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Vážení �tená�i, 
píše se rok 2012, léto se pomalu p�ehouplo k podzimu a najednou jsou to dva roky od voleb do zastupitelstev 

m�st a obcí. Je pomalu �as bilancovat, zhodnotit výsledky dosavadní práce, porovnat je s plánem a ur�it si další 
sm�r. 

Každý, kdo zná Karlovice, kdo projíždí pravideln� nebo se k nám dostane jen ob�as, si mohl všimnout, že se 
obec postupn� m�ní. Upravují se ve�ejná prostranství, opravují ve�ejné budovy. Byli bychom rádi, kdyby tempo 
bylo rychlejší, kdyby se dostalo i na odlehlejší �ásti Karlovic. Vše je ale otázka �asu a samoz�ejm� také 
finan�ních prost�edk�, které jsou, bohužel, velmi omezené.  

Co je nejvíce vid�t:
Byla provedena demolice bývalého kulturního domu, který již nebylo možno zachránit z d�vod� špatné statiky 

objektu. 

Byla opravena kapli�ka v centru obce a p�ilehlý par�ík. 

Do par�íku byl p�esunut pomník první a druhé sv�tové války a dostalo se mu tak d�stojného umíst�ní. 

Byly opraveny budovy základní školy - hlavní budova, jídelna a t�locvi�na. Budovy byly zatepleny, dostaly 
„nový kabát“ a celkov� zlepšily vzhled obce. Krom� toho byla provedena zm�na vytáp�ní a d�ti i u�itelé budou 
mít ve škole p�íjemn�jší prost�edí. 

Byly opraveny n�které místní komunikace, nap�íklad cesta k Muzeu Kosárna, cesta k Penzionu Pod Mo�ským 
okem, cesta kolem h�išt� nebo parkovišt� u obchodu Hruška. 

Z  drti  po  demolici  bývalého  kulturního  domu  byl vybudován bikepark u �eky Opavy a stezky pro cyklisty 
a p�ší kolem �eky od obchodu Hruška po most v Zadní Vsi. 

Byla postavena nová b�žecká dráha a dosko�išt� v areálu fotbalového h�išt� za základní školou. 

Byly uspo�ádány dva ro�níky festivalu a sout�že v kosení kosou Karlovická kosa. Po�ádají se akce pro 
ve�ejnost, v poslední dob� t�eba spole�né sázení strom� a k tomu ve�erní posezení u muziky. 

Snažíme se o dobrou informovanost ob�an�. Byl zaveden místní rozhlas, zlepšily se webové stránky obce, 
které jsou pravideln� aktualizovány, a je také pravideln� vydáván Karlovický zpravodaj s podrobnými 
informacemi o d�ní v obci. 

Co je vid�t mén� (a kde je ješt� hodn� práce):
Prob�hla rekonstrukce vodovodu v centru obce, která je nutnou podmínkou pro to, aby mohla pokra�ovat 

rekonstrukce centra. Byla provizorn� upravena chaotická dopravní situace v centru obce.

Obec koupila objekt bývalého hotelu Slezan. Jedná se o historickou budovu v centru obce, která má velký vliv 
na vzhled celého centra. Slezan bude sloužit jako multifunk�ní centrum, po rekonstrukci do n�j bude p�esunut 
obecní ú�ad. Ve Slezanu jsme svépomocí nebo zam�stnáním místních �emeslník� provedli vyklízecí a bourací 
práce,  zabezpe�ili  jsme st�echu proti zatékání. Máme zpracovány projektové dokumentace nutné k rekonstrukci 
i pro ú�ely žádostí o dotace. 

Co není vid�t:
Byly zpracovány nebo dokon�eny projektové dokumentace, které jsou nutným podkladem pro rekonstrukce 

ve�ejných prostranství i budov, nap�. zm�na zp�sobu vytáp�ní v Mate�ské škole, �ešení dopravní situace na 
k�ižovatce Rofe, �ešení parkování u Mate�ské školy, úprava prostranství naproti obchodu Hruška, úprava 
prostranství u bývalého hotelu Slezan, oprava dílen za Slezanem, odvodn�ní k�ižovatky a chodník u „Obušku“, 
odvodn�ní a úprava prostranství u Penzionu Iris, v�etn� napojení chodníku na Masarykovu stezku. Nechali jsme 
p�epracovat projektovou dokumentaci pro p�írod� blízká protipovod�ová opat�ení v Zadní Vsi tak, aby odpovídal 
podmínkám Opera�ního programu životní prost�edí. Jednotlivé projekty budeme postupn� realizovat podle 
dostupných finan�ních prost�edk�. Realizace všech t�chto projekt� je to však záležitostí na n�kolik let. 

Co se v Karlovicích povedlo od roku 2010 

4. strana 

ZPRAVODAJ

Podporujeme místní sdružení, spolky a podnikatele. Nap�íklad Air force Karlovice (florbal) mohli díky dotace 
obce zakoupit mantinely, Komunitní a mate�ské centrum Kominí�ek za pomoci obce mohlo zrekonstruovat jednu 
z u�eben ve škole, která bude používána jako klubovna. TJ Sokol Karlovice provedl díky dotaci od obce 
rekonstrukci sprch v šatnách. Spolupracujeme také s Komunitní školou Karlovice a sdružením Actaea. Na 
oplátku se m�že obec spolehnout na podporu lidí z t�chto sdružení p�i po�ádání spole�enských a kulturních akcí. 

Co dál?
�eká nás rekonstrukce silnice, pr�tahu Karlovicemi, která je v režii Moravskoslezského kraje. V n�kterých 

úsecích na ni ale p�ímo navazují odvodn�ní a chodníky, které musí vybudovat obec.  

Budeme dál pokra�ovat v realizaci projekt�, které vedou ke zlepšení ob�anské vybavenosti a vzhledu obce. 
Rádi bychom v následujících letech zrealizovali rekonstrukci Slezanu, pokro�ili v rekonstrukci centra obce (nap�. 
vy�išt�ní  nádrže,  rekonstrukce  prostranství  p�ed  Pomn�nkou,  autobusové  zastávky  u  Slezanu nebo par�íku 
u  hasi�ské  zbrojnice)  a  uvedli  do  lepšího  stavu  prostranství  naproti  obchodu  Hruška. Neustále se snažíme 
o získání dotace na realizaci p�írod� blízkých protipovod�ových opat�ení v Zadní Vsi. Myslíme také na drobné 
sakrální stavby, jako je k�íž u památných lip nebo zvoni�ka na evangelickém h�bitov� i samotný h�bitov. 
Postupn� se také snažíme o revitalizaci ve�ejné zelen�. Máme zpracovaný plán opravy místních komunikací, 
které bychom také rádi postupn� uvedli do lepšího technického stavu. 

Chceme rozší�it spolupráci s místními sdruženími a spolky, po�ádat spole�enská setkání, kulturní a sportovní 
akce. 

D�kujeme všem organizacím, ob�anským sdružením, podnikatel�m a ob�an�m za podporu. Držte nám 
palce. 

V Karlovicích se sázely stromy
D�ti ze základní školy i ob�ané z Karlovic se zapojili do výsadby strom� v pátek 19.10.2012. Sázely se lípy, 

je�áby, �ervené buky, lísky, p�evislé b�ízy a habry. Celkem jsme vysadili 47 strom� na pozemku p�ed Mate�skou 
školou Karlovice, ale také v zahrad� školky a p�ed vodárnou. Další stromy ješt� budou postupn� vysazeny na 
jiných místech obce. Akce prob�hla v rámci projektu Spole�n� plánovat a rozvíjet Karlovice - bezpe�ná doprava 
a zlepšování vzhledu obce, osv�tové kampan� Evropský den bez aut, Den Zem�, který je financován z rozpo�tu 
Moravskoslezského kraje. 

Touto akcí jsme oslavili Den strom�, který p�ipadl na sobotu 20. �íjna a p�ipojili jsme se ke spole�nému 
happeningu Rekord v sázení strom�, který organizuje Nadace Partnerství. Dalších 17 strom� vysadili ob�ané na 
svých zahradách. Celkem Karlovice p�isp�ly k pokusu o rekord v sázení strom� 64 stromy. 

Jana Helekalová, starostka 
Kate�ina Ko�í, místostarostka 
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Vážení �tená�i zpravodaje, 

V minulém Zpravodaji jsem kon�ila úvodník myšlenkou, že nejd�ležit�jší pro obec, pro m�sto jsou lidé, kte�í 
zde žijí a hlavn� nastupující generace. Chci v��it, že se mýlím ale n�kdy mám pocit, že se o�ekává, že vše m�že 
za�ídit radnice, rada, zastupitelstvo. Ano, úkoly obce jsou dány zákonem, stejn� jako úkoly dalších institucí 
z�izovaných státem nebo krajem. Ale konec konc� vždy jde p�edevším o vytvá�ení podmínek. Jak dané 
podmínky užívá nebo využívá ob�an, návšt�vník, podnikatel, záleží v prvé �ad� na n�m. Ráda bych zd�raznila, 
že �ada projekt�, realizovaných nebo p�ipravovaných, je práv� zam��ena na d�ti a mládež, stejn� tak dosavadní 
dota�ní praxe m�sta, jak m�žete sledovat nap�. na webu m�sta, kde jsou obvyklým zp�sobem zve�ej�ovány 
p�id�lené  granty  a  dotace.  P�edpokládám,  že  i  nadále  budeme  v�novat  také  ve  spolupráci  se  ZŠ  
pozornost   volno�asovým   aktivitám   i   prost�ednictvím   dotací   z   Opera�ního   programu   pro   Vzd�lávání 
a konkurenceschopnost. Všechno, �eho jsme schopni d�lat pro ovliv�ování vývoje do budoucích let, d�lejme. 
Musím p�iznat, že se mi n�kdy zdá, že už nezbývá jiná cesta, než to vzdát. Snad že by bylo lépe šet�it úsilí, 
finance a �as pro smyslupln�jší práci. Malý p�íklad pro� - p�ikládám níže �erstvá ilustra�ní fota.  

Slovo starostky 
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Nicmén�, a mí kolegové na radnici to slyšeli ode mne nes�etn�krát, mne pochybnosti opustí a pak znovu 
�íkám, že to nesmíme vzdát, p�ece jednou musí uznat každý, co je lepší pro spokojený život. A navíc, je t�eba 
myslet na to, v jakém prost�edí vyr�stají d�ti, na co si zvykají budoucí generace vrbe�ák�. 

Prost�edí, ve kterém žijeme, toho se týká i další aktuální informace. Ješt� v tomto období vegeta�ního klidu 
bude probíhat kácení strom� na obecních pozemcích podél silnice vedoucí z Žižkovy ulice sm�rem k Sokolské 
chat�. Nad prostorem stávajícího parkovišt� u vleku to bude kácení v�tšího rozsahu pro úpravu další �ásti 
parkovišt� pro lyža�ský vlek ale také pro letní bobovou dráhu, jejíž výstavba bude následovat v dalším roce. 
V návaznosti na toto parkovišt� ješt� bude provedeno pro�ezání porost� po obou stranách komunikace jednak 
z d�vodu uvoln�ní pr�jezdního profilu komunikace a také kv�li odstran�ní nálet� a uschlých a poškozených 
d�evin. P�es kácení tam však z�stane krásné prost�edí, možná mén� „divoké“, pro p�kné procházky s nádhernými 
výhledy. 

Máme  za  sebou  krásný  podzim, p�eji všem, abychom si jej ješt� užili i v �ásti listopadu a v��ím, že se poda�í 
i všem dodavatel�m stavebních prací na Vrbensku ukon�it všechny zám�ry. P�itom mám na mysli i rekonstrukci 
domu na Bezru�ov� ulici, kterou provádí firma Kamenský. D�kujeme za další p�kn� opravený d�m v našem 
m�st�.  

Ing. Helena Kudelová, starostka 

V m�síci �íjnu RM projednala následující záležitosti: 

RM  r o z h o d l a: 

- o uzav�ení „Smlouvy na realizaci služeb - zimní údržba“ mezi objednatelem M�stem Vrbno pod 
Prad�dem a zhotovitelem TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., 

- o uzav�ení „Smlouvy o budoucí smlouv� o z�ízení v�cného b�emene“ na pozemek p.�. 1200/1 v k.ú. 
Vrbno pod Prad�dem mezi Telefónica Czech Republic a M�stem Vrbno pod Prad�dem.  

RM  s c h v á l i l a: 

- p�ihlášku M�sta Vrbno pod Prad�dem ke spolupráci s Agenturou pro sociální za�le�ování vylou�ených 
lokalit, 

- komisní prodej brožury „Pr�vodce Vrbno pod Prad�dem“, 

- návrh obsahu informa�ních tabulí „Pomní�ek na Poštovní cest�“ a „P�lkulový k�íž“, 

- pronájem pozemku p.�. 1581/2 o vým��e 7788 m2 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem za ú�elem hospoda�ení, 

- umíst�ní reklamní tabule s textem „Pomodoro Pizzerie a penzion“ o rozm�ru 0,5 m2 na sloupek 
v pozemku p.�. 720/1, 

- p�id�lení byt� dle po�adníku, byt �.2 o velikosti 3+1, nám. Sv. Michala 512, byt. � 10 o velikosti 3+1, 
Sadová 498 a byt �.1 o velikosti 2+kk, D�m s pe�ovatelskou službou, 

- zm�nu licence autodopravci �SAD Vsetín  na lince Rožnov pod Radhošt�m - Jeseník. 

RM  v z a l a  n a  v � d o m í: 

- informaci  o  pr�b�hu  p�ípravy  a vlastní  realizace  kanaliza�ních  p�ípojek  v  místních �ástech Mnichov 
a Železná, 

- informaci o zadání ve�ejné zakázky malého rozsahu na dodávku po�íta�ové techniky a interaktivních 
tabulí v ZŠ v rámci projektu EU peníze školám, 

- p�ípravu rozpo�tu na rok 2013. 
-

Ing. Lasota Miloš, místostarosta 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 
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Na vým�nu kotl� za ekologické m�žete získat dotaci
Také ob�ané Vrbenska mají šanci získat dotaci na vým�nu 

nevyhovujících ru�n� pln�ných kotl� na tuhá paliva za 
moderní nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu 
nebo kombinaci uhlí a biomasa. Krajský ú�ad 
Moravskoslezského  kraje  pro lepší informovanost ve�ejnosti 
o   využití    dotace   v   rámci   spole�ného   programu   MSK 
a ministerstva životního prost�edí zahájil informa�ní kampa�. 
Dotace mohou pokrýt velkou �ást náklad� nutných na po�ízení 
kotl�, které jsou schopny optimáln� vytáp�t domácnosti podle 
nastaveného režimu, když samy do topeništ� podávají otop 
z velkého zásobníku. Veškeré informace zájemci najdou na 
internetových stránkách www.lokalini-topeniste.cz . 
S p�ípadnými dotazy a žádostmi se m�žete obrátit na Ing. 
Simonu Šebestovou, tel. 595 622 690, mail: 
simona.sebestova@kr-moravskoslezsky.cz, Mgr. Josefa Zicha, 
tel. 595 622 641, mail: josef.zich@kr-moravskoslezsky.cz, 

Karin Veselou, tel. 724 125 830, mail: karin.vesela@kv-advisory.cz. Smyslem programu na vým�nu kotl� je 
zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji. 

Zdravotní za�ízení shán�jí prost�edky na vybavení moderními p�ístroji
Radní m�sta Vrbna pod Prad�dem se zabývali žádostí urologa MUDr. Jana Polese, provozujícího ambulance 

v Bruntále a Rýma�ov�, o finan�ní p�ísp�vek na zakoupení moderních p�ístroj�. Ty mají sloužit lé�b� pacient�, 
mimo jiné ob�an� z Vrbna pod Prad�dem a okolních obcí, a specialista pro jejich koupi pot�ebuje sehnat 450 tisíc 
korun. Rada m�sta zejména s ohledem na možnosti rozpo�tu na rok 2012 p�ísp�vek neschválila. Pacienti a firmy 
mohou sponzorské dary posílat na bankovní ú�et �. 493542771/0100, léka� všem dárc�m vystaví sponzorské 
smlouvy. 

Druhá žádost M�stu Vrbnu p. P. p�išla ze Sdruženého zdravotnického za�ízení Krnov, které pot�ebuje po�ídit 
nové spolehlivé monitory na odd�lení ARO, jediné na území bývalého okresu Bruntál. Podle �editele SZZ 
MUDr. Ladislava Václavce, MBA, odd�lení poskytuje pé�i pacient�m, kte�í jsou po t�žkých úrazech, 
intoxikovaní, v p�ímém ohrožení po selhání n�které z životn� d�ležitých funkcí. Obnova monitor�, které sledují 
všechny životní funkce pacient�, vyjde až na p�t milion� korun a nemocnice je má po�izovat z vlastních 
prost�edk�. To je d�vod, pro� vedení státní nemocnice žádá samosprávy m�st a obcí o p�ísp�vek z rozpo�tu na 
rok 2013. Žádostí se bude zabývat zastupitelstvo m�sta. Radní jsou znepokojeni, že by m�sta a obce m�ly 
v p�ípad� investic do nových diagnostických a lé�ebných p�ístroj� v nemocnicích suplovat stát �i kraj. 

