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Vážení �tená�i zpravodaje, 

všechny nás zasáhla událost, k níž došlo v sobotu 14. 1. 2012 ve�er: požár v jednom z byt� na ulici Krej�ího 
488,  který  se  rozší�il  do  celé horní �ásti objektu. O tak ni�ivém požáru se napsalo mnohé, proto již jen krátce 
o faktech. D�m, respektive dvojd�m �p. 487 a 488, je ve vlastnictví m�sta. Jsou v n�m malé byty, tomu odpovídá 
i skladba nájemník�. Žije zde �ada starších osob, je zde mnoho jedno�lenných domácností. Malometrážní byty 
však také plní funkci startovacích byt� pro mladé ob�any m�sta. V obou domech je celkem 64 byt� s celkovým 
po�tem sto obyvatel. Všichni museli p�i požáru své domovy opustit. Také nájemníci z domu �p. 487. Ani ti  
nemohli své byty užívat bezprost�edn� po požáru, by� je živel nezasáhl p�ímo. Následky požáru a hašení 
znemožnily dodávky elektrické energie a tepla. Zprovoznit tyto systémy nebylo možné bez p�edchozího odpojení 
a revize. Odpojen byl také plyn a p�ívod elekt�iny do hlavní kotelny i kotelny pro nástavbu.  

Bezprost�edn� v �ase požáru jsme se museli postarat o obyvatele dom�, kte�í museli narychlo opustit sv�j 
domov a nem�li kam jít. Mnohým lidem ale pomohli rodinní p�íslušníci nebo p�átelé, kte�í jim otev�eli dve�e 
svých  domov�.  Už  v  ned�li  jsme  mohli  za�ít  s  organizací  prací  souvisejících s požárem, p�ípravou sanace 
a oprav. Díky  ochot�,  flexibilit�  a  aktivnímu  nasazení  všech  zú�astn�ných  pracovník�,  revizních   technik�
a dodavatelských firem se mohly už ve �tvrtek 19. 1. odzkoušet funkce obou kotelen, dodávky vody a elekt�iny, 
revize výtahu a v pátek odpoledne jsme mohli oficiáln� vyzvat nájemníky domu �p. 487 k návratu do svých 
domov�. Dodávka tepla byla ve stejném období obnovena též do 1. a 2. patra domu �p. 488, tím byla podpo�ena 
efektivita vysoušecích souprav, umíst�ných v jednotlivých bytech a chodbách v t�chto dvou podlažích. Sana�ní 
práce provádí ostravská firma, která nastoupila již v pond�lí po požáru. Tento den se také poda�ilo za�ídit u �EZ 
samostatnou p�ípojku s dosta�ujícím p�íkonem pro vysoušení. Brzké obnovení vytáp�ní byt� pomohlo zkrátit 
vysoušecí doby, to vyhodnotili sami pracovníci sana�ní firmy: výsledky m��ení vlhkosti konstrukcí ve více než 
polovin� byt� v 1. a 2. pat�e již umožnily odpojení vysouše�� k 25. lednu, ve zbývajících bytech m�lo skon�it do 
vydání tohoto �ísla Zpravodaje. Ve st�edu 25. 1. se také konal kontrolní den, kde jsme dohodli, že hned 
následující dva dny v t�chto patrech pracovníci firem Kamenský a Sideras zhodnotí rozsah prací v bytech pro 
obnovu maleb, podlah a elektroinstalace. Po dohod� s nájemníky se opravy rozb�hnou co nejd�íve. Limitující pro 
zp�tné nast�hování je uvedení elektroinstalace do bezpe�ného provozu. Funk�ní musí být celý rozvod v�etn�
rozvad��� v této �ásti domu, proto bude možno se st�hovat do byt� až po vydání elektrorevize na tento celek. 

Co se týká zabezpe�ovacích prací na stavebních konstrukcích horních dvou podlaží, nejvíce zasažených 
požárem, byl již v ned�li p�izván statik, aby rozhodl o dalších krocích. Dne 18. ledna byly zahájeny sana�ní práce 
na st�ešní konstrukci v�etn� provizorních zabezpe�ovacích prací a provizorní zakrytí st�echy, aby nedocházelo 
k dalším škodám. Zahájeny už byly také projek�ní práce na rekonstrukci horních podlaží a st�echy. První 
podklady pro dodavatele stavebních prací budou p�edávány již po�átkem února. Pro vlastní práce bude hodn�
záležet na po�así. Tedy kdy bude možno postavit nový krov a definitivn� zakrýt st�echu.  

Ješt� k ubytování. Bezprost�edn� po požáru mohla v�tšina lidí odejít ke svým rodinám nebo p�átel�m. Ti, kte�í 
tuto možnost nem�li, byli ješt� v noci ubytování v místních penzionech a na fa�e. V dalších dnech jsme postupn�
umís�ovali naše ob�any, kte�í se budou moci vracet až po delší dob�, do náhradního bydlení, kde budou moci 
z�stat i n�kolik m�síc�. Mnozí z nich dali p�ednost náhradnímu bydlení u rodinných p�íslušník�. 

Již  od  ned�le  probíhala  sbírka  pot�ebných  v�cí, nábytku a také finan�ní sbírka, která bude uzav�ena až 
k 31. b�eznu 2012. D�kuji za ob�tavost, vst�ícnost, pomoc materiální i finan�ní, ochotu: n�které firmy a n�kte�í 
lidé p�išli hned v ned�li s nabídkou pomoci. Je to hodn� dlouhý seznam a je úžasné zjišt�ní, že žádná firma 
pomoc neodmítla.  

S lidmi z domu na ulici Krej�ího se setkáváme od požáru velmi �asto. Vnímáme, jak se musí srovnávat 
s naprosto ne�ekanou situací, p�ejeme hodn� sil a zárove� smekám p�ed jejich state�ností, s jakou se postavili 
k �ešení situace.    

Ing. Helena Kudelová 

Slovo starostky 
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RM se sešla na konci m�síce prosince a v pr�b�hu m�síce ledna na 2 �ádných jednáních a na 1 mimo�ádném 
jednání. Mimo�ádné jednání bylo svoláno dne 15. ledna v d�sledku požáru dom� na ulici Krej�ího. Cílem této 
mimo�ádn� rady bylo projednání operativních záležitosti, které souvisely s neprodlenou pomoci postiženým 
ob�an�m. Na 2 �ádných jednáních RM projednala následující záležitosti: 

RM  s c h v á l i l a: 
- pronájem nebytových prostor (p�ípravna matriky) žadateli Centrum pro zdravotn� postižené 

Moravskoslezského kraje, 
- návrh rozpisu rozpo�tových zm�n �.4 v rámci Od-Pa do položek, 
- návrhy sm�rnic O ú�tování dlouhodobého majetku a zásob, O odpisu majetku, O nakládání s majetkem, 
- podnájem bytu �. 12 o velikosti 2+1, Bezru�ka 418 pro žadatelku Barboru Gamovou na dobu ur�itou do 

31. 12. 2012, 
- postup modernizace ve�ejného osv�tlení dle generelu, 
- rozpis rozpo�tu na rok 2012 v podrobném �len�ní, 
- pronájmy pozemk� v k.ú. Vrbno pod Prad�dem, Mnichov pod Prad�dem. 

RM  r o z h o d l a: 
- o uzav�ení Smlouvy s Technickými službami Vrbno s.r.o. na zimní údržbu místních komunikací, 
- o uzav�ení Smlouvy o z�ízení a provozu sb�rného místa kolektivního systému EKOLAMP, která 

nahrazuje p�vodní Dohodu o spolupráci ze dne 28. 4. 2006, 
- o uzav�ení Smlouvy o nájmu nebytových prostor za ú�elem provozování ve�ejných WC mezi M�stem 

Vrbno pod Prad�dem a TJ Sokol Vrbno pod Prad�dem 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 p�ístupu do domu �.p.492 na ulici Husova, 
- návrh rozpo�tu na ples m�sta m�stských organizací, 
- vyhlášení grant� na rok 2012 pro oblast kultury a sportu a schválila pravidla pro ud�lování grant�, 
- prodloužení užívání �ásti pozemku p.�. 475/1 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem za ú�elem provozování 

prodejního stánku jako stavby do�asné na dobu 5 let, 
- p�edloženou �ást projektové dokumentace stavby „P�ístavba skladu – zm�na stavby p�ed dokon�ením“ na 

pozemkové parcele �. 753/5 v k.ú Vrbno pod Prad�dem, 
- uzav�ení Smlouvy o z�ízení v�cného b�emene mezi Telefonica 02 Czech Republik a.s. jako budoucím 

oprávn�ným a M�stem Vrbno pod Prad�dem jako budoucím povinným z v�cných b�emen na pozemek 
p.�. 2 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem. 

RM  v z a l a  n a  v � d o m í: 
- informaci o provozu M�Ú Vrbno pod Prad�dem dne 30. 12. 2011 do 12 hod., 
- zprávu Technických služeb Vrbno s.r.o. o využití finan�ních prost�edk� z EKO-KOMu, 
- dopis Asociace �eských a moravských nemocnic, 
- vyhodnocení sout�že „Kvetoucí m�sto“, 
- informaci o  stavu p�ípravy kanaliza�ních p�ípojek v �ástech Mnichov a Železná. 

RM  j m e n o v a l a: 
- ve funkci Valné hromady spole�nosti Technické služby Vrbno s.r.o. do funkce �editele spole�nosti pana 

Zde�ka Valentu s nástupem od 1.4.2012. 
   

Ing. Lasota Miloš, místostarosta 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 
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M�sto po�ádá ve�ejnou sbírku na pomoc lidem z vyho�elých byt�
M�sto Vrbno pod Prad�dem oznámilo konání ve�ejné sbírky na úhradu náklad� spojených s odstra�ováním 

škod a s opravami byt� zasažených požárem bytového domu a po�ízení bytového vybavení a za�ízení pro �ádn�
p�ihlášené nájemníky v bytech na ulici Krej�ího, známých mezi lidmi jako „malometrážky“. Krajský ú�ad 
Moravskoslezského kraje vydal 20. l. 2012 rozhodnutí, jímž po�ádání ve�ejné sbírky schválil. Sbírka se 
uskute��uje  na  území  �eské  republiky  a  prost�edky  se  soust�edí  až do 31. b�ezna 2012 na bankovním ú�tu 
�. 107-0090490217/0100, který byl pro ten ú�el z�ízen. Sem už se dostaly též prost�edky, které lidé spontánn�
p�inášeli po ni�ivém požáru na radnici. P�edstavitelé m�sta d�kují lidem za obrovskou ochotu pomoci a za 
projevy solidarity s lidmi, kte�í p�išli o všechno. Pomoc se dostává a dostane k lidem cílen�, tak jak zrovna 
pot�ebují, a v �asovém horizontu, jak se budou vracet do svých domov�. 

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

M�sto Vrbno pod Prad�dem vyhlašuje na rok 2012 granty zam��ené na oblast kultury a sportu,

            Grant je ur�en pro p�ísp�vkové organizace a ob�anská sdružení. 
            Cílem je podpo�it specifický rozvoj spole�enského, kulturního a sportovního života ve m�st�,                  
            zejména s d�razem na využití volného �asu d�tí a mládeže.  

Cíl 1 ���� Grant na projekt oživující kulturní a spole�enský život ve m�st�
               Nap�.: -  koncerty, celom�stské akce 
                -  spole�enské, pop�. výchovné akce pro cílené skupiny ob�an� – d�ti, mládež, senio�i …                   
                -  organizování pravidelných program� a využití volného �asu handicapovaných ob�an�

Cíl 2 ���� Grant na projekt významných celom�stských sportovních akcí
               Nap�.: -  celom�stské turnaje 
 -  sportovní akce se zapojením více generací, celých rodin apod. 
                -  popularizace atraktivních sport�

Cíl 3 ���� Grant na projekt  podporující kulturní a sportovní �innost v letním prázdninovém   
               období 

Uzáv�rka p�ihlášek: 12. 2. 2012 
Posouzení a výb�r projekt� provede grantová komise jmenovaná Radou m�sta 20. 2. 2012. 

Hodnocení žádostí:
�  žádost obsahuje všechny náležitosti dle formulá�e „Žádost o grant M�sta Vrbna pod Prad�dem“ 
�  žádost je za�azena alespo� do jednoho z cíl�
�  cílová skupina, její velikost 
�  místo realizace projektu - v katastru m�sta Vrbna pod Prad�dem 
�  adekvátnost položek rozpo�tu 

O výsledcích jednání grantové komise budou všichni p�ihlášení písemn� informováni. 

Finan�ní �ástka, kterou lze grantem získat, je max. 80 % p�edpokládaných náklad�, max. však do výše 15 tis. 
K�. Schválené finan�ní prost�edky budou  organizacím �i spolk�m p�evedeny na základ� sepsané smlouvy na 
jejich ú�et. U organizací �i spolk�, které sv�j ú�et nemají, bude finan�ní �ástka vyplacena v hotovosti z pokladny 
M�Ú. 

Uznatelnými náklady budou také náklady na ob�erstvení, ale maximáln� 60,-K� na osobu, a rovn�ž náklady na 
ceny pro vít�ze, a to do 20% celkových schválených dotací. 

Granty nejsou poskytovány na celoro�ní podporu �innosti sdružení nebo investice.  
Forma doložení vyú�tování p�id�lených finan�ních prost�edk� je p�edm�tem smlouvy. 

Uznatelnost náklad� je od 1. 1. 2012. Na p�iznání grantu není právní nárok. 

Zájemci si mohou vyzvednout formulá�e na M�stském ú�ad� ve Vrbn� pod Prad�dem na odboru vnit�ních 
v�cí, kanc. �. 201, tel. 554 795 135 (151), nebo na webových stránkách m�sta www.vrbnopp.cz.  

