PradČdem.

z Vrbna pod PradČdem.
Zarmoucená rodina

S láskou a úctou vzpomínají manželka,
dcery Renata a Marcela s rodinami.

DČkujeme za projevy soustrasti a kvČtinové dary všem pĜíbuzným,
pĜátelĤm, známým a všem, kteĜí se pĜišli rozlouþit s naším drahým

„TvĤj hlas i úsmČv vítr vzal. Zdá se to být jako dnes,
v uších zní za bolestivá slova, žes odešel a nevrátíš se zpČt.
UtĜete slzy a opČt se smČjte, tak si to pĜeji, a v dobrém vzpomínejte“.
Dne 2. února 2012 vzpomeneme 10. smutné výroþí úmrtí

Mikulášem Slivkou

pana Ing. Josefa Kirchnera

Zarmoucená rodina

Kdo jste ho znali, vzpomeĖte, prosím, s námi.
Stále vzpomíná manželka, dcery s rodinami, sestra s rodinou a maminka.

z Vrbna pod PradČdem

z Vrbna pod PradČdem.
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Dne 5. února 2012 vzpomeneme 7. smutné výroþí úmrtí

Dne 16. února vzpomeneme 4. výroþí úmrtí

pana Šimona Jurika

pana Ing. ZdeĖka Babky.

S láskou a úctou vzpomíná manželka a celá rodina

ZároveĖ si 7. února pĜipomeneme jeho nedožité 87. narozeniny.
S láskou stále vzpomíná manželka a celá rodina.

z Vrbna pod PradČdem.

„ýas plyne a nevrátí, co vzal, zĤstaly jen vzpomínky a v srdci žal“.
Dne 10. února 2012 vzpomeneme 3. smutné výroþí úmrtí

pana Antonína Paseky
z Vrbna pod PradČdem.

Dne 17. února 2012 vzpomeneme 3. smutné výroþí úmrtí

pana Václava Falušiho.
S láskou vzpomíná manželka Anna a dcera Šárka s rodinou.

S láskou vzpomínají manželka a synové.

Inzerce
„Dny plynou, jak tiché Ĝeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“.
Dne 12. února 2012 vzpomeneme 3. smutné výroþí úmrtí

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

„Jak krásné by bylo k narozeninám Ti blahopĜát,
jak tČžké je u hrobu stát a vzpomínat“.
Dne 14. ledna 2012 jsme vzpomnČli nedožitých 69 let
a 15. února 2012 uplyne 5 let od úmrtí

pana Jana Zedka

z Vrbna pod PradČdem - Železné
S láskou vzpomínají syn Jan s rodinou, syn Tomáš, dcera Jitka s rodinou
a vnouþata Kristýnka, Klárka, ŠtČpánek, Ondrášek a Eliška.
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Dagmar JuĜíková, Sadová 411, 793 26 Vrbno pod PradČdem,

tel. 602 978 926, e-mail: dagmar.jurikova@seznam.cz

Nabízím vedení úþetnictví, daĖové evidence a administrativy,
zpracování daĖových pĜiznání, DPH, pĜehledĤ ZP a SP.
Mzdy a personalistiku. Vše odbornČ a kvalitnČ.

Akreditované rekvalifikaþní kurzy
Úþetnictví

Kurz „Úþetnictví“ zaþíná 28.1. 2012.

Mzdové úþetnictví

Výuka probíhá - pondČlí, stĜeda, pátek

DaĖová evidence

od 15:00 hodin do 18:20 hodin v Bruntále.

Základy podnikání
PoĜádá: Ing. Lenka Kozáková, Kontakt: telefon 776793398,
lenka.kozakova@seznam.cz
www.kurzy-ucto.cz
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