Nov� otev�ený Albert rozší�il nabídku pro zákazníky
Po t�ech týdnech rekonstrukce se ve st�edu 17. �íjna ráno znovu otev�el supermarket Albert ve Vrbn� pod 

Prad�dem.  Remodelace  prostor  zabrala  d�ív�jší  prodejnu   levn�jšího   textilu,   obuvi   a   dalšího   sortimentu 
a umožnila tak rozší�ení prodejní plochy bezmála na dvojnásobek. Zákazník zm�nu zaznamená hned p�i vstupu, 
po�et pokladen se zvýšil na šest, nákupní vozíky se p�emístily za pokladny a doplnily je košíky pro menší 
nákupy, které mohou zákazníci nést v ruce, nebo táhnout na malých kole�kách po zemi. Prodejce avizuje, že 
nový Albert nabízí kupujícím dvojnásobný po�et trvanlivých položek, o 60 procent více �erstvých potravin, 
vlastní �emeslnou pekárnu a nepotravinové zboží. „K pohodlnému nakupování p�isp�je i vylepšené uspo�ádání 
obsluhovaného  pultu  s  uzeninami,  sýry  a  lah�dkami.  Rozhodování  zákazník�m  usnadní  p�ehledné  cenovky 
a jednoduché ozna�ení zem� p�vodu vlaje�kou," �ekl Michal Pavelka, viceprezident pro opera�ní odd�lení 
spole�nosti Ahold. „V prodejn� jsou nainstalována moderní uzavíratelná chladicí a mrazící za�ízení, která díky 
dve�nímu systému výrazn� šet�í spot�ebu elektrické energie a p�ispívají tak k ochran� životního prost�edí.“ 
Novinkou je vážení ovoce a zeleniny p�ímo na pokladnách. Krásná moderní prodejna bude jako p�ed 
rekonstrukcí otev�ena denn� od 7 do 20 hodin. Pro zajímavost, spole�nost Ahold Czech Republik, p�sobí na 
�eském  trhu  už  déle  než  20  let  a  provozuje  maloobchodní   sí�   prodejen   Albert   s   226   supermarkety, 
56 hypermarkety a 23 benzínovými stanicemi. V samotných prodejnách pracuje deset tisíc zam�stnanc�, kte�í 
obslouží za týden až t�i a p�l milionu zákazník�. 

  

Zprávy z radnice 
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Se zm�nou provozování parkovišt� m�sto nepo�ítá
Spole�nost Ahold Czech Republic avizovala parkovišt� s vyhrazenými místy pro zákazníky supermarketu 

Albert  a  v  té  v�ci  se  následn�  obrátila  na  vrbenskou  radnici.  Požádala  o pronájem sou�asného parkovišt�
u nákupního centra, p�ípadn� jeho podstatné �ásti s tím, že parkování by zde fungovalo s takzvanými 
parkovacími štítky. Ty by si zákazníci mohli zakoupit u pokladen prodejny Albert, následn� je umístit na palubní 
desce, což by je oprav�ovalo parkovat na místech vyhrazených výlu�n� pro supermarket. V p�ípad� parkování 
jiných vozidel bez štítku by mohl nájemce parkovišt� žádat nápravu p�ivoláním policist�. Žádostí spole�nosti 
Ahold CR se zabývali radní na svém posledním 37. zasedání 18. �íjna a pronájem neschválili. Nový systém podle 
nich nem�že zlepšit situaci s parkováním u nákupního centra a znevýhodnil by ostatní podnikatelské subjekty, 
které v míst� provozují prodejny a poskytují další služby pro ve�ejnost. Radní jsou p�esv�d�eni, že nedostatek 
parkovacích míst v p�ímé blízkosti obchod� už za�átkem prosince vy�eší investice spole�nosti Agile - nov�
budované parkovišt� pro Penny market a další dv� prodejny. Se zahájením provozu se po�ítá 7. prosince. 

M�stský ú�ad zájemce o práci v nové prodejn� neregistruje
Na  pracovníky  M�stského  ú�adu  ve  Vrbn�  pod  Prad�dem  se s blížícím záv�rem roku obrací �ada ob�an�

a žádá informace o možném zam�stnání v budovaném Penny marketu, �i dokonce žádá o registraci v po�adníku 
zájemc� o místo. Rádi bychom lidem vyhov�li, ale takový po�adník na radnici nemáme a zájemce o práci tedy 
ani neregistrujeme. Více informací by m�l poskytnout uchaze��m o zam�stnání ú�ad práce, nebo p�ímo 
zam�stnavatel. Pokud požádá m�sto o zve�ejn�ní výb�rového �ízení na prodava�e a další pracovní pozice, rádi 
zve�ejníme údaje na obvyklých místech, zejména na výv�skách a na internetových stránkách m�sta. 

Darovanou jabl��ku zasadily d�ti spole�n� s u�itelkami
V našem partnerském m�st�, polském Glogówku, se poslední víkend v zá�í konaly Evropské dny 

partnerských m�st. Glogówek hostil delegace n�meckého m�sta Rietbergu, francouzského Ribéracu a Vrbna 
pod Prad�dem.  P�i  spole�né  ve�e�i  a tane�ním ve�eru ve sportovní hale p�ekvapili zástupci Rietbergu: p�ivezli 
a p�átel�m p�edali jako dar ovocné stromy v kontejnerech. Namísto t�í ale jen dva: jeden pro Glogówek, druhý 
pro Vrbno pod Prad�dem. Ten t�etí by mohl r�st ve francouzském Ribéracu. Tedy pokud by Francouzi p�ijeli do 
Polska autobusem a ne letadlem, jímž by živý stromek jen obtížn� p�epravovali dom�. A tak starosta Ribéracu na 
rozdíl od svých koleg� z Vrbna a Glogówku namísto živého stromku p�evzal od N�mc� symbolicky tašku 
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nádherných jablí�ek. Vrbno zatím spojuje partnerská smlouva s Glogówkem, ale nemusí z�stat jen u ní, pokud 
spolupráci a novému partnerství dají zelenou naši zastupitelé. Zástupci Vrbna pod Prad�dem se loni v �ervnu ve 
Francii zú�astnili slavnostního aktu podpisu partnerské smlouvy mezi m�sty Ribérac a Glogówek a nyní  
Ribéra�tí  pozvali  Vrbenské  už  podruhé  a  na  p�íští  rok  do  svého  krásného  kamenného  m�sta v kraji vinic 
a slune�nic. I tuhle chvíli bude Vrbenským p�ipomínat jabl��ka, kterou v Glogówku p�evzali starostka Ing. 
Helena Kudelová a místostarosta Ing. Miloš Lasota.  Vybrali pro ni proslun�né místo v nedávno renovované 
zahrad� Mate�ské školy Ve Svahu. Víte, co je na tom krásné? Tu mladinkou jablo�, darovanou Rietbergskými na 
zahrad� zasadily s velkou radostí samy d�ti a jejich u�itelky a budou o ni dále pe�ovat. Aby m�la vše, co ke 
svému r�stu pot�ebuje, aby už brzy rozkvetla a urodila první sladká jablí�ka. Plody dobrého evropského 
sousedství. 

  

Foto: Magdalena Nováková, Alena Kiedro�ová
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Galerie Na radnici p�edstavuje Jind�icha Štreita
V prostorách vrbenské radnice je od za�átku �íjna k vid�ní zajímavá výstava sestavená z plakát� výstav 

dokumentárních fotografií sv�tov� proslulého autora Jind�icha Štreita, žijícího na Sovinci. Šestašedesátiletý 
fotograf, galerista a vysokoškolský pedagog vystavuje na naší radnici už pot�etí, podvakrát vystavoval také 
v Galerii Na schodech vrbenského Sportovního gymnázia a p�itom se setkal se studenty i vyu�ujícími. Využijte 
jedine�nou p�íležitost a p�ij�te se podívat, které z plakát� více než tisícovky výstav Štreita a jeho žák�
v tuzemsku i ve sv�t� vybral a do expozice sestavil známý vrbenský fotograf a trenér Lubomír Tome�ek. Výstava 
bude p�ístupna až do konce ledna 2013.  

Rádi fotografujete? Pošlete své fotografie!
M�sto Vrbno pod Prad�dem vyhlásilo fotografickou sout�ž s názvem „Lidé na Vrbensku mým objektivem“. 

Probíhá od 1. dubna 2012 do 28. února 2013, ú�astnit se jí mohou ob�ané m�sta i ostatní ve�ejnost. Do sout�že se 
p�ijímají jednotlivé fotografie (max. 10 r�zných snímk� od jednoho autora). Je na výb�ru autora, zda 
zdokumentuje �lov�ka p�i práci, zájmových aktivitách, sportu, koní�cích…téma je skute�n� široké. Vít�z bude 
odm�n�n digitálním fotoaparátem, pro vít�ze vzešlého z hlasování návšt�vník� webových stránek bude 
p�ipravena hodnotná knižní cena. Nejlepší a nejzajímav�jší fotografie se p�edstaví na výstav� v Galerii na 
radnici.  

Prodej �erstvého mléka, másla a sýr� obnoví 2. listopadu
Prodej �erstvého kravského mléka, másla a sýr� ze Zem�d�lského družstva Jeseník bude znovu obnoven. Jak 

na náš dotaz potvrdila p�edsedkyn� p�edstavenstva ZD Jeseník Ing. Gabriela Doupovcová, pojízdná prodejna 
dorazí do Vrbna pod Prad�dem už 2. listopadu a pak bude prodej pokra�ovat tak dlouho, jak jen to po�así dovolí. 
P�i velmi silných mrazech ZD Jeseník dovoz �erstvých produkt� na�as p�eruší. „D�kujeme za váš zájem o prodej 
sýr� a mléka, prodej bude v pátky op�t v �ase od 14 do 17 hodin,“ potvrdila Ing. Doupovcová. 

Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

Vrbenská ve�ejnost do škol
Hlavním  cílem  projektu  byla  obnova  školního  h�išt�  Základní  školy  a  obnova  herních  ploch a prvk�

MŠ Ve Svahu.  
Oba areály byly dokon�eny v srpnu. U Základní školy byl vybudován atletický ovál a víceú�elové venkovní 

sportovišt� vhodné na tenis, volejbal, házenou, malou kopanou, košíkovou. U mate�ské školy byla vybudována 
kolob�žková dráha, obnoveny herní prvky v�etn� dopadových ploch,  vym�n�na d�ev�ná schodišt�. Realizaci 
provedla firma Aleš Fousek z Krnova. 

Oba  venkovní  areály  budou  zp�ístupn�ny  pro  ve�ejnost od 1. kv�tna 2013 a budou sloužit pro volno�asové 
a sportovní využití obyvatel regionu a také pro výuku d�tí. 

Celkové náklady:    6 059 320,- K�
Dotace:                  5 570 000,- K�

Vrbenská ve�ejnost do škol + 2. etapa regenerace areálu Vrsan 
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2. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan
Hlavním cílem projektu je využití opušt�ného areálu pro vybudování volno�asové infrastruktury.  
V �ervenci byla ukon�ena demolice 5 objekt� a �ást jednoho objektu,  a rekonstrukce místní komunikace 

vedoucí z ul. Jesenická na ul. Palackého. Realizaci stavby provedla firma KARETA s.r.o., Bruntál.  
    Celkové náklady:    4 191 902 K�

Dotace:                     3 560 000 K�
   

Ing. Pavla Müllerová, projektový manažer M�Ú Vrbno p. P. 
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Celkem bylo vyšet�eno 42 osob. Z toho 7 muž� a 35 žen. Nejvíce žen bylo ve v�ku od 55-64 let.  
Hodnoty cholesterolu m�lo 52% vyšet�ených v norm�, hrani�ní hodnoty m�lo 41% osob a u 7% osob  byly 

nam��eny  rizikové hodnoty. 
Krevní tlak systolický byl v normálních hodnotách tzn. do 139 mmHg u 52 % osob. U 38% osob se pohyboval 

na hrani�ních hodnotách tzn. od 140 mmHg-159 mmHg a u 10% byl vyšší než 160mmHg. 
Diastolický tlak m�lo v po�ádku 76% vyšet�ených, tzn. do 89 mmHg, 14% m�lo hrani�ní hodnotu, tedy od 90-

95 mmHg a 10% osob m�lo nad 95 mmHg. 
36% osob m�lo BMI v po�ádku, stejn� tak 36% m�lo nadváhu, obézních bylo 28%.  
Glukóza byla zm��ena u 21 osob a v 11 p�ípadech  p�esahovala normální hodnotu. Nicmén� nejvyšší hodnota 

cukru v krvi byla 7,5 mmol/l. 

Monika Žoltá, Státní zdravotní ústav, dislokované pracovišt� Karviná - Mizerov 

M�stská knihovna ve Vrbn� se také v letošním roce p�ipojila k celostátní akci „Týden knihoven“, kterou již 
16. let vyhlašuje Sekce ve�ejných knihoven SKIP v prvním �íjnovém týdnu. O p�ipravovaných akcích jsme 
�tená�e informovali v minulém �ísle Zpravodaje. Setkaly se s v�tším, �i menším úsp�chem. Velký zájem byl stále 
o burzu knih a 13 zájemc� využilo možnosti registrace do knihovny zdarma, což je více než loni. 

Nejvýznamn�jší a snad i p�knou akcí bylo 3.10. již tradi�ní  „Pasování na �tená�e“. Tentokrát   se odehrávalo 
v „Království zatoulaných písmenek a dobrých mrav�“. Zkoušku �tení složilo celkem 34 žák� z 2. A, t�.u�. Mgr. 
Jany Kudlíkové a 2. B., t�. u�. Mgr. Marty Un�ovské. Pod dohledem Strážky� písmenek a víly Abecedy d�ti 

nejen �etly, ale také sout�žily o drobné ceny. Ukázaly, jak porozum�ly �tenému textu a v drobném kvízu jaké 
mají znalosti v oblasti slušného chování. Na záv�r byly pasovány na �tená�e králem Abece�ákem, který jim 
ob�as také pomáhal se zatoulanými písmenky. Všichni pasovaní �tená�i obdrželi pasovací dekret, �tená�ský 
deník, sladkou odm�nu a k tomu ješt� profesionální fotografii z pasovacího aktu. Jako bonus pak také p�ihlášku 

Výsledky m��ení ze Dne zdraví ve Vrbn� pod Prad�dem 13. 10. 2012 

Krátké ohlédnutí za Týdnem knihoven 
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do „knihovny na zkoušku“ - s možností p�ihlásit se do konce kalendá�ního roku bez poplatku a vyzkoušet si, jaké 
to je „chodit do knihovny“ a co všechno se tam dá d�lat.  

      Akce se uskute�nila v rámci projektu „Nejsme sloni v porcelánu“ za finan�ní podpory Ministerstva 
kultury.  

Hana Jank�

                                                                                                                                                      

Necht�li zaplatit 
Dv�ma cizinc�m ve v�ku 21 a 23 let se nevyplatilo odjet od �erpací stanice bez zaplacení. V krátké dob� byli 

zjišt�ni. 
O úsp�ch celého p�ípadu se zasloužily dva faktory. V první �ad� velmi rychlá reakce provozovatele �erpací 

stanice p�i oznámení a následn� pak sou�innost policejních odd�lení v Bruntále a ve Vrbn� pod Prad�dem, a to 
p�i pátrání po vozidle a jeho osádce. 

V sobotu 29. 9. 2012 ve 13:40 hodin bylo bruntálským policist�m oznámeno ujetí bez zaplacení (na�erpání 
pohonných hmot za 1 400 K�) u jedné z benzínových stanic v Bruntále. Na základ� vyhodnocení získaných 
v�cných informací k popisu vozidla a jeho možného dalšího pohybu, byla následn� vyžádána spolupráce koleg�
z odd�lení ve Vrbn� p. P.               

Okolo 14:05 hodin již vrbenští policisté hledané vozidlo zastavili p�i projížd�ní m�stem Vrbnem. Následn�
byla provedena kontrola. Mladíci pak dobrovoln� následovali policisty na odd�lení. Celá akce prob�hla bez 
komplikací. P�ípad byl �ešen jako p�estupek proti majetku.   

Nutn� asi pot�eboval lešení a materiál
Dne 7. 10. 2012 bylo oznámeno pracovníky dvou stavebních firem odcizení v�cí ze staveb v obcích Karlovice 

a Široká Niva. Pravd�podobn� v pr�b�hu prvního �íjnového týdne se neznámý pachatel zam��il na probíhající 



14. strana

ZPRAVODAJ

opravy - zateplování budov v t�chto obcích a využil nep�ítomnosti pracovník� k tomu, aby odcizil uložené lešení 
a pod plachtou uložený stavební materiál, a to vše v p�edb�žn� vy�íslené hodnot� okolo 80 tisíc K�.    

�idi�i pozor na zv��! 
Dopravní nehody - st�ety s lesními zví�aty - nepat�í na Bruntálsku k ojedin�lým p�ípad�m. V posledních 

týdnech zaznamenáváme zvýšený po�et takových událostí. K posledním takovým p�ípad�m došlo i b�hem 
uplynulého víkendu. Ob� nehody se staly dne 21. 10. 2012 v podve�er. V prvním p�ípad� �idi�i p�ed obcí Sv�tlá 
Hora, jedoucímu s vozidlem Hyundai sm�rem od Bruntálu, bezprost�edn� p�ed vozidlo z pravého silni�ního 
p�íkopu sko�ila srna. Došlo ke st�etu. Po nárazu zví�e odb�hlo a nebylo nalezeno.  Škoda na vozidle se odhaduje 
okolo 30 tisíc K�.    

Ve druhém p�ípad� jel �idi� mezi obcemi Malá Morávka a Karlova Studánka s osobním vozidlem Dacia 
Logan. Zde vyb�hla ze silni�ního p�íkopu, bezprost�edn� p�ed vozidlo, srnka.  Došlo k nárazu a pravd�podobn�
poran�ná srna z místa nehody utekla.  

	idi�, který projíždí po silnici mimo obývané lokality, obzvlášt� pak jedná-li se o jízdu v lesním prost�edí, má 
mít neustále na mysli možnost nenadálého st�etu s lesním zví�etem. Proto každý �idi� by m�l styl jízdy svého 
vozidla p�izp�sobit tak, aby dokázal v�as zareagovat pop�ípad� zmírnit následky havárie (obez�etná, pomalejší 
jízda atd.). Nejrizikov�jší dobou, kdy se zvyšuje pravd�podobnost takového „setkání“, jsou brzká rána �i 
podve�erní a no�ní hodiny.   

Ze   statistik  dopravních  nehod  vyplývá,  že  od  ledna  do  poloviny  �íjna  2012   došlo   na   Bruntálsku  
k  51 st�et�m s lesním zví�etem.  

Nejzatížen�jším  m�sícem,  co  do  po�tu t�chto nehod,   je  kv�ten,  11 p�ípad�,  zá�í  pak  10   nehod,   duben 
9 p�ípad� a v polovin�  �íjna zaznamenáváme 6 p�ípad�. 