Zprávy z radnice 
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Pokra�uje výdej knih o historii Vrbna pod Prad�dem 
Na  podateln�  radnice  pokra�uje  výdej  knížky  Vrbno  pod  Prad�dem  -  Ohlédnutí   za   minulostí   dávnou 

i nedávnou. S finan�ní podporou m�sta knihu vydal Spolek P�átelé Vrbenska u p�íležitosti 400 let povýšení osady 
na m�sto a dostat by se m�la v jednom výtisku do každé domácnosti. Za pouhých sedm týdn� si knihu na radnici 
vyzvedlo p�ibližn� 1 400 ob�an�, ostatní tak mohou u�init do konce února. Teprve pak, pokud zbudou nevydané 
výtisky, by se kniha mohla dostat do prodeje. Zájem o ni je velký, mnozí ob�ané by rádi po�ídili knihu pro své 
d�ti, které žijí dlouhodob� nebo trvale v zahrani�í, ale i pro své p�átele. 

Jubilejní ples ve stylu rokenrolu se vyda�il
Jubilejní 15. ples m�sta a m�stských organizací se uskute�nil v pátek 20. ledna ve vrbenském klubu Mír, 

tentokrát  ve  stylu  rocku  a  rokenrolu.  A  byla to š�astná volba, ukazuje se, že hudba fenomenální kapely 
Queen  a  Elvise  Presleyho  má lidem stále co �íci, na parketu tancovali spolu mladí i zralejší ro�níky. 
K poslechu i tanci hrála krnovská kapela Princess Queen Revival a krnovský Elvis, Pavel Pavlovský, který zpíval 
nejen na pódiu, ale též mezi tan�ícími a také na stole, hudební te�ku obstaral DJ Frog. I letos byla vyhlášena 
sout�ž o nejstylov�jší oble�ení. Zatímco sout�žní porota m�la v p�ípad� dam obtížnou volbu, když adeptek na 
vít�zku bylo hodn�, v kategorii muž� se shodla jednozna�n�. Cenu si po právu odnesl pan Zbyn�k Urbaník, 
ur�it� též za tane�ní kreace na parketu. Ples pokra�oval až do �asných ranních hodin. Jeho atmosféru p�ibližují 
fotografie Nikoly Ju�íkové a Jitky Musilové. 

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

 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 únor 2012:
Psychologická poradna -  st�eda 15. 2. 2012     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 22. 2. 2012              -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -      úterý   14. 2. 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. 

Zastupitelstvo obce Karlova Studánka schválilo na svém 3. zasedání dne 29. 12. 2011 obecn� závaznou 
vyhlášku �. 3 / 2011 Obce Karlova Studánka o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, 
p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad�. 

Sazba poplatku pro poplatníka podle �l. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky �iní  500,- K� za kalendá�ní rok. Tato 
�ástka je stanovena na základ� skute�ných náklad� obce p�edchozího roku na sb�r a svoz net�íd�ného odpadu za 
poplatníka  a  kalendá�ní rok.  Pro  d�ti  mladší 15-ti let a osoby starší 70-ti let se poskytuje úleva ve výši 
200,-K�.  

Tato vyhláška nabyla ú�innosti dne 1. ledna 2012. 

Radek Pe�áz 
zastupitel obce Karlova Studánka 

Centrum sociálních služeb 

Poplatky za komunální odpad v Karlov� Studánce pro rok 2012 
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Jak jste jist� mnozí zaznamenali, tak na po�átku nového roku prob�hla v našem m�st� a okolí (Železná, 
Mnichov) op�t T�íkrálová sbírka, po�ádaná Charitou �eské republiky. Protože už známe výsledek této 
dobro�inné akce, chci se s vámi pod�lit o radostnou skute�nost, že jste letos darovali o dvacet tisíc korun více než 
lo�ský rok. Celková �ástka tedy �iní 61 336,- K�.  

25% z tohoto výt�žku bude p�evedeno do centra diecézní Charity �eská republika a 65% bude použito na 
pot�eby v našem regionu. P�vodn� m�la být celá �ástka ur�ena na nákup kompenza�ních pom�cek, které by se 
daly zap�j�ovat (polohovací postele, invalidní vozíky, apod.). Ale po dohod� z �editelem Charity jsme se 
rozhodli, že z této sumy poskytneme �ást na ú�et, který z�ídilo M�sto Vrbno pod Prad�dem jako pomoc lidem, 
kte�í byli zasaženi požárem ze dne 14. 1. 2012.  

Cht�l bych touto cestou pod�kovat všem, kte�í svým darem tuto sbírku podpo�ili a umožnili tak pomoc t�m, 
kte�í ji nejvíce v danou chvíli pot�ebují. Zárove� chci pod�kovat všem, kte�í se zapojili do organizace této sbírky. 
Myslím, že i díky jejích ob�tavému nasazení se poda�ilo shromáždit takové prost�edky. A také bych rád 
pod�koval i t�m anonymním dárc�m a pomocník�m, kte�í nabídli a stále nabízejí svou pomoc práv� lidem 
postiženým tímto požárem. D�kuji.  

Horák Miroslav, fará� �ímskokatolické farnosti Vrbno pod Prad�dem.  

Za nejv�tší požár bytového domu za posledních n�kolik let v okrese Bruntál lze považovat požár na ulici 
Krej�ího ve Vrbn� pod Prad�dem, který byl nahlášen na tís�ovou linku hasi�� v sobotu dne 14. 1. 2012. Požár 
byl hlášen krátce p�ed osmou hodinou ve�erní, kdy kolemjdoucí oznamovatel sd�lil na tís�ovou linku hasi��, že 
ho�í byt v dom� o p�ti podlažích, �ást st�echy a v objektu se nacházejí osoby. V první fázi byly na místo události 
opera�ním st�ediskem hasi�� vyslány jednotky ze stanice Bruntál (v�etn� výškové techniky), dobrovolní hasi�i 
z Vrbna pod Prad�dem, And�lské Hory a Sv�tlé Hory. Celý objekt se skládá ze dvou �ástí, který je rozd�len 
spole�ným st�edovým centrálním schodišt�m. Jedna �ást je p�tipodlažní (vznik požáru) a druhé je �ty�podlažní 
(celá �ást uchrán�na).  

Po prvotním pr�zkumu místní dobrovolné jednotky, která se dostavila na místo b�hem n�kolika minut, bylo 
zjišt�no, že požárem byl zasažen zcela byt v zadní �ásti objektu (plameny se rozší�ily i na byt v nejvyšším pat�e) 
a levou �ást st�ešní konstrukce. V objektu se nacházely osoby, které v�bec netušily, že v dom� ho�í a jsou zcela 
zakou�eny prostory chodby od �tvrtého podlaží vzh�ru. Hasi�i za pomocí dýchací techniky zahájili okamžitou 
evakuaci, záchranu osob a nasadili vodní proudy do zasažených podlaží. Z d�vodu zdlouhavé evakuace, která 
byla zap�í�in�na neochotou lidí otev�ít své byty a nekázn�, kdy n�které osoby z horních pater odmítaly opustit 
své byty,  si velitel zásahu povolal na místo další posily. Byli vysláni hasi�i ze stanice Krnov a dobrovolní hasi�i 
z obcí Dolní Moravice, M�sta Albrechtic, Rýma�ova, Horního Benešova a Jind�ichova. P�i evakuaci osob 
z vrchních pater nasazovali hasi�i evakuovaným tzv. parat masky, aby ochránili jejich dýchací cesty. U p�ti 
obyvatel� bytového domu se projevily potíže v souvislosti s nadýcháním se zplodin ho�ení, jedna osoba po 
evakuaci zkolabovala. Všechny zran�né osoby byly p�edány Zdravotní záchranné služb� Bruntál. Hasi�i po 
evakuaci prohledali n�kolikrát d�m, aby se p�esv�d�ili, že je skute�n� prázdný. B�hem hasebních prací 
v bytovém dom� bylo bohužel nalezeno torzo lidského t�la. Hasi�i zasahovali po celou dobu v dýchacích 
p�ístrojích, z výškové techniky a p�i extremních podmínkách po�así. Po uhašení požáru byla na místo povolána 
speciální technika, která m�la za úkol vysát vodu z chodeb a byt�.  

P�i události velitel zásahu �ídil práci p�ibližn� šedesáti hasi��, kte�í svým nasazením �asto i života zachránili 
�ty�icet osob z bytového domu. Negativa u zásahu byla p�edevším z nekázn� n�kterých evakuovaných osob, 
pozdním zpozorováním požáru, silným v�trem, špatným p�ístupem hasi�ské techniky (objekt je situován 
ve svahu, p�íjezdová ulice byla pouze pro jedno vozidlo) mrazu a padajícího sn�hu. Událost m�la však i svá 
pozitiva, která spo�ívala p�edevším v záchran� všech osob z objektu,  výborná spolupráce s Policií �R (�ízení 
dopravy, zajišt�ní bezpe�nosti v míst� události) a vedením m�sta (pomoc evakuovaným, zajišt�ní posypu 
komunikace atd.) 

Škoda   byla   p�edb�žn�   stanovena   vedením   M�sta   Vrbna  pod  Prad�dem,  jakožto majitele  objektu, na 
8 milión� K�, hasi��m se však poda�ilo uchránit s nasazením všech sil spodní patra zasažené �ásti objektu a zcela 
druhou �ást objektu, kde hrozilo p�enesení požáru na jeho st�echu. P�í�ina vzniku požáru je nadále v šet�ení 
Hasi�ského záchranného sboru �R a Policie �R.  

Výsledky T�íkrálové sbírky ve Vrbn� pod Prad�dem za rok 2012 

Deset jednotek zasahovalo u požáru bytového domu ve Vrbn� pod Prad�dem 
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	editel Hasi�ského záchranného sboru, územního odboru Bruntál vyjád�il chválu všem zasahujícím hasi��m, 
kte�í si p�i zásahu sáhli až na dno svých sil a jen díky jejich profesionáln� odvedené práci p�i záchranných 
pracích nep�išel nikdo další o život.  

Zpracovali: 
Ing. Antonín Ušela – vrchní inspektor požární ochrany HZS MSK ÚO Bruntál 

Ond�ej Chalupa – velitel JSDHO Vrbno pod Prad�dem 

Není snad dne, b�hem n�jž by hasi�i z Moravskoslezského kraje 
nezachra�ovali lidské životy. V pátek 20. ledna tak však �inili pon�kud 
netradi�n�ji – 21 profesionálních i dobrovolných hasi�� p�išlo darovat svou 
krev na Transfúzní službu v Bruntále, která je �lenem skupiny AGEL. 

K hromadnému darování se p�ipojili profesionální hasi�i územního odboru Bruntál HZS 
Moravskoslezského  kraje,  dobrovolní  hasi�i  JSDHO  Krnov,  JSDHO  Bruntál,   JSDHO   Sv�tlá   Hora 
a JSDHO Vrbno pod Prad�dem. 

„Jako hasi�i zasahujeme u velkého po�tu dopravních nehod, a tak jsme si dob�e v�domi skute�nosti, jak je 
darování krve pot�ebné. Rádi jsme se proto tohoto hromadného darování zú�astnili. �lov�k navíc nikdy neví, kdy 
krev budou pot�ebovat t�eba také jeho nejbližší,“ podotkl �editel územního odboru Bruntál HZS 
Moravskoslezského kraje Ing. Ji�í Patrovský. 

 „Jako Transfúzní služba si pomoci hasi�� nesmírn� vážíme. Že se rozhodli zachra�ovat lidské životy navíc 
také touto formou, je opravdu obdivuhodné a pat�í jim tak naše velké pod�kování,“ dodal manažer pro marketing 
a PR Transfúzní služby Marek Pavliš. 

Dárci krve a plazmy se mohou stát lidé ve v�ku od 18 do 60 let. Pro darování krve musí být naprosto zdraví. 
Zda je dárce zp�sobilý k odb�ru, posoudí individuáln� odborný zdravotnický pracovník p�ímo na odb�rovém 
st�edisku. Den p�ed odb�rem by m�l dárce hodn� pít, nejíst tu�ná jídla, nepít alkohol a ráno m�že lehce posnídat. 

Každý dárce krve a plazmy na Transfúzní služb� v Bruntále získává pracovní volno s náhradou mzdy, 
proplacené jízdné, léka�ské vyšet�ení, vitamíny od své zdravotní pojiš�ovny, ob�erstvení �i odpo�et ze základu 
dan� z p�íjmu, a to za každý odb�r 2000 K�. 

Zájemci se mohou objednávat telefonicky na �ísle 724 612 667, 554 700 660 nebo elektronickou poštou 
na adrese evidence.bruntal@tslspk.cz. 

Hana Szotkowská, tisková mluv�í skupiny AGEL

B�hem ob�da jim odcizil t�i snowboardy
Dne 2. 1. 2012 v Ludvíkov� u penzionu neznámý pachatel využil toho, že majitelé odešli do penzionu na jídlo 

a v pr�b�hu této doby jim odcizil ze zaparkovaného vozidla t�i snowboardová prkna, která byla umíst�na na 
st�eše.  Zp�sobená škoda �iní 9 tisíc K�.  

Nákup lék� ji vyšel draho
V lékárn� na ulici t�. Práce v Bruntále dne 4. 1. 2012 nakupovala 46letá žena z Vrbenska a p�i odchodu 

zapomn�la  na  pultu  pen�ženku.  Pachatel  toho  využil  a  pen�ženku  odcizil. V ní byly doklady, platební karty 
a také hotovost p�es 2  tisíce korun.  

