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Vážení vrbenští �tená�i Zpravodaje, 

V posledních dnech jsem t�ídila n�jaké písemnosti a mezi jiným jsem namátkov� otev�ela jeden Zpravodaj. 
Nevím, jaká náhoda zp�sobila, že to byl rok 2002 a v úvodníku se tehdy psalo o p�ipravované kanalizaci 
Mnichov-Železná. Uplynula doba 10 let a dnes se chci op�t vrátit k tomuto tématu. S velkým uleh�ením se však 
již mohu v�novat spíše „drobnostem“ v porovnání s tím, co je za námi. Úpravy komunikací po kanalizaci, jak 
všichni zainteresovaní v�dí, se z více d�vod� posunuly do �asového p�elomu podzimu a zimy. Jednak se 
finišovalo s p�ípojkami – místní firmy Nad�žda Klí�ová, René Darmovzal, Robert Schuska m�ly plné ruce práce. 
Hlavní dodavatel kanalizace a opravy cest, firma Strabag, oznámil také ur�ité posuny v harmonogramu a nakonec 
p�i vlastních pracích se mnohde narazilo na neo�ekávané komplikace, p�evážn� skryté pod povrchem. Naším 
cílem bylo všechny dot�ené komunikace nechat opravit s maximální snahou p�edejít budoucím zásah�m do 
nových povrch� po dobu co nejdelší. Objem finan�ních prost�edk�, vložených do úpravy komunikací 
v souvislosti s kanalizací, ješt� není uzav�en, ale mohu konstatovat, že se z�ejm� nedá o�ekávat, že na 
komunikace bude možno v nejbližší dob� �erpat podobný objem prost�edk� v jednom roce. Snad jen p�ipomenu, 
že v posledních letech jsme vždy Železnou a dot�enou �ást Mnichova neustále nechávali na konci seznamu 
komunikací, které pot�ebují opravu. Každoro�n� ze seznamu „ukrajujeme“, každoro�n� na druhém konci 
p�ibývají � (Pozn.: zásobník pot�eb oprav na komunikacích, chodnících a parkovištích je uveden na webu 
m�sta). 

Chci pod�kovat všem ob�an�m Železné a �ásti Mnichova, kte�í m�li velkou trp�livost p�i stavb�, kte�í 
spolupracovali a m�li pochopení po dobu „tankodrom�“ a uzav�ených cest. Zárove� chci sd�lit, že v p�íštím roce 
po zim� ješt� budeme pracovat na dokon�ovacích pracích. Zejména se jedná o neprovedená napojení komunikací 
k vjezd�m na pozemky majitel� nemovitostí, která budou taktéž provedena obalovanou sm�sí. N�kde nejsou 
dokon�eny úpravy ve�ejných prostranství, osetí trávou. Podél asfaltových povrch� nejsou v n�kterých místech 
dosypány krajnice. Dosypání krajnic snad ješt� bude možno z�ásti provád�t, dokud definitivn� nep�evezme vládu 
zima.   V  p�íštím  roce  se  budou  také  ješt�  �ešit  resty na n�kterých vedlejších v�tvích a komunikacích (nap�. 
k RD Hvorecký apod.). Také ješt� zbývá v roce 2013 ud�lat povrch na mén� frekventované cest� od k�ižovatky 
bývalé MŠ k RD Hrabal a cest� k lesu od RD Martínková, jedná se o jinou technologii asfaltového post�iku se 
zadrceným št�rkem. 

S �adou ob�an� jsme na míst� také diskutovali o tom, jak budou ú�inná opat�ení k odvád�ní povrchových vod 
poté, co jsou komunikace opravené. Tam, kde jsou podmínky pro svedení vod sm�rem k náhonu, k �ece nebo do 
opravené kanalizace, je situace jednodušší. V jiných místech, kde komunikace sousedí se soukromými pozemky, 
je �ešení obtížné, n�kdy tém�� žádné. V každém p�ípad� bude rozumné po ur�ité dob� zkontrolovat, jak se budou 
za dešt� vody chovat na upravených sklonech povrch�, a kde by p�ípadn� bylo nutné zasáhnout. Je dobré, že již 
bude více mén� vylou�eno masivní splachování št�rk� z rozbitých cest, tj. také neustálé zanášení vpustí 
p�vodních i nov� vybudovaných. 

Tímto úvodem úvodníku výjime�n� oslovuji pravd�podobn� jen �ást ob�an� Vrbna p. P., ráda bych tedy 
alespo� záv�r ur�ila všem �tená��m.  

P�ála bych si, abyste všichni prožili poslední m�síc roku 2012 v klidu a pohod�, v o�ekávání váno�ních 
svátk�. P�ála bych si, abyste p�itom nemysleli na konec sv�ta 21. 12. 2012 nebo v jiném datu, o kterém se 
spekuluje, píše a diskutuje, ale rad�ji mysleli na šance za�átk� - nového roku, nových cíl�, nových úmysl�, 
nových kontakt�… Pokud budou dobré, pak není co �ešit  �

P�eji Vám tedy vše dobré. 

Ing. Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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je to již rok, co jsem se po opakovaných volbách a s novým zastupitelstvem ujala své funkce starostky a je �as 
poohlédnout se, co se událo, co se nám poda�ilo a na co se chystáme.  

Akce, která není vid�t, ale 
byla pro nás velmi d�ležitá -
rekonstrukce           vodovodu 
v �ásti  Lesná.  Stála více než 
1,5 miliónu korun a byla 
financována z dotace 
Moravskoslezského kraje 
(MSK) se spoluú�astí naší 
obce. Naopak akce, která je 
vid�t a m�žete se sami 
p�esv�d�it  p�i návšt�v� nebo 
na p�iložené fotografii, je      

zrekonstruovaný       chodník 
u obecního ú�adu a  školy.  
Na tuto opravu jsme získali 
dotaci ve výši 904 tisíce korun, 
op�t z MSK a se spoluú�astí 
naší obce.  

Z programu obnovy venkova jsme získali 400 tisíc korun na rekonstrukci zpevn�né plochy a p�ípojky nízkého 
nap�tí ke kapli Svatého Huberta. T�šíme se, až se nám tato krásná památka rozsvítí a bude dalším symbolem 
tak úžasného místa, jakým Karlova Studánka je.  

Z dalších dota�ních pen�z, a to ve výši 350 tisíc korun, bude vydána kniha o historii a sou�asnosti obce 
Karlova Studánka.  

Navíc  v  oblasti propagace jsme vydali nový informa�ní leták a s obcí Ludvíkov jsme se podíleli na vydání 
tzv. malované mapy, a to jak ve form� mapy nást�nné, tak i letáku.  

Poda�ila se zabezpe�it akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasi�� Karlova Studánka.  
Po úsp�šném lo�ském setkání s d�chodci, které bylo spojené s besedou se zástupci policie, chystáme další, 

tentokrát obohacené o setkání se zástupci firmy zabývající se t�íd�ním odpadu.  
A  tak  se  dostávám  k  dalšímu  úsp�chu  naší  obce,  a p�edevším vás,  ob�an�,  a  tím je první místo v kraji 

v t�íd�ní odpad� obcí do 4 tisíc obyvatel. Odm�na 50 tisíc korun, kterou jsme získali, je ú�elov� vázána, proto 

Vážení spoluob�ané Karlovy Studánky a �tená�i Zpravodaje, 

Kniha, která se vám dostane do rukou, je 
první populárn�-nau�nou publikací, která 
dokumentuje  historii  Karlovy  Studánky  od 
17. století (tedy ješt� p�ed vznikem samotných 
lázní) do sou�asnosti, a to navíc s použitím 
bohaté  historické a sou�asné fotodokumentace 
a kreseb. P�i zpracování knihy se poda�ilo 
autorkám a s vydatnou spoluprácí mnoha lidí 
odhalit zajímavé historické skute�nosti. Jednou 
ze zajímavostí je, že d�ev�ná kaple, která je 
p�emíst�na do dnešní Suché Rudné, nestála v 
míst� kostela v Karlov� Studánce, jak se uvádí, 
ale v centru lázní. Další p�ekvapivé skute�nosti, 
nap�íklad, kde je bysta arcivévody Wilhelma 
nebo kudy vedlo p�vodní koryto Bílé Opavy, se 
již brzy do�tete. 
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musí být a bude použita v oblasti komunálního odpadu a jeho t�íd�ní.   
Úsp�šná je spolupráce se Státními lé�ebnými lázn�mi (SLL) Karlova Studánka p�i zajišt�ní ob�d� pro seniory. 

Pod�kování pat�í zvlášt� t�m, kte�í se podílejí na objednávání a roznášení ob�d� i lidem, kte�í si je nemohou 
donést sami.  

Máme radost z naší základní a mate�ské školy, která nemá nedostatek žák� i v této dob�, kdy klesají po�ty 
d�tí. Kolektiv pracovník� školy vás pravideln� informuje na stránkách Zpravodaje o �innosti a o úsp�ších jak 
studijních, tak i v oblasti mimoškolní.  

Na stránkách �ervnového Zpravodaje jste se mohli pot�šit fotografiemi našich nejmenších z vítání 

ob�ánk�, které ud�lalo radost nejenom rodi��m a prarodi��m d�tí, ale podle ohlas� i ostatním obyvatel�m obce.  
Ur�it� jsem na n�které úsp�chy zapomn�la a mám také obavu, že nevyjmenuji spoluob�any, kte�í nelitují 

svého �asu a ud�lají n�co navíc pro druhé. To mne vede k tomu, že je jmenovit� nevypíšu. Vím, že v�dí, jak 
pomáhají a moc jim za to d�kuji.   

Ale abych nepsala jen o úsp�šné �innosti. Trápí nás a snažíme se vy�ešit neut�šený stav našeho 
obchodu Horalka, kde se nám neda�í najít spole�nou �e� s památká�i, a tak je to velká výzva i do budoucnosti.  

Protože se 
blíží �as Vánoc 
a Nový rok, 
p�eji vám všem 
pevné zdraví, 
hodn�       št�stí 
a pohody.  

Bc. Radka 
Chudová, 

starostka Obce  
Karlova 

Studánka 

V m�síci listopadu RM projednala následující záležitosti: 

RM  r o z h o d l a: 
- o organiza�ní zm�n� na M�Ú Vrbno pod Prad�dem od 1. 1. 2013 dle návrhu. 

RM  o d s o u h l a s i l a: 
- dodate�ný souhlas se stavbou pergoly o vým��e 16 m2 na �ásti pronajatého pozemku p.�. 923 v k.ú. 

Vrbno pod Prad�dem,  
- dopravní napojení z pozemku p.�. 567 na místní komunikaci p.�. 552 v k.ú. Mnichov pod Prad�dem za 

p�edpokladu dodržení podmínek, stanovených v rozhodnutí vydaném silni�ním správním ú�adem, 
- kácení  d�evin na pozemcích p.�. 429 v k.ú. Železná pod Prad�dem a p.�. 2 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem, 
- zm�nu licence autodopravci Veolia Transport Morava a.s. k provozování vnitrostátní ve�ejné linkové 

osobní doprava na lince 930 242 Šumperk-�ervenohorské sedlo-Malá Morávka-Ov�árna, s dopln�ní 
zastávky Vrbno pod Prad�dem – centrum, 

- p�ijetí dar� dle soupisu pro Domov pro seniory a ST�ECHU, 
- bezplatný pronájem prostor p�ístavby M�Ú Vrbno pod Prad�dem pro �ty�i zasedání místní organizace 

SON v roce 2013, 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 



6. strana 

ZPRAVODAJ

�

- provedení váno�ní výzdoby TS Vrbno s.r.o. dle p�edloženého návrhu, 
- obeslání firem dle seznamu pro ve�ejnou zakázku na služby v rámci projektu „Revitalizaci m�stské 

zelen�“. 

RM  v z a l a  n a  v � d o m í: 
- p�edložený harmonogram oprav h�bitova a smute�ní sín� pro rok 2013, 
- informaci o posouzení funk�ního využití parcely p.�. 923 v k.ú Vrbno pod Prad�dem, 
- informaci o pr�b�hu p�ípravy, vydání p�íslušných povolení a vlastní realizaci kanaliza�ních p�ípojek 

v místních �ástech Železná a Mnichov, 
- informaci o zjišt�ném stavu na lávce pro p�ší p�es �eku St�ední Opava a odsouhlasila návrh využít na 

p�emost�ní tohoto toku lávku uloženou na pozemku p. Kamenského po její konstruk�ní úprav�, 
- výro�ní zprávu základní školy za školní rok 2011-2012, 
- hodnocení �innosti mate�ských škol Jesenická a Ve Svahu za školní rok 2011-2012. 

RM  p r o j e d n a l a: 

- žádost o poskytnutí dotace na denní provoz pro klienty bruntálské dílny Polárka o.p.s. a požádala  
o dopln�ní informací o hospoda�ení této organizace. 

Ing. Lasota Miloš, místostarosta 

P�ivítali jsme nové ob�ánky m�sta
Dnešní zprávy z radnice za�ínáme tou nejhez�í – v sobotu 10. listopadu jsme 

p�i slavnostním ob�adu v ob�adní síni radnice p�ivítali nov� narozené d�ti, nové 
ob�ánky m�sta Vrbna pod Prad�dem. Jmenují se Ani�ka, Robinek, Beata, 
Natálka, Amálka, Viktorka, Kubí�ek, Barborka, Isabelka, Jáchymek, Domini�ek, 
Eliášek, Lukášek, Leonka, Vaší�ek a Viktorka. V dnešním Zpravodaji najdete 
fotografie první skupiny d�tí i s rodi�i, sourozenci �i prarodi�i. Další �ást 
fotografií p�ineseme v dalším, už lednovém Zpravodaji.  A jak náš ob�ad 
prob�hl?  D�v�átka  a  chlape�ky v náru�í rodi�� p�ivítaly d�ti ZŠ pod vedením 
p. Jany Sztukové svými básni�kami a písn�mi. Poté místostarosta Ing. Miloš 
Lasota p�ivítal malé ob�ánky svým krátkým proslovem a pop�ál všem krásné 
d�tství.  Rodi�e  se  podepsali  do  pam�tní  knihy,  obdrželi   finan�ní   
hotovost s pam�tním listem a kyti�kou. V��íme, že tihle chlape�ci a d�v�átka 
budou milovat své m�sto a najdou tady perspektivy pro celý život. 

Jitka Musilová, odbor vnit�ních v�cí M�Ú Vrbno p. P. 

Kde by m�l p�íští rok stát váno�ní strom
Radní na svém 38. zasedání odsouhlasila Technickým službám Vrbno s.r.o. váno�ní výzdobu m�sta. Ta letos 

p�edstavuje také za�átek obnovy sv�telných �et�z� vým�nou za LED žárovky. P�i té p�íležitosti radní vyslovili 
p�ání,  že  by  Vrbno  m�lo  mít také centrální váno�ní strom. A to i p�esto, že na ve�ejných prostranstvích m�sta 
a také v místních �ástech zá�í v �ase adventu a Vánoc p�t váno�ních strom�, další stromy zdobí ve svých 
areálech vrbenské firmy a kouzelnou výzdobu dotvá�ejí také ob�ané, kte�í krášlí stromy na svých zahrádkách, 
zav�šují sv�telné �et�zy na balkonech i v oknech. Na internetových stránkách m�sta jsme otev�eli novou anketu, 
v níž se ptáme ob�an�, zda si p�ejí mít ve m�st� jeden hlavní váno�ní strom, a pokud ano, kde by m�l podle nich 
stát. V dob� uzáv�rky tohoto Zpravodaje jednozna�n� p�evažovaly názory, aby strom stál v širším prostoru 
okružní k�ižovatky, aby byl viditelný na p�íjezdu ze všech sm�r�. Ideální by bylo mít sv�j živý, krásn� rostlý 
strom, podobný tomu v Široké Niv� v prostoru zastávky autobusu nebo v And�lské Ho�e. Uplyne ale hodn� let, 
než by mladý strom dorostl do pat�i�né výšky. Zatím by tedy m�sto pro p�íští rok sv�j hlavní váno�ní strom 
muselo získat – skácením, transportem na vybrané místo a bezpe�ným usazením, aby odolal i poryv�m v�tru. 
D�tská radost i  krásná váno�ní atmosféra ve m�st� ovšem za trochu p�emýšlení, p�íprav a kone�nou realizaci 
stojí. 

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva m�sta
V po�adí 13. zasedání Zastupitelstva m�sta Vrbna pod Prad�dem se koná ve �tvrtek 13. prosince od 16 hod 

v �erveném sále St�ediska kultury a vzd�lávání St�echa. Ob�any zveme k ú�asti.

Zprávy z radnice 
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Jak zajistit bezpe�í na p�echodech
Komise pro prevenci kriminality, bezpe�nost a ochranu ve�ejného po�ádku dala Rad� M�sta Vrbna pod 

Prad�dem podn�t k �ešení bezpe�nosti chodc� na p�echodech. Shoduje se s radními, že by m�sto pot�ebovalo 
nasv�tlit p�echody pro chodce zejména na ulici Nádražní p�ed sklárnami i na Jesenické u pošty i zastávky p�ed 
nákupním centrem, podobn� jako je �ešeno nasv�tlení prostoru okružní k�ižovatky. �lenové komise navrhují 
rovn�ž instalaci bezpe�nostních dopravních zrcadel na nep�ehledných výjezdech z místních komunikací na 
hlavní  silnici,  nap�íklad  u  zdravotního  st�ediska  na  Jesenické,  na  výjezdu  z  ulice  Krej�ího  i  p�ed  radnicí 
a navrhují též instalaci zbrž�ova�� rychlosti p�i vjezdu do m�sta sm�rem od Bruntálu, nap�íklad semaforu, nebo 
m��i�e rychlosti radarem. M�sto opakovan� vyhledává vhodné dota�ní tituly, podle informace vedoucího odboru 
výstavby a životního prost�edí Ing. Vojt�cha Virág ovšem nelze po�ítat se získáním prost�edk�, nap�íklad ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury, tam jsou investice do osv�tlení p�echod� pro chodce �i na instalaci radaru 
neuznatelnými náklady. Bez dotace by na všechny úpravy muselo m�sto najít prost�edky ve svém rozpo�tu.  

Radní proto doporu�ili jako první krok p�ipravit 
do jednání Zastupitelstva m�sta rozpo�tovou 
zm�nu na rok 2012 na nákup dvou radarových 
m��i�� na vjezdech do m�sta. Finan�n� mén�
náro�ným �ešením, které ovliv�uje kvalitu 
osv�tlení p�echod� pro chodce, se jeví možnost 
d�kladného o�ezání v�tví vzrostlých strom�
stínících sv�tla pouli�ních lamp, v n�kterých 
p�ípadech také skácení strom�. N�které totiž 
brání výhledu �idi�� a mohou krýt postavu 
chodce vstupujícího na p�echod. Další nákladné 
doporu�ení p�išlo také od komise výstavby, 
která doporu�uje vybudování chodníku v ulici 
Husova od garáží a na ulici Zlatohorské od 
železni�ního p�ejezdu až po silni�ní odbo�ku do 
Mnichova.

Spojka Jesenická – St�elni�ní byla p�edána
V listopadu byla do užívání p�edána silni�ní 

spojka Jesenická – St�elni�ní v prostoru p�i 
m�stském lesoparku. Kolaudace nové místní 
komunikace prob�hla 20. listopadu, v tu dobu 
už byly hotovy také kamenné schody, které 
p�ekonávají výškový rozdíl mezi mlatovým 
chodníkem lesoparku a komunikací. Další 
p�ístup z této nové komunikace, a to 
bezbariérový,  do odpo�inkové zóny s herními 
prvky, altánem a lavi�kami, je situován  
nedaleko nad tímto schodišt�m. 

Lávku pro p�ší �eká vým�na
Vedení m�sta �ešilo pot�ebu opravy poch�zí 

�ásti konstrukce kovové p�ší lávky v prostoru za 
Technickými službami Vrbno, kterou využívají 
zejména obyvatelé Mnichova a Železné p�i cest� do práce, za nákupy, k léka�i �i do školy. Po zevrubné kontrole 
však statik doporu�il vým�nu kompletní lávky, starou již nelze efektivn� opravit tak, aby vyhov�la nárok�m 
bezpe�ného pohybu chodc� �i cyklist�. Náhradní lávku p�ipraví firma Kamenský – stavby a konstrukce, v jejímž 
areálu byla uložena využitelná konstrukce ve vhodné délce, ší�ce i pevnosti. M�sto ji získalo podobn� jako již 
d�íve použitou delší lávku p�es Opavu z likvidovaných konstrukcí D�evokombinátu. Podle pr�b�hu prací 
m�žeme konstatovat, že lávka bude vym�n�na ješt� do konce letošního roku. Po dobu prací nebude možné projít 
tudy z Mnichova do centra m�sta, p�jde však pouze o dny. O termínu demontáže staré lávky a instalace nové vás 
budeme v�as informovat.   

Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí M�Ú Vrbno p. P. 
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Pro pohodu ob�an� a dodržování no�ního klidu
Na podn�t ob�an�, jimž vadil v �ase léta a dovolených hluk restaurací po 22. hodin�, jsme dne 25. �íjna 

s tajemníkem M�Ú Ing. Miroslavem Adámkem na informativní sch�zce projednali záležitost s provozovateli 
pohostinských  za�ízení.  Informovali  jsme  je  o  možnosti   právního   pov�domí   k   zajišt�ní   no�ního   klidu 
a  dodržování  obecn�  závazné  vyhlášky  m�sta  �. 2/2008 o zajišt�ní a udržování �istoty ve�ejného prostranství 
a ve�ejné zelen� a zabezpe�ení místních záležitostí ve�ejného po�ádku na území m�sta. 

Hlavn� v letních m�sících se totiž line z restaurací otev�enými okny, nebo z p�edzahrádek a zahrádek 
restaurací s posezením, hlu�ná hudba, smích �i k�ik host�, což ruší hlavn� starší obyvatele p�ilehlých dom�. Ti se 
obrátili na m�sto s žádostí o pomoc, abychom rušení no�ního klidu �ešili.   

Navštívili jsme tyto provozovny: K-Bar, Non-stop, Hosp�dka U D�evasu a Kavárna Panorama. Provozovatele 
t�chto pohostinských za�ízení jsme informovali, kterými zákony lze hluk v obci regulovat. Vytiskli jsme jim 
nejen  OZV,  ale  také  vý�atky  ze  zákona  o  ochran�  ve�ejného  zdraví  �. 258/2000 Sb.,  ze  zákona o obcích 
�. 128/2000 Sb., z p�estupkového zákona �. 200/1990 Sb., a také sankce, které lze za nedodržování t�chto zákon�
a vyhlášek uložit. Provozovatele také informovali o tom, že všechny obecn� závazné vyhlášky M�sta Vrbna 
naleznou také na webu m�sta.  

Všichni výše jmenovaní provozovatelé p�islíbili, že budou informovat své zam�stnance, aby se danými 
p�edpisy �ídili a dodržovali je. Ze strany provozovatel� je snaha situaci nepodce�ovat a zabývat se jí.  