 Nejrizikov�jší úsek komunikace :  
- dle statistických výstup� vyplývá, že k t�mto dopravním nehodám dochází p�ibližn� na všech úsecích 

bruntálských komunikací.  
Nej�ast�jší st�ety jsou zaznamenány na silnici:
Valšov - B�idli�ná: 5 p�ípad�, Milotice n. O. - Horní Benešov: 5 p�ípad�m  Bruntál - Nové He�minovy (sm�r 

na Kunov i Zátor):  4 p�ípady. 
komisa� por. Ing. Ivana K�ištofová 

od 20. 9. do 20. 10. 2011 

Hasi�i z Vrbna vyhráli Hasi�skou ligu - Prad�d 2012
Poslední sout�ží seriálu Hasi�ské ligy - Prad�d v roce 2012 byla pohárová sout�ž v požárním útoku, která se 

konala 6. 10. 2012 v Jeseníku. Na toto klání vyrazilo z Vrbna p. P. jak družstvo muž�, tak i žen. Ženy se jely 
utkat  o  pohár  starosty  SDH  Jeseník  a  muž�m  šlo  hlavn�  o  kvalitní  umíst�ní a poražení soupe�� z Janovic 
u Rýma�ova. Tato dv� mužstva bojovala v Jeseníku o celkové vít�zství v Hasi�ské lize - Prad�d 2012. 

Celkem se na startu objevily tém�� t�i desítky sout�žících skupin z okres� Bruntál, Jeseník, Opava a Šumperk.  
Ženy z Vrbna po vyda�eném pokusu dosáhly �asu 22,20s a obsadily 1.místo. Družstvo muž� šlo na start 

závodu až jako 26. s tím, že musí porazit rivala z Janovic, který dosáhl �asu 16,07s a pr�b�žn� vedl sout�ž. Po 
zda�ilém   pokusu   se   tato  skute�nost povedla a sv�telná �asomíra se zastavila na �ase 15,99s, což znamenalo 
1. místo v sout�ži a také vít�zství v Hasi�ské lize - Prad�d 2012. 

Celkov� se v letošním ro�níku hasi�ské ligy - Prad�d objevilo 42 družstev z okres� Bruntál a Jeseník. Na 
druhé pozici skon�ily Janovice (vít�z z roku 2011) a t�etí mužstvo ze Širokého Brodu. Druhý ro�ník ligy je 
zdárn� za námi a hasi�i z Vrbna se budou p�ipravovat na další rok se snahou obhájit prvenství.
       

Vybrané události v daném období: 
V období od 20. 9 do 20. 10. hasi�i z Vrbna pod Prad�dem vyjížd�li mimo jiné k 7 zásah�m na obtížný hmyz. 

Jednalo se o vosy �i sršn�, kte�í zt�žují náš život. Abychom dokázali ú�inn� pomoci v dané situaci, je za pot�ebí 

150
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se dostate�n� dostat k hnízd�m. Toto mnohdy vede k tomu, že musí být rozd�lány �ásti fasád, krytiny, bedn�ní 
atd. Vždy je tato varianta konzultována s majitelem nemovitosti. V p�ípadech, kdy si volají lidé hasi�e na tento 
typ zásah�, jde už o p�emnožené množství bodavého hmyzu p�ímo v obydlí �i v t�sné blízkosti a lidé, kte�í by 
byli pobodáni, jsou nap�. alergi�tí nebo jde o starší obyvatele �i d�ti, u kterých by bodnutí vosou �i sršn�m mohlo 
znamenat vážné zdravotní komplikace.  

Dále dobrovolná jednotka zasahovala u požáru komínu, odstra�ovali jsme strom na komunikaci, vedoucí do 
našeho m�sta, a otev�eli byt, kde hrozil požár od sví�ek. Poslední událostí v tomto období bylo �erpání vody 
v místní �ásti Mnichov. Jednalo se o v�tší množství vody ve sklep� rodinného domu. Po p�íjezdu na místo 
události se majitel�m poda�ilo zastavil p�ítok vody a poté hasi�i provedli od�erpání zbylé vody pomocí 
ponorného kalového �erpadla. 

  Ond�ej Chalupa - velitel JSDH 

Se za�átkem topné sezóny každoro�n� hasi�i likvidují zvýšený po�et požár� zp�sobených od komín�, 
kou�ovod� a spot�ebi�� paliv. Hasi�i d�razn� upozor�ují na d�slednost p�i jejich údržb�. Nej�ast�jší p�í�inou je 
v domácnostech dlouhodob� nedbalost, ale sv�j standard si stále drží práv� požáry zp�sobené provozem komín�, 
kou�ovod� a spot�ebi�� paliv. Že se nejedná o planou hrozbu, potvrzuje i statistika, kdy v našem kraji od komín�
a topidel vzniklo 63 požár� v roce 2009, v roce 2010 to bylo 74 požár�, 58 požár� v roce 2011 a v 1. polovin�
letošního roku 46 požár�. Vzhledem k za�ínající topné sezón�, p�inášíme informace o pravidelném �išt�ní, 
kontrolách a revizích komín�, kou�ovod� a spot�ebi�� paliv.  

Hlavní p�í�inou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba komínového t�lesa. I malé ne�istoty v komín� mohou 
snadno zp�sobit velké nep�íjemnosti, a� již dlouhodobé žhnutí a následný otev�ený požár, nebo otravu obyvatel 
domu jedovatým oxidem uhelnatým. Nezapomínejte proto na pravidelné �ist�ní komín� a vybírání sazí, 
stejn�  jako  na  kontrolu  technického  stavu  komínu  odborníky  -  kominíky!  Dle nového Na�ízení vlády 
�. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpe�nosti p�i provozu komín�, kou�ovod� a spot�ebi�� paliv, které 
nebylo ú�innosti 1. ledna 2011, je povinností majitele nemovitosti zajistit �išt�ní spalinové cesty, kontrolu 
spalinové cesty, a to ve lh�tách uvedených p�íloze �. 1 výše zmín�ného p�edpisu (viz. tabulka). Dále se provádí 
revize spalinové cesty odborn� zp�sobilou osobou nap�. p�ed uvedením spalinové cesty do provozu, p�ed 
vým�nou nebo novou instalací nového spot�ebi�e (nap�. kotle), nebo hodláte-li zm�nit druh paliva. 
O provedené revizi, kontrole anebo �išt�ní spalinové cesty vydá odborn� zp�sobilá osoba písemnou 
zprávu, která je d�ležitá nejen pro uplatn�ní p�ípadných nárok� v��i pojiš�ovn�. 

Lh�ty kontrol a �išt�ní spalinové cesty, vybírání pevných zne�iš�ujících �ástí kondenzátu a �išt�ní 
spot�ebi�e paliv za období jednoho roku 

Výkon 
p�ipojeného 

spot�ebi�e paliv 
�innost 

Druh paliva p�ipojeného spot�ebi�e paliv 

Pevné 
Kapalné Plynné Celoro�ní 

provoz 
Sezónní 
provoz 

do 50 kW 
v�etn�

�išt�ní spalinové cesty 3x 2x 3x 1x 

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x 

Výb�r pevných (tuhých) 
zne�iš�ujících �ástí a kondenzátu 

1x 
1x 1x 

nad 50 kW 

Kontrola a �išt�ní spalinové cesty 2x 
1x 1x 

Výb�r pevných (tuhých) 
zne�iš�ujících �ástí a kondenzátu 

2x 
1x 1x 

�išt�ní spot�ebi�e paliv 2x 
nejmén� podle 
návodu výrobce 

Pozor! Za�íná topná sezóna! 
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Dopl�ující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spot�ebi� paliv po dobu nep�esahující 

v sou�tu 6 m�síc� v kalendá�ním roce.  
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zd�ného komína pro spot�ebi�e na plynná paliva se lh�ty 

kontrol a �išt�ní �ídí lh�tami kontrol a �išt�ní spot�ebi�e na pevná paliva.  
3. P�i kontrolách a �išt�ní t�ikrát ro�n� se tyto �innosti provád�jí v p�im��ených �asových odstupech, 

p�i�emž mezi jednotlivými kontrolami nebo �išt�ními nesmí uplynout doba kratší 4 m�síc�.  
4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spot�ebi�e na pevná paliva v p�ípadech, kdy 

nelze zajistit topení jiným zp�sobem, se kontroluje a v p�ípad� pot�eby i �istí nejmén� jedenkrát za 
rok.  

5. Spalinová cesta ur�ená pro odvod spalin ze spot�ebi�e na pevná paliva sloužícího v živnostenské 
provozovn� k p�íprav� pokrm� se kontroluje a �istí nejmén� jedenkrát za dva m�síce.  

6. Ve stavb� pro rodinnou rekreaci se kontrola a �išt�ní spalinové cesty provádí nejmén� jedenkrát za 
rok.  

7. �išt�ní spot�ebi�e na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW v�etn� je možné provád�t 
svépomocí podle návodu výrobce, nejmén� však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou 
provád�ny jejich pravidelné kontroly odborn� zp�sobilou osobou.  

A co když dojde k požáru v komín�? 
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nejd�íve jej oznamte na tís�ovou linku 150 nebo 112. Požár sazí 

v komín� nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do p�íjezdu hasi��
se m�žete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dví�ky nebo ze st�echy do 
komína, nikdy však nejednejte riskantn�. D�ležit�jší je život a zdraví než majetek!!! 

Další bezpe�nostní zásady, které je nutné dodržovat, jako je nap�. umíst�ní a p�ipojení spot�ebi�e paliv, odvod 
spalin, dodržování bezpe�nostních vzdáleností, skladování tuhých paliv a další užite�né informace naleznete na 
stránkách Hasi�ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál www.izs-br.cz. 

Autor: Ing. Anna Slavíková - odd�lení prevence HZS MSK ÚO Bruntál 

D�kujeme všem ob�an�m za ú�ast ve volbách do krajských zastupitelstev a podporu KS�M. I díky Vašim 
hlas�m máme v kraji svého zastupitele - Fotise Fotopulose. 

ZO KS�M Vrbno 

Dne 7. 11. 2012 se v 15:00 hod koná v p�ístavb� M�stského ú�adu sch�ze místní organizace SON pro všechny 
�leny a ob�any, kte�í mají zájem o vysv�tlení a pou�ení ohledn� bydlení, ú�tování za služby a ostatní dotazy 
ohledn� bydlení.  

Program:
1. Hodnocení za rok 2012 
2. Seznámení �lenské základny s �inností celorepublikové SON 
3. Zm�ny ve vyhláškách a zákonech týkajících se bydlení 
4. Pr�b�h konference v Praze ze dne 6. 10. 2012 a volba nového vedení SON �R 
5. Sch�ze se zú�astní za vedení Krajského výboru místop�edseda SON �R pan Jan Vozárik. 

Zveme nájemníky obecních byt�, družstevníky, vlastníky byt� a dom�, �leny spole�enství vlastník� a ostatní 
ob�any k diskusi. 

Eduard Pe�ich 
p�edseda m. o. SON Vrbno pod Prad�dem  

Pod�kování 

Zpráva pro �leny místní organizace SON Vrbno pod Prad�dem a p�ilehlých obcí 
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V lo�ském roce jsem vás informoval o tom, že byly zahájeny práce na oprav� interiéru kostela Sv. Archand�la 
Michaela. Poda�ilo se dokon�it restaurování nást�nných maleb, nové sana�ní omítky, výmalba, dv� nová okna, 
osv�tlení.  

Letos byly prost�edky na opravu mén� než polovi�ní, ale p�esto jsme zvládli �ty�i nová okna, která jsou dílem 
stola�ské firmy pana Menzela. Další �ást osv�tlení, kterou provedla firma pana Hradila. Opravu �ásti �ímsy, která 
byla v havarijním stavu, toho se ujali pan Zedek a pan Rafaj. S nutným  zpevn�ním poloviny �ímsy nám velmi 
pomohla firma pana Kamenského. A nezbytnou montáž a demontáž lešení zajistil op�t pan Král.  

I když se to možná nezdá, je to kus práce a já všem, kte�í se na ní podíleli, up�ímn� d�kuji.  
Ovšem p�i t�chto opravách jsme zjistili velice nep�íjemnou skute�nost. A sice, že omítka na klenb�  zbývající 

�ásti kostela (lo� kostela), je ve velmi špatném stavu. Prost� padá na hlavu. U�inili jsme nezbytná bezpe�nostní 
opat�ení, aby mohly nadále probíhat bohoslužby, poh�by, p�ípadn� i tradi�ní váno�ní koncert, ovšem nelze �íct, 
na jak dlouhou dobu to takto m�že být. Na opravy takového rozsahu nemá farnost, jako vlastník, ani biskupství 
dostatek prost�edk�.  

Náš kostel je sice p�kný, jak se znovu a znovu dozvídám, ale také nezvykle velký a po dlouhá desetiletí nebylo 
možné provád�t žádnou údržbu v�tšího rozsahu. A to se na sou�asném stavu nemohlo neprojevit.  

Vím, že nejsem sám, kdo považuje kostel Sv. Michaela za d�ležitou a významnou dominantu m�sta Vrbna pod 
Prad�dem,  ale to samo o sob� nesta�í. Rozpo�et na nutnou opravu klenebních omítek v takovém rozsahu a prací 
s tím nutn� souvisejícími je tém�� sedm milión� korun. To je na jednu stranu opravdu moc pen�z, ale získání 
prost�edk� na tu �i onu v�c je v prvé �ad� otázkou priorit. Tak jak je vnímá samotná spole�nost. Žádný kostel, ani 
ten náš, nebyl postaven proto, aby vyd�lával peníze, aby se stal lukrativní stavbou. A p�esto nelze �íci, že je 
zbyte�ný. M�že se stát zbyte�ný, pokud jej budeme vnímat jen jako kulturní památku, turisticky zajímavý objekt 
nebo jen jako dominantu m�sta. Ale nikdy nebude zbyte�ný, pokud v n�m budeme vnímat místo, kde se �lov�k 
m�že  setkat  s  Bohem,  kde se m�že na chvíli zastavit a v tichu zamyslet, kde m�že do tohoto ticha šeptat slova 
o své bolesti, o své radosti, o svých nad�jích, kde m�že prosit o odpušt�ní a také o sílu odpoušt�t. Domnívám se, 
že toto všechno jsou v�ci, které �lov�k bude vždy pot�ebovat, která nebudou nikdy zbyte�ná. 

Miroslav Horák, fará� Vrbno pod Prad�dem.  
rkf.vrbnopodpradedem@doo.cz  

Mezi lidmi p�ibývají moderní „chytré“ telefony, které lze 
využívat pro zábavu i pou�ení. Práv� proto jsme uvítali nabídku 
poskytnout v rámci projektu „Technika v p�írod�“ ob�anského 
sdružení Campanula z Prahy d�tem z pátých až devátých t�íd 
ú�ast  na  seminá�ích   se   zam��ením   na   vytvá�ení,   na�ítání 
a využívání QR kód�. Projekt je podpo�en z Revolvingového 
fondu MŽP. 

Školení prob�hla na Sportovním gymnáziu ve Vrbn� pod 
Prad�dem, na Základní škole v Karlovicích, dále na ZŠ M�sto 
Albrechtice a chystají se ješt� nap�íklad na ZŠ Okružní 
v Bruntále. D�ti si vyzkoušely, jak systém funguje v p�írod�. Na 
zap�j�ených mobilech si vyhledávaly informace a vypl�ovaly 
tajenku. Ve druhé �ásti školení samy vytvá�ely odkazy na 
webových  stránkách,  kam  vkládaly  informace  o  škole  nebo 
o tématech, která je zajímají. Tyto informace najdete na 
webových stránkách www.taggmanager.cz ve stezkách kampan�
Technika v p�írod�. D�ti se zatím u�ily informace vkládat, ale 
pod vedením svých u�itel� budou postupn� texty m�nit, aby 
informovaly o své škole, t�íd�, sportovním klubu, zajímavé akci 
nebo o svém m�st� �i obci. 

Pokud si naši žáci pod vedením vyu�ujících zem�pisu, 
d�jepisu a informatiky p�ipraví dobrý textový i obrazový 

Nejen o tom, jak pokra�ují opravy našeho kostela 

Technika v p�írod� na Vrbensku 

Seznámení s tagglisty v terénu 
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materiál o památkách, zajímavostech a institucích na území m�sta �i obce je možné, že budou zve�ejn�ny i v on-
line informa�ním systému na stránkách www.dohaje.cz.  

N�která školení prob�hla v rámci projektu „Jeseníky v mobilu“, který byl podpo�en z programu Pro 
budoucnost Nadace OKD. V rámci tohoto projektu byl rovn�ž zpracován výukový list, který bude zdarma 
poskytnut školám. V p�ípad� zájmu tak u�itelé budou moci sami seznámit své žáky s on-line informa�ním 
systém, QR-kódy i jejich využitím v informování o p�írodních, kulturních i historických zajímavostech jejich 
regionu. 

Kate�iny Ko�í, ACTAEA - spole�nost pro p�írodu a krajinu  

Ocen�ní nejlepších žák� Moravskoslezského kraje
V pátek 19. 10. 2012 v Ostrav� prob�hlo ocen�ní nejlepších žák� Moravskoslezského kraje. Mezi dvacítkou 

nejlepších  byl  vybrán i žák kvinty Vojen Sadílek, který v lo�ském školním roce podruhé vyhrál v Praze Sout�ž 
v n�meckém  jazyce  a  stal  se  vít�zem  celorepublikového  kola.  Z  rukou  hejtmana  MSK Ing. Jaroslava 
Palase a nám�stkyn� hejtmana Mgr. V�ry Palkové dostal Certifikát a v�cné ceny. V minulosti m�la naše škola 
mezi vybranými nejlepšími žáky Moravskoslezského kraje v�tšinou sportovce za úsp�chy v rámci �eské 
republiky, Evropy i sv�ta. Byli to Jan Veli�ka, Lubomír Petruš, Filip Válek, Ji�í Paná�ek. 