  
P�išla si pro mikrovlnku, kterou dala do zástavy
Z p�e�in� porušování domovní svobody a krádeže sd�lili vrbenští policisté podez�ení 45leté místní žen�. 

Protiprávního jednání se m�la dopustit tím, že dne 4. 12. 2011 ve Vrbn� pod Prad�dem  v dom� na ulici 
Sklárenská m�la vyrazit dve�e do bytu 21leté poškozené. Zde m�la odcizit mikrovlnnou troubu, kterou dala 
poškozené do zástavy a p�i odchodu m�la vzít ješt� hotovost ve výši 2 tisíce K�.   

Hasi�i z Moravskoslezského kraje zachra�ovali životy darováním krve 
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Nehoda na zasn�žené silnici 
Mezi obcí Široká Niva a Karlovice dne 5. 1. 2012 v 07:12 hodin  havaroval 20letý �idi� vozidla Volkswagen 

Caddy. Na sn�hem pokryté silnici po pr�jezdu pravoto�ivé zatá�ky dostal smyk, dojel za levý okraj, kde se 
p�evrátil z prudkého srázu s autem p�es st�echu a dopadl zp�t na kola. Zp�sobená škoda �iní 110 tisíc K�.  

Dopravní nehoda
Ve �tvrtek  12. 1. 2012 mezi obcí Nové He�minovy a Široká Niva v 09:17 hodin jel 45letý muž s nákladním 

vozidlem Mercedes a p�i �ízení usnul a p�ejel do levé poloviny vozovky. Zde narazil do protijedoucího vozidla 
Peugeot, které �ídil 49letý muž. Nákladní auto následn� sjelo do levého p�íkopu, kde narazilo do oplocení domu. 
Peugeot také skon�il mimo silnici. P�i nehod� došlo ke zran�ní �idi�e osobního vozidla, který byl po vyprošt�ní 
p�evezen do nemocnice. K dalšímu zran�ní osob nedošlo. Zp�sobená škoda �iní 285 tisíc K�. P�i šet�ení �idi�
nákladního vozidla nep�edložil �idi�ský pr�kaz . V evidencích jsme zjistili, že ho má blokovaný. 

Požár �inžovního domu – po uhašení jsme nalezli oho�elé torzo lidského t�la
Vrbenští policisté p�ijali v ned�li 15. 1. 2012 v 19:50 hodin oznámení o požáru �inžovního domu ve Vrbn�

pod Prad�dem na ulici Krej�ího. Okamžit� vyjela na místo 2�lenná hlídka, která po p�íjezdu zjistila, že z bytu ve 
vrchním podlaží vychází plameny a kou�, tak za�ali ihned evakuovat obyvatele �inžovního domu. Celkem jsme 
evakuovali �ty�i desítky osob r�zného v�ku a u nich nedošlo ke zran�ní. Na místo se sjelo 61 hasi��, jak 
profesionálních, tak dobrovolných, kte�í krátce p�ed p�lnocí dostali požár pod kontrolu.  P�i prvotní prohlídce 
domu  po  uhašení  jsme  nalezli  v  jednom  z  byt� ve 4. poschodí oho�elé torzo lidského t�la. Ztotožn�ní osoby 
a p�í�inu úmrtí ur�í pitva. Vyrozum�li jsme zástupce m�sta, kte�í byli následn� i na míst� a zajistili evakuovaným 
osobám náhradní ubytování v místní t�locvi�n�.  Škoda je prozatím vy�íslena na 8 mil. K�, protože byla zasažena 
celá st�echa a �ást byt� ve 4. podlaží. P�í�iny požáru a okolnosti nyní intenzivn� šet�íme.  

komisa� por. Bc. Tušková P. 

Dne 1. 2. 2012 se koná v 15:00 hodin v p�ístavb� M�Ú beseda pro všechny ob�any, kte�í mají zájem se 
seznámit s problematikou bydlení. Besedovat se bude na téma p�echodu na smluvní nájemné, o p�ísp�vku na 
bydlení a ostatních aktuálních tématech. 

Zdarma budou k dispozici materiály a tiskopisy k vybraným témat�m. Hostem besedy bude vedení krajského 
SON z Ostravy.  

Pozvání platí pro nájemníky, vlastníky byt� a dom�, družstevníky a ostatní zájemce. 

Za místní organizaci SON 
Eduard Pe�ich  

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 je odlou�eným pracovišt�m. 

Dobrovolná sbírka

Studentský senát školy, který je složen ze zástupc� jednotlivých t�íd, zorganizoval v pond�lí 16. 1. 2012 
dobrovolnou sbírku. Vybrané finan�ní prost�edky ve výši 8.249,- K� byly p�edány na M�Ú a jsou ur�eny 
ob�an�m m�sta, kte�í byli postiženi požárem ze soboty 14. 1. 2012.  

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. 

Upozorn�ní pro ob�any m�sta Vrbna pod Prad�dem a okolí 

Aktuality ze Sportovního gymnázia 
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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, zástupkyn� �editele 

Skupina b�žeckého lyžování

Na za�átku prosince se v celé republice kv�li nedostatku sn�hu nedalo lyžovat, proto skupina b�žc� na lyžích 
Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem odjela na soust�ed�ní do Santa Cateriny v Itálii, kde byly 
nejvhodn�jší podmínky  ve st�ední Evrop�. Na �ty� kilometrovém technicky zasn�ženém okruhu trénovali 
studenti sportovního gymnázia po boku mnoha špi�kových závodník�, kte�í se pravideln� zú�ast�ují sv�tového 
poháru, v�etn� �eské reprezentace v �ele s Lukášem Bauerem. Nezbývá než si p�át, aby natrénované kilometry 
vrbenští b�žci  v závodním období zúro�ili.  
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V pond�lí 26. prosince 2011 po�ádal Sportovní klub p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem o.s. Krajský 
p�ebor Moravskoslezského kraje v b�hu na lyžích klasickou technikou. Vzhledem k nep�íznivým sn�hovým 
podmínkám ve Vrbn� se závody konaly na Nové Vsi u Rýma�ova. Za chladného a v�trného po�así se do stopy 
postavilo 98 závodník� v celkem 13-ti kategoriích. Závod� se zú�astnila po�etná skupina �len� SK p�i Gymnáziu 
ve Vrbn� pod Prad�dem. Nejlépe se vedlo dívkám a juniorkám, kde 1. místo v starších dorostenkách obsadila
Jana Jan�ová, v kategorii žen a juniorek se stala krajskou p�ebornicí Martina Onderková, na 2. míst� skon�ila
Andrea Prokešová a 3.místo v našem kraji obsadila Michala Knápková. Výborné výsledky p�edvedli i chlapci.  
Marek  Ohnoutka  byl  2.  nejúsp�šn�jší  starší  dorostenec  v  kraji,  v  kategorii muž� a junior�  si dob�hl 
v krajském p�eboru pro 2. místo Patrik Thomas  a 3. místo Václav Žabí�ek.

Radek Pe�áz, trenér b�žc� na lyžích SG Vrbno 

Vrbe�áci  po�ádali závody �eského poháru

�lenové oddílu orienta�ního b�hu SK p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem uspo�ádali ve dnech 21. - 22. 1. 
20102 úvodní dva závody 
�eského poháru 
v lyža�ském orienta�ním 
b�hu za ú�asti dvou stovek 
závodník� z celé republiky, 
Rakouska a Polska. 
Vynikající sn�hové 
podmínky v lyža�ském 
areálu SKP Olomouc na 
Nové Vsi a výborn�
p�ipravené trat� si 
pochvalovala celá �eská 
reprezenta�ní            špi�ka 
i ostatní závodníci, kte�í 
v sobotu bojovali na krátké 
trati a v ned�li na klasické 
(dlouhé) trati.  V ženách 
byla po oba dny 
nejrychlejší Hana 
Han�íková za Zlína, mezi 
muži v sobotu Ji�í Bouchal 
z Plzn� a v ned�li Milan 
Venhoda z Jihlavy. 
Z vrbenských závodník�
vystoupili na stupn� vít�z�
juniorka  Eva   Haltofová 
(2. a 3. místo) a  dorostenec  
Vojta Matuš (2x 2.místo), 
juniorka Jana Jan�ová 
obsadila  4.a 6. místo. Další 
plánované závody 
v lyža�ském OB hostí 28. - 
29. 1. 2012 Jilemnice, 4. - 
5. 2. 2012 polské Jakuszyce 
a 18. 2. 2012 se �eský 
pohár uzavírá v Novém 
M�st� na Morav�. 

Richard Klech  

       vít�zka ženské elitní kategorie Hana Han�íková  
         foto: Luboš Tome�ek 
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Bludišt� 2012
Po dlouhém �ekání jsme se tento rok op�t zú�astnili oblíbené televizní sout�že Bludišt�, kterou vysílá �eská 

televize už p�es deset let. Vybrali jsme op�t silný tým, z tercie Viki �ermákovou a Lucku Treimerovou, z kvarty 
Vojena Sadílka a Vojtu Matuše. V televizním studiu nás p�ivítala asistentka režie, která nám vysv�tlila pravidla 
hry. Sout�žící dostali �ervené dresy, všichni jsme byli napjati, jak to celé dopadne. Soupe�e jsme dostali 

znamenitého, dvojnásobného obhájce, 
gymnazisty z Prahy. S kolegou �echem jsme 
museli naši výpravu uklid�ovat, že se dají porazit 
i studenti z hlavního m�sta.  Na lanech uplatnili 
Vojta s Vojenem své zkušenosti z horolezeckého 
kroužku, kluci zvládli i novou laserovou sout�ž. 
Viki a Lucka uplatnily svou poctivou školní 
p�ípravu p�i v�domostních otázkách. I p�es naše 
výrazné pr�b�žné vedení op�t rozhodovala 

tajenka, kterou uhádl Vojta, a stal se hv�zdou toho ve�era.  
Na zpáte�ní cest� byla samoz�ejm� skv�lá nálada, v Avion 
shopping parku jsme ješt� pot�šili „hladové“ žaludky. 
Dom� jsme p�ijížd�li unaveni, ale š�astni. Dvacátého února 
pojedeme do televize na 2. kolo, už te� jsme zv�davi, s kým 
op�t zm��íme síly. K soupe�i budeme mít op�t respekt, ale 
budeme si i v�domi naší síly ve sportu a v�domostech, za 
což chceme také pod�kovat všem trenér�m a u�itel�m naší školy.  

Jaromír Van�a, Sportovní gymnázium Vrbno p. P.   
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Tradi�ní váno�ní jarmark
Dne 21. prosince prob�hl další ro�ník tradi�ního Váno�ního jarmarku. Návšt�vníci m�li možnost shlédnout 

kulturní vystoupení našich žák�, zakoupit si n�který z váno�ních výrobk�, ochutnat dobroty našich p�edk�, nebo 
shlédnout d�ev�nou plastiku D�da Prad�da - výrobek chlapc� 2. stupn�, dotovaný z grantu m�sta. 

                                                                                                          J. Drlíková, R. Nohá�ek 

ZŠ informuje 
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Krajský p�ebor základních škol v šachu
Dne 19. 1. 2012 prob�hlo v Pet�valdu krajský p�ebor školních družstev v šachu. Naši žáci se ve vysoké 

konkurenci neztratili. Družstvo starších žák� obsadilo 5. místo a mladší žáci obsadili místo šesté. 
Ivan Hába  

Zápis do 1. t�íd
Zápis d�tí do 1. t�íd prob�hne v pátek 10. února 2012 od 14 do 17:30 hodin a v sobotu 11. února 2012 od 9 do 

11 hodin. Zápisu se zú�astní všechny d�ti, které do 1. zá�í 2012 dovrší v�ku šesti let. Další informace získáte na 
stránkách  ZŠ  –  www.zsvrbno.cz , telefonicky  –   554 230 942 a na sch�zkách s rodi�i v MŠ (MŠ Ve Svahu – 
7. 2. 2012 ve 14,30 h, MŠ Jesenická – 9. 2. 2012 ve 14:30 h).                  L. Šajerová 
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V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc prosinec. Druhý graf ukazuje p�ehled 
pr�m�rných teplot v prosinci za roky 2000 až 2011. T�etí graf  ukazuje množství ro�ních srážek za roky 2003 až 
2011V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj� z naší meteorologické stanice. 

  

     za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

P�ehled teplot za m�síc prosinec 

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Srážky v prosinci [mm] 24,4 0 15,9 16,3 17,4 8,5 28,5 33,2 49,0

Prosinec 
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 49,0mm

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

Leden do 
den hodina hodnota

teplota max 2.1 11:55 11,2°C
min 1.1 1:10 -8,7°C

rychlost v�tru 23.1 4:41 8,9m/s
náraz v�tru 23.1 13:18 16,1m/s
srážky m�sí�ní 55,2 mm

za den 19.1 10,8mm
za hodinu 19.1 13:00-14:00 3,8mm
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Zápis do 1. t�ídy
Ve �tvrtek 19. 1. 2012 prob�hl na naší škole zápis do 1. t�ídy pro 

školní rok 2012/2013. Budoucí prv�á�ci m�li možnost ukázat sv�j 
um na r�zných stanovištích.  Svou zru�nost a um�lecké vlohy 
projevili ve všech disciplinách zkoušek školní zralosti – zrakové 
vnímání, grafomotorika, poznávali geometrické tvary, vybarvovali, 
st�íhali, poznávali zví�átka, ovoce, zeleninu, kontrolovalo se 
prostorové vnímání, rytmus, zpívali písni�ku nebo �íkali básni�ku. 
Všichni  adepti  prošli t�mito zkouškami na jedni�ku s hv�zdi�kou 
a my se na n� t�šíme 3. zá�í v první t�íd�. 

     
 Mgr. Martina Brachtlová 

Lyža�ská školi�ka pro d�ti z mate�ské školy
V týdnu od 9. do 13. ledna vyrazili lyža�i z Mate�ské školy Karlovice zdolávat sjezdovku v lyža�ském areálu 

Kop�ivná v Malé Morávce. Za�átky byly náro�né a kluzké lyže byly hodn� neposlušné. Cvi�ením a stálým 
zdokonalováním lyža�ských dovedností na h�išti 1. Lyža�ské školy Prad�d se týmu malých lyža�� poda�ilo 
zdokonalit natolik, že ve �tvrtek mohli poprvé vyjet na „velkou sjezdovku“. A že jim to šlo. Všichni bravurn�
zvládli jízdu na vleku a ve vlá�ku se pomalu spoušt�li sjezdovkou. Byl to velký zážitek pro všechny, ale na konci 
si mohli všichni s klidem �íct – DOKÁZALI JSME TO!:-) 

Mgr. Martina Brachtlová 

Zprávy ze ZŠ a MŠ Karlovice 
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Otev�ít o�i, CZ.1.07/1.2.25/01.0020
Je název projektu, který za�ne od 1. 2. 2012 realizovat Základní škola a Mate�ská škola Karlovice. Podporu 

škola získala v Opera�ním programu Vzd�lávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Po�áte�ní vzd�lávání. 
Na realizaci projektu získala celkem 1.850.583,13 K�. Projekt bude ukon�en 30. 6. 2014. Partnerem projektu je 
D�tský domov Vrbno pod Prad�dem.  

Hlavním cílem snažení je lepší zapojení žák� školy do života spole�nosti, obce, školy a jejich rodiny. Naše 
další kroky budou zam��eny na pomoc d�tem p�i jejich orientaci v nabídce práce. Jejich zapojením  do celé �ady 
�inností zvýšíme dovednosti p�i  vnitrokolektivní  komunikaci.  

V  projektu  budou  vytvo�eny  �ty�i  nové  mezip�edm�tové moduly, n�které s  komponentou životní prost�edí 
a  ICT, kterými bude podstatn� inovován obsah Školního vzd�lávacího programu. Nazývají se P�ehled pro 
budoucnost, Efektivní trávení volného �asu, Kolektiv je základ, Jsme šikovní - podívejte. 

A co konkrétn� v t�chto modulech �eká na žáky? Poznávací exkurze do firem nap�. Kofola Krnov, sklá�ská 
hu� ve Vrbn�, ale i elektrárny Dlouhé Strán�, Dukovany �i Opatovice a besedy se zajímavými lidmi. Nové 
zájmové kroužky, v nichž prožijí t�eba setkání s kytarou, hru na divadlo, dobrodružství na indiánské stezce, 
výtvarné tvo�ení i digitální zpracování fotografií. N�které snad zaujme budování a pé�e o koutek živé p�írody 
ve škole, jiné sportovní týden. V plánu jsou návšt�vy kulturních p�edstavení a n�kolikadenní pobyt v Praze. Své 
výtvory budou žáci prezentovat na tematických výstavách, kterých bude v pr�b�hu projektu n�kolik. Do celé 
�ady aktivit budou p�ímo zapojeni  rodi�e žák�, ale i další p�íbuzní a p�átelé.  

Metodiky jednotlivých modul� ov��íme v praxi a pak budou v podob� prezentace vyv�šeny na novém 
webovém portálu pro informaci i p�ípadné využití ze strany jiných škol. 

 Celkovým výstupem tém�� t�íletého projektu bude lepší zapojení žák� do naší spole�nosti, proškolení 
pedagogové, nachystané dostupné  pracovní listy a nastartované nové volno�asové aktivity. Na tvorb� aktivit 
projektu se budou podílet pedagogové školy i partnera, žáci a jejich rodi�e. Další informace o projektu najdete 
na www.zskarlovice.cz. 

                                                                                          PaedDr. Michaela Hradilová, v�cný manažer projektu 

Sl�vko „d�kuji“ v této rychlé dob� mizí ze slovníku �asto používaných slov. P�itom je tak jednoduché, 
zprošt�né všech problematických hlásek �eského jazyka, jako je nap�. hláska r, � nebo sykavek.  

Dovolte, abych dnešní „D�KUJI“ v�novala všem pracovník�m vrbenské „St�echy“. Stále si st�žujeme, že 
máme daleko za kulturou, že se v našem m�st� nic ned�je. Ráda bych vás p�esv�d�ila o tom, že to není pravda. 
Jakékoli kulturní p�edstavení, návšt�va výstavy, besedy, zájmového kurzu, jsou balzámem a h�ejivou mastí na 
naši bolavou a unavenou duši, lékem na stres, který je pro sou�asný hektický sv�t naprosto nedílnou sou�ástí. 
Udivuje m� proto, že tak málo lidí navšt�vuje pravidelné výstavy a kulturní p�edstavení ve St�eše. Velmi 
nápadité, žánrov� vyvážené a vysoce esteticky prezentované výrobky profesionál� i amatér� si zaslouží naši 
pozornost. Totéž jist� platí i o nabídkách kulturních p�edstavení a po�ádaných besed. 

 My, z d�tského domova, jsme si zvykli nejen výstavy zhlédnout, ale n�kterých se i ú�astnit. Za výrobky, 
poslané do Váno�ní sout�že, jsme získali volnou vstupenku na divadelní p�edstavení „�arod�jnická pohádka“. 
D�kujeme hlavn� za ten nápad, takto nás odm�nit. Moc jsme si to užili. 

Za všemi aktivitami „St�echy“ stojí spousta práce a osobního nasazení paní Hanky Jank� (vedoucí st�ediska), 
paní Nadi Trzaskalikové, pana Jakuba Rybára a paní Moniky Beránkové. 

Sloví�ko  „d�kuji“  chceme tentokrát v�novat práv� jim. Vážíme si vaší práce, p�ejeme mnoho úsp�šných akcí 
a více lidí, kte�í p�ijdou, pochválí nebo �eknou t�eba jen vzácné „d�kuji“.  

    Mgr. Hana Vitásková 
�editelka D�tského domova Vrbno p. P.  

Nezapome�me d�kovat 
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V rámci Školního vzd�lávacího programu naší mate�ské školy s názvem „Chci v�d�t, um�t, znát….“ se mimo 
jiné zam��ujeme také na zdraví a rozvoj talentu d�tí v oblasti sportovní. Ve spolupráci s týmem spole�nosti Profi 
ski Board School jsme se zam��ili na po�áte�ní dovednosti malých lyža��. 

Lednová sn�hová nadílka vytvo�ila ideální podmínky pro náš zám�r, který jsme realizovali v Karlov� na 
Kazmarce.  Pro  velký zájem byly d�ti rozd�leny do dvou skupin a do lyža�ského areálu dojížd�ly v dopoledních 
a odpoledních hodinách. Všem bylo zap�j�eno kompletní lyža�ské vybavení v�etn� helmy a signální vesty. 

Ohrani�ený terén LYŽA	SKÉ ŠKOLI�KY je p�izp�soben nárok�m dané v�kové skupiny a nabízí �adu 
usnad�ujících a zábavných prvk� pro d�tskou výuku – stoupající rohože, zví�ecí figurky, malý lanový vlek. D�ti 
byly hravou formou vedeny k základ�m lyžování a samostatnosti na svahu. Poslouchaly zkušené instruktory na 
slovo, snažily se a u�ily velmi rychle. 

První lekce byla hlavn� o tom, že jim instruktor držel špi�ky lyží a sám jel pozadu p�ed nimi, což by mnozí 
z nás asi nedokázali. M�la jsem možnost pozorovat, jak state�n� p�ekonávaly nemilosrdné zákony zemské 
p�itažlivosti a v��ím, že z mnohých se ur�it� stanou další nadšenci pro tento úžasný zimní sport nebo významní 
reprezentanti našeho m�sta. 

                                                                                                                

Helena Machetanzová, MŠ Jesenická 

MŠ  Ve svahu vás zve 

Lyža�ská školi�ka 
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P�estože mnozí z nás si dávají r�zná silvestrovská 
p�edsevzetí �i vyslovují novoro�ní p�ání, jen málokdo 
své sliby dodrží �i dokáže p�em�nit své sny ve 
skute�nost. Domov pro seniory ve Vrbn� by cht�l pat�it 
k t�m úsp�šn�jším, a proto své plány pro letošní rok 
za�al plnit hned v prvních dnech roku 2012. 

Ve snaze zlepšit kvalitu poskytovaných služeb jsme 
se pustili do renovace spole�ných prostor Domova. Jako 
první   p�išly   na  �adu  vstupní  prostory,  kde   klienti 
v  minulosti   trávili   volný   �as   sledováním   televize 
a pozorováním okolí. P�estože jsme si byli již dávno 
v�domi, že toto místo nebylo vhodné, nebylo v�bec 
jednoduché najít pro tento ú�el vhodn�jší alternativu, 
nebo� historická budova, jako je ta naše, neskýtá mnoho 

možností �ešení. Nicmén� povedlo se a my jsme z�ídili 
novou kulturní místnost v prostorách bývalé dílny 
volno�asových aktivit. Zde si mohou klienti p�i 
sledování televize nap�íklad uva�it kávu nebo si pozvat 
návšt�vu, aniž by byli kýmkoli rušeni. 

Do uvoln�ných prostor u hlavního vchodu, které 
coby vstupní hala získaly reprezentativní vzhled, jsme 
nechali vyrobit dekorativní nábytek na míru, dopln�ný 
vitrínami a informa�ní tabulí. Návšt�vníci i obyvatelé 

zde naleznou ihned po vstupu do Domova pot�ebné 
informace.  

Rádi bychom se pochlubili i zakoupením nové vany 
Rhapsody. Tato výškov� nastavitelná vana ve tvaru 
klí�ové dírky je speciáln� konstruována tak, aby 
spl�ovala pot�eby bezpe�nosti a pohodlí jak klienta, tak 
personálu. Výrobek zvyšuje klient�v komfort p�i 
optimálním pono�ení, nabízí více místa pro hlavu, 
ramena a paže, a v p�ípad� pot�eby i bezproblémový 

p�esun do vany a zp�t pomocí zvedáku. 
Aby byl vý�et našich dosavadních technicko-

stavebních aktivit kompletní, nem�žeme zapomenout 
na zajišt�ní p�íjmu satelitního vysílání. Obyvatel�m, 
kte�í jsou majiteli starších televizních p�ijíma��, jsme 
zakoupili set-top boxy, abychom i jim poskytli kvalitní 
p�íjem p�ímo na pokojích. 

Co dodat záv�rem? P�estože jsme se pustili s vervou 
do práce, do konce roku je ješt� velmi daleko. �eká 
nás spousta úkol�, které jsme si vytý�ili – úsilí nám 
nechybí, takže nezbývá než doufat, že budeme mít 
dostatek finan�ních prost�edk� na jejich realizaci. 
Vždy� stále je co opravovat, m�nit �i zlepšovat… 

Bc. Ingrid St�eštíková, Domov pro seniory Vrbno   

Za�átek roku v Domov� pro seniory Vrbno 
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Název p�ednášky: 
Pohled na sou�asné d�ní ve sv�t� o�ima psychotronika

KDY: �tvrtek 2. února 2012 
KDO: Martin Šev�ík

Pro� se v sou�asné dob� neda�í vybudovat spravedlivou a š�astnou spole�nost? 
Bylo tomu tak vždy, nebo je to fenomén poslední doby? Jak se s tím m�žeme 
vyrovnat a jak se dívat do budoucnosti? 

Název p�ednášky:  
Potravinový - odpadkový - koš

KDY: �tvrtek 16. února 2012 
KDO: Mgr. Libor Voto�ek

Situace na trhu s potravinami se v posledních letech dramaticky zm�nila – žel 
k horšímu. Pokud vás zajímají d�vody tohoto stavu, informace ze zákulisí 
potraviná�ského pr�myslu a složení n�kterých základních druh� potravin a pár tip�, 
jak se orientovat na trhu s potravinami, potom si tuto p�ednášku rozhodn� nenechte 
ujít. 

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. 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v únoru 2012 p�ipravuje 
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Rozsáhlý požár bytového domu ot�ásl celým Bruntálskem. Spousta rodin tak p�išla o st�echu nad hlavou. 
Vrbenští hasi�i, spolu s M�stským ú�adem, uspo�ádali dobro�innou sbírku. Do pomoci postiženým lidem se také 
zapojilo ob�anské sdružení Studio STA – studentská tisková a televizní agentura o. s., která sídlí v Krnov�.  

Hlavním zdrojem humanitární sbírky bylo Osoblažsko. 
„Už od prvopo�átku celou událost sledujeme. Byli jsme se 
štábem na míst� p�i požáru a pak jsme i ve spolupráci 
s vrbenskými hasi�i vydávali informa�ní �lánky na našem 
portálu  Studia  STA.  Vrbensko  je  mým  rodným m�stem 
a proto jsem zaúkoloval své kolegy, aby obešli ob�any ve 
svém regionu a posbírali materiální v�ci,“ �ekl zástupce 
Studia STA Radek Vráblík.  

První pomocí byly materiální v�ci z Albrechticka, pak 
z Osoblažska. „Kolega z Albrechticka den po požáru 
p�edával vrbenským hasi��m oble�ení pro d�ti a ko�árek,“ 
pokra�oval Vráblík. Humanitární sbírka z Osoblažska 
putovala do Vrbna pod Prad�dem ve st�edu 18. ledna 2012. 
Shromaždišt� v�cí, p�edevším oble�ení pro d�ti, 

hygienických pot�eb, hrne�k�, bylo v Dív�ím Hrad�. „Všechny v�ci jsme p�edali p�ímo rodinám ve Vrbn� pod 
Prad�dem. Ve�er jsme navštívili celkem �ty�i rodiny, které za pomoc byly hodn� rády. Jsme rádi za místní 
hasi�e, kte�í nám, jak s informacemi, tak i se sbírkou, dokázali pomoci. Materiální v�ci jsme pak rozvezli ve 
spolupráci s Monikou Beránkovou,“ dodal Radek Vráblík.  

V Krnov� p�ipravuje materiální výpomoc i Slezská diakonie. „Srde�n� d�kuji všem za celé naše ob�anské 
sdružení, kte�í pomohli a po�ád pomáhají lidem, kte�í p�i požáru p�išli o vše. V každém p�ípad� bychom si 
všichni m�li vzájemn� pomáhat, protože nikdy nevíme, kdy se do takové situace m�žeme dostat práv� my. Velmi 
nás všechny t�ší, že jsme mohli pomoci a ud�lat radost nejenom d�tem, ale i celým rodinám,“ uzav�el Radek 
Vráblík.                  Zdenka Spurná, tisková mluv�í Studia STA o. s. 

Foto: Martin Beránek 

Studio STA o.s. pomohlo lidem po požáru ve Vrbn� pod Prad�dem 
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Ohlas z Jeseníku na vydanou publikaci o Vrbn�, adresovaný Karlu Michalusovi
Vážený p�íteli,  
     srde�n� d�kuji za zaslané publikace, rozdal jsem je i do našeho archivu, muzea a Ing. Latnerovi. Na knize se 
mi líbí ten profesionáln� nehistorický záb�r, že jde o sv�dectví doby, dokumentace v�cí, které profesionální 
historiky, kte�í sepisují d�jiny obcí, nap�. na olomoucké univerzit�, v�bec nezajímají. Prost� Vaše práce je 
sv�dectvím, že život je jinde, že život obce tvo�í lidé a ne papaláši a usnesení.... Je na tom vid�t, že i p�es 
ekonomické  dopady  na  Vrbno  aspo�  n�kdo  drží  pohromad�  pomyslný vyšší standard bytí, a ne jen hospody 
a herny... A že se omlouváte za chybi�ky, vždy� i Michelangelo m�l problém se svým Davidem.... kdo nic 
ned�lá, nic nepokazí a m�že jen hloup� kritizovat. P�ijmi prosím mé blahop�ání! A Vrbe�áci, držte se! 

Mgr. Kv�toslav Growka, zástupce �editelky 
Zemský archiv Opava, SOka Jeseník 

 Dobrý den,  
p�eji vše nejlepší v novém roce, hodn� zdraví, spokojenosti i úsp�ch�. Zárove� Vám chci pod�kovat za 

pam�tní medaile "Mikulášská nadílka", opravdu jsou všechny vaše po�iny moc p�kné a originální. Tak 
úsp�šný rok! 

PhDr. Tomáš Niesner, zástupce �editele Muzea v Bruntále 

Dále Spolku P�átelé Vrbenska p�išel dopis s pod�kováním a uznáním k vydané publikaci „Ohlédnutí za 
minulostí dávnou i nedávnou“, který zaslal architekt Emil Hanisch, Schweinfurt, N�mecko za Domovský 
spolek vysídlených ob�an� v N�mecku.  Uznání za výjime�né historické dílo - tak by to zn�lo v �eském 
p�ekladu. 

Spolek sklízí pochvaly 
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Dále v dopise píše: 
� že je kniha p�ekvapila a pot�šila 
� že kniha dokumentuje, jak se Vrbno stalo d�ležitým m�stem regionu 
� že je d�ležité dnes tyto skute�nosti zve�ej�ovat 
� že se knize poda�ilo hlavn� fotografiemi vysv�tlit více, než jen vyjád�it slovy 
� v��í, že kniha zaujme své pevné místo ve vrbenských domácnostech a také v archivech a knihovnách 
� s pot�šením nabízí spolku spolupráci a archivní pomoc 

Karel Michalus, p�edseda  
Spolek P�átelé Vrbenska 

�lenky LKŽ ve Vrbn� pod Prad�dem zp�íjem�ují pobyt obyvatel�m Domova pro seniory v Mnichov� svými 
pravidelnými skupinovými návšt�vami.  

Návšt�vy  provádíme každou druhou ned�li a nikdy nep�icházíme s prázdnou. Upe�eme zákusky nebo kolá�e 
a p�i káv� besedujeme o všem, co seniory zajímá. Pochopiteln� dojde i na vzpomínky z mládí. Jsme vždy 
o�ekávány s velkou radostí, a to nás t�ší. Z návšt�v odcházíme s velmi dobrými pocity. Vidíme, že jsme svou 
návšt�vou ud�laly radost a t�šíme se na další spole�ná posezení.  

Ludmila Strnadová 

Dv� akce v jeden den uspo�ádal Levicový klub žen ve Vrbn� pod Prad�dem. Uskute�nil p�edváno�ní �lenskou 
sch�zi s oslavou jubilantek a krátkým programem, po kterém následovala tane�ní zábava pro všechny vrbenské 
seniory.  

Sch�ze se konala za velké ú�asti �lenek i vzácných host�. Poprvé k nám zavítala Krajská koordinátorka LKŽ 
J. Ml�áková,  pozvání  p�ijala   i  starostka  našeho m�sta Ing. H. Kudelová a za výbor MO KS�M byl p�ítomen 
s. F. Fotopulos. V krátkém programu sch�ze byly �lenky seznámeny s plánem �innosti na 1. pololetí roku 2012. 
Nechyb�jí v n�m pravidelné tane�ní zábavy, ve kterých budeme nadále pokra�ovat, i když pro zm�nu s country 
kapelou „Babeta“ ze Sv�tlé Hory. Oslavu MDŽ uskute�níme 18. b�ezna a P�edmájovou veselici 28. dubna. Ob�
tyto akce za podpory KS�M. V 1. pololetí prob�hnou dv� �lenské sch�ze, a to v m�síci únoru a �ervnu. V m�síci 
�ervnu zorganizujeme tradi�ní zájezd na 21. setkání LKŽ Olomouckého kraje do Bohuslávek. Každou druhou 

Navšt�vujeme seniory 

Dv� p�edváno�ní akce LKŽ 
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ned�li budeme pokra�ovat v návšt�vách Domova senior� v Mnichov�, kde vždy strávíme p�íjemné odpoledne u 
kávy s domácími zákusky, které na toto setkání pe�eme. Jak nás informovala �editelka domova paní Žaludová, 
senio�i se na naše návšt�vy vždy moc t�ší. Nás zase h�eje u srdce, že d�láme radost a vzájemn� se obohacujeme. 
Jsme také srde�n� zvány na akce, které vedení domova po�ádá pro své klienty. V prosinci jsme se nap�íklad 
zú�astnily Mikulášské besídky, p�edváno�ního koncertu i Silvestrovské kavárni�ky, na kterou jsme op�t p�inesly 
n�co sladkého na st�l.  

Po projednání jednotlivých bod� programu sch�ze následovala diskuse, ve které vystoupili všichni naši hosté. 
Pod�kovali nám za �innost a pop�áli hodn� elánu do další práce. Do nového roku p�áli hlavn� hodn� zdraví.  

P�edsedkyn� paní Marková pod�kovala všem za ú�ast a pak již následovala p�íprava tane�ní zábavy. Do 
bufetu �lenky napekly 
váno�ní cukroví, 
p�ipravily obložené 
chlebí�ky a další 
ob�erstvení. Ob� akce 
v jeden den se vyda�ily 
ke  spokojenosti �lenek 
i dalších senior�, kte�í 
se na naši zábavu p�išli 
pobavit. Byli mezi nimi 
i dva muži z Domova 
senior�. Pod�kovaly 
jsme také hudebník�m, 
manžel�m Frankovým, 
že nás dva a p�l roku na 
tane�ních zábavách 
dob�e bavili. 

Ludmila Strnadová    
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Klub Kotlík ve Vrbn� pod Prad�dem funguje již 6. rokem. Jeho cílem je snížení kriminality mládeže, výskytu 
sociáln� patologických jev� a nevhodného trávení volného �asu d�tí a mládeže. O to se snaží koordináto�i Honza 
Hromjak a Jaroslav Kr�žela, kte�í usilují hlavn� o kvalitní nápl� volného �asu d�tí a mládeže. 

P�es rok koordináto�i navšt�vuji s d�tmi r�zné p�ednášky ve St�edisku kultury a vzd�lávání St�echa a r�zné 
kulturní akce (Vrbenské letní slavnosti, Lapkové z Drakova apod.).  

Jednou za m�síc se dle nálady ú�astník� konají „kruhové rozhovory“ na r�zná aktuální témata (nap�. škola, 
rodina, kamarádi, vztahy, šikana, drogy apod.). 

Když je venku p�kné po�así vyrážejí koordináto�i s d�tmi na r�zné turistické výlety v našem okolí (Vyhlídka 
Prad�d, Mirk�v pramen, Karlova Studánka, Karlovice, Slezská Harta, okolní z�íceniny apod.). 

V zimních m�sících a v deštivém po�así využívají „kotlíká�i“ prostory klubu k r�zným spole�enským hrám 
(šachy, �lov��e, šipky, stolní fotbálek, ping pong atd.), poslechu hudby, surfování na internetu, �i jen tak ke 
komunikaci s vrstevníky a koordinátory. Prostory se dají také využít k tanci nebo cvi�ení. 

Tímto zveme všechny d�ti, mládež i jejich rodi�e, aby se za námi p�išli podívat, posed�t, zahrát spole�enské 
hry aj. Na Vaši návšt�vu se t�ší koordináto�i Honza, Jarek a „kotlíká�i“. 

Více informací na www.klub-kotlik.wz.cz. 
Steriani Oš�ádalová, M�Ú Vrbno p. P.  

Centrum volného �asu Klub Kotlík 
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Pod�kování 
Prost�ednictvím našeho Zpravodaje chci pod�kovat firm� Odetka, panu Petru Sukovi, paní 
Lucii Bíli�kové, panu Návarovi a panu Filovi za jejich pomoc v nouzi. 

Lenka �íhalíková 

Pod�kování  
Chci pod�kovat firm� pana Miloslava Pa�áka a jeho zam�stnanc�m za finan�ní pomoc po 
požáru mého bytu. Dále pak Sta�ovi Hlávkovi a Honzovi Lackovi za pomoc p�i vyklízení 

               bytu.   
Jaroslava Sklená�ová 

Pod�kování 
Chci  pod�kovat  paní  Ev�  Faulhammerové - pe�ovatelce,  za  vzornou,  starostlivou  pé�i  
o  maminku,  a  to i v dob� váno�ních svátk�.  

r. K. a B.  

Vzpomínáme – nezapomeneme! 
Smutná zpráva o úmrtí paní Miloslavy Raš�ákové nás p�ekvapiv� zasáhla. Odešla vzácná 
žena, která celý život zasv�tila svému životnímu poslání – u�itelskému povolání. Pracovala 

a v�novala své úsilí, v nejkrásn�jším lidském údobí života, d�tem v p�edškolním v�ku. V její pedagogické 
�innosti se odrážela láska, p�íkladnost, pe�livost, ob�tavost, jemnost, vst�ícnost. Sv�j život obohacovala 
p�sobností  v  Ochotnickém  divadelním  spolku,  v P�veckém sboru vrbenských u�itel�, v komisi Pé�e o rodinu 
a dít� p�i M�NV. 

Byla p�íkladem pro své kolegyn�, spolupracovnice a p�ítelkyn�, které si jí vážily, m�ly ji rády a nikdy na ni 
nezapomenou. 

S velkou úctou její památce 
V�ra Grygarová 

Listárna 
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Také jste n�kdy p�emýšleli nad tím, jestli jste ješt� v Nízkém nebo už v Hrubém 
Jeseníku, kde jsou hranice Zlatohorské vrchoviny a kde Rychlebských hor? 

Tyto �ty�i horopisné celky se nacházejí na území našeho nejbližšího okolí.  
Hrubý Jeseník se �lení na t�i podcelky, Keprnickou, Medv�dskou a Prad�dskou hornatinu. 
Ty se dál �lení na okrsky, kterých je celkem osm. 
Také Nízký Jeseník a Zlatohorská vrchovina mají své podcelky. 

Z hlediska geomorfologického má nejzajímav�jší polohu obec Karlovice, kde se stýkají hned t�i horopisné 
celky.  

Ob�í vrch s vysíla�em a na n�j navazující h�eben táhnoucí se nad Vrbnem sm�rem k He�manovicím (vrcholy 
Huk, V�trník, Jelení vrch a Jedlová), spadají do Zlatohorské vrchoviny.  

Hranice mezi Zlatohorskou vrchovinou a Hrubým Jeseníkem tudíž sm��uje od Karlovic  k Vrbnu a prochází 
vrbenskou �ástí Mnichov k Rejvízu. V t�chto místech ji tvo�í �erná Opava.  

Hranice Zlatohorské vrchoviny a Nízkého Jeseníku prochází obcemi Jelení a Hol�ovice a odtud ji tvo�í 
sm�rem na Hyn�ice a M�sto Albrechtice �eka Opavice. Až do Hol�ovic Opavice protéká Zlatohorskou 
vrchovinou, z Hol�ovic pak z�stává Zlatohorská vrchovina na jejím levém b�ehu a na pravém b�ehu se nachází 
Nízký Jeseník. Hora Milí� s mo�ským okem spadá do Nízkého Jeseníku.  

Z uvedeného také vyplývá, že do oblasti Nízkého Jeseníku pat�í všechny vrcholy, nacházející se po obou 
stranách hlavní silnice od konce Karlovic ve sm�ru na Nové He�minovy Krnov i Nové He�minovy Bruntál. D�lí 
se zde na Brantickou a Bruntálskou vrchovinu.  

Ve sm�ru Karlovice rozcestí, Sv�tlá 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.  

Zlatohorská vrchovina 
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Do  Hrubého  Jeseníku  pat�í  tudíž  také  známý  Anenský  vrch, nad Vrbnem pak Brdo nad Sokolskou chatou 
i vzdálen�jší Šindelná. 

Dalším zajímavým místem z hlediska geomorfologického je m�sto Jeseník. Severovýchodn� se rozkládá 
Zlatohorská vrchovina, zde najdeme rozhlednu Zlatý Chlum (nikoliv v Hrubém Jeseníku). 

Severozápadn� od Jeseníku se nacházejí Ryhlebské hory. Lázn� a Studni�ní vrch nad lázn�mi již pat�í do 
oblasti Rychlebských hor. 

Na jihozápad� od m�sta Jeseník pak máme oblast Hrubého Jeseníku (Šerák, Ob�í skály, Keprník), ovšem jen 
východn� od Ramzovského sedla. Na západ od Ramzové pokra�ují ze severu Rychlebské hory.     

  

Rovn�ž jihovýchodn� od Jeseníku se nachází oblast Hrubého Jeseníku. Zde probíhá hranice mezi Hrubým 
Jeseníkem a Zlatohorskou vrchovinou ve sm�ru od Jeseníku proti proudu Vrchovištního potoka a sm��uje 
k Rejvízu. Severn� od Rejvízu máme Zlatohorskou vrchovinu, sm�rem na jih pak Hrubý Jeseník. Ve sm�ru 
Rejvíz – Vrbno p. Pr. tvo�í hranici �erná Opava, jak jsem již uvedla výše. Vrcholy na jejím pravém b�ehu spadají 
do Hrubého Jeseníku (Orlík, Medv�dí vrch), levý b�eh pat�í Zlatohorské vrchovin�. Podle Medv�dího vrchu má 
název  jeden z podcelk� Hrubého Jeseníku, Medv�dská hornatina. Pat�í sem rozsáhlé území, k mému p�ekvapení 
i Vysoká hora a všechny tisícovky v okolí Vrbna, Železné, Mnichova i Ludvíkova.   

Použité materiály: 
Pr�vodce po tisícimetrových vrcholech �eské republiky, Tomáš Formánek, Michal Holub 
Turistické mapy edice K�T 1: 50 000 �. 54,55,58. Digitální turistická mapa Topo Czech, Picodas Praha 

Helena Rusková 

Hrubý Jeseník  
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Nakreslil: Jakub Rusek  

Nakreslil: Michal Tománek 
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  1. 2. -  Po�íta�ový kurz pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 16:00 - 17:30 
  2. 2. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky - Callanova metoda, St�echa, 15:00 - 16:30 
  2. 2. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Pohled na sou�asné d�ní ve sv�t� o�ima  
             psychotronika“ - p�ednáší Martin Šev�ík - 18:00 hod - St�echa 
  2. 2. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
  3. 2. -  p�edvád�cí akce firmy Swiss - 9:00 hod - St�echa 
  3. 2. -  „Cesta kolem mé hlavy za 40 dní“ - hraje amatérský divadelní soubor Kanto�i Mikulovice 
              - 19:00 hod - St�echa 
  4. 2. -  2. spole�enský ples Spole�nosti pro podporu lidí s mentálním postižením v �R, o.s. Bruntál a Sociáln�

 terapeutické dílny Polárka - 20:00 hod - Spole�enský d�m Bruntál 
  6. 2. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, St�echa, 16:00 - 17:30 
  6. 2. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
  6. 2. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
  do 7. 2. - výstava „�ajové kouzlení“ a „Papírový pedig“ - St�echa  
  7. 2. -  Benefi�ní koncert P�veckého sboru m�sta Vrbna - 18:00 hod - St�echa  
  7. 2. -  Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
  8. 2. -  Po�íta�ový kurz pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 16:00 - 17:30 
  9. 2. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky - Call. m., St�echa, 15:00 - 16:30 
  9. 2. -  Univerzita t�etího v�ku - p�ednáší Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. - Literatura 19. a 20. století  
 - V. Hálek, J. Neruda - protich�dci, �i souputníci? - 16:00 hod - St�echa 
  9. 2. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
10. 2. -  �lenská sch�ze LKŽ - 17:00 hod - St�echa 
11. 2. -  �lenská sch�ze Spolek P�átelé Vrbenska - 15:00 hod - St�echa 
11. 2. -  Maškarní rej - od 14:00 hod - t�locvi�na ZŠ Karlovice 
13. 2. -  Po�íta�ový kurz pro za�áte�níky, St�echa, 16:00 - 17:30 
13. 2. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
13. 2. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
13. 2. -  9. 3. - výstava „Orchideje a Šikovné ru�i�ky“ - St�echa 
14. 2. -  Masopustní pr�vod - po�ádá MŠ Ve svahu - 9:30 hod 
14. 2. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
15. 2. -  Po�íta�ový kurz pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 16:00 - 17:30 
15. 2. -  30. 5. - výstava fotografií Martina Ko�ího na téma „ALTAJ“ - Galerie na radnici 
16. 2. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky - Call. m., St�echa, 15:00 - 16:30 
16. 2. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Potravinový - odpadkový - koš“ - p�ednáší  
             Mgr. Libor Voto�ek - 18:00 hod - St�echa 
16. 2. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
18. 2. -  Masopustní pohádka pro d�ti a jejich rodi�e - 15:00 hod - St�echa 
18. 2. -  „Povídání s Janou Bouškovou a Václavem Vydrou - 19:00 hod - St�echa 
20. 2. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
20. 2. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
21. 2. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
21. 2. -  Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
22. 2. -  Po�íta�ový kurz pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 16:00 - 17:30 
22. 2. -  p�edvád�cí akce firmy Merpex Trade - 16:00 hod - St�echa 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - únor 2012 
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22. 2. -  p�ednáška na téma „Co všechno d�díme po svých p�edcích - Jak m�žeme d�di�nost ovlivnit“  
 - p�ednáší Zdenka Hrázská, lektorka komunikace a mezilidských vztah� - 17:30 hod - St�echa 
23. 2. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky - Call. m., St�echa, 15:00 - 16:30 
23. 2. -  Univerzita t�etího v�ku - p�ednáší Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. - Literatura 19. a 20. století - Velké 

 romány p�elomu století - 16:00 hod - St�echa 
23. 2. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
24. 2. -  �lenská sch�ze KS�M - 16:30 hod - St�echa 
24. 2. -  Tane�ní zábava - po�ádá LKŽ Vrbno - 17:00 hod - St�echa 
27. 2. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
27. 2. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
28. 2.  - zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
28. 2.  - kurz „Papírový pedig“ - 9:00 hod - St�echa 
29. 2. -  Po�íta�ový kurz pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 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 �eky Karlovice 

Na�a Trzaskaliková 
 St�edisko kultury a vzd�lávání ST	ECHA Vrbno p. P.  
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Vrbno pod Prad�dem – Galerie na radnici 
15. 2. – 30. 5. 2012 
ALTAJ – fotografie 

Martin Ko�í  

Zlaté hory - Altaj 
Altaj je mohutné poho�í dlouhé skoro 2000 km a široké tém�� 600 km ležící v centrální Asii. Táhne se od 

jižního okraje západní Sibi�e až hluboko do Mongolska na okraj poušt� Gobi. Se svým nejvyšším vrcholem 
B�luchou (4 506 m) v ruské �ásti Altaje je zárove� nejvyšším poho�ím Sibi�e. V centrální �ásti Altaje se 
potkávají hranice �ty� obrovských stát� - Ruska, �íny, Mongolska a Kazachstánu. Také díky této hrani�ní poloze 
je Altaj velmi odlehlým, p�írodn� divokým a p�ekrásným územím. Jeho zachovalost podtrhuje nízká hustota 
osídlení a dosud jen málo rozvinutý cestovní ruch. Bez nadsázky se dá �íct, že divo�ina a panenská p�íroda zde 
za�ínají hned vedle cesty �i za vesnicí. 

P�íroda Altaje je velmi pestrá. Je to dáno �lenitostí poho�í i jeho polohou na rozhraní sibi�ské tajgy, 
kazašských stepí a st�edoasijských polopouští. Vedle luk, suchých stepí a lesostepí, jsou zde hojné mok�ady, 
jezera a nes�etné divoké �eky, obrovské rozlohy pokrývá neprostupná jehli�natá tajga. Na ni nad hranicí lesa 
navazují horské louky a tundra, ješt� výše se strmí skalnaté štíty hor a ledovce. Altaj proto oplývá velkým 
bohatstvím rostlin, kterých zde roste kolem 2000 druh�, i vzácných živo�ich�. Vyskytují se zde nap�íklad n�kte�í 
celosv�tov� chrán�ní savci, jako je sn�žný levhart nebo horská ovce argali. Pro své unikátní p�írodní bohatství 
byla velká �ást území Altaje v roce 1998 za�azena na Seznam sv�tového d�dictví UNESCO. 

Fotografie, které jsou sou�ástí této výstavy, jsem po�ídil v rámci p�írodov�dné expedice zam��ené na studium 
flóry a vegetace Altaje. Jsou jen malou ukázkou toho, jak vypadají krajiny v nejjižn�jší �ásti ruského Altaje. 
Sev�eny vysokými horami se zde prostírají rozsáhlé ploché kotliny �ujské a Kurajské stepi �i horské plató Ukok, 
jež místí obyvatelé nazývají nebeskými pastvinami. Sem na plán� obklopené do nebe se ty�ícími horami vyhán�jí 
odedávna na pastvu svá stáda dobytka. V pr�zra�n� �istém horském vzduchu p�i pohledu na okolní krajinu 
zalitou ranním sluncem �lov�k náhle pochopí, pro� Altaj v jazyku p�vodních obyvatel znamená zlaté hory. 

Mgr. Martin Ko�í Ph.D.
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3. 2. 2012 ve 20:00 hod. 
V�ískot 4 - kino - Vstupné 60,- K�, Film Europe, p�ístupný od 15 let, �eské titulky 

4. 2. 2012 v 15:00 a v 17:30 hod. 
RIO - kino - Vstupné 50,- K�, Bontonfilm, mládeži p�ístupný, �eský 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,- K�, Bontonfilm, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní 

11. 2. 2012 v 17:30 hod. 
Nickyho rodina - kino - Vstupné 70,- K�, Bontonfilm, mládeži p�ístupný, v p�vodním zn�ní 

17. 2. 2012 ve 20:00 hod. 
Strom života - kino - Vstupné 60,- K�, Film Europe, p�ístupný od 12 let, �eské titulky 

18. 2. 2012 v 15:00 hod. 
Chlupatá odplata - kino - Vstupné 50,- K�, H.C.E., mládeži p�ístupný, �eský dabing 

18. 2. 2012 v 19:30 hod. 
�ecký ve�er - V zahradní restauraci Hotelu Minerál. Ochutnávky �eckých specialit. Vstupné 50,- K�. 

18. 2. 2012 ve 20:00 hod. 
Maškarní bál na rejvízu - Chata Svoboda na Rejvízu. Hraje F-16 ze Zlatých Hor. Vstupné 100,- K�. 

24. 2. 2012 ve 20:00 hod. 
P�lnoc v Pa�íži - kino - Vstupné 60,- K�, Bioscop, p�ístupný od 15 let, �eské titulky 

Aneta Albertová, M�stské informa�ní centrum Zlaté Hory 

M�stské divadlo Bruntál,  tel.  554 712 765, e-mail: divadlo@mubruntal.cz

6. 2. v 19:00 h. - Romeo, Julie a tma -  Severské Pradivadlo Rýma�ov. Vstupné 90 K�. 
14. 2. v 8. 30 a 10:00 h. - Bublinková víla – pohádka pro školy i ve�ejnost 
19. 2. v 15:00 h - Jak ko	átko neum�lo m�oukat, O veliké �ep� - Pohádková babi�ka. Vstupné 25 K�
21. 2. v 19:00 h. - Pierre Palmade a Christophe Duthuron: NA ÚT�KU - Divadlo Ungelt Praha.  
                              Hrají Jana Št�pánková a Zlata Adamovská. Vstupné 200 a 180 K�. 
28. 2. v 19:00 h. - N�mý 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 K�, studenti a senio�i 75 K�. 

Spole�enský d�m Bruntál 

3. 2. - Ples M�stského osmiletého gymnázia Bruntál 
4. 2. 20:00 h. - 2. Spole�enský ples Spole�nosti pro podporu lidí s mentálním postižením v �R,o.s. Bruntál  
     a Sociáln� terapeutické dílny Polárka. Více na: www.spmpbruntal.cz,  tel.: 554 725 255 
10. 2. - Ples Obchodní akademie a St�ední zem�d�lské školy Bruntál 
11. 2. - III. Reprezenta�ní ples Spole�enského domu Bruntál 
18. 2. v 19:30 h. - Reprezenta�ní ples Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál
25. 2. v 19. 30 h. - M�stský ples - hraje skupina Impuls, cimbálová muzika Opavští hudci. 

Gymnázium Bruntál

23. 2. v 18:00 h. - Aljaška - Cestopisné vypráv�ní Ing. Karla Krajsy. Po�ádá Klub Za starý Bruntál.  

Akce ve Zlatých Horách 

Akce v Bruntále 
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St�edisko volného �asu Bruntál, www.svcbruntal.cz

  8. 2. od 15:00 h. Nábor do orientálních tanc�. v sále v 1. pat�e. Zápisné �iní: 500,- K�.
10. 2. od 14.45 h. Kóta - kopec za m�stem, ul. Rýma�ovská - Sjezd na �emkoliv. Startovné 20 K�.  
12. 2. v 10 h. SV� Dukelská Workshop „ Afrického tance“. P�ísp�vek: 50 K�
13. 2. v 15 h. SV� Pod Lipami Valentýnské tvo�ení. P�ísp�vek 30 K�. 
17. 2. v 18 h. SV� Dukelská No�ní hrátky. P�ísp�vek 40 K�.
18. 2. v 15 h. SV� Dukelská Karneval pro d�ti. P�ísp�vek 20 K�, bez masky 30 K�. 
22. 2. v 17 h. SV� Pod Lipami Ko�ky – p�ednáška. P�ísp�vek 10 K�.
25. 2. od 13:30 h. SV� Dukelská Den plný stolních her. Startovné 30 K�.
27. 2. - 2. 3. od 8 do 15 h. SV� Pod Lipami Prázdninový klub. Cena 750 K� na celý týden.
27. 2. - 2. 3. Zájezd do ZOO Praha Informace: tel.: 737 286 396, 554 713 672. 

Sbírka  pohled�,  výkres�  a  fotografií  -  U  p�íležitosti 800 let m�sta Bruntálu sbírku vyhlašuje SV� Bruntál 
a m�sto Bruntál. Výkresy i fotografie m�žete nosit do budov St�ediska volného �asu Bruntál až do kv�tna 2013. 
Na stránkách www.svcbruntal.cz budete pr�b�žn� informováni o stavu sbírky.  

M�STSKÉ DIVADLO, Mikulášská 21 
st�eda 1. února v 9:00 a 10:45 hodin 
Astrid Lidgrenová, Karel Hoffmann: Pipi dlouhá pun�ocha  - pohádka s písni�kami. 
Hraje:Divadlo Šumperk. Vstupné: 40 K�

ned�le 5. února v 15:30 hodin 
Václav �tvrtek, Konrád Popel: Rumcajs pohádka. Hraje: Divadlo Šumperk.  
Vstupné: 60 a 50 K�

pond�lí 20. února v 19:00 hodin 
Pierre Palmade a Christophe Duthuron: Na út�ku - francouzská komedie. Hraje: Divadlo 
Ungelt Praha. Jana Št�pánková a Zlata Adamovská. Vstupné: 250 a 230 K�

�tvrtek 23. února v 10:00 hodin 
�arod�jnická pohádka - pohádka Lidového divadla Krnov. Pro d�ti z MŠ a ve�ejnost 

ned�le 26. února v 19:00 hodin 
Ond�ej Havelka a jeho Melody Makers 
„Potkal jsem sv�j sen“ - jedine�ná koncertní show swingového a jazzového orchestru 
Melody Makers s Ond�ejem Havelkou k poct� vynikajícího �eského swinga�e Ji�ího 
Traxlera. Vstupné: 260 a 240 K�

KONCERTNÍ SÍ
 SV. DUCHA, ul. Svatého Ducha 
úterý 7. února v 19:00 hodin 
JOSEF ŠPA�EK – housle, JAN BARTOŠ – klavír. Jednoho z našich nejlepších houslist� doprovodí na klavír 
bývalý krnovák Jan Bartoš. Vstupné: 140 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

29. února – 1. b�ezna 
Hudební festival st�edních pedagogických a VOŠ pedagogických - sout�že 

FLEMMICHOVA VILA, Hlub�ická 20 

�emesla slezských m�st - dlouhodobá expozice z historie m�sta Krnova. Realizováno v rámci projektu „Tvo�ivé 
Slezsko“. Projekt je spolufinancován z prost�edk� Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

„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 

ST�EDISKO VOLNÉHO �ASU MÉ�A
19. února v 15:30 hodin  
�erti na hrad� - pohádka. Hraje loutkový soubor Krnová�ek, vstupné 30,- K�. 

Akce v Krnov�
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Za ú�asti nejlepších hrá�� z okresu se hrál ve Vrbn�  p. Prad. Váno�ní turnaj v Rapid šachu. V p�átelském 
prost�edí v kavárn� U Dvo�ák� se hrály kvalitní partie. Mezi 28 šachisty p�esv�d�iv� zvít�zil La�a Van�k p�ed 
Petrem  Malinovským  a  Mirkem  Hrbá�kem.  Z  domácích  se  nejlépe  umístil  Sva�a  Máj  a  u  nás hostující 
R. Chmelarz z Glucholaz. Díky p�kným cenám od sponzor� a atmosfé�e se všichni t�ší na další ro�ník. 

Svatopluk Vrba   

Nep�íliš mnoho prostoru k odpo�inku mají sportovci, kte�í se v�nují cyklistice. Jejich silni�ní sezóna probíhá 
od dubna p�es léto a její záv�r bývá v zá�í, kdy už se n�které závody kryjí s úvodními závody cyklokrosové 
sezóny. Cyklokrosy se jezdí až do prosince, elitní závodníci pokra�ují ve svých závodech až do konce ledna.  

Cyklokros�m se v�nuje v�tšina cyklist� vrbenského gymnázia, ti zkušen�jší závodí i na závodech  �eského 
poháru, nová�ci a mladší závodníci se pravideln� ú�astní regionálních závod�. Velice dob�e si po�ínalo kvarteto 
primán�, kte�í na gymnázium nastoupili teprve v zá�í. Nejen že si zaslouží pochvalu za zvládnutí nasko�ení do 
tréninkového procesu, pro n�které z nich byl i cyklokros novinkou a p�esto se dokázali prosadit v po�adí 
cyklokrosového Oderského poháru, kterého se ú�astní závodníci tak�ka z celé Moravy. Nejlépe si po�ínal 
zkušen�jší Mat�j Ptá�ník, který se v celkovém po�adí mezi staršími žáky umístil na 5. míst�, první cyklokrosovou 
sezónu absolvoval Jakub Rohá�ek (ACS Drak Vrbno), jeho snažení mu vyneslo 7. místo. Deváté místo vybojoval 
Št�pán Petruš (ACS Drak Vrbno) a desítku nejlepších žák� uzav�el Adam Hlávka (ACS Drak Vrbno), který má 
z této �tve�ice nejmenší zkušenosti se závod�ním, p�esto se však lepšil závod za závodem. Všichni 4 mladí 
závodníci se tak umístili v první desítce z 36ti bodujících cyklokrosa��.  

Váno�ní šachy 

Od jara do zimy 

Zleva: Vrba, Hrbá�ek, vít�z Van�k, Malinovský a Lužný 
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V kategorii kadetek se na 4. míst� umístila 
zkušená Klára Škopcová (ACS Drak Vrbno), ve 
stejné  v�kové  kategorii  mezi  hochy   obsadil 
3. místo Ji�í Petruš (ACS Drak Vrbno), který se 
v listopadu stal Mistrem Moravskoslezského 
kraje. Dalším z nová�k� na vrbenském gymnáziu 
je  Rostislav Brokeš (ACS Drak Vrbno) z Olšan 
u Šumperka, i pro n�j byla uplynulá 
cyklokrosová sezóna první sezónou v této 
disciplín�, mezi juniory dojel v Oderském 
poháru na 4. míst�. Mén� závod� absolvovali 
Antonín Lant (CPV Krnov) a Vojt�ch Hampl 
(další z nová�k� – na gymnázium p�išel 
z Uherského Hradišt�), v celkovém po�adí jim to 

vyneslo 9. a 10. místo. První sezónu v elitní kategorii má za sebou lo�ský ú�astník Mistrovství Evropy Petr 
Hampl (KC Hlinsko), mezi zkušenými závodníky dojel na 5. míst�, jeho prioritou však byly závody �eského 
poháru, v n�mž se umístil na 31. míst�. 

Po skon�ení cyklokrosové sezóny pov�sí v�tšina cyklist� kolo tzv. „na h�ebík“ a na �adu p�ichází sportovní 
ch�ze a b�žky, v t�locvi�n� pak pravidelné florbalové tréninky dopln�né posilováním a Olympiádou, což je 
sout�ž všeobecné zdatnosti vypsaná pro studenty cyklistiky. Celé toto zimní období je p�ípravou na náro�né 
období v b�eznu, kdy je naplánováno n�kolik soust�ed�ní, na kterých �eká cyklisty p�edsezónní „polykání 
kilometr�“…             Alena Mlyná�ová 

Vrbenští cyklokrosoví veteráni pat�í svými výkony k republikové špi�ce. Od roku 2000, kdy za�aly první 
cyklokrosy pro veterány, získali 8 mistrovských titul� a rovn�ž osmkrát dres vít�ze �eského poháru masters. 
Každoro�n� se jako tým dokázali probojovat mezi t�i nejlepší celky. V roce 2009 sout�ž družstev vyhráli. Letos 
obsadili druhé místo za týmem Prima POLI�KA a p�ed týmy Nutrend PRAHA a Sweep CHOMUTOV. Nejvíce 
se o toto postaral Vlastik Mlyná�, který je mistrem �R v kategorii M30 a v poháru obsadil druhé místo. Pavel 
Balák závodící v kategorii M40, získal v mistrovském závod� bronzovou medaili a v celkovém po�adí obsadil 
11.místo. V kategorii M50 získal nejvíce bod� Miloslav Mlyná� a dostal se na 15.místo. Mezi dámami byla 

Cyklokrosoví veteráni 
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Alena Mlyná�ová nejprve mistryní �R na závod� v Kutné Ho�e a nakonec obsadila druhé místo v �P dam. Pátý 
bodový zisk zaznamenal Leoš Balák za 12.místo v kategorii M40. Dobré výsledky zajel i Lubomír Petruš, který 
byl dvakrát �tvrtý v Jeseníku a Zlatých Horách. �estmír Nakládal jel jen p�t závod� a za družstvo nebodoval. 
Dvakrát  závodil  Miroslav  Švan  a  jednou  Zden�k  Petruš. V kategorii M50 skon�il Milan Škopec na 17.míst�
a mezi dámami bodovala ješt� Ivana Metelková. K tomu je nutné dodat, že v�tšina veterán� vozí na závody 
mládež a p�sobí jako trené�i, mechanici nebo rodi�ovský doprovod. Závody jsou pro n� prakticky vždy až na 
druhém míst� a ve volném �ase. 

     V letošním roce bylo založeno ob�anské sdružení „CYKLOKROS MASTERS“ a je p�ízna�né, že sídlem je 
práv� Vrbno pod Prad�dem. Cyklokrosových veterán� již v �eské republice jezdí tak�ka 150 a mnozí z nich již 
mají dobré výsledky na mezinárodních závodech a na mistrovství sv�ta masters. Pouze letos nikdo na mistrovství 
sv�ta nezávodil, protože se jelo v Americe a závod by byl finan�n� velmi náro�ný. Pravideln� však obsazujeme 
místa na stupních vít�z� v Polsku, kde byl v roce 1997 Miloslav Mlyná� prvním startujícím �echem a v roce 
1999 se dokonce stal mistrem Zemie Opolskiej. Tento titul získal v roce 2003 i Vlastik Mlyná�. 

                                                                                                            acsvrbno.estranky.cz                               

Chci  pod�kovat  všem  sponzor�m, kte�í nám pomohli uskute�nit 8. ro�ník turnaje v mariáši, který se konal 
26. 12. 2011. Tento turnaj byl pojat v duchu 400. výro�í založení m�sta Vrbna. Vít�zem tohoto turnaje se stal 
hrá� z Rýma�ova. Turnaj má již velkou popularitu. Zú�astnili se ho nejen místní hrá�i, ale i hrá�i z Ostravy, 
Ž�áru nad Sázavou a Náchodu. Po skon�ení turnaje všichni hrá�i slíbili ú�ast i v dalším ro�níku a pozvou také 
své kamarády mariášníky. 

Pod�kování pat�í také vedení a personálu sporthotelu Stone za vzornou p�ípravu sálu, pohošt�ní a p�íjemné 
prost�edí.        Za p�ípravný výbor 

Eduard Pe�ich – vrchní rozhod�í turnaje 

Dne 7. 1. 2012 se družstvo našich nejmenších fotbalist� zú�astnilo mezinárodního turnaje v Šumperku. Vrbno 
reprezentovali tito kluci: Ondra a Vojta Zv�d�líkovi, Pe�ka Bugyi, Kubík Tomášek, Luky Buršík, Matýsek 
	ehá�ek a Romik Marek. 

Postupn� se utkali s dv�ma mužstvy domácího Šumperka, Slávií Krom��íž, dv�ma mužstvy z Polska (Gwiazda 
„A“, „B“), Šternberkem, �echovicemi. Hrálo se systémem každý s každým, proto nás �ekalo 7 zápas� po 13ti 
minutách.  

Po odehrání všech zápas� jsme všichni netrp�liv� �ekali na vyhlášení výsledk�. Nakonec jsme vybojovali 
nepopulární 4. místo, což je ale v takové konkurenci vynikající výsledek. Nemohu opomenout  fakt, že jsme 
v poslední t�i zápasy vyhráli bez obdržené branky (v praxi to znamená, že kluci odehráli 39 minut a nedostali 
gól), což v hale, kde mí� od jedné branky k druhé dokáže být za 5 sekund, je naprostý unikát. 

Cht�l bych touto cestou pod�kovat hodným lidem, bez kterých bychom nem�li možnost se tohoto turnaje 
zú�astnit: p. Z. Urbaník, p. J. 
Zv�d�lík a p. M. Tomášek. Dále 
bych cht�l pod�kovat všem 
rodi��m,  kte�í  „ob�tují“  sv� j �as 
a kluky pravideln� doprovázejí na 
tréninky. 

Dále bych si dovolil vyzvat 
rodi�e, kte�í mají doma kluky 
ro�ník 2005 - 2007 p�ij�te se 
podívat na náš trénink. Scházíme se 
každou    st�edu    v   16:30   hodin 
v t�locvi�n� 4.ZŠ (nezapome�te si 
vzít s sebou tenisky, pití a v�ci na 
p�evle�ení) - rádi mezi sebou 
uvítáme další fotbalisty. 

Roman MAREK 

Pod�kování sponzor�m mariáše 

Turnaj fotbalových p�edp�ípravek 
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,,K dobré knize je t�eba dobrých �tená��.“ /Victor Hugo/ 
… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  ISAACSON, I.:  Steve Jobs.  Praha: Práh, 2011. 
2.:  EMINGEROVÁ, D.:  Živel Lustig: jak se píše kniha, aneb, Ho� sebou, ty bejku, už nemám moc �asu.   
                      Praha: Mladá fronta, 2011.
3.:  KOHOUT, P.:  Dramata a frašky ekonomie.  P�íbram: Pistorius § Olšanská, 2011. 
4.:  KELLER, J.:  Nová sociální rizika a pro� se jim nevyhneme.  Praha: Slon, 2011..
5.:  FLEKOVÁ, R.:  Elegantní brože pro každou p�íležitost.  Brno: Computer Press, 2011. 
… pro d�ti a mládež 
1.:  BURTON, B.:  Holky proti holkám.  Plze�: Nava, 2011. 
Pro� se tak vlastn� chováme? Co se s tím dá d�lat? 
…z beletrie 
1.:  JACQ, CH.:  Mumie p�ed soudem.  Praha: Argo, 2010. 
Do Londýna po�átku 19.století p�iváží italský cestovatel a dobrodruh Belzoni �adu p�edm�t� objevených b�hem 
výzkum� v Egypt�, mimo jiné i pozoruhodn� zachovalou mumii. Tu pro v�tší efekt zbaví v úzkém kruhu vybraného 
publika rituálních obinadel a amulet�, a to p�es protesty p�ítomného duchovního a šlechtice. Krátce po 
p�edstavení umírá zmín�ný duchovní i šlechtic a také soudní léka�, který se chystal mumii pitvat. Egyp�anovo t�lo 
mizí… Strhující detektivní p�íb�h ze starého Londýna, kde klí� k záhad� najdeme v náboženských p�edstavách 
starého Egypta. 
2.:  KING, S.:  �erno�erná tma.  Praha: Beta, 2011. 
�ty�i  temné  p�íb�hy,  které  spojuje  znepokojivá  kombinace  hr�zy  a  všednosti.  Zlo�in,  jakkoli   promyšlený 
a dramatický, mnohdy kon�í banálním �ist�ním krvavých skvrn nebo zoufalými pokusy o zahlazení ne�ekaných 
d�sledk�. 
3.:  PAMUK, O.:  �erná kniha.  Praha: Argo, 2011. 
Hlavní hrdina, advokát Galip, pátrá po své  záhadn� zmizelé žen� Rüye a jejím nevlastním bratrovi Celalovi, 
známém noviná�i, jehož sloupky o Istanbulu a jeho bohaté historii tvo�í d�ležitou �ást románové koláže. Galip se 
p�i svém pátrání vydává do spletitých uli�ek Istanbulu, bloudí mezi mešitami, bazary, sídlišti a chudinskými 
p�edm�stími, ocitá se v podzemní výrobn� figurín i v podsv�tí mezi pasáky a prostitutkami. Pro�ítá Celalovi 
novinové sloupky a populární detektivní romány a nakonec odhalí šokující pravdu o své žen� i sob� samém… 
 4.:  POSPÍCHAL, A.:  Temnota rodu: minulost tvého rodu je protkána temnými zákoutími. Brno: Moba, 
2011. 
 Když se Christopher de Glenville ú�astní lovu v Novém lese, už od dob Viléma Dobyvatele oblíbeném loveckém 
revíru anglických král�, netuší, jak se mu za n�kolik hodin zm�ní život – jeho žena Joanna je totiž unesena. 
Únosci ji cht�jí vym�nit za artefakt, který ukryl Christopher�v p�edek Geoffrey de Glenville v roce 1106 po bitv�
u Tinchebray a jenž má prý zázra�nou moc. Christopher se se svým správcem a dalšími spole�níky vydává na 
zb�silou cestu jihozápadní Anglií po stopách onoho artefaktu, veden nápov�dami skrývajícími se v artušovských 
legendách. Nejsou však jedinými kdo po artefaktu touží, musí bojovat o holý život a doufat, že se poda�í  
zachránit Joannu d�íve než bude p�íliš pozd�… 
5.:  ATEN, M.:  Poslední vlak p�es rostovský most.  Praha: Toužimský § Moravec, 2011. 
Vzrušující p�íb�h odvážného mladého amerického pilota, kapitána Marion Atena, který se rozhodl po ukon�ení 
sv�tového vále�ného konfliktu v Evrop� dál bojovat – tentokrát v Rusku na stran� b�logvard�jc�. 
6.:  BALABÁN, J.:  Povídky.  Brno: Host, 2011. 
Souborné vydání tvorby jednoho z nejvýznamn�jších �eských autor� posledního dvacetiletí, p�ed�asn� zesnulého 
ostravského autora Jana Balabána. 
… pro d�ti a mládež 
1.:  DRIJVEROVÁ, M.:  Nezbedníci.   Praha: Albatros, 2011. 
Byli jednou chlape�kové a ti moc a moc zlobili. Jeden po�ád lezl do výšek, druhému se necht�lo chodit, jiný 
pokreslil, co se dalo. Další okusoval tužky a tamhleten…úúúú, ten si po�ád strkal prsty do nosu. A co teprve ti 
ostatní! S takovými nezbedníky si rodi�e mnohdy nev�d�li rady. Ale na každého jednou dojde – uvidíte, že zlobit 
se nevyplácí! 
2.:  BLYTON, E.:  Tajemné mo�e. Praha: Albatros, 2011. 
Když Bill vezme všechny �ty�i d�ti na ornitologickou expedici na ostrovy v severním Skotsku, všechno vypadá 
r�žov�. Ale v tomto zdánliv� klidném liduprázdném prost�edí je Bill unesen a d�ti prožijí další divoké 
dobrodružství. 
3.:  HARRISON, L.:  Dív�í parta.  Frýdek-Místek: Alpress, 2011. 
Komiksový p�íb�h s hlavní hrdinkou Blaire, která se s rodi�i p�est�hovala do New Yorku a bydlí v dom� otcova 
p�ítele. Jeho dcera Massie je stejn� stará jako Blaire a všichni o�ekávají, že se z nich stanou nejlepší kamarádky. 
Nemohou se víc mýlit. Na rozdíl od domýšlivé Massie je Blaire hodná dívka a Massie d�lá, co je v jejich silách, 
aby zma�ila Cla�iny šance zapadnout do party.

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

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v únoru 
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Natálie   �e pe ro vá   Vrbno pod Prad�dem  
Dorota   G amo vs ká  Vrbno pod Prad�dem  
Petr   Cypri c h  Vrbno pod Prad�dem  
Liliana   G ábo r o vá   Vrbno pod Prad�dem  
Lukáš   Al be r t   Vrbno pod Prad�dem  
Klára   Ma�áko vá   Vrbno pod Prad�dem  
Karolína   G aš parí ko vá Vrbno pod Prad�dem 
Filip   Ko r una    Vrbno pod Prad�dem 

Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

   Old�ich   Or s ág   Vrbno pod Prad�dem - Železná 
   Martin   Št e fan   Vrbno pod Prad�dem 
   Miroslav   P r udký   Vrbno pod Prad�dem – Železná 
   Miloslava   R aš	áko vá   Vrbno pod Prad�dem 
   Rostislav   Tuš ka   Vrbno pod Prad�dem 
   Mikuláš   Sl i vka   Vrbno pod Prad�dem 
   Robert   J ur �ák  Vrbno pod Prad�dem 

Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

07. 01. 2012  Martin Vol�ík  + Julie Chrástecká (oba ze Vsetína) 
21. 01. 2012  Ond�ej Hlavá� (Šumperk) + Barbora Sv�tlíková (Sobotín) 

Bc. Dagmar Podešvová , matriká�ka  

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Uzav�ená manželství 

Blahop�ejeme 

„Jíst zdrav�, hodn� cvi�it, chodit brzy spát, žít v �istot�...  
to jsou tajemství dlouhého života... ...tajemství š�astného života jsou: 

 jíst, co ti chutná, dlouho spát, chodit �asto pa�it a užít si, vše co m�žeš“.  
Dne 15. února 2012 oslaví své krásné „�tvrtstoletí“ (i když na to nevypadá) 

Regina Hackenbergová 
z Vrbna pod Prad�dem  

Hodn� zdraví,  št�stí, lásky, pen�z p�ejí Matyášek,  
Sendynka, Endy�ek a  ten zbytek.

Milá maminko! K Tvým narozeninám Ti p�ejeme jen to krásné,  
protože co je krásné, je i vzácné. 

A� radost a št�stí T� provází, zdraví�ko a� Ti neschází. 
Na sv�t se dívej vesele, a� se co chce semele. 

Za Tvou lásku d�kujeme a oporu Ti slibujeme. 
To všechno Ti z up�ímného srdce p�ejeme. 

Dne 2. února 2012 oslaví krásné 90. narozeniny naše milá maminka, 
 babi�ka a prababi�ka 

paní Tamara Mašinovi�ová 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší, hodn� zdraví a spokojenosti Ti p�ejí d�ti, vnou�ata a pravnou�ata. 
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Rozlou�ili jsme se 

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

Cítí-li se v duši mlád, žije si na sv�t� rád“. 
Dne 16. února 2012 oslaví krásné kulaté narozeniny 

pan Lubomír Kalinec 
z Vrbna pod Prad�dem. 

 Našemu drahému p�edsedovi MO �eského rybá�ského svazu  
p�ejí všechno nejlepší a pevné zdraví do dalších let 
�lenové výboru a všichni p�átelé Petrova cechu.  

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

s panem Rostislavem Tuškou. 
Sou�asn� d�kujeme pracovník�m spole�nosti Help-in,  

sídlo Vrbno pod Prad�dem 
za ob�tavé poskytování pe�ovatelské služby.  

Také d�kujeme Domovu pro seniory Mnichov  
za zap�j�ení polohovacího l�žka. 

Zarmoucená rodina 

D�kujeme za projevy soustrasti a kv�tinové dary  
všem p�íbuzným, p�átel�m, známým a všem, kte�í se p�išli rozlou�it  

s panem Robertem Jur�ákem 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Zarmoucená rodina 

D�kujeme za projevy soustrasti a kv�tinové dary všem p�íbuzným,  
p�átel�m, známým a všem, kte�í se p�išli rozlou�it s naším drahým 

Mikulášem Slivkou 
z Vrbna pod Prad�dem  

Zarmoucená rodina 
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Vzpomínáme 

Dne 13. ledna 2012 by se dožila 100 let 
naše babi�ka, prababi�ka a praprababi�ka 

Marie Mad�ry�ová 
Tato vzpomínka je pod�kování za lásku, pé�i a n�hu,  

se kterou nás provázela celým životem. 
Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná. 

Stále vzpomínáme 

Dne 14. ledna 2012 jsme vzpomn�li 12. smutné výro�í,  
kdy nás opustila naše maminka, babi�ka a prababi�ka 

Marie Zaoralová. 
Kdo se vryje do srdce, nikdy se z n�ho nevytratí. 

S láskou vzpomínáme.  

„Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná“. 
Dne 22. ledna 2012 jsme vzpomn�li 10. smutné výro�í úmrtí 

pana Vlastimila Hrome�ka 
z Vrbna pod Prad�dem.  

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

„Tv�j hlas i úsm�v vítr vzal. Zdá se to být jako dnes, 
v uších zní za bolestivá slova, žes odešel a nevrátíš se zp�t. 

Ut�ete slzy a op�t se sm�jte, tak si to p�eji, a v dobrém vzpomínejte“. 
Dne 2. února 2012 vzpomeneme 10. smutné výro�í úmrtí 

pana Ing. Josefa Kirchnera 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Kdo jste ho znali, vzpome�te, prosím, s námi. 
Stále vzpomíná manželka, dcery s rodinami, sestra s rodinou a maminka.  
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Dne 5. února 2012 vzpomeneme 7. smutné výro�í úmrtí 

pana Šimona Jurika 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka a celá rodina 

„�as plyne a nevrátí, co vzal, z�staly jen vzpomínky a v srdci žal“. 
Dne 10. února 2012 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

pana Antonína Paseky 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomínají manželka a synové. 

„Dny plynou, jak tiché �eky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“. 
Dne 12. února 2012 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

pana Ji�ího Jaroše 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomínají manželka Renata,  
dcera Aneta, rodi�e a celá rodina.  

„Jak krásné by bylo k narozeninám Ti blahop�át, 
jak t�žké je u hrobu stát a vzpomínat“. 

Dne 14. ledna 2012 jsme vzpomn�li nedožitých 69 let  
a 15. února 2012 uplyne 5 let od úmrtí 

pana Jana Zedka 
z Vrbna pod Prad�dem - Železné  

S láskou vzpomínají syn Jan s rodinou, syn Tomáš, dcera Jitka s rodinou  
a vnou�ata Kristýnka, Klárka, Št�pánek, Ondrášek a Eliška.  
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Inzerce 

Dne 16. února vzpomeneme 4. výro�í úmrtí  

pana Ing. Zde�ka Babky.  
Zárove� si 7. února p�ipomeneme jeho nedožité 87. narozeniny.  

S láskou stále vzpomíná manželka a celá rodina. 

Dne 17. února 2012 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

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

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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