Mgr. Monika Jank�, vedoucí odboru vnit�ních v�cí M�Ú 

Reflexní prvky mohou zachránit život chodci i cyklistovi
Podzim  zkrátil den, ráno je dlouho tma a ve�er se brzy stmívá. To by si m�li uv�domit ve svém zájmu chodci 

a cyklisté, zejména ti, kte�í se pohybují po cestách neosv�tleni a bez reflexních prvk� na sob�. Jsou 
nezodpov�dní  v��i  sob�  i  �idi��m,  kte�í za velmi nep�íznivých okolností nemají šanci chodce �i cyklistu v�as 
a na bezpe�nou vzdálenost vid�t. Hrozí tak obrovské riziko srážky a tím také ohrožení života a zdraví lidí na 
cestách. 

Jak být vid�t: 
Cyklista nemá na silnici co d�lat bez �ádného osv�tlení kola a odrazek, pamatovat by m�l ale také na reflexní 

prvky na rukávech, nohavicích, zádech. Oble�ení, bezpe�nostní vesty, boty i t�eba batohy s reflexními prvky lze 
p�ímo  koupit  v  obchodech,  nebo  lidé  mohou  využít  p�enosné  reflexní prvky, které jsou v prodeji nap�íklad 
u benzinek �i v prodejnách sportovních pot�eb i díl� pro automobily (samolepky, pásky na ruku apod.). Považte: 
chodce �i cyklistu v modrém oble�ení vidí �idi� na vzdálenost pouhých 18 metr�!, v �erveném na 24 m, ve 
žlutém na 37 m a v bílém na 55 m, ovšem reflexní prvky jsou viditelné na 200 metr�. To už je rozdíl. Vyzýváme 
ob�any, aby p�ednostn� využívali chodníky a cyklostezky.  A tam, kde nejsou, bu�te více opatrní – reflexní 
prvky vám mohou zachránit život. 

Tabulka viditelnosti: 
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T�i rady pro zvýšení viditelnosti: 
Pro nemotorizované ú�astníky silni�ního provozu 
1. Používejte reflexní a fluorescen�ní materiály a kombinujte je, abyste byli dob�e vid�t za sv�tla i za tmy 
2. Reflexní p�edm�ty umíst�te nejlépe ke konci rukáv�, blízko ke kolen�m a do úrovn� pasu (cyklisté také na 

p�ilbu a kolo) 
3. D�tem po�i�te oble�ení, školní brašny a dopl�ky opat�ené reflexními a fluorescen�ními bezpe�nostními 

prvky 
Steriani Oš	ádalová, odbor vnit�ních v�cí, úsek sociální 

P�edseda Senátu Parlamentu �eské republiky svým rozhodnutím, které bylo uve�ejn�no ve Sbírce zákon� pod 
�íslem 322/2012 Sb., v �ástce 119, která byla rozeslána dne 3. �íjna 2012 vyhlásil volbu prezidenta republiky.  

Volba prezidenta �eské republiky se koná ve dvou dnech, na území �eské republiky v pátek 11. ledna 2013 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

P�ípadné druhé kolo volby prezidenta �eské republiky se koná ve dvou dnech, na území
�eské republiky v pátek 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 26. ledna 
2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Voli�
Voli�em pro volbu prezidenta �eské republiky je státní ob�an �eské republiky, který alespo� druhý den volby, 

tj. 12. ledna 2013, dosáhl v�ku nejmén� 18 let. Ve druhém kole volby m�že volit i státní ob�an �eské republiky, 
který alespo� druhý den druhého kola volby, tj. 26. ledna 2013, dosáhl v�ku 18 let. 

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voli�i do schránky nejpozd�ji 3 dny p�ede dnem voleb tj. do 8. 1. 2013. Pokud se bude 

konat II. kolo volby prezidenta �eské republiky hlasovací lístky obdrží voli�i ve volební místnosti.

! Hlasovací lístky musí obdržet každý ob�an, který má ve Vrbn� p. P. a jeho místních �ástech evidován trvalý 
pobyt, bez ohledu na to, zda dlouhodob� žiji v zahrani�í ! Prosíme o zna�ení poštovních schránek, aby nemohlo 
dojít k nesrovnalostem v hledání voli�� a s tím související doru�ení lístk� voli��m. V p�ípad� nesrovnalostí 
obdrží voli� novou kompletní sadu hlasovacích lístk� ve volební místnosti. 

Hlasování
Voli� po p�íchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní ob�anství 

�eské republiky platným ob�anským pr�kazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
�eské republiky anebo cestovním pr�kazem. Voli�, který tak neu�iní, nebude mu hlasování umožn�no. 

Zp�sob hlasování
Voli� obdrží od okrskové volební komise prázdnou ú�ední obálku opat�enou ú�edním razítkem. Každý voli�

musí do prostoru ur�eného pro úpravu hlasovacích lístk�, zde vloží voli� do ú�ední obálky 1 hlasovací lístek. 
Poté vloží voli� ú�ední obálku s hlasovacím lístkem p�ed okrskovou volební komisi do volební schránky. 

Hlasování do p�enosné volební schránky
Voli� m�že požádat ze závažných, zejména zdravotních  d�vod� obecní ú�ad a ve dnech voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise z�ízena. V takovém p�ípad� okrsková volební komise vyšle k voli�i 2 své 
�leny s p�enosnou volební schránkou, ú�ední obálkou a hlasovacími lístky. 

Možnost hlasovat na voli�ský pr�kaz p�i volb� prezidenta �eské republiky v roce 2013
Voli�, který se nebude zdržovat v dob� volby prezidenta �eské republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 

2013 (p�ípadné druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013) ve volebním okrsku v míst� svého trvalého pobytu, 
m�že hlasovat za podmínek stanovených zákonem �. 275/2012 Sb., o volb� prezidenta republiky a o zm�n�
n�kterých zákon� (zákon o volb� prezidenta republiky), na voli�ský pr�kaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku 
na území �eské republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahrani�í, tj. na zastupitelském ú�ad�
nebo konzulárním ú�ad� �eské republiky, s výjimkou konzulárního ú�adu vedeného honorárním konzulárním 
ú�edníkem  

Volba prezidenta republiky 2013 
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Žádost o vydání voli�ského pr�kazu lze podat: 

• v listinné podob� opat�ené ú�edn� ov��eným podpisem voli�e, 

• v elektronické podob� podepsané uznávaným elektronickým podpisem, 

• v elektronické podob� zaslané prost�ednictvím datové schránky   
              Žádost v listinné a elektronické podob� musí být p�íslušnému obecnímu ú�adu doru�ena nejpozd�ji  
              7 dn� p�ede dnem volby prezidenta, tj. do 4. ledna 2013. 

• osobn� lze požádat o vydání voli�ského pr�kazu do okamžiku uzav�ení stálého seznamu nebo 
zvláštního seznamu vedeného zastupitelským ú�adem., tj. do 9. ledna 2013 do 16:00 hodin.

Obecní ú�ad voli�ský pr�kaz nejd�íve 15 dn� p�ede dnem voleb, tj. 27. prosince 2012, p�edá osobn�
voli�i nebo osob�, která se prokáže plnou mocí s ov��eným podpisem voli�e žádajícího o vydání voli�ského 
pr�kazu, anebo jej voli�i zašle na jím uvedenou adresu na území �eské republiky do vlastních rukou nebo 
doru�uje-li do zahrani�í, zašle jej voli�i na jím uvedenou adresu. P�i ztrát� nebo odcizení voli�ského pr�kazu 
nelze vydat duplikát. 

Voli�ský pr�kaz m�že vydávat zastupitelský ú�ad, za stejných podmínek jako obecní ú�ad, na žádost 
voli�e, který je u n�j zapsán ve zvláštním seznamu voli��. 

Voli�ský pr�kaz pro druhé kolo volby prezidenta �eské republiky
V p�ípad�, že voli� výslovn� nepožádá pouze o voli�ský pr�kaz na n�které kolo volby, obecní ú�ad, pop�. 

zastupitelský ú�ad mu vydá voli�ský pr�kaz pro ob� kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). 

O vydání voli�ského pr�kazu lze za stejných podmínek požádat také v dob� mezi prvním a druhým kolem 
volby. Obecní ú�ad, pop�. zastupitelský ú�ad v této dob� m�že vydávat voli�ský pr�kaz nejpozd�ji do 2 dn� p�ed 
prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 23. ledna 2013 do 16:00 hodin. 

Možnost volit p�i volb� prezidenta �eské republiky v roce 2013 v nemocnici nebo v obdobném za�ízení
P�i pobytu ve zdravotnickém za�ízení, v za�ízení sociálních služeb, školském za�ízení pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském za�ízení pro preventivn� výchovnou pé�i nebo v jiném 
obdobném za�ízení v obci m�že oprávn�ný voli� za spln�ní podmínek zákona �. 275/2012 Sb., o volb� prezidenta 
republiky a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o volb� prezidenta republiky), rovn�ž uplatnit své aktivní volební 
právo. Má n�kolik možností, jak postupovat, odvislých do ur�ité míry od charakteru jeho pobytu nebo 
hospitalizace, a to zda p�jde o pobyt dlouhodobý �i krátkodobý. 

V  p�ípad�,  že  lze  p�edpokládat, že bude voli� dlouhodob� v nemocnici nebo v obdobném ústavu a za�ízení 
a bude tam i v dob� volby prezidenta �eské republiky v roce 2013, osoba stojící v �ele tohoto za�ízení by m�la 
voli�e informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voli��, na základ� kterého by potom mohl uplatnit 
své volební právo. 

Voli� v takovém p�ípad� hlasuje do p�enosné volební schránky, se kterou se za voli�em dostaví �lenové 
okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu p�íslušného za�ízení. Hlasovací lístky i ú�ední obálku 
mu vydá okrsková volební komise p�ed hlasováním.  V p�ípad� krátkodobého pobytu nebo v p�ípad�, že voli�
neví, kde se p�esn� ve dny volby prezidenta bude nacházet (nap�. p�edpokládaná hospitalizace), se jeví jako 
nejvhodn�jší vy�ízení voli�ského pr�kazu, na který m�že voli� volit v jakémkoliv volební místnosti na území 
�R. 

Možnost volit p�i volb� prezidenta �eské republiky v roce 2013 v zahrani�í
Jestliže se bude fyzická osoba v dob� volby prezidenta �eské republiky v roce 2013 zdržovat v zahrani�í, má 

právo volit a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském ú�ad�, má dv� možnosti jak postupovat, odvislé do ur�ité 
míry od charakteru svého pobytu, a to zda p�jde o pobyt dlouhodobý �i krátkodobý.  

Více informací k této možnosti volby najdete na stránkách ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz – 
informa�ní servis – volby – volby prezidenta republiky. 

Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 
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Starosta  m�sta  Vrbno  pod  Prad�dem  podle  §  34  odst. 1 zákona �. 275/2012 Sb., o volb� prezidenta 
republiky a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o volb� prezidenta republiky). 

oznamuje: 

1. Volba  prezidenta �eské  republiky  se  uskute�ní  v  pátek  dne  11.  ledna  2013  od  14:00  do  22:00 hodin 

a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8:00 do 14:.00 hodin. P�ípadné druhé kolo volby se uskute�ní v pátek dne 

25. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin. 

2. Místem konání voleb: 

OKRSEK �. 1  je volební místnost  v závodní jídeln� Prad�dského lesního závodu, Nádražní 599,  pro voli�e 
z ulic: 
D�lnická: 220, 225, 230, 269, 634
Husova:         20, 139, 197, 208, 209, 210, 216, 229, 231, 235, 244, 248, 250, 257, 258, 261, 293, 306, 
 307, 328, 332, 334, 335, 336, 341, 367, 399, 400, 401, 413, 414, 450, 451, 475, 476, 538, 
 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 
 586, 587, 626, 627, 628, 154 
Kope�ná:   140, 305, 412, 452, 453 
Krátká:        316, 330, 331, 344 
Nádražní:   141, 298, 599, 636 
Smetanova:   199, 200, 303, 304, 326, 333
Sv. �echa:  243, 277, 292, 315, 396, 454, 455, 456,459, 637 
Zahradní:  278, 282, 283, 380

OKRSEK �. 2   je volební místnost  v  Základní škole �.  3,  Bezru�ova  78, pro voli�e z ulic: 
Bezru�ova:     117, 118, 119, 121, 619, 620, 621, 622
H�bitovní:      8,     9,  13, 219, 279, 289, 567
Husova: 491, 492, 493, 494, 495, 496
Jiráskova:   47,   62, 286
Komenského:   290 
K�ivá: 206, 342, 516
Myslivecká:        51,  52,   54, 165, 170, 192, 195
nám. Sv. Michala:     11,  17, 125, 128, 129, 130, 131, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 
 514, 515, 535, 536, 537 
Palackého:   212, 213, 214, 221, 222, 233, 247, 251, 291, 314, 339, 355, 337, 604, 605, 606 
St�elni�ní:    24,   25,   27,   28,   30,   31,   35,   36,   37,   38,   39,   40,   41, 281, 471, 517, 518, 519, 
 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 540, 541, 608, 609, 
 610, 611, 612, 613, 614, 638 
V Dolíku:  565, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 579, 601, 632 
Žižkova:       2,     3,  14, 133, 134, 566, 616 

OKRSEK �. 3   je volební místnost v Základní škole �. 4,  Školní  477,  pro voli�e z ulic: 
Bezru�ova:      76,   77,   79,   80,   81,   82,   85, 109, 113, 238, 386, 391, 418, 419 
Jesenická:     318, 319, 377, 397, 642
Krej�ího:      55,  57,   60,   63, 237, 276, 440, 487, 488, 630, 631, 641 
Nad Stadionem:   472, 473, 474, 576  
Nádražní:       15, 187, 202, 203, 211, 236, 264, 317, 395, 422, 439, 
Nové doby:   384, 390, 393, 398, 402, 403, 415, 416, 417, 432, 433, 434, 435, 623, 624, 625 
Sklárenská:    194, 265, 266, 267, 600 
Školní:            320, 360, 405, 406, 407, 420 
Zlatohorská:     93, 100, 103, 104, 253, 635, 639, 640 
Mnichov:           4,     5,   11, 105, 116, 120, 131, 258, 294, 296, 298, 299, 300, 336, 340, 353, 355, 368, 
 375 

Oznámení o dob� a míst� konání volby prezidenta �eské republiky 
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OKRSEK �. 4   je volební místnost  v  TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH  VRBNO s. r. o.,  Jesenická 205,   
pro voli�e z ulic: 
Družstevní:   592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
Dvo�ákova:   354, 366, 375, 404, 468 
Chel�ického: 392, 460, 463, 464, 465, 466, 467,
Jesenická:    136, 143, 205, 215, 217, 226, 227, 240, 245, 275, 285, 300, 313, 324, 350, 353, 447, 633 
M. Alše:        171, 356, 358, 359, 362, 373, 379, 382, 387, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 585, 615 
Myslivecká: 162, 182, 218, 223, 239, 241, 374, 383, 442, 588, 589, 590 
Palackého:   198, 254, 255, 262, 287, 288, 295, 327, 329, 340, 352, 363, 364, 365, 368, 441, 343, 461, 
 462, 478, 479, 480, 501, 502 
Polní: 242, 270, 271, 272, 273, 280, 348, 446, 617, 629 
Riegrova:    394, 539, 561, 562, 563, 564, 569  
OKRSEK �. 5   je volební místnost  v p�ístavb� M�stského ú�adu, Nádražní 389,  pro voli�e z ulic: 
Erbenova:    371, 372, 388 
Husova:       489, 490 
Nádražní:      204, 207, 389, 421, 636 
Sadová:        122, 259, 260, 284, 294, 296, 297, 299, 309, 311, 346, 349, 351, 361, 369, 
 370, 376, 378, 381, 385, 409, 410, 411, 436, 437, 438, 497, 498, 499, 500 
Ve Svahu:  423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 443, 444, 445, 
OKRSEK �. 6   je volební  místnost v Penzionu Mnichov  20, Vrbno pod Prad�dem, (bývalé rekrea�ní 
st�edisko DOMA), pro voli�e bydlící: 
Mnichov:      13,   14,   21,   23,   27,   31,   37,   41,   47,   51,   56,   59,   60,   61,   62,   67,   71,   73,  
   74,   77,   78,   80,   81,   82,   83,   84,   85,   91,   95,   96,   97,   98,   99, 100, 101, 102, 
 103, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 129, 134, 135, 138, 144, 145, 149, 152, 156, 
 159, 168, 172, 174, 175, 180, 181, 184, 186, 187, 193, 194, 195, 196, 197, 214, 216, 218, 
 219, 221, 222, 225, 229, 245, 247, 249, 253, 260, 262, 265, 266, 267, 268, 271, 273, 275, 
 277, 278, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 297, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 
 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 321, 322, 324, 326, 328, 329, 332, 334, 335, 339, 347, 
 348, 349, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 367, 369, 370, 371, 372, 374, 388, 
 389, 390, 391, 396, 397, 398, 399, 233, 401, 402, 403, 404, 167 
OKRSEK �. 7   je volební místnost  v Dom� d�tí a mládeže Vrbno pod Prad�dem, Železná 97, pro voli�e 
bydlící: 
Bílý Potok:     51,   67, 128, 152, 429
Mnichov:    162, 167, 212, 241, 255, 269, 274, 282, 290, 293, 318, 320, 323, 325, 333, 337, 338, 341, 
 342, 343, 344, 350, 351, 352, 354, 364, 366, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 
 385, 386, 387  
Vidly:            74,   75,   79,   81, 103, 112, 124, 125
Železná:         1,     4,     5,     6,     8,     9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   20,   21,   23,   25, 
   26,   27,   28,   29,   30,   31,   32,   33,   35,   36,   37,   41,   42,   44,   48,   49,   52,   55,  
   56,   57,   59,   60,   61,   64,   65,   66,   68,   70,   83,   84,   87,   88,   89,   91,   92,   93,  
   95,   96,   99, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 130,  
 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 
 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 407 
3.Voli�i bude umožn�no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob�anství �eské republiky platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem �R anebo cestovním pr�kazem nebo       platným ob�anským 
pr�kazem. 
4.Voli�i budou dodány 3 dny p�ede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voli� m�že obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. Pokud se bude konat II. kolo volby prezidenta �eské republiky hlasovací 
lístky obdrží voli�i ve volební místnosti. 
5. Voli� m�že požádat ze závažných zejména zdravotních d�vod�, obecní ú�ad a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková komise z�ízena. 
Ve Vrbn� pod Prad�dem dne 16. 11. 2012 

Ing. Helena Kudelová, starostka 
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Vánoce jsou za dve�mi a s nimi ruku v ruce p�ichází i konec roku a rok nový. Proto mi dovolte, abych 
pod�kovala všem, kte�í se mnou spolupracují p�i sb�ru podklad� pro zápis do kroniky m�sta Vrbno pod 
Prad�dem. Sou�asn� bych cht�la apelovat na všechny, kte�í by poskytnout zajímavý materiál mohli, ale 
z n�jakých d�vod� na moje opakované výzvy nereagují. Musíme si uv�domit, že sou�asná kronika nemá 
významnou hodnotu pro nás, ale v budoucnu lidé jist� ocení, když si budou moci p�e�íst ucelený obraz života lidí 
ve m�st�, pop�ípad� nad ním zavzpomínat na „staré �asy“. 

P�eji všem klidné prožití váno�ních svátku, pohodu, št�stí a hodn� elánu p�i realizaci vašich plánu v roce 2013. 
Sou�asn� se budu t�šit na další bezvadnou spolupráci.  

S p�áním všeho nej… 

Mgr. Helena Rybárová, kroniká�ka M�sta Vrbno pod Prad�dem, 
e-mail: rybarova.helena@klikni.cz 

Upozorn�ní redak�ní rady!!! 
Redak�ní rada upozor�uje, že uzáv�rka dodání p�ísp�vk� do Zpravodaje na leden 

2013 bude ve �tvrtek 20. prosince 2012 do 15:00 hodin. P�ísp�vky, které budou 
doru�eny  pozd�ji, budou za�azeny až do dalšího �ísla Zpravodaje.  

za redak�ní radu Na�a Trzaskaliková 

Kronika m�sta Vrbna pod Prad�dem 
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Ze stavby se ztratily v�ci
Dosud neznámý pachatel pravd�podobn� v pr�b�hu �íjna 2012 p�i provád�ní stavebních prací v obchodním 

dom� ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Jesenické využil nepozornosti pracovník� a odcizil elektrické pracovní 
ná�adí. Jednalo se nap�íklad o vrta�ku s p�íslušenstvím, prodlužovací kabel délky 50m, stavební halogenové 
sv�tlo s dv�ma lampami a další v�ci. Poškozené firm� tak vznikla škoda za více jak 11 tisíc K�.  

Narazil do stromu
Dne  29. 10. 2012  okolo 18  hodiny  se  stala  nehoda  na  silnici  II.  t�ídy  mezi obcemi Vrbno pod Prad�dem 

a He�manovice. Zde v danou dobu projížd�l �idi� s vozidlem Škoda Octavia,  a to ve sm�ru od Vrbna pod 
Prad�dem. Na komunikaci, pokryté souvislou vrstvou rozb�edlého sn�hu, dostal s vozidlem smyk, nezvládl �ízení 
a vyjel za pravý okraj komunikace.  Zde  p�ední �ástí vozidla narazil do stromu. P�i nehod� došlo k lehkému 
zran�ní �idi�e (pohmožd�ní hlavy), který byl z místa p�evezen RZS do nemocnice v Krnov�. I u tohoto �idi�e 
byla dechová zkouška na alkohol negativní. P�i nehod� došlo k poškození vozidla Škoda ve výši okolo 30 tisíc 
K�.  

Jízdu zakon�il až náraz
Dne 2. 11. 2012 krátce p�ed polednem došlo v obci Malá Morávka k dopravní nehod� osobního vozidla VW 

Passat s p�ív�sem, jedoucího ve sm�ru k obci Karlova Studánka. V uvedenou dobu, pravd�podobn� vlivem 
mikrospánku �idi�e, došlo k p�ejetí vozidla do levé jízdní poloviny a dále sjetí za levý okraj silnice, kde �eln�
vozidlo narazilo do vzrostlého stromu. P�edb�žn� byla škoda na vozidle, p�ív�su a p�eváženém nákladu (jednalo 
se o sn�žný skútr) odhadnuta okolo 340 tisíc K�. Po nárazu z�stal �idi� zaklín�n ve vozidle, odkud byl vyprošt�n 
až zasahující jednotkou HZS Bruntál. Na míst� byla u �idi�e provedena dechová zkouška na alkohol s negativním 
výsledkem. Následn� byl �idi� RZS p�evezen do nemocnice v Bruntále, kde z�stal hospitalizován s lehkým 
zran�ním. 

