


2. strana 

ZPRAVODAJ

3. strana

ZPRAVODAJ

Vážení �tená�i Zpravodaje, 

Navážu  na  poslední  v�ty  z  prosincového  Zpravodaje,  kterými  jsem  zmínila  diskutovaný „konec sv�ta“ 
21. 12. 2012 a s tím související jiné za�átky. Prožili jsme, a jsou za námi, Váno�ní svátky i Silvestr v�etn�
„konce sv�ta“. Dovolte mi proto pop�át Vám všem krásný za�átek nového roku 2013 a jeho pokra�ování ve 
zdraví,  pohod�,  s pot�ebnou dávkou št�stí, úsp�ch� v osobním i pracovním život�, s p�im��enou dávkou odvahy 

a síly  k  dosažení  svých  plán� a  p�edsevzetí,  a  nakonec  s  nejv�tší  dávkou  tolerance, poctivosti, otev�enosti 
a pravdivosti ve vzájemných vztazích s lidmi okolo sebe. Pokud tohle p�ání najde v roce 2013 co nejv�tšího 
napln�ní, pak zp�tn� m�žeme akceptovat, že „konec sv�ta“ byl 21. 12. 2012 a nastal „nový sv�t“ �  

V období  váno�ních svátk� jsem zaregistrovala slova n�meckého prezidenta Joachima Gaucka, který hovo�il 
o tom, že je nutné n�co zm�nit, že nelze nadále vid�t jako priority jen ekonomiku, komerci, trhy a jejich krize, ale 
soust�edit se na to,  co  je  v  život�  d�ležit�jší.  Politikové  tomu  �íkají solidarita, v��ící láska k bližnímu svému 
a ostatní prost� láska, láska k lidem. Není to p�esná citace, i když poslední v�ta tém�� ano. Gauckova myšlenka 
mne zaujala svou jednoduchostí, pravdivostí, pozitivností i úmyslem sjednocovat spole�nost. Jsem zv�dava, 
jakého si vybereme prezidenta my v �R, resp .na Vrbensku. Nezapome�te prosím, volba bude 11 .- 12. ledna 

2013 (pokud z d�vodu podání stížností nezaregistrovaných kandidát� nedojde ke zm�n�). Snad bude zvolena 
prezidentem osoba, která má osobnostní, mravní a intelektuální p�edpoklady k tomu být prezidentem 
sjednocujícím, svobodným, hodným toho, abychom mohli o�ekávat postupy neot�elé, nové, pro další lepší 
za�átky. P�ejme si š�astnou volbu. 

Zp�t k vrbenským pom�r�m. V Zastupitelstvu, konaném dne 13. 12. 2012, byl schválen rozpo�et m�sta, který 
již byl zve�ejn�n na obvyklých místech.  Rozpo�et  je  schválen  jako  schodkový  s  p�íjmy ve výši 93 758 tis.K�
a výdaji ve výši 103 053 tis.K�. Je však vyrovnán financováním ze stavu bankovního ú�tu. P�i sestavování jsme 
se drželi p�i zemi v p�edvídání da�ových p�íjm�. Skute�nost roku 2012 ukázala, že „holub na st�eše“, slibovaný 
ministerstvem financí p�i p�ijetí zákona o zm�n� rozpo�tového ur�ení daní obcím, kdy se pro Vrbno p. P. uvád�lo 

v informa�ních zdrojích navýšení o cca 11 mil., nebude holubem, ale vrabcem, kdy doufáme, že obdržíme 
alespo� polovinu. Na druhou stranu p�echází na náš ú�et n�které d�íve státem financované výdaje, jako jsou 
p�ísp�vky na žáka. Nezvyšovali jsme ani p�íjmy z poplatk�, zejména ne místní poplatek za nakládání s odpadem, 
kdy jsme z�stali na 490 K�. Na stránce výdajové z�stáváme v podstat� v jednotlivých oddílech rozpo�tu na 
stejných objemech, a� jde o kulturu cca 5 mil., školství 7,7 mil., doprava 7,3 mil (údržba, opravy, dotace 
autobus�), t�lovýchova a zájmová �innost 1,2 mil (z toho 0,5 mil dotace a granty, 0,3 mil opravy h�išt� TJ Sokol 

0,3 mil.), sociální v�ci 3,2 mil., komunální služby 7,8 mil. (ve�.osv�tlení 2 mil., oprava h�bitova a smute�ní sín�
4,9 mil.),  ochrana životního  prost�edí  10,8 mil. (svoz  odpadu  4,5 mil.,  náklady  spojené  s  t�íd�ním odpadu 
1,5 mil., pé�e o vzhled obce 2,7 mil., revitalizace m�stské zelen� 2 mil.). Tolik stru�n� o hlavních výdajích 
našeho rozpo�tu. 

Ješt� mi dovolte n�kolik slov k jednáním Zastupitelstva. P�ála bych si, aby ob�ané navšt�vovali jednání 
Zastupitelstva. Vážím si všech, kte�í tak �iní celé roky a pr�b�žn� sledují, co se ve m�st� d�je a o �em se 
rozhoduje. Jsou to ob�ané, by� rámcov� informovaní, a nechodí na Zastupitelstvo jen za ur�itým cílem. Jednání 
zastupitelstev se zpravidla ú�astní také ob�ané, jejichž žádost je projednávána, a pak už zase t�eba nep�ijdou. 

Vážím si všech, kte�í vnímají informace o projektech, ú�astní se aktivn� jejich ve�ejného projednávání, takových 
ob�an� není mnoho. P�ípravy trvají roky, ráda bych proto rozší�ila informace o postupu projekt� na webové 
stránky, protože se lehko zapomene, co bylo vloni, natož p�ed 2, 3 lety.  K jednotlivým dotaz�m z jednání 
zastupitelstev, jako nap�. zda je do investic na h�bitov� zahrnuto umíst�ní kontejneru v horní �ásti h�bitova, 
budování zpevn�ných chodník� (tedy ne mlat) a vodovodní p�ípojka též do horní �ásti (pozn.: toto nebylo 
sou�ástí Petice ob�an� viz zá�ijový Zpravodaj) budeme také zve�ej�ovat na webu v záložce „O �em se mluví“. 

N�které v�ci nelze odbýt krátce, vytržen� z kontextu, prostor tiskoviny je velmi omezující. 

Na záv�r ješt� jedno p�ání do nového roku, p�eji Vám co nejmén� omezení a zákaz� - ale ve smyslu 
respektování p�im��ených hranic smysluplnosti, selského rozumu, slušnosti a tolerance.   

PS: Mohlo by to fungovat i na silnicích!?!?  

Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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Horská služba má nové �íslo pro nouzová volání 
Horská služba má nové �íslo pro nouzová volání: 00420 1210. Na rozdíl od linky tís�ového volání 112 není 

volání bezplatné, ale služba bude z�ízena v mobilních a pevných sítích všech telefonních operátor� v �R jako 
p�ístup na tís�ové linky. Nové �íslo si ur�it� uložte, pokud byste se v zimních horách dostali do nesnází. Užití 
národní p�edvolby 00420 doporu�uje Horská služba pro bezvadné spojení. Operátor vaše volání nasm�ruje na 
místní stanici Horské služby Jeseníky, odkud se vám dostane pomoci nebo rady. Nová linka neslouží k podávání 
informací o sn�hových podmínkách na horách, ale je linkou nouzovou.  

K inertnímu posypu ulic p�ibude skráp�ná s�l
Vrbenští radní koncem listopadu schválili dodatek k Plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní 

období 2012-2013. Žádost o povolení chemické údržby státní ochrana p�írody odsouhlasila, podmínky 
specifikovala Správa Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky: chemický posyp lze provád�t technologií, která 
umož�uje zkráp�ní a p�esnou regulaci dávkování posypových solí. Užit m�že být v podmínkách kalamitního 
stavu, kdy selhává inertní posyp, �i k preventivní ochran� komunikací p�ed vznikem náledí. Podrobnosti najdete 
na naší ú�ední desce. Technické služby Vrbno s.r.o. se na zm�nu technologie již p�ipravily. 

V t�íd�ní odpad� se Vrbenští stále lepší
Dobrá zpráva v záv�ru roku: Vrbno pod Prad�dem pat�í v 

separaci odpad� mezi nejlepší m�sta v Moravskoslezském kraji. Ve 
�tvrtek 6. prosince p�evzala starostka m�sta Ing. Helena Kudelová a 
vedoucí majetkoprávního odboru M�stského ú�adu Vrbno pod 
Prad�dem Ing. Iveta Pešatová v Ostrav� keramickou popelnici za 
krásné páté místo mezi obcemi nad 4 tisíce obyvatel, zapojenými do 
systému Eko-Kom. V sout�ži o nejlepšího t�ídi�e využitelného 
separovaného odpadu, vyhodnocovanou formou výt�žnosti na 
obyvatele, zápolilo 299 obcí a m�st. Blahop�ejeme obci Karlova 
Studánka, té pat�í v kategorii obcí do �ty� tisíc obyvatel vít�zná 
p�í�ka! 

Ve Vrbn� byl otev�en diskontní PENNY market
V pátek 7. prosince byla ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici 

Jesenické otev�ena druhá velká prodejna. Po nedávno 
rekonstruovaném supermarketu ALBERT, který rozší�il prodejní 
plochu i sortiment, je to diskontní PENNY MARKET i se sousedící 

prodejnou masa, 
uzenin a lah�dek. Na 
uvítanou hostesky uctily zákazníky ochutnávkou jednohubek, 
dáre�kem v podob� drobných upomínkových p�edm�t� a také lahví 
dobrého  vína  za  v�tší  nákup.   Otev�eno   tu   bude   stejn�   jako 
v Albertu denn� od 7 do 20 hodin.  

�as adventu p�ipomínají dva and�lé
Ve vestibulu radnice Vrbna pod Prad�dem vítají od za�átku 

adventu až do T�í král� všechny p�íchozí dva and�lé, jeden 
zpívající a jeden s flétni�kou. Postávají u zá�ícího váno�ního 
stromku a p�ipomínají všem, že �as adventu kon�ící št�drove�erní 
ve�e�í není �asem shonu, stresu �i bezhlavého nakupování, ale lidé 
jej mají využít k rozjímání, ztišení a klidu. Advent je správným 
�asem  pro  uspo�ádání  svých  v�cí  i  svého  sv�domí  ve   vztahu 
k druhým lidem. Nad�ji a radost cht�jí druhým svými and�ly p�edat 
d�ti a maminky z vrbenského Klubí�ka, proto k posl�m lásky, 
krásné energie a dobra postavili své ob�í klubí�ko i s p�áním 
pohodových Vánoc všem lidem. 

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

Zprávy z radnice 
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Oznámení  finan�ního  odboru  M�Ú  Vrbno  pod  Prad�dem  -  místní  poplatek  za  komunální  odpad 
a zm�ny platné od roku 2013

V roce 2013 je tento poplatek zaveden obecn� závaznou vyhláškou �. 2/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad�, kterou 
schválilo   Zastupitelstvo  M�sta Vrbna pod Prad�dem 13. 12. 2012  usnesením  �. 204/13/2012  s  ú�inností  od 
1. 1. 2013. 

V této nové vyhlášce je rovn�ž zahrnuta zm�na na novelizované zn�ní zákona o místních poplatcích, nebo� se 
zde rozší�il okruh poplatník�.  

Poplatník: 
-  fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt  (pozor, týká se i ob�an� s trvalým pobytem na ohlašovn�

M�Ú Vrbno pod Prad�dem,  Nádražní 389 ),  

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur�enou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný d�m, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (poplatková povinnost vzniká dnem, 
kdy byl proveden vklad vlastnického práva ke stavb� ve prosp�ch poplatníka do katastru nemovitostí), 

-  fyzická osoba, které byl, podle zákona upravující pobyt cizinc� na území �R, povolen trvalý nebo p�echodný 
pobyt na dobu delší než 90 dn�, 

- fyzická osoba, která, podle zákona upravující pobyt cizinc� na území �R, pobývá 
na území �R p�echodn� po dobu delší 3 m�síc�, 

-  fyzická osoba, které byla ud�lena mezinárodní ochrana, podle zákona upravujícího azyl, nebo do�asná ochrana, 
podle zákona upravujícího do�asnou ochranu cizinc�. 

Sazba polatku pro rok 2013 �iní celkem:   * 490,00 K�  

Tato �ástka se skládá:  
-     z �ástky   240,-  K� za kalendá�ní rok  
-     z �ástky   250,-  K� za kalendá�ní rok. Tato �ástka je stanovena podle skute�ných náklad�  
      obce p�edchozího roku na sb�r a svoz net�íd�ného komunálního odpadu za poplatníka a kalendá�ní rok. 

V p�ípad� zm�ny místa pobytu nebo zm�ny vlastnictví stavby, která je ur�ena nebo slouží k individuální 
rekreaci v pr�b�hu kalendá�ního roku, se uhradí poplatek v pom�rné výši, která odpovídá po�tu kalendá�ních 
m�síc� pobytu nebo vlastnictví stavby v p�íslušném kalendá�ním roce. Dojde-li ke zm�n� v pr�b�hu 
kalendá�ního m�síce, je pro stanovení po�tu m�síc� rozhodný stav k poslednímu dni tohoto m�síce. 

Od poplatku se osvobozují: 
a) osoby ve výkonu trestu ( po dobu výkonu trestu ) a pobývající dlouhodob� v nápravn� výchovném  

ústavu, 
b) osoby umíst�né v sociálních ústavech,   
c) osoby umíst�né v d�tských domovech, 
d) osoby dlouhodob� umíst�né v domovech pro seniory a hospitalizované v LDN, 
e) osoby umíst�né v nemocni�ních za�ízeních  a to po dobu pobytu více jak 6 m�síc�,  
f) osoby zam�stnané u Armády �eské republiky a prokazateln� se zdržující trvale mimo sv�j trvalý 

pobyt,  
g) osoby pobývající dlouhodob� v zahrani�í déle než 6 m�síc�, které mají trvalý pobyt ve m�st� Vrbno  

pod Prad�dem. 

Délku pobytu mimo území m�sta je poplatník nebo plátce povinen oznámit a prokazateln� doložit správci 
poplatku v rámci ohlašovací povinnosti dle �l. 3 této obecn� závazné vyhlášky. 

Splatnost poplatku a ohlašovací povinnost 
Poplatek je splatný nejpozd�ji do 30. zá�í p�íslušného kalendá�ního roku.

Poplatník podle �l. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen uhradit poplatek bu� jednorázov� k 30.4. nebo ve dvou 
stejných splátkách splatných  k 30. 4. a  30.9. p�íslušného kalendá�ního roku.  
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Poplatník (fyzická osoba s trvalým pobytem na území m�sta) je povinen ohlásit správci poplatku vznik nebo 
zánik jeho poplatkové povinnosti nejpozd�ji do 15 dn� ode dne, kdy tato zm�na nastala. Za nezletilé dít� plní 
ohlašovací povinnost zákonný zástupce, který žije s dít�tem ve spole�né domácnosti. 

Poplatník (fyzická osoba vlastnící na území m�sta stavbu - viz poplatník) je povinen ohlásit správci poplatku 
zánik jeho poplatkové povinnosti v d�sledku zm�ny vlastnictví ke stavb� ur�ené nebo sloužící individuální 
rekreaci, a to nejpozd�ji do 15 dn� ode dne, kdy tato zm�na nastala. 

Poplatek lze uhradit v hotovosti v pokladn� M�Ú Vrbno pod Prad�dem v hotovosti v pond�lí a st�edu dle 
pokladních hodin pro ve�ejnost. Dále p�es SIPO nebo p�evodním p�íkazem, kde je bezpodmíne�n� nutné uvád�t 
p�i p�evodu variabilní symbol plátce poplatku, ke kterému se platba vztahuje. Každá osoba má vlastní 
variabilní symbol - �íslo poplatníka, proto p�i p�evodu hromadné platby z jednoho ú�tu za více �len� domácnosti, 
musí být ke každému plátci uveden jeho variabilní symbol.  

Poplatníci, kte�í mají zájem platit za odpady p�es inkaso, mohou tak u�init vypln�ním žádosti o SIPO, která je 
v kancelá�i finan�ního odboru M�Ú �íslo dve�í 217. 

Platba  za  odpady p�es SIPO se po vypln�ní žádosti stává automaticky platná pro další léta platnosti poplatku 
a všechna splátková období. Platbu lze kdykoliv zrušit. Pro uplatn�ní úhrady poplatku p�es SIPO za první 
pololetí roku 2013 je však nutné žádost podat nejpozd�ji do konce února roku 2013.  

POKLADNA M�Ú (p�ízemí) 
(bez manipula�ních poplatk�) 
Pond�lí + st�eda od    8:00 - 11:15 hod. 
  od  12:30 - 16:30 hod. 

Ohlašovací povinnost 
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 15 dn� od této 

skute�nosti.  

Dojde-li  ke  zm�n�  údaj�,  uvedených v ohlášení,  je poplatník nebo plátce povinen tuto zm�nu oznámit do 
15 dn� ode dne, kdy nastala. 

Sankce: 
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) v�as nebo ve správné výši, vym��í správce poplatku poplatek 

platebním vým�rem. Vym��ené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Tomu, kdo ve stanovené lh�t� nesplní povinnost nepen�žité povahy, m�že správce poplatku uložit po�ádkovou 

pokutu podle ustanovení § 247 zákona �. 280/2009 Da�ový �ád. 

Martina Matušková, referentka finan�ního odboru 

I. kolo volby prezidenta (11. - 12. 1. 2013) 
Hlasovací lístky obdrží voli�i do schránky nejpozd�ji 3 dny p�ede dnem voleb tj. 8. 1. 2013.  

II. kolo volby prezidenta (25. - 26. 1. 2013) 
Pokud se bude konat II. kolo volby prezidenta, hlasovací lístky obdrží voli�i jen ve volební místnosti (tzv. 

hlasovací lístky nebudou doru�ovány voli��m do poštovních schránek).  

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 se ob�an dlouhodob� zdržuje v zahrani�í. Prosíme ob�any o ozna�ení poštovních 
schránek, aby nemohlo dojít k nesrovnalostem v hledání voli�� a s tím související doru�ení hlasovacích lístk�. 
V p�ípad� vzniklých nesrovnalostí obdrží voli� novou kompletní sadu hlasovacích lístk� ve volební místnosti.   

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

Informace k doru�ování hlasovacích lístk� voli��m pro I. a II. kolo volby prezidenta 
�eské republiky 
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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:       73, 79, 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,   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, 362, 324, 326, 327, 328, 329, 332, 334, 335, 339, 
 347, 348, 349, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 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,   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 17. 12. 2012 

Ing. Helena Kudelová, starostka 
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V Moravskoslezském kraji každoro�n� probíhá sout�ž O keramickou popelnici, ve které obce a m�sta 
Moravskoslezského kraje, zapojené do systému EKO-KOM, sout�ží ve výt�žnosti t�íd�ného odpadu (celkem jich 
je 299). Sout�ž konkrétn� hodnotí množství vyt�íd�ného odpadu, p�epo�tené na jednoho obyvatele m�sta nebo 
obce.  

Karlova Studánka se ve své kategorii - obce do 4 000 obyvatel - umístila na vynikajícím 1. míst�. Jako ocen�ní 
obdržela mj. odm�nu ve výši 50 000,- K�, která je ú�elov� vázána.  

Díky tomu mohlo Zastupitelstvo obce Karlova Studánka schválit poplatek ve stejné výši jako loni, i p�esto, že 
v celé republice se poplatek zvyšuje.  

Sazba poplatku pro poplatníka �iní 500,- K� za kalendá�ní rok. Tato �ástka je stanovena na základ� skute�ných 
náklad� obce p�edcházejícího roku na sb�r a svoz net�íd�ného odpadu za poplatníka a kalendá�ní rok. Pro d�ti 
mladší 15-ti let a osoby starší 70-ti let se poskytuje úleva ve výši 200,-K�. Poplatek je splatný ve dvou stejných 
splátkách vždy nejpozd�ji do 31. 3. a do 30. 6. p�íslušného kalendá�ního roku. 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti dne 1. ledna 2013. 

Cht�la bych touto cestou pod�kovat všem, kte�í se na tomto úsp�chu podíleli, a v��ím, že v p�íštím roce 
vyt�ídíme ješt� více ���. 

Radka Chudová, Obec Karlova Studánka    

Poplatky za komunální odpad v Karlov� Studánce 
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Harmonogram p�ednášek 1. cyklu Univerzity volného �asu únor - kv�ten 2013:

  7. 2. -  Peníze a hospoda�ení domácnosti  
              P�ednáší Mgr. Jan Zaoral, u�itel matematiky 

21. 2. -  Finan�ní produkty a jejich využití
              P�ednáší Mgr. Jan Zaoral, u�itel matematiky 

  7. 3. -  P�íroda Jeseník� aneb 100+1 zajímavostí jesenické p�írody. 
             P�ednáší Mgr. Kate�ina Ko�í, ob�anské sdružení Actaea - spole�nost pro p�írodu a krajinu 

21. 3. -  P�íroda Jeseník� aneb O rostlinách Jeseník�? 
              P�ednáší Mgr. Martin Ko�í, PhD., botanik, Masarykova univerzita Brno 

  4. 4. -  Poskytování první pomoci 
              P�ednáší MUDr. Eva Matelová, obvodní léka�ka Vrbno p. P.  

18. 4. -  Filozofie - rady starších v historii, mudrci, sofisté, vývoj filozofických systém�, osobnosti, p�ístupy. 
              P�ednáší Mgr. Zden�k Hons, lektor Masarykovy univerzity Brno   

  2. 5. -  Kulturní a sociální antropologie - vývoj sv�tových kultur, tradice, zvyky, teorie, vývoj myšlení, 
 odkazy dnešku. 

              P�ednáší Mgr. Zden�k Hons, lektor Masarykovy univerzity Brno 
              Na záv�r p�ednášky p�edání osv�d�ení za 1. pololetí 2013. 

16. 5. -  Záv�re�ný výlet - bude v�as up�esn�no 
                 

Na�a Trzaskaliková, organiza�ní pracovník UV�
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Hasi�i ve Vrbn� p. P. a jejich �innost v roce 2012

V jednotce hasi�� m�sta Vrbna pod Prad�dem p�sobí 25 �len�.Všech t�chto 25 �len� musí každoro�n� projít 
�adou povinných školení, výcvik� a jednou za dva roky zdravotnickou prohlídkou praktického a mnohdy 
odborného  léka�e.  Naše  školení  jsou  zam��ena  jak  na  teoretickou �ást, tak i na praktickou �innost. Jedná se 
o školení bojového �ádu jednotek PO, dýchací techniky, radiového spojení, zdravotnické p�ípravy, zásah� na 
dopravní nehody, chemické havárie a spousty jiných. Praktickému výcviku v�nujeme nemén� hodin, kde se 
snažíme p�evést teoretické znalosti do praxe.  

Tyto praktické dovednosti jsme se snažili zúro�it i 14.ledna tohoto roku, kdy jsme vyjížd�li všemi p�ti vozidly, 
kterými jednotka disponuje, k požáru bytového domu na ulici Krej�ího. Poplach� máme b�hem roku desítky, ale 
je pravdou, že takový zásah ve Vrbn� nebývá každý týden, m�síc a díky bohu ani rok. Proto si dovoluji uvést pár 
v�t k této tragické události.  

Za nejv�tší požár bytového domu za posledních n�kolik let v okrese Bruntál lze považovat požár na ulici 
Krej�ího ve Vrbn� pod Prad�dem, který byl nahlášen na tís�ovou linku hasi�� v sobotu dne 14. 1. 2012. Požár 
byl hlášen krátce p�ed osmou hodinou ve�erní, kdy kolemjdoucí oznamovatel sd�lil na tís�ovou linku hasi��, že 
ho�í byt v dom� o p�ti podlažích, �ást st�echy a v objektu se nacházejí osoby. 

Po prvotním pr�zkumu místní dobrovolné jednotky, která se dostavila na místo b�hem n�kolika minut, bylo 
zjišt�no, že požárem byl zasažen zcela byt v zadní �ásti objektu (plameny se rozší�ily i na byt v nejvyšším pat�e) 
a levou �ást st�ešní konstrukce. V objektu se nacházely osoby, které v�bec netušily, že v dom� ho�í a jsou zcela 
zakou�eny prostory chodby od �tvrtého podlaží vzh�ru. P�i události velitel zásahu �ídil práci p�ibližn� šedesáti 
hasi��, kte�í svým nasazením �asto i života zachránili �ty�icet osob z bytového domu. Negativa u zásahu byla 
p�edevším z nekázn� n�kterých evakuovaných osob, pozdním zpozorováním požáru, silným v�trem, špatným 
p�ístupem hasi�ské techniky, mrazu a padajícího sn�hu. Událost m�la však i svá pozitiva, která spo�ívala 
p�edevším v záchran� všech osob z objektu,  výborné spolupráci s Policií �R (�ízení dopravy, zajišt�ní 
bezpe�nosti v míst� události) a vedením m�sta (pomoc evakuovaným, zajišt�ní posypu komunikace atd.).  

Jak jsem p�edeslal výše, jednotka disponuje p�ti hasi�skými vozidly, a sice CAS 24 Tatra 815-terno, CAS32 
Tatra 815, CAS Praga V3S, Požární plošinou - PP-20 a letos novým dopravním automobilem VW Crafter. Toto 
vozidlo bylo zakoupeno po schválení m�stského zastupitelstva v letních m�sících. Nahradilo v�z VW 
Transporter, který nyní slouží dobrovolným hasi��m v Široké Niv�. 

Dále se jednotka zú�ast�uje sportovních akcí jako sout�že ve vyproš�ování z havarovaných vozidel, sout�že 
v záchraná�ských disciplínách a také zajisté klání v požárním sportu. 

Tak, jako v každém shrnutí uplynulého roku �innosti hasi�� ve Vrbn�, tak i v tomto je na míst� uvést po�et 
zásah�, což je naše hlavní �innost, kv�li které se mnohokrát do m�síce sbíháme na hasi�ské zbrojnici. Zatím jsme 
v   roce  2012  vyjížd�li   k   92   mimo�ádným   událostem,  z  �ehož  bylo  18  požár�,  12  dopravních   nehod, 
49  technických  pomocí  všech  typ�  a  13  jiným  událostem,  jako  jsou  asistence  p�i  kulturních   událostech 
�i vyhledávání poh�ešovaných osob.  

Ve velmi stru�ném souhrnu jste se seznámili s �inností jednotky hasi�� m�sta ve Vrbn� pod Prad�dem. Pokud 
byste m�li zájem nahlédnout do �innosti JSDH Vrbno p. P., máte možnost na webových stránkách www.hasici-
vrbno.wbs.cz. 

Hasi�i m�sta Vrbna pod Prad�dem Vám srde�n� p�ejí co nejlepší vstup do roku 2013, 
hodn� zdraví, št�stí a životních úsp�ch� !!! 

      

Ond�ej Chalupa, velitel JSDH 

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 
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Tragická dopravní nehoda ze dne 30. 11. 2012 - výzva pro sv�dky
Dne 30. 11. 2012 v 15:35 hodin projížd�l �idi� ve v�ku okolo 35let z Karvinska s vozidlem Škoda Octavia po 

komunikaci I. t�ídy v Bruntále na ulici Dr. E. Beneše, pravd�podobn� se pln� nev�noval �ízení a p�ehlédl na 
p�echodu pro chodce p�echázející 72letou chodkyni. Následn� došlo ke st�etu p�ední �ásti vozidla se ženou, která 
byla po nárazu sražena na vozovku. Z místa byla p�evezena RZS, kdy na následky zran�ní po p�evozu do 
nemocnice v Krnov� zem�ela.  V�c je nadále v šet�ení a byly zahájeny úkony trestního �ízení.        

Kontrola rekrea�ních objekt� na Vrbensku
Od dopoledních hodin až do 22:00 hodiny dne 13. 12. 2012 prob�hla v teritoriálním území služebního obvodu 

OOP �R Vrbno pod Prad�dem policejní akce se zam��ením na kontrolu rekrea�ních objekt� a kontrolu zajišt�ní 
t�chto objekt�. Dále se policisté zam��ili na probíhající vrbenské p�edváno�ní trhy, a to preventivními kontrolami 
v místech v�tší koncentrace osob, v místech u nákupních center, �erpacích stanic, kontrolu dodržování podmínek 
prodeje zábavné pyrotechniky, rovn�ž dohled nad dodržováním pravidel bezpe�nosti a plynulosti silni�ního 
provozu všemi ú�astníky, dodržováním zákazu požívání alkoholických nápoj� a omamných a psychotropních 
látek (OPL) �idi�i, používáním bezpe�nostních pás�, kontrolou všech doklad�, pot�ebných k �ízení a provozu 
motorového vozidla, technický stav, osv�tlení cyklist� a pátrání po osobách a v�cech. 

Byly provedeny kontroly rekrea�ních objekt� v katastru obcí Široká Niva, Karlovice, Poche�, Ludvíkov, 
Vidly, Bílý Potok, Železná a Mnichov. Kontrolou nebylo zjišt�no narušení objekt� v t�chto lokalitách. Policisté 
�ešili jeden p�estupek na úseku BESIP (technický stav vozidla, prošlá STK), který byl na míst� vy�ešen blokovou 
pokutou.  

Zam��il se zahrádká�ské kolonie
B�hem tohoto týdne bylo 55letému muži z Vrbna pod Prad�dem sd�leno podez�ení ze spáchání p�e�inu 

krádeže a porušování domovní svobody.
Podez�elý v listopadu a prosinci 2012 ve Vrbn� pod Prad�dem ve dvou zahrádká�ských koloniích kradl, 

poškozoval a p�espával. V jednom p�ípad� v dob� od 22. 11. do 24. 11. 2012 po poškození plastového okna vnikl 
do zaparkovaného karavanu na pozemku v areálu zahrádká�ské kolonie. Zde odcizil dalekohled,  nást�nnou 
lihovou lampu z m�di, skládací plechový va�i� na líh, dv� láhve s alkoholem a další drobné nalezené v�ci. 
Následn� zde p�espal. Majitelce jeho jednáním vznikla škoda p�es 1 tisíc K�. Následn� pak v prvním 
prosincovém  týdnu  vnikl  do  další  zahrádká�ské kolonie, kde odcizil venku odložená kovová zahradní kole�ka 
a plechový sud na vodu. Tyto v�ci následn� odvezl do sb�rny druhotných surovin.      

komisa� por. Ing. Ivana K�ištofová 

Nejprve bych vás cht�l pozdravit v novém roce a pop�át pokoj a radost. A také sílu kdykoli se setkáte se zlem, 
vytrvalost v konání dobra a nad�ji ve chvílích smutku a pocit� beznad�je. I když se na nás ze všech stran valí 
mnoho negativních zpráv, �asto um�le vytvo�ených a vymyšlených, je i mnoho drobných, ale pozitivních 
„mali�kostí“.  

P�es všechny t�žkosti a komplikace se v našem m�st� poda�ilo díky n�kolika up�ímn� nadšeným 
dobrovolník�m zavést tradici T�íkrálové sbírky. Je to možnost podat pomocnou ruku alespo� n�kterým. Stejn�
tak tomu bude i na po�átku nového roku 2013, kdy od 1.do 14. ledna budete mít možnost se zapojit do této 
charitativní snahy i vy.  

Velmi rád p�ipomenu výsledek lo�ské sbírky ve Vrbn� pod Prad�dem. Vykoledovalo se 61.336,- K�. Z t�chto 
prost�edk� se mohlo poskytnout �ást na pomoc lidem,  postiženým požárem na ulici Krej�ího, a �ást na rozší�ení 
a údržbu p�j�ovny kompenza�ních pom�cek ve st�edisku Malá Morávka. Podrobn�jší informace jsou zve�ejn�ny 
na plakátech, které rovn�ž informují o probíhání T�íkrálové sbírky.  

Všem, kte�í jakkoliv pomohli a svým darem umožnili tuto pomoc, srde�n� d�kuji. Zárove� chci touto cestou 
pod�kovat t�m, kte�í se v t�ch mrazivých dnech dali na tuto službu, a tak umožnili lidem, kte�í nemyslí jen na 
sebe, zapojit se do této pomoci. Za všechny bych rád jmenoval dlouholetou organizátorku a „dobrou duši“ 
T�íkrálového koledování paní And�lu Jánovou. 

Ješt� jednou vám všem p�eji opravdovou radost a pokoj, který pramení ze smí�ení mezi lidmi a z ochoty ud�lat 
š�astným a radostným n�koho vedle sebe.  

Horák Miroslav, fará�

T�íkrálová sbírka 2013 
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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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V letošním roce si Cenu Nadace OKD 
v kategorii Média  - Pozitivní zpráva roku 
zasloužil Jind�ich Št�pánek z �asopisu M�žeš. 
Mladý noviná� Radek Vráblík, bývalý 
Vrbe�ák, získal �estné uznání v kategorii 
Média - Pozitivní    zpráva   roku   za   Sérii   
reportáží o neziskovém sektoru a za 
Studentskou tiskovou agenturu. Pat�í tak mezi 
t�i nejlepší v Moravskoslezském kraji za rok 
2012. „�estného uznání si velmi vážím a m�žu 
�íci, že  budeme  dále  pokra�ovat  a  vytvá�et  
nové a zajímav�jší zpravodajství i v dalším 
roce!“ doplnil Vráblík. „Z celého srdce d�kuji 
celé  Nadaci OKD, všem, kte�í m� nominovali 
a po celou dobu m� podporují. Také d�kuji 

všem našim �tená��m a fanoušk�m,“ uzav�el velkým díkem zástupce Studia STA Radek Vráblík. 
Studio STA o. s. | www.studio-sta.cz  

Autor: Zde�ka Spurná, Foto: Martin Synek 

Pod�kování student� gymnázia
V adventním �ase se tým Sv�tové školy rozhodl konat dobré skutky. Nem�li jsme však p�íliš mnoho �asu na 

tvo�ení samostatné akce ve St�eše, proto jsme se rozhodli, že vyrobíme váno�ní p�ání, perní�ky a jiné p�edm�ty 
s váno�ní tématikou. Ty potom prodáme na váno�ním jarmarku, po�ádaném Spolkem P�átel Vrbenska. Nápad se 
poda�ilo uskute�nit, ve svém volném �ase jsme pekli perníky a vyráb�li p�ání. Ruku k dílu p�iložili i ostatní 
studenti v hodinách výtvarné výchovy. Prodávající se pak museli obrnit velkou trp�livostí a vydržet i mrazivé 
po�así. 

Rádi bychom pod�kovali všem, kte�í nás podpo�ili koupí výrobku.  
Celkem se vybralo 2041,- K�, které jsme použili na koupi t�í dárkových certifikát�. Vybrali jsme dv� kozy 

do africké rodiny a pom�cky do školy pro deset d�tí.   
Jsme rádi, že se vždy najdou dobré duše podporující nás v naší snaze.  
D�kujeme!  

Ze slavnostního ocen�ní si odvezl �estné uznání 

Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, p�ísp�vková organizace.  
Odlou�ené pracovišt� ve Vrbn� pod Prad�dem 
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Váno�ní sout�ž - výzdoba t�íd
Studentský  senát  vyhlásil  sout�ž  o  nejlépe  vyzdobenou  t�ídu.  V  pond�lí  odpoledne 17 .12. 2012 komise 

z net�ídních pedagog� nezávisle na sob� obodovala jednotlivé práce. Nebyla to práce jednoduchá, protože 
poukázku na bowling cht�la získat každá t�ída. 

Po�adí je následující:
1. místo - sexta
2. místo - kvinta a tercie (stejný po�et bod�)
3. místo - septima
4. místo - kvarta
5. místo - sekunda

Zimní výcvikové tábory b�žc� na lyžích
Za�átkem prosince se skupina b�žc� na lyžích 

Všeobecného a sportovního gymnázia vydala na 
týdenní soust�ed�ní do Bed�ichova v Jizerských 
horách. P�ivítalo nás mrazivé po�así a k našemu 
obdivu i 30 centimetr� prachového sn�hu, kterého 
každým dnem p�ibývalo. B�hem týdenního pobytu 
sportovci b�hali na p�ibližn� 40-ti kilometrech 
strojov� upravovaných b�žeckých tras.  
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Po návratu z Bed�ichova se lyža�i-b�žci p�esunuli na 
Prad�d, kde pokra�ovali dalším soust�ed�ním 
v tréninkové p�íprav� na závodní sezónu. Sn�hové 
podmínky nebyly tak výborné jako v Jizerských 
horách,  ale  k  navyšování objemu, tréninku rychlosti 
a síly byly dosta�ující. Doufejme, že nám tyto 
výcvikové tábory pomohou k dobrým výsledk�m 
v závodním období a d�stojné reprezentaci Vrbenska. 

   Radek Pe�áz 

Výstava fotografií na schodech
Zveme všechny zájemce na výstavu fotografií 

pana Lubomíra Tome�ka, která byla slavnostn�
zve�ejn�na na tradi�ní vernisáži na schodech 10. 12. 
2012. Téma všech fotografií je „Tvá�e strom�“. 

Informace ze Sportovního klubu p�i Gymnáziu 
ve Vrbn� pod Prad�dem, o.s.

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

Škola je zapojena do projektu EU peníze školám.

Naše škola se zapojila do Opera�ního programu Vzd�lávání pro konkurenceschopnost (OP VK), 
spolufinancovaného  z  Evropského  sociálního  fondu.  Na základ� schválení projektové žádosti budeme �erpat 
1 389 985,- K�, které budou investovány do zkvalitn�ní výuky - vybavení školy a tvorby výukových materiál�. 

Jsme zapojeni celkem do 22 šablon. Jsou to: 
� Inovace a zkvalitn�ní výuky sm��ující k rozvoji �tená�ské a informa�ní gramotnost 
� Inovace a zkvalitn�ní výuky cizích jazyk� na st�edních školách 
� Individualizace výuky prost�ednictvím digitálních technologií 
� Inovace a zkvalitn�ní výuky prost�ednictvím ICT 
� Inovace a zkvalitn�ní výuky, sm��ující k rozvoji matematické gramotnosti žák� st�edních škol. 
� Vytvá�ení podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finan�ní gramotnosti. 

Ing. Jitka Krätschmerová, zástupkyn� �editele 
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Žáci ZŠ Vrbno hrají florbalovou ligu 2012/2013
Již t�etím rokem hrají naši žáci okresní florbalovou ligu. Po lo�ském 3. míst� ( kdy se dvou kol z šesti nemohli 

zú�astnit) si letos vedou op�t skv�le. Letos po t�ech odehraných podzimních kolech figurují  v konkurenci dalších 
sedmi tým� na 1. míst�. 

První dva turnaje v Karlovicích a v And�lské Ho�e vyhráli suverénním výkonem. T�etí turnaj v M�st�
Albrechticích,  hraný  v  krásné  velké  m�stské  sportovní  hale, byl vyrovnan�jší a d�kladn� prov��il schopnosti 
a  dovednosti  našich žák�. P�esto do posledního utkání turnaje šli s jistotou celkového vít�zství a mohli si zahrát 
i náhradníci.  Složení družstva: Vojtek P. (branká�), Barton�k L., Darmovzal Dominik a Denis, Hrubý J., Jarmar 
V., Vašina  D.,  Toman  P.,  Franc  L.,  Ne�esaný  R., Ne�esaný M.. V tomto kole chyb�li: Stolarik P., Jelínek M. 
a Pospíšil M. 

www.oflz.estranky.cz                    M. Šajer, u�itel a trenér 

Okresní p�ebor škol v šachu
V pátek 7. 12. 2012 prob�hl ve Vrbn� pod Prad�dem okresní p�ebor v šachu �ty��lenných družstev škol . 
V kategorii 1.-5.t�ída bylo 6 ú�astník�,kte�í hráli každý s každým. 

1. ZŠ M. Albrechtice A 17,5bodu 
2. ZŠ Vrbno pod Prad�dem 17   bod�
3. ZŠ M. Albrechtice B      10   bod�
4. ZŠ Janá�kovo nám.,Krnov    8   bod�
5. ZŠ Hol�ovice    4   body 
6. ZŠ 1.Máje, Rýma�ov    3,5bodu 

Do krajského kola postupují družstva: 
ZŠ M. Albrechtice, ZŠ Vrbno pod Prad�dem  

V kategorii 6.-9.t�ída bylo 7 ú�astník� a jeden ú�astník  
kategorie SŠ. I v této kategorii hrál každý s každým 

1. Gymnázium Rýma�ov 23,5bodu 
2. ZŠ Vrbno p. Prad�dem B 23   bod�
3. ZŠ Vrbno p. Prad�dem A 13   bod�
4. ZŠ Vrbno p. Prad�dem C 10,5bodu 
5. ZŠ Školní 2 Bruntál   9,5bodu 
6. ZŠ Janá�kovo nám.,Krnov   9   bod�
7. ZŠ M.Albrechtice   7,5bodu 

Do krajského kola postupují družstva: 
G. Rýma�ov, ZŠ Vrbno pod Prad�dem   

ZŠ informuje 
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V kategorii SŠ postupuje družstvo Gymnázia Krnov se 
ziskem 16-ti bod�

První t�i družstva v každé kategorii obdržela v�cnou 
cenu a diplom. 

Vrbno pod Prad�dem 10. 12. 2012 

Ivan Hába, ZŠ Vrbno pod Prad�dem 

�as váno�ní
Traduje se, že p�edváno�ní �as je obdobím shonu. 

V úterý 11.12.2012 se neváhali na chvilku zastavit rodi�e 
a p�íbuzní žák� 1.a 2. t�íd naší školy a zú�astnili se i se 
svými d�tmi znovuobnovené akce -  �as váno�ní.  

Krom�  vyráb�ní váno�ních  dekorací, poušt�ní 
lodi�ek,   poslouchání    koled   si   popovídali   u    kávy 
a  cukroví. Dosp�lí i d�ti odcházeli spokojeni. 

                                                         Mgr. Jana Sztuková 

Na Mikuláše vystoupili žáci 1. A, 1. B a Country Zuzanky na kulturním vystoupení ve St�eše. Recitovali, 
hráli pohádku a tan�ili. 

       Lenka Michálková 
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Váno�ní koncert  DPS Sedmihlásek 
Dne 11. prosince 2012 prob�hl v kulturním st�edisku „St�echa“ Váno�ní koncert DPS Sedmihlásek. 

Poslucha��m se p�edstavil i p�ípravný sbor Modrásek, složený z d�tí 1. a 2.t�íd a premiéru si odbyly roztomilé 
d�ti z mate�ských škol pod názvem  Malásci. Tato t�i t�lesa p�ednesla ve�ejnosti pásmo váno�ních písní a koled, 
zakon�ené t�emi spirituály s ú�astí �len� p�veckého sboru M�sta Vrbna pod Prad�dem. Po�etné obecenstvo 
ocenilo  spole�nou  snahu  d�tí  a  jejich  dirigent�  dlouhým  potleskem.  Mnozí  z  návšt�vníku akce pak p�isp�li 
i finan�n�, formou dobrovolného vstupného, a zú�astnili se valné hromady. Všem návšt�vník�m, kte�í si našli 
�as, d�kujeme za p�íze� a d�tem p�ejeme mnoho zdaru a úsp�ch� v další �innosti. 

Za DPS Sedmihlásek Danuše Hošková 
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Váno�ní rolni�ka
6. prosince. 2012 uspo�ádal DPS Sedmihlásek za podpory m�sta a základní školy v p�íjemném prost�edí 

St�ediska chytrých aktivit již XIII. ro�ník sout�že v sólovém zp�vu váno�ních písní a koled Váno�ní rolni�ka. 
Sout�že se zú�astnilo 60 zp�vák� z šesti základních škol - And�lská Hora, Bruntál-Jesenická, Karlova Studánka, 
Karlovice, Krnov-Dvo�ák�v okruh a domácí Vrbno p. P. 

O slavnostní zahájení sout�že se 
postarali zp�váci DPS Sedmihlásek. 
Odborná porota spolu se sout�žícími, 
jejími  pedagogy  a   hosty   vyslechla 
a odm�nila potleskem spousty 
váno�ních písní a koled. Po malé 
sva�ince, kterou využila porota ke 
zpracování výsledk�, a spole�ném 
zpívání nejznám�jších koled, p�išla 
slavnostní chvíle - ud�lování zlatého, 
st�íbrného a bronzového pásma. 
Sout�žící  si  krom�  diplomu  odnesli 
i malou odm�nu. Výsledková listina 
prozradí jména sout�žících. D�kujeme 
všem, kte�í vážili cestu k nám do 
Vrbna a p�edvedli své p�vecké nadání 
a um. Pod�kování pat�í i porot� za 
jejich nelehké rozhodování a �as, který 
v�novala d�tem, a pracovník�m 
ST	ECHY za vst�ícnost. 

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

pr�m�rných teplot v listopadu 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 

Prosinec do 23.
den hodina hodnota

teplota max 16.12 0:03 4,7°C
min 13.1 6:30 -15,1°C

rychlost v�tru 23.1 6:21 4,5m/s
náraz v�tru 15.12 1:45 13m/s
srážky m�sí�ní 2,8mm

za den 15.12 1,2mm
za hodinu 15.12 10:00-11:00 0,4mm

Listopad 
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 24,4mm

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 listopadu [mm] 17,8 38,1 12,6 41,4 20,7 12,2 20,4 97,5 2 24,4
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V úterý 4. 12. 2012 bylo v naší MŠ živo do pozdního odpoledne. D�ti si pozvaly své rodi�e a prarodi�e na 
váno�ní tvo�ení, kde si mohli vyrobit zajímavé dekorace . Každá t�ída nabízela jiné - váno�ní �et�z  ze t�pytivých 
vyst�ižených tvar�, papírová p�ání�ka i svícny. Adventní v�nec z chvojí, který provon�l nejen t�ídu, ale i celou 
MŠ. Zajímavý byl i vlo�kový záv�s z modrých PET láhví. Velmi nás t�ší velký zájem rodi�� o tuto akci. 

St�eda 5. 12. 2012 byla plná o�ekávání. Všechny d�ti se t�šily na slíbenou návšt�vu Mikuláše. N�kte�í se 
možná i trochu báli, ale záv�re�né rozdávání balí�k� nakonec vykouzlil úsm�v i na jejich tvá�ích. 

Na úterý 11. 12. 2012 si d�ti p�ipravily pro rodi�e p�edváno�ní posezení, kde jim p�edvedly, co všechno se již 
nau�ily - básn�, písn�, pohádky, váno�ní koledy, tane�ky, cvi�ení. Pod strome�kem pak objevily spoustu malých 
dáre�k�, které si tentokrát mohly odnést dom�. Spole�n� jsme dostali jeden velký dárek „interaktivní tabuli“, 
který  zatím  zaujal  hlavn�  paní  u�itelky,  ale  až  se  s ním d�ti blíže seznámí, ocení jej také. P�íjemné posezení 
u strome�ku a vzájemná ochutnávka domácího cukroví ukon�ila tento kouzelný den. 

St�eda 12. 12. 2012 - toto zajímavé datum jsme vybrali  pro mezinárodní akci s našimi polskými p�áteli z MŠ 
z Glogówku. Tentokrát jsme ji pojali sportovn�. Ve školní t�locvi�n�, za jejíž zap�j�ení bychom rádi pod�kovali 
ZŠ, jsme uspo�ádali p�edváno�ní sportovní olympiádu. D�ti si zacvi�ily na p�ipraveném ná�adí, zm��ily své síly 
v sout�živých hrách a záv�r pat�il fotbalovému utkání.Všichni ú�astníci si odnášeli zasloužené medaile. 

Malé zastavení v p�edváno�ním shonu a rozzá�ené úsm�vy d�tí nad spole�nými chvílemi nám všem bylo 
odm�nou. 

P�ejeme našim �tená��m i ostatním spoluob�an�m hodn� zdraví, spokojenosti, pracovních i osobních úsp�ch�
v roce 2013.  

                                                                                    Helena Machetanzová, MŠ Jesenická                                                                     

  
  

Adventní �as v MŠ 
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Název p�ednášky:   Nemoci - spole�né aspekty jejich lé�by

KDY: �tvrtek 10. ledna 2013                 
KDO: Ing. V�ra Odstr�ilová 

Lidé si myslí, že p�i nemoci za�nou užívat léky a že mají vyhráno. Lé�ba 
nespo�ívá  jen v odstran�ní škodlivých baktérií a vir�. Pro úsp�šnou lé�bu má vliv 
i stránka psychická a sociální. Co vše krom� vir� má vliv na vznik nemocí, co vše 
krom� medikament� má vliv na uzdravení - o tom všem je tato p�ednáška. 

Název p�ednášky: Kritika jako nástroj pro rozvoj osobnosti?  

            Jak rozvíjet svou osobnost? 
KDY: �tvrtek 31. ledna 2013      

KDO: Old�ich Wagenknecht

Kritika je n�co, co nás provází na každém kroku. A� už ta, kterou vysíláme 
kolem sebe nebo ta, která sm��uje na naši adresu. Tato neodmyslitelná sou�ást 
života m�že bu� ni�it a nebo budovat. V p�ednášce se dovíme, jak ú�eln� používat 
kritiku, aby byla p�ínosem k rozvoji vztah� a dosažení cíl�, uvedeme p�íklady 
jednotlivých druh� kritiky a p�edstavíme p�íklady toho, jak správn� formulovat 
v�ty z hlediska rozvoje vztah� a dosažení cíle. V další �ásti se p�ednáška bude 
zabývat problematikou toho, jak se vyrovnat s nesprávnou kritikou a jak ji zm�nit 
v užite�ný dialog. 

Téma p�ednášky je ur�eno všem, kte�í cht�jí rozvíjet mezilidské vztahy 
v rodin�, v míst� bydlišt�, na pracovišti avšak m�že být užite�ná i pro manažery, 
u�itele, podnikatele i pro zam�stnance.   

T�šíme se na vaši ú�ast. 
Na záv�r obou p�ednášek bude p�ipravena ochutnávka zdravých pokrm� spolu s recepty na jejich p�ípravu.

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

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v lednu 2013 p�ipravuje 
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Ve �tvrtek 29. 11. 2012 ve�er odjížd�l P�vecký sbor m�sta Vrbna na zahájení Adventu do n�meckého 
Ortenbergu, v kraji Wetterau, se kterým naše m�sto udržuje více než 16 let p�átelské styky. Po náro�né no�ní 
jízd� autobusem jsme dojeli p�ed Spole�enský d�m, kde nás srde�n� p�ivítali naši p�átelé a známí.  

Po ubytování a krátkém odpo�inku v rodinách nás �ekal bohatý program, sestavený s p�íslove�nou n�meckou 
pe�livostí do nejmenších detail�. Známý kunsthistorik pan Michael Schroeder nás v evangelickém kostele Panny 
Marie seznámil s unikátním deskovým oltá�em, tepaným do st�íbra a zlata. Historie tohoto oltá�e ze 14. stol. je 
úzce spjata s �echami, konkrétn� s �ímským císa�em a �eským králem Karlem IV. a jeho synem, králem 
Václavem IV., který je na oltá�i zpodobn�n jako první ze t�í král� v Betlém�. Samoz�ejm�, že jsme si otestovali 
akustiku kostela a sob� pro radost zazpívali. Ve�er nás p�edstavitelé m�sta oficiáln� p�ivítali na Starom�stské 
radnici, kde jsme se spole�n� bavili a vzpomínali na minulá setkání, mimo jiné také na povodn� v r. 1997, které 
sbor strávil práv� v Ortenbergu ve velikém strachu, co se d�je doma. Tehdy se na našem koncertu zvedla obrovká 
vlna solidarity, dostali jsme slušnou �ástku pen�z a materiální humanitární pomoc. 

V sobotu dopoledne jsme se op�t všichni sešli p�ed zámkem, který je rodinným sídlem knížete prince Alberta 
Stolberga - Roessla. S historikem p. Schroederem si prošli n�kolik zámeckých komnat, velká �ást zámku se práv�
restauruje. V hudebním salonku jsme se setkali s mladou, hezkou princeznou Caroline (konstatovali naši muži), 
která nás p�išla pozdravit. Zazpívali jsme jí a pozvali na náš ve�erní koncert, což s radostí p�ijala, protože také 
zpívá v místním kostelním sboru. 

Nejv�tší zážitek nás však teprve �ekal. V poledne jsme odjeli do blízkého Glaubergu, kde byla pro nás 
domluvena prohlídka nového Keltského muzea. V okolí bylo objeveno, a práv� zásluhou místního knížete 
Alex.Stolberga - Rossla letecky zmapováno, rozsáhlé návrší. Na snímcích byly z�eteln� patrné zbytky osídlení 
Kelt�, kte�í zde žili p�ed více než  2500 lety. P�i následných archeologických vykopávkách byl nap�. odhalen 
hrob se zachovalými ostatky keltské rodiny, muže, ženy a dít�te. Pod návrším vyrostlo v posledních letech nové 
muzeum, ve kterém je uloženo mnoho nalezených artefakt� z keltské doby, zbran�, nádobí a nádherné šperky. Je 
zde také umíst�na unikátní pískovcová socha keltského bojovníka v životní velikosti 1,86 m. 

Ve�erní koncert se konal v nov� renovovaném  Spole�enském dom� (mimochodem rekonstrukce p�išla asi na 
5 mil.Euro!). Akustika výborná, náš program byl pestrý, složený ze dvou 40 min. �ástí s p�estávkou. V první 
�ásti jsme uvedli staré latinské sbory. Druhá �ást byla sv�žejší, složená z adventních písní �eských, n�meckých, 
�eská  klasika  a  na  záv�r  jsme  za�adili  t�i  nov�  nastudované  spirituály s doprovodem kytar, fléten, bubínku 
a orfovými nástroji. Diváci ocenili náš výkon potleskem ve stoje a žádostí o p�ídavek. Po koncertu následovala 
volná zábava s ob�erstvením a nezbytným zp�vem, hlavn� našich lidových písní, které se líbí všude. P�i ve�e�i 
nás obsluhovala i princezna Caroline, manželka sou�asného knížete Alexandra. Nejdelší fronta byla práv� p�ed 
jejím stolem, kde rozlévala guláš do misek. 

Nemohu se nezmínit o našem velmi dobrém tlumo�níkovi. Byl jím mladý student vrbenského Gymnázia 
Vojen Sadílek. Nejen, že hovo�í plynn� n�mecky, ale je také velmi sympatický a komunikativní. 

A záv�r? V ned�li dopoledne jsme po rozlou�ení odjížd�li. P�ed námi byla op�t dlouhá cesta, ale všichni jsme 
se shodli na tom, že t�ch 2x 825 km  a 2x 13 hod. jízdy autobusem nebylo zbyte�ných. 

M. 	ehulková, kroniká�ka PSMV 

Advent v Ortenbergu 
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Do Vrbna pod Prad�dem se vrátil tradi�ní váno�ní jarmark. Ten se v sobotu 8. prosince konal v areálu 
Záme�ku Grohmann. Pestrý program letošní akce pro širokou ve�ejnost uspo�ádal Spolek P�átelé Vrbenska, 
M�sto Vrbno pod Prad�dem a spole�nost Czasch, s.r.o., které záme�ek pat�í. Kdo p�išel, ur�it� nelitoval. Bylo 
zde  co  vid�t,  co koupit nebo jen prohlédnout �i ochutnat u 22 prodejc�. Z Olomouce nabízeli prodejci extrakty 
a  �aje  z  Rakytníku,  pekárna  z  Valašského  Mezi�í�í  oblíbené  frgály,  Ji�í  Strnad,  ková�  z  Kladna,   kované 
a kamenné šperky, podobn�
�ezbá� pan Zhán�l z Bruntálu 
p�edvád�l �ezbá�ské práce, a tak 
si každý z návšt�vník� p�išel na 
své. Stánky byly plné 
váno�ních dekorací a možných 
dárk�. Nechyb�ly ani pravé 
zabíja�kové hody p�ipravené 
firmou Maso V+W WARISCH 
z Krnova, spojené s prodejem 
jitrnic, jelítek, ovaru a mnoha 
dalších uzená�ských specialit. 
Ochutnat jste mohli i zámecký 
pun�. 

Pro d�ti kouzelné Vánoce
Dopolední program probíhal 

pod taktovkou student� ze 
sportovního gymnázia ve 
Vrbn� pod Prad�dem. Ti si pro 
ve�ejnost p�ipravili mnohé d�tské hrátky, pohádky a živý betlém. Na akci m�li i sv�j dobro�inný stánek. Výt�žek 
cht�jí použít na dobro�inné ú�ely, pomoci d�tem v Africe (koupit kozu, oslíka, nebo t�eba sešity a tužky), 
prozradil jeden ze student�. Pro všechny, kte�í si rádi hrají, zde bylo „Kolo št�stí“ s p�knými výhrami. 

 Odpoledne p�ítomné d�ti bavili dlouhonozí and�lé z Cirkusu trochu jinak. Divadelní spole�nost Arcus     
z Vítkova p�ipravila �ertovské pohádky, r�zné sout�že a �ertovo kolo. Kdo se nebál, mohl navštívit i PEKLO 
s �erty v pekelné místnosti. Nejv�tšímu zájmu se t�šila d�tmi oblíbená váno�ní dílna s tradicemi - krájení 
jablí�ek, lití olova a psaní dopisu Ježíškovi. Restauraci na Záme�ku Grohmann zaplnili p�íznivci hudebních 
skupin Modulor a Škrpál. