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Vážení �tená�i, 
kone�n� za�íná b�ezen, snad je tedy jaro za dve�mi. Pro� takto uvozuji p�íštích pár �ádek? Pod delší dob� jsme 

zažili zimu, jak už zimy bývají, tedy se sn�hovými nadílkami a s mrazy, až praskalo (n�kde i vodovodní potrubí 
�).  Celkové  pot�ebné  náklady budeme teprve s�ítat. Jen lednové náklady na odstra�ování závad ve sch�dnosti 
a sjízdnosti �iní cca 820 tis. K�, únor s kalamitními dny nás bude stát sumu v podobném �ádu. Našt�stí poruch na 
ve�ejném vodovodu nebylo mnoho. Chyb�li nám letos pracovníci ve�ejné služby na „jemnou práci“ p�i 
odstra�ování  sn�hu.  Nicmén�  v  podmínkách,  jaké  jsme  zažívali,  je  nutno vyzdvihnout  práci  zam�stnanc�
a vedení Technických služeb a jejich „externist�“, kte�í udrželi pr�jezdnost a pr�chodnost a v p�ípad�
výjime�ných pot�eb byli ochotni p�ijet zp�ístupnit lokalitu i p�ednostn� nebo vyprostit zapadlé vozidlo. Vážíme si 
všech, kte�í chodníky u svých nemovitostí odklízeli vlastními silami. A d�kujeme lidem s pochopením, tolerancí 
a slušným p�ístupem k soused�m, což se zpravidla projevilo tak, že kdo mohl, nechal auto doma, kdo parkoval, 
vy�istil si parkovací prostor a nezajel na místo, které si p�ipravil soused. Hlavn� jsme ale všichni m�li možnost si 
zase uv�domit, že žijeme v horách. Navíc je prakti�t�jší se v klidu vyrovnat s rozmary p�írody, než se proti nim 
stav�t do opozice. Koneckonc� je ale jen na každém z nás, jestli v sob� st�ádáme emoce pozitivní nebo negativní. 
N�kdy totiž bohužel emoce p�etékají a mohou potrefit i toho, kdo s tím nemá nic spole�ného.  

Od mezilidských vztah� zp�t k fakt�m. Rádi bychom se pokusili znovu požádat Ministerstvo životního 
prost�edí �R o povolení používat p�i ošet�ování komunikací „s�l“. P�ejížd�ní ze solených cest na nesolené 
zp�sobuje ve svém d�sledku hrbolaté, zledovat�lé tankodromy, splachované št�rky zanášejí kanalizaci, 
zne�iš�uje se ovzduší p�i jeho úklidu. V našich podmínkách ani nelze praktikovat ježd�ní po �istém shrnutém 
sn�hu, je zde tolik p�íkrých cest! Po zim� navíc zjistíme, že jsou poškozeny dopravní zna�ky, pok�ivené sloupky 
atd.  

Uvedla jsem, že nám chyb�li pracovníci ve�ejné služby p�i úklidu sn�hu. Ješt� více je budeme postrádat p�i 
jarním úklidu. V��ím, že do té doby se  nám poda�í s Ú�adem práce v rámci dnešních „zmatk�“ plynoucích 
z „reforem“ najít funk�ní systém práce. Naprosto se ale ztratila základní idea p�edchozího zákona, tj.pozitivní 
motivace, která umožnila, aby každý, kdo odpracoval 30 hodin na ve�ejné služb�, m�l k p�ísp�vku v hmotné 
nouzi  cca  500 K�  navíc. V tom je zám�r poskytnout možnost se znovu zapojit do spole�ensky prosp�šné práce 
a obnovit návyky, které dlouhodob� nezam�stnaní mají. Je to šance! Jaká je idea sou�asné legislativy, o tom 
m�žeme leda spekulovat! Ale šance pro perspektivu �lov�ka v tomto systému n�jak vid�t nejsou. 

Jedna pozitivní zpráva. Dne 24. února 2012 se uskute�nilo v ob�adní síni M�stského ú�adu Krnov setkaní, kde 
byli ocen�ni nejlepší policisté z Bruntálska. Jako zástupci m�st jsme  pod�kovali nejlepším policist�m ÚO P�R 
Bruntál za jejich sv�domitou a p�íkladnou práci v roce 2011.  Za vrbenské Obvodní odd�lení Policie �R byl 
ocen�n nprap.Vojt�ch Lalinský. Mohu jen potvrdit, že máme ve Vrbn� spolehlivý tým policist� a skv�lé 
jednotlivce.           Ing. Helena Kudelová, starostka Vrbna p. P. 

Slovo starostky 
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Zm�na pokladních hodin v pokladn� m�stského ú�adu
Upozor�ujeme ob�any, že pokladna M�stského ú�adu ve Vrbn� pod Prad�dem je otev�ena v tyto dny: 
pond�lí  8:00 – 11:15  12:30 – 16:30  hod. 
st�eda  8:00 – 11:15  12:30 – 16:30  hod. 
V ostatní dny lze pokladní operace provád�t jen po dohod� s pokladní p. Ulipovou. 

Informace pro ob�any – da�ová p�iznání
Informujeme ob�any, že tak jako každý rok, lze „P�iznání k dani z p�íjmu“ odevzdat na M�stském ú�ad� ve 
Vrbn�  pod  Prad�dem.  Vypln�ná  p�iznání  budou  pracovnice  Finan�ního ú�adu v Bruntále p�ebírat od ob�an�
a firem ve dnech: 
st�eda    28. 3. 2012 od 13:00 – 17:00 hod. 
pond�lí   2. 4. 2012 od 13:00 – 17:00 hod.  

Dana Magdálková, 
Vedoucí finan�ního odboru MÚ Vrbno p. P. 

Místní poplatek ze ps� pro rok 2012
Upozor�ujeme ob�any, že dnem 15. 2. 2012 uplynul termín úhrady místního poplatku ze ps�. Informujeme 
ob�any, že dle OZV �. 3/2010 o místních poplatcích poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes 
dovršil stá�í 3 m�síc�. Ohlásit tuto poplatkovou povinnost jsou povinni všichni držitelé psa, a to do 15ti dn� ode 
dne jejího vzniku; dnem vzniku je den, kdy pes dovršil stá�í 3 m�síc�, nebo den, kdy se ob�an stal držitelem psa 
staršího t�í m�síc�.  
Stejným zp�sobem je povinen oznámit držitel zánik své poplatkové povinnosti (nap�. úhyn, utracení, prodej, 
darování psa).   

Výše poplatku pro držitele psa dle OZV �. 3/2010 pro rok 2012 z�stala nezm�n�na:  
a) za psa    v rodinném domku 200 K�
                  v bytech bytových dom� 800 K�
b) za druhého a každého dalšího psa 
                  v rodinném domku 400 K�
                  v bytech bytových dom�               1200 K�
c) za psa – jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského d�chodu, který je jeho jediným  
     zdrojem p�íjm�, anebo poživatel sirot�ího d�chodu  
                   - za prvního psa                                200 K�                                                                                                                       
                   - za druhého a každého dalšího psa 300 K�

Splatnost 
- pokud je sazba do 200 K�, splatnost je do 15. 2. 2012 
  Pozor – platby do 200 K� nelze p�lit, hradí se celý poplatek v plné výši! 
- pokud je sazba vyšší než 200 K�, splatnost je do 15. 2. 2012 a   do  15. 8. 2012. 

Platby lze uskute�nit t�mito zp�soby:  
1. v pokladn� M�Ú,  kde je od 1.1. 2012 nová provozní doba (viz výše)  
2. p�evodem z ú�tu na ú�et m�sta Vrbna p. P. �.ú. 1720771/0100 u KB Bruntál,  
- vkladem �ástky p�ímo na ú�et �.ú. 1720771/0100 v Komer�ní bance  
P�i platb� p�evodem z ú�tu je nutné uvést vždy p�id�lený variabilní symbol pro plátce poplatku ze ps�. 

Variabilní symbol je možno zjistit z p�edešlých poštovních poukázek z roku 2011, p�ípadn� z výpisu z ú�tu. 
Variabilní symbol je vždy desetimístné �íslo, u poplatk� za psa je to: 35XXXXXXXX . 

Poštovní poukázky pro platby za psa nezasíláme! Poukázky se zasílají pouze v listopadu poplatník�m, 
kterými nebyl poplatek ve splatnosti �ádn� uhrazen. 

Dále upozor�ujeme poplatníky, že všechny pot�ebné formulá�e a tiskopisy jsou k dispozici na finan�ním 
odboru M�Ú Vrbno pod Prad�dem nebo si je m�žete stáhnout z našich webových stránek, kde jsou k dispozici 
v sekci finan�ního odboru na www.vrbnopp.cz.     

Martina Matušková, 
referentka finan�ního odboru MÚ Vrbno pod Prad�dem  

Zprávy z radnice 
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Knihy už jdou do prodeje
S koncem února uplynula bezmála t�ím�sí�ní lh�ta, kdy si ob�ané m�sta Vrbna pod Prad�dem mohli na radnici 

vyzvednout zdarma výtisk brožované knihy „Vrbno pod Prad�dem – Ohlédnutí za minulostí dávnou i nedávnou“. 
Knihu, s finan�ní podporou radnice, vydal u p�íležitosti oslav 400 let povýšení osady na m�sto Spolek P�átelé 
Vrbenska a pot�šil tak nejen p�íznivce historie, ale i všechny ty, které k Vrbnu pod Prad�dem váže silné pouto. 
Do uzáv�rky tohoto �ísla Zpravodaje si stihlo knihu vyzvednout na radnici více než 1500 ob�an� m�sta, další 
výtisky se vydávaly do posledního únorového dne.  

Nyní nastává �as, kdy se zbylé výtisky dostávají do volného prodeje. Zájemci mohou od pond�lka 5. b�ezna 
2012 knihu po�ídit za cenu 200 korun v Informa�ním centru Impuls na Jesenické ulici �.p. 252, u pošty. 
Ohlasy jsou velmi dobré a mnozí z ob�an� by cht�li knihu po�ídit také svým d�tem, které našly partnera pro život 
a pracovní p�íležitosti daleko od Vrbna pod Prad�dem, nebo svým p�átel�m. P�ipome�me ješt�, že zastupitelé 
m�sta rozhodli podpo�it vydání knihy finan�n� a p�ipravit pro každou bytovou jednotku ve m�st� i místních 
�ástech jeden výtisk jako dárek ke 400 let�m m�sta. Nebylo tedy možné knihu vydat ob�an�m sousedních obcí, 
kte�í chybou pošty dostali odb�rní kupon do svých schránek, ani vydat více knih na jedno doru�ovací místo, by�
t�eba na jedné adrese žije po�etná, vícegenera�ní rodina. 

Práce v objektu poni�eném požárem pokra�ují dynamicky
Snaha o preciznost a výborná organizace prací se vyplácí – to se ukázalo a stále ukazuje p�i sanaci a opravách 

bytového  domu  �.p. 488  na  ulici Krej�ího, poni�eného 14. ledna 2012 požárem velkého rozsahu. P�esv�d�it se 
o tom m�žete také na fotografiích po�ízených do poloviny února Ing. Františkem Kamenským, které p�inášíme 
na jiném míst� dnešního Zpravodaje. V pond�lí 20. února �emeslníci p�edali m�stu poslední z 16 opravených 
byt� v prvním  a  druhém  pat�e,  n�kte�í  nájemníci  se  vrátili  do  svých  byt�  už  d�íve. �emeslníci, zam�stnaní 
u vrbenských firem Kamenský, Sideras a Pleva, odvedli profesionální práci p�i opravách maleb, podlah, 
elektrovedení �i sanitárních za�ízení v bytech, na chodbách opravili podhledy stropu, výmalby a položili nové 
linoleum. Sou�asn� v únoru pokra�ovaly práce ve t�etím pat�e, kde je rozsah škod po požáru daleko v�tší: m�ní 
se okna, podlahy, kuchy�ské linky, elektrovedení, rozvody vody, nutné jsou také malí�ské práce. Opraven byl 
také spole�ný komunika�ní prostor pro oba stavebn� spojené domy �.p. 487 a 488.  

Nejdéle  potrvají stavební práce ve �tvrtém, nejvyšším pat�e, kde se musely mimo jiné bourat narušené p�í�ky 
a p�ipravovalo se položení nového krovu st�echy. Firma Kamenský má podle smlouvy stihnout stavební práce do 
15. �ervence. �asu není nazbyt, navíc se v minulých týdnech museli stava�i a další �emeslníci vypo�ádat se 
silnými mrazy. Nájemníci, kte�í od tragické sobotní noci 14. ledna procházejí t�žkou životní zkouškou, se ale 
budou moci nast�hovat do nových byt� postavených z nových kvalitních materiál�.  

I tak bude nový za�átek obtížný, protože v�tšina z nich nem�la pojišt�nu svou domácnost a bude si své byty 
vybavovat nov�. Jedna z obyvatelek domu na jednání Zastupitelstva 26. ledna spontánn� vyjád�ila pod�kování 
starostce Ing. Helen� Kudelové za veškerou pé�i o nájemníky a organizaci pomoci. T�ch, kte�í pomáhali a stále 
pomáhají, je opravdu hodn�. Zastupitelé schválili finan�ní pomoc všem nájemník�m bytového domu �.p. 
488, ti dostávají od m�sta nenávratnou finan�ní pomoc podle míry postižení a podle pater, tedy 40 tisíc, 30 tisíc, 
5 tisíc a 3 tisíce korun na bytovou jednotku. Radnice bezprost�edn� po požáru rozhodnutím radních m�sta 
vyplatila každému �ádn� p�ihlášenému nájemníkovi dom� 487 a 488 jednorázovou pomoc pro �as evakuace ve 
výši jednoho tisíce korun.  

Vyhlášena je ve�ejná sbírka, která se soust�edí na zvláš� z�ízeném bankovním ú�tu  
�íslo 107-0090490217/0100. Ukon�ena bude 31. b�ezna 2012. 

Ukon�ena již byla humanitární sbírka v�cné pomoci, m�sto také zprost�edkovalo obyvatel�m poni�eného 
domu nabídky nábytku od mnoha dárc�. D�kujeme všem lidem, kte�í nez�stali lhostejní k nešt�stí jiných a um�li 
nabídnout pomocnou ruku. Díky pat�í stovkám anonymních dárc� z Vrbna pod Prad�dem a blízkého okolí, 
nap�íklad z Ludvíkova, Karlovy Studánky, Karlovic, Bruntálu, ale také lidem ze vzdálených míst. Jmenovit�
d�kujeme Obecnímu ú�adu Byst�any, zastoupeném místostarostou Antonínem Kamenským, Oblastnímu spolku 
�eského �erveného k�íže v Teplicích a �eskému porcelánu v Dubí, z t�chto míst dopravu koordinovala Markéta 
Kamenská. Díky pat�í také oblastnímu spolku ��K Bruntál, Vrbno pod Prad�dem, Pavlu Kudelovi z LD Media, 
obci Václavov, zastoupené Jarmilou Pavlíkovou, M�stu And�lská Hora, zastoupeném starostou Miroslavem 
Novotným a dalším dárc�m! 

Veselý masopustní pr�vod došel i na radnici
Hodn�  veselí  a  radosti  p�inesla  do ulic m�sta v úterý 14. února masopustní cháska v nápaditých kostýmech 

a maskách, �ítající snad osmdesát lidí od d�tí až po dosp�lé. Ten úžasný nápad ukázat nejmladším obyvatel�m 
m�sta, ale také široké ve�ejnosti, lidové tradice venkova se zrodil a také uskute�nil v Mate�ské škole Ve Svahu. 
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Masopustní pr�vod došel i na radnici a hostil rozesmáté diváky výbornými kolá�ky. Tane�ek s medv�dem stihla 
také starostka m�sta Ing. Helena Kudelová, ta spole�n� s místostarostou Ing. Milošem Lasotou a dalšími kolegy 
odm�nila d�ti �okoládkami, bonbónky, lízátky i balónky. Atmosféru krásného lidského setkání zachytily 
fotoaparátem Jitka Musilová a Martina Poláková. 

Poznejte krásu Altaje
Od února je v Galerii na radnici ve Vrbn� pod Prad�dem k vid�ní úžasná výstava barevných fotografií, které 

p�i svých cestách sv�tem po�ídil Mgr. Martin Ko�í, PhD.  Nazval ji ALTAJ - ZLATÉ HORY a p�edstavuje 
jedine�nou  dynamickou krásu poho�í, které se rozprostírá na území dlouhém neuv��itelných 2000 km a v ší�i 
600 km, táhnoucím se od Sibi�e až do Mongolska. Doporu�ujeme všem p�íznivc�m fotografování i t�m, kte�í 
rádi poznávají naši planetu. 

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

RM v m�síci únoru projednala následující záležitosti: 

RM  r o z h o d l a: 
- o uzav�ení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo�tu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko na projekt „2. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan“, 
- o poskytnutí dotace OV �STV Bruntál na vyhodnocení nejlepších sportovc� okresu ve výši 2.000K�, 
- o poskytnutí ú�elové dotace Sboru dobrovolných hasi�� Vrbno pod Prad�dem na zakoupení požární 

st�íka�ky ve výši 20.000K�, 
- o poskytnutí finan�ního p�ísp�vku na sociální služby chrán�ného bydlení st�edisku ARCHA Široká Niva 

Slezské diakonie ve výši 2.000K�, 
- o poskytnutí finan�ního p�ísp�vku na sociální služby Azylovému domu st�edisko BETHEL Bruntál ve 

výši 5.000K�, 
- o poskytnutí finan�ního p�ísp�vku Centru pro zdravotn� postižené MSK o.s., detašované pracovišt�

Bruntál ve výši 3.000K�, 
- o poskytnutí dotace Help-in o.p.s. Bruntál ve výši 50.000K�, 
- o vyhlášení zám�ru na pronájem pozemk� p.�. 1685, 1624/4 a 1816/3 v k.�. Vrbno pod Prad�dem, 
- o uzav�ení mandátní smlouvy na vy�ízení a likvidaci pojistné události na Krej�ího 488 mezi M�stem 

Vrbno pod Prad�dem a firmou Claims Adjusters s.r.o. Praha, 
- o uzav�ení dodatku �.4 ke Smlouv� �.3/2008 mezi M�stem Vrbno pod Prad�dem a firmou Andy s.r.o 

Praha (prodloužení doby umíst�ní reklamního pouta�e na sloupku ve�ejného osv�tlení na rozcestí Vrbno- 
Železná), 

- o organiza�ních zm�nách na M�Ú Vrbno pod Prad�dem od 1. 4. 2012. 

RM  o d s o u h l a s i l a: 
- uzav�ení ve�ejnoprávní smlouvy mezi M�stem Vrbno pod Prad�dem a Obcí Karlova Studánka o výkonu 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 
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p�enesené p�sobnosti v oblasti projednávání p�estupk�. 

RM  v z a l a  n a  v � d o m í: 
- žádost nájemník� Sv. Michala 515 na kompenzaci náklad� za teplou vodu za rok 2011, 
- informaci o zadání ve�ejné zakázky na dodávku technologie pro školní kuchy� MŠ Jesenická, 
- omezení provozu MŠ Jesenická dne 22. 2. 2012. 

Ing. Lasota Miloš, místostarosta 

TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.   od 1. 3. 2012 
  

Pond�lí:  Žižkova, H�bitovní, Sadová, Sv.�echa, Smetanova, Krátká, Zahradní, Erbenova, Husova, Kope�ná, 
D�lnická, Odetka, Nádražní, Sklárenská, Nové doby, Ve Svahu, za OD Albert, K�ivá, Palackého, Polní, 
Dvo�ákova, M. Alše, V Dolíku, St�elni�ní, Riegrova, Parlament, Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., 
D�evokombinát, Jesenická, nám. Sv. Michala, Jiráskova, Myslivecká, Nad Stadionem, Krej�ího, Školní 

Úterý: Horní Benešov 
St�eda: Karlovice, Š. Niva 
�tvrtek:  Autocamping, Ludvíkov,Vidly, B. Potok, Karlova Studánka 
Pátek:  Bezru�ova, Komenského, Zlatohorská, Stava�, Železná,Mnichov

 Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko 

• Psychologické poradenství - Mgr. Miroslav Pi�os, privátní psycholog  
• Právní poradenství - JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou specializací  
• Sociální poradna - Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotn� postižené Bruntál 

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

Termíny poraden na b�ezen 2012:
Psychologická poradna -  st�eda 14. 3. 2012     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 21. 3. 2012                -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -      úterý   13. 3. 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!                     

  Steriani Oš�ádalová, 
Odbor sociální a zdravotní M�Ú Vrbno p. Pr. 

Cílem regionálního zna�ení je zviditelnit tradi�ní region Jeseníky, známý svou 
zachovalou p�írodou, tradicemi a historií. Regionální zna�ka pro výrobky, a nov� také 
ubytovací a stravovací služby, zaru�uje vedle jejich kvality a šetrnosti k p�írod� p�edevším 
jejich p�vod a vazbu na území Jeseník�. 

V�tšina výrobk�, které již zna�ku získaly, je vyrobena tradi�ní technologií, z místních 
surovin nebo ru�n�. Zna�ka pro ubytovací a stravovací služby garantuje, že služby jsou 

poskytovány na území Jeseník�, jsou šetrné k životnímu prost�edí a jsou p�átelské pro hosty. 
Zna�ení je ur�eno pro nakupující - turisty, kterým pomáhá objevovat region a užívat si jeho specifickou 

atmosféru novým zp�sobem, a místní obyvatele, kte�í tak mohou podpo�it „své“ místní výrobce, a výrobce, kte�í 
získají jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a nové formy spolupráce. 

Výrobky  a  služby, které již svou zna�ku získaly, jsou za�azeny do katalogu cerfitikovaných výrobk� a služeb 
a jsou jednotn� propagovány prost�ednictvím tohoto katalogu, na stránkách www.regionalni-znacky.cz, na 
veletrzích apod. R�zní prodejci se také mohou stát oficielním prodejním místem originálních výrobk� z Jeseník�
a využívat tak tuto spole�nou propagaci. 

Svozový plán sm�sného komunálního odpadu 

Centrum sociálních služeb 

Získejte zna�ku JESENÍKY originální produkt® 
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Kontakty:  
MAS Hrubý Jeseník, Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál, www.mashj.cz  
Koordinátor pro regionální zna�ky: Bc. Zuzana Metelková, tel.: 739202532, email:    
mashj@seznam.cz. 

Pozn. redakce: Tuto zna�ku již získala v našem regionu Sklárna Jakub - lesní sklo. 

V letošním roce p�ipravuje MAS Hrubý Jeseník již V. výzvu k podávání žádostí o dotace. 
Tentokrát bude výzva, v p�ípad� zájmu žadatel�, zam��ena na rozvoj podnikatelského 
prost�edí v regionu. Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), 
které spl�ují podmínky pro za�azení do kategorie mikropodnik�, dále zem�d�lci a podnikatelé 
v cestovním ruchu. 

P�jde o drobné podnikatelské projekty podporující rozvoj: 
1. Tradi�ních �emesel a výrobu regionálních potraviná�ských i nepotraviná�ských výrobk�, nap�.:  
 výroba  textilií,   od�v�   a   od�vních   dopl�k�,   lan,   výroba   d�ev�ných,   korkových,   prout�ných 

a slam�ných výrobk�, výroba skla a sklen�ných výrobk�, výroba keramických a porcelánových 
výrobk� a ozdobných p�edm�t�, �ezání, tvarování a kone�ná úprava kamen�, výroba základních kov�, 
hutní zpracování kov�; slévárenství, výroba noží�ských výrobk�, nástroj� a železá�ských výrobk�, 
výroba nábytku, výroba klenot�, bižuterie, hudebních nástroj�, sportovních pot�eb, hra�ek, koš�at 
apod., stavebnictví v�. truhlá�ství, podlahá�ství, pokrýva�ství apod.  

2. Služeb pro obyvatele:  
 opravy a údržba motorových vozidel, maloobchod, opravy po�íta�� a výrobk� pro osobní pot�ebu 

a p�evážn� pro domácnost, kade�nické, kosmetické a podobné �innosti, (žadatel fyzická a právnická 
osoba podnikatel); 

3. Investic do zem�d�lských staveb a technologií ur�ených pro živo�išnou výrobu (podpora se týká 
chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, dr�beže a v�el), rostlinnou výrobu, uvád�ní souvisejících 
produkt� prvovýroby na trh a využití a zpracování biomasy pro vlastní pot�ebu (žadatel zem�d�lec); 

4. Rozvoj aktivit v cestovním ruchu (p�edevším venkovské turistice), zejména na využití potenciálu 
zem�d�lských farem v oblasti agroturistiky. Podporována je zejména výstavba malokapacitních 
ubytovacích za�ízení (ubytovací za�ízení, kempy, skupiny chat �i bungalov�)a stravovacích za�ízení, 
p�j�oven sportovního vybavení a objekt� a ploch pro sportovní vyžití (žadatel zem�d�lec, podnikatel 
v cestovním ruchu). 

K  tomu,  aby  výzva  byla v tomto zn�ní vyhlášena, je pot�eba projevený zájem žadatel�. Pro více informací 
a projednání vašeho zám�ru nás prosím kontaktujte: mashj@seznam.cz,  +420 739202532, +420 739202539, 
www.mashj.estranky.cz.  

Bc. Ivana Metelková 
MAS Hrubý Jeseník 

v období od 20. 1. do 20. 2. 2012 

Vybrané události v tomto období: 

4. 2. 2012
Tuto sobotní noc vyjely jednotky hasi�� z Vrbna p. P. a Bruntálu na nahlášený požár nízké budovy do Vrbna 

pod  Prad�dem  na  ulici  Palackého.  Po  p�íjezdu  na  místo  s  dv�ma cisternovými vozidly bylo zjišt�no, že jde 
o požár kontejneru, �ímž byli hasi�i z Bruntálu ihned odvoláni zp�t na vlastní stanici. Osob� z panelového domu 

MAS HRUBÝ JESENÍK p�ipravuje výzvu pro podnikatele 

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 

150
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na ulici Družstevní, která požár nahlásila, se na tuto vzdálenost zdálo, že ho�í rodinný d�m. Jednotka 
dobrovolných hasi�� z Vrbna p. P. provedla s p�íslušníky Policie �R uhašení kontejneru a vrátila se zp�t na 
základnu. 

9. 2. 2012
V 1:39 byl dobrovolným hasi��m z Vrbna a profesionál�m z Bruntálu vyhlášen poplach op�t na požár nízké 

budovy ve Vrbn� - Železné. Po p�íjezdu cisternového vozidla z Vrbna bylo up�esn�no, že se jedná o požár 
komínového t�lesa. Hasi�i provedli pr�zkum a poté pomocí kominického ná�adí stržení sazí a provizorní 
vy�išt�ní komínu. Poté se na místo dostavila profesionální jednotka, která pomocí termokamery provedla 
pr�zkum celého domu, zda díky vysoké teplot� nehrozí další rozší�ení požáru do domu. Objekt byl bez dalšího 
ohrožení p�edán majiteli domu s na�ízením revize kominickou firmou. 

18. 2. 2012
Toto sobotní odpoledne vyjela jednotka hasi�� k technické pomoci na ulici H�bitovní do bytového domu. 

Opera�ním st�ediskem bylo up�esn�no, že se jedná o uzav�ení tekoucí vody v objektu, která ohrožovala okolní 
obyvatele domu. Po pr�zkumu bylo zjišt�no, že voda vytéká z neobydleného bytu, který byl uzav�en. Poté byl 
uzav�en hlavní uzáv�r vody v dom�. Na místo jsme povolali paní starostku m�sta, jelikož se jednalo o d�m 
v majetku m�sta Vrbna pod Prad�dem. Po domluv� s paní starostkou jsme provedli vylomení zámku uzav�eného 
bytu a uzav�ení vody v byt�, tak aby se mohla být dodávka vodu do domu obnovena. Poté jsme nahradili zámek 
novým a vrátili se zp�t na základnu. 

19. 2. 2012 
Dobrovolná jednotka hasi�� z Vrbna p. P. a profesionálové z Bruntálu vyjížd�li tento ned�lní ve�er na 

záchranu osoby do Vrbna pod Prad�dem. Jednalo se o t�žce promrzlou osobu, která na tís�ovou linku nahlásila, 
že  pot�ebuje  pomoc.  Opera�ní  st�edisko  podalo  hasi��m,  policist�m  a  �len�m záchranné služby informace 
o p�ibližné poloze �lov�ka. Po cca 45min. byla osoba nalezena hasi�em z Vrbna nedaleko trafostanice na 
rozhranní Železné a Mnichova, ukryta ve skleníku. Velmi podchlazená osoba byla ihned transportována pomocí 
fixa�ní desky na silnici, kde byla p�edána �len�m zdravotnické záchranné služby. 

                                                                                      Ond�ej Chalupa – velitel jednotky SDH 

Vypátrání osob v celostátním pátrání
V pr�b�hu prvního m�síce roku 2012 vypátrali policisté tém�� dv� desítky osob, které byly v celostátním 

pátrání. Nej�ast�ji  se jednalo o osoby, na které byl vydán p�íkaz k zat�ení  a souhlasy k zadržení, ale také 
dodání do výkonu trestu �i pátrání po pobytech.   

O tomto  víkendu jsme vypátrali  další dv� osoby. 15letou dívku  vypátrali  vrbenští  policisté 5. 2. 2012  
v Karlov� Studánce. Dívka byla od 19. 1. 2012 na út�ku z diagnostického ústavu.  

Bruntálští kriminalisté zadrželi v pátek 3. 2. 2012 ve Vrbn� pod Prad�dem 42letého muže. Ten je podez�elý 
z násilné trestné �innosti na Ostravsku. 

Na namrzlé vozovce dostal smyk
V 07:25 hodin v Karlov� Studánce �ídil 43letý muž vozidlo Volkswagen Vento a z�ejm� nep�izp�sobil 

rychlost jízdy stavu komunikace. Na namrzlé silnici p�i pokusu o zato�ení dostal smyk. P�ejel do protism�ru, kde 
se st�etl s projížd�jícím vozidlem Ford, které �ídil 50letý muž. Ke zran�ní osob nedošlo. Požití alkoholu bylo 
vylou�eno dechovou zkouškou. Zp�sobená škoda �iní 130 tisíc K�.  

Zlákala ho nafta
Ve Vrbn� pod Prad�dem na odstavné ploše na ulici Nádražní v dob� od 11. do 12. 2. 2012 odmontoval 

prozatím neznámý pachatel ví�ko nádrže nákladního vozidla Daf. Odcizil celkem 200 litr� motorové nafty. 
Škoda �iní p�es 7 tisíc K�.  

komisa� por. Bc. Tušková P. 
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Motto: „Sladký život s knihovnou!“ 

Také letos se M�stská knihovna Vrbno p�ipojila k této celostátn� propagované akci. 
Výzkumy �tená�ství z posledních let nejsou zrovna nejradostn�jší, a proto možná práv�
tento m�síc by mohl být p�íležitostí k tomu, abychom se nad problémem �tená�ské 
gramotnosti zamysleli a ud�lali t�eba první krok ke zlepšení tím, že navštívíme 
knihovnu, p�j�íme zajímavou knihu sob�, svým d�tem a v��te, že je z �eho vybírat. 

V rámci tohoto m�síce se již tradi�n� uskute�ní na d�tském odd�lení �ada besed se 
žáky nižšího stupn� základní školy dle požadavk� u�itel� jednotlivých t�íd. V záv�ru m�síce b�ezna bude 
ukon�ena sout�ž ur�ená �tená��m 1. až 5. t�íd ZŠ „Celá t�ída �te“.   

P�ipravili jsme však také jednu novinku. Symbolicky na Týden �tení aneb „�tení sluší každému“ jsme 
naplánovali založení „Klubu (ne)�tená�� pro starší a pokro�ilé“. První neformální setkání se uskute�ní ve st�edu 
7. b�ezna  od  9:00  do  10:00 hodin. P�ijít mohou i ne�tená�i knihovny, zkrátka všichni, kte�í mají zájem o knihy 
a �tení a cht�jí se setkávat s lidmi podobn� nalad�nými. Pravidelné další sch�zky �len� klubu budou probíhat 
každou první st�edu v m�síci. Besedovat budeme o novinkách v knihovn�, a to nejen t�ch knižních, ale dáme 
prostor také vám, kte�í se rozhodnete klub navšt�vovat.  

V  tomto  m�síci  vyhodnotíme také �tená�e roku. Tentokrát chceme ocenit našeho nejv�rn�jšího �tená�e – 
tj. aktivního �tená�e nebo �tená�ku, kte�í jsou nejdéle v evidenci. S výsledkem budete seznámeni v m�síci 
dubnu. 

V knihovn� je pro vás p�ipraven také dotazník, prost�ednictvím kterého m�žete vyjád�it své názory 
k sou�asným prostorám knihovny a p�ípadným dalším aktivitám, které by se vám líbily. Vyzvednout si m�žete 
další kvíz, tentokrát na téma „Souboj s etiketou“. 

Záv�rem blahop�ejeme výherc�m p�edchozího kvízu s názvem S trochou nostalgie do „krásné“ první 
republiky, kterými jsou: 1. Eva Halaštová 145 bod�, 2. Zdenka Pivná 143 bod�, 3. Irina Kubá�ková 141 bod�. 
Drobné odm�ny jsou p�ipraveny v knihovn�. 

Letošní motto „Sladký život s knihovnou!“  si každý m�že vyložit po svém. V každém p�ípad�, budeme rádi, 
když nás navštívíte nejen v b�eznu. V��te, že t�ch „lah�dek“ na našich policích v obou odd�leních je k nalezení 
víc než dost.  

Na vaši návšt�vu se t�ší knihovnice.                   Hana Jank�

B�ezen - m�síc �tená�� 2012 
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Vážení spoluob�ané, 
p�i letošní T�íkrálové sbírce jste darovali o 61.043 K� víc než v roce 2011. Celkem jste darovali �ástku 

1 206.401K�. Vypovídá to o Vaší velké št�drosti, dobrot� a lásce. Výt�žek využijeme efektivn� pro naši �innost, 
tak, aby p�inesla co nejv�tší užitek. 

D�kujeme Vám, všem št�drým dárc�m, kte�í jste král�m – koledník�m otev�eli svá obydlí a vst�ícn� jste je 
p�ijali. D�kujeme také našim koledník�m, kte�í se vydali na cestu k Vašim domov�m a pomohli nám uskute�nit 
letošní sbírku, dále všem asistent�m, kte�í se starali o jejich zázemí a o pr�b�h sbírky v daném míst�.  

Vy všichni, kte�í jste se zú�astnili T�íkrálové sbírky, jste pro Charitní dílo v naší vlasti nad�jí. I my Vám 
chceme vyprošovat nad�ji. Nad�ji, která by Vás provedla celým rokem 2012 bez ztráty lásky a dobroty ve Vašich 
srdcích. 

„B�h v �erno�erné tm� vidí �erného mravene�ka na �erném kameni.“ 
(Otec Jeroným, mnich ze Sept-Fons, 27. 9. 1973) 

                         Ji�í Rosenstein                                                                                       Petr Ku�erka 
             koordinátor T�íkrálové sbírky                                                                     �editel Charity Odry 

��������	
������	������������������������������������������������������������� !" �����#����	�$����������
���������������%

Výsledky TKS dle obcí koledujících za Charitu Odry v roce 2012 
And�lská Hora 7382 Hukovice 10426 Razová 14005
Bernartice n. O. 40746 Jakub�ovice n. O. 12610 Roudno 4558
B�ezová 17655 Jeseník n. O. 21050 Rudná pod Prad�dem 7278
B�ezová-Gru�ovice 3755 Jeseník n. O.-Blahutovice 1865 Rýma�ov 18956
B�ezová-Jan�í 7110 Jeseník n. O.-H�rka 9381 Rýžovišt� 10458
B�ezová-Leskovec 11290 Jeseník n. O.-Polouvsí 5397 Spálov 33792
B�ezová-Lesní Albrechtice 13798 Karlova Studánka 6138 St. Ji�ín-Starojická Lhota 12806
B�idli�ná 36589 K�iš�anovice 5500 Starý Ji�ín 16289
Budišov n. B. 24995 Kujavy 17851 Starý Ji�ín-Janovice 10394
Budišov n. B. Staré Old��vky 5897 Kunín 46389 Starý Ji�ín-Ji�ína 13435
Budišov n. B.-Guntramovice 7920 Leskovec n. M. 6237 Starý Ji�ín-Pala�ov 6970
Budišov n. B.-Podlesí 9246 Lomnice 9157 Starý Ji�ín-Pet�kovice 8300
�ermná ve Slezsku 2593 Lubom�� 14159 Starý Ji�ín-Vl�nov 14246
D�t�ichov 9678 Lubom��-Heltínov 1870 Suchdol n. O. 44923
Dolní Moravice 14489 Ludvíkov 1533 Sv�tlá Hora 14120
Dvorce 20924 Malá Morávka 17238 Šenov u N. J. 46196
Fulnek 59520 Mankovice 18610 Václavov u Bruntálu 12000
Fulnek-D�rné 17403 Nový Ji�ín-Kojetín 6480 V�t�kovice 33539
Fulnek-Jerlochovice 10432 Nový Ji�ín-Lou�ka 23629 Vítkov 54962
Fulnek-Jest�ábí 1562 Odry 81731 Vítkov-Jelenice 1650
Fulnek-Jílovec 1731 Odry-Dobešov 4580 Vítkov-Kloko�ov 9253
Fulnek-Lukavec 10547 Odry-Kaménka 2510 Vítkov-Lhotka 636
Fulnek-Stachovice 11022 Odry-Kloko��vek 3579 Vítkov-Prost�ední Dv�r 1358
Fulnek-Vlkovice 5962 Odry-Lou�ky 7586 Vražné 14800
He�manice u O.-Véska 1420 Odry-Poho� 4362 Vrbno p. P. 59803
He�manice u Oder 3804 Odry-Tošovice 6890 Vrchy 4962
He�mánky 3322 Odry-Veselí 3630     
Hladké Životice 21787 Odry-Vítovka 3745    
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Rozd�lení T�íkrálové sbírky 2012 
65% p�ipadá na zajiš�ování pomoci a pé�e senior�m a handicapovaným osobám pe�ovatelskou a ošet�ovatelskou 
službou Charity Odry, na z�ízení a podporu domácí hospicové pé�e a na podporu provozu skladu kompenza�ních 
pom�cek p�edevším pro oblast severní Moravy a Slezska 
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské 
10% na humanitární pomoc v zahrani�í 
  5% na podporu projekt� Charity �eská republika 
  5% je v souladu se zákonem ur�eno na režie sbírky   
          

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

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

Požár domu na Krej�ího ulici nenechal nikoho z vrbenských ob�an� lhostejným. 
I �lenové P�veckého sboru m�sta Vrbna se rozhodli pomoci. A jak jinak, než zp�vem. 
Proto  se  7. 2. 2012  uskute�nil  ve  „St�eše“  benefi�ní  koncert.  K vystoupení na koncertu se z iniciativy d�tí 

a vedení sboru p�ipojil i d�tský p�vecký sbor Sedmihlásek – d�ti samy nabídly pomoc nejen svým postiženým 
spolužák�m a všichni zú�astn�ní se vzdali jakékoliv odm�ny. 

Koncert se vyda�il, prob�hl v p�íjemné atmosfé�e a hlavn� p�inesl finan�ní pomoc postiženým – 10.350,- K�. 
V této �ástce jsou zahrnuty i p�ísp�vky �len� sboru. 

D�kujeme všem, kte�í se podíleli na organizaci a hlavn� všem, kte�í p�isp�li finan�ními dary. Jsme rádi, že se 
op�t potvrdilo, že v takovýchto t�žkých životních situacích mají k sob� lidé blízko a jsou ochotni jakkoliv 
pomoci.                Za PSMV Marie Remešová  

Benefi�ní koncert 



14. strana

ZPRAVODAJ

Ve spolupráci se ZŠ Karlovice Vás rádi p�ivítáme na dalším bazárku v Karlovicích. 

Místo: školní jídelna Karlovice 
Datum: 17. 3. 2012 

�as: od 8:00 hod do 16:00 hod 
 Zveme všechny, jež cht�jí prodat, darovat �i koupit, na bazar veškerého oble�ení pro 

velké i malé. M�žete p�inést prakticky vše, co už doma nepot�ebujete, a druhým ud�lá 
radost. Týká se to nap�íklad oble�ení, nádobí, ná�adí, hra�ek, ko�árk�, autoseda�ek a veškerého sportovního 
zboží (kol, lyží, b�žek, snowboard�, bruslí …). 

Veškeré  v�ci  m�žete  p�inést  bu�  do  školní  jídelny  v pátek 16. 03. v 17:00 hod nebo v den prodeje 
17. 03. 2012. 

Každý si m�že své zboží nachystat a prodat. Pokud chcete dát v�ci do komise, vše si p�edem popíšete 
cenou a svým �íslem, které vám sd�lím na níže uvedeném telefonu (nap�. �íslo 7 – 30,- K�). 

Upozor�ujeme, že takto za zboží nezodpovídáme. 
Na konci bazaru se sejdeme v jídeln� a každý si své neprodané zboží vyzvedne.  
Kdo již oble�ení nebude chtít nazp�t, m�že vše nechat po dohod� v jídeln�. 
Tyto v�ci odvážíme do charity. 

T�šíme se na vás všechny a doufáme, že si každý n�co hezkého najde. 
 MC Kominí�ek Karlovice 

Kontaktní osoba: Na	a Pa�áková  tel: 776 235 719 

Vrbenští studenti se stali vít�zi v televizní sout�ži!

Žáci vrbenského pracovišt� Sportovního a všeobecného gymnázia Bruntál se opakovan� zú�astnili 
televizní sout�že Bludišt� – a znovu zvít�zili!  

V  prvním  náro�ném  kole  si  zajistil  náš  tým  ve  složení Viki �ermáková, Lucie Treimerová,  Vojta Matuš 
a kapitán Vojen Sadílek vít�zství porážkou dosavadních dvojnásobných šampion� - týmu student� pražského 
gymnázia. 

Dne 20. b�ezna jsme vyrazili na druhé kolo. V autobuse vládla dobrá nálada a trochu obavy z možného 
soupe�e. Ve studiu nás již o�ekával tým ostravské základní jazykové školy. Už za�átek sout�že odhalil horkého 
favorita na vít�zství, sportovní dovednosti a p�edevším znalostní otázky dovedly naše „Loupežníky“ k vít�zství. 
Je pot�eba podotknout, že náskok bod� byl tak velký, že nerozhodovala záv�re�ná tajenka. Dokonce paní 
produk�ní podotkla, že to se stává jen výjime�n�. Naši zvládli balancovník, takže získali zlatého bludištáka už ve 
druhém kole! 

T�etího, záv�re�ného, klání jsme se zú�astnili hned téhož dne odpoledne. Na týmu se už po mnohahodinovém 
natá�ení projevovala únava, ta však záhy ustoupila sout�žnímu nadšení.  Další pražské družstvo, které jsme 
dostali za soupe�e do t�etice, naplnilo r�ení „do t�etice všeho dobrého“, �ty�i kluci z deváté t�ídy na naše machry 
nem�li. 

S kolegou Mgr. Jaromírem Van�ou jsme našim vít�zství p�áli, ale vid�li jsme, že soupe� je silný. Naši se ale 
nevzdali a ve v�domostních sout�žích p�ekvapili i nás. H�álo nás u srdce, když pan režisér soupe�e nabádal, aby 
zkoušeli p�i záv�re�né tajence cokoliv, co je napadne, protože „proti nim stojí šampioni a bedny“. Vojta Matuš 
uhádl záv�re�nou tajenku a náskokem 19 bod� – a bylo vyhráno!  

Po p�edání hodnotných cen jsme se všichni spole�n� fotili. Radost nem�la konce, za celý kolektiv kantor�
bych rád vyjád�il hrdost na naše opravdové ŠAMPIONY. Pod�kování pat�í i spolužák�m, kte�í vytvo�ili ve 
studiu domácí atmosféru a p�isp�li tak k odbourání stresu z kamer. Naši studenti prokázali své nezpochybnitelné 
v�domostní a sportovní kvality.   

Naše  vít�zství  si  m�žete  vychutnat  spolu  s  námi  p�i televizních záznamech sout�že Bludišt� na �T1 od 
31. b�ezna!                                                                                                                   

Mgr. David �ech 

4. bazárek Karlovice je tady! 

Aktuality ze Všeobecného a sportovního gymnázia 
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Autory fotek jsou: Martin Slavík a Pavel Kudela 
Spole�nou fotografii z Bludišt� najdete na barevné p�edposlední stran� tohoto Zpravodaje 

Výsledky testování kvarty STONOŽKA
Do testování STONOŽKA se pravideln� zapojujeme, protože máme možnost porovnání výsledk� práce za 

�ty�i roky. Toto testování je ur�eno kvart� osmiletých gymnázií a žák�m 9. t�íd základních škol.
Stejn� jako v lo�ském roce se rádi pochlubíme výsledky testování kvarty od firmy SCIO. 
Výsledky školy najdete vždy pod tímto znakem 
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Pozn.: grafy vystihují postavení vaší školy v rámci daného p�edm�tu ve srovnání s ostatními školami, které ze 
zú�astnily testování. Po�adí je dáno pr�m�rným celkovým percentiem škol. 
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Ukázka ze slohových prací našich žák� kvarty
Téma: „P�íb�h ze života mých rodi�� �i prarodi��“ (vypravování) 

Výlet na �erné jezero 
Vypráv�la jsem si s babi�kou o tom, jak d�íve, když m�la menší d�ti, poznávali spole�n� krásu naší zem�. 

Každý rok o prázdninách si naplánovali jinou oblast, kterou se snažili co nejvíce poznat. Babi�ka mi pak za�ala 
vypráv�t tento nevšední zážitek. 

Když jsme p�emýšleli o dalším výlet�, shodli jsme se na tom, že by stálo za to dojet až na Šumavu a vydat se 
ke známému �ernému jezeru. Kone�n� tu byly prázdniny. 

Cestu jsme m�li naplánovanou na n�kolik dní. P�i našem putování jsme se seznamovali s r�znými 
pam�tihodnostmi naší zem�. Kone�n� nastal ten vytoužený den a my jsme dorazili k úpatí šumavských les�, dál 
už nebylo možno autem jet. D�da zavelel:,,Po�ádn� se oble�te, a� vás netla�í boty, do batoh� si vezmeme sva�inu 
a vyrážíme sm�r �erné jezero!“ Na výlet nás doprovázel i náš nejlepší �ty�nohý kamarád, pejsek Šmajda. Byla to 
taková chundelatá kuli�ka, každému se moc líbil, dokonce se našli i tací, kte�í nás p�esv�d�ovali, abychom jim 
pejska prodali, což bychom nikdy nedopustili. �ekala náš n�kolikakilometrová p�ší túra. Asi ve �tvrtin� cesty 
nastal náhlý zvrat. Pes Šmajda byl už natolik unaven, že necht�l pokra�ovat dál. Sedl si na okraj cesty a jen se 
smutn� díval. Nejmladší Mirek se rozhodl, že se s ním vrátí zp�t k autu na parkovišt�. Vysv�tlili jsme mu, jak se 
má chovat a že se co nejrychleji vrátíme. Petr, Marcela a rodi�e pokra�ovali rozsáhlým vo�avým lesem až 
k jezeru. To byla krása! Vzpomínali jsme, co asi d�lá Mirek se Šmajdou. 

Pomalu  jsme  se vraceli k autu a již delší dobu jsme poci�ovali velkou žíze�. U silnice stálo malé ob�erstvení 
i s posezením: ,,Hurá, bude konec žízn�!“ vyk�ikla Marcela. Najednou nám všem p�eb�hl mráz po zádech. Po 
silnici rychle ujížd�la a houkala sanitka. Dov�d�li jsme se, že v jednom míst� došlo k havárii, ale víc informací 
k nám od kolemjdoucích, kte�í si o té nehod� s hr�zou povídali, nedolehlo. Dostali jsme obrovský strach, jestli se 
Mirkovi se psem nic nestalo. Nastal velký sp�ch a co nejrychlejší ch�ze k autu. V poslední zatá�ce p�ed 
parkovišt�m se objevila postavi�ka, která nesla v náru�í psa. V tu chvíli nám spadl kámen ze srdce. Setkání 
s Mirkem bylo velmi dojemné. Byl docela unavený, celou cestu nesl Šmajdu, a protože se nás nemohl do�kat, šel 
nám naproti. 

Na tento výlet všichni rádi vzpomínají. Vždy, když slyším od babi�ky tento p�íb�h, objeví se mi úsm�v na 
tvá�i. 

Menšíková Veronika, kvarta 

Prad�d�v poklad 
Na události té doby si už moc nepamatuji. To, co se tehdy odehrálo u nás na zahrad�, znám z velké �ásti jen 

z rodinného vypravování. 
Všechno to prý za�alo jednoho teplého letního ve�era. Babi�ka se probírala v�cmi, které jí zbyly po jejím otci. 

Našla mezi nimi i dopis ur�ený její matce. Stálo v n�m n�co o p�edm�tu, který skryl m�j prad�d p�ed N�mci. 
M�lo to být údajn� n�co velmi drahého. Zanedlouho se babi�ka o tuto zprávu pod�lila s celou rodinou. M�j ta�ka 
a strýc byli tehdy z dopisu nadšení a dali se do pátrání. 

Onen zakopaný p�edm�t se m�l skrývat n�kde na konci naší zahrady, žijeme totiž ve stejném dom�, ve kterém 
bydlel i m�j prad�de�ek. Na zahrad� se sešla celá naše i strejdova rodina a po�ala s hledáním. Babi�ka hned od 
za�átku �íkala:,,Je to blbost, táta si to vymyslel...“ Tím však muže z naší rodiny neodradila. Za�ali zahradu 
p�ekopávat. Mé vzpomínky na ty dny jsou jen matné. Pamatuji si, že jsem sed�la na starém traktoru a dohadovala 
se s bratrem, co si za ten poklad koupíme. Já cht�la kon�, bráška motorku. 

Zhruba po t�ech dnech, kdy naše zahrada vypadala jako po výbuchu, což p�ipomíná mamin�ina fotografie z té 
doby, se vzrušené volání:,,Hej n�co jsem našel!“ Chlapi vyhrabali d�ev�nou bednu. Byla velká a t�žká. Nastala 
chvíle nap�tí. Táta opatrn� otev�el víko. Všichni z�stali stát jako zkoprn�lí. Poklad byl objeven! 

I když už na n�j sedá prach, ur�it� bude velká p�íležitost, kdy se k n�mu vrátíme. Prad�da na zahrad� totiž 
zakopal to nejlepší, co um�l vyrobit. To, co se u nás d�dí po generace. A co že to vlastn� bylo? Dva demižony 
nejlepší slivovice. 

Troj�áková Johana, kvarta  

Záchrana, aneb když m�l táta namále 
D�tstvím mých rodi�� se prolínalo mnoho zajímavých zážitk�. Jedním z nich je dobrodružství, díky kterému 

p�išel táta málem o život. 
M�j táta prožil d�tství ve velikém m�st�-Ostrav�, kde bydlel spole�n� se svými rodi�i a sestrou Hankou 

v m�stské �ásti Ostrava-Poruba. 
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Když mu bylo šest až sedm let, v Porub� se stav�ly panelové domy. Nastal den plný nudy, a tak se se svými 
kamarády rozhodl, že ho trošku oživí. Vzali si ze staveništ� polystyren, ud�lali si z n�j vory a vydali se k blízkým 
vodním jezírk�m (t��kám). Potíž byla v tom, že táta neum�l plavat, ale co by to bylo za kluka, kdyby si nechal 
ujít takové dobrodružství! Každý si vzal sv�j polystyrenový vor a projížd�li se na temném jezírku, kde oby�ejné 
lidské oko nedohlédlo ani zdaleka na dno. Zrádný vor ho vyklopil a nad tátou se uzav�ela hladina. Voda ho zcela 
pohltila. Kluci za�ali panika�it, jen jeden si zanechal chladnou hlavu a sko�il do ledové vody pro svého 
kamaráda. Vyprošt�ní a záchrana se zda�ila. 

Dodnes si ta�ka pamatuje na potápníky, kte�í bez povšimnutí poklidn� bruslili po vodní hladin�, zatímco jeden 
tonoucí chlapec pod nimi m�l smrt p�ed o�ima. Slyšel jen bublání zlé t�n� a zd�šený k�ik chlapc�:,,Tak zachra�te 
ho n�kdo, proboha pomoc!“ 

Jsem velice vd��ná za to, že mi tenkrát zachránili tátu p�ed utonutím. Ta�ka by dnes ur�it� rád pod�koval 
svému p�íteli z d�tství za záchranu, avšak není to možné, jelikož již nežije. Zem�el mladý, v pouhých p�tadvaceti 
letech, na záke�nou nemoc. Tátovi však zbyly alespo� krásné vzpomínky na svého kamaráda a dobrodružný, 
avšak d�sivý zážitek z d�tství. 

Sýkorová Eliška, kvarta 

Titul „SV	TOVÁ ŠKOLA“

I vrbenská škola m�že být sv�tová!!! 

Všeobecné a sportovní gymnázium ve Vrbn� pod Prad�dem již sv�tové totiž je.  
1. 2. 2012 jsme v Praze na konferenci I �eská škola m�že být sv�tová p�evzali certifikát Sv�tové školy 2 

z rukou Simony Bab�ákové, „sv�tové inspektorky“. Záštitu projektu Sv�tová škola 2 ud�lil místop�edseda 
vlády a ministr zahrani�ních v�cí �eské republiky Karel Schwarzenberg. 

Co to konkrétn� znamená? Tento certifikát potvrzuje, že naše škola se zajímá o globální témata, ta jsou p�ímo 
za�azena do výuky. Navíc o t�chto problémech informujeme ve�ejnost prost�ednictvím komunitních akcí. Projekt 
je celkem t�íletý, na každý rok p�ipadá jedna akce. První byla uspo�ádána ve spolupráci s organizací Fotbal pro 
rozvoj. Do Vrbna zavítala delegace nad�jných fotbalist� z Afriky, studenti pro n� p�ipravovali program a n�kte�í 
poskytli i ubytování v rodinách. Druhý rok jsme p�ipravili akci ve St�eše s názvem Vykopeme lepší �asy pro 
Ke�u, jejímž cílem bylo vybrat kopa�ky a mí�e práv� pro hrá�e organizace Fotbal pro rozvoj. A tento (školní) 
rok máme za sebou výstavu ve St�eše Supermarket sv�t aneb Den bez nakupování spole�nosti NaZemi. 
K výstav� si naši studenti p�ipravili doprovodné aktivity, sou�ástí akce byl i obch�dek Fair Trade. Poslední akce 
m�la i mezinárodní rozm�r, nápady jsme si vym��ovali s partnerskou školou na Slovensku.  

Co je na titulu výjime�ného? Na za�átku se do projektu p�ihlásilo celkem 60 škol, n�které po podrobném 
p�edstavení svou p�ihlášku stáhly, p�i�emž pouze 11 škol celý projekt dokon�ilo. V celé �eské republice se 
titulem Sv�tová škola m�že pyšnit 19 škol (první a druhý cyklus projektu). 

Tým Sv�tové školy se v pr�b�hu let obnovoval, v sou�asné dob� ho tvo�í celkem 12 student�: Viktorie 
�ermáková, Dominika �eperová, Veronika Suková, Kate�ina Menšíková, Magdalena Kudelová, Nikola 
Bukurová, Mirka Hlinková, Nela Chudová, Nela Pekárková, Ji�í Šafka, Radek Fabian, Miloš Kopetka.   

Nás samotné zajímalo, pro� se studenti do této aktivity pustili. Zde máte možnost p�e�íst si alespo� dv�
od�vodn�ní: 

Do projektu Sv�tová škola jsme se s kamarádkami p�ihlásily p�ed dv�ma lety. Popravd�, nem�ly jsme ani 
tušení, o co v tomto projektu p�jde. Když jsme následn� zjistily, že cílem je pomoc lidem v rozvojových zemích, 
byly jsme nadšené. 

 Jsem velmi ráda, že jsem se tehdy do Sv�tové školy p�ihlásila, protože krom� dobrého pocitu, který jsme z naší 
práce m�li, jsme získali spoustu nových p�átel a zkušeností. 

     Veronika Suková 

Zajímala m� globální tématika a cht�la jsem o ní informovat i ostatní. 
     Nela Chudová 

Na záv�r bychom rády pod�kovaly zam�stnanc�m St�echy za vst�ícnost a spolupráci, d�kujeme!  
                                                        

     Lucie Popovi�ová a Martina Benedikovi�ová 
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Informace pro uchaze�e o studium
Informace �editele školy o zm�n� termín� konání p�ijímacích zkoušek. Schválenou novelou školského zákona 

došlo ke snížení po�tu podávaných p�ihlášek ke studiu na st�ední školy na dv�. V souvislosti s touto zm�nou pak 
došlo ke zm�n� termín� konání p�ijímacích zkoušek – test� znalostí z p�edm�t� �eský jazyk a matematika.  

Termíny p�ijímacích zkoušek do studijních obor� jsou: 

• 7941K41,81 – Gymnázium se koná v pond�lí 23. 4. 2012 a úterý 24. 4. 2012 

• 7942K41 – Gymnázium se sportovní p�ípravou se koná v pond�lí 23. 4. 2012 a úterý 24. 4. 2012 
Náhradním termínem pro p�ípad, pokud by se uchaze� z vážných d�vod� nemohl dostavit v �ádném termínu, 

je st�eda 16. 5. 2012. 
Kriteria p�ijímacího �ízení najdete na www.sgvrbno.cz, v rubrice ŠKOLA – DOKUMENTY. 
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Maturitní ples
Všechny srde�n� zveme na tradi�ní maturitní ples, který se koná 16. 3. 2012. Jako každý rok nejd�íve 

prob�hne šerpování maturant� a vyhlášení nejlepších sportovc� za rok 2011. Volná zábava bude zahájena 
vystoupením tane�ní skupiny Ambra. K tanci nám bude hrát hudební skupina Wabank z Jeseníku. V prodeji 
máme poslední vstupenky.  

Ze Sportovního klubu p�i Gymnáziu….
Od  roku 2008 se velmi živ� obnovila práce v SK s mládeží a t�mi nejmenšími. Dnes m�žeme konstatovat, že 

ve Vrbn�  vyr�stají  d�ti,  které  mají  zájem  o  sport.  Všechny  skupiny  d�tí  jsou  v  sou�asné  dob�  trénovány 
a zat�žovány rovnom�rn�, dle jejich výkonnosti a nejv�tší d�raz se klade na všestrannost. O tom, že se d�tem 
tréninky líbí, sv�d�í jejich pravidelné docházení a ú�astn�ní se všech našich akcí, které organizujeme b�hem 
celého školního roku.  Vznikly skupiny d�tí, se kterými se trené�i zam��ují na sjezdové lyžování, b�žecké 
lyžování a v jarních m�sících se v�nujeme i základ�m orienta�ního b�hu. 

Skupina  malých  sjezda��  se  již  aktivn�  ú�astní  závod�,  které  se  v  našem  kraji po�ádají. Jedná se hlavn�
o seriály ve�ejných závod� v okolí Kop�ivné (M. Morávka) a Karlova. Výkonnost d�tí docela p�kn� stoupá a to 
umož�uje ú�ast také na závodech vyšší kategorie (Jesenického poháru �i Madeja cupu). V momentálních 
výsledcích obsazují velmi p�kné p�ední p�í�ky.  

Další t�i skupiny d�tí se v zim� orientují více na b�žecké lyžování. První skupina, pod vedením manžel�
Pe�ázových, už funguje 3 roky a vytvo�ila se zde velmi silná sestava d�tí, kte�í se rok od roku zlepšují ve svých 
sportovních dovednostech. Nov� vzniklá skupinka t�ch nejmenších, pod vedením p. Jitky Krätschmerové. je nad 
o�ekávání skupina po�etná. Pravideln� se v t�locvi�n� a dokonce i na sn�hu sejde kolem 13-ti d�ti�ek. Zábavnou 
formou hraní se snažíme všechny tyto d�ti p�im�t k zálib�, která byla, je a bude = sportu !! T�etí skupina je pod 
vedením p. Kolá�e a tvo�í už jakýsi pomyslný mezistupe� pro budoucí sportovce, kte�í se mají v mládežnickém 
v�ku pravideln� zú�ast�ovat závod�. Dále  je zde p�edpoklad studia na Všeobecném a sportovním gymnáziu, 
Bruntál, p�ísp�vková organizace a zárove� za�len�ní do sportovních skupin, které již zmín�né gymnázium ve 
Vrbn� nabízí. Tímto také pat�í pod�kování panu L. Kolá�ovi, za jeho ob�tavou pomoc  všem skupinám a za 
úpravu b�žeckých tras v blízkém okolí. Velikou výhodou, kterou SK Vrbno nabízí, je sezonní zap�j�ení 
b�žeckého vybavení. Z toho d�vodu je možné velmi pravideln� tyto trat� nad Vrbnem využívat.  

Tímto bychom cht�li pochválit všechny d�ti, které pravideln� chodí na tréninky a zú�ast�ují se 
sportovních akcí. Pochvala pat�í i jejich rodi��m, kte�í je mnohdy v �asové tísni na tréninky doprovázejí. 

Veškeré informace najdete na www.skvrbno.cz 
Sportu zdar!           Za SK Vrbno  Hana Pe�ázová 
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Thomas a Knápková krajskými p�eborníky
V sobotu a ned�li 11. a 12. února se konal v Beskydech na Pustevnách 64. ro�ník Šruba�ova memoriálu v b�hu 

na lyžích, kterého se zú�astnili b�žci  Sportovního gymnázia. Sobotní závod se jel klasickou technikou a ned�lní 
volnou  technikou.   V  klasickém  závodu  v  mužské  kategorii  na  25 kilometr� obsadil 2. místo Patrik Thomas 
a 4. místo Václav Žabí�ek. Ned�lní závod volnou technikou se jel zárove� jako Krajský p�ebor 
moravskoslezského kraje. V dorostencích starších skon�il na p�kném 4. míst� Marek Ohnoutka. Ženy a muži 
absolvovali 25-ti kilometrovou tra� . Michala Knápková dokon�ila závod na 2. míst� v kategorii ženy a juniorky 
a zárove� se stala krajskou p�ebornicí pro rok 2012. V mužské kategorii p�edvedli výborný výkon Patrik Thomas 
a Václav Žabí�ek. Patrik zopakoval sobotní výsledek a skon�il na 2.míst� a rovn�ž vybojoval titul krajského 
p�eborníka. Václav dojel na 6. míst� a v krajském p�eboru obsadil 2. p�í�ku. V kategorii veterán� mladších 
reprezentoval Sportovní klub p�i Gymnáziu Leopold Kolá�, který dokon�il 25-kilometrovou tra� na 7. míst�. 
      

Radek Pe�áz – trenér b�žc� na lyžích SG 

Bývalý student Sportovního gymnázia startoval na Sv�tovém poháru v b�hu na lyžích v Novém M�st�
na Morav�

Vyso�inu a nadšence b�žeckého lyžování �ekal o víkendu 11. a 12. ledna velký svátek, protože se po letech 
vrátil na b�žecké trat� v Ochoze v Novém M�st� na Morav� Sv�tový pohár  v b�hu na lyžích. Po�adatelé se 
mohli pochlubit nov� zrekonstruovanými trat�mi, které si p�ed m�sícem vyzkoušeli i nejlepší sv�toví biatlonisté. 

Do Nového M�sta p�ijela celá sv�tová špi�ka v �ele s Marit Björgen, Dariem Colognou, Peterem Northugem, 
Lukášem Bauerem a dalšími špi�kovými závodníky. Na start se mohli postavit i závodníci „národní skupiny“, do 
které se nominoval náš bývalý student a maturant Sportovního gymnázia Martin Polách. V sobotním závodu na 
30km s hromadným startem, který probíhal za mrazivého po�así, pat�il Martin k nejlepším závodník�m národní 
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skupiny a závod dokon�il na 57. míst� ze 73 startujících b�žc� jako 5. nejlepší �eský závodník. Po dojezdu 
prohlásil, že to pro n�ho byl neopakovatelný zážitek. Jeho výkonu a výsledku pat�í gratulace. 

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

Zápis d�tí do 1. t�íd
K zápisu do 1. t�íd pro školní rok 2012 – 2013 se dostavilo 65 d�tí v doprovodu svých rodi��. Ve škole je 

p�ivítala družina Ferdy Mravence – Beruška, Brouk Pytlík, Koník a další., se kterými se budoucí prv�á�ci 
seznámili již v mate�ských školách, kde je hmyzí skupinka byla na zápis pozvat. V��íme, že se d�tem v naší 
škole líbilo a 1. zá�í se všichni sejdeme. 

Za „ zapisující“ u�itele a Ferdovu družinu  L. Šajerová.  
Více informací na www.zsvrbno.cz

ZŠ informuje 
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P�ehled teplot za m�síc leden
V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc leden. Druhý graf ukazuje p�ehled pr�m�rných 

teplot v lednu za roky 2000 až 2011. T�etí graf  ukazuje pr�m�rné ro�ní teploty za roky 2003 až 
2011V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj� z naší meteorologické stanice. 

  

      
Srážky 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Leden [mm] 10,4 11,1 18,9 5,2 29,2 24,8 7,4 0 15,2 56,4

Únor do 22.
den hodina hodnota

teplota max 22.2 11:11 6,7°C
min 3.2 6:33 -24,2°C

rychlost v�tru 15.2 18:11 8,0m/s
náraz v�tru 15.2 19:01 17,4m/s
srážky m�sí�ní 8,8mm

za den 17.2 4,0mm
za hodinu 17.2 14:00-15:00 2,2mm

Leden  
den hodina hodnota

teplota max 2.1 11:55 11,2°C
min 31.1. 6:14 -20,2°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 56,4 mm

za den 19.1 10,8mm
za hodinu 19.1 13:00-14:00 3,8mm
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

Ze� názor� – projektový den
Ve �tvrtek 26. ledna prob�hl na naší škole další z 

projektových dn� pod názvem „Ze	 názor�“. 
Jak už z nadpisu vyplývá, šlo u žák� o dovednost 

um�t zformulovat sv�j vlastní názor. Projektu se 
zú�astnili všichni žáci z prvního až devátého ro�níku a 
jejich t�ídní pedagogové. 

Tématem letošní zdi byla d�tská práva a povinnosti. 
P�íkladem nám posloužil zfilmovaný p�íb�h malého 
chlapce z klasické literatury Charlese Dickense 
„Oliver Twist“. Po zhlédnutí filmu jsme pomocí 
nakreslených obrázk� diskutovali k danému tématu. 
Na prvním stupni zpracovávali žáci dané téma 
výtvarn� a psaním hesel, na druhém stupni toto téma 
zpracovávali také obrazov�, ale i slohov�. Nakonec si 
každá t�ída spole�n� vytvo�ila koláž ze svých prací, 
které byly spojeny do jedné plochy „zdi názor�“. 

Žáci o téma projevili zájem, k výrob� posterových koláží p�istupovali zodpov�dn� a kreativn�. Ze záb�r� na 
n�kterých fotografiích lze 
usuzovat, jak toto téma nutilo d�ti 
p�emýšlet a tvo�iv� formulovat 
vlastní názor. Úkol to nebyl 
jednoduchý, protože utvo�it si 
vlastní názor není n�kdy snadné 
ani pro dosp�lého.  

Vznikl velmi zajímavý p�ehled 
názor�, který m�že být v mnohém 
pou�ný i pro Vás. Shlédnout ho 
zatím m�žete u nás ve škole, 
pozd�ji v prostorách Obecního 
ú�adu v Karlovicích.  

 Bc. R�žena Urbanová 

ZŠ Karlovice 
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    Úsp�chy našich žák�.
Žáci  9. t�ídy  v  lednu  letošního  roku  úsp�šn�  reprezentovali   naši   školu   v   okresním   kole   olympiády 

v matematice. Helmut Simantke se umístil na vynikajícím 4. míst� a František Holubec obsadil 8. místo 
z 22 �ešitel�. Ob�ma chlapc�m srde�n� gratulujeme a d�kujeme za skv�lou reprezentaci Karlovické školy.  

V okresním kole olympiády v n�meckém jazyce, které se konalo 13. února 2012 ve St�edisku volného �asu 
v Krnov�, naší školu reprezentovali v kategorii I. A (6. a 7. t�ída) Tomáš P�ibyl a Barbora Butorová. P�i 
vyhlášení výsledk� zavládla obrovská radost, protože v kategorii I. A jsme obsadili 1. a 2. místo. Našim žák�m 
gratulujeme a d�kujeme za výbornou reprezentaci školy. 

Ing. Jaroslava Schefflerová 

Projekt školní družiny „
ekli si své ANO“
V pátek 17. února tohoto roku se konala ve školní družin� ZŠ Karlovice veliká slavnost. Dva páry se rozhodly 

ke s�atku. Nev�sty m�ly p�ekrásné svatební šaty, kytice ze živých kv�t�, závojí�ky jim sahaly až k zemi a svými 
jemnými  prstí�ky  je  p�idržovaly  druži�ky.  Všichni  byli  krásní  jako  andílci.  Ženichové  vypadali   d�stojn�
a odhodlan�, slušelo jim to jako nikdy p�edtím. Každý z nich m�l svého sv�dka, který dodával celému ob�adu na 
vážnosti. 

Vyslechli si z úst oddávající paní u�itelky slib o lásce a v�rnosti. �ekli si své ANO, potvrdili své  rozhodnutí 
podpisem do oddacího protokolu, nasadili si prstýnky.  

Na ob�ad p�ijela i „teti�ka z Ameriky“, která p�inesla svatebním host�m nanukové dorty a „teti�ka z Indie“ 
spolu s panem �editelem, kte�í p�edali svatební dary novomanžel�m.  Po slavnostním p�ípitku už byly dorty na 
stole a pak už se všechno d�lo podle svého. 

O oblékání nev�stinek, druži�ek a o celou jejich p�ípravu se starala paní u�itelka Bu�ková, slavnostní tabuli 
nám p�ipravila paní u�itelka Stará a Jana Nováková, za zajišt�ní slavnostního p�ípitku d�kujeme paní Votýpkové. 
Maminky pro nás upekly piškotovou roládu a paní kucha�ky p�idaly ješt� vynikající o�echové a makové kolá�e. 

Hosté byli, hodovali, zpívali a tancovali, ženich s nev�stou st�epy zametali a všichni jsme se krásn� m�li. Tak 
to chodí u nás v Karlovicích.                 

Bc. R�žena Urbanová, u�itelka a vychovatelka školní družiny Karlovice 
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Co nás �eká
Princové, princezny, ježibabky, �ertíci, spidermani, batmani a ostatní chásko 

pohádkové �íše – op�t Vás svoláváme v sobotu 24. 3. 2012 od 15:00 do 17:00 
hodin na Maškarní rej do t�locvi�ny Základní školy Karlovice.   

     

V termínu 26. – 30. 3. 2012 se na chat� Kop�ivná v Malé 
Morávce uskute�ní tradi�ní lyža�ský výcvikový kurz pro 
žáky 3. – 9. ro�níku naší školy.  Výuku budou �ídit zkušení 
instrukto�i 1. Lyža�ské školy Prad�d. Žáci mají na výb�r 
ze sjezdových lyží nebo snowboardu.  

Zápis d�tí do mate�ské školy pro školní rok 2012 - 2013 

Zápis d�tí do Mate�ské školy Vrbno pod Prad�dem, Jesenická 448, okres Bruntál, 
p�ísp�vková   organizace,   pro   školní   rok   2012   -  2013 bude probíhat ve dnech 
3. 4.   a   4. 4. 2012.  

Soub�žn� se zápisem budou probíhat „Dny otev�ených dve�í“ (prohlídka 
mate�ské školy, dílny pro rodi�e s d�tmi) od 9:30 hod. do 15:30 hod. 

Bližší informace k zápisu jsou umíst�ny  na  www.msjesenicka.cz     (zde najdete také školní vzd�lávací 
program, akce školy v�etn� fotodokumentace)  a  v mate�ské škole na nást�nce.    P�ípadné dotazy zasílejte na e-
mail: ms.kubickova@iol.cz  nebo  prost�ednictvím  webových stránek. 

VIZE A CÍLE NAŠÍ MATE�SKÉ ŠKOLY

1. Naše mate�ská škola je místem, kde d�ti p�edškolního v�ku nacházejí: 
� p�íjemnou atmosféru ve spole�nosti vrstevník� a zam�stnanc� školy  
� estetické prost�edí ve kterém je jim dob�e  
� pomocnou ruku, vlídné slovo a pochopení  
� velké množství podn�t� a motivace ke svému všestrannému rozvoji své osobnosti  
� spoustu radostných prožitk�  
� podporu své zvídavosti  
� odpov�di  
� nové kamarády  
2. Rámcové cíle k dosažení vize, aby MŠ p�i nástupu do základní školy opoušt�ly d�ti: 
� jedine�né osobnosti, s vlastním názorem, schopné dívat se kolem sebe, p�emýšlet a jednat zcela samostatn�, 

odvážn� a zodpov�dn�  
� osobnosti, které dokážou p�ekonat díl�í neúsp�chy  
� osobnosti uv�domující si svou individualitu, které se um�jí prosadit a vyjád�it se v kolektivu  
� osobnosti, které respektují individualitu ostatních  
� osobnosti s osvojenými základy hodnot naší spole�nosti  
� d�ti ochotné nejen p�ijímat, ale i dávat, schopné aktivn� pomáhat nejen lidem, ale i p�írod�  
� d�ti vybavené dovednostmi, v�domostmi a návyky, které jim pomohou p�i cest� za dalším vzd�láním, ale i na 

cest� celým životem.  

Kritéria zápisu dít�te do mate�ské školy:

- dosažení v�ku dít�te 6 let v období od 1. zá�í do 31. srpna následujícího kalendá�ního roku  
- d�ti s odkladem školní docházky 
- zam�stnanost zákonných zástupc� dít�te v dob� docházky do MŠ 
- opakované žádosti, tj. d�ti neumíst�né v minulém školním roce 
- v mate�ské škole se již vzd�lává starší sourozenec  
- dosažení v�ku dít�te 5 let od 1. zá�í s celodenní docházkou  
- dosažení v�ku dít�te 4 let od 1. zá�í s celodenní docházkou  
- dosažení v�ku dít�te 3 let od 1. zá�í s celodenní docházkou  
- po�et dn� docházky dít�te do mate�ské školy a délka jeho pobytu v t�chto dnech 

Na Vaši návšt�vu se t�ší kolektiv MŠ                                Kubí�ková Kv�ta –�editelka MŠ 

Zápis d�tí do MŠ Jesenická 
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    Fidli, tydli , bumtarata, otev�ete kmot�e vrata! 
                      Maškary k vám p�išly hej, za�al masopustní rej! 
S rámusem, muzikou a písni�kami vyrazily d�ti z MŠ Ve Svahu do ulic. Velké, ale hlavn� spousta malých 

maškar v �ele s medv�dem prošlo naším m�stem. Úkol byl jasný – vytancovat hospody�ky, vyhnat myši 
z chalupy, rozdávat masopustní kolá�ky a hlavn� radost a veselí! 

Více fotografií najdete na zadní stran� Zpravodaje.  
Magdalena Nováková 

Vý�et akcí, které se u nás od Nového roku udály, je mnoho. Díky v�tší 
t�locvi�n�, kterou máme k dispozici na SG Vrbno p. P., jsme si mohli 
uspo�ádat akci s názvem „Netradi�ní sportování“ nebo jsme zorganizovali 
domovní turnaj ve stolním tenise.  

A protože je období karneval� a masopustního rojení, i u nás prob�hl 
maškarní rej, plný masek a veselí.  

D�ti se aktivn� a rády zapojují do r�zných aktivit, a� už domovních nebo 
po�ádaných  M�stem  Vrbnem,  �i  dalšími  D�tskými  domovy.   Využíváme 
i spolupráce s klubem Kotlík, kde naše d�ti chodí rády a t�ší se, co nového 
tady pro n� a jejich kamarády vymyslí za akci.   

Další zájmové útvary jsou zam��ené více na praktickou stránku a proto 
V DD probíhá kroužek va�ení, ru�ní práce, technické dílny, výtvarné �innosti 
apod. Ale i sportovní, turistické, poznávací a relaxa�ní �innosti nejsou 
výjimkou. 

  

Fidli, tydli, bumtarata, otev�ete kmot�e vrata! 

Jak tráví volný �as d�ti z DD? 
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Na záv�r bych cht�la vzpomenout na významnou návšt�vu našeho patrona pana Miroslava Donutila, který 
za�átkem  m�síce  únor  navštívil  d�ti  D�tského  domova.  Jeho  návšt�va  je  vždy  v  duchu  povídání,  smíchu 
a vypráv�ní, co se za minulou dobu u nás událo. Tato milá návšt�va nás vždy velice pot�ší.  

Za své kolegy  Bc. Magdalena Horáková  

Klubí�ko zve všechny holky a kluky na prázdniny v p�írod�!

Letní stanový tábor „STROJ �ASU“
Termín: 28. 7. – 10. 8. 2012

Místo: Dív�í Hrad na Osoblažsku
Ubytování: podsadové stany

Cena: 3.600,- 

V po�adí již 13. ro�ník integrovaného d�tského letního stanového tábora v ryzí p�írod�, tentokrát 
s celotáborovou hrou „STROJ �ASU“. Tábor je ur�en jak d�tem zdravým, tak d�tem a mládeži s DMO, 
kombinovanými vadami, mentálním postižením, astmatem, epilepsií aj., které zvládnou pobyt v p�írod�. 
V cen� tábora je zahrnuto také úrazové pojišt�ní d�tí. Zkušený tým vedoucích, úžasná dobrodružství, výpravy, 
hry a sout�že, zvládnutí tábornických dovedností, 5 x denn� �erstvá strava z táborové kuchyn�, pitný režim. 
Bližší informace a p�ihlášky najdete na internetových stránkách www.klubicko.bruntal.wbs.cz, nebo kontaktujte 
po�ádající Sdružení rodi�� a p�átel zdravotn� postižených d�tí Eva, 793 23 Karlovice 353, možno též na 
emailové adrese klubicko.vrbno@seznam.cz a telefonu 554 744 328 (ve�er po 18. hod). Vydejte se s námi!             

Klubí�ká�i

Pozvánka z Klubí�ka 
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Fota: z letního tábora 2011 „Pod pirátskou vlajkou“

Ano, �tete správn�, v nadpisu chyba není. O seniory u nás v Domov� pro seniory Vrbno je dob�e postaráno, 
ale jak se mají v novém roce zam�stnanci?  

Státní dotaci jsme dostali oproti lo�skému roku 
menší o 858 tisíc K�, takže šet�íme. Je nás o 1 mén�, 
ale práce neubylo. Ba naopak. Náš Domov navštívila 
st�evní ch�ipka. Že Vás taky? Postihla nejen naše 
obyvatele, ale také zam�stnance. Bylo na vedoucím - 
taky nemocném, aby služby zabezpe�il. Ob�tavé 
pe�ovatelky  -  a�  samy  n�které  nemocné,  se staraly 
o naše obyvatele, braly služby nejen za své nemocné 
kolegyn�, ale i za ty, které jsou v pracovní 
neschopnosti delší dobu. N�které nemocné si vzaly 
pouze krátkodobou dovolenou, jiné si vym�nily službu 
a zase nastoupily do práce. Vypomohly nám i dv�
stážistky, evidované na ú�adu práce.  

Zvýšené úsilí p�i úklidu a dezinfekci vynaložily 
paní  uklíze�ky  a  pradleny  praly,  praly  a   žehlily. 
O teplo Domova p�i velkých mrazech se postarali 
údržbá�i, kte�í ob�tav� topí i o víkendech, brzy ráno, 
navíc p�ikládali ješt� i ve�er. 

Také v kancelá�ích m�li napilno. Vypracovávali r�zné výkazy, statistická hlášení, ú�etní uzáv�rky, výro�ní 
zprávu… 

Naši obyvatelé berou poskytovanou pé�i jako samoz�ejmost. Vždy� si za ni platí… a na vše mají nárok! V��te, 
že p�es všechna úskalí jsme tady pro n�. 

Práce v našem Domov� je náro�ná jak po stránce fyzické, tak i psychické. A to nejen v dob� ch�ipek, ale po 
celý rok, kdy za plného provozu probíhají i r�zné stavební úpravy a malování. Mrzí mne, že práce v sociálních 
službách není vnímána jako prestižní povolání �i obor, a lidé, kte�í v t�chto službách pracují, pat�í mezi nejmén�
odm��ované skupiny obyvatel v �eské republice.  
                                                                                                      

Všem zam�stnanc�m Domova pat�í obrovský dík za jejich ob�tavou, záslužnou a nelehkou práci. D�kuji také 
za finan�ní podporu našemu z�izovateli – M�stu Vrbno p.  P. a dalším p�íznivc�m našeho Domova za spolupráci 
a �as, které našim obyvatel�m v�nují. 

Pavla Žaludová 
�editelka Domova pro seniory 

Ze života zam�stnanc�
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na �lenskou sch�zi �eského rybá�ského svazu Vrbno pod Prad�dem.
Sch�ze se koná v sobotu 24. b�ezna 2012 v Penzionu „Pod Prad�dem“ Jesenická 357. 
Zahájení v 09:00 hod. 
Program:    zahájení 
                        zpráva  o  �innosti  v  roce 2011 
                  volba návrhové komise 
  zpráva o hospoda�ení v roce 2011 
  zpráva revizní komise 
  rozpo�et na rok 2012 
  diskuse, usnesení – záv�r 
S ohledem na závažnost programu ú�ast �len� naší organizace nutná. 

  Zve výbor MO �RS 

Pozvánka 

Pohoda v díln�

  Z dílny Va�ení pro radost
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Název p�ednášky: Jak na bolest bez prášk�?

KDY: �tvrtek 8. b�ezna 2012 
KDO: Ferdinand Janek – poradce zdravého životního stylu 

V p�ednášce se dozvíme jak vyzrát nad bolestí pomocí p�írodních 
prost�edk�. 

V život� každého p�ichází n�kdy bolest jako projev úraz�, nemoci, nebo 
jako signalizace n�jakého problému v lidském t�le, �i v jeho mysli. V dnešní 
dob� si lidstvo ale zvyklo ne�ešit p�í�inu, ale potla�ovat projevy bolesti 
pomocí lék�. V mnoha p�ípadech to m�že vést k vedlejším ú�ink�m a dalším 
vážn�jším zdravotním komplikacím.  

Existuje ovšem velké množství p�írodních prost�edk�, které nemají 
vedlejší ú�inky a p�sobí blahodárn� na lidské t�lo a m�žeme s nimi p�edejít 
signál�m bolesti a také je na samotnou bolest i úsp�šn� použít. 

Název p�ednášky: Nenechte se sebou manipulovat... a nemanipulujte s druhými.

KDY: �tvrtek 22. b�ezna 2012 
KDO: Mgr. Libor Voto�ek

Mnozí lidé se domnívají, že ve skute�nosti neexistuje nic jiného, než 
manipulace a že všechno, co se na tomto sv�t� d�je, jsou jen r�zné formy 
manipulace. Budeme odhalovat "tajné" praktiky všech manipulátor�. 
Podíváme se také na nej�ast�jší nástrahy a pokušení v oblasti mezilidských 
vztah� a zam��íme se na obecné principy úsp�šného života, ve kterém 
manipulace nemá žádné místo.

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. 

Chcete nám pomoci? P�e�t�te si pozorn� naší výzvu. Spolek P�átelé Vrbenska p�ipravuje výstavu: 

Vrbno známé i neznámé, aneb co se nám do knihy už nevešlo
Uskute�ní se v modrém sále vzd�lávacího a kulturního st�ediska ST�ECHA, ve dnech 

23. 4. - 25. 5. 2012 

Uve�ejníme zajímavé, v�tšinou málo známé dobové fotografie vrbenských závod� a m�sta, z let jejich rozvoje 
a výstavby, ale i také jejich zániku. Výstavu doplníme i n�kterými mén� známými a mnohdy již zapomenutými 
událostmi, které se nám poda�í od sb�ratel�, vás doma a v archivech získat. 

Vyzýváme  firmy, sb�ratele, spolky a ob�any, kte�í mají zajímavé fotografie a archiválie vhodné k zve�ejn�ní 
o jejich zap�j�ení na výstavu. Autorská práva budou respektována, v�etn�.ozna�ení vlastníka u vystaveného 
p�edm�tu jeho jménem. Hledáme jakékoliv st�ípky  z historie a fotografie dnes zaniklých pr�myslových závod�
(Moravolen, sklárny, ZSKN), r�zných m�stských oslav, spolkových, klubových a kulturních a sportovních akcí, 
hasi�ské a kynologické fotografie, fotografie místních �ásti Mnichov, Vidly, Bílý Potok, Železná a Ludvíkov. 
Hledáme i zajímavé dobové dokumenty a katastrofy.  

Pro naše výstavní pot�eby nám posta�í pouze kopie, které si sami v pot�ebné velikosti a kvalit� vyrobíme. 
Originály vám okamžit� vrátíme.  

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v b�eznu 2012 p�ipravuje 

Výzva 

33. strana

ZPRAVODAJ

P�ipravených vlastních dokument� a fotografií máme sice dostatek, ale víme, že mezi lidmi se stále nachází 
zajímavosti, které by mohly oživit zám�r výstavy. Vyjde-li zcela náš zám�r, rádi bychom z vystavených 
dokument� p�ipravili vydání n�jaké brožurky ve zmenšené podob�. 

Rozhodnete-li se poskytnout na výstavu n�jaký dokument, nebo pot�ebujete se nejd�íve domluvit, m�žete tak 
u�init prost�ednictvím e-mailu: pratelevrbenska@seznam.cz, na tel. �. 605 300 606, nebo také p�ímo na 
vzd�lávacím a kulturním st�edisku St�echy u Nadi Trzaskalikové , tel. 605 291 147  
                         

Za spolek P�átelé Vrbenska Karel Michalus

�lenky LKŽ ve Vrbn� p. P. se sešly 10. února 2012 na své výro�ní �lenské sch�zi, aby zhodnotily �innost za 
rok 2011. P�edsedkyn� paní Marková všechny p�ítomné �lenky i hosty p�ivítala. Pozvání p�ijali p�edseda OV 
KS�M s. Ba�go� a p�edseda MO KS�M s. Koruna. Poté poblahop�ála za všechny �lenky k životnímu jubileu 
t�em �lenkám a p�edala jim kyti�ky s drobným dárkem. Do LKŽ byla p�ijata jedna nová �lenka a také dva 
�lenové, což naše stanovy umož�ují. Tím vzrostla naše �lenská základna na 42 a jsme druhým nejsiln�jším 
klubem, co do po�tu �lenek, v našem Moravskoslezském kraji.  
�lenky byly také seznámeny se zápisem z jednání Republikové rady LKŽ, ve kterém nás informují o všech 

celorepublikových akcích, které se uskute�ní v r. 2012. Mezi nimi je i oslava MDŽ v Praze, která se bude konat 
10. b�ezna 2012 v zasedací síni Senátu �R. 

Jako delegátky byly na oslavu MDŽ navrženy a jednomysln� schváleny: �lenka výboru Jarka Pivo�ová a další 
�lenka Jana Soudková, která pracuje v Zastupitelstvu i Rad� našeho m�sta. 

Zprávu o �innosti za rok 2011 p�ednesla p�edsedkyn� Marková, ve které zhodnotila všechny akce i další 
aktivity  uskute�n�né  v  roce  2011.  V  hodnoceném  roce  se  konaly  4  �lenské  sch�ze.  Tradi�ní  oslava MDŽ 
i P�edmájová veselice se konaly ve spolupráci s MO KS�M za velké ú�asti žen a dalších host�. Oslavy MDŽ 
v Praze se zú�astnily p�edsedkyn� pí. Marková a místop�edsedkyn� pí. Strnadová. V lednu se uskute�nil 
Miniples s tombolou a v dalších m�sících 6x tane�ní zábava „�aj o páté“. V �ervnu jsme se ve velkém po�tu 
zú�astnily 20. setkání LKŽ Olomouckého kraje na výletišti v Bohuslávkách i s prohlídkou hradu Helfštýn. 

Dv� delegátky se zú�astnily t�ídenního celorepublikového setkání v Krom��íži. 

Z výro�ní �lenské sch�ze LKŽ 
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V m�síci �íjnu jsme uzav�ely dohodu o spolupráci s Domovem senior�  Mnichov a od tohoto m�síce sem 
provádíme pravidelné skupinové návšt�vy a jsme tu vždy s radostí o�ekávány. 

V roce 2011 jsme p�isp�ly: 1:000,- K� na obnovu lidických r�ží a 400,- K� na d�tský tábor po�ádaný OV 
KS�M. Pro nejaktivn�jší �leny LKŽ jsme jako odm�nu zakoupily 4 + 4 vstupenky na M�stský i spolkový ples, 
které byly po�ádány v rámci oslav 400. výro�í m�sta Vrbna pod Prad�dem.  

Finan�ní zprávu p�ednesla hospodá�ka pí. Grimmová. Ke zprávám nebyly vzneseny žádné p�ipomínky. 
V diskusi vyzvala místop�edsedkyn� pí. Strnadová �lenky k finan�ní sbírce pro naši �lenku M. Fiálkovou, která 
byla mezi ob�any, kte�í p�i požáru v malometrážních bytech úpln� vyho�eli. P�išla o všechen sv�j majetek. Byl 
schválen p�ísp�vek z pokladny LKŽ a další p�ísp�vky od jednotlivých �lenek vybereme do �ervnové �lenské 
sch�ze. K této sbírce se p�ipojila i MO KS�M. Naším spole�ným dárkem by mohla být nap�. nová ledni�ka.  

V  diskusi  vystoupili  oba  naši  hosté. Ocenili práci LKŽ a pop�áli další úsp�chy v práci. Diskutovalo se také 
o nové kapele „Babeta“ ze Sv�tlé Hory, která nám od ledna hraje na tane�ních zábavách. Byl vznesen návrh, aby 
se v únoru i v dalších m�sících zábavy konaly ve v�tším �erveném sále. Po skon�ení diskuse byly projednány 
úkoly k blížící se oslav� MDŽ. Následovala volná zábava s ob�erstvením, do které p�isp�ly i naše jubilantky.  

Za LKŽ Ludmila Strnadová 
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Potvrdí se v Karlov� Studánce nej�istší vzduch ?
Od 24. do 31. ledna 2012 stála v Karlov� Studánce p�ed láze�ským domem Libuše 

mobilní   stanice   Zdravotního   ústavu   v   Ostrav�,   která m��ila zne�išt�ní vzduchu 
p�ímo v centru obce. Celkov� má ústav šest takových stanic. Ty se v pravidelných 

�asových intervalech umís�ují na 36 vybraných místech. 
Karlova Studánka se bude také monitorovat 3. 7. - 10. 7. M��ení kvality ovzduší se provádí i v dalších 

m�stech, nap�. v Rýma�ov� a Bruntále. 
Aktuální informace o nam��ených hodnotách kvality ovzduší ve vybraných místech Moravskoslezského kraje 

jsou zve�ejn�ny na webových stránkách www.ims-msk.cz. 
Pavla Skrutková 

Pod�kování
D�kujeme všem kamarád�m, rodin�, známým i anonymním dárc�m, organizacím, 

hasi��m, M�stu Vrbno za materiální, finan�ní a morální pomoc po požáru domu na ulici 
Krej�ího. 

Adélka a Barunka Jedinákovy, rodi�e Katka a Tonda   
Pod�kování
Prost�ednictvím vrbenského Zpravodaje bych cht�la co nejsrde�n�ji pod�kovat M�Ú, 

��K i všem dárc�m z �ad ob�an�, p�átel i rodiny, kte�í mi okamžit� pomohli, když jsem 
p�i požáru v malometrážním byt� p�išla o všechen sv�j majetek v�etn� oble�ení. Z�stala jsem jen v oble�ení, ve 
kterém jsem p�ed ohn�m utekla. Byla jsem mile p�ekvapena tak obrovskou solidaritou, která mne velmi pot�šila. 
Ješt� jednou up�ímný dík za všechny dary.  

Marie Fiálková      
Pod�kování ZO OS KOVO Husqvarna Vrbno p. P. 
Dne 20. 2. t. r. byli nájemníci domu Krej�ího 488, kte�í jsou �leny odborové organizace, 

pozváni na sch�zku, kde jim bude vyplacená sociální podpora v souvislosti s požárem 
domu 488 ze dne 14. 2. 2012. 

ZO OS KOVO Husqvarna Vrbno p. P. byla iniciátorem vypracování žádosti na OS KOVO Praha o výplatu 
sociální podpory na úhradu zp�sobených škod. 

Všichni nájemníci, �lenové odborové organizace, touto cestou srde�n� d�kují za pomoc a pochopení ZO OS 
Husqvarna, což nám pom�že �áste�n� uhradit zp�sobené škody. 

Cecílie a Jaroslav Novotní      

Silvestrovský požár zachvátil jednu z �eských rozhleden.
Když jsme v lét� roku 2010 navštívili rozhlednu Rozárku nad m�stem Žamberk, 

zastyd�la jsem se. Dozv�d�la jsem se tady, že Rozárka je dvojnicí rozhledny na vrchu 
Hýla�ka, v osad� V�trovy, vzdálené t�i kilometry od jiho�eského m�sta Tábora. V Tábo�e 

jsem vychodila st�ední školu, ale na rozhledn� Hýla�ka jsem nikdy nebyla. To bylo také d�vodem, že jsme se 
rozhodli tento nedostatek po tém�� padesáti letech napravit a p�i nejbližší návšt�v� mého rodišt� ješt� v roce 2010 
jsme Hýla�ku navštívili. 

Ob� rozhledny byly postaveny ve tvaru husitské hlásky podle návrhu pražského architekta, profesora pražské 
techniky dr. Teodora Pet�íka.  Starší, táborská, byla z roku 1920, rozhledna v Žamberku byla otev�ena o dvanáct 
let pozd�ji.  Táborská rozhledna byla p�vodn� kryta šindelem, který byl pozd�ji nahrazen eternitem. Za druhé 
sv�tové války ji zabrali N�mci jako pozorovatelnu. Byla opravena a znovu zp�ístupn�na v r. 1946. V �íjnu roku 
1995 byla prohlášena za kulturní památku. 

Netušila jsem, že po�ízení fotografií dvou stejných rozhleden ve stejném roce již nikdy nebude možné 
zopakovat. V �asných ranních hodinách prvního dne letošního roku rozhledna v Tábo�e lehla popelem. 

Táborští se ale nevzdávají. Majitel a správce rozhledny, Klub �eských turist� v Tábo�e, vyhlásil sbírku na 
postavení rozhledny nové.   

Nejspíš nebude mít podobu té p�vodní, kterou již z �ásti p�er�staly okolní stromy, ale nechme se p�ekvapit.  
Rozhodla jsem se poskytnout našemu Zpravodaji dnes již historickou fotografii Hýla�ky a zárove� fotografii 

její mladší a barevn�jší sest�i�ky Rozárky. Doufám, že obnova rozhledny v Tábo�e nebude dlouho trvat a že budu 
mít p�íležitost pod�lit se se �tená�i o fotografii její nové podoby.   

Listárna 
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Helena Rusková 

  1. 3. -  kurz papírového pedigu pro pokro�ilé - 9:00 hod - St�echa  
  1. 3. -  akce firmy ZEPTER - 12:00 - 18:00 hod - St�echa 
  1. 3. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky - Call. m., St�echa, 15:00 - 16:30 
  1. 3. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
  2. 3. -  P�ednáška: Sopky Bruntálska od 19:30 v Libuši - K. Studánka 
  4. 3. -  církevní setkání Nová nad�je - St�echa   
  5. 3. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
  5. 3. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
od 5. 3. - Galerie na schodech - Sportovní gymnázium Vrbno - výstava fotografií „Vítkovice“ 
             - Jind�ich Štreit. Výstava potrvá do 15. 4. 2012   
  6. 3. -  kurz papírového pedigu pro za�áte�níky - 9:00 hod - St�echa  
  6. 3. -  Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
  6. 3. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
  7. 3. -  Klub (ne)�tená�� starších a pokro�ilých - 9:00 hod - M�stská knihovna 
  7. 3. -  akce firmy ZEPTER - 10:00 - 18:00 hod - St�echa 
  7. 3. -  beseda s promítáním „Cestou osudu a náhody“ s cestovatelem Romanem Vehovským - 17:00 hod  
 - St�echa 
  8. 3. -  kurz papírového pedigu pro pokro�ilé - 9:00 hod - St�echa  
  8. 3. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky - Call. m., St�echa, 15:00 - 16:30 
  8. 3. -  Univerzita t�etího v�ku - Hudba - jubilanti roku 2012 - p�ednáší Mgr. Leoš Sekanina -  
              16:00 hod - St�echa  
  8. 3. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
  8. 3. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Jak na bolest bez prášk�?“ - p�ednáší Ferdinand Janek - 

 18:00 hod - St�echa 
  8. 3. -  MDŽ s Halinou Pawlowskou od 19:30 v Libuši - K. Studánka 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - b�ezen 

Táborská rozhledna Hýla�ka je již minulostí Žamberská rozhledna Rozárka je mladší 
z obou rozhleden 

37. strana

ZPRAVODAJ

  9. 3. - Oslava MDŽ - hraje skupina Babeta - po�ádá MO �SSD - 19:00 - penzion Pod Prad�dem 
  9. 3. -  Muzikálový koncert divadla Slune�nice od 19:30 v Libuši - K. Studánka 
do 9. 3.  - výstava „Orchideje a Šikovné ru�i�ky“ - St�echa 
11. 3. -  Koncert: Tmavomodrý sv�t J. Ježka od 19:30 v Libuši - K. Studánka 
12. 3. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
12. 3. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
13. 3. -  kurz papírového pedigu pro za�áte�níky - 9:00 hod - St�echa  
13. 3. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
14. 3. -  vernisáž výstavy „Bílá stopa“ vedoucí až k reprezentaci - 15:30 hod  - St�echa. Výstava potrvá  
 do 19. 4. 2012  
15. 3. -  kurz papírového pedigu pro pokro�ilé - 9:00 hod - St�echa  
15. 3. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky - Call. m., St�echa, 15:00 - 16:30 
15. 3. -  zasedání Zastupitelstva m�sta - 16:00 hod - St�echa 
15. 3. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
16. 3. -  Maturitní ples Sportovního gymnázia Vrbno - 19:00 hod - Mír 
16. 3. -  Estráda: Chceme Vás pobavit od 19:30 v Libuši - K. Studánka 
17. 3. -  pohádka Divadýlka KUBA Plze� „Není drak jako drak“ - 15:00 hod - St�echa 
18. 3. -  oslava MDŽ - po�ádá LKŽ Vrbno ve spolupráci s MO KS�M - 14:30 hod - St�echa  
19. 3. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
19. 3. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
19. 3. -  koncert Jaroslava Hutky - 19:00 hod - St�echa 
20. 3. -  recita�ní sout�ž - po�ádá ZŠ Vrbno p. P. -  8:00 hod - St�echa 
20. 3. -  kurz papírového pedigu pro za�áte�níky - 9:00 hod - St�echa  
20. 3. -  Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
20. 3. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
21. 3. -  p�ednáška „Vrcholy a pády v život�“ - p�ednáší Zdenka Hrázská, lektorka komunikace a mezilidských  
 vztah�  - 17:30 hod - St�echa 
22. 3. -  kurz papírového pedigu pro pokro�ilé - 9:00 hod - St�echa  
22. 3. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky - Call. m., St�echa, 15:00 - 16:30 
22. 3. -  Univerzita t�etího v�ku - Planeta zem� - Meteorologie a klimatologie aneb Jak  vznikají deš�ové  
 kapky? - p�ednáší Ing. Pavel Finkous - 16:00 hod - St�echa 
22. 3. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
22. 3. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Nenechte se sebou manipulovat a nemanipulujte 

 druhými“ - p�ednáší Mgr. Libor Voto�ek - 18:00 hod - St�echa 
23. 3. -  sch�ze MOKS�M - 16:30 hod - St�echa 
23. 3. -  Koncert skupiny Lecoclico od 19:30 v Libuši - K. Studánka 
do 23. 3. - výstava fotografií Petra Leška ... krajiny? - Art Galerie Pensionu u �eky Karlovice 
24. 3. -  Šachový turnaj dvojic - po�ádá ZŠ a šachový oddíl TJ Sokol - 8:30 hod - St�echa 
24. 3. -  �lenská sch�ze �eského rybá�ského svazu - 9:00 hod - Penzion Pod Prad�dem 
24. 3. -  Maškarní rej - 15:00 hod - t�locvi�na ZŠ Karlovice 
24. 3. -  vernisáž výstavy obraz� „Barevné posezení�ko“ Jany Zajasenské a Víta Johna z Olomouce  
              - 17:00 hod - Art Galerie Penzionu U �eky Karlovice. Výstava potrvá do 18. 5. 2012 
26. 3. -  divadelní p�edstavení „Zlod�ji �asu“ pro studenty Sportovního gymnázia a U3V - hraje soubor SPgŠ  
 a SZŠ �erviven Krnov- 11:00 a 13:00 hod - St�echa  
26. 3. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. m., St�echa, 17:00 - 18:30 
26. 3. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, St�echa, 17:00 - 18:30 
27. 3. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
28. 3. -  konference Euroregionu Prad�d" - 10:00 hod - St�echa  
29. 3. -  Kurz angli�tiny pro za�áte�níky - Call. m., St�echa, 15:00 - 16:30 
29. 3. -  Orientální tanec Ismahan - 17:00 - 18:30 hod - družina ZŠ Vrbno 
30. 3. -  Koncert: Milujeme operetu - K. Studánka 
30. 3. -  Ve�er u cimbálu s cimbálovou muzikou Sekerášé - 18:00 hod - St�echa 
každou sobotu tane�ní ve�ery s živou hudbou v 19:00 hod v Letních lázních - K. Studánka 

Na	a Trzaskaliková 
 St�edisko kultury a vzd�lávání ST�ECHA Vrbno p. P.  
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Galerie na schodech – Sportovní gymnázium - Vrbno pod Prad�dem 
5. 3. – 15. 4. 2012 

VÍTKOVICE - fotografie 
Jind�ich Štreit 

39. strana

ZPRAVODAJ

40. strana

ZPRAVODAJ

41. strana

ZPRAVODAJ



42. strana

ZPRAVODAJ

43. strana

ZPRAVODAJ

44. strana

ZPRAVODAJ

��������	
���
����	������������������	�����������	
��
������
�����
���
���������������
�� ������������
���	����
	���������

�
�������!�

45. strana

ZPRAVODAJ

KULTURNÍ  PROGRAM  NA  M	SÍC  B
EZEN
  2. 3. – P�ednáška: Sopky Bruntálska od 19:30 v Libuši 
  8. 3. – MDŽ s Halinou Pawlowskou od 19:30 v Libuši 
  9. 3. – Muzikálový koncert divadla Slune�nice od 19:30 v Libuši 
11. 3. – Koncert: Tmavomodrý sv�t J. Ježka od 19:30 v Libuši 
16. 3. – Estráda: Chceme Vás pobavit od 19:30 v Libuši 
23. 3. – Koncert skupiny Lecoclico od 19:30 v Libuši 
30. 3. – Koncert: Milujeme operetu 
Tane�ní ve�ery s živou hudbou – každou sobotu v 19:00 hod v Letních lázních   
Vstupenky na všechny kulturní po�ady se prodávají až na míst� p�ed programem. 

PROCHÁZKA  PO  KARLOV	  STUDÁNCE
Každý �tvrtek 15:00 hod, sraz p�ed Libuší. Povídání o míst�, historii i o okolí. Provází Jolana Burgetová –  
kulturní referentka. (Pouze za p�íznivého po�así.) 
LIBUŠE - KNIHOVNA
Pond�lí a pátek: 17:00 - 18:30 hod v�etn� podávání informací o kulturních po�adech a p�ihlašování na zájezdy 
LIBUŠE – VELKÁ  JÍDELNA
Každou sobotu v 10:00 hod. p�ednáška léka�e se zdravotní tématikou 
INTERNET
V dob� provozu kavárny v Letních lázních je v hale k dispozici zdarma po�íta� p�ipojený k internetu.  
Doporu�ená doba pro jedno sezení je 20 minut s ohledem na pot�eby ostatních pacient�. 
Bohoslužby - Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
Pond�lí až sobota v 16:30 hod. od 16:00 hod. modlitba r�žence, v ned�li v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba  
r�žence 
SPORTOVNÍ  AKCE – sledujte na plakátech

Aktuální informace o kulturních programech najdete v týdenní nabídce na plakátech a výv�skách  
v Libuši i v obci. 
Informace jsou dostupné také na internetu www.k.studanka.cz

Jolana Burgetová, kulturní referentka 

1. 3. 2012 v 17:00 hod. 
Kurz pletení z pedigu - pro pokro�ilé - Multifunk�ní volno�asové centrum  
2. 3. 2012 ve 20:00 hod. 
Tobruk - kino - Vstupné 50,- K�, Bioscop, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní 
3. 3. 2012 v 15:00 hod. 
Arthur a minimojové - kino - Vstupné 40,- K�, Bioscop, mládeži p�ístupný, �eský dabing 
9. 3. 2012 ve 20:00 hod. 
Kamarád taky rád - kino - Vstupné 60,- K�, Falcon, p�ístupný od 12 let, �eské titulky 
10. 3. 2012 v 17:30 hod. 
Sherlock holmes - hra stín� - kino - Vstupné 70,- K�, Warner Bros, mládeži p�ístupný, �eské titulky 
13. 3. 2012 od 15:00 - 18:00 hod.
Den otev�ených dve�í v ZŠ - Základní škola Zlaté Hory. 
15. 3. 2012 v 17:00 hod. 
Výroba velikono�ních dekorací z pedigu - Multifunk�ní volno�asové centrum  
16. 3. 2012 ve 20:00 hod. 
Perfect days - i ženy mají své dny - kino - Vstupné 75,- K�, Bontonfilm, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní 
17. 3. 2012 v 15:00 hod. 
Pásmo pohádek pro naše nejmenší - kino - Krátký film Praha, Vstupné 30,- K�
17. 3. 2012 v 18:30 hod.
Rockový koncert skupiny Iron - Vstupné dobrovolné. Multifunk�ní volno�asové centrum  

Lázn� Karlova Studánka 

Kultura a sport ve Zlatých Horách 
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21. 3. 2012 v 17:00 hod. 
Autorské �tení cestopisu Anny Johany Nyklové - Nový Zéland o�ima �eské babi�ky. Multifunk�ní 
volno�asové centrum. Po�ádá M�stská knihovna ZH. 
22. 3. 2012 v 17:00 hod. 
Rukod�lky - Ubrousková technika a výroba látkových kyti�ek. Multif. Volno�asové centrum. 
23. 3. 2012 ve 20:00 hod. 
Twilight sága - rozb�esk 1. �ást - kino - Vstupné 70,- K�, Bontonfilm, p�ístupný od 12 let, �eské titulky 
24. 3. 2012 od 8:30 
Velikono�ní turnaj ve stolním tenise
Sokolovna Ond�ejovice, ob�erstvení zajišt�no. Po�ádá TJ Sokol Ond�ejovice  
24. 3. 2012 v 17:30 hod. 
Ocelová p�st - kino - Vstupné 60,- K�, Falcon, mládeži p�ístupný, �eský dabing 
25. 3. 2012 v 15:00 hod. 
Pálení Moreny a vítání jara - Pr�vod vychází od Základní školy. 
28. 3. 2012 ve 14:00 hod. 
Noc s Andersenem - Ur�eno pro d�ti ze školní družiny p�i ZŠ Zlaté Hory. M�stská knihovna. 
30. 3. 2012 ve 20:00 hod. 
Rolling stones - kino 
Vstupné 50,- K�, Bioscop, mládeži p�ístupný, �eské titulky 
31. 3. 2012 
Klondike ve Zlatých Horách
Start od 10:00 hod. P�ed radnicí. Závod otrlých zlatokop� a zlatokopek o co nejlepší claimy. 
31. 3. 2012 v 16:00 hod. 
Pohádková babi�ka
Vystoupení pohádkové babi�ky v Multifunk�ním volno�asovém centru (kin�). 

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

Tel./fax: 584 425 39, e-mail: mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz

M	STSKÉ DIVADLO, Mikulášská 21 
pátek 2. b�ezna v 17:00 hodin 
HUDEBNÍ FESTIVAL - st�edních pedagogických a VOŠ pedagogických - koncert vít�z�  
�tvrtek 8. b�ezna v 10:00 hodin 
�AROD	JNICKÁ POHÁDKA - hraje: Lidové divadlo Krnov. Vstupné: 30 K�
pond�lí 19. b�ezna v 19:00 hodin 
„Ze dvou se to lépe táhne“ - zábavný po�ad Zde�ka Izera a zp�va�ky Šárky Va�kové. Vstupné: 220 a 200 K�
pátek 23. b�ezna v 19:00 hodin 
Eduardo Rovner: VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI - Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor 
Hruška, Martin Zahálka aj. Vstupné: 260 a 240 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 
ned�le 1. dubna v 15:30 hodin 
MICHAL NESVADBA „MICHAL�V SALÁT“ - Vstupné: 160 a 130 K�

FLEMMICHOVA VILA, Hlub�ická 20 
do 11. b�ezna 
„ŽÍT A NECHAT ŽÍT“ - RENÁTA LARYSZOVÁ – malba 
b�ezen - VÝRO�Í M	STA KRNOV V ROCE 2012 -  tematická výstava k význam. výro�ím 
10. b�ezna – 8. dubna 
20. LET HUDEBNÍHO KLUBU V KRNOV	 – KOSTELCI – fotografie. Vernisáž 9. b�ezna v 17:00 hodin. 
24. b�ezna – 22. dubna 
„KRNOV M	STO KOFOLY“ - fotografie. Vernisáž 23. b�ezna v 17:00 hodin. 
do 31. b�ezna 

EMESLA SLEZSKÝCH M	ST - dlouhodobá expozice z historie m�sta Krnova 
Vstupné: 20 K�, d�ti a studenti 15 K�. Výstavní prostory otev�eny úterý – ned�le 8:00 – 18:00 h 

Kultura v Krnov�
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KONCERTNÍ SÍ� SV. DUCHA, ul. Svatého Ducha 

okresní sout�ž v um�leckém p�ednesu WOLKR�V PROST	JOV 2012 
pro recitátory ve v�ku od 15 let. Sout�ž prob�hne ve st�edu 14. b�ezna v 9.00 hodin v Základní um�lecké škole 
Krnov. Uzáv�rka p�ihlášek 9. b�ezna 2012! Propozice a p�ihlášky:  
www.mikskrnov.cz MIKS Krnov, tel. 554 614 706 

St�edisko volného �asu mé�a, Dobrovského 16 
ned�le 25. b�ezna v 15:30 hodin 
O slunci - loutková pohádka. Hraje: Loutká�ský soubor KRNOVÁ�EK 
Vstupné: 30 K� - Prodej vstupenek p�ed p�edstavením. 

M�stské divadlo Bruntál,  tel.  554 712 765, e-mail: divadlo@mubruntal.cz
4. 3. v 15:00 hod  
Jak se Honza dostal na hrad - pohádka. Hraje divadelní spole�nost Julie Jurištové. Vstupné 50,- K�. 
7. 3. v 19:00 hod 
Zmýlená platí  – komedie. Hrají Milena Steinmasslová, Dana Homolová, Ivan Vysko�il a Otoo Kallus 
14. 3. v 19:00 hod 
Poprask na lagun� – Hraje Slezské divadlo Opava 
25. 3. v 15:00 hod 
Pohádková babi�ka – ukázka živých zví�átek a pohádka Boudo, budko. 
26. 3. v 19:00 hod 
Dámská šatna – Hraje Klicperovo divadlo Hradec Králové – uzav�ené p�edstavení pro pedagogy 

Sál ZUŠ Bruntál  
12. 3. v 19:00 hod - Koncert KPH – Josef Špa�ek – housle, Jan Bartoš – klavír 

Spole�enský d�m Bruntál 
  9. 3. – ples ODS 
10. 3. – ples St�ední pr�myslové školy Bruntál 
23. 3. – ples Policie �R 
31. 3. -  Záv�re�ný disco ples Spole�enského domu Bruntál 

Zámek Bruntál 
31. 3. - 9:00 - 16:00 hod Velikonoce na zámku. 

Každé úterý od 15:30 - 17:00 hod. se koná v t�locvi�n� ZŠ 
Sokolovn� cvi�ení pro d�ti�ky p�edškolního v�ku. Hlavním 
cílem cvi�ení rodi�� a d�tí je  systematicky  rozvíjet   
pohybové   dovednosti   d�tí  ve  spolupráci   s   jejich   rodi�i 
a podporovat kladný vztah k pohybu jako sou�ást zdravého 
zp�sobu života. Spole�né cvi�ení s vlastním dít�tem je 
prosp�šné jak pro dít�, tak pro rodi�e.  

Nebojte se a p�ij	te mezi nás! �

Je p�ed za�átkem nové cyklistické sezóny a mnozí naši silni�á�i budou závodit v nových týmech. Nás jednak 
pot�šila zpráva o p�estupu našeho odchovance Luboše Petruše zp�t do belgické profi stáje BKCP Power Plus, 
kde bude závodit po boku ú�adujícího Mistra sv�ta v cyklokrosu Nielse Alberta �i �eského reprezentanta Radka 
Šim�nka. 

Kultura v Bruntále 

Cvi�ení rodi�� s d�tmi pokra�uje... 

Do elity v nových týmech 
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Díky dobrým výsledk�m v poslední sezón� mezi juniory se poda�ilo i dalším cyklist�m z vrbenského 
gymnázia získat kvalitní angažmá. Petr Hampl, který za�ínal s cyklistikou v TJ Sundance Opava a pozd�ji 
závodil za Mapei Ka�kovský Olomouc, bude v letošní sezón� reprezentovat tým TJ Favorit Brno, který letos 
vytvo�il nové družstvo závodník� do 23 let. 

Výborný za�átek lo�ské sezóny m�l i Tanas Markos, když  po n�kolika závodech vedl �eský pohár, vleklá 
nemoc ho však o toho postavení p�ipravila, p�esto byl naverbován do pražského týmu AC Sparta Praha.  Oba 
tito  závodníci  se  letos  p�ipravují  na  maturitu,  zisk  smluv  v  kvalitních  týmech  jim  zajiš�ují další uplatn�ní 
v cyklistice, i když cesta na vrchol je ješt� dlouhá a t�žká. 

A zatímco Lubomír Petruš bude v�tšinu sezóny závodit v zahrani�í, druzí dva borci budou závodit i na 
závodech �eského poháru v silni�ní cyklistice, potkávat se na závodech budou i s dalším svým spolužákem 
Davidem Dvorským, který již vloni závodil za náš nejsiln�jší tým PSK Whirpool Hradec Králové, kde byl i na 
ro�ní stáži, vloni na pozdim se ovšem na vrbenské gymnázium ze studijních d�vod� vrátil. 

Soust�ed�ní Rejvíz 2011 - Studenti absolvovali spole�ný trénink z Mistrem sv�ta Zde�kem Mlyná�em (Focus Cycling Znojmo). 

Závodit  budou  i  další  studenti  nov�  pojmenovaného   Všeobecného   a   sportovního   gymnázia   Bruntál 
s pracovišt�m ve Vrbn�. Mezi juniory se o vstup do reprezentace budou snažit Antonín Lant a Rostislav Brokeš, 
další junio�i budou spíše získávat zkušenosti, na regionální i republikové úrovni budou bojovat zkušení kadeti Ji�í 
Petruš a Klára Škopcová, kvarteto žák� bude získávat cenné zkušenosti do dalších let, aby z nich mohli vyr�st 
kvalitní závodníci, jako z jejich starších spolužák�. 

    Alena Mlyná�ová 

Po ro�ní pauze, zap�í�in�né nedostatkem sn�hu v lo�ské zim�, se do seriálu Trivallis cup 2011/12 vrátil závod 
v b�hu na lyžích. P�vodn� byl závod plánován na úterý 17. ledna, kv�li velké sn�hové nadílce se však nepoda�ilo 
upravit tra�, závod byl tedy p�esunut na další úterý 24. ledna – to už byly stopy upraveny a mohlo se závodit. 

V závod� s jasnou p�evahou zvít�zil Patrik Thomas (SK Vrbno) p�ed svými oddílovými kolegy Vaškem 
Žabí�kem a Markem Ohnoutkou. Na 4. míst� dojel trenér cyklist� Vlastik Mlyná� s pouze p�lminutovým 
náskokem p�ed nejlepší ženou Andreou Prokešovou (OEZ Letohrad).  S další p�lminutou za ní dorazili Ros�a 
Brokeš (ACS Drak Vrbno) a Tanas Markos (AC Sparta Praha) a za nimi už další dv� ženy v po�adí – Martina 
Onderková a Michala Knápková (ob� SK Vrbno). Nejlepším veteránem byl Pavel Pytela (HO Vrbno) p�ed 
Miloslavem Mlyná�em (ACS Drak Vrbno) a Jaroslavem Thomasem (Ski Fortex Moravský Beroun), jeho výkon 
byl ovšem ovlivn�n bloud�ním na trati. 

Nejrychlejším b�žcem byl Patrik Thomas 
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Možnost volby délky trati m�la mládež do 15ti let, na delší trati byl 
nejrychlejší Vojt�ch Matuš (SK Vrbno) p�ed Ji�ím Petrušem a Klárou Škopcovou 

(oba ACS Drak Vrbno), na kratší trati zvít�zil Mat�j Ptá�ník (Mapei Ka�kovský) p�ed   svými   tréninkovými  
kolegy  Št�pánem  Petrušem,  Jakubem   Rohá�kem a Adamem Hlávkou (všichni ACS Drak Vrbno). 

V celkovém po�adí je po p�ti závodech na prvním míst� student sexty vrbenského gymnázia Antonín Lant 
(CPV Krnov), na druhém míst� se drží nejlepší mladík do 15ti let Ji�í Petruš, trojici nejlepších dopl�uje nejlepší 
žena Klára  Škopcová  (ACS  Drak  Vrbno).  Nic  však  není  rozhodnuto,  závodit  se v pr�b�hu zimy a jara bude 
ješt� v p�ti sportovních disciplínách a z deseti výsledk� se do kone�ného po�adí bude zapo�ítávat jen osm 
nejlepších výsledk�, bez šance tedy nejsou ani lo�ští vít�zové Vašek Žabí�ek a Martina Onderková, kte�í nemají 
plný po�et závod�.                             Alena Mlyná�ová 

Dne 11. 2. 2012 se mužstvo ml.p�ípravky 
ú�astnilo kvalitn� obsazeného halového 
turnaje v Bruntále. TJ Sokol Vrbno 
reprezentovali tito kluci: Ondrášek a Vojtíšek 
Zv�d�líkovi, Lukášek Buršík, Matýsek a 
Adam �ehá�kovi, Filip Mikula, Románek 
Marek a Tomáš Tom�ík. Turnaje se zú�astnilo 
9 tým�. Všechny týmy byly rozlosovány do 
dvou skupin. V naší skupin� „A“ jsme se 
postupn� utkali s mužstvy FC Slavoj 
Bruntál,FC Slavoj Staré M�sto, FK Šumperk a 
FK Slavia Orlová. Z každé skupiny 
postupovaly t�i týmy do skupiny „C“. Skupinu 
“A“ jsme s p�ehledem vyhráli a do finálové 
skupiny jsme vstupovali se 6-i body. Ve 
skupin� „C“ jsme se utkali ješt� s týmy 
Juventus Bruntál, SFC Opava a FK Sokol 
Slavonín. V této skupin� kluci získali 4 body, nesta�ili pouze na obhájce vít�zství a letošního vít�ze FK Sokol 
Slavonín. Se sou�tem 10 bod� obsadili naší kluci p�ekrásné 2. místo. P�ed za�átkem turnaje se nám o takovémto 
nádherném výsledku ani nesnilo. Naše snaha byla ocen�na medailí pro každého a krásným pohárem. 
1. Sokol Slavonín 4. Slavia Orlová  7. FK Šumperk 
2. Sokol Vrbno pod Prad�dem 5. FC Slavoj Staré M�sto  8. FK Krnov 
3. SFC Opava 6. Juventus Bruntál  9. FC Slavoj Bruntál                      Lukáš Buršík 

Halový turnaj v kopané 
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Základní škola s oddílem stolního tenisu uspo�ádali 21. ledna 2012 už sedmý ro�ník tradi�ního novoro�ního 
turnaje ve stolním tenisu. Tentokrát byl nazván jako první ro�ník memoriálu Bohuslava Raštáka, který býval 
pravidelným ú�astníkem a letošního ro�níku už se nedožil. Všichni ú�astníci mu v�novali vzpomínku minutou 
ticha. 

Celé akce se zú�astnilo 15 zájemc�, 
z toho 11 hrajících, kte�í se zapojili 
v n�kolika zápasech v  základních 
skupinách a dále ve skupinách o celkové 
po�adí. Celkovým vít�zem se stal Josef 
Šimon�ík a nejstarším hrá�em byl 
Richard  Vojtko.  Tady  ale  nejde o body 
a medaile, ale o vít�zství sám nad sebou, 
p�ekonat lenost a jít pro sebe n�co ud�lat 
a  pobavit  se.  Proto  zveme  i další muže 
i   ženy,   kte�í    dosáhli   ur�itého   v�ku 
a n�kdy v mládí zkoušeli stolní tenis hrát 
- p�ij	te mezi nás. Žádný ú�astník 
neodešel s prázdnou. Všichni dostali 
n�jakou pozornost. 

Tím bychom cht�li pod�kovat všem 
sponzor�m, kte�í se podíleli na této 
úsp�šné akci: Elektro Lindner, Auto 
Remeš, Drogerie Darmovzal, Zelenina Ilja, p. Zv�d�lík, Polykemi, Husqvarna.  

Miloslav Raš�ák 

D�chodci sportují 
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Tolik knih jako v knihovn� doma mít prost� nem�žete… 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  GORDON - SMITH, R.:  Úsp�šn�  s  k�ží na trh: 13 kapitol  jak  si  vybudovat  dobré  jméno.    Roztoky 
u Prahy: iNSiGNiS, 2010. 
2.:  VAŠÍ�EK, A.:  Nedobytná šifra: tajemství Voynichova rukopisu: co skrývá nejzáhadn�jší kniha sv�ta? 
Ostrava: Mystery Film, 2011. 
3.:   LUKÁ�OVÁ, M.:  Enkaustika: malování horkým voskem.  Praha: Portál, 2010. 
4.:  ŽITNÝ, R.:  Aféry a kauzy Lídy Baarové: dosud nepublikovaná fakta o život� �eské here�ky.  Praha: 
BVD, 2011. 
5.:  FU�ÍKOVÁ, R.:  Historie Evropy: obrazové putování.  Praha: Práh, 2011. 

…z beletrie 
1.:  FOLLETT, K.:  Století.  První �ást, Pád titán�. Praha: Knižní klub, 2011. 
První �ást monumentální historické ságy Století poutavým zp�sobem mapuje fiktivní osudy n�kolika rodin, jež 
byly dramaticky poznamenány moderními d�jinami. P�ivádí na scénu p�íslušníky britské a n�mecké aristokracie, 
velšské  horníky,  ruské  d�lníky  i  americké demokraty �i zbohatlíky, aby n�kolikrát propojil jejich životní cesty 
a vložil jim do nich zásadní p�ekážku: první sv�tovou válku. Sto let staré události – a v jejich skrytu p�íb�hy 
lásky, p�átelství, hrdinství, ale i beznad�je, ponížení �i falše – znovu ožívají… 

2.:  WOOD, B.:  Zlatá zem�.  Praha: Ikar, 2011. 
Hannah Conroyová, mladá a ctižádostivá, získala vzd�lání porodní asistentky, ale jako žena v Anglii 
devatenáctého století na vyšší léka�ské vzd�lání pomýšlet nem�že. Po smrti milovaného otce, jemuž pokrokový 
p�ístup  k  medicín�  i  k  dce�in�  výchov�  vynesl  pouze  posm�ch,  nep�átelství  a  nakonec i ve�ejnou potupu, 
se v roz�arování vydává vst�íc novému za�átku do vzdálené Austrálie. Po po�áte�ních p�ehmatech a zklamáních 
se jí v zemi, kde je o léka�skou pé�i nouze, p�ece jen da�í zvolna  prosadit  se na jinak �ist� mužském poli 
medicíny. 

3.:  PENMAN, S. K.:  áblovo plém�.  Praha: BB art, 2011. 
�áblovo plém�, p�edposlední díl volné historické ságy o Jind�ichu II. a Eleono�e Akvitánské, je nad�asovým 
p�íb�hem boje o moc, ctižádosti, lásky a zrady. Plantagenetové vybudovali �íši, jaké nebylo ve st�edov�ké Evrop�
rovno. Úsko�ná a nemilosrdná politika jako by dávala za pravdu jejich nep�átel�m, kte�í tvrdili, že Anjouovci 
jsou  �áblovo  plém�,  potomci  Luciferovy  dcery  Meluzíny.  Rozkol  v  panovnické rodin�, st�et otce a syn�, ale 
i nevyhlášená válka krále a královny, uvrhly velkou �ást Evropy do války. 

 4.:  H
LOVÁ, P.:  Strážci ob�anského dobra.  Praha: Torst, 2010. 
 Petra H�lová p�ichází s provokativním tématem: dnešní �eskou spole�nost popisuje ,,o�ima poražených“. 
Hlavní postava vnímá p�edlistopadový sv�t jako sice nedokonalý, ale nejlepší ze všech možných sv�t�, zatímco 
prom�nu spole�nosti po roce 1989 vnímá jako dobu plnou tolika omyl�, že cítí pot�ebu aktivn� a t�eba i násilím 
vnutit ostatním svou p�edstavu o spole�enském dobru. 

5.:  KUZNESKI, CH.:  Utajená koruna: tajemství  šíleného bavorského krále.  Brno: Jota, 2012. 
Známá dvojice Payne a Jones se tentokrát vypraví do Bavorska , kde je ve starém bunkru objeveno n�kolik beden 
a v nich listiny ozna�ené �ernou labutí, znakem krále Ludvíka Bavorského. To vyvolává �adu otázek… 

6.:  McINTOSH, D.J.:  Odkaz mezopotamského písa�e.  Praha:  Rybka Publishers, 2011. 
Strhující thriller, který byl dosud p�eložen do patnácti jazyk�, se odehrává v nedávné minulosti, ale sou�asn� nás 
uvádí hluboko do sv�ta pradávné asyrské civilizace. Spolu s hrdiny p�íb�hu pronikáme do starov�ké 
mezopotamské kultury a její mytologie, k tajemnému kultu bohyn� Ištar a pátráme po komplikovaném hlavolamu, 
jenž nás má dovést k ukradené biblické památce a velkolepému ztracenému pokladu. V moderních kulisách 
románu se tak snoubí starov�ké d�jiny Mezopotámie s nejr�zn�jšími aspekty hermetismu, okultismu a alchymie. 

7.:  HEJMA, O.:  Fejsbuk.  Praha: Eminent, 2011. 
Pražský muzikant a noviná� podává výjime�ný autobiografický pohled na tuto zemi v posledních �ty�iceti letech. 
Vzpomínky na Václava Havla i Josefa Škvoreckého se mísí s pátráním v komunistických archivech i sv�dectvím 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v b�eznu 
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z dob revoluce a budování kapitalismu, aby se nakonec spojily v ryze osobní p�íb�h, vrcholící v New Yorku na 
podzim roku 2011. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  POSPÍŠILOVÁ, Z.:  Naše sousedka �arod�jnice.   Praha: Triton, 2011. 
I v oby�ejném paneláku se m�že p�ihodit n�co neoby�ejného, a pak je pot�eba tomu p�ijít na kloub! Ondra 
náhodou uvid�l, jak sousedka létá venku na košt�ti, a nem�že tomu uv��it. Že by m�li v dom� opravdovou 
�arod�jnici? Jestli máte chu	, m�žete se do pátrání pustit spole�n� s Ondrou a jeho kamarády. 

2.:  MYRACLE, L.: �trnáct.   Brno: Jota, 2011.  
Ve 
TRNÁCTCE, dalším pokra�ování oblíbené �ady o p�íhodách hrdinky Viky Perryové, se m�žete t�šit  na 
novinky  z  jejího  života  v  roce, který je pro ni stejn� jako pro Danu a Matu, její nerozlu�né p�ítelkyn� na život 
a na smrt, nejenom velmi d�ležitý, ale také plný nejr�zn�jších p�ekvapení. 

3.:  CONNOLLY, J.:  Brána do pekla.  Praha: BB art, 2011. 
Jedenáctiletého Samuela Johnsona trápí  spousta v�cí. Tátu zajímá spíš jeho auto než rodina a máma žije ve 
vlastním sv�t�. Jediný kdo Samuelovi doopravdy rozumí je jeho jezev�ík Boswell. Aby toho nebylo málo, jejich 
sousedé v �ele se zlolajnou paní Abernathyovou se pokoušejí otev�ít bránu do pekla. Na Samuelovi je, aby jim 
v tom zabránil, jenže mu nikdo nev��í a �as se krátí. A tak osud  celého lidstva spo�ívá v rukou malého kluka, 
ješt� menšího psa a velmi neš	astného démona Baldriána...
              

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

Sára   Zdo bi ns ká    Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  

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

   František   Vác l ave k   Vrbno pod Prad�dem  

   Miloslav   Mo s ko v� e nko  Vrbno pod Prad�dem 

   Zde�ka   Ho r áko vá   Vrbno pod Prad�dem 

   Stanislav   B udí n   Vrbno pod Prad�dem 

   Vlasta   P t á�ko vá   Vrbno pod Prad�dem 

   Vladimír   Ho l ý  Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  

   František   Sl é ha   Vrbno pod Prad�dem 

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

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

Dne 5. b�ezna 2012 oslaví krásné 70. narozeniny 

paní Vlasta Danielová 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší, pevné zdraví, stálou pohodu a dobrou náladu do dalších let  
p�ejí dcery a syn s rodinami. 
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Rozlou�ili jsme se 

Vzpomínáme 

Dne 5. b�ezna 2012 oslaví krásných 85 let naše maminka, babi�ka, prababi�ka 

paní Božena Šustková. 
Vše nejlepší, hodn� zdraví a št�stí v kruhu rodiny jí p�ejí  

dcera R�žena s manželem, dcera Božena s druhem, syn Josef s manželkou 
a vnou�ata a pravnou�ata babi�ce posílají velkou pusu. 

D�kujeme za vyjád�enou ú�ast, projevy soustrasti  
a kv�tinové dary všem p�íbuzným, p�átel�m,  
bývalým spolupracovník�m, známým a všem,  

kte�í se p�išli naposledy rozlou�it s našim drahým zesnulým 

panem Františkem Sléhou 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Zvláš� srde�n� d�kujeme J. Maderovi  
a všem dalším kamarád�m myslivc�m za silnou podporu , 

vyjad�ovanou v t�žkých chvílích celé rodin�, za pomoc p�i organizaci poh�bu,  
za poslední poctu, kterou Františkovi vzdali. Velmi si toho vážíme.  
D�kujeme i MUDr. O. Kop�ivovi za pomoc a jeho lidský p�ístup  

v posledních okamžicích Františkova života.  
Zarmoucená rodina. 

„Mo�e lásky jsi s sebou vzal, hory bolesti jsi nám zanechal“. 
Dne 1. b�ezna 2012 vzpomeneme 4. smutné výro�í úmrtí 

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

S láskou stále vzpomíná manželka s rodinou 

Dne 2. b�ezna 2012 to bude 18 let, kdy odešel bez sl�vka rozlou�ení  
náš manžel, otec, d�de�ek, prad�de�ek 

pan Josef Šustek. 
V lednu by se dožil 90 let.  

Vzpomínají manželka, dcera R�žena s rodinou,  
syn Josef s rodinou a dcera Božena s rodinou.  



54. strana

ZPRAVODAJ

„Kdo v srdcích žije, neumírá“. 
Dne 28. února jsme vzpomn�li nedožitých 90 let naší milované  

maminky a babi�ky 
 a zárove� 6. smutné výro�í úmrtí 

paní Jarmily Maláníkové 
z Ludvíkova. 

Kdo jste ji znali, vzpome�te s námi. D�kujeme.  
Dcera Jarmila s rodinou a syn Zden�k s rodinou. 

Vzpomínka na rodi�e. 

paní Hermína Hanáková     
 * 12.   2. 1916    + 20.   9. 1992 

pan  Bed�ich Hanák              
* 27. 10. 1923    + 17. 12. 1995  

S láskou a úctou vzpomínají syn Pavel  
a dcera So�a s rodinami 

„Jak krásné by bylo Ti p�át, jak t�žké je u hrobu stát a vzpomínat“. 
Dne 2. b�ezna 2012 vzpomeneme nedožité 80. narozeniny 

pana Hugo Machetanze 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova 

a zárove� to 29. b�ezna budou 2 roky, co nás navždy opustil. 
S láskou vzpomíná syn Eduard s rodinou. 

Dne 4. b�ezna 2012 by se dožila 100 let maminka, babi�ka, prababi�ka 

paní Anastázie Beránková 
ze Široké Nivy. 

Zárove� vzpomeneme 3. smutné výro�í jejího úmrtí. 
S láskou a úctou vzpomínáme. 

Synové Josef, Antonín, František a Alois s rodinami  
a švagrová Ágnes s rodinou.  
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„�as utíká a nevrátí, co vzal, jen láska a vzpomínka v srdcích z�stávají“. 
Dne 7. b�ezna 2012 vzpomeneme nedožitých 85 let  
našeho milovaného tatínka, d�de�ka a prad�de�ka 

pana Františka Klí�níka 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Zárove� si 12. srpna t. r. p�ipomeneme 15. výro�í,  
kdy nám po t�žké nemoci navždy odešel.  

Kdo jste ho znali, vzpome�te s námi. 
 Synové a dcery s rodinami. 

„Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná“. 
Dne 14. b�ezna 2012 vzpomeneme 20. smutné výro�í úmrtí 

pana Antonína Komárka 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Manželka a synové s rodinami.  

Dne 14. b�ezna 2012 vzpomeneme nedožitých 40 let našeho syna 

Petra Tom�íka 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomínají rodi�e.  

„Tak ráda jsi pro nás žila a s námi tady byla, vždy na tvá�i úsm�v m�la.  
Zlý osud nám Tebe náhle vzal. A co my za lásku Tvou Ti m�žeme dát?  
Jen svíci a kyti�ku na hrob, chvili�ku postát a tiše na Tebe vzpomínat“.  

Dne 20. b�ezna 2012 vzpomeneme 17. smutné výro�í, kdy nás navždy opustila 

paní Bohumila Pravdová 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Zárove� 15. kv�tna 2012 vzpomeneme jejích nedožitých 88 let.  
S úctou a láskou vzpomínají dcery Iva a Bohumila,  
synové, vnou�ata a pravnou�átka Verunka, Natálka,  

Kamilka, Lukášek, Leni�ka, Honzík, Hani�ka, Terezka a Michaela.  
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„Už p�t let je tomu, co odešel jsi navždy z domu do míst, odkud není cesta zpátky.  
Tv�j hlas se ztratil, Tv�j úsm�v vítr vzal, nám bolest a slzy zanechal“.  

Dne 21. b�ezna 2012 vzpomeneme 5. smutné výro�í úmrtí 

pana Ji�ího Horáka 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

S láskou a úctou vzpomínají sestry Marta a Draha s rodinami.  

„Když navždy nám odešla maminka, 
z�stal jen žal a v srdci vzpomínka“.  

Dne 25. b�ezna 2012 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

paní Eriky urákové 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná syn Rudolf a dcera Erika s rodinami.  

Dne 25. b�ezna 2012 vzpomeneme 11. smutné výro�í,  
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a d�de�ek 

pan Josef Jurašík 
z Vrbna pod Prad�dem.  

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

„Jen svíci ho�ící a krásnou kytici na hrob Ti m�žeme dát.  
Na lásku a krásná léta s Tebou vzpomínat“ 
Dne 26. b�ezna by oslavila 60. narozeniny 

paní Helena Hackenbergová  
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.  
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Inzerce 

„Kdo znal, vzpomene, kdo m�l rád, nezapomene“. 
Dne 29. b�ezna 2012 by se dožil 100 let 

náš otec, d�de�ek a prad�de�ek 

pan PhMr. František B�enek 
S úctou a láskou stále vzpomínají synové  
Václav, František a Antonín s rodinami. 
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Inzerce 
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