Vozidlo zcela sho�elo
Dne 12. 11. 2012 v dob� okolo 18:30 hodin došlo k zaho�ení nepojízdného vraku osobního motorového 

vozidla Honda Accord, které bylo voln� odstaveno vedle silnice u obce Vrbno pod  Prad�dem - místní �ást Vidly.  
Na místo se následn� dostavily jednotky dobrovolných hasi�� z Vrbna pod Prad�dem a HZS Bruntál. Po uhašení 
požáru a provedeném šet�ení na míst� p�ítomný vyšet�ovatel HZS Bruntál celou v�c p�edal k dalšímu šet�ení 
obvodnímu odd�lení policie ve Vrbn�, a to v souvislosti s možným podez�ením na úmyslné založení požáru 
neznámým pachatelem. V dob� požáru se ve vozidle nenacházely žádné osoby. P�edb�žn� byla škoda na vozidle 
vy�íslena ve výši okolo 4 tisíc K�.  

komisa� por. Ing. Ivana K�ištofová 

od 20. 10. do 20. 11. 2011 

Vybrané události v daném období: 
21. 10. 2012
V ned�li ráno byly povolány jednotky hasi��, Horské a Zdravotnické záchranné služby ke zran�nému muži, 

který se vydal „spát pod širákem“ spole�n� se svými kamarády na z�íceninu hradu Kobrštejn. Událost se stala 
kolem  2.  hodiny  ranní.  Na  míst�  jako  první  zasahovala  Horská  služba  (dále  jen  „HZ“).  Ta  muže  ošet�ila 
a zafixovala do transportních pom�cek. Jelikož strmý, kamenný a celkové lesní prostor byl velmi nebezpe�ný, 
povolal si p�íslušník HZ hasi�e k transportu muže na lesní cestu. Na místo vyrazila jednotka HZS 
Moravskoslezského kraje ze stanice Krnov a dobrovolní hasi�i z Vrbna pod Prad�dem.  

Po p�íjezdu všech vozidel hasi�� na shromaždišt� následovalo rozd�lení a vyhledávání lesních cest, které 

150
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vedou k místu události. Hledání v ranních hodinách bylo komplikované. V lese nebyl signál �eských operátor�, 
dokonce  byl  problém  i  s  vyto�ením �ísla 112. Avšak po všech nesnázích bylo spat�eno vozidlo Horské služby 
a u n�j ukazatel k hradu. Velitel vrbenských hasi�� poté nasm�roval ostatní vozidla, kudy se mají k místu dostat.

Nyní museli hasi�i vystoupat asi 1 km do kopce po lesních stezkách. Jakmile urazili uvedenou vzdálenost, 
našli místo nehody a poran�ného muže, který byl v pé�i HZ. Muž, cca 25–30 let utrp�l pád z výšky 3 m, poran�ní 
hlavy a zad. Zran�ní doprovázelo alkoholové opojení a pacient se snažil i z nosítek vylézt. 

Poté následoval nebezpe�ný transport na lesní cestu, kde bylo p�ipraveno vozidlo HZ. Po snesení byl muž 
p�evezen z lesa na hlavní cestu, kde �ekala posádka zdravotnické záchranné služby, ta si muže p�evzala a pro 
hasi�e zásah skon�il. Na základnu se vrbenská jednotka vrátila ve 4:30. 

4. 11 .2012
Tohoto  ve�era vyjely dv� jednotky hasi�� z Vrbna pod Prad�dem a Bruntálu na požár nízké budovy do Vrbna 

pod Prad�dem. Jednalo se o požár komínového t�lesa. K odstran�ní velkého žáru v okolí komínového t�lesa 
použili hasi�i kominické nástroje a komín následn� pro�istili. Celý objekt byl do ranních hodin kontrolován 
termokamerou, jestli nedochází k p�edávání tepla do d�ev�ných �i jiných �ástí domu. Po vyhasnutí byl objekt 
p�edán majiteli domu a doporu�ena následná �ádná revize komínu. 

13.11.2012
Dv� jednotky hasi�� zasahovaly v úterý 13. 11. 2012 odpoledne v obci He�manovice u nehody osobního 

automobilu Toyota RAV4. Museli vyprostit obtížn� zaklín�ného �idi�e vozidla, které skon�ilo ve sloupu. 
Poni�ilo dva betonové sloupy (1 p�erazilo, další „jen“ narušilo) elektrického vedení. Zran�n byl i spolujezdec. 
Opera�ní st�edisko hasi�� bylo o nehod� informováno krátce p�ed p�l jednou odpoledne. Na místo vyjela 
jednotka Hasi�ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ze stanice v Krnov� a jednotka 
dobrovolných hasi�� z Vrbna pod Prad�dem. Hasi�i museli použít na osvobození zaklín�ného �idi�e jak 
hydraulické n�žky a rozpínák, tak i hydraulický válec. Asistovali Zdravotnické záchranné služb� (ZZS), 
pomáhali také p�i transportu zran�ných do sanitky, resp. vrtulníku. Po vyprošt�ní zjistili léka�i ZZS poran�ní 
v oblasti pánve a dolní kon�etiny. Pacienta bylo zapot�ebí uvést do um�lého spánku, následn� také zajistit jeho 
dýchací cesty a p�ipojení k p�ístrojem �ízené ventilaci. Poté si postiženého na palubu vrtulníku p�evzali lete�tí 
záchraná�i a zajistili jeho p�epravu na urgentní p�íjem Fakultní nemocnice v Ostrav�-Porub�. Na místo byli 
p�izváni pracovníci energetické firmy, kte�í �ást vedení odpojili a vy�kali na odstran�ní vozidla, aby zjistili 
rozsah poškození elektrických sloup� a vedení. Jeden ze sloup� byl zdemolován, elektrické vedení bylo 
narušeno. B�hem zásahu hasi�� byla veškerá doprava zastavena, posléze byl umožn�n pr�jezd osobních vozidel, 
po zajišt�ní vedení také kamionová doprava. Havarované vozidlo hasi�i naložili na naklada� z lomu (domluvil jej 
starosta obce) a za jejich asistence bylo dopraveno na nedaleký pozemek. Pak hasi�i odstranili trosky a zametli 
silnici. Nebyl odtud hlášen žádný únik provozních kapalin z vozidla. 

                                                                          Ond�ej Chalupa – velitel JSDH 
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V pátek dne 2.11.2012 se naše knihovna stala sv�dkem setkání 22 d�tských �tená��  v netradi�ním �ase – a to 
ve�er v šest hodin. Stalo se tak p�i p�íležitosti konání akce „Podzimní ve�er v knihovn� aneb Draka je lepší 
pozdravit“.  

Celý ve�er se odehrával v duchu podzimních tradic a knihovna byla náležit� podzimn� vyzdobena! Den p�ed 
samotnou  akcí  si  d�ti  vlastnoru�n�  vyrobily  2  lucerny z vydlabaných dýní, které ozdobily knihovnu z venku 
a i uvnit� se výzdoba i samotný program nesli ve stylu Halloweenu., který je u d�tí velice populární. Ve�er jsme 
zahájili lampiónovým pr�vodem  s hledáním hv�zdi�ek a pokladu, který si pak d�ti rozd�lily. Obojí se d�tem 
poda�ilo najít a lampionový pr�vod je nadchnul! Poté jsme se vrátili zp�t do knihovny, kde už �ekalo malé 
ob�erstvení, které p�ipravily knihovnice a hlavn� sout�žní program a tvo�ení marcipánových dýní. D�ti se 
rozlosovaly do 3 družstev a vyzkoušely si svou šikovnost na t�ech stanovištích: U �erného pavouka, U hladového 
draka a U prasklé dýn�. Tady m�ly d�ti za úkol nap�. zahnat zlého pavouka mí�ky, nakrmit hladového draka 
dýn�mi  za pomocí p�íboru, vyt�ídit ovoce a zeleninu, která se sklízí na podzim a prokázat svou znalost pohádek 
a pohádkových knížek. Každé družstvo sbíralo body do svého putovního lístku a po absolvování všech sout�ží se 
body se�etly. Než byl vyhlášen vít�z, každý dostal materiál k výrob� dýn� z piškot� a marcipánu. P�ed 
ukon�ením jsme si ješt� p�e�etli na dobrou noc pohádku o drakovi.  

N�kte�í si své vyrobené dýn� sn�dli hned, n�kte�í je vzali dom� na ukázku rodi��m, ale poda�ily se krásn�
všem!!! Nakonec jsme vyhlásili vít�zné družstvo celého sout�žního ve�era a všechny d�ti byly odm�n�ny 
cenami!  

D�ti si po ukon�ení akce vyzvedli rodi�e a d�ti odcházely s krásným zážitkem, na který budou ur�it� dlouho 
vzpomínat. Bohužel, i když mezi d�tmi byl velký zájem o ú�ast na podve�eru v knihovn�, z d�vodu 
nedostate�ných prostor jsme nemohli vyhov�t všem a museli jsme n�kolik zájemc� odmítnout. V��íme ale, že 
bude lépe a že se �asem poda�í náš problém vy�ešit!!!   

Záv�rem bychom ješt� rádi pod�kovali všem,  kte�í nám drobnostmi p�isp�li do pokladu pro d�ti a to  KB 
Bruntál, a.s., �eská spo�itelna, a.s. , Chlen Nguyen Duy a firma Zemní práce Nad�žda Klí�ová.  

Akce se konala také za finan�ní podpory Ministerstva kultury.    
V�ra Klí�ová, Odd�lení pro d�ti a mládež  

Podzimní ve�er v knihovn�
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Vážení spoluob�ané, 
1. - 14. ledna 2013 prob�hne T�íkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost  se setkat s koledníky, kte�í do 

Vašich domov� p�inášejí Boží požehnání a  zárove� Vám nabídnou uskute�nit dobrý skutek ve form� finan�ního 
daru  na  podporu  charitního  díla  v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší p�ízn� a podpory 
a dop�edu d�kujeme za Vaši dobrotu a št�drost. 

Za koledníky T�íkrálové sbírky Charity �R 
                           And�la Jánová                                                 Bc. Petr Ku�erka 
           asistentka T�íkrálové sbírky                                                              �editel Charity Odry 
   pro Vrbno pod Prad�dem 

Vyú�tování T�íkrálové sbírky 2012 
Ve Vrbn� pod Prad�dem se vykoledovalo celkem 61.336 K�. Charita Odry vykoledovala celkem 1 206.401 

K�. �ástka, která p�ipadla na Charitu Odry, �inila 794.957 K�. Tyto prost�edky z T�íkrálové sbírky byly použity 
na podporu pé�e o seniory a handicapované osoby, podporu domácí hospicové pé�e, rozší�ení a údržbu p�j�ovny 
kompenza�ních a zdravotních pom�cek p�edevším ve st�. Malá Morávka. Zbylé peníze byly rozd�leny dle 
p�edem stanoveného vzorce na humanitární pomoc, na �innost DCHOO a Charity �R. 

Charita Odry podpo�ila v roce 2012 M�sto Vrbno p. P. za ú�elem pomoci lidem postižených požárem ve 
Vrbn� p. P., jak bylo dohodnuto. 

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

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

Rozd�lení T�íkrálové sbírky 2013 
65% p�ipadá na zajiš	ování pomoci a pé�e senior�m a handicapovaným osobám pe�ovatelskou, 

ošet�ovatelskou  a  hospicovou   službou   Charity   Odry,   na   rozší�ení   a   údržbu   p�j�ovny   kompenza�ních 
a zdravotních pom�cek ve st�ediscích Malá Morávka a Odry a na pomoc lidem bez p�íst�eší  

15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské 
10% na humanitární pomoc v zahrani�í 
  5% na podporu projekt� Charity �eská republika 
  5% je v souladu se zákonem ur�eno na režie sbírky 

Informace o �innosti Charity Odry a T�íkrálové sbírce m�žete získat: 
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947, e-mail: odry@caritas.cz, www.odry.charita.cz

T�íkrálová sbírka 2013 
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použitého textilu, obuvi, hra�ek, ložního prádla, domácích pot�eb, apod. 

Poslední dobou se vyskytla spousta komer�ních firem, které doslova kopírují systém sb�ru,  
který se ve spolupráci s námi velmi osv�d�il. 

Tím, že komer�ní firmy oslovují obce a m�sta,  
ubývá  Diakonii Broumov tolik pot�ebný materiál pro sociáln� slabé rodiny,  

azylové domy, d�tské domovy, ale i pro zahrani�ní požadavky.

Proto 8. prosince 2012 budeme v dob� od 13 do 15:30 hod.
v Karlov� Studánce na obvyklém míst�  
(garáž mezi láz. domem Opava a Pošta) 

od Vás p�ijímat Vaše dary, za které, 
a to hlavn� jménem všech, kte�í tuto pomoc nesmírn� pot�ebují,  

D�KUJEME! 

V�CI, KTERÉ VZÍT NEM	ŽEME: 
> ledni�ky, televize, po�íta�e a jinou elektroniku, matrace, koberce  
   – z ekologických d�vod�
> nábytek, jízdní kola a d�tské ko�árky - ty se transportem znehodnotí 
> zne�išt�ný a vlhký textil 

Bližší informace Pavla Skrutková: tel. 724 089 584 
 Více na www: diakoniebroumov.org 

Informace o spole�nosti: 
Evropské centrum odškodného spol. s.r.o. (EvCO) je právn�-poradenská spole�nost, která se na 

profesionální úrovni specializuje na získání odškodného pro osoby, které ne vlastní vinou utrp�ly újmu na zdraví. 
EvCO je sou�ástí mezinárodní kapitálové skupiny, která krom� �R p�sobí i v Polsku, Slovensku a Ma�arsku. 

Díky týmu profesionál�, jako jsou posudkoví léka�i, vyškolení právní referenti, advokátní kancelá� a externí 
znalci v oboru, zajiš	uje svým klient�m kompletní �ešení odškodn�ní a získání jim náležejícího finan�ního 
pln�ní. 

Mimo�ádná p�edváno�ní sbírka 

Evropské centrum odškodného 

���������	
��������������

Nejste si jisti, zda jste obdrželi skute�n� to, na co máte nárok?
Máte ve svém okolí lidi, kte�í m�li nehodu nebo jiný úraz,  

a cht�li byste jim pomoci? 

Kontaktujte našeho odborníka ve Vašem regionu. S NÁMI M�ŽETE JEN 
ZÍSKAT !! 

Siebert Miroslav, trebeis@email.cz, tel: +420728778651 
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Studio STA – studentská tisková a televizní agentura o. s. 
Opavská 506/43, 794 01 Krnov 

Tel.: 775903889, e-mail: zpravodajstvi@studio-sta.cz, web: www.studio-sta.cz
I�O: 22888853, DI�: CZ22888853, �íslo ú�tu: �SOB - 248232892/0300 

Studio STA píše o lidech a pro lidi
Studio STA - studentská tisková a televizní agentura o. s. - každodenn� zaznamenává události po celém 

Bruntálsku. Na Informa�ním portálu www.studio-sta.cz, který tvo�í redakto�i všech v�kových kategorií, se 
�tená�i do�tou o zajímavých akcích, kultu�e, ne�ekaných událostech, ale p�edevším i o problémech a lidských 
p�íb�zích. Prioritním úkolem Studia STA o. s. je informovat nejen o velkých událostech, ale také o každodenním 
život� a starostech oby�ejných lidí. Všichni lidé, r�zné organizace – školy, st�ediska, divadla, kina, sociální 
poskytovatelé a další subjekty, kte�í pat�í do Bruntálského regionu, se m�žou spole�n� podílet na tvorb�
zpravodajství Studia STA. Materiály, nám�ty na reportáže, �lánky a fotografie nám m�žete posílat na 
zpravodajstvi@studio-sta.cz. Rádi vás budeme prezentovat, podporovat a psát o lidech a pro lidi. 

Hledáme nové �leny, pište s námi
Každá ruka k dílu se opravdu hodí. T�šíme se také na nové zájemce. Pokud vás baví psát, fotografovat a cht�li 

byste se stát jedním z nás – máme pro vás místo ve Studiu STA. Kdo bude mít zájem, m�že psát na e-mail 
reditelstvi@studio-sta.cz. Prostor dáváme i podnikatel�m, firmám, politickým stranám a hnutím. 

Více informací najdete na webových stránkách ob�anského sdružení www.studiosta.webnode.cz anebo 
na zpravodajském portálu www.studio-sta.cz, který je opravdu každodenn� aktuální! 

Starostka Helena Kudelová v zastupitelstvu kraje
Moravskoslezský kraj má svého nového hejtmana. Stal se jim Miroslav Novák (�SSD). V pátek 9. listopadu 

2012 prob�hlo první ustavující zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kterého se zú�astnilo nové 
složení zastupitel�, zvolených v letošních podzimních volbách. Nové zastupitelstvo je složeno z 24 zastupitel� za 
�SSD,   20   zastupitel�    KS�M,   kte�í  1.  listopadu 2012  podepsali  koali�ní  smlouvu.  Dále  pak  je  složeno 
z 9 zastupitel� ODS, 7 KDU-�SL a 5 zastupitel� za Nezávislé. 

První zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje zahájila hymna �eské republiky a složení slibu všech 
�len� zastupitelstva. „Po povinné procedu�e, kterou je schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva 
kraje, volba ov��ovatel� zápisu, volba �len� návrhové komise, schválení zp�sobu volby a volebního �ádu pro 
volbu hejtmana kraje, nám�stk� a dalších �len� rady kraje a volba �len� komise pro volbu hejtmana kraje, jeho 
nám�stk� a dalších �len� rady, byli zvoleni �lenové Rady Moravskoslezského kraje v�etn� jejich kompetencí,“ 
�ekla mluv�í Moravskoslezského kraje Šárka Vl�ková. 

Krajské  volby  v  �íjnu  letošního  roku rozhodly o n�kterých mandátech krajských zastupitel� z Bruntálska. 
Za �SSD za bruntálský region v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje sedí nap�íklad starostka Vrbna pod 

Prad�dem Helena Kudelová. Krajská 
zastupitelka zárove� vykonává �lenku 
výboru pro životní prost�edí. 
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Koník�m v B�idli�né schází stáje a krmivo
Osm sportovních koní v B�idli�né na Bruntálsku pot�ebuje pomoc. Rozsáhlý no�ní požár v minulém týdnu jim 

vzal st�echu nad hlavou a hospodá�skou budovu se senem a slámou. 
No�ní požár zdevastoval celý hospodá�ský objekt se zásobou potravy, usmrtil �ty�i ovce a vy�ádil se i na 

stájích. Osm sportovních koní našt�stí hasi�i v�as zachránili. 
Prosím, pomozte… 
V B�idli�né pracuje klub SK Pental, který se v�nuje koním a jejich využitím ke sportu - parkurovému skákání 

a vytrvalostnímu ježd�ní. Do stájí pravideln� dochází šest �len�, kte�í se s ko�mi umis	ují na p�edních pozicích 
na závodech regionální úrovn�, ale i celé �R. Te� ale kon� zažili p�i požáru velký stres a zvykají si zatím na 
provizorní ustájení v cizích p�íbytcích. Pomozte jim! Koníci pot�ebují seno, slámu a nové stáje. „Vyhlásili jsme 
sbírku, na kterou již lidé reagují a snaží se pomoci. V zim� je všechno o mnoho t�žší a momentáln� pot�ebujeme 
p�edevším finan�ní prost�edky, seno, oves, slámu �i piliny,“ žádá a všem d�kuje za pomoc Kate�ina Kocourková.

Více zde: http://www.studio-sta.cz/products/konikum-v-bridlicne-schazi-staje-a-krmivo/  

Autor: Radek Vráblík, Foto: Radek Vráblík (fotost�ih) 

Cena Dr. Ernsta Berla
Tato cena byla vždy ud�lována pouze žák�m bruntálského gymnázia. V letošním školním roce bude poprvé 

probíhat i ve Vrbn� pod Prad�dem. 
Pravidla pro ud�lování této ceny jsou:
1. Cena Dr. Ernsta Berla je každoro�n� ud�lována nejmén� jednomu studentovi-studentce bruntálského 

gymnázia jako ocen�ní: 

• za mimo�ádné studijní výsledky nebo 

• za realizaci zajímavého projektu, nápadu, nebo 

• za fair play chování, mimo�ádný �in, nebo 

• za úsp�šnou reprezentaci školy. 
2. O ud�lení ceny rozhoduje minimáln� t�í�lenná rada ceny, složená ze zástupce vedení školy; ze zástupce 

ob�anského sdružení Spolkový d�m Mariany Berlové nebo zástupce školské rady; a zástupce sponzor�, kte�í 
podpo�ili dotaci ceny v daném roce. Ocen�ný je vybrán z více kandidát�, nominovaných vedením školy. 

3. S ud�lením ceny je spojena pen�žitá odm�na v minimální výši 2.000,- K�. Prost�edky pro ud�lení ceny jsou 
získávány formou sponzorských dar�, správu ú�tu a dotaci ceny zajiš	uje Ob�anské sdružení Krnovská synagoga 
pro roky 2006-2011, v následujících letech další spoluzakladatelé ceny. 

Zakladatelé a sponzo�i ceny:
Gymnázium v Bruntále, Školská rada Gymnázia v Bruntále, Ob�anské sdružení Vlastenecký poutník - Petr 

Anderle, Ob�anské sdružení Spolkový d�m Mariany Berlové - Michal Medek (http://www.berl.cz/), Stafi CZ 
s.r.o. - Ing. Libor Nowak, Ob�anské sdružení Krnovská synagoga - Jan Stejskal 
(http://www.mujweb.cz/www/synagoga/) 

Informace ze Všeobecného a sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 
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Za školní rok 2011/2012 tuto cenu obdrží z ruky zástupce této nadace  Vojen Sadílek, žák kvinty. 

A na záv�r, kdo to je Dr. E. Berl?
Dr. Ernst Berl (7.7.1877 Bruntál-Freudenthal- 16.2.1946 Pittsburgh, USA) 
Chemik evropského v�hlasu se narodil v bruntálské židovské rodin� pr�myslníka Maxe Berla. Studoval ve 

Vídni,    pozd�ji    ve    Švýcarsku,    kde    roku    1901    získal   doktorát   na   Univerzit�   v   Curychu   (práce 
o kobaltamoniakových slou�eninách). Pracoval jako hlavní chemik v továrn� na um�lé hedvábí v Belgii. V letech 
1914-1919 byl �ídícím chemikem na rakouském ministerstvu války. V letech 1919 - 1933 vyu�oval chemii na 
Technické vysoké škole v n�meckém Darmstadtu, po nástupu Hitlera k moci emigroval se 2 syny do USA, kde 
do roku 1944 p�sobil jako profesor na Carnegie Institute of Technology v Pittsburghu. Jeho syn Walter G. Berl 
(1917-1998) se stal rovn�ž známým v�dcem - chemikem (problematika paliv a spalování). Jméno Ernsta Berla 
dnes nese Institut chemických technologií Technické univerzity Darmstadt.  

P�íprava sjezda��
Do  tréninkové  skupiny  alpských  disciplín  je  v  ro�ním   tréninkovém   cyklu   2012/13   za�azeno   celkem 

6 závodník�. 
V  kategorii  žactva  se  p�ipravují  Eliška  Virágová  (98 – TC Prad�d),  Nikol  Zapletalová  (99 – TC Prad�d) 

a Mateusz Wantula (98 – SKG Vrbno). 
V  juniorské  kategorii  jsou  za�azeni  Petra Houserová (93 – TC Prad�d), Martina Hlavatá (93 – TJ Klínovec) 

a Natty Rosa (96 – SKG Vrbno). 
Po absolvování kondi�ní p�ípravy závodníci absolvovali v p�edzávodním období 3 soust�ed�ní na ledovci 

Stubai v Rakousku. Jejich náplní byl p�es postupné rozježd�ní a speciální cvi�ení p�edevším nácvik techniky 
ob�ího slalomu na kvalitních a dlouhých tratích. Postupn� byly tréninkové jednotky zam��eny také na prvky 
slalomové techniky v krátkých ty�ích. 

K dolad�ní výkonnosti je nyní pot�eba „zajistit“ p�ívaly sn�hu na místní sjezdovky. Závodní sezónu by m�li 
zahájit junio�i startem ve dnech 8. – 10. prosince 2012 na FIS/CIT závod� seriálu Sv�tového poháru Arnolda 
Lunna ve Špindlerov� Mlýn�. 



22. strana

ZPRAVODAJ

�

Informace ze Sportovního klubu p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem 

Upravované LBT - barevná mapa bude zve�ejn�na v lednovém Zpravodaji a bude umíst�na i na 
informa�ní tabuli nad m�stským h�bitovem. 

Zima je za dve�mi, a proto p�icházíme s informacemi o tradi�n� upravovaných lyža�ských b�žeckých tratí 
v okolí Vrbna pod Prad�dem, o které se stará oddíl b�žeckého lyžování. Stejn� jako v minulých letech jsme na 
úpravu LBT získali  dotaci z rozpo�tu Moravskoslezského kraje, kterou lze využít pouze na p�ípravu LBT p�ed 
zimou (to znamená mul�ování), pohonné hmoty a informativní tabule.  

V  lo�ském  roce  sportovní  klub,  spole�n�  s  upravovateli  lyža�ských  b�žeckých tras v okolí Suché Rudné 
a s panem Kone�ným, podal projekt v rámci MAS Hrubý Jeseník na koupi úzké sn�žné rolby na úpravu LBT. 
Tento projekt prošel a za další finan�ní pomoci m�sta Vrbno pod Prad�dem a okolních obcí byla sn�žná rolba 
koupena.  

V  letních  a  podzimních  m�sících se p�ipravily nové informa�ní tabule 
a bylo dopln�no zna�ení K�T. Nástup na upravované trat� bude, jako 
v lo�ském roce, nad h�bitovem nebo nad Sokolskou chatou u lesa (na 
plynu). Po lyža�ských stopách m�žete jet po �ervené turistické zna�ce 
sm�rem na Anenské myslivny a Annaberg. Nebo p�ed Anenskými 
myslivnami odbo�it vpravo  a po žluté turistické zna�ce jet na Malou 
Hv�zdu a Hv�zdu. I po t�chto trasách jsou umíst�ny nové informa�ní tabule 
s mapou. Dle sn�hových podmínek budou upravované trat� také po loukách 
nad h�bitovem. Všechny tyto trat� budou upravovány rolbou.  

Další nabídka LBT je nad Ludvíkovem od Koliby sm�rem k Sedlové 
chat� do Karlovy Studánky, která bude upravována pouze sn�žným skútrem. 
  

Všem p�ejeme ty nejkrásn�jší zážitky ����
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Pozvánka na po�ádané závody  
1/    Oddíl b�žeckého lyžování po�ádá 29. 12. 2012 krajské závody v b�hu na lyžích volnou technikou. 

Kategorie p�edžactva, nejmladšího a mladšího žactva budou závodit klasickou technikou. Uskute�ní se dle 
sn�hových podmínek na loukách nad h�bitovem nebo v lese sm�rem na Anenské myslivny.  

Podrobn�jší informace budou zve�ejn�ny na klubovém webu: www.skvrbno.cz . P�íznivci b�žeckého lyžování 
jsou srde�n� zváni. 

2/    Oddíl orienta�ních sport� po�ádá 19. – 20. 1. 2013 závody v lyža�ském orienta�ním b�hu, které jsou 
sou�ástí �eského poháru. I tyto závody se uskute�ní nad Vrbnem  pod Prad�dem. Ve�ejnost se m�že p�ihlásit 
do kateorie P�ÍCHOZÍ, kde závodí i neregistrovaní závodníci. 

Tímto zveme i širokou ve�ejnost.

Bližší a aktuální informace najdete na 
www.sgvrbno.cz nebo na       

Oddíl alpských disciplín - Malí závodníci se p�ipravují na Stubai…..
Podzim je v plném proudu a vrbenští sjezda�i vyrazili op�t na rakouský ledovec Stubai. N�kte�í mají už za 

sebou druhý tréninkový pobyt. Na listopadové 4-denní akci se zú�astnila v�tšina d�tí s rodi�i a díky nádhernému 
po�así  se  dá hodnotit tento pobyt ve vysokohorském prost�edí za velmi hodnotný. Díky spolupráci s TC Prad�d 
a panem Houserem se poda�ilo výborn� potrénovat ne jen volnou jízdu, ale i ob�í slalom. 

Všem d�tem-závodník�m a jejich rodi��m p�ejeme do nastávající zimní sezony mnoho úsp�ch�.  
Veškeré informace o p�ipravovaných závodech najdete na www.skvrbno.cz

Foto z rakouského ledovce Stubai (3000 m.n.m)...zleva M. Danos ml., M. Danos st., H. Pe�ázová, V. Pe�áz, 
R. Pe�áz, P. Lužík st., P. Lužík ml., O. Zv�d�lík, P. Lužík, V. Zv�d�lík, J. Zv�d�lík a foto A. Bouzková 
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Z Vrbna do Krakova a p�es Auschwitz zpátky
P�ed podzimními prázdninami ve dnech 23. a 24. �íjna 2012 navštívili studenti sportovního gymnázia ve 

Vrbn� pod Prad�dem jihopolskou metropoli Krakov, Malopolské vojvodství. Exkurze se zú�astnilo na �ty�i 
desítky    student�,    které    doprovázeli    3    �lenové    profesorského    sboru   –  Mgr. �ech, Mgr. Popovi�ová 
a Mgr. Benedikovi�ová. Dokonce jsme vzali s sebou i jednoho studenta našeho pracovišt� v Bruntálu.  

Nejprve nás zasko�ila délka cesty, které byla oproti p�vodnímu plánu dvojnásobn� delší. Nemalou zásluhu na 
zdržení nese Inspektorát silni�ní dopravy Polské republiky, který ve spolupráci s Pohrani�í stráží Polské 
republiky asi 200 m za státní hranicí zastavoval vozidla. Tak se náš autobus náhle ocitl mezi �eským nákla�ákem 
a  makedonským  kamionem, kde jsme �ekali p�es hodinu na odbavení a vy�ešení p�estupku pokutou (700 PLN). 
I p�es prvotní potíže jsme pokra�ovali dále s vidinou krásného výletu. V Krakov� jsme navštívili Wawelské 
návrší, Katedrálu na Wawelu, Královský hrad, Dra�í jámu, Krakovský rynek a historické centrum. 

Ubytování jsme si zajistili ve dvou hostelech za rozumnou cenu a na ve�e�i jsme si zašli do pizzerie Fabrica 
pizza.  V  pozd�jších  hodinách jsme dále v rámci pr�zkumu Krakova ochutnali tradi�ní bagety, které byly levné 
a chutné. Okusili jsme rovnou dva druhy. (se salámem a se žampiony). Zaujala nás hustota provozu v Krakov�
kolem p�lnoci, která byla srovnatelná s provozem ve Vrbn� na kruhovém objezdu ve stejnou no�ní hodinu.  

Druhý den ráno jsme po snídani šli k autobusu, který parkoval u �eky Visly, a dále jsme pokra�ovali 
autobusem do muzea Auschwitz v Osv�timi, kde jsme si prošli muzeum a dva tábory. Rovn�ž jsme navštívili 
poz�statky odst�elených krematorií. Navíc byla prohlídka autenti�t�jší díky naší návšt�v� na konci �íjna, kdy 
bylo pon�kud chladn�ji, a tak bylo snazší si p�edstavit podmínky, v jakých byli v�zni v tábo�e internováni.  

B�hem cesty zp�t do republiky, nás op�t m�l tendenci inspektorát pokutovat, ale když zjistil, že nás pokutou 
poctil jejich kolega již p�i cest� do Polska, tak od svého zám�ru upustil. Nakonec jsme tedy dorazili všichni 
zdrávy zp�t do Vrbna, až na jeden vymknutý kotník.  

Ú�astníci zájezdu a pr�vodce Radek Fabian 

Na b�žky do okolí Vrbna v bílé stop� upravené sn�žnou rolbou
Zveme všechny milovníky b�žek do Vrbna a okolí na b�žecké trat�. Na letošní zimní sezónu p�ipravili �lenové 

ob�anského sdružení „Lyža�ské b�žecké trat� Suchá Rudná“ celkem 54 km lyža�ských b�žeckých tratí v okolí 
Vrbna pod Prad�dem. Trat� budou upravovány ve spolupráci se SK p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem 
sn�žnou rolbou PistenBuly 100 a sn�žnými skútry. Po�ízení sn�žné rolby bylo spolufinancována Evropskou unií 
z evropského zem�d�lského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. Leader, Programu rozvoje venkova �R 
prost�ednictvím MAS Hrubý Jeseník. Na po�ízení rolby p�isp�ly i m�sta a obce: Vrbno pod Prad�dem, Karlova 
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Studánka,  Ludvíkov  a  Sv�tlá  Hora.  Trasy  jsou  zna�eny  turistickými  zna�kami  a je na nich osazeno celkem 
9 informa�ních tabulí.Trat� budou upravovány dle sn�hových podmínek min. 2 x týdn�, o svátcích �ast�ji. 
Nástup do upravených lyža�ských stop je u h�bitova ve Vrbn� pod Prad�dem. 

STRU�NÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH TRAS: 
1) 3 A: Okruhy Vrbno pod Prad�dem: okruhy na loukách mezi h�bitovem a lyža�ským vlekem, délka 

trasy je 12,7 km 
2) 3 B: Poštovská  cesta – Anenský vrch: trasa navazuje na 3 A a vede až na Anenský vrch, délka je 

2,6 km 
3) 3 C: Poštovská  cesta –  Malá Hv�zda: spojnice mezi poštovskou cestou a Malou Hv�zdou, délka 

2,4 km 
4) 6 A: Pod Železným vrchem - Suchá Rudná – Malá Hv�zda 6A: trasa po modré turistické zna�ce, 

délka 8,4 km 
5) 6 B: �ervený okruh Suchá Rudná: tréninkový okruh v Suché Rudné, délka 2,5 km.  
6) 6 C: Žlutý okruh Suchá Rudná: další tréninkový okruh v Suché Rudné, délka okruhu je 2,0 km.  
7) 6 D: Hv�zda - Malá Hv�zda – Ludvíkov – Vrbno pod Prad�dem: propojení Sedla Hv�zdy 

s Vrbnem pod Prad�dem s nádhernými výhledy. Délka 10,7 km. 
8) 6 E: AC Ludvíkov Koliba – Sedlová bouda – Karlova Studánka. Náro�n�jší trasa s v�tším 

p�evýšením. Délka trasy je 9,1 km. 
9) Lyža�ský stadiónek Suchá Rudná: v blízkosti lyža�ského vleku SKI Annaberg. Délka stop bude cca 

3,6 km.  

Více informací v�etn� map, výškových profil�
jednotlivých tras a aktuální stav upravovaných tratí 
najdete na www.peras-ski.cz. Slavnostní p�edstavení 
rolby plánujeme na 21. 12. ve 13:00 hodin na nám�stí 
Sv. Michala a doufám,že už bude sníh:-). Rolba již 
stojí p�ipravena na zimní sezónu 2012-2013 v Suché 
Rudné 

Ing. Jan Pe�inka, p�edseda ob�anského sdružení 

XII. tane�ní party
Od 9. do 11. listopadu byla t�locvi�na základní školy op�t plná tane�ník� ve stylu 

country. 
Sešlo se zde p�t d�tských soubor� a jeden Square Danc. Club dosp�lých Ostravy, 

který zde byl i loni a moc se mu zde líbilo. P�ijeli malí Hazardi z Ostravy, Gremlínci 
Ostravy - Poruby, tane�ní soubor z Jeseníku, Vápe�á�ci z Vápenné a samoz�ejm�
nechyb�ly vrbenské Zuzanky. Zkušenosti p�ijeli �erpat dokonce dva vedoucí senior 
country klubu od Šumperka a tvrdili, že jsou v n�m tém�� nejmladší a nejstaršímu 
�lenu klubu je údajn� hodn� p�es šedesát. 

 Celkem tedy 50 d�tí a 16 dosp�lých zde strávilo velice plodný a náro�ný, ale i zábavný víkend.  
A letos se Mírovi, prezidentovi Asociace d�tských country soubor�, tane�ky opravdu vyvedly. I ty docela 

jednoduché, i ty náro�n�jší.   
 Poznatky si zde vym��ovali také  vedoucí kroužk� a myslíme, že atmosféra  byla i letos velice p�átelská.  

Mgr. Jana Kudlíková, Mgr. Ivana Odstr�ilová - vedoucí souboru Zuzanky 

ZŠ Vrbno pod Prad�dem informuje 
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Návšt�va paní starostky 
na ZŠ

V pond�lí 5. listopadu 
p�ijala naše pozvání paní 
starostka Ing. Helena 
Kudelová, aby v rámci 
p�edm�tu Výchova k 
ob�anství seznámila naše 
žáky s prací na m�stském 
ú�ad�. Žáci m�li dostate�ný 
prostor na své dotazy týkající 
se chodu našeho m�sta, �ehož 
pln�    využívali.    �e�   byla 
o výstavb� Penny Marketu, 
skateparku,    lesoparku,    ale 
i  o oprav� h�bitova, zkrátka 
o tématech, které hýbou 
Vrbnem. Doufáme, že s 
besedou byli spokojeni nejen 
žáci,   ale   i   paní   starostka 
a budeme se t�šit na další 
takové setkání. 

P�ebor školy v šachu
V  úterý  23. �íjna 2012 prob�hl 

za ú�asti 38 hrá�� na škole šachový 
turnaj. Z nejlepších hrá�� budou 
vytvo�ena družstva, která budou 
školu reprezentovat v okresním 
kole, které prob�hne v prosinci 
tohoto roku, kde jim budeme držet 
palce.  

Ivan Hába 

  
27. strana

ZPRAVODAJ

�

Váno�ní koncert p�veckého sboru Sedmihlásek 
se uskute�ní v úterý 11. prosince od 16:00 hod ve ST�EŠE.

Srde�n� zveme!!! 

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

teplot v �íjen 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 


íjen
den hodina hodnota

teplota max 6.10 12:47 21,3°C
min 30.10 6:19 -7,4°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 83,6mm

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

Zá�í do 24. 
den hodina hodnota

teplota max 20.11 12:19 12,7°C
min 15.11 2:33 -4,9°C

rychlost v�tru 10.11 7:39 5,8m/s
náraz v�tru 10.11 20:17 14,3m/s
srážky m�sí�ní 22,0mm

za den 5.11 13,2mm
za hodinu 5.11 3:00-4:00 4,2mm

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Srážky v �íjnu [mm] 49,6 28,9 4,1 12,2 47,7 13,7 44,4 9,6 37,8 83,6
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V rámci projektu  ESF Otev�ít o�i jsme v letošním 
školním roce za�ali s aktivitami, které umož�ují žák�m 
získat p�ehled o možnostech budoucího povolání. 

Tentokrát jsme se vypravili na �isti�ku odpadních 
vod a do firmy Odetka a. s. ve Vrbn� pod Prad�dem.  

Na   �isti�ce  odpadních  vod  jsme  byli  seznámeni 
s jednotlivými etapami �išt�ní od p�ítoku odpadní 
vody až po její navrácení p�írod� v podob� vody �isté. 
Ve firm� Odetka jsme si mohli prohlédnout výrobu 
nejr�zn�jších nití, šn�rovadel a provaz�. S nadšením 
jsme si také vyzkoušeli mechanické to�ení n�kterými 
stroji.  

D�kujeme  zástupc�m  obou  firem  za  milé  p�ijetí 
a zase n�kdy v budoucnu nashledanou. 

Mgr. Pavlína N�mcová, Ing. Alena Rokosová 

ARTIFEX - veletrh st�edních škol a 
�emesel Krnov

Ve   �tvrtek   8.   listopadu  jsme  my,  žáci 
8. a 9. ro�níku,   navštívili     veletrh   �emesel 
a zam�stnanosti Artifex v Krnov�. 

Vid�li jsme mnoho zajímavých nabídek 
škol, které nám  mají  pomoci  p�i  výb�ru   
dalšího   vzd�lávání a povolání. Akce byla 
uspo�ádána na velkém prostoru v budov�
Silesia. 

Vystupovali zde studenti a u�itelé r�zných st�edních škol a u�ebních obor� z našeho kraje, n�které školy se 
p�ijely p�edstavit až z Polska. Dostali jsme hodn� letá�k� a propaga�ních materiál�, povídali jsme si se zástupci 
jednotlivých škol. Mnoho obor� se nám p�edstavilo i v praxi- tvorba kytek z marcipánu a medu, ozdobné 
vy�ezávání do ovoce a zeleniny, masáž pomocí ban�k, �ezbá�ství, úprava ú�es�, mohli jsme si zkusit jízdu na 
autotrenažeru. 

Tato exkurze pro nás byla velice zajímavá a pro ty z nás, kte�í ješt� nejsou rozhodnuti, na kterou školu po 
základce p�jdou, byla motivací k p�emýšlení. 

Žáci 8. a 9. ro�níku 
Uspávání brou�k�
V  úterý  6. 11.  naše škola po�ádala tradi�ní „Uspávání brou�k�“ .Už v pond�lí si d�ti za�aly vyráb�t brou�ky 

z o�echových sko�ápek, p�inesly si lampióny nebo svítící kroužky. Písni�kami jsme všichni    uspali     brou�ky     
na     zimu.     Zazpívali a zatancovali nám brou�ci z MŠ i s paní u�itelkou, výborn� nás pobavili divadelníci od 
paní u�itelky Bu�kové a písni�kami nás rozeh�ály d�ti z kroužku kytary s d�tmi 3.-5. t�ídy p. u�itelky Hradilové. 
Na zajišt�ní akce se podílel celý u�itelský sbor MŠ a ZŠ Karlovice za p�isp�ní fond� ESF. D�kujeme všem za 
podporu. 

Protože  nás  téma  brou�k� zaujalo, rozhodli jsme se, že se o život� brouk� dozvíme n�co víc. Každý si našel 
v encyklopedii, v knize nebo na internetu svého brouka, nakreslil si ho a nejzajímav�jší informace zpracoval. 
Krom� besedy o život� hmyzu jsme si práce svázali a vznikl nám �asopis 2.a 3. t�ídy. Nejmenší prvá�ci si 
brou�ky vymodelovali a nakreslili.   

ZŠ Karlovice informuje 
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Dobré a klidné spaní brou�ci! A za rok na shledanou.                   Mgr. Romana Šimková 
Na fotografie se m�žete podívat na  http://zskarlovice.rajce.idnes.cz/uspavani_broucku_6.11.2012

Pohár �FbU pro I. stupe� ve florbale 2013
Ve st�edu 14. 11. 2012 vyrazili naši nejmladší florbalisté do Bruntálu na Základní školu Jesenickou na Pohár 

�eské florbalové unie pro I. stupe�. Turnaje se ú�astnilo celkem 7 škol, které byly rozd�leny do dvou skupin. 
Každý zápas trval 15 minut a dohlíželi na n�j zkušení rozhod�í z florbalového oddílu z Krnova. Náš tým byl ve 
skupin� A spole�n� se školami z Bruntálu, Albrechtic a Hol�ovic. Odehráli jsme celkem 3 zápasy, které jsme 
bohužel prohráli. Úsp�šnými st�elci gól� za náš tým byli David Krystýnek a Aleš P�g�im. Poprvé si turnaj 
vyzkoušeli i mladší florbalisté z nižších ro�ník� naší školy, kte�í teprve sbírají cenné zkušenosti do budoucna. 

I když jsme nepostoupili do krajského kola, zú�astnili jsme se turnaje, který je po�ádán po celé republice a d�ti 
si vyzkoušeli, jaké je to hrát s ostatními týmy a bojovat spole�n� s ostatními �leny týmu za naší školu.  

Ing. Jaroslava Schefflerová 
Sbírejte ví�ka z PET lahví!!!

Ví�ka  z  PET  lahví  jsou jen nepatrnou �ástí domácích odpad�. V minulém ro�níku sout�že dokázalo tém��
20 000 sb�ra�� nasbírat okolo 40 000 ví�ek. Ze sesbíraných ví�ek se stává nová surovina, kterou lze využít na 
jiné pot�ebné výrobky. Letos probíhá již 9. ro�ník této sout�že a trvá do 15. kv�tna 2013.  

Pomozte nám sbírat ví�ka i Vy. Ví�ka m�žete odevzdat ve škole paní u�itelce Smre�kové. 

Okresní florbalová liga
Druhým kolem v Základní škole v And�lské Ho�e pokra�ovala Okresní  florbalová liga. Ú�astnilo se op�t osm 

škol z celého okresu. Naši žáci nastoupili do skupiny se Základními školami Vrbno pod Prad�dem, M�sto 
Albrechtice a Horní Benešov. Ze skupiny se poda�il postup z druhého místa, ale v záv�re�ném boji s po�ádajícím 
družstvem naši chlapci podlehli. P�esto je �tvrté místo velkým úsp�chem a našim hoch�m d�kujeme za 
reprezentaci školy. 

Sestava družstva: Aleš Mrázek, Marek Mikulášek, Filip Lan�i, Nik Czasch, Lukáš Mohyla, Vít Blahuš a Alex 
Scheffler. Celkové po�adí: 

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

  6. 12. 2012  ú�ast našich malých zp�vák� na sout�ži Váno�ní rolni�ka ve Vrbn� pod Prad�dem 
14. 12. 2012  Váno�ní vernisáž s ochutnávkou váno�ního pun�e - 14:30 hod ve školní jídeln�
21. 12. 2012  Zpívání na schodech 
22. 12. 2012 - 2. 1. 2013 Váno�ní prázdniny 

Mgr. Rostislav N�mec 
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V mate�ské škole se d�ti, mimo jiné, seznamují i s lidovými zvyky, tradicemi a oby�eji. Poslední týden v �íjnu 
jsme v�novali Halloweenu. 

Na pravidelných vycházkách po okolí d�ti pozorovaly svítící 
lucerny vy�ezané z tykví, které jste umístili p�ímo p�ed vchody 
vašich dom�, �i do oken. I v naší mate�ské škole se sešlo n�kolik 
dýní. Nejvíce nás lákaly ty velké. Pustili jsme se do práce a po chvíli 
dlabání a vykrajování, lepení a zdobení je prom�nili v p�ív�tivé 
strašáky. S d�tmi jsme si vyzdobili t�ídy i celou MŠ. Vyvrcholením 
halloweenského týdne byl neoby�ejný pr�vod m�stem. D�ti byly 
nep�ehlédnutelné. Zdravily kolemjdoucí svými vyrobenými 
mávátky, schovávaly se za strašidelnými škraboškami. D�ti byly 
veselé a dokázaly rozveselit i n�které obyvatele našeho m�sta. A tak 
to má být. 

Nezapomínáme ani na zdraví našich d�tí. V m�síci �íjnu jsme 
pravideln�   navšt�vovali    solnou   jeskyni   v    Karlov�   Studánce 
a p�ízniv� tak povzbuzovali imunitní systém. V��íme proto, že 
nemoci jako jsou astma, lupénka, alergie a jiné se nám ur�it�
vyhnou.  

Helena Machetanzová,  MŠ Jesenická 

Podzimní radovánky 

  
31. strana

ZPRAVODAJ

�

���������	
������

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

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

������

������


%���"&���� ���!"'�(�)#�#

���������*	
����������������

����+��,������	�

Nejv�tší kamarád byl ur�it� Flí�ek
Vrbenské Klubí�ko uspo�ádalo v listopadu v rámci svého projektu „Canisterapie – psi pomáhají d�tem 

vyžadujícím zvláštní pé�i“ p�íjemné klubové odpoledne, na které pozvalo také další rodiny z Vrbna pod 
Prad�dem  a  okolních  obcí:  ty,  které  pe�ují  o  dít�  se  zdravotním  hendikepem.  P�ijeli  za   nám  i  terapeuti 
z  ostravského  sdružení Dogma i s t�emi canisterapeuticky vedenými psy, kte�í se pravideln� vypravují za d�tmi 
i opušt�nými seniory, lidmi po úrazech nebo zdravotních komplikacích. Rozdávají radost už svou p�ítomností, p�i 
polohování ztuhlých kon�etin, kontaktu �lov�ka s hebkou psí srstí, ale i p�i ukázkách výcviku, nebo 
aktivitiza�ních formách canisterapie (velká plemena ps� ze sdružení Dogma také pro tažení sn�žných saní �i 
speciální �ty�kolky). Tentokrát do Klubí�ka p�ijeli dva roztomilí �iperní kernterié�i a také novofundlan�an �erný 
jako uhel Flí�ek. Ten jen nejen výškou a mohutností, ale také svou dobráckostí a velikým psím srdcem nejv�tším 
kamarádem  d�tí  z Klubí�ka a nejen jich. Andrea a Libor Machá�kovi p�ivezli d�tem také plakáty s obrázky ps�
a ko�ek, nová pexesa s fotografiemi canisterapeutických ps� z Dogma a také veselé p�íb�hy ze svých setkání. 
Byla to  povedená  akce,  plná pohody, a nadšené byly jak d�ti, tak jejich maminky, tety �i jedna babi�ka. 
Doufáme, že i v dalších týdnech do Klubí�ka najdou cestu nové rodiny, které musí zdolat velké životní zkoušky, 

které s velkým osobním zaujetím zajiš	ují 
domácí rehabilitaci i ostatní nutnou celodenní 
pé�i svým d�tem, snaží se o integraci d�v�átek 
a chlapc� a jejich lepší perspektivu pro 
dosp�lost. Akci, která byla pozvánkou novým 
rodinám a p�edstavila aktivity Klubí�ka p�i 
osv�t� i po�ádání volno�asových akcí v�etn�
letních  integrovaných  tábor�  pro d�ti zdravé 
i hendikepované, jsme uspo�ádali s využitím 
grantu M�sta Vrbna pod Prad�dem. Za 
podporu d�kujeme jak radnici, tak paní Ji�in�
Benkové. 

Sou�asn� d�kujeme �len�m místní 
organizace �eského �erveného k�íže ve Vrbn�
pod Prad�dem, kte�í nám letos finan�ním 
darem  pomohli  uspo�ádat  oslavu  Dne   d�tí 
a také p�ipravovanou mikulášskou nadílku. 
D�kujeme také obyvatel�m Domu 
s pe�ovatelskou službou na Husov� ulici, že 
nás  a  naše  d�ti  vnímají jako dob�í sousedé. 
A všem obyvatel�m m�sta Vrbna pod 
Prad�dem, sousedních obcí i ostatním 
�tená��m Zpravodaje p�ejeme pohodové 
Vánoce  a do nového roku zdraví, více radosti 
a prostého lidského št�stí.            

      Klubí�ká�i 

Mate�ská škola Ve Svahu vás zve na: 

Vrbenské Klubí�ko informuje 
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Nesm�le, ale p�ece jen, se drobnými kr��ky blíží kouzelný �as Vánoc a konec roku. Vítr prohán�jící se po 
jesenických hvozdech již o�esal veškeré listí ze strom�, no�ní a ranní mrazíky již ohlašují p�íchod zimy. Krajina 
se pomalu ukládá k zimnímu spánku. Nám se ješt� poda�ilo p�ed nástupem nep�ízn� po�así vystihnout  teplejší 
den a uspo�ádali jsme poslední táborák v letošním roce. Všichni jsme se teple oblékli. Grilované klobásky 

z nového grilu byly skv�lé. �erstvý 
vzduch  nám  zbarvil  tvá�e  do  r�žova 
a strávili jsme na nádvo�í Domova 
p�íjemn� spole�né odpoledne. �eknete 
si,  že  jsou  to oby�ejné radosti, ovšem 
v život� našich klient� mají velmi 
d�ležité místo. 

Neopomn�li jsme si také ud�lat výlet 
do St�echy na prohlídku výtvarné 
výstavy žák� ZŠ a  LŠU Vrbno p. P. 
Jako diváci jsme museli uznat, že d�ti 
jsou moc šikovné a vystavované práce 
jsou nápadité a krásné. 

Rovn�ž tane�ní ve�er se nám velmi 
vyda�il. P�ijela nám zahrát 
kapela Taliánka z Rýma�ova, jejíž 
bývalý kapelník byl obyvatelem našeho 
Domova. V�rná kapela mu  jezdívala 
pravideln� zahrát k narozeninám. 

P�estože bývalý kapelník již není mezi námi, jezdí nás kapela t�šit svou hudbou i nadále. Jídelna byla zapln�na 
do posledního míste�ka, a kdo netan�il, zpíval. Byl to pro nás opravdu hezký ve�erní zážitek. Hudebník�m za to 
pat�í   naše   veliké    pod�kování a z 
našeho setkávání se stala milá tradice. 

V úvodu jsem zmínila blížící se 
sváte�ní �as, na který se p�ipravujeme 
i my. Ve výtvarné díln� již piln�  
vyrábíme        váno�ní         p�ání�ka 
a výzdobu. Vedení Domova pro naše 
obyvatele zajiš	uje váno�ní program. 
Snahou nás všech je, aby  naši 
obyvatelé  prožili krásné  váno�ní 
svátky, protože tém�� všichni je slaví 
v  našem Domov�. Záv�rem se 
p�imlouvám    za   to,    aby    jste   si 
i vy našli volnou chvilku k návšt�v�
svých rodi��, prarodi�� i známých. 
To jim u nás v Domov� nahradit 
neumíme.               

Milena Reissner 
Pod�kování 
Všem zam�stnanc�m Domova pat�í obrovský dík za jejich celoro�ní ob�tavou, záslužnou a nelehkou práci. 

D�kuji také za finan�ní podporu našemu z�izovateli – M�stu Vrbno p. P., sponzor�m, dobrovolnicím 
z Levicového klubu žen, �lenkám Sdružení zdravotn� postižených, manžel�m Gruntovým, p. Kotkové z Liptán�, 
zam�stnanc�m  St�ediska  kultury  a  vzd�lávání  ST�ECHA  a dalším p�íznivc�m našeho Domova za spolupráci 
a �as, které našim obyvatel�m v�nují. 

Všem p�eji pohodové prožití váno�ních svátk� a do p�íštího roku pevné zdraví, dobré pracovní vztahy, 
vzájemnou úctu, pochopení a pomoc. Vždy	 pomáhat druhým je víc, než nad n� vynikat. 

     Pavla Žaludová, �editelka Domova pro seniory Vrbno 

Ze života senior�
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Oblastní spolek �eského �erveného k�íže v Bruntále ve spolupráci 
s Odb�rovým st�ediskem Bruntál a Transfuzní službou, a.s. Šumperk ocenil dne 
30. listopadu 2012 v „Audien�ním sále“ zámku Bruntál na Slavnostním setkání 
bezp�ísp�vkových dárc� krve medailemi prof. MUDr. Jana Jánského.  

Na  tomto  setkání  byly p�edány st�íbrné, zlaté medaile prof. MUDr. Jánského 
a Zlaté k�íže 3. t�ídy bezp�ísp�vkovým dárc�m krve.  

Z   našeho   m�sta  byli  ocen�ni  Zlatou  medaili  prof.  MUDr.  Jánského  za 
40 odb�r� krve tito ob�ané:  

paní Blanka Pivo�ová, bytem Ve Svahu 427/5, Vrbno pod Prad�dem; pan 
Antonín Dvo�ák, bytem Polní 446, Vrbno pod Prad�dem; pan Josef Minarík, bytem Husova 490, Vrbno pod 
Prad�dem.  

St�íbrnou medaili prof. MUDr. Jana Jánského za 20 odb�r� krve. obdrželi tito ob�ané: paní Hana Molová, 
bytem Mnichov 100, Vrbno pod Prad�dem; pan Josef Matušek, bytem Družstevní 596, Vrbno pod Prad�dem; 
pan Jaromír Jurik, bytem Sv. Michala 8, Vrbno pod Prad�dem  

Bronzovou medaili prof. MUDr. Jana Jánského za 10 odb�r� krve obdrželi tito ob�ané: pan Pavel Dudek, 
narozen 4. 8. 1976, bytem Nad Stadionem 4, pan Michal  Faron, narozen 4. 9. 1986, bytem Sadova 499, Vrbno 
pod Prad�dem, pan Rudolf Petráš, narozen 5. 7. 1975, bytem Husova 414, Vrbno pod Prad�dem  

Dárce  krve  a  krevní  plazmy si zaslouží náš hluboký obdiv, protože tímto zachra�ují mnoho lidských život�
a osud�. To je ten nejv�tší dar, který m�že jedinec ud�lat pro druhého.  

P�ejeme jim hodn� pevného zdraví, lásky a spokojenosti v jejich osobním život�.  
Proto si t�chto ob�an� važme. D�kujeme Vám.  

Výbor místní skupiny �eského �erveného k�íže ve Vrbn� pod Prad�dem. 

Ocen�ní dárci krve z našeho m�sta 
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Název p�ednášky: Expedice Mexico-Guatemala
  

KDY: �tvrtek 6. prosince 2012 
KDO: MUDr. Miroslav Schubert

Zveme Vás na další zajímavou výpravu.  
MUDr. Miroslav Schubert nám p�edstaví 

zajímavá místa v Americe. Za�neme na severu 
Mexika v m�st� Chihuahua, Pacifickou železnicí 
dojedeme do oblasti jednoho z nejrozsáhlejších 
ka�on� na sv�t� - Barranca del Cobre (M�d�ný 
ka�on),  dále   již  po  cestách  p�es  Parral a další 
koloniální m�sta na pob�eží Tichého oceánu, poté 
výstupy na p�titisícovky Ixtaccíhuatl a t�etí nejvyšší 
horu Severní Ameriky Pico Orizaba (Citlaltepetl), 
postupn� navštívíme také n�kolik památek 
indiánských kultur:   Teotihuacán,   Monte   Albán,    
Mitlu    a    Palenque   a   vodopády   Agua     Azul. 
V Guatemale okolí jezera Atitlán a sopku Santa 
Marta a také výstup na nejvyšší horu St�ední 
Ameriky Tachumulco. 

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

Uvedená p�ednáška o. s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se koná ve St�edisku chytrých aktivit 
ST
ECHA, Vrbno pod Prad�dem. Za�átek p�ednášky je v 18 hod. Vstup volný. 

Omlouváme se za nedodržení tématu minulé p�ednášky! 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v prosinci p�ipravuje 
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Mate�ské centrum Kominí�ek ve spolupráci se Základní školou Karlovice zahájili i v tomto školním roce 
VE�ERNÍ TVO
ENÍ – KERAMIKA, pro všechny, kdo si cht�jí zkusit zpracovat hlínu a vyrobit n�co 
vlastníma rukama �i na hrn�í�ském kruhu. Poplatek je m�sí�n� sto korun a sch�zky jsou každé úterý od 19:30 
hodin v budov� základní školy. Veškeré pracovní pom�cky jsou k dispozici. Od listopadu je v provozu nová 
keramická dílna a už te� v ní vrcholí p�ípravy na adventní období. Poli�ky jsou napln�ny adventními v�nci, 
svícny, betlémy, and�ly a dalšími výrobky. Své výrobky si pak každý odnese dom�, �ást z nich je i prodejní. 
T�šíme se na další ú�astníky.  

Tvorbu všech d�tských i dosp�lých ú�astník� keramického kroužku si m�žete prohlédnout na Váno�ní 
vernisáži , v ned�li 9. 12. 2012 v 15 hodin v cukrárn� Pomn�nka v Karlovicích

Keramický kroužek (tel.724 908 178) 

Keramika v Karlovicích 
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Slovo pro všechny ob�any
Mnozí z nás mají ješt� v živé pam�ti autobusové zájezdy za divadelním um�ním do 

vzdálených m�st, jak na Morav�, tak i v �echách. Jist� m�ly své kouzlo, ale �asová 
náro�nost nesla i své nep�íjemné stránky. P�lno�ní návraty, vystupování z vyh�átého autobusu do chladné noci, 
únava.  

O to v�tší byla moje radost, když se p�ed léty otev�elo St�edisko chytrých aktivit s pom�rn� velkou orientací 
na  kulturu.  Málokteré  m�sto,  srovnatelné   s   naším,   se   m�že   chlubit   tak   bohatou   nabídkou   kulturních 
a vzd�lávacích po�ad�. Každý m�síc pro nás pracovníci ST�ECHY p�ipravují bohatý program. D�ti, maminky, 
otcové, babi�ky i d�de�kové si už mohou jen vybrat, co je jejich „kopyto“.

Tak jsem si vybrala i já. Sobotní odpolední karneval s Pavlem Novákem. V p�evleku jakési pohádkové bytosti 
jsme s vnu�kou a dcerou vyrazily tam, kde nám prost�ednictvím plakát� a místního rozhlasu slibovali fantastický 
zážitek, program šitý na míru celé rodin�, báje�né písni�ky, hry, sout�že.  

Plny o�ekávání jsme vstoupily do p�ekrásn� nachystaného sálu a pak to p�išlo: ŠOK! 
T�i minuty p�ed stanoveným za�átkem sed�lo v hledišti z našeho sedmitisícového m�ste�ka dev�t maminek se 

svými ratolestmi. Chvíli jsem si myslela, že se mi to jen zdá, ale opak byl pravdou. Co te�? Kladu si otázku. 
P�išly jsme zbyte�n�? 

Nikoliv. Ani tak komorní seskupení neodradilo pozvané hosty, aby dostáli svého slibu. Nástup všech p�ti 
ú�inkujících byl famózní, ani „za mák“ nedali najevo své zklamání z malé ú�asti, dvouhodinový program šitý na 
míru našim nejmenším opravdu nem�l chybu. D�ti si zazpívaly, zatan�ily, zasout�žily, odnesly si spoustu odm�n 
a dárk�. Jejich rozzá�ené tvá�e hovo�ily za vše. 

Já si však �íkám, pro� m�lo toto št�stí jen tak málo d�tí. Kde byly ostatní maminky, tatínkové, babi�ky, 
d�de�kové? Pro� znevažovat úsilí tolika lidí, kte�í si vzali za své vyvolat radost a d�tský smích? Asi jsme si p�íliš 
zvykli zahán�t své ratolesti k r�zným televizním program�m a nenarušovat si sv�j zab�hnutý víkendový klídek.  

A pokud by cht�l n�kdo namítat, že Pavel Novák není to pravé o�echové, tak v�ele doporu�uji shlédnout ob�
jeho p�edstavení. Plni dojmu jsme odcházeli naprosto všichni, jak z odpoledního, tak i ve�erního p�edstavení, jen 
škoda, že v tak malých skupinkách.             

Helena Gamová 

Listárna 
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Jsme my, ob�ané z Vrbna p. Pr. sou�ástí �R, nebo u nás platí vlastní pravidla?
D�vodem sepsání mého �lánku jsou nedávné události, které jsem zaznamenal ve svém 

okolí. Neumožn�ní zve�ejn�ní �lánku, jež m�l poskytnout konkrétní d�kazy o tom, kde je 
pravda. Znám, anebo si myslím, že znám aktéry d�je, jež budu popisovat níže, ale nechci nikoho oso�ovat, jiného 
chválit, a proto zám�rn� neuvádím žádná jména.  

Cenzura -  slovník cizích slov mj. uvádí jeden z význam� tohoto slova, cituji:  „ú�ední zkoumání všeho, co je 
ur�eno k zve�ejn�ní, a to se z�etelem na zájmy státní, politické a mravnostní“. Dále je nutné podotknout, že 
pokud i u nás ve Vrbn� pod Prad�dem platí ustanovení �l. 17 odst. 3 Listiny základní práv a svobod, kde se 
uvádí, že „cenzura je nep�ípustná“, potom se ptám, kdo ji zavedl a za jakým ú�elem. Pokud to bylo z rozhodnutí 
n�jakého voleného funkcioná�e, který práv� z pozice svého postavení tak rozhodl nebo rozhoduje, potom by se 
touto záležitostí m�ly zaobírat i orgány �inné v trestním �ízení, nebo	 tímto jednáním mohlo dojít k napln�ní 
skutkové podstaty trestného �inu Zneužití pravomoci ú�ední osoby dle ustanovení § 329 odst. 1 písm. a) trestního 
zákoníku.  

Podotýkám, že se jedná o mé vid�ní problému, tak jak jsem jej zaznamenal v posledním období. Ob�an potom 
jako obranu musí hledat jiné možnosti, jak a kde zve�ejnit d�kazy, jež má k dispozici, a p�itom tak nem�že �init 
v oficiáln� vydávaném periodiku regionu, které je, a nebo má být, p�ístupné všem ob�an�m.  

Je pro mne velmi zarážející, že n�kdo (v pat�i�ném postavení) svým rozhodnutím znemožní jinému ob�anovi 
m�sta, který je na��en z ší�ení nepravdy nebo chcete-li lži, zve�ejnit podklady /SV
DECTVÍ/, jak se vše opravdu 
uskute�nilo, a to i p�es požadavek, že si otišt�ní �lánku zaplatí jako tzv. „placenou inzerci“. 

Ptám se tedy, komu nebo pro koho je takový postup p�ínosem?  Kdo v daném p�ípad� hovo�í o demokratickém 
p�ístupu, p�i�emž ve skute�nosti je zastáncem starých po�ádk�, tedy nehodící se škrtn�te.  

Byl  bych  rád,  kdyby  tento �lánek vedl k úplnému odstran�ní nešvar�, jež u nás vládnou, ale asi z�stane jen 
u mého p�ání.                 Bc. Miroslav Doležel v. r. 

Nad �íjnovým �íslem Zpravodaje jsem se op�t pobavila, ostatn� tak, jako na každém 
zasedání Zastupitelstva. Chvílemi by se �lov�k popukal smíchy, vzáp�tí má pocit, že vyto�í 
záchranku, jelikož má náb�h na infarkt. Ob�ané, p�ij�te se podívat a porovnat vaše nad�je, 

vložené do vámi volených zastupitel�, s realitou. T�eba stejn� jako já zjistíte, že ten �i onen, by	 za stranu, kterou 
jste volit p�vodn� ani necht�li, má, na rozdíl od vámi p�vodn� jednozna�n� voleného kandidáta, odvahu a dost 
rozumu na to, aby se postavil nesmyslným návrh�m. A naopak, kandidát, kterému jste dali sv�j hlas, neprojeví 
sebemenší v�li do daného problému vložit kousek selského rozumu a jen sleduje hodinky, kdy už to skon�í... Za 
dva roky pak nebudete muset váhat, koho na kandidátce zaškrtnout �i nikoliv. 

Nyní k �lánku v �íjnovém Zpravodaji paní ing. Kudelové. Reagovala na �lánek pana Súkupa v Listárn�. Byl 
ozna�en jako lhá�, údajn� nepravdiv� uvedl , že konzultoval s pracovnicí Moravskoslezského ú�adu možnost užití 
dotace 1 mil. K� na jiný ú�el, než na „vyhlídkovou v�ž“, dále údajn� p�ekroutil fakta o možnosti �erpání této 
dotace. Toto dvojí na��ení je samoz�ejm� nepravdivé. 

Z pevné linky pana Súkupa byly uskute�n�ny dva telefonické hovory s paní Ing. Emou Havelkovou, která má 
na KÚ na starosti vyhlášený program „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“. První hovor se 
uskute�nil dne 7. 8. 2012 v 11:48 a trval 4 a p�l minuty. Druhý hovor se uskute�nil 3. 9. 2012 ve 14:46 a byl 
podstatn� delší, trval 15 minut. Jak mi pan Súkup sd�lil,v tomto druhém telefonátu s paní Ing. Havelkovou 
projednal možnosti užití dotace na jiný ú�el, než na výstavbu „vyhlídkové v�že“, paní inženýrka také doporu�ila 
zp�sob, jak se pokusit 1 mil. K�, ur�ený na „Podporu rozvoje mikroregionu Vrbensko“, zachránit. Výpis hovor�
jsem vid�la a slova pana Súkupa samoz�ejm� potvrzuje. 

Telefonní  �íslo,  na  které volal, je výlu�n� �íslem paní Ing. Havelkové. Ov��ený výpis hovor� má k dispozici 
a p�edloží jej na p�íštím jednání Zastupitelstva. 

A nyní k druhému na��ení. Žádná fakta nep�ekroutil. Na Zastupitelstvu dne 12. 9. 2012 sd�lil: je nutné vrátit 
zálohu  dotace,  která  byla  již  m�stu  poskytnuta  na  výstavbu  „vyhlídkové v�že“, zd�vodnit nevyužití dotace 
a požádat o individuální dotaci na jiný ú�el v rámci dota�ního titulu „Podpora rozvoje mikroregionu Vrbensko“. 
Nicmén�, jak zmínil pan Bc. Doležel ve svém �lánku, od ledna probíhala hore�ná aktivita ze strany ob�an�
vyhlídkovou v�ž zastavit, tudíž poznámka, že ex post je vše jednoduché, je nepat�i�ná. Již na za�átku, kdy 
ob�ané projevovali nevoli s tímto návrhem, m�li p�edstavitelé m�sta minimáln� p�emýšlet o p�íprav� „jiného 
akceptovatelného projektu ve smyslu výzvy MSK“ a ne neustále vnucovat ob�an�m myšlenku, že bu� rozhledna 
nebo nic!  

Nyní vkládám p�esné zn�ní dota�ního titulu ze stránek MSK. 
Dota�ní titul �. 1: "Podpora rozvoje mikroregionu Vrbensko" 
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a. Cílem je podpo�it projekty investi�ní i neinvesti�ní, které pomohou dobudovávat infrastrukturu cestovního 
ruchu v oblasti Vrbenska. Budou podporovány tyto aktivity: 

b. rekonstrukce, vybudování �i dobudování za�ízení cestovního ruchu r�zných typ� (kempy, tábo�išt�, nau�né 
stezky, vybavení výletišt� pro turisty, vybavení ve�ejných prostranství pro turisty, rozhledny apod.), 

c. budování �i rekonstrukce turistických a cykloturistických orienta�ních systém� a informa�ních za�ízení, 
d. vybudování, modernizace a dovybavení ve�ejných prostranství pro turisty a cykloturisty (Pumtracky,  
    U-rampy apod.), 
e. rekonstrukce, vybudování �i dobudování cyklostezek a jejich sou�ástí, 
f. zpracování projektové dokumentace k zamýšleným projekt�m z oblasti cestovního ruchu, 
g. zhotovení propaga�ních tiskovin vztahujících se k oblasti mikroregionu Vrbensko. 

P�i hodnocení bude zohledn�no rovnom�rné rozložení na území mikroregionu Vrbensko. 
Z uvedeného je jasné, jak se mohl 1. mil.K�. využít. Z�stává otázkou, pro� m�l být naroubován zrovna na 
smute�ní sí�, pro� toto �ešení Ing. Kudelová tak tvrdošíjn� obhajovala a strašila, že nestav�ním v�že o dotaci 
p�ijdeme a neuvedla i jiné možnosti, jak ji využít. Dále by m�la sd�lit ob�an�m, jaké kroky po doporu�ení pana 
Súkupa (konzultovaném s pí. Havelkovou) podnikla, aby o milionovou dotaci m�sto nep�išlo. 

Je pravdou, že projekt rozhledny je uzav�ená záležitost, nicmén� jde o princip, t�mito �ádky jsem cht�la 
promluvit k ob�an�m, kterým není lhostejné d�ní v našem Vrbn�.  Nejsem žádný spisovatel, ale n�které v�ci je 
t�eba �íkat nahlas, ne jen �e�nit „u piva“. Já osobn� bych si p�ála, abych už takto psát nemusela a aby byl dán 
prostor všem, kte�í mají pot�ebu vyjád�it se k d�ní ve m�st� na stránkách Zpravodaje, aby jim to bylo umožn�no 
a jejich p�ísp�vky a oni sami nebyli zostuzováni.         Romana Rusková 

Listárna je a z�stane svobodným fórem pro vyjád�ení názor�
Redak�ní rada rozhodla neza�adit do �íjnového �ísla Zpravodaje další �lánek pana 

Kv�toslava Súkupa nazvaný „Omluvu neo�ekávám“. Držela se zásad pro vydávání 
Zpravodaje Sdružení obcí Vrbenska, kdy si vyhrazujeme právo uve�ejnit p�ísp�vek a vyjád�ení k n�mu pouze 
jednou (bez dalších reakcí) v jednom vydání novin. To ovšem neznamená, že jakkoli brání svobodnému 
vyjád�ení názor� ob�an� a nechce se striktn� vracet k n�kterým témat�m. D�vod, pro� se rozhodla tento text 
neza�adit, byl p�ekvapiv� prostý: už první odstavec textu a další navazující argumentace pana Súkupa vycházely 
z nepravdivých p�edpoklad�, že starostka „reagovala na m�j �lánek v Listárn� Zpravodaje…“ Nereagovala a ani 
nemohla, protože první �lánek pana Súkupa si mohla poprvé p�e�íst až v hotovém a již distribuovaném vydání 
Zpravodaje.  Text  pana  Súkupa totiž  byl doru�en a do vydání za�azen teprve po redak�ní rad�, která rozhoduje 
o podob� a obsahu Zpravodaje (nemohli jej tedy �íst ani další �lenové redak�ní rady) a starostka nevid�la ani 
obtah (tj. výtisk p�ipravených stran) Zpravodaje pro jazykovou, p�ípadn� stylistickou korekturu. 

Pokud by mohla reagovat na tvrzení pana Súkupa, patrn� by i sama jako autorka úvodníku volila jiné výrazy; 
takto reagovala pouze na jednání Zastupitelstva m�sta a komentá� pana Súkupa v souvislosti s peticí ob�an�, 
kte�í projevili sv�j názor k zamýšlenému využití dota�ního titulu pro m�stskou vyhlídkovou v�ž využívající 
konstrukci smute�ní sín�. Abychom ne�adili další a další vyjád�ení k jedné záležitosti, rozhodli jsme p�ísp�vek 
pana  Súkupa  pro  �íjnové  vydání  neza�adit  a  dali  prostor  tomu,  aby  si  oba pisatelé vyjasnili sporná tvrzení 
a redak�ní rada mohla oz�ejmit, pro� druhý text v tuto chvíli neza�adila. Redak�ní rada tedy pozvala pana Súkupa 
na své pracovní jednání, bohužel nám oznámil, že se nezú�astní a bude volit další prost�edky. Respektujeme jeho 
rozhodnutí. 

V dnešní listárn� Zpravodaje jsou za�azeny další p�ísp�vky, dokonce s otazníkem, kdo v našem m�st� zavedl 
cenzuru  a  porušuje Listinu základních práv a svobod. Redak�ní rada si za svým rozhodnutím nekupit nepravdy 
a oso�ování jiných stojí. Jako pan Súkup omluvu starostky neo�ekává, evidentn� se ani starostka nedo�ká 
omluvy pana Súkupa za jeho tvrzení, že je to práv� ona, kdo lže.  A patrn� ani omluvy za urážlivý zp�sob 
vyjad�ování pana Súkupa v��i ní jako starostce ani jeho zp�sob chování k ní jako k žen�.  

Za�azujeme v listárn� podruhé také dopis paní Žákovské na téma, které již z listárny znáte; d�vodem je to, že 
reaguje na �lánek starostky Karlovic v našem Zpravodaji. Sou�asn� jsme pisatelku informovali, že už se 
k tomuto tématu znovu vracet nebudeme a m�la by využít pro diskusi v první �ad� osobní jednání na obci �i 
zastupitelstvu, �i stránky karlovického Zpravodaje.                Redak�ní rada Zpravodaje 

Vyjád�ení starostky m�sta 
Jak je výše uvedeno ve stanovisku redak�ní rady, volila bych jiná slova, možná bych v�bec nereflektovala ve 

svém vyjád�ení podružnou �ást telefonického hovoru n�kdy ve dnech p�ed redak�ní uzáv�rkou �íjnového 
Zpravodaje. Hovoru s paní Ing. Havelkovou, ze kterého vyplynulo, že o dotaci na naši akci  Vyhlídkové v�že 
s nikým nehovo�ila. Ke svolanému pracovnímu jednání s panem Súkupem jsem poprosila paní Ing. Havelkovou 
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o možnost se s ní telefonicky spojit v �ase jednání redak�ní rady a pana Súkupa, a tím napomoci vyjasn�ní 
problému pravdy a nepravdy a spole�n� ukon�it �et�zení akcí a reakcí. Pan Súkup nep�ijal pozvání, proto jsem 
požádala o stanovisko písemné. Bylo mi velmi nep�íjemné a trapné požádat o podobné vyjád�ení, ale bez n�ho 
bych nebyla schopna vysv�tlit, že mé tehdejší stanovisko vycházelo z fakt� vyplývajících z hovoru.   

Nejžalostn�jší na celé v�ci je, že práv� tahle záležitost malého významu se stala „smyslem“ mnoha v�t, 
diskusí, stránek a �asu nejen mého a pana Súkupa. Obávám se, aby podobné události nenahradily v našem život�
v�ci d�ležité a nedegradovaly vztahy mezi lidmi nadobro. A jak se �íká, je t�eba za�ít u sebe.              

Ing. Helena Kudelová, starostka m�sta 
K telefonát�m k projektu na vyhlídkovou v�ž 
Ve v�ci sporných telefonát� se starostka m�sta obrátila pro vyjád�ení na Ing. Emu Havelkovou, MBA, 

referentku pro cestovní ruch a projekty z odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského ú�adu 
Moravskoslezského kraje. Ta potvrdila, že se starostkou Ing. Kudelovou vedla telefonát v zá�í, ale nepozna�ila si, 
který den konkrétn� to bylo, v té dob� byla �asto i na služebních cestách. „Každopádn� n�kdy v zá�í to bylo,“
uvedla Ing. Havelková. V druhém emailu uvedla toto: „Dobrý den, paní starostko, k Vašemu dotazu ohledn�

toho, zda se se mnou kontaktoval n�kdo ohledn� dotace na projekt „Vyhlídková v�ž“, Vám mohu sd�lit, že o této 
dotaci jsem specificky s nikým nejednala. Telefonických dotaz� ohledn� dota�ního programu, v rámci n�hož byla 
p�vodn� schválena i dotace na Vyhlídkovou v�ž, bylo mnoho, avšak vždy obecného rázu.“ Oba emaily Mgr. 
Havelkové má redakce Zpravodaje k dispozici.               Redak�ní rada Zpravodaje

Vážená paní starostko a místostarostko, 
p�e�etla jsem si se zájmem ve Vrbenském i Karlovickém zpravodaji o bilancování vaší 

práce za 2 uplynulá léta. Ur�it� si pamatujete, kolik nás ob�an� Karlovic chodilo na 
zastupitelstva d�íve, a kolik dnes. Tam, kde bylo d�íve 40 ob�an�, je s bídou 5, a i ti odcházejí znechuceni. 

Vezmu to od za�átku. Po první vaší akci na kapli�ce jsem byla zd�šena - oplechovaná st�echa byla nat�ena na 
�erveno. Št�stí, že jsem tehdy byla na zastupitelstvu a na tuto netaktnost jsem upozornila. 

Kone�n� potom dostala kapli�ka vše, co jí náleží. H��e však dopadl k�íž p�es silnici u památe�ních líp. 
P�estože jsem obec n�kolikráte upozor�ovala, že je t�eba jej opravit, k�íž p�ed 3 týdny spadl a zastupitelstvo se 
údajn� vyjád�ilo, že s tím nebude nic d�lat. Hlavn�, že kolem n�j všichni každý den 2 roky jezdí. Všímavost 
našich zastupitel� nemá chyby. 

Dále bylo rozhodnuto, že bývalý kulturní d�m je ur�en k demolici, což se také uskute�nilo, mimo jiného tam 
byl vytvo�en i bikepark, kudy si obyvatelé této �ásti zkracují cestu do obchodu Hruška. 

Nyní jsem se však dozv�d�la, že je tam velký nepo�ádek, který tam obhospoda�uje naše mládež a to samé je 
ješt� za mate�skou školou. O naší školní mládeži se ani nechci rozepisovat, pro n� je d�ležité každé míste�ko, 
kde si mohou zakou�it, pop�ípad� se i napít. Máme s tím zkušenosti. To jsem však trochu odbo�ila - nemohla by 
být tato místa trochu hlídána? Je to jen kousek od obecního ú�adu. Když se n�co pro mládež vytvo�í, musí se to 
bohužel i hlídat. 

Nyní se vrátím k autobusové zastávce na trati Bruntál - Sv. Hora, And�lská Hora, Karlovice až po Karlovu 
Studánku. Bavila jsem se o tom i s paní starostkou. Asi p�ed 3 m�síci jsem cestovala do Sv. Hory - tudíž ze 
zastávky v lese. Byla sobota. cesta do Sv. Hory prob�hla normáln�, cestou zp�t jsme se od �idi�e autobusu, že 
nám sice v Karlovicích zastaví, ale musíme si koupit jízdenku až do Vrbna, protože takhle se rozhodli naši 
zastupitelé. Údajn� se vyjád�ili, že stejn� mají všichni auta a kdo je nemá, m�že jet druhou stranou tj. sm�r 
Poche�, Široká Niva - tedy celkem 9 zastávek do Bruntálu, v Bruntále a to jen v p�ípadech, že nám tam ve dnech 
svátk� n�co pojede. Když jsem se následn� na to zeptala naší paní starostky, bylo mi vysv�tleno, že majitel trati 
chce za tyto 3 dny �ástku 40 tisíc K�. 

Opravdu nejsem z t�ch, která by n��emu takovému uv��ila  a zajímala jsem se dále na správných místech, jak 
to ve skute�nosti je. Dozv�d�la jsem se, že se jedná o dny svát., so a ne - to jsem v�d�la 

i od paní starostky, ale že se jedná o �ástku asi 38 tis. K� a tato se rozpo�ítá ješt� na všechny zastávky na této 
trati, tudíž Karlovice by m�ly na tyto dny p�isp�t �ástkou asi 8 tis. K�. Co se k tomu dá ješt� �íci? 

Dále  10  schod�  k  vlakovému  nádraží.  Už  je  mi  trapné  stále hovo�it o zprovozn�ní 10 d�ev�ných schod�
v zadní �ásti vlak. nádraží. Tato již X let zanedbaná �ást, kterou v d�ív�jších letech ope�ovávali bývalí starostové. 
Vzhledem k tomu, že my ob�ané Karlovic, nejsme všichni motorizováni, jsme nuceni na dopravu na  r�zná 
zdrav. vyšet�ení používat vlak. a ty schody pro nás byly vždy velmi d�ležité. Tato malá �ást pozemku je dosti 
zanedbaná, ovšem zastupitelstvu to z�ejm� nevadí - jsou p�ece všichni motorizováni a není jim v�bec hanba 
po�ítat  metry  od  5  RD  se  zahradami,  které  bychom  museli  2x  obejít,  abychom se v�bec dostali na p�šinu 
k obchodu Hruška. 
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V blízkosti kolejí je pila, kde se provádí i r�zné práce se d�evem. Ale to by se muselo našemu zastupitelstvu 
v�bec chtít n�co pro seniory a další ob�any Karlovic ud�lat. 

Dále dva roky žádám, aby byla odstran�na stará vrba v blízkosti pramene odkud voda vtéká p�ímo do žlab�
kolem tém�� celého našeho plotu. Dva roky žádám o odstran�ní tohoto p�estárlého stromu, aby se v t�chto 
místech mohla udržovat �istota. Pro� prosím Vy, když t�mto v�cem nerozumíte, se neporadíte s odborníky? Vám 
nesta�í, že tady po celá léta obhospoda�ujeme zdarma vaše pozemky? 

To se nedá vysv�tlit jinak, než že pot�ebujete lidem, kte�í vám pomáhají ješt� d�lat schválnosti. 
Nebo vy nevíte, jak má vypadat úklid? Asi ne, sta�í se podívat na náš h�bitov. 
A naposledy vážení zastupitelé a celé vedení Karlovic. Upozor�ovala jsem vás n�kolikráte, že se blíží nejv�tší 

církevní svátky v roce - minulý rok jste na n� zapomn�li, tento rok jsem vás na n� n�kolikrát upozor�ovala, a to 
aby se pr�b�žn� celý h�bitov vy�istil od spadaného listí v p�ípad� mraz�, aby byla zajišt�na voda, aby tato místa 
vypadala tak, jak to má v t�chto dnech správn� být. 

A jak to dopadlo? Nikdo tam m�síc p�edtím nebyl, p�es listy ze strom� se nedalo v�bec procházet, rozházené 
suché v�tve po celém h�bitov�, navíc na tu všechnu hr�zu napadl ješt� sníh, uli�ky byly zaházeny nejen mokrým 
listím,  ale  hrozily  i  úrazem.  Já  jsem  m�la  u  sebe  hráb�,  takže  jsem  si od našeho hrobu a z okolí odnesla 
13 kbelík� odpadu. V této dob� se tam objevili i ob�ané ze Zadní Vsi, kte�í byli hodn� rozezleni a vyjád�ili se, že 
v naší vesnici se kácí zdravé stromy, ale co se d�je na h�bitov�, nikoho nezajímá. Tuto situaci trochu zachránili 
dva mladí lidé, kte�í chodí na tato místa 

ope�ovávat n�které n�mecké hroby. Naše vedení Karlovic se údajn� vyjád�ilo, aby si všichni uživatelé ud�lali 
na h�bitov� po�ádek sami. Já to považuji za schválnosti. 

Mám ov��eno, že všechny h�bitovy v okolí to je Sv. Hora, Vrbno, Široká Niva, Ludvíkov byly vzorn�
uklizeny. Jen na Karlovickém h�bitov� bylo tém�� smetišt�. Co se k tomu dá �íci? 

                                                                                                  L. Žákovská 
Vypravte se za historií krnovských m�stských památek.
Od �ervence tohoto roku zap�j�uje krnovské informa�ní centrum technické pr�vodce 

historií krnovských m�stských památek. S plánkem v ruce a pomocníkem velikosti a tvaru 
televizního ovlada�e, m�žete vyrazit na tém�� hodinovou procházku centrem m�sta. 

Mnoho se nenachodíte. Krnovské památky jsou totiž blízko sebe. Výstižný výklad, podaný melodickým 
hlasem v bezprost�ední blízkosti památky, je p�sobivý a umoc�uje atmosféru vycházky za krnovskými 
zajímavostmi. O mluveném se p�esv�d�ujete na míst� a k informaci, která vás zaujala, se m�žete opakovan�
vracet. 

První zastavení vás �eká u stavebního bloku, který tvo�í dvojpatrová trojk�ídlá budova radnice, postavená 
v letech 1901 – 1903 podle plán� víde�ského architekta Moritze Hintergera a nepravidelná trojk�ídlá 
dvoupatrová budova m�stské spo�itelny z let 1906 – 1907. Celý blok je významnou urbanistickou dominantou 
m�sta. Jist� vaší pozornosti neujde 52 metr� vysoká šestipatrová v�ž radnice, která je kopií v�že ve Währingu, ve 
Vídni v 18. obvodu, jejíž vysoká valbová st�echa je zakon�ená lucernou. 

O víc jak p�ed 700 lety postaveném kostele sv. Martina, který vznikl pod patronátem �ádu n�meckých rytí��, 
se dozvíte, že m�l p�vodn� jednu v�ž. Ta druhá, i s ochozem, byla p�istav�na až v 16. století. �íkalo se jí m�stská 
hláska a sídlil zde, ve výšce 50 m, v�žník se svou rodinou. Každou hodinu obcházel ochoz v�že, aby 
zkontroloval m�sto, a když bylo vše v po�ádku, zazn�la z v�že jednoduchá melodie. V kostele ješt� dnes hrají 
varhany, vyrobené práv� zde, v Krnov�. 

Možná jste si nikdy neud�lali chvilku zastavit se p�ed Švédskou zdí, nejvýznamn�jší �ástí krnovského 
opevn�ní, která se dochovala do dnešních �as�. P�ed renesan�ní arkádovou zdí s lunetovým cimbu�ím stojí 
Neptunova kašna z roku 1750, pocházející ze zámku ve Slezských Rudolticích. Uvnit� na podstavci se nachází 
socha Neptuna. Sou�asná socha je replikou sochy p�vodní, jejíž osud vám technický pr�vodce také prozradí. 
Sou�ástí m�stského opevn�ní byl zemský d�m, který stával do roku 1876 na míst� dnešního gymnázia. Nová 
školní budova, která slouží jako škola dodnes, byla slavnostn� otev�ena 4. �íjna 1877.  

A co místní poliklinika? Všimli jste si n�kdy sgrafit u vstupní �ásti budovy? Zobrazují r�zná �emesla 
krnovských  ob�an�,  nap�.  peka�e,  ková�e,  soukeníka,  sládka,  hrn�í�e,   klobou�níka,   kožešníka   �i   ševce. 
U sousedního Slezského domu se krom� podrobné historie a neradostné informace, že budova slouží místo 
pohostinství  komer�ním  ú�el�m, dozvíte také radostn�jší zprávu. M�sto usiluje o získání budovy do vlastnictví 
a budova by m�la získat významné postavení v kulturním a spole�enském d�ní ve m�st�. To musí pot�šit 
každého návšt�vníka. 
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U zámku zjistíte, že prostory zámku využívají Lesy �R, o kus dál zase, že p�vodní m�š	anské domy v centru 
m�sta se zachovaly dodnes p�es všechny požáry, které m�sto postihly. Bydleli zde nejbohatší ob�ané m�sta, 
sládci, peka�i, soukeníci, masa�i, lazebníci, purkmistr a páni konšelé.  

Velmi známou krnovskou stavbou je jedna z nejstarších dochovaných budov v Krnov�, kostel sv. Ducha 
s p�ilehlou, dnes opravenou budovou sloužící jako koncertní sí� s krásnými, v Krnov� vyrobenými varhanami. 
Kdysi tady býval špitál. 

Ani zde není m�j vý�et úplný. Výklad nezapomíná ani na další stavby, komplex kostela a kláštera Minorit�, 
Flemmichovu vilu �i budovu židovské synagogy. Ta sloužila Žid�m z Krnova a okolí k bohoslužbám do roku 
1938 a po pohnuté historii byla v roce 1994 navrácena Židovské obci Olomouc. V roce 1997 byla zna�n�
poškozena povodní a dnes zde probíhá rekonstrukce. 

Dlužno dodat, že uvedené informace jsou hodn� a hodn� o�esané. Za podrobnou historií krnovských památek, 
podanou  poutavou  formou, se m�žete vydat do infocentra Krnov v pond�lí-pátek v 9:00 – 17:00 nebo v sobotu 
v 9:00 – 13:00 hod. 

Zap�j�ení jednoho z p�ti pr�vodc� je zdarma. Po p�edložení ob�anského pr�kazu zaplatíte kauci 300,- K�, 
která vám bude po návratu vrácena. Pr�vodce je nutno vrátit nejpozd�ji do t�í hodin od zap�j�ení. Každý p�ístroj 
má své jméno. Nás provázel po Krnov� Pepík, ale m�žete si vybrat Lojzu, Viktora, Olivera nebo t�eba Mat�je.  

Výlet  je  vhodný pro všechny ob�any, zajímající se o zajímavé stavby a jejich historii, v�etn� senior�, protože 
i oni si s jednoduchou technickou pom�ckou hrav� poradí. V�zte, že v krnovském informa�ním st�edisku ob�any 
z Vrbna a širokého okolí rádi p�ivítají. M�sto údajn� p�ipravuje další p�ekvapení ve form� zp�ístupn�ní v�ží na 
zmín�ných památkách. Máme se tedy na co t�šit.    

Helena Rusková 

     

   Neptunova kašna p�ed Švédskou zdí   
                              Flemmichova vila 

Krnovskou synagogu uvidíme brzy v novém kabát�

Kostel sv. Martina
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  2. 12. - Pohádková babi�ka pro d�ti a jejich rodi�e s pohádkami „Jak se �ertík ženil“ a „Psaní�ko 
               Ježíškovi“ - 15:00 hod - St�echa 
  3. - 21. 12. - P�edváno�ní jarmark knih - M�stská knihovna  
  4. 12. -  Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
  4. 12. - Virtuální univerzita t�etího v�ku, 14:00 - 15:30, St�echa 
  4. 12. - Mikulášské tvo�ení - 14:30 hod - MŠ Ve Svahu 
  4. 12. - zábavný po�ad Tomio Okamury „Všude dob�e, tak co doma“. Moderuje a imituje 
               Jirka Bláha. Hostem po�adu je zp�vák Vít�zslav Vávra - 19:00 hod - St�echa 
  5. 12. - vernisáž výstavy „ŠPERKY“ s ukázkami výroby šperk�, vystoupením d�tí ZUŠ, možností 
               zakoupení váno�ních dárk�. Sou�asn� bude zahájena i výstava váno�ních ozdob  
               a dekorací - 15:00 - 17:00 hod - St�echa.  
  6. 12. - p�vecká sout�ž Váno�ní rolni�ka - po�ádá PS Sedmihlásek - 8:00 hod - St�echa 
  6. 12. - PC kurz Internet pro za�áte�níky, 14:00 - 15:30, St�echa 
  6. 12. - Univerzita volného �asu - Slavnostní ukon�ení - 15:00 hod - St�echa 
  6. 12. - p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Expedice Mexico - Guatemala - p�ednáší MUDr. Miroslav                
              Schubert - 18.00 hod - St�echa 
  7. 12. - šachový turnaj žák� - po�ádá šachový oddíl - 8:00 hod - St�echa 
  8. 12. - Vánoce na záme�ku - od 9:00 hod - Záme�ek Grohmann ve Vrbn� p. P.  
  8. 12. - P�edprázdninový váno�ní maratón - po�ádá ASPV TJ Sokol - 16:30 hod - Sokolovna 
  9. 12.  - Mí�ová olympiáda - po�ádá oddíl stolního tenisu Vrbno - 9:00 hod - Sokolovna 
  9. 12. - Váno�ní vernisáž výstavy „Keramika“ - po�ádá MC Kominí�ek Karlovice - 15:00 hod - 
               cukrárna Pomn�nka Karlovice 
10. 12. - PC kurz pro za�áte�níky, 16:00 - 17:30, St�echa 
10. 12. - Angli�tina Call. metoda, 17:00 - 18:30, St�echa 
10. 12. - Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00 - 18:30, St�echa 
11. 12. - slavnostní zasedání Svazu invalid� Vrbno - 10:00 hod - St�echa 
11. 11. - Šikovné ru�i�ky - 17.00 hod - St�echa 
11. 12. - Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
11. 12. - Váno�ní koncert Sedmihlásku - 16:00 hod - St�echa 
12. 12. - p�ednáška na téma „21. prosinec 2012“ - p�ednáší Zdenka Hrázská, lektorka komunikace 
               a mezilidských vztah� - 18:00 hod - St�echa 
13. 12. - PC kurz Internet pro za�áte�níky, 14:00 - 15:30, St�echa 
13. 12. - zasedání Zastupitelstva m�sta - 16:00 hod - St�echa 
14. 12. - sch�ze MO KS�M - 16:30 hod - St�echa 
14. 12. - Váno�ní koncert malé slovácké kapely R. Koní�ka Rozmarýnka - 19:00 hod - St�echa 
15. 12. - Tane�ní zábava - po�ádá LKŽ Vrbno - 16:00 hod - St�echa 
do 16. 1. - výstava grafiky Šárky Lupe�kové  - Art Galerie Penzionu U �eky Karlovice 
17. 12. - PC kurz pro za�áte�níky, 16:00 - 17:30, St�echa 
17. 12. - Angli�tina Call. metoda, 17:00 - 18:30, St�echa 
17. 12. - Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00 - 18:30, St�echa 
18. 12. - Váno�ní koncert p�veckého sbore�ku Ko	ata MŠ Ve Svahu - 14:30 hod - St�echa 
20. 12. - PC kurz Internet pro za�áte�níky, 14:00 - 15:30, St�echa 
26. 12. - váno�ní turnaj v mariáši Vrbenský flek - od 9:00 hod v Centru Stone 
27. 12. - Váno�ní koncert P�veckého sboru m�sta Vrbna - 17:00 hod - kostel Sv. Michela 
28. 12. - Váno�ní turnaj v šachu - po�ádá šachový oddíl TJ Sokol Vrbno - od 8:30 hod  - kavárna U Dvo�ák�
do 31. 12. - Galerie na radnici - Jind�ich Štreit - výstava „Plakáty“ 
do 6. 1. - Galerie na schodech - Gymnázium Vrbno - fotografie Luboše Tome�ka „Ú�astníci ve�írku“  
               - stužkovací ve�írek maturant� vrbenského gymnázia 

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

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska 
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Vánoce na záme�ku 
Váno�ní jarmark, zabija�kové hody, Mikulášské odpoledne, rozsvícení váno�ního stromu, oh�ostroj a ješt�

spousta dalšího �eká vrbenské ob�any. Pestrá p�edváno�ní akce na Záme�ku Grohmann ve Vrbn� pod Prad�dem 
se uskute�ní v sobotu 8. prosince od 9 hodin. P�ipravuje ji Spolek P�átelé Vrbenska ve spolupráci s M�stem 
Vrbnem pod Prad�dem a Záme�kem Grohmann. 

Prožít adventní �as na záme�ku bývá ob�as snem n�kterých d�tí a dosp�lých. Jeden takový zajímavý soubor 
barokních a empírových celk� stojí už od 18. století na okraji Vrbna pod Prad�dem. Spolek P�átelé Vrbenska 
po�ádá první Vánoce na záme�ku. Vrbenští ob�ané a široké okolí se m�že už te� t�šit od 9 do 18 hodin na 
Váno�ní jarmark. Desátá hodina p�inese pestrý program student� Všeobecného a sportovního gymnázia z Vrbna 
pod Prad�dem, kte�í si p�ipravují živý betlém a r�zné adventní atrakce.  

Od p�l druhé hlavn� d�ti �eká Mikulášské odpoledne s dlouhonohými and�ly, d�tské sout�že, �ertovská 
pohádka a �ertovo kolo pod taktovkou Divadelní spole�nosti Arcus z Vítkova a Cirkusu trochu jinak. Labužníci 
si zde smlsnou na pravých zabija�kových hodech - prodej teplé prdela�ky, jitrnic, ovaru a dalších uzená�ských 
specialit na váno�ní st�l. K jídlu pat�í i váno�ní nápoje. Pro dosp�lé je p�ipravený teplý pun� a pro d�ti �aj. Na 
akci také zveme všechny Mikuláše, �erty a and�ly. P�ij�te za námi slavnostn� rozsvítit váno�ní strom. Spole�n�
se vyfotíme a užijeme si p�íjemný adventní �as. 

P�edváno�ní atmosféru doladí v atriu v restauraci na záme�ku hudební skupina Škrpál a v Pekelné nálevn� pak 
skupina Modulor. Záv�r pestrých Vánoc na záme�ku obohatí oh�ostroj. P�edem d�kujeme všem, kte�í se na 
p�ípravách této váno�ní akce jakkoliv podílejí.  

Chce-li naší akci n�kdo podpo�it a pomoci, m�že tak u�init prost�ednictvím finan�ního daru tel. 605 300 606, 
nebo p�ímo p�ísp�vkem na ú�et Spolku P�átelé Vrbenska �. 196142149 / 0300. 

Srde�n� zveme všechny z Vrbna i okolí, ale hlavn� d�ti. P�ij�te se již váno�n� naladit v období adventu. 

 Za Spolek P�átelé Vrbenska 
 Radek Vráblík 
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  1. 12. 2012 v 15:00 hod. Velká váno�ní jízda - kino. Vstupné 40,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing.. 
  6. 12. 2012 v 16:00 hod. P�ednáška "Co vy�eší rušení regionálních železnic?" Dokáže autobus vždy 
 nahradit vlak? P�ednášející ing. Tomáš tužín. Kino ZH. 
  7. 12. 2012 ve 20:00 hod.Odpad m�sto smrt - kino. Vstupné 70,- K�, p�ístupný od 15 let, v p�v. zn�ní. 
  8. 12. 2012 v 17:30 hod. Streetdance 2 - kino. Vstupné 60,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing.  
  9. 12. 2012 v 15:00 hod. Váno�ní koncert. Hraje a tan�í Valášek a cimbálová muzika Rochus Zlaté Hory. Sál 
 sanatoria Edel. 
15. 12. 2012 od 8:30 hod. Váno�ní turnaj ve stolním tenise - sokolovna Ond�ejovice.  
15. 12. 2012 v 17:30 hod. Twilight sága: Rozb�esk 2. �ást - kino. Vstupné 75,- K�, p�íst.od 12 let, �. titulky.  
16. 12. 2012 od 10:00 hod.Váno�ní jarmark - program jarmarku v proluce na nám�stí, v kin� a m�st. Muzeu. 
20. 12. 2012 v 17:00 hod. Adventní koncert - koncertní sál ZUŠ F. Schuberta. 
22. 12. 2012 v 17:00 hod. Váno�ní koncert komorního sboru Karla Ditterse. Farní kostel Nanebevzetí Panny 
 Marie ve Zlatých Horách. 
23. 12. 2012 v 16:30 hod. Darování betlémského sv�tla u váno�ního stromu. V proluce na nám�stí. 

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

M�stské divadlo Bruntál
  2. 12. - v 15 hod. -  And�lské �ertování – hudební pohádka s nadílkou - dramatický soubor Jedni�ka   
                                p�i ZŠ Bruntál. Vstupné je 50 K�, mikulášský balí�ek je za 30 K�. 
  3. 12. – dopoledne -  And�lské �ertování - P�edstavení pro žáky škol. 
  5. 12. - v 18 hod. -  10 let Slezské diakonie - zábavn� vzd�lávací podve�er. 
  8. 12. - v 17 hod. -  Dokud se zpívá -  25. ro�. bruntálské hudební p�ehlídky Vstupné je 50 K�. 
  9. 12. - v 15 hod. -  Bruntálský advent - koncert sbor� - vstupné 50 K�, senio�i, d�ti a stud. 30 K�.  
11. 12. – dopoledne -  Putování za Ježíškem – Pohádka, hraje divadlo Okýnko. Vstupné 30 K�. 
14. 12. - 10 hod. -  Adventní koncert sbor� z Polska a Bruntálu. Vstup zdarma. 
16. 12. - v 15 hod. -  Váno�ní pohádka - Pohádková babi�ka. Vstupné je 25 K�.  
17. 12. - v 19 hod. -  Nebe za zemi - Divadlo Šumperk - Divadelní satirická hra Voskovce a Wericha  
                                 s prvky muzikálu. Volné vstupenky na balkon za 180 K�, studenti 50%. 
20. 12. - v 17 hod. -  Akademie gymnázia - vstupné 20 K�.

Koncerty:
  1. 12. - v 19 hod. -  Irish Pub GRAND CLUB - Welcome Drink a Alibaba 
13. 12. - v 17 hod. -  kostel Nanebevzetí Panny Marie - Adventní koncert   
21. 12. - v 17 hod. -  evangelický kostel u rybníka - Adventní koncert 
24. 12. - ve 24 hod. -  farní kostel Žižkovo nám. - P�lno�ní mše 

VÁNOCE NA ZÁMKU
sobota 15. PROSINCE 2012 

od 9:00 do 15:00 hod. 
M�stský dechový orchestr, MŠ Komenského, 
Okružní, Pionýrská, Sladovnická a U Rybníka, 
Duo Zvara, Polárka, ZŠ Školní, Jedni�ka, 
Písni�ka, St�edisko volného �asu, Nic moc, 
Základní um�lecká škola  
Tradi�ní váno�ní jarmark:
zdobení perní�k�, výroba ozdob, svícn� a adventních v�nc�, malování sádrových odlitk� s váno�ní tématikou, 
vyhlášení výsledk� sout�že „Ozdoba 2012„, prohlídky váno�ní zámecké kaple, pohádka pro d�ti i dosp�lé, 
výstavy „Ozdoba 2012„ a „Síla medu„, váno�ní koncert, ukázka a prodej domácí zabíja�ky, prodej grilovaných 
specialit, tradi�ního váno�ního zboží, živých ryb, medoviny, sýr�, p�írodní kosmetiky. Vstupné: jarmark 10,- K�, 
expozice 80,- K�, d�ti 40,- K�

Kultura ve Zlatých Horách 

Kultura v Bruntále 
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Další akce na nám�stí:
  7. 12. od 13 hod. -  Benefi�ní koncert  
12. a 13. 12. - vždy od 14.30 do 18.30 hod. - Setkání u váno�ního stromu  
12. 12. - v 18 hodin -  �esko zpívá koledy  
14. 12. - od 14.30 hod. - �eský Ježíšek - vypoušt�ní balónk� s dopisy Ježíškovi
22. 12. - start v 17.00 hod. - B�h o váno�ního kapra pro mládež 

  1. 1. 2013 - 23. ro�ník Novoro�ního výstupu na Uhlí�ský vrch 

M�stské divadlo
ned�le 2. prosince v 15:30 hodin 
Hans Christian Andersen: OŠKLIVÉ KÁ�ÁTKO - Divadlo loutek Ostrava, Vstupné: 60 a 50 K�
�tvrtek 6. prosince v 19:00 hodin 
CESTOU NECESTOU S MIROSLAVEM DONUTILEM - talk show, Vstupné: 330 a 280 K�
sobota 15. prosince v 17:00 hodin 
VÁNO�NÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH - Vstupné: 80 K�

Koncertní sí� Sv. Ducha
st�eda 5. prosince v 18:00 hodin 
MIKULÁŠSKÝ KONCERT - ZUŠ Krnov - Ú�inkují žáci hudebního a tane�ního oboru 
V programu zazní soudobý a klasický repertoár, váno�ní písn� a koledy 
úterý 11. prosince v 19:00 hodin 
adventní koncert - CÍRKEVNÍ KONZERVATO
E OPAVA 
Vstupné: 140 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 
ned�le 16. prosince v 16:00 hodin 
KOUZLO VÁNOC – Hraje Cimbálová muzika CVILÍ�A. Vstupné: 50 K�, d�ti, studenti 25,- K�

  5. 12. st�eda  
14:00  Otev�ení prodejních a váno�ních trh�, váno�ní zvyky, koledy, �eský a polský �ezbá�, sout�že  
14:30  Tensing Krnov - organizace Ymca Dap o.s. Krnov; 15:00  D�tské studio písní – Prudnik; 
16:30  Slavnostní zahájení jarmarku; 17:00  Rozsvícení váno�ních stromk� - oh�ostroj 
17:30  O. Procházková + F. Šmid - elektrické varhany, zp�v Ave Maria; 18:30  Promítání pohádek 
  6. 12. �tvrtek  
10:00  Vystoupení d�tí z MŠ a ZŠ; 11:00  Ukázka váno�ních tradic, Ježíškova pošta, koledy  
13:00  Peklo a nebe – pohádka; 15:00  St�edov�ký Mikuláš - Spole�enství Severských pán�
15:30  �ertování sout�že o nejhez�ího �erta �i Mikuláše - SV� Mé�a; 18:30  Promítání pohádek 
  7. 12. pátek  
10:00  Vystoupení d�tí z MŠ a ZŠ  
11:45  P�edvád�ní váno�ních zvyk�, Ježíškova pošta, sout�že pro d�ti 
13:00  Polské koledy - Schola Ichtis Prudnik; 14:00  Váno�ní koledy - ZUŠ s.r.o. Krnov 
15:00  Albertíkova váno�ní show; 17:00  J. Náhlovský + J. Mladý - Konec humoru v �echách    
18:00  Oh�ová show – Opole; 18:30  Promítání pohádek 
  8. 12. sobota 
10:00  Vy�ezávání soch Betlému, koledy, Ježíškova pošta; 11:00  P�v. sbor Nad�je - Armáda spásy 
11:30  D�ti s tamburínami; 11:50  Polské koledy - AMDG JD2 Opole 
13:00  Co se stalo v Betlému - divadlo Olomouc; 15:00  Polské koledy - AMDG JD2 Opole 
16:00  Co se stalo v Betlému - divadlo Olomouc; 17:00  Ivan Mládek - Banjo Band + Pitkin o Vánocích;  
18:30  Promítání pohádek  
  9. 12. ned�le 
10:00  Ježíškova pošta, koledy, sout�že; 11:00  Ženský p�vecký sbor - Krnov 

Kultura v Krnov�
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Máme xy listopadu, všude hrozná zima, po�así už 
nám nejde moc vst�íc, dokonce jsme vid�li i první 
sníh. Tak bych cht�l tímto p�ísp�vkem obrazn�
�e�eno zazimovat náš Dirtpark, kdy bude pár m�síc�
pod sn�hovou pe�inou. 

 Ale to, že jsou nep�íznivé podmínky a na ježd�ní 
to  moc není, neznamená, že ho nechám jen tak ležet 
a vzpomenu si na n�j až na ja�e. I p�es zimu moje 
práce a komunikace s obecním Ú�adem pokra�uje dál 
a budu klást d�raz na rozvoj tohoto areálu, jak ze 
stránky nových p�ekážek, tak i ze stránky marketingu 

reklamy atd. Toto léto mi zcela potvrdilo moji vizi, 
kterou jsem m�l již p�ed vybudování tohoto areálu, a ta 
byla zabavit jak zkušeného jezdce, tak i �lov�ka, který 
by se cht�l tomuto sportu za�ít v�novat. A protože se 
mi tento velice d�ležitý bod splnil, m�žu rozvíjet své 
další body, spojené s tímto areálem, kterých není 
zrovna málo! Na ja�e se m�žete t�šit na spousty 
nových inovací a rozší�ení. Brzy na ja�e mám 
potvrzené hodn� zajímavé v�ci, které se budou 
v Dirtparku vyvíjet (nap�. Drop-in, wallride atd.). Dále 
m�žu �íct, že by m�la prob�hnout oficiální otvírací 
akce, která je již p�ipravená, na které uvidíte profíky 
tohoto  sportu,  kapely  atd., a mohli bychom se do�kat 
i big airbagu. Samoz�ejm� se v pr�b�hu p�íští sezóny 
budou objevovat sout�že o v�cné ceny, podobného 
typu jako byla Photo sout�ž, kterou vyhrál Zden�k 
F�ukal z Vrbna pod Prad�dem. Takže myslím, že se 
máme na co t�šit!   

Martin Zajíc 

Zdravím všechny lidi, podporující Dirtpark Karlovice 
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Známým úslovím o tom, že ve dvou se to lépe táhne, se nechali inspirovat �lenové oddílu stolního tenisu 
vrbenského Sokola p�i p�íprav� „Otev�eného mistrovství Vrbna ve stolním tenisu“. Myšlenka uspo�ádat toto 
mistrovství jako turnaj dvojic a navíc ješt� náhodn� vylosovaných dvojic, se dle reakcí ú�astník� ukázala jako 
dobrá. Díky náhodnému losu tak vznikly dvojice, které by se jinak sotva daly dohromady, rovn�ž tak i šance na 
dobré umíst�ní získali hrá�i, kte�í by se v sout�ži jednotlivc� museli spokojit s umíst�ním na chvostu startovního 
pole. 

Pot�šující  je  i  skute�nost,  že  cestu  na tento turnaj si našlo 22 ú�astník� od 7 do 75 let, muž� i žen, chlapc�
i d�v�at. Zahrát si mohli i ti, kte�í nem�li vlastní pálky, nebo	 po�adatelé po�ítali i s touto možností a sportovní 
vybavení pro tyto hrá�e nachystali. P�ichystáno bylo i ob�erstvení a v�cné ceny pro každého ú�astníka. To vše 
bylo možné díky financím z p�id�leného grantu M�sta Vrbna, sponzorským dar�m od firem Husqvarna 
Manufacturing a Pega Krnov a také díky ob�tavosti �len� oddílu stolního tenisu TJ Sokol Vrbno, kte�í se 
postarali o organizaci akce. A jak to vše v sobotu 10. listopadu v Sokolovn� dopadlo si m�žete p�e�íst v níže 
uvedené výsledkové listin�. 

 1. Dita Vl�ková - Ota Slavík (Vrbno)    7. Lenka Slavíková - Marcel Kubas (Vrbno – Krnov) 
 2. Josef Šimon�ík - Martin Stibor (Karlovice-Vrbno)     8. František Polák - Stanislav Spá�il (Vrbno) 
 3. Tomáš Kory�an - Tomáš Kopecký (Vrbno)     9.Vladimír Chlebec - Jaroslav Tyrner (Vrbno) 
 4. Tereza Kopfová - Pavel Pytela (Vrbno)  10. Ivana Všeti�ková - Petra Štochlová (Vrbno) 
 5. Pavel Švan - Richard Vojtko (Vrbno)  11. Zuzana Švanová - Petr Fišr (Vrbno) 
 6. Ivo Štefka - Jan Tesárek (Vrbno – Krnov)                    Ota Slavík 

Ve dvou se to lépe... hraje! 

  
57. strana

ZPRAVODAJ

�

24.ro�ník celoro�ní cyklistické sout�že skon�il podobn� jako v minulých letech. P�i srovnávání vycházíme 
z po�tu start� a ten je v posledních letech stabilizovaný. Letos tedy bylo t�ch start� 773. B�hem celého roku od 
února, kdy za�ínáme tradi�ním Memoriálem Jind�icha Bejka Knápka v b�hu na lyžích, až do listopadu, kdy jsme 
sout�ž ukon�ili Mistrovstvím Vrbna v cyklokrosu, jsme uspo�ádali celkem 34 akcí. Po�et startujících  dosáhl 
�ísla 99, to je trochu mrzuté, ješt� jeden se snad mohl najít. Smyslem této sout�že ale není dosahování rekord�
v po�tech akcí, nebo ú�astí, ale výchova mladých cyklist�. Sout�ží Tritur prošli všichni vrbenští cyklisté, kte�í 
dnes jezdí v �eských i zahrani�ních týmech a jejichž vypo�ítávání by zabralo mnoho místa. Ti, kte�í jsou dnes na 
nejlepších  umíst�ních,  ješt�  známí nejsou, mnohá jména však brzy uslyšíme. Nejvíce nás zajímá kategorie do 
16 let, kterou vyhrál Jirka Petruš, jako druhý byl Jakub Rohá�ek, t�etí Št�pán Petruš. Dále to byli Mat�j Ptá�ník, 
Vojt�ch Kmínek, Adam Hlávka, Marek Ryška, Filip Škopec, Jakub Šíbl a desáté místo obsadil Maciej Matelski 
z Glucholaz. Mezi n� pat�í i dívky Klára Škopcová, Eva Plani�ková, Nela Ha�áková, Eliška Sýkorová a Kate�ina 
Mlyná�ová. V hlavní kategorii byl nejlepší Vlastik Mlyná� p�ed Ros	ou Brokešem, Tondou Lantem, Lukášem 
Mrázkem a Vojt�chem Hamplem. Veteráni jsou zastoupeni Lubomírem Petrušem, Pavlem Pytelou, Miroslavem 
Macha�em, Milanem Škopcem a Miloslavem Mlyná�em. Zde musím podotknout, že se sout�že ú�astní mládež až 
teprve zhruba od 12 let. Pro mladší po�ádáme podobným zp�sobem akce Drá�ek, který se koná každou st�edu na 
dráze �erná Opava a Vrbenský Drá�ek, který se jel na ja�e krom� ve Vrbn� i v Ludvíkov�, Karlovicích a Karlov�
Studánce. Jejich zhodnocení prob�hlo v jiných �láncích. 

Sout�ž je sestavena tak aby dokonale prov��ila schopnosti každého mladého adepta cyklistiky. Jezdí se sedm 
�asovek, z nichž jedna, Mezi tabulemi, se po�ádá jako mistrovství Vrbna v �asovce. Spurtérská sout�ž byla letos 
obohacena o �ty�i Karlos spurty, to proto, že v b�eznu již byla dráha beze sn�hu a mohli jsme jezdit na silni�kách. 
V lét� se pak jelo dalších p�t spurtérských závod�. Pro vrcha�e je organizován soubor závod� „Na 3 kopce“. 
T�mi jsou Hv�zda, Lyra a Videlský k�íž. Na podzim se pak jezdí n�kolik závod� v cyklokrosu o nejlepšího 
cyklokrosa�e. Sou�ástí Trituru jsou i tradi�ní závody Okolo Drakova, Jamajka-Prix, Okolo P�í�né a Mistrovství 
Vrbna. To jsou již závody, které se jezdí déle jak jednu hodinu. Pro zpest�ení jezdíme Jarní cyklorallye, závod 
Mezi korýtky a Drakovskou cyklorallye. V rámci Trituru po�ádáme i b�h na lyžích, duatlon a lesní b�h. 

Mnozí mladí cyklisté již te� dosahují výborných výsledk�. Do �eské juniorské reprezentace se dostali 
Rostislav  Brokeš  a  Antonín  Lant.  Výborných  výsledk�  dosahují  cyklokrosa�i  Ji�í  Petruš,   Jakub   Rohá�ek 
i Vojt�ch Kmínek. Na p�edních místech v �eském poháru figurují i d�v�ata Eva Plani�ková a Klára Škopcová. 
Za vše mluví i fakt, že jsme vyhráli sout�ž družstev jesenické oblasti a to p�edevším zásluhou mládeže a jejích 
bod�. Ješt� p�ed koncem sezóny se m�žeme pochlubit 45 vít�zstvími a dalšími 94 druhými a t�etími místy. Jirka 
Petruš je krajským mistrem junior� v silni�ní cyklistice a veterán Vlastik Mlyná� mistrem �R v cyklokrosu.Tým 
starších žák� je t�sn� p�ed skon�ením �eského poháru mládeže v cyklokrosu na 10. míst� v sout�ži družstev. 
Základ t�mto úsp�ch�m dává pravidelné závod�ní v sout�ži Tritur. 

acsvrbno.estranky.cz

Tritur 2012 
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Se za�átkem nového školního roku odstartoval i další ro�ník seriálu Trivallis cup. Ve �tvrtém ro�níku této 
sout�že se sportovci op�t utkají o titul Nejvšestrann�jšího sportovce m�sta Vrbna. Seriál se sestává z deseti 
závod�, které po�ádají jak pro studenty, tak i pro ve�ejnost trené�i vrbenského gymnázia. 

B�hem podzimních m�síc� se uskute�nily t�i závody. Jako první se konal v Zadní Vsi závod na in- line 
bruslích. V závod� na sedm kilometr� zvít�zil ve spurtu Pavel Pytela (ACS Drak Vrbno) p�ed Richardem 
Klechem (SK Vrbno), na t�etím míst� dojel s odstupem Marek Ryška (ACS Drak Vrbno). Výborný výkon podala 
celkov� �tvrtá Martina Onderková (SK Vrbno) a nejlepším mladíkem do 15ti let byl Mat�j Ptá�ník (Mapei 
Ka�kovský). 

Kv�li nep�ízni po�así byl odložen �íjnový závod v p�espolním b�hu a tak byl druhým závodem Trivallis cupu 
cyklokrosový závod, který byl uspo�ádán v Mnichov� na cyklokrosové trati v areálu �erná Opava. Na start 
závodu, který se jel zárove� jako Mistrovství Vrbna, se postavilo 24 závodník�. Pozici nejlepšího cyklokrosa�e 
ve Vrbn� potvrdil Ros	a Brokeš (Mapei Ka�kovský), který zvít�zil s p�lminutovým náskokem p�ed dvojicí 
Vlastimil Mlyná� a Ji�í Petruš (oba ACS Drak Vrbno). Na pátém míst� dojel nejlepší veterán Lubomír Petruš 
(ACS Drak Vrbno), otec �eského reprezentanta stejného jména. Nejlepší dívkou byla skv�le jezdící Eva 
Plani�ková (BikeSport Mohelnice), která jen t�sn� podlehla nejlepšímu mladíkovi Mat�ji Ptá�níkovi (Mapei 
Ka�kovský). Dalšími mladíky v po�adí byli stále se lepšící Jakub Rohá�ek a Vojt�ch Kmínek (oba ACS Drak 
Vrbno). 

V p�lce listopadu se uskute�nil odložený závod v p�espolním b�hu. Start závodu byl „U lípy“ na konci 
St�elni�ní ulice a b�žci m�li možnost volby dvou �i �ty�kilometrové trati. V závod� na �ty�i kilometry zvít�zil 
nový student našeho gymnázia Marek Ryška (ACS Drak Vrbno) p�ed Vojtou Matušem a Patrikem Thomasem 
(oba SK Vrbno). Nejlepší veterán Pavel Pytela (ACS Drak Vrbno) dob�hl na šestém míst� s t�sným náskokem 
p�ed nejlepší dívkou Evou Haltof. Na dvoukilometrové trati zvít�zil Jakub Rohá�ek p�ed Adamem Hlávkou (oba 
ACS Drak Vrbno) a Mat�jem Ptá�níkem (Mapei Ka�kovský).  

V pr�b�žném po�adí seriálu vede Marek Ryška, který je velice všestranným sportovcem a tak bude mít 
obhájce lo�ského vít�zství Pavel Pytela, který momentáln� figuruje na druhém míst�, co d�lat. T�etí místo drží 
Vojt�ch Matuš. O prvenství v kategorii dívek se pere Eva Plani�ková s Klárou Škopcovou, do boj� ur�it� ješt�
zasáhne i Martina Onderková. Mezi chlapci do patnácti let zatím s p�evahou vede Mat�j Ptá�ník p�ed Št�pánem 
Petrušem a Jakubem Rohá�kem. Boje o body tedy za�aly, a jelikož se do celkového po�adí po�ítá osm z deseti 
výsledk�, šanci mají ješt� i ti, kte�í se nezú�astnili všech uspo�ádaných závod�. Dalším závodem bude 
prosincový biatlon, který se uskute�ní v t�locvi�n� gymnázia a bude se skládat z p�ekážkového b�hu a st�elby 
z laserové zbran�. Termín akce bude nejmén� s týdenním p�edstihem zve�ejn�n na www.sgvrbno.cz .  

    Alena Mlyná�ová 

Trivallis cup - 4. ro�ník 
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S blížícím se koncem roku se ke konci chýlí i letošní cyklokrosová sezóna. Vrcholem sezóny pro mládež bude 
8. prosince Mistrovství �eské republiky, které se koná v severo�eských Lounech. V po�adí �eského poháru 
registrujeme hned n�kolik student� z vrbenské pobo�ky Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál.  P�ed 
tímto posledním závodem �eského poháru si v pr�b�žném po�adí nejlépe vede Eva Plani�ková, která v kategorii 
kadetek figuruje na 6. míst�, a uvidíme, zda se jí na Mistrovství republiky poda�í zaúto�it na n�kterou z medailí. 
Stálé zlepšení prokazují i junio�i Rostislav Brokeš a Ji�í Petruš. Zatím nejlepšího výsledku dosáhl Ros	a Brokeš 
v posledním závod� �eského poháru v Milovicích, kde obsadil 7. místo a spolu s 8. místem z Kutné Hory to jsou 
výsledky, které ho po slabším úvodu sezóny posunuly na 12. místo. V��nými soupe�i jsou Ji�í Petruš a ostravský 
Václav  Prejda.  V  celkovém  po�adí  figurují  na  17.  a  18.  míst�. Mezi nejlepší výsledky Jirky Petruše pat�í 
12. místo z Milovic a z Prahy.  Závodníka ostravského Ji�íhoTeamu Václava Prejdu zmi�ujeme z toho d�vodu, 
že již od prosince rozší�í �ady student� vrbenského gymnázia.  

T�žkou  pozici má v letošní sezón� juniorka Klára Škopcová. V cyklokrosu jezdí juniorky spole�n� s ženami, 
a tak se Klára v pouhých šestnácti letech staví na start s elitními závodnicemi. P�esto se v po�adí �eského poháru 
drží na 17. míst� jako t�etí nejlepší �eská juniorka.  

Velice dobrým výsledkem je i pr�b�žné 10. místo v sout�ži družstev kategorie žák�. Družstvo ACS Drak 
Vrbno se skládá jak ze student� gymnázia, tak z žák� základní školy, kte�í spole�n� s našimi studenty trénují. 
Nejlepších výsledk� dosahují v��ní rivalové Jakub Rohá�ek a Vojt�ch Kmínek, v po�adí �eského poháru se drží 
kolem 20. místa a jejich výsledky jsou p�íslibem do p�íští sezóny, ve které budou stále jezdit v této kategorii.  

Dobrých  výsledk�  dosahují  i  naši  absolventi.  Dva z nich jsme mohli vid�t v televizních p�enosech 
z Tábora a Plzn�, kde se v �íjnu jely úvodní dva závody sv�tového poháru. V elitní kategorii letos prvním rokem 
jezdí  Lubomír  Petruš,  který p�sobí v belgické stáji BKCP Power Plus. Po solidním 31. míst� z Tábora p�idal 
39. místo z Plzn� a v celkovém po�adí sv�tového poháru se drží na 34. míst� jako �tvrtý nejlepší �ech. Druhým 
odchovancem Vlastimila Mlyná�e, který je �lenem �eské reprezentace, je Mat�j Lasák, který závodí v kategorii 
do 23 let. V úvodním závod� SP v Tábo�e skon�il na 24. míst�, výrazného zlepšení však dosáhl v Plzni, kde dojel 
na skv�lém 11. míst�. V celkovém po�adí Sv�tového poháru figuruje na 19. míst�. Uvidíme, zda se podobn�
dobrými  výsledky  budeme  moci  chlubit  i  za  m�síc.  To  už bude mít mládež po Mistrovství �eské republiky 
a  dosp�lí  budou  mít  za  sebou  další  závody  Sv�tového  poháru, které  se jedou 24. 11.  v belgickém Koksijde 
a 2. 12. ve francouzském Roubaix.           Alena Mlyná�ová 

Cyklokrosový �eský pohár 
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,,Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý p�i �tení p�emýšlí – ví, že ji m�že �íst jen jednou.“ 
/Jean Paul/ 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  HULANOVÁ, L.:  Internetová kriminalita páchaná na d�tech: psychologie internetové ob�ti, pachatele 
a kriminality. Praha: Triton, 2012. 
2.:  KÖPP, G.:  Pro� jsem jen byla dívka?  Líbeznice: Víkend, 2011. 
Ot�esné sv�dectví o út�ku p�ed Rudou armádou.
3.:  BAUER, J.:  Ženy z rodu P�emyslovc�.  Frýdek-Místek: Alpress, 2012.
4.:  ANTONÍN, R.:  Slezsko v d�jinách �eského státu. 1., Od prav�ku do roku 1490.  Praha: NLN, 2012.
5.:  FUKALA, R.:  Slezsko v d�jinách �eského státu. 2., 1490-1763.  Praha: NLN, 2012.
… pro d�ti a mládež 
1.:  ARREDONDO, F.:  Dinosau�i a fascinující prav�ký sv�t.  Praha: SUN, 2012. 
2.:  PLICKOVÁ, E.:  Hraní s písni�kami.  Praha: Axióma, 2012. 
…z beletrie 
1.:  NIEDL, F.:  Platné�.  Brno: Moba, 2012. 
Strach ovládl Staré m�sto pražské a není radno vycházet po setm�ní.  
2.:  SMILEVSKI, G.:  Freudova sestra.  Praha: Odeon, 2012. 
Víde� 1938. Román vypráví p�íb�h rodiny Fredových z pohledu a hlasem sestry Adolfiny, která vzpomíná na celý 
sv�j život, d�tství, vztahy se sourozenci, lásky, chvíle št�stí i nešt�stí.  
3.:  VIGAN, D. de,:  Noc nic nezadrží.  Praha: Odeon, 2012. 
Na první pohled ,,oby�ejné“ vypráv�ní o autor�in� matce je ve skute�nosti biografií, rodinnou ságou  
i autor�inou intimní zpov�dí.  
4.:  CARTER, P.:  Oltá� z kostí.  Praha: Knižní klub, 2012. 
Dobrodružný konspira�ní román, jenž v sob� snoubí to nejlepší z Dana Browna a Roberta Ludluma.  
5.:  LUSTIG, A. + LUSTIGOVÁ, E.:  Povídky.  Praha: Mladá fronta, 2011. 
Soubor text� otce a dcery. 
6.:  CLARKE, S.:  Obnažená Pa�íž, aneb, Tajný život m�sta.  Praha:  Plus, 2012. 
Vydejte se na prohlídku m�sta s tím nejpovolan�jším pr�vodcem. 
7.:  ROLE�KOVÁ, E.:  Já,  kníže Sob�slav.  Brno: Moba, 2011. 
Tak bou�livý osud m�lo jen málo �eských knížat.  
… pro d�ti a mládež 
1.:  KROLUPPEROVÁ, D.:  Tyg�í trápení.   Praha: Mladá fronta, 2011. 
Lenka s Pavlem jsou dvoj�ata a mají maminku s báje�ným povoláním.  

2.:  WENDELKEN, B.:  Vážné podez�ení.  Praha: Fragment, 2012. 
Poda�í se jim nalézt pravého viníka? Pro� cht�l n�kdo svalit vinu na Filipa?
3.:  PERPLIES, B.:  V�k magie. Bájná pe�e�.  Praha: Fragment, 2012. 
První díl napínavé trilogie. Londýn 1897.             

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

20. 10. 2012 Petr Jur�ík + Tatiana Holubcová (oba z Karlovic) 
08. 11. 2012 Marek Beneš (Vrbno p. P. – Železná) + Marcela Jadrní�ková (Vrbno p. P.) 

Bc. Dagmar Podešvová, matriká�ka  

Agáta   J ur ko vá   Vrbno pod Prad�dem  
Martin   Pl e va   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  
Max Robert  Le ffne r  Vrbno pod Prad�dem  
Anna   Gl e mbe ko vá  Vrbno pod Prad�dem - Mnichov  
Jan   Suc h áne k   Vrbno pod Prad�dem  

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

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v prosinci 

Uzav�ená manželství 

Blahop�ejeme k narození 
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Vít�zslava   Li g e nzo vá  Vrbno pod Prad�dem 
Jan   Mar t i nák   Vrbno pod Prad�dem 
Antonín   H ac ur a   Vrbno pod Prad�dem  
Miloslav   Mi ke s ka    Vrbno pod Prad�dem – Mnichov 
Stanislav   Kaš pár e k  Vrbno pod Prad�dem  
Rudolf   P et r áš   Vrbno pod Prad�dem 
Drahomíra  Kr o upo vá  Vrbno pod Prad�dem 
Jarmila   Me dve�o vá  Vrbno pod Prad�dem  
Františka   Re me š o vá Vrbno pod Prad�dem 
Mária   Or g o ní ko vá  Vrbno pod Prad�dem 
Antonie   Tr l i � í ko vá  Vrbno pod Prad�dem – Železná 

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

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

A� r�že na cestu sypou se ti, a� každé p�ání splní se ti, 
a� o�i tvé št�stím zá�í, a� kvete úsm�v na tvé tvá�i, 

a� nepoznáš co je lásky klam, to ti p�ejeme k tvým narozeninám. 

Dne 25. 11. 2012 oslavila své krásné 76. narozeniny  

paní Vlasta Hackenbergová  
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší, hodn� št�stí, zdraví a lásky p�eje celá rodina. 
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Rozlou�ili jsme se 

Vzpomínáme 

P�ejeme Ti 365 dn� št�stí, 52 týdn� úsp�ch�, 
8760 hodin zdraví, 525600 minut radosti 

a 31536000 vte�in lásky... 
Dne 25. 12. 2012 oslaví své krásné 81. narozeniny  

pan Josef Rybár  
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší p�eje manželka Marta, syn Jožka s rodinou. 

Pravnuci Míša a Matýsek posílají velikánskou pusu. 

D�kuji za nejen profesionální, ale i lidský a vst�ícný p�ístup pana MUDr. Yifru Assefy  
a paní MUDr. Vlasty Holajové v t�žkých chvílích a nemoci manžela 

pana Stanislava Kašpárka.  
Sou�asn� d�kuji všem, kte�í se zú�astnili posledního rozlou�ení. 

S úctou manželka Darina Kašpárková. 

D�kujeme za vyjád�enou ú�ast, projevy soustrasti a kv�tinové dary p�íbuzným,  
známým a všem, kte�í se p�išli rozlou�it s naší maminkou 

paní Františkou Remešovou 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a tichou vzpomínkou zarmoucená rodina 

„Nepla�te, že jsme odešli, ten klid nám p�ejte 
a v srdcích milou vzpomínku nám navždy zachovejte“.

Dne 17. a 22. listopadu 2012 vzpomeneme  
12. smutné výro�í,  

kdy nám náhle a navždy odešli drazí rodi�e 

Vanda a Miroslav �atlošovi 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Vzpomínají syn Miroslav, snacha Helena,  
vnu�ky Helena, Pavlína  

a pravnou�ata Veronika a Daniel.  
Kdo jste je znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.  
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„Ta rána v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí“. 
Dne 1. prosince 2012 jsme vzpomn�li 2. smutné výro�í úmrtí 

pana Jaroslava Horského 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomínají d�ti Robert, Petra, Bára a Karolína,  
brat�i s rodinami a Martina. 

„P�estalo tlouci tvé srdce znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene, 
bolestí znavené p�estalo bít, nebylo léku, jímž mohlo by žít“. 
Dne 3. prosince 2012 vzpomeneme 2. smutné výro�í úmrtí 

paní Marie Chytilové 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Nic víc již nem�žeme dát, než kytici kv�t� na hrob a vzpomínat. 
S láskou a úctou vzpomínají manžel Miroslav  

a synové Lubomír a Miroslav s rodinou. 

Dne 4. prosince 2012 vzpomeneme 10. výro�í tragického úmrtí  
mého manžela, tatínka a d�de�ka 

pana Petra Obrusníka 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Za tichou vzpomínku d�kujeme. Manželka, dcera a syn s rodinami. 

„Zahrada opušt�ná, jen ptáci píse� p�jí, zav�el jsi o�i, cht�lo se ti spát, 
aniž jsi tušil, co to má znamenat,  

nebylo léku, abys mohl žít, nebylo Ti dop�áno déle s námi být, 
smutný je domov, smutno je v n�m, cesti�ka na h�bitov z�stala jen“. 

Dne 8. prosince 2012 vzpomeneme 7. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 

pan Jan Zv�d�lík 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomíná manželka a d�ti. 
Kdo jste ho m�li rádi, vzpome�te s námi.  
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„Maminky neumírají, maminky jen usínají, 
aby se probouzely v srdcích svých d�tí“. 

Dne 13. prosince 2012 vzpomeneme 7. smutné výro�í úmrtí 

paní V�ry Škrabolové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají dcery Olga a Hana s rodinami.  

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

Ut�ete slzy a op�t se sm�jte, tak si to p�eji a v dobrém vzpomínejte“. 
Dne 18. prosince 2012 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

paní Antonie Kopincové 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

S láskou vzpomíná celá rodina 

„�as b�ží svým tempem a nezná smilování.  
Proto zastavme se na chvíli s malou vzpomínkou“. 

Dne 18. prosince 2012 vzpomeneme 6. smutné výro�í úmrtí 

paní Karly Peštové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou rodina. 

„Vzpome�te n�kdy, p�átelé milí, stisk ruky Vám již nemohl jsem dát, 
mé srdce dotlouklo, odešly síly, býval jsem s Vámi rád“. 

Dne 20. prosince 2012 vzpomeneme nedožité 60. narozeniny 

pana Josefa Reiskuba 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Za tichou vzpomínku d�kujeme všem. Eva Holá 
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Dne 18. prosince 2012 uplyne 92 let od narození paní  

Anny Sotolá�ové 
a 20. prosince 2012 by se dožil sta let pan  

Josef Sotolá�  
z Karlovy Studánky.  

S úctou a láskou vzpomíná celá rodina. 

„Srdí�ko dotlouklo, úsm�v se nevrátí, avšak láska  
a vzpomínky ze srdce se neztratí“. 

V pond�lí 24. prosince 2012 uplyne smutný �as,  
kdy se slzami v o�ích vzpomeneme  

2. výro�í úmrtí našeho tatínka a d�de�ka 

pana Drahoslava Fleischmanna 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Také jsme 10. listopadu 2012 vzpomn�li jeho nedožité 63. narozeniny. 
S láskou vzpomíná dcera V�ra se synem Jakubem a Bohumila. 

Dne 24. prosince 2012 vzpomeneme 10. výro�í úmrtí 

paní Ilony Žižkové  
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

„Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik smutku z�stává v srdcích t�ch nejbližších. 
Dne 25. prosince 2012 vzpomeneme 9. smutné výro�í úmrtí 

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

S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn Petr a dcera Eva s rodinami 
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„Kdybyste n�kdy radu pot�ebovali, jen s láskou na mne vzpome�te, 
budu žít s vámi i nadále a budu bdít nad každým vaším krokem, 

p�ijdu vám pomoci, aniž byste v�d�li. 
Dne 25. prosince 2012 vzpomeneme 20. smutné výro�í, kdy nás navždy opustila  

naše milovaná maminka, babi�ka a prababi�ka 

paní Anna Dom�íková. 

Stále vzpomínají d�ti s rodinami. 

„M�l jsi rád život a lidi kolem sebe, a my všichni jsme milovali Tebe. 
Jen vzpomínky z�staly na roky š	astné, jsou v srdcích ukryté, hluboké, krásné... 

Tak, jak Ti z o�í zá�ila láska a dobrota, tak nám chybíš do konce života“. 
Nikdy nezapomeneme. 

Dne 27. prosince 2012 vzpomeneme 20. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil  
náš drahý manžel, tatínek, d�de�ek 

pan Ivan Kinc 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S úctou a láskou stále vzpomínají manželka Ji�ina,  
dcery Roxana a Kamila s rodinami 

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

V prosinci 2012 vzpomeneme 20. smutné výro�í úmrtí 

pana Ivana Kince 
z Vrbna pod Prad�dem 

Stále vzpomíná sestra Ilona a bratr Mojmír s rodinami. 

„�as mírní bolest, ale nedá zapomenout“. 
Dne 30. prosince 2012 jsme vzpomn�li 22. výro�í úmrtí  

maminky, tety a babi�ky 

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

Dne 3. ledna 2013 by se dožila 77 let.  
Stále vzpomínají dcery Magda a R�ža s rodinou a Šárka. 

  
71. strana

ZPRAVODAJ

�

NEVYŠLY VÁM PENÍZE? 
Nabízíme spot�ebitelský úv�r v souladu se zákonem z ledna 2011. 

4.000,- až 50.000,- K� od zodpov�dného v��itele, který: 
Požaduje trvalý zdroj p�íjmu  - Nepožaduje ru�itele - Nabízí více variant �ešení, kvalitní servis 

Nap�. p�i p�j�ce 10.000,- K� vrátíte 12.554,- K�. Pro více informací volejte 607 909 905. 

�������
������ !��"#

�$���%�&
"�'�#"��� !
�!(�)���&*


+��%�&
�
�,&�"�-
����),.��#
����


��,��
/
��� !��
�%
012
%�
342
402
0540



�%
1255
%�
46255
!�%��

��
����7��� "8
%�!�%.
�
�
&���-
%�,-



���2959
106
991:

�;'#��<
!#�#"�#���=)�>�#'2 >




Prodám byt 3 + 1 v osobním vlastnictví - 68 m2

 ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Nad Stadionem. Cena: 470.000,- K�. 
Telefon: 604 857 889. 

Inzerce 
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