Kriteria pro p�ijímací �ízení 2013/14 - obor 7942K/41
�ty�leté studium oboru Gymnázium se sportovní p�ípravou, denní forma studia

obor s talentovou zkouškou - p�ihlášky do 30. 11. 2012

1. Termíny  pro  p�ijímací  �ízení  stanoví  zákon  �. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném zn�ní 
a vyhláška �. 971/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci P	 ke vzd�lávání ve 
st�edních školách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

2. P�ijímací �ízení je �ízení dle správního �ádu (zákon �. 200/2004 Sb.). 
3. Obor je ur�en pro žáky z 9.t�. ZŠ a pro ty, kte�í splnili povinnou školní docházku nebo úsp�šn�

ukon�ili základní vzd�lávání p�ed spln�ním povinné školní docházky. 
4. P�ihláška  ke studiu se podává na ministerstvem p�edepsaném tiskopise v termínu stanoveném 

zákonem  s podpisem uchaze�e, v p�ípad� nezletilého uchaze�e i podpisem zákonného zástupce 
a s potvrzením léka�e o zdravotní zp�sobilosti ke studiu. Jako p�ílohu uchaze� p�ikládá kopii 
výstupního hodnocení ze ZŠ, kopie doklad� o úsp�ších v sout�žích, kopii dokladu o provedeném 
funk�ním vyšet�ení (nesmí být starší než p�l roku, m�že být zasláno dodate�n�, nejpozd�ji však 
do 8.1.2013) a p�ípadn� kopii dokladu z PPP o specifických poruchách u�ení (dyslexie, 
dysgrafie, apod.) 

5. Po�et míst oboru pro 1.kolo p�ijímacího �ízení: 30 
6. Talentová zkouška a motiva�ní pohovor s uchaze�em a trenérem je stanoven na 8.1. nebo 

10.1.2013. 
7. P�ijímací zkouška do tohoto oboru není stanovena. 
8. Hodnocení uchaze��: 
 20  bod�  -  za pr�m�rný prosp�ch 1,00 za druhé pololetí 8.t�. ZŠ, za každou dvojku  obdrženou 

z p�edm�t� �eský jazyk a literatura, 1. cizí jazyk, d�jepis, ob�anská výchova, zem�pis, 
matematika, p�írodopis, fyzika, chemie se ode�ítá 1 bod, za každou trojku 2 body, za každou 
�ty�ku 3 body. 

 50 bod� - talentová zkouška z t�lesné výchovy zam��ená na všestrannou p�ipravenost (testy VTP 
v t�locvi�n�), motiva�ní pohovor 

 20 bod� - za doložené dosažené sportovní výsledky ve zvolené sportovní specializaci 
 10 bod� - za doložené funk�ní vyšet�ení z akreditovaného pracovišt�
9. Vyhodnocení uchaze�� prob�hne na základ� dosažených bod� a bude stanoveno jejich výsledné 

po�adí. 
10. P�ijato bude celkem nejvýše 29 uchaze�� podle absolutního po�adí. Základní podmínkou 

pro p�ijetí je to, že uchaze� musí dosáhnout 55 a více bod�. 

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál,p�ísp�vková organizace  
Odlou�ené pracovišt� ve Vrbn� pod Prad�dem 
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11. Po�et míst na odvolání - jedno. 
12. Hodnocení uchaze�� bude ukon�eno nejpozd�ji do 13. 1. 2013. Seznam p�ijatých a nep�ijatých 

uchaze�� bude vyv�šen na webové stránce školy. 
13. V zákonem stanovené lh�t� budou všichni zletilí uchaze�i nebo zákonní zástupci nezletilých 

uchaze�� vyrozum�ni o p�ijetí �i nep�ijetí poštou. 

Tato kriteria platí p�im��en� i pro další kola p�ijímacího �ízení, pokud budou vyhlášena. 

Bližší informace najdete na www.sgvrbno.cz. 

Studenti gymnázia usp�li v celostátním finále
Každoro�ní podzimní soupe�ení student� st�edních škol v p�espolním b�hu vyvrcholilo republikovým finále 

dne 19. 10. 2012 v Hradci Králové.  

Naši školu zde reprezentovala šestice: Jakub Šesták, Marek Ohnoutka, Vojt�ch Matuš, Radek Strnadel , Ji�í  
Polcer a Patrik Thomas, která si díky vít�zství v krajském  kole (11. �íjna 2012 ve Frýdku -Místku) i okresním 
kole (29.zá�í 2012 v B�idli�né) vybojovala právo ú�asti v tomto prestižním souboji . Mezi  patnácti družstvy 
(každý kraj + po�adatelský  kraj) se rozhodovalo  o medailistech v sout�ži jednotlivc� i škol. Na rovinaté trati 
okolo St�íbrného rybníka za krásného slune�ného po�así si z našich student� nejlépe vedl Jakub Šesták, který si 
záv�re�ným  zrychlením  v  posledním  okruhu  vybojoval  bronzovou p�í�ku. Jako další z našich se umístil na 
19. míst� Vojta Matuš a state�n� bojoval  i Marek Ohnoutka, v cíli 21. V kone�ném hodnocení (s�ítá se umíst�ní 
�ty� nejlepších  student�)  se  nám  poda�ilo  za  suverénním družstvem Nového M�sta na Morav� získat druhé 
místo a nechat za sebou  družstva  Zlína,  Liberce, Trutnova, Vimperku, Prahy 4  i Letohradu. 
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Posilovna

Nabízíme
Pro zájemce, kte�í cht�jí pravideln� zlepšovat svá t�la, nabízíme 

pronájem školní  posilovny.  V  posilovn�  mohou  cvi�it   sou�asn�   asi 
4 osoby. Za hodinu cvi�ení v posilovn� si ú�tujeme 100,- K�.  
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Dále také nabízíme pronájem t�locvi�ny ve volných �asových blocích. V t�locvi�n�
m�žete využít i stojany na badminton. Pronájem t�locvi�ny �iní 150,- K� za hodinu. 
Domluvte se a p�ijd�te si na gymnázium domluvit �as vašeho pravidelného cvi�ení. Na 
jednoho ze skupinky bude sepsána smlouva o pronájmu.  

Ing. Jitka Krätschmerová, zástupkyn� �editele 

P�espolní b�h žák� ZŠ Vrbno
Dne 26.9.2012 se žáci naší školy zú�astnili okresního kola v p�espolním b�hu v B�idli�né. Za krásného po�así 

si Daniel Mikula (6.B) dob�hl pro 3.místo, Petra Štochlová (9. A) a Jakub Hrubý (9. A) pro 2. místo.                                                                    
V hodnocení jednotlivých kategorií družstev se naši žáci umístili následovn�: 
 mladší žáci    - 2. místo    mladší ža�ky - 7. místo 
 starší žáci      - 1. místo    starší ža�ky   - 3. místo 

Družstvo starších žák� se probojovalo do krajského 
kola.  

Krajské kolo se konalo dne 11. 10. 2012 ve Frýdku -
Místku. … Zde  Jakub Hrubý dob�hl v silné konkurenci 
t�sn�  za  stupni vít�z� na skv�lém 4. míst� a družstvo 
chlapc� (ve složení: Barton�k L., Darmovzal D., Hrubý 
J. a Simon V.) na 5. míst�.  Gratulujeme.  

    
   Zapsal: Šajer M. 

  
     

ZŠ informuje 
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Sportovní den na základní škole
12. �íjna 2012 se uskute�nil podzimní sportovní den základní školy. T�ídy sout�žily mezi sebou o titul 

nejzdatn�jší t�ída. Tentokrát si nejlépe vedla 9. B, druhá skon�ila 6. B a t�etí místo vybojovala 5. B. Vít�zné t�ídy 
obdržely sladkou odm�nu z rukou �editele. Všem ú�astník�m blahop�ejeme.              Vedení školy 
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V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc zá�í. Druhý graf ukazuje p�ehled pr�m�rných 
teplot v zá�í za roky 2000 až 2012. V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj� z naší meteorologické 
stanice. 

  

       

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

P�ehled teplot za m�síc zá�í 

�íjen do 23.
den hodina hodnota

teplota max 6.10 12:47 21,3°C
min 12.10 5:18 -2,2°C

rychlost v�tru 4.10 20:10 5,4m/s
náraz v�tru 4.10 20:09 14,8m/s
srážky m�sí�ní 63,2mm

za den 16.10 21,8mm
za hodinu 4.10 18:00-19:00 12,6mm

Zá�í 
den hodina hodnota

teplota max 4.9 11:14 26,1°C
min 21.9 3:48 0,2°C

rychlost v�tru 6.9 11:07 4m/s
náraz v�tru 26.9 11:23 10,3m/s
srážky m�sí�ní 62,4mm

za den 12.9 20,4mm
za hodinu 12.9 14:00-15:00 5,4mm

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Srážky v zá�í [mm] 19,2 14,1 15,9 13,7 114,3 77,7 6,7 164,1 16,4 62,4
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Adapta�ní pobyt I. stupe�
Spole�né zahájení školního roku nazvané "Za�ít spolu", se nám (1. - 5. ro�níku) posunulo o m�síc, ale i to 

m�lo své výhody. Za m�síc, strávený ve škole, se d�ti rozkoukaly a nov� p�íchozí žáci a prv�á�ci si našli mezi 
svými spolužáky kamarády. 

Areál Bohemalandu ve Zlatých Horách nám poskytl zázemí, jaké jsme pot�ebovali. Tém�� všechny aktivity 
jsme podnikali spole�n�. Nejvíce jsme ocenili prostor pro sportovní vyžití d�tí, které mohly na velkém h�išti 
vybít svoji energii - b�hání, skákání, fotbal, vybíjená, hon�ná, házení na koš, to vše jsme stihli. Klidn�jší povahy 
pak m�ly možnost kreslení chodníkovými k�ídami. Všechny výtvarné práce byly zdokumentovány:-) Ale nejen 
hraní bylo na po�adu dne. Odpoledne a na ve�er byly p�ipraveny hry a techniky na zlepšení vztah� ve t�íd�, 
komunikaci a poznávání rolí jednotlivc� v našem kolektivu. 

Následující den jsme navšívili hornické m�ste�ko Zlaté Hory a prošli se a posed�li na p�kn� upravené ulici, 
která m�stem prochází. S ohledem na za�ínající, ovšem stále krásn� proslun�ný podzim, jsme se museli vzdát 
možnosti ve�erního posezení u táboráku. Zpívání s kytarou jsme si tak nechali na st�edu, zkrátili si tak �ekání na 
p�íjezd autobusu a p�íjemn� tak uzav�eli tento adapta�ní pobyt. 

Mgr. Martina Hradilová, Fotka: AP 

Bylinky kolem nás
Každý z nás touží po št�stí a harmonii. Základem pro š�astný život je zdraví a už v tradi�ní �ínské medicín� je 

samoz�ejmostí propojení t�la i duše. Je však skute�ností, že o zdraví za�ínáme p�emýšlet až v nemoci. Ani tehdy 
se však nemusíme hned obracet k „chemii“, když nám velké bohatství nabízí p�íroda.  

Bylinky,  které  používáme,  mají  bohatou  historii.  Nejprve  se  užívaly  a  pozd�ji  i  p�stovaly  k  ob�adním 
a duchovním ú�el�m a pro své lé�ivé vlastnosti. T�ebaže se v dávných dobách znalosti o rostlinách ší�ily ústním 
podáním, už kolem roku 3000 p�.n.l. byly lé�ebné postupy zaznamenány na babylonských hlin�ných deskách. 

ZŠ Karlovice informuje 
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Mnoho  znalostí  o  bylinkách poskytují také díla mnich�, kte�í zakládali klášterní zahrady, kde p�stovali bylinky 
a studovali jejich lé�ebné ú�inky. Ne nezajímavé je nap�. zjišt�ní, že bylinky se objevují nejen v Bibli, ale také 
v mnoha dílech literát�. Shakespeare psal s rozkoší znalce o více než osmdesáti bylinách a divoce rostoucích 
kv�tinách.  Je  z�ejmé,  že  znal  jejich  použití  i  symboliku  a  do  dnešních  dn�  nalezneme  po celém sv�t�  
tzv. Shakespearovské zahrady, které mají p�ísn� stanovený výb�r rostlin. 

 Po mnoha desetiletích, kdy stály bylinky jakožto pomocník v kuchyni i p�i lé�b� r�zných neduh� na okraji 
zájmu, jsme však sv�dky jejich renesance. Lidé si stále více uv�domují význam p�írodních produkt� a používají 
bylinky v kuchyni, k lé�ení zdravotních obtíží, vyráb�jí si vlastní kosmetické a toaletní p�ípravky a bylinky 
využívají i k udržování �istoty v domácnosti. 

  Proto jsme i my- u naší krásn� renovované školy- založili malou, víceú�elovou, byliná�skou, školní zahradu. 
„Ob�tovali“ jsme pár dní prázdnin i volného �asu v zá�í a sadili a sadili. Mnohé byliny lze užít na více zp�sob�, 
takže m�žeme uspokojit širokou škálu zájm� relativn� malým po�tem rostlin. Z rostlin, které zatím máme, jsou 
zastoupeny  kuliná�ské,  léka�ské,  kosmetické  i  aromatické.  Krom�  mnohostranného  použití  jsou  tyto byliny 
i nádhern� kvetoucími rostlinami, které vábí motýly, v�ely a ptactvo do zahrady. 

Sylva Bu�ková 

A tak jsme za�ali:-)
V posledních zá�ijových dnech se pomalinku rozjížd�l úpln� nový zájmový útvar, který má oficiální název 

"Digifoto je p�ece in". Po první sch�zce jsme m�li trochu obavy, že ani možnost fotit se špi�kovým fotoaparátem 
d�ti nezaujme, protože na první sch�zku p�išli jen t�i zájemci. Ovšem druhá sch�zka se 6 d�tmi a t�etí setkání, na 
které p�išlo 15 nadšenc�, zmín�né obavy rychle zahnaly pry�. 

Proto si spole�n� držíme p�sti, abychom se v záv�ru roku mohli pochlubit nejen krásnými fotografiemi, vlastní 
fotoknihou, ale i získanými zkušenostmi p�i fotografování. 

Martina Hradilová a Kate�ina Mikulášková 
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Okresní florbalová liga
Ve �tvrtek 18. 10. 2012 se v t�locvi�n� školy konal první turnaj Okresní florbalové ligy. Proti lo�skému 

ro�níku  se  tohoto  turnaje  zú�astnilo  8  družstev  základních  škol  z  celého  okresu. Naše družstvo nastoupilo 
v oslabení pro nemoc Marka Mikuláška a zran�ní Víti Blahuše. P�es nepoda�ený první zápas se ZŠ Vrbno pod 
Prad�dem  však  naši  chlapci  ukázali, že  um�jí  zabrat  a  vybojovali  si  kone�né  šesté  místo,  což  je   slušné 
v porovnání s výškovou a v�kovou 
p�evahou žák� ostatních škol. Naše 
družstvo bojovalo ve složení: Filip 
Lan�i, Lukáš Mohyla, Nik Czasch, 
Milan Krištofori, Alex Scheffler a Aleš 
Mrázek. 

Kone�né po�adí: 
1. ZŠ Vrbno pod Prad�dem 
2. ZŠ B�idli�ná 
3. ZŠ Bruntál, Jesenická 10 
4. ZŠ M�sto Albrechtice 
5. ZŠ Rýma�ov 
6. ZŠ Karlovice 
7. ZŠ And�lská Hora 
8. ZŠ Horní Benešov 

Mgr. Martina Brachtlová 
Fotka: florbal 

Beseda s Policií �R
Ve �tvrtek, 11. �íjna 2012, prob�hla na naší škole- pro žáky 6. - 9. ro�níku - zajímavá beseda s p�íslušníky 

Policie �R. Vrchní asistenti pprap.. Bronislav Polášek a pprap. Tomáš Keiling z obvodního odd�lení ve Vrbn�
pod Prad�dem velmi fundovan�
hovo�ili zejména o práci po�ádkové 
policie. Vysv�tlili nám poslání 
po�ádkové policie, upozornili na 
rozdíly mezi ní a nap�. dopravní, 
kriminální, železni�ní nebo leteckou 
policií. Žáci se informovali na 
podmínky p�ijetí k policejním útvar�m 
- na školy, psychotesty, fyzické 
p�edpoklady, ale také nap�íklad na 
míru korupce mezi p�íslušníky. 
Asistenti nám p�edvedli vycházkovou 
i pracovní uniformu, upozornili nás na 
specifika uniforem pracovních - 
rozdíly nap�. u p�íslušník� po�ádkové 
policie, pyrotechnik�, psovod� apod. 
Objasnili nám, kde všude se s nimi 
m�žeme setkat, pro� se n�kdy lidé, 

neznalí zákona, mohou pohoršovat nap�. nad tím, že policejní auto p�ejede dopravní nehodu a nezastaví u ní... 
	e� ale došla také na drogovou závislost, omezování osobní svobody, domácí násilí apod. Ješt� po skon�ení 
besedy se n�které d�ti individuáln� informovaly na možnosti �ešení konkrétních p�ípad�.  

D�kujeme a t�šíme se na další spolupráci.  
Sylva Bu�ková 

P�ipravujeme….
  6. 11. 2012  Uspávání brou�k� - sraz v 17:00 u ZŠ 
16. 11. 2012  Papu�ový bál - ve 20:00 v t�locvi�n� školy 
22. 11. 2012  T�ídní sch�zky 15:00 - 16:00 
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Karlovická škola v prom�nách
Podzim se dostává do druhé poloviny, hý�í novými barvami a naše stoletá školní budova vym�nila b�hem 

krátké doby starý šedivý pláš� za nový. 
Podobná, i když pomalejší zm�na, probíhá i v interiéru budovy. Snaha o postupnou modernizaci byla 

korunována v minulém školním roce, kdy se nám poda�ilo získat na zlepšení vybavení tém�� t�i miliony korun. 
Získané finan�ní prost�edky byly použity na nákup interaktivních tabulí a vybudování nové po�íta�ové u�ebny, 
byly provedeny celkové rekonstrukce n�kolika t�íd, nakoupeny u�ební pom�cky a vybavení do celé �ady 
p�edm�t� a volno�asových aktivit. 

Sm�r naší cesty považujeme za správný. Potvrzením kvality školního vzd�lávacího programu, který klade 
d�raz na samostatné myšlení žák�, individuální p�ístup u�itel� a využívání moderních vyu�ovacích metod, jsou 
pravideln� nadpr�m�rné výsledky našich žák� ve srovnávacích testech spole�nosti Kalibro a �eské školní 
inspekce.  

Mohu  tedy  s pot�šením konstatovat, že naše škola v novém kabát� se p�em��uje v moderní úsp�šnou školu 
21. století.               Mgr. Bc. Rostislav N�mec - �editel školy našich d�tí 

Jménem d�tí a pedagog� Základní školy speciální d�kujeme majitel�m „Hosp�dky u Ji�ího“ za jejich 
charitativní �innost ve prosp�ch hendikepované mládeže. Každoro�n� na za�átku a na konci školního roku 
umož�ují žák�m pobyt v jejich areálu s volno�asovým vybavením a zdarma jim poskytnou ob�erstvení ve form�
sladkých  pohár�  nebo  velmi  dobré  pizzy.  Majitelé  hosp�dky  vždy  s  námi pobesedují o své náro�né práci,  
o okolní p�írod� a zajímají se o vzd�lávací a výchovné pokroky u d�tí. My se snažíme být na tato setkání 
p�ipraveni a s d�tmi vyrábíme drobné dárky z p�írodnin a r�zných materiál�, abychom podpo�ili p�irozené u�ení 
žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami.  Tyto akce se stávají již tradicí a my za n� velmi  d�kujeme. 

Bc. Šárka Glacová, t�ídní u�itelka  
Mgr. Miloslav Huml, t�ídní u�itel a koordinátor EVVO 

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

  

Pod�kování 
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Karlova Studánka - V Karlov� Studánce 
d�ti  uspaly  sluní�ko  a  prošly  se  po  obci 
s lampiony. P�íjemná podve�erní podívaná 
se odehrála ve �tvrtek 27. zá�í. 

Konec zá�í pat�í mezi nejúžasn�jší období 
v láze�ském prost�edí Karlovy Studánky. 
Každoro�n� po�ádají místní v obci 
lampionový pr�vod s pestrým podzimním 
programem. D�ti se se svými rodi�i a hlavn�
s r�znobarevnými lampiony sešly vedle 
obecního ú�adu, kde se podívaly na 
p�ipravenou pohádku o sluní�ku a dozrálým 
obilím. „Každý rok se vymyslí úpln� nové 
téma a trasa pr�vodu, aby to d�ti m�ly 

pokaždé jiné. Jednou se zabýváme, 
pro� je barevné listí, pro� jde sluní�ko 
spát, jak se  sbírají   houby,   uspávání   
brou�k� a spoustu dalšího. Pokaždé 
vymyslíme n�co z podzimu, aby d�ti ze 
všeho m�ly p�íjemný   zážitek,“    �ekl   
vychovatel z Karlovy Studánky Pavel 
Patterman. 

Radost v o�ích byla opravdu vid�t na 
každém dít�ti. Po zhlédnutí pohádky 
spole�n� se sluní�kem se s lampiony 
prošly po láze�ské obci. U malého 
rybníka d�ti nakonec uspaly 
doprovázející sluní�ko. V programu je 
ale ješt� �ekalo poušt�ní sví�ek a stezka 
odvahy, která ale v Karlov� Studánce 

není strašidelná. Na 
konci    procházky   d�ti 
s rodi�i �ekal zapálený 
ohe�     se      špeká�ky 
a teplým �ajem. Na akci 
p�ijely rodiny z Vrbna 
pod Prad�dem, Krnova, 
He�manovic a z okolí 
Karlovy Studánky. 
„Hodn� se mi akce 
líbila. Krásné bylo 
sluní�ko,   které    m�lo 
u rybní�ka p�ipravenou        
postel a my ho nakonec 
všichni uspali,“ v záv�ru 
se pochlubila malá 
Verunka. 

Studio STA o.s.  
Autor a foto: 

Radek Vráblík 

D�ti v Karlov� Studánce uspaly sluní�ko 
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P.S. Cht�la bych pod�kovat vedení m�sta za vy�ízení dotace a také  pracovník�m firmy Fousek z Krnova, kte�í 
se podíleli na její realizaci, za jejich velmi dobrou spolupráci, ochotu a poctivou práci. Zahradu si zatím užíváme 
s d�tmi ze školky, ale od jara bude p�ístupná i pro ostatní d�ti.                        

M. Nováková, �editelka MŠ Ve Svahu   

Klubí�ko se vydalo na Prad�d autobusem
V úterý 9. �íjna vyjel pod televizní vysíla� na Prad�du autobus, který sem letos po�tvrté a letos naposledy 

vypravila se souhlasem státní ochrany p�írody spole�nost Veolia Transport Morava. V n�m cestovala s jinými 
také sedmat�icetiletá paní Alžb�ta a radovala se možná víc než jiní. Poprvé za sv�j život se dostala na Prad�d, se 
svým zdravotním omezením by totiž trasu ozna�ovanou v pr�vodcích jako snadná, vhodná rovn�ž pro seniory, 
nezdolala. A po�así výprav� lidí, kte�í jsou držiteli pr�kazek zdravotn� postižených a zdolávají v život� bezpo�et 
bariér, útrap a omezení, v úterý opravdu p�álo. Ješt� ráno nejvyšší moravskoslezský vrchol tonul v mlze a teplota 
se držela pod bodem mrazu, p�ed polednem se vy�asilo a z vyhlídkové v�že mohli všichni koukat hodn� daleko, 
až ke kopc�m Beskyd, Krkonoš �i Tater. Zimní bundy a �epice se návšt�vník�m hor hodily. "Jsme opravdu rádi, 
že jsme mohli na Prad�d zásluhou autodopravce vyvézt naše dnes už velké d�ti. D�kujeme za tu p�íležitost, 
autodopravci pat�í naše veliké pod�kování, mnohým asi splnil velký sen,"  �ekla Hana Kauerová za vrbenský klub 

Klubí�ko informuje 
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rodin, pe�ujících o d�ti se zdravotním postižením Klubí�ko (na snímku). V��í, že letošní výjezdy nebyly 
poslední: "Dnes sice v autobusu necestoval nikdo na vozí�ku, ale mnozí chodí s francouzskými holemi, jsou tu 
lidé se sníženou mobilitou a jiným hendikepem. P�áli bychom i dalším lidem, aby se mohli na Prad�d tak jako my 
vyvézt a rozhlédnout se."  

Den s ukázkou canisterapie a polohováním d�tí
Vrbenské Klubí�ko p�ipravuje na úterý 6. listopadu od 14:30 hodin den s psími kamarády v rámci svého 

n�kolikaletého projektu Canisterapie - psi pomáhají d�tem vyžadujícím zvláštní pé�i. Zve p�itom do Klubí�ka na 
p�átelské setkání s ukázkou canisterapie ty rodiny z našeho m�sta i okolních obcí, kde mají d�v�átko nebo 
chlapce se zvláštními pot�ebami, dít� vyžadující trvalou rehabilitaci, cvi�ení, mnohdy také 
�ty�iadvacetihodinovou pé�i. Do Vrbna p�ijedou z Hrabyn� zástupci ob�anského sdružení Dogma pro soužití 
�lov�ka se psem ve spole�nosti i se svými speciáln� cvi�enými canisterapeutickými pejsky a možná také velkým 
papouškem. Vracejí se za dlouholetými kamarády a t�ší se na ty nové, které potkají poprvé.  

„Zveme srde�n� do Klubí�ka nové d�ti, maminky, táty i prarodi�e. Rádi bychom se p�edstavili, nabídli 
kontakty, prostory pro hry, poznávání i terapeutické prost�edky Klubí�ka. Canisterapie pat�í k tomu nejlepšímu 
v našich aktivitách, d�ti své psí kamarády milují, vždy se na n� t�ší. Zástupci sdružení Dogma nabízejí zájemc�m 
ukázky polohování dít�te na t�le, �i t�lech ps�, které m�že pomoci k uvol�ování spasticity svalstva, p�ináší d�tem 
nové vjemy, blízkost milého, krásného a �istého zví�ete, které je tu pro n�j, p�ipraveno pomáhat a být dít�ti 
nejlepším kamarádem,“ uvedla Mgr. Alena Kiedro�ová za Sdružení rodi�� a p�átel zdravotn� postižených d�tí 
Eva, které Vrbenské Klubí�ko provozuje.  

Canisterapie se p�ipravuje podle individuálního plánu pro dít�, jak vychází z jeho hendikepu a pot�eb. Využívá 
se samoz�ejm� nejen pro d�ti, ale také pro dlouhodob� nemocné, upoutané na l�žko �i využívající invalidní 
vozí�ek. Vhodná je také pro seniory, kte�í jsou opušt�ní a trpí depresemi, kte�í v kontaktu s živým milým tvorem 
pook�ejí, vzpomenou na vlastního psa, kterého mívali, rozpovídají se. Existují také aktiviza�ní formy 
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canisterapie, které se p�ipravují i pro vybrané skupinky klient�. D�ti z Klubí�ka m�ly opakovan� pejsky 
z Dogmy na svých letních táborech, ale byli spole�n� také v zim� na horách. Mohli se svézt na speciální 
�ty�kolce tažené psy, nebo na sn�hu ve speciálních saních. Tyto zážitky posilují sebev�domí d�tí, u�í je 
p�ekonávat strach z neznáma, z nového prostoru i nového prožitku. 

Terapeutka Dogmy Andrea Machá�ková Klubí�ká��m vzkázala zprávou z mobilu: „Moc se na vás t�šíme!“ 
Uvidíme, které psy tentokrát naloží do speciálního vozí�ku za auto a p�ivezou, bude-li to husky, retrívr, foxteriér, 
kernterié�i, novofunlan�ani s hebkou, jakoby hedvábnou srstí nebo jiní kamarádi. Akce je podpo�ena grantem 
M�sta Vrbna pod Prad�dem, není a nem�že ovšem být ur�ena široké ve�ejnosti. Je pozvánkou práv� pro nové 
rodiny pe�ující a vychovávající d�ti se zdravotním hendikepem a ty se musí cítit v Klubí�ku dob�e, bezpe�n�. 

Klubí�ká�i 
   

Vrbenské Klubí�ko funguje v p�ízemí levého objektu Domu s pe�ovatelskou službou na Husov� ulici 627 
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M�síc zá�í prob�hl ve znamení hore�ných p�íprav ,,Týdne sociálních služeb", který každoro�n� vyhlašuje na 
m�síc �íjen Asociace poskytovatel� sociálních služeb �R pod 
záštitou MPSV. Letošní program byl pe�liv� vybírán tak, aby 
uspokojil co nejširší paletu zájm� z �ad klient� i návšt�vník�
Domova. Ve snaze eliminovat nevyzpytatelnost po�así jsme pro 
tuto akci zap�j�ili od obcí Hol�ovice a He�manovice dva 
velkokapacitní stany, které jsme instalovali na nádvo�í. 

V pond�lí 1. �íjna zahájila letošní oslavy �editelka domova,  
Mgr. Pavla Žaludová. Po úvodním p�ivítání p�išla na �adu 

krnovská 
cimbálová 

muzika Cvilí�a, 
kterou vyst�ídalo 
jako vždy 
mistrn� zvládnuté vystoupení bruntálského tane�ního souboru 
Stonožka.  

Ve st�edu bylo na programu již tradi�n� velmi žádané 
vystoupení bruntálské tane�ní skupiny Dambra. Mladá d�v�ata 
s vypracovanými t�ly v orientálních kostýmech jsou vždy 
zárukou krásné podívané. Aby si na své p�išli rovn�ž milovníci 
mluveného slova, p�ipravili jsme na záv�r st�ede�ního odpoledne 
pohádkové p�edstavení O princezn� Julince a drakovi 

Brundibárovi v podání bruntálského divadelního souboru Magnet. 
V pátek 5. �íjna nás p�ijela pot�šit oblíbená country skupina 

Letokruhy z P�erova. Tane�ní parket byl hned od úvodních tón�
zapln�n mobilními i imobilními klienty, zam�stnanci i hosty, kdo 
netan�il, alespo� zpíval. B�hem p�estávky prob�hla o�ekávaná 
p�ehlídka historických kostým�, letos v�novaná období gotiky. 
Modelové v nádherných šatech z �ad zam�stnanc� i host�
Domova, sklidili zasloužený potlesk. Jako p�edposlední 
vystoupily Haví�ovské babky s pásmem ostravsko-haví�ovských 
písní a tanc�. Záv�r letošních oslav pat�il, stejn� jako vloni, 
recesistickému vystoupení „mužoretek“ z Píse�né, tedy 
exhibi�nímu vystoupení ryze ženské disciplíny v podání muž�. 
Pánové byli zkrátka úžasní a dokázali rozesmát úpln� všechny. 

Jejich p�edstavení 
provázel bou�livý 
potlesk od za�átku až do konce. Tato humorná te�ka uzav�ela 
oslavy Týdne sociálních služeb 2012. S uspokojením m�žeme 
konstatovat, 

že  se    nám 
v Domov�
pro seniory 

Vrbno 
poda�ilo 
naplnit 

letošní motto:  

„ABY SE �LOV	K CÍTIL BÝT �LOV	KEM.“

Ze života senior� - Týden sociálních služeb 
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Název p�ednášky:   NEJLEPŠÍ SPOJENCI LEDVIN                                         
  �ím trpí ledviny a mo�ové cesty?  

KDY: �tvrtek 8. listopadu 2012 
KDO: Ing. V	RA ODSTR�ILOVÁ 

Návšt�vníci p�ednášky se dozv�dí, jakou funkci v našem t�le plní ledviny 
a mo�ové cesty. Dále zjistíme na jaké potraviny se máme zam��it, abychom 
jim tento úkol usnadnili a p�edešli tak nejrozší�en�jším nemocem mo�ových 
cest. Také budou p�edstaveny nejznám�jší nemoci ledvin a mo�ových cest, 
mezi které pat�í zejména zán�ty.  Následovat budou také rady, jak t�mto 
problém�m p�edcházet a jak je lé�it. 

Název p�ednášky: NAPLNÍ SE P�EDPOV�DI MAYSKÉHO 
          KALENDÁ�E?

KDY: �tvrtek 22. listopadu 2012 
KDO: Mgr. LIBOR VOTO�EK 

Je rok 2012 rokem posledním?
Každého �lov�ka zajímá budoucnost, ale už ne každého zajímá minulost. 

Ur�it� mi dáte za pravdu, že pokud neznáme svoji minulost, sv�j p�vod, svoji 
identitu a ko�eny, jak m�žeme správn� vnímat svoji budoucnost? Pokud jsem 
jen senza�ní shluk náhod, pro� by m� m�la zajímat moje budoucnost? Rok 
2012 JE ur�it� p�elomový, ale s nejv�tší pravd�podobností NE ten poslední. 
Konec roku se blíží a my si pokusíme p�edstavit, co nás �eká v blízké 
budoucnosti a co prožíváme již dnes. 

Na záv�r p�ednášek budou jako vždy p�ipraveny ochutnávky 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. 

Na prvním kuliná�ském dnu 22. 9. 2012 se nás ve St�eše sice 
nesešlo mnoho, o�ekávali jsme v�tší návšt�vnost vrbenských 
ob�an�. P�esto, kdo p�išel, nelitoval. Velmi dob�e se zde všichni 
ú�astníci pobavili.  

Své sout�žní pomazánky a babské rady nám 
p�inesli nejen zdejší, ale p�ijelo i osm sout�žících 
hospodyn�k z He�manovic a Ludvíkova. Hodnoceno 
bylo 19 pomazánek a hlavní cenu p�evzala paní Eliška 
Kory�anská z Vrbna. Její „Sloní pomazánka“ byla 
porotou ohodnocena, jako vít�zná. Získala krásnou 
v�cnou  cenu  -  kuchy�skou  45  dílnou  soupravu, ale 
i ostatní sout�žící do pátého místa byli odm�nili 
v každé kategorii p�knou cenou.  

Bohatou ochutnávkou se zde prezentoval také náš 
polský partner z obce Wilamowice Nyskie, který �asto 

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

Kuliná�ský den 

autor loga:  
Martin Matela 
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reprezentuje Opolské vojvodství na r�zných gastro akcích a akcích cestovního ruchu i v zahrani�í. Jsme rádi, že 
jezdí i za námi do Vrbna. Svoji gastronomickou šikovnost nám zde úsp�šn� p�edvedli i studenti St�ední odborné 
školy v Bruntále. Ve školní kuchyni p�ipravili a vyrobili k ochutnávce r�zné pomazánkové speciality a nápadité 
chu�ovky, které rychle mizely z rautového stolu.  

Lidé nám p�inesli i r�zné „Babské rady“ se kterými Vás postupn� seznámíme prost�ednictvím m�stského 
Zpravodaje, kde zve�ejníme pr�b�žn� i všechny sout�žní pomazánky.  

Záv�rem chceme sd�lit naše pod�kování, které pat�í p�edevším kolektivu pracovníku St�echy, za vytvo�ení 
dobrých podmínek pro po�ádání této akce. Podobn� d�kujeme všem sout�žícím Vrbe�ák�m, ob�an�m 
z He�manovic a Ludvíkova, porotc�m, �lenkám sdružení t�lesn� postižených Prad�d, paní Valí�kové z Klubí�ka, 
SOŠ v Bruntále a �len�m Spolku P�átelé Vrbenska. Vytvo�ili jste p�íjemnou a p�átelskou atmosféru na této první 
gastro akci m�sta. Projekt byl finan�n� podpo�en grantem M�sta Vrbna pod Prad�dem 

„Domácí recepty t�í nejlepších pomazánek  
z Vrbenského kuliná�ského festivalu“ 
1. cena - Eliška Kory�anská - zástupce sdružení  
t�lesn� postižených Prad�d z Vrbna p. Prad.   

Sloní pomazánka 
500 g m�kkého salámu 
1 tatarská omá�ka (Majolka) 
1 Moravanka 
Postup p�ípravy receptu: 
Salám a Moravanku pomeleme na masovém mlýnku,  
p�idáme tatarskou omá�ku, nebo Majolku,  
dle vlastní chuti. Použijeme na chlebí�ky. 

2. cena - Magda Valí�ková - Klubí�ko Vrbno p. P. 

Karl�v pivní mls
150g smetanového sýra 
100g nivy 
100g pivního sýra 
150g pomazánkového másla (neochucené) 
st�ední cibule (jemn� nakrájená), chilli + pep� podle  
chuti, smetana (max 100g) 
Postup je z�ejmý, vymíchat, �edit tekutou šleha�kou. 

3. cena - Svobodová Eva - zástupce sdružení  
t�lesn� postižených Prad�d z Vrbna p. Prad. 

Vají�ková pomazánka
7 va�ených vají�ek 
3 tavené smetanové sýry 
15 dkg Ramy (másla) 
3 lžíce Dijonské ho��ice 
3 lžíce majonézy, s�l 
Vše rozšleháme se žloutky, p�idáme: bílky,  
4 sterilované okurky nastrouhané na jemno, 
30 dkg šunky - nakrájíme na tenké kousky.  
Cca 1 kg pomazánky.      

Další recepty a rady najdete v prosincovém Zpravodaji. 

Za Spolek P�átelé Vrbenska, Karel Michalus
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Orientální tance 
Mate�ské centrum Kominí�ek Karlovice zve všechny tance chtivé na lekce 

Orientálních tanc�. Tan�íme každý �tvrtek 15:30 hod v t�locvi�n� základní školy 
v Karlovicích. Tane�nice budou rozd�leny do skupin podle pokro�ilosti a v�ku. 
Poplatek bude �init od 10,-K� do 25,-K� za lekci. Bude možnost zap�j�ení šátku 
zdarma. Další informace na tel. 733 719 528 (Lucka Hustáková). 

Sou�asn� s tanci probíhá v druhé polovin� t�locvi�ny cvi�ení rodi�� s d�tmi . Jste 
srde�n� všichni zváni. 

Informace z Karlovic 
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Mate�ské centrum Kominí�ek ve spolupráci s Obcí Karlovice, Základní školou a Mate�skou 
školou Karlovice a TJ Sokol Karlovice zvou na 

Mikulášský jarmark 

který  se  uskute�ní  1.  prosince  2012 od 14:00 hod na fotbalovém h�išti 
v Karlovicích. Op�t p�ijde Mikuláš v 15 hodin a 17 hodin i se svými pomocníky. P�ineste si 
balí�ky pro d�ti (klidn� i dosp�lé) ozna�ené jménem i p�íjmením, sami si tak rozhodnete, co vaše d�ti dostanou. 

T�šte se na rukod�lné výrobky - karlovickou keramiku, perní�ky, svícny a mnoho dalšího. Ob�erstvení 
zajišt�no. 

Pro více informací m�žete napsat na email:  mc.kominicek@seznam.cz , p�ípadn� volat na tel. 605 403 170. 

„Místo setkávání, vzd�lávání a zábavy pro Kominí�ek“ 
Dne 4.10.2012 prob�hlo v prostorách Základní školy Karlovice slavnostní otev�ení místnosti „Místo setkávání, 

vzd�lávání a zábavy pro Kominí�ek“. Otev�ení prob�hlo za ú�asti zástupc� a �len� mate�ského centra, školy, 
obce a množství d�tí, pro které p�edevším byla místnost vybudována.  

Projekt byl realizován v pr�b�hu prázdnin a zá�í a nyní už �eká na svoje první návšt�vníky. 
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Napl�ujeme své poslání
Ob�anské sdružení St�elecký klub Vrbno pod Prad�dem ve svých stanovách se mezi 

svými cíli zavazuje k rozši�ování �ad držitel� zbrojního pr�kazu. Proto, když byl 
St�elecký klub Vrbno pod Prad�dem osloven 16. zá�í 2012 panem Mgr. Zgažarem ze 
Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál, jestli by mohl uspo�ádat školení pro 
zájemce z �ad student� posledních ro�ník� gymnázia a zájemc� z �ad profesorského 
sboru, tak neváhal a souhlasil s uspo�ádáním školení. 

Když nám za�al posílat pan profesor jména zájemc�, tak jsme byli mile p�ekvapeni 
zájmem o problematiku zbraní a st�eliva. Na školení, které jsme tedy uspo�ádali ve �tvrtek 18. �íjna 2012 na 
gymnáziu na Dukelské, se sešlo deset zájemc� o zbrojní pr�kaz z �ad ve�ejnosti - student� a pedagogických 
pracovník� gymnázia.  

Nutno také podotknout, že jakožto ob�anské sdružení (nezisková organizace) jsme uspo�ádali školení pro 
všechny zájemce zdarma (cena obvyklá je v rozmezí od jednoho do p�ti a p�l tisíce korun). Protože je ale 
sou�ástí zkoušky odborné zp�sobilosti žadatel� o zbrojní pr�kaz i st�elba z krátké a z dlouhé kulové ru�ní palné 
zbran� (pistole a malorážka), tak jsme na 20. �íjna 2012 p�ed p�eborem sdružení uspo�ádali ostré st�elby, kde si 
mohli zájemci vyzkoušet st�elbu ze zbraní, které bývají u zkoušek. Všichni ú�astníci školení této možnosti 
využili. St�íleli jsme z kvalitních výrobk� �eské zbrojovky, z pistole �Z-75 a z malorážky Brno mod. 2. 

Považuji ovšem za nutné zd�raznit, že cílem sdružení není vytvá�ení militantní, ozbrojené, spole�nosti nebo 
vznik  ozbrojeného  extremistického hnutí. Sdružení vzniklo za ú�elem uskute��ování sportu a zájmové �innosti 
a zbran� považuje za sportovní ná�iní, nikoli za prost�edek k uskute��ování mocenských tužeb. Cílem sdružení je 
jen rozší�it po�et p�íznivc� tohoto nerozší�eného, i když p�ekrásného, sportu. 

Ostré st�elby a p�ebor sdružení
Na své ustanovující �lenské sch�zi a volební ch�zi 

stanovila  valná  hromada  ostré  st�elby  z malorážky 
a pistole na sobotu 20. �íjna 2012, 9 hodin ráno. Na 
t�chto  st�elbách,  které  se  uskute�nily na st�elnici 
Ing. Ji�í Janda v k.ú. Ludvíkov pod Prad�dem, se sešlo 
celkem 13 st�elc� z �ad ve�ejnosti i �lenské základny 
st�eleckého klubu.  

Rovn�ž se m�l uskute�nit v tento den i p�ebor 
sdružení, kterého se podle propozicí mohl zú�astnit 
�len St�eleckého klubu Vrbno pod Prad�dem nebo 
žadatel o �lenství. P�ebor se m�l uskute�nit ve st�elb�
z malorážky na 50 metr� s otev�enými mí�idly. 
Celkem  se  ale  st�eleb  zú�astnili  jen   dva   �lenové 
a jeden zájemce o �lenství, a tak se p�ebor nekonal. 
(n�kte�í si spletli st�elnici a šli na mysliveckou�) Dále 
se ú�astnilo 10 zájemc� o zbrojní pr�kaz z Bruntálu, 

St�elecký klub Vrbno pod Prad�dem 
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kte�í si zast�íleli z devítimilimetrové pistole a z malorážky. Jedna zájemkyn� se rozhodla vyzkoušet i st�elbu 
z brokové zbran�.  

Celkem jsme st�íleli dv� a p�l hodiny ze dvou pistolí, jedné malorážky a brokové kozlice.  

Ustanovující �lenská sch�ze a volba výboru 
V minulém �ísle Zpravodaje jsme upozornili �tená�e, že je svolána na 10. �íjna 2012 ustanovující �lenská 

sch�ze a volební sch�ze. Na této �lenské sch�zi jsme si zvolili zbývající �leny výboru. Na pozici tajemníka jsme 
jednohlasn� zvolili Dagmar Demlovou a za zbývajícího �lena výboru hydrologa a gymnaziálního profesora Mgr. 
Davida �echa, kterého si m�žete pamatovat, když vám vysv�tloval p�vod vzniku povodn� v roce 1997.  

Dále valná hromada schválila ve funkci stávajícího p�edsedu. 

Oce�ujeme úsp�chy
Výbor St�eleckého klubu 

Vrbno pod Prad�dem ud�lil 
jednohlasn� na návrh p�edsedy 
�estné �lenství paní Jitce 
Stiborové za dorostenecké 
úsp�chy v b�hu na lyžích a za 
sedm      mistrovských     titul�
v Sokolovském závod� branné 
zdatnosti. 

Více obrázk� naleznete na 
našich webových stránkách 
www.skvrbno.estranky.cz

Za st�elecký klub Radek 
FABIAN, p�edseda 

Foto: Mgr. Zgažar, Mgr. �ech 

Pod�kování
Vážení p�átelé, p�íznivci zašlých �as�! 

Dne 29. zá�í 2012 jsme slavnostn� ukon�ili výstavbu kapli�ky v Mnichov�. Celá akce 
vyzn�la velmi dob�e a musíme konstatovat, že nás p�ekvapila vysoká ú�ast lidí, kte�í projevili o výstavbu 
kapli�ky hluboký zájem.  

Cht�li bychom touto cestou ješt� jednou pod�kovat všem sponzor�m, jmenovit� firm� pana Ji�ího Klí�e, pana 
René Darmovzala, pana Milana Holuba a firm� pana Ji�ího Blažka. Firma pana Ji�ího Blažka navíc celou 
stavební �ást kapli�ky realizovala, a to s velkým zaujetím pro každý detail stavby. Musíme pod�kovat i všem 
lidem dobré v�le, kte�í svými finan�ními dary pomohli náš sen uskute�nit. Kone�n� musíme pod�kovat i všem, 

Listárna 
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kte�í se na kapli�ce podíleli vlastní prací bez ohledu na po�et odpracovaných hodin.  

V r. 2013 hodláme pokra�ovat v našem úsilí vybavením kapli�ky inventá�em a samoz�ejm� i nezbytným 
zvonem.  

Vstup do kaple má být vybaven ozdobnou m�íží. To vše si vyžádá další nemalé finan�ní prost�edky. Doufáme 
proto, že nás budete i nadále dle svých možností finan�n� podporovat. Rozhodn� m�žeme slíbit, že zaslané 
finan�ní prost�edky budou �ádn� využity.  

P�ísp�vky na kapli�ku m�žete zasílat na ú�et z�ízený na M�stském ú�adu Vrbno pod Prad�dem.  
Ú�et:   1720771/0100 vs. 374 

Ješt� jednou všem d�kujeme.  
       JUDr. Petr Havlí�ek  
Foto hotové kapli�ky najdete na p�edposlední stran� tohoto Zpravodaje 

N�kolik pohled� ob�ana m�sta.
Vážení spoluob�ané, v záv�ru lo�ského roku jsem se rozhodl, že již dále nebudu jen 

ne�inn� p�ihlížet tomu, co se d�je v našem m�st�. K tomuto postoji mne p�ivedla jedna 
velice negativní zkušenost, o které však dále nebudu psát. 

Možná pozd�, �ekne si mnohý, jež bude �íst tyto �ádky. Byl jsem takový ob�an, jako v�tšina z Vás. Dal jsem 
sv�j hlas do volební urny a dále se spoléhal, že ty, jež jsem volil, budou mne, ale i ostatní ob�any �ádn�
zastupovat v duchu slibu zastupitele. V�tšina z t�ch, kterým jsem dal sv�j hlas, jsou skute�n� v Zastupitelstvu 
nebo i ve funkcích vyšších. Ó jak jsem se mýlil a byl bláhový v tom, že mne budou zastupovat, mne oby�ejného 
ob�ana. 

V m�sí�níku „ZPRAVODAJ“ vychází mnoho r�zných �lánk�, o tom co se ud�lalo, s komentá�i jiných apod. 
Mne zaujal poslední �lánek starostky Ing. Heleny Kudelové, zvlášt� v �ásti v�nované „ztracené dotaci 1 milionu 
K�“ a údajnou nepravdou, jež m�l uvést na její adresu p. Kv�toslav Súkup. 

Kdo  na  jednání  Zastupitelstva  chodí, ví, že snaha zastavit tento projekt probíhala od po�átku letošního roku 
a až prost�ednictvím petice se to poda�ilo. 

Neznám obsah telefonát� p. K. Súkupa s pracovníky/ci KÚ MSK Ostrava, ale asi s n�kým musel hovo�it a je 
jen otázkou state�nosti daného �lov�ka, zda on osobn� ustál �i neustál podané informace u svých nad�ízených. Já 
osobn� si myslím, že p. Súkup ur�it� má d�kazy o tom, že s konkrétním pracovníkem �i pracovnicí hovo�il, jak 
jinak by mohl uvád�t konkrétní jména, postupy a souvislosti… 

K tomu všemu však v�bec nemuselo dojít. Milión není ztracen, možná jej dostane sice n�kdo jiný, který je 
rychlejší.  Pro mne osobn� je zarážející úpln� jiná skute�nost. Ve které  hlav� se zrodil nápad, vedle h�bitova 
(pietního místa) postavit vyhlídkovou v�ž (p�istav�t ke stávající ruin�)? Jaké myšlenkové pochody se odehrávají 
v hlavách všech, kte�í potom pro takový návrh zvednou ruku jako souhlas? A nakonec, zda se v�bec byl n�kdo 
podívat na samotné místo, aby zjistil, jaký výhled bude tato vyhlídková v�ž poskytovat? Doporu�il bych t�mto 
lidem, aby využili možnosti a techniky Sboru dobrovolných hasi�� ve Vrbn� pod Prad�dem a p�íšt� se nechali 
vyzvednout do výše 20-ti metr�, aby se p�esv�d�ili o tom, že uvidí, pouze jak vypadají st�echy dom�…   Už 
v�bec si nedovedu p�edstavit, jak a kdo se bude omlouvat poz�stalým za to, že v dob�, kdy tito se lou�ili se svým 
p�íbuzným, n�kdo jiný z tohoto m�l na vyhlídkové v�ži estrádu. 

Tedy  v  kone�né  fázi  m�žeme autorovi petice jen pod�kovat, ale i tém�� další tisícovce ob�an�, kte�í nebyli 
v této záležitosti lhostejní. P�edešli jsme problém�m, zbyte�nému vydání finan�ních prost�edk� na projekt, který 
by nás všechny do budoucna dále jen finan�n� zat�žoval. 

P�íšt� tedy, prosím, zvažujte, než prosadíte alespo� projekt, který také stojí nemalé peníze, zda daná v�c bude 
pro ob�any a návšt�vníky našeho m�sta opravdu p�ínosem. 

Má osobní zkušenost z jednání Zastupitelstva je špatná. Mnohdy se vám dostane odpov�di, která je zcela 
v rozporu nap�. s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, ale i jiných institucí. Návrhy, p�ipomínky nebo 
dotazy jakoby mnohé ze zastupitel�, ale i funkcioná�� m�sta, obt�žovaly a odpov�� zní: „D�lal na tom odborník, 
my mu v��íme“. A co kontrola? Pozd�jší zjišt�ní, že se dalo zabránit více náklad�m a hlavn� ušet�it? To mnohým 
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v�bec nevadí, vždy� se jedná o peníze m�sta, nikoliv soukromé a navíc, zase je do budoucna zajišt�na další 
práce. 

I já m�l n�kolik návrh�, jak zlepšit život ob�an�m. A výsledek? Vyvoláno jedno jednání, velká nad�je, že se 
bude n�co d�lat pro ob�any m�sta. Výsledkem je, že by si realizace vyžádala mnoho pen�z a další zástupné 
výmluvy.  

A záv�r? Asi nikdo z ob�an� nevystupuje s cílem starostku nebo zastupitele poškodit, zesm�šnit apod., ale 
u�init život ve Vrbn� pro všechny p�íjemn�jší…   

Vhodn�jší pro všechny by byla zm�na stylu jednání, poslouchejme se navzájem, i vy jednou budete oby�ejní 
ob�ané tohoto m�sta. 

Ob�ané, nebu�te jako já v minulosti, zajímejte se, co se kolem vás d�je, kone�ný úsudek si potom u�iníte 
sami. 

Bc. Miroslav Doležel  v. r. 

Pohled z jiné strany
Pokud obdržíme v�as - v vzhledem k termínu redak�ní uzáv�rky - p�ísp�vek do listárny, 

snažíme se reagovat. Všichni máme tu zkušenost, že náhled na v�ci m�že být z více stran. 

Ke všem pohled�m pana Bc. Doležela však neumím reagovat. T�eba k osobní špatné zkušenosti z jednání 
Zastupitelstva - odpov�di v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu aj. - p�i rozporu v pohledu na 
ur�itou v�c p�ece každá strana vychází z p�edpis�, právních názor�. Ani orgány m�sta nebo ú�edníci si 
nevytvá�ejí „soukromou“ legislativu a obzvlášt� p�i zpochybn�ní n�kterých krok� se opakovan� ov��uje, jestli 
byl postup správný.  Je pravdou, že do doby negativní zkušenosti pana Doležela, jak píše, jsme i vzájemn�
spolupracovali dle mého názoru velmi dob�e, jednak v rámci spolupráce s Policií �R, jednak na úseku �innosti 
SDH. Od ur�ité doby se „n�co zm�nilo“. Je mi to líto, ale stává se to. 

Ke „ztracené dotaci 1 mil“ mohu jen konstatovat, že ex post se vše zdá jednoduché. Pokud by byl rozpracován, 
respektive p�ipraven jiný akceptovatelný projekt ve smyslu výzvy MSK, pak by bylo možno podat d�íve jinou 
žádost Rad� kraje, která by po doporu�ení mohla být p�edložena ke schválení Zastupitelstvu kraje. Co se týká 
„sporu“, kdo s kým mluvil a nemluvil: p�ipadá mi pod úrove�, abych žádala paní E. Havelkovou o prohlášení, že 
jsme spolu hovo�ily, a že mi naopak sd�lila, že s organizátorem petice nehovo�ila, že o dotacích hovo�í jen 
s kontaktními osobami žadatele o dotaci a ostatní informace �eší podle zákona o podávání informací. Obecné 
informace o výzv�, o kriteriích apod. pak jsou samoz�ejm� dostupné na webu kraje. Zabývat se tím dále je podle 
mne zbyte�né. 

Foto z v�že u h�bitova - pohled na Mnichov

41. strana

ZPRAVODAJ

D�kuji za rady panu Doleželovi, ale snad již p�ed rokem jsme se pokusili za pomoci našich hasi�� po�ídit 
fotografie  z  v�že.  Nepoužívali  jsme  je však,  protože  jejich  kvalita  není  p�íliš  ideální   a   také   nám   nešlo 
o zajiš�ování d�kaz� pro p�ípadné pochybova�e, že výhled do krajiny i bez p�edpokládaného zvýšení o cca 3 m 
je moc hezký. Ten, kdo p�edem argumentuje pietou, když by n�kdo krom� výhledu do krajiny (takový je obvykle 
d�vod, pro� „lezeme na vyhlídky�“), sklouzl o�ima do prostoru h�bitova, není z�ejm� otev�ený jiným 
argument�m. Nevím, jak aspekt piety „�eší“ obyvatelé bruntálských panelák�, z jejichž oken je vid�t na starý 
h�bitov v centru m�sta. Není otev�ený diskusi ten, kdo hovo�í o „estrád�“ p�i aktu rozlou�ení. Jednak tím 
p�edjímá, že lidé jsou tak omezení, že se smutkem jiných p�i poh�bu budou snad bavit!? Navíc se nabízí velmi 
jednoduché �ešení, totiž  omezit vstup na v�ž po dobu t�eba jedné hodiny, kdy probíhá akt rozlou�ení. Stejn� tak 
se t�žko diskutuje s p�esv�d�eným, že by nás projekt do budoucna jen finan�n� zat�žoval. Každý projekt, který 
není komer�ním, finan�n� zat�žuje. Je d�ležité hledat synergie, aby zát�ž byla minimální, aby funkce mohly být 
kumulovány (a tím nemyslím funkce jako pozice, ale funkce jako ú�el). Koneckonc� vyhlídka na v�ži smute�ní 
sín� je uzav�ená v�c. 

K „návrh�m, jak zlepšit život“ atd. - v tuto chvíli neumím na tak nekonkrétní ozna�ení reagovat, nejsem si 
jista, jaké jednání tím bylo myšleno. Diskusi se nevyhýbám a jsem samoz�ejm� p�ipravena na konkrétní tvrzení 
odpov�d�t p�íšt�.  

P�ání pana Doležela, že vhodn�jší je zm�na stylu jednání, je i p�áním mým. Naslouchejme si  navzájem.  
Naslouchání si navzájem a styl jednání m�že totiž �asto být motivován jinými p�í�inami než jen tím, o �em se 
mluví. To ovšem není jenom moje zkušenost, ale nepochybn� i zkušenost mnohých z vás.  

Ing. Helena Kudelová, starostka 

 1. 11. -  PC kurz: Internet pro za�áte�níky, 14:00-15:30, St�echa 

 2. 11. -  Podzimní ve�er v knihovn� aneb Draka je lepší pozdravit - tentokrát s lampionovým pr�vodem -  

               m�stská knihovna od 19:00 do 22:00 

 do 2. 11. - výtvarná výstava ZŠ a ZUŠ Vrbno - St�echa 

 5. 11. -  PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 

 5. 11. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. metoda, 17:00-18:30, pí Zaoralová, St�echa 

 5. 11. -  vernisáž výstavy „100 let kamzík� v Jeseníkách“ s promítnutím filmu - 17:00 hod - St�echa 

 5. 11. -  Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, pí Pattermanová, St�echa 

 6. 11. -  Virtuální U3V, kurz Astronomie, 15:00-16:30, St�echa 

 6. 11. -  p�edvád�cí akce - 15:00 hod - St�echa 

 6. 11. -  zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa 

 7. 11. -  �lenská sch�ze MO SON Vrbno - 15:00 hod - p�ístavba M�Ú 

 7. 11. -  p�ednáška na téma „Velikost �lov�ka“ - p�ednáší Zdenka Hrázská, lektorka komunikace  

               a mezilidských vztah� - 17:30 hod - St�echa 

  8. 11. - PC kurz: Internet pro za�áte�níky, 14:00-15:30, St�echa 

  8. 11. - p�ednáška Centra život a zdraví na téma Nejlepší spojenci ledvin - p�ednáší  

               Ing. V�ra Odstr�ilová - 18:00 hod - St�echa 

  9. - 11. 11. - XII. tane�ní party - po�ádá tane�ní country soubor „Zuzanky“ - t�locvi�na ZŠ 

10. 11. - výšlap Klubu vrbenských turist� - Videlský K�íž - Sokol - Prost�ední vrch - Kóta - 

               Karlova Studánka (15 km) 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - listopad 
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10. 11. - Otev�ené mistrovství Vrbna ve stolním tenisu dvojic - 9:00 hod - Sokolovna 

10. 11. - karneval s Pavlem Novákem - 15:00 hod - St�echa 

10. 11. - „Ne�esti a ctnosti“ - koncert Pavla Nováka ml. (syna slavného otce) s kapelou-19:00 hod - St�echa 

12. 11. - Educo centrum Krnov, motiva�ní kurz ÚP, 8:00-13:00, St�echa 

12. 11. - Euroregion Prad�d - cestovní ruch, 9:00-12:00, St�echa 

12. 11. - PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 

12. 11. - Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. metoda, 17:00-18:30, pí Zaoralová, St�echa 

12. 11. - Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, pí. Pattermanová, St�echa 

13. 11. - zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa 

13. 11. - Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 

15. 11. - PC kurz: Internet pro za�áte�níky, 14:00 - 15:30, St�echa 

15. 11. - Univerzita volného �asu - Geomorfologický vývoj území �R - pro� vypadá naše krajina 

               tak, jak vypadá - p�ednáší Mgr. Evžen Trzaskalik - 16:00 hod - St�echa 

do 16. 11. - vernisáž výstavy obraz� Karla Dokoupila - 17:00 hod - Art Galerie Penzionu U �eky Karlovice 

17. 11. - vernisáž výstavy grafiky Šárky Lupe�kové - 17:00 hod - Art Galerie Penzionu U �eky Karlovice 

18. 11. - divadelní p�edstavení „Manželské št�stí“. Hrají Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová  

               a David Sucha�ípa - 17:00 hod - St�echa 

19. 11. - PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 

19. 11. - Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. metoda, 17:00-18:30, pí Zaoralová, St�echa 

19. 11. - Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, pí Pattermanová, St�echa 

20. 11. - Virtuální U3V, kurz Astronomie, 15:00-16:30, St�echa 

20. 11. - zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa 

21. 11. - p�ednáška o našich krajanech z Banátu - ur�eno pro žáky vyššího stupn� ZŠ - p�ednáší 

               Tomáš �ernohous - 12:00 hod - St�echa 

22. 11. - PC kurz: Internet pro za�áte�níky, 14:00-15:30, St�echa 

22. 11. - p�ednáška Centra život a zdraví na téma Naplní se p�edpov�di Mayského kalendá�e? - 

               p�ednáší Mgr. Libor Voto�ek - 18:00 hod - St�echa 

23. 11. - sch�ze KS�M - 16:30 hod - St�echa 

26. 11. - PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 

26. 11. - Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé - Call. metoda, 17:00-18:30, pí Zaoralová, St�echa 

26. 11. - Kurz angli�tiny pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, pí Pattermanová, St�echa 

27. 11. - zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa 

27. 11. - Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 

29. 11. - PC kurz: Internet pro za�áte�níky, 14:00-15:30, St�echa 

29. 11. - Univerzita volného �asu - Praktická cvi�ení ze zem�pisu - p�ednáší  

               Mgr. Evžen Trzaskalik - 16:00 hod - St�echa 

do 30. 11. - výstava Martina Ko�ího „Expedice Altaj“ - Galerie na schodech - Gymnázium  

do 31. 12. - Galerie na radnici - Jind�ich Štreit - výstava „Plakáty“ 

 Na�a Trzaskaliková, St�edisko kultury a vzd�lávání ST	ECHA Vrbno p. P.  
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Ji�í Just: MANŽELSKÉ ŠT	STÍ
Hledáte manželské št�stí? Po�i
te si hospodyni! 

Osoby a obsazení: 
Vilemína Gruntorádová Iva Hüttnerová 
Diana Michaela Dolinová 
Hugo David Sucha�ípa 
Režie Ond�ej Kepka 
Hudba Miki Jelínek 
Scéna a kostýmy Nikola Tempír 

Hlavní hrdinka této sv�ží komedie, 
Vilemína Gruntorádová, p�ijde jako 
hospodyn� z agentury Manželské št�stí 
ud�lat po�ádek do moderní rodiny. Rázná 
žena s pro�ízlou pusou, která �mouhy umývá 
slivovicí, koberce �istí hov�zí žlu�í a umí 
uva�it po�ádnou drš�kovou. Okamžit� ale 
vycítí, že v tomto manželství není n�co v 
po�ádku a za�ne dávat rozklíženou dvojici dohromady. Diana - marketingová �editelka, Hugo – bohémský 
um�lec na volné noze. O veškerý chod domácnosti se stará on, ona vyd�lává. Ale nefunguje to.  

S vražednou otev�eností a se slovy: „D�ti moje, �eknu to up�ímn�, ale s taktem: Váš sexuální život nestojí za 
nic!“,  za�ne Vilemína �ešit manželské soužití a to s bezednou zásobou léty prov��ených rad, jak krize v kuchyni 
a loži p�ekonávaly naše babi�ky.  

Manželské št�stí vychází z témat oblíbeného televizního seriálu a knihy od Ivy Hüttnerové „Domácí št�stí“. Pro 
Ivu Hüttnerovou je to po letech nová zajímavá role, která v mnohém p�ipomíná nezapomenutelného strýce 
Pepina v dramatizaci Hrabalových Post�ižin v Rubínu.  

Slovo autora 
A� už se dívám na obrázky Ivy Hüttnerové, nebo si listuju v jejích publikacích, nebo ji slyším jen tak n�co 
povídat,  vždycky  m�  zah�eje,  jak  je  mi  blízký  její  pohled  na  sv�t, tedy na lidi. Ty dnešní i minulé. Jak nám 
s jakousi nostalgickou legrací, která je dnes na vym�ení, ukazuje, že se lidi v tom podstatném nezm�nili. P�es 
veškeré technologické pokroky jsou stále stejn� sm�šní, jako ti p�ed sto lety. Ba sm�šn�jší, protože si ve své 
pýše, jak jsou "in", svou sm�šnost nep�ipoušt�jí. 

V tom pohledu na minulost má Iva n�co spole�ného s cimrmany. Zkuste si ji t�eba p�edstavit jako top 
manažerku, trendy módní návrhá�ku, angažovanou feministku, �i politickou špi�ku ... Cítíte ten potenciál srandy? 

Iva je zapla�pámbu svá a všechny 
módní rychlokvašené "kultovní" 
produkty doby klipové ji míjejí. Když 
m� Míša Dolinová oslovila, zda bych 
pro ni a Ivu n�co nevymyslel, bláhov�
jsem p�ikývl. Vzpomn�l jsem si jak 
p�ed mnoha lety zt�lesnila Iva 
nezapomenuteln�      strýce      Pepina, 
v  dramatizaci  Hrabalových Post�ižin 
v Rubínu. Nakonec s tím bylo práce 
jak na katedrále, jako obvykle. Cosi 
jsem tedy sesmolil a nezbývá mi, než 
se modlit k vašim bránicím: smích náš 
vezdejší dejž nám dnes ve�er ...  

Ji�í Just  
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M�stské divadlo Krnov 

úterý 6. listopadu v 10:00 hodin  
Vladislav Kracík: O Pra�loví�kovi -  veselá pohádka. Hraje Divadlo Tramtárie Olomouc, vstupné: 30 K� – 
prodej vstupenek p�ed p�edstavením 

ned�le 18. listopadu v 18:00 hodin  
Sv�tový den diabetu - koncert. Ú�inkují: Banjo band Ivana Mládka a Edelband. Vst: 150 K�, diabetici 70 K�

pond�lí 26. listopadu v 19:00 hodin  
Vep�o knedlo zelo aneb T�i sestry a Pepan - komedie. Hraje: Divadlo MALÉhRY Brno, vstupné: 220 a 200 
K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

pátek 30. listopadu v 17:00 a 19:30 hodin  
Parti�ka - Ú�inkují: Richard Genzer, Michal Suchánek, Ond�ej Sokol, Igor Chmela, Dano Dangl, Marián 
�urko. Vstupné: 430 K�. P�edprodej: tel. 608 511 194,  www.ticketstream.cz

St�edisko volného �asu Mé
a 

ned�le 25. listopadu v 15:30 hodin - O zlaté rybce-loutková pohádka. Hraje soubor Krnová�ek. Vstupné: 30 K�. 

Koncertní sí� Sv. Ducha 
pátek 16. listopadu v 19:00 hodin  
Slavné francouzské šansony. Chantal Poullain – zp�v a Št�pán Markovi� Trio. Vstupné: 280 a 260 K�

�tvrtek 22. listopadu v 19:00 hodin  
Barbora Hilpo Veisová – viola, Marko Hilpo – klavír (Finsko) – koncert. Vstupné: 120 K�  

úterý 27. listopadu v 17:00 hodin   
Benefi�ní koncert Slezské diakonie Krnov. Vstupné: 100 K�

pátek 30. listopadu v 17:30 hodin  
Slavnostní koncert St�ední um�lecké školy varhaná�ské 

Flemmichova vila 

1. listopadu v 17:00 hodin - Um�ní dlouhého století ve Slezsku - p�ednáška  

5. listopadu od 16:30 do 21:00 hodin - „Strašidelný podve�er - stezka odvahy pro malé i velké. Vstupné: 20 K�

11. listopadu - Marian Molenda (PL) - malarstwo, rze�ba a Martina Rožanská grafika, malba 

Kultura v Krnov�
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17. listopadu – 9. prosince - Salón neprofesionálních um�lc� (�esko-polská) 

do 18. listopadu - Výro�í m�sta krnov v roce 2012 

26. listopadu – 31. prosince - Vánoce - interaktivní miniexpozice  

28. listopadu – 5. prosince - Adventní v�nce - prodejní výstava. Vstup volný! 

Malí�ství 19. Století - Dlouhodobá expozice portrétní a žánrové malby.  

2. 11. 2012 ve 20:00 hod. - Bourne�v odkaz - kino. Vst. 70,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky. Kino ZH. 

3. 11. 2012 v 17:30 hod. - Svatá �tve�ice - kino. Vstupné 70,- K�, p�ístupný od 15 let, v p�v, zn�ní. Kino ZH. 

9. 11. 2012 ve 20:00 hod. - Safe - kino.Vstupné 60,- K�, p�íst. od 12 let, �. dabing. Kino ZH. 

10. 11. 2012 v 17:30 hod. - Sexy 40 - kino - Vstupné 60,- K�, p�íst. od 12 let, �. dabing. Kino ZH. 

16. 11. 2012 ve 20:00 hod. - V tátov� stínu - KINO - Vstupné 60,- K�, p�íst. od 12 let, �eský dabing. Kino ZH. 

17. 11. 2012 v 15:00 hod. - Madagaskar 3 - kino. Vstupné 50,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing. Kino ZH. 

23. 11. 2012 ve 20:00 hod. - Až do m�sta aš - kino. Vstupné 70,- K�, p�íst. od 15 let, v p�v. zn�ní. Kino ZH. 

25. 11. 2012 v 16:30 hod. - Divadelní pohádka - o princezn�, Luciášovi a makových buchtách. Vhodné pro 
   d�ti od 3 do 11 let. Multifunk�ní volno�asové centrum – kino. 

30. 11. 2012 ve 20:00 hod. - Ve stínu - kino. Vstupné 70,- K�, mládeži p�ístupný, v p�vo 

dním zn�ní. Kino ZH. 

Kultura ve Zlatých Horách 
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Zve všechny milovníky p�írody na výšlap 

KDY:  10. 11. 2012 

KAM:  Videlský K�íž - Sokol - Prost�ední vrch - Kóta - Karlova Studánka (15km) 

SRAZ:  9:00 hod. na rozcestí Ludvíkov – autobus jede v 9:05 hod. 
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ACS Vrbno vyhrálo popáté sout�ž 
družstev Jesenického Šneka. Cyklistická 
silni�ní sout�ž se jezdí v oblasti východních 
Sudet    zhruba    od    Opavy   po   Šumperk 
a Javorník. Na závody sem však dojížd�jí 
cyklisté  i  z  v�tších  dálek,  od  Pardubic,  
od   Brna a v�tší po�et i z Ostravska. 
Problémy se stav�ním tratí  jsou zde sice 
stále v�tší, ješt� jsme na tom však o hodn�
lépe než v „civilizovaných“ oblastech. 
Silni�ní závody v rámci Jesenického Šneku 
se letos jely už po osmnácté, sout�ž družstev 
však trvá od roku 2001. Po po�áte�ních 
vít�zstvích ASPV Vápenná, kde se 
sdružovali nejlepší cyklisté z celého okresu 
Jeseník, v roce 2006 p�evzal taktovku tým 
ACS Vrbno, a to p�edevším zásluhou 
mládeže, které se v�nujeme po všech 
stránkách. V sout�ži mladík� do 14 let 
obsadili Jakub Rohá�ek druhé místo, Adam 
Hlávka  t�etí místo, pátý byl Vojta Kmínek, 
šestý Š. Petruš a sedmý J. Šíbl. T�chto 
mladík� se celé sout�že  zú�astnilo  kolem  
dvacetip�ti.  Úsp�šní  byli i už odrostlejší 
Jarda Hamá�ek, který byl t�etí v kategorii 18-
30 let, Klára Škopcová byla druhá v ženách, 
Ji�í Petruš �tvrtý v kategorii od 15 do 18 let. 
K dobré atmosfé�e celého sedmnácti�lenného 
týmu  p�isp�li  svými  výkony  i zkušenostmi 
i veteráni. Lubomír Petruš v M40 t�etím 
místem,  Vl.  Mlyná� v M30 �tvrtým místem 
a Miroslav Macha� v M50 osmým místem. 
Zbytek týmu tvo�ili Jana Vy�ítalová, Ivana 
Metelková, Pavel Pytela, Miroslav Macha�
ml. Milan Škopec a Miloslav Mlyná�. Mládež 
p�i vyhlašování bohužel chyb�la – startovali 
na cyklokrose v Hlinsku - a tak na fotce jsou 
jen starší páni Na druhém míst� je tým Cyklo 
Jeseník, t�etí jsou Buldoci  Rapotín. Sout�ž 
družstev jelo 29 tým�. Na posledním snímku 
z  Vápenné   jsou  úsp�šné  dámy   Klára   
Škopcová a Ivana Metelková, jako první na 
Smr�ník dojela Petra Vicencová ze 
Šumperka . V p�íštích letech ješt� uvidíme, 
jak se po�adatelé dokážou vyrovnat se stále 
p�ísn�jšími podmínkami jak Policie �R, tak 
správc� silnic a kolik silni�ních závod� se 
v oblasti Jeseník� poda�í uspo�ádat. Mládeže 
je stále dostatek a k jejich výchov� je pot�eba 
silná v�le, pochopení správních ú�ad� a také 
financování ze strany ve�ejných rozpo�t�, které jsou zásobovány z práce rodi�� t�chto d�tí.    

                                          acsvrbno.estranky.cz 

ACS Vrbno vyhrálo 
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Teprve m�síc je studentkou Všeobecného a sportovního 
gymnázia patnáctiletá Eva Plani�ková, která pochází z Rájce 
u Záb�ehu. D�íve se v�novala p�edevším závod�ní na 
horských kolech  (je vít�zkou Šumperského poháru horských 
kol) a také triatlonu. Po nástupu na gymnázium se vrhla na 
novou disciplínu, kterou je cyklokros – zejména pro dívky 
velice náro�ný sport. Jelikož cyklokrosová sezóna za�ala již  
druhé  polovin�  zá�í,  nem�la  Eva   p�íliš   �asu   a   prostoru 
k tréninku cyklokrosové techniky. P�esto se v závodech 
�eského  poháru  v  kategorii kadetek umístila n�kolikrát na 
5. míst�, jednou dokonce obsadila místo �tvrté, v pr�b�žném 
po�adí  �eského  poháru   je   momentáln�   na   vynikajícím 
5. míst�.  

I další studenti našeho gymnázia sbírají body do po�adí 
�eského poháru. V kategorii žen je v pr�b�žném po�adí na 
12. míst� teprve šestnáctiletá vrbenská závodnice Klára 
Škopcová, mezi juniory se nejlépe da�í Ros�ovi Brokešovi, 
který figuruje na 13. míst�, a Jirkovi Petrušovi, který je 
devatenáctý. Zkušenosti sbírají i starší žáci, ti se však ú�astní 
jen závod� v bližším okolí, do první dvacítky se zatím vešli 
Jakub Rohá�ek a Vojt�ch Kmínek. 

Naplno se tak rozb�hl další školní rok cyklist� na 
vrbenském gymnáziu.  V  letošním  školním  roce  p�istoupili  
krom�   Plani�kové i rýma�ovský Marek Ryška, zlatohorská 
Nela Ha
áková, vrbenští Pavel Kudela a Eliška Sýkorová �i 
brn�nský Josef Hošek, který je závodníkem stáje Whirpool Author a je n�kolikanásobným Mistrem �eské 
republiky v silni�ní cyklistice. Po�et student� cyklistiky, které m�žete potkávat p�i tréninku na silnicích ve Vrbn�
a okolí, se tak zvýšil na osmnáct. Tito sportovci reprezentují nejen barvy místního týmu ACS Drak Vrbno, máme 
cyklisty závodící za již zmi�ovaný Whirpool Author, dále pak za Mapei Ka�kovský, CPV Krnov, MXM Hulín, 
Rock Machine, Kola Ka�kovský, SKM Zlaté Hory �i BikeSport Mohelnice.  Aktuální výsledky našich cyklist�  
najdete na www.sgvrbno.cz

                                                                                                                                     Alena Mlyná�ová     

Plani�ková pátá v po�adí �eského poháru 

53. strana

ZPRAVODAJ

,,Tolik knih jako knihovna doma mít prost� nem�žete…“ 

… z populárn�-nau�né literatury 

1.:  PACNER, K.:  Osudové okamžiky XX. století: události, které zásadn� ovlivnily náš sv�t.  Praha: Plus, 
2011. 

2.:  MOTL, S.:  Cesty za oponu �asu.  3. Bomba pro T.G. Masaryka a další p�íb�hy zlo�inu i hrdinství. 
Praha: Eminent, 2012. 

3.:   DOLEŽALOVÁ, A.:  Domácí krabi�ková dieta. �eské Bud�jovice: Dona, 2012. 

4.:  BUZAN, T.:  Myšlenkové mapy: probu
te svou kreativitu, zlepšete svou pam��, zm��te sv�j život. 
Brno: BizBooks, 2012. 

5.:  KAST-ZAHN, A.:  Výchova v období vzdoru.  Brno: CPress, 2012. 

… pro d�ti a mládež 

1.:  ZÁRUBA, B.:  Záhady prav�ku v otázkách a odpov�dích.  Praha: Albatros, 2012. 

2.:  TEDMAN, N.:  Filcované zombijky: jak z filcu stvo�it 16 záhrobních kreat�rek.  Brno: CPress, 2012. 

…z beletrie 

1.:  PLAIDY, J.:  Nejistá koruna.  Praha: Baronet, 2012. 
Jind�ich  Tudor  se  nenarodil  pro  anglický   tr�n.   Dosáhl  plnoletosti  v nebezpe�né  dob� politického zmatku 
a strávil �trnáct let ve vyhnanství v Bretani. Až potom se s malou armádou vít�zoslavn� vrátil na dorsetské 
pob�eží a p�esv�d�iv� zvít�zil v bitv� u Bosworthu – �ímž jednou provždy ukon�il válku r�ží a založil neblaze 

proslulou tudorovskou dynastii. 

2.:  KOHOUT, P.:  M�j život s Hitlerem,  Stalinem a Havlem. Svazek I. a II.  Praha: Academia, 2012. 
Nic nem�že soubor �ty� spolu souvisejících próz dramatika, scenáristy, romanopisce a fejetonisty Pavla Kohouta 

charakterizovat p�esn�ji než nadtitul. Tisíc rok�, které mu slíbil Hitler, a v��né �asy prorokované Stalinem 

nakonec vyústily v paralelní úsilí disident� reprezentovaných kolegou, p�ítelem a pak prezidentem Václavem 

Havlem vrátit zemi demokracii, což se dík osvíceným státník�m Západu i š�astným hv�zdám zda�ilo.  

3.:  STÝBLOVÁ, V.:  Mecenáš v obnošené vest�.  Praha: Šulc-Švarc, 2012. 
Román o nejv�tším �eském mecenáši Josefu Hlávkovi za�íná v dob�, kdy jako slavný architekt dokon�il 
rekonstrukci svého zámku v Lu�anech, kde se scházeli p�ední um�lci, v�dci, právníci, národohospodá�i a politici, 
kte�í pat�ili ke skute�né duchovní elit� národa. Oni byli také sv�dky jeho houževnatého úsilí o založení �eské 
akademie v�d a um�ní, Národohospodá�ského ústavu a kolejí pro nadané a sociáln� pot�ebné studenty. 
K podpo�e t�chto institucí z�ídil Josef Hlávka nadaci a v�noval ji celé své jm�ní. Zajistil ji tak d�mysln�, že 
funguje dodnes i sto let po jeho smrti.  

 4.:  CUSSLER, C.:  Džungle.  Praha: BB art, 2012. 
 Ni�ivá nová zbra� použitá v �ín� ve t�ináctém století… Odvážná záchrana mladého chlapce uneseného 
Talibánem do zasn�žených hor u afghánsko-pákistánské hranice… Žena ztracená v džunglích severního Thajska 
a Myanmaru… Pro Cabrilla a jeho organizaci se všechny tyto události propojí v nejv�tší hrozbu pro bezpe�nost 
Spojených stát�, jakou ta zem� kdy poznala. 

5.:  ADDISON, C.:  Kroky ke slunci.  Praha: Fortuna Libri, 2012. 
Fascinující p�íb�h o síle víry v sebe sama, o nad�ji, rodinných poutech a nezm�rné lásce nabízí srovnání  dvou 
rozli�ných  kultur. Když ni�ivá vlna tsunami zasáhne indické pob�eží, sestry Ahalja a Síta rázem p�ijdou o rodi�e 
i o domov. Cestou do nedalekého kláštera, v n�mž doufají nalézt bezpe�né úto�išt�, padnou do rukou bezcitným 
pasák�m a ocitnou se v jednom z bombajských nev�stinc�, kde je s nimi nakládáno jako s otrokyn�mi. Na 
opa�ném konci sv�ta, ve Washingtonu, se právník Thomas Clarke vyrovnává s tím, že jej po smrti jejich malé 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v listopadu 
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dcery opustila manželka. Posléze je nespravedliv� vyhozen z práce a odjíždí do Indie jako dobrovolník. 
V záchran� Ahalji a Síty nachází nový smysl života… 

6.:  BERÁKOVÁ, Z.:  Nekorunovaná královna.  Praha:  Motto, 2012. 
 Na pozadí historických událostí z p�elomu šestnáctého a sedmnáctého století vypráví autorka životní p�íb�h 
krásné Polyxeny z Pernštejna, nekorunované královny na dvo�e Rudolfa II. 

7.:  MacBRIDE, S.:  Zjizvená tvá�.  Praha: BB art, 2012. 
Temný sv�t skotského podsv�tí, roz�e�te hladinu a z hlubin se vyno�í zlo. V mrazivém, deštivém Aberdeenu �ádí 
násilník, který už má na sv�domí n�kolik znásiln�ných, zmu�ených žen. A zatímco p�ítelkyni detektiva seržanta 
Logana McRae pošlou do ulic jako návnadu, on sám pátrá po totožnosti neznámého muže, kterého vyhodili 
z auta p�ed nemocni�ní pohotovostí. . 

… pro d�ti a mládež 

1.:  SLABÝ, Z. K.:  Strašidelné pohádky.   Praha: Portál, 2011. 
Strašidelné pohádky mají p�ekvapivý d�j, humor, fantazii a napínavé situace, kdy hrdinovi hrozí to nejhorší 
v zajetí duch� nebo jiných strašidelných pohádkových bytostí.  

2.:  STARÁ, E.:  To je jízda!  Praha: Albatros, 2012. 
To je jízda, když p�tice kamarád� vyrazí na skateboardech a kole�kových bruslích! A nejlepší je v areálu starého 
kláštera, sloužícího te� jako archiv, kam se všichni tajn� dostávají p�es zbo�enou ze� zahrady. Objevili tam 
starou sýpku s plošinami, které bezvadn� slouží jako U-rampy. Když jednoho dne narazí v podzemí na doup�
s ne�ekaným lupem, dobrodružství se rozjede naplno. 

3.:  NORRIS, S.:  Blbá sázka o fajn kluka.  Frýdek-Místek: Alpress, 2012. 
Avery šet�í každý dolar, aby si splnila sen a mohla studovat medicínu. Proto souhlasí s podivnou sázkou – má své 
kamarádce p�ebrat kluka jménem Zac. Pokud se jí to poda�í, dostane od ní šek na p�t set dolar�. Zac je ovšem 
docela jiný, než Avery �ekala: až p�íliš bezprost�ední, nadto takový zmatka�, že vnese Avery do života nejen 
chaos, ale i n�co víc… 

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

Mikuláš   Ko � i �ka    Vrbno pod Prad�dem 

Václav   P o s pí ši l   Vrbno pod Prad�dem 

Jan   St i bo r    Vrbno pod Prad�dem 

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

   Marie   Dos t ál o vá  Vrbno pod Prad�dem – Mnichov 

   Lubomír   Ma�as   Vrbno pod Prad�dem – Železná      

   Berta   Ne uge baue r o vá Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  

   Jaroslava   Mac há�ko vá  Vrbno pod Prad�dem 

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

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 
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Blahop�ejeme 

Rozlou�ili jsme se 

Dne 30. zá�í 2012 oslavila 5. narozeniny naše milá  

Petruška Hudecová 

 „Už to není žádný mr�ousek, zas je v�tší o kousek. 
V�c je to jistá, velká oslava se chystá. 

Mnoho smíchu, hodn� dárk�, k tomu spoustu kamarád�“. 
Všechno nejlepší p�eje babi�ka, d�da,  
teta Krista, strýc Radek a prababi�ka. 

V �íjnu 2012 oslavila krásné 80. narozeniny 

paní Matilda Ryljaková 
z Ludvíkova. 

Všechno nejlepší, hlavn� hodn� zdraví a pohodu  
do dalších let p�ejí d�ti s rodinami.  

Dne 16. listopadu 2012 oslaví krásné 80. narozeniny

paní Anežka Bodziková 
z Vrbna pod Prad�dem - Železné. 

Milá maminko, babi�ko a prababi�ko,  
dovol krátkým p�áním pot�šit Tvé srdí�ko. 
P�ejeme Ti do dalších let, aby T� t�šil sv�t, 
abys zdráva, š�astná s námi byla do sta let. 

Všechno nejlepší Ti ze srdce p�ejí dcery s rodinami, 
 vnou�ata a pravnou�ata.  

„Smrt bývá n�kdy tak krutá, že není možné dát životu ješt� jednu šanci“. 
Dne 10. �íjna 2012 jsme doprovodili na poslední cest� našeho drahého 

pana Antonína Hacuru 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Rodin�, všem p�átel�m a známým, jeho p�íteli Karlu Friedrichovi, soused�m,  
bývalým spolupracovník�m, �len�m Svazu v�ela�� a odborové organizaci  

Kovo Husqvarna d�kujeme za ú�ast na poh�bu, kv�tinové dary a slova út�chy,  
�ímž se snažili zmírnit naši bolest. 

Manželka Jana a d�ti Gabriela a David s rodinami.  
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Vzpomínáme 

„Sv�t nebyl stvo�en k jinému ú�elu,  
než aby byl �lov�ku p�edehrou k samotné v��nosti, 

to jest nižší školou, do níž jsme posláni d�íve,  
než nastoupíme do nebeské akademie“. 

J. A. Komenský 

Dne 14. listopadu 2012 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

pana Bohumila Blahy 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, dcery Alena, Dagmar 
a syn Bohumil s rodinami. 

Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te s námi. 

„�as utíká a nevrací, co vzal, jen láska, úcta a vzpomínka v srdcích z�stávají“. 
Je tomu už 21 let, kdy nás 2. listopadu 1991 navždy opustil  

náš tatínek, d�de�ek a prad�de�ek 

pan Josef Bébar. 

Zárove� vzpomínáme 6. výro�í,  
kdy nás 27. listopadu 2006 opustila  

naše milá maminka, babi�ka a prababi�ka 

paní R�žena Bébarová. 

D�kujeme všem, co si vzpomenou s námi. 
Dcera a synové s rodinami.  

V �íjnu 2012 jsme vzpomn�li smutné chvíle,  
kdy nás navždy opustili naši drazí 

Standa a Ani�ka Oš�ádalovi 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S úctou a láskou stále vzpomínají dcera Eva s rodinou,  
Lukáš se sestrou a Stelka. 

Kdo jste je znali a m�li rádi, vzpome�te s námi. 
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„�as mírní bolest, ale nedá zapomenout“.  
V �íjnu 2012 jsme vzpomn�li 1. smutné výro�í úmrtí 

paní Marie Kotáskové 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné, pozd�ji Karlovic. 

S láskou vzpomíná celá zarmoucená rodina. 

Dne 21. �íjna 2012 jsme vzpomn�li 7. výro�í úmrtí 

pana Josefa Jurašíka 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.  

Dne 24. �íjna 2012 jsme vzpomn�li 2. smutné výro�í úmrtí 

paní Vasiliki Dimareli 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná celá rodina.  

„Ut�ete slzy a op�t se sm�jte, tak si to p�eji a v dobrém vzpomínejte“. 
Dne 2. listopadu 2012 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

a 10. prosince nedožitých 82 let 

pana Josefa Novotného 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomínají manželka a celá rodina.  
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„Odešel od všeho, co m�l rád a nesta�il nikomu sbohem dát“.  
Dne 16. listopadu 2012 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

pana Pavla Holého 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomíná manželka Lída, syn Pavel a celá rodina.  

„Nic víc již nem�žeme dát, než kytici kv�t� na hrob a vzpomínat“. 
Dne 20. listopadu 2012 vzpomeneme nedožitých 76. narozenin 

pana Štefana Fábela 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné. 

S láskou stále vzpomínají manželka V�ra,  
syn Pavel a dcera Ivana s rodinami 

„Tak rád bys byl mezi námi, 
osud byl siln�jší, než Tvoje p�ání“. 

Dne 27. listopadu 2012 uctíme vzpomínkou 1. výro�í úmrtí 

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

S láskou vzpomíná manželka a d�ti s rodinami. 

„Bolest, tu nezastaví žádný �as, ozve se znovu zas a zas“.  
Dne 29. listopadu 2012 jsme vzpomn�li  
6. smutné výro�í úmrtí manžela a tatínka 

pana Martina Višvadera 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomínají manželka a d�ti s vnou�aty. 
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Inzerce 

17. listopadu 2012 by se dožil 100 let 

pan Bohuslav Pecha 

Za všechnu lásku a pé�i Tvou, 
co vd�kem dnes Ti m�žeme dát? 

Nikdy nezapomeneme Tvá rodina. 

����������		

���	��������	

	

Prodej levných pneumatik nap�.: 
165/70/13     od    725,- K�                                                                   
205/55/16     od 1.800,- K�                                           
Prodej plechových disk� + alu disk�	
	

Otev�eno: 8:00 – 17:00 hod 
mobil: 605 953 572      nebo 736 171 235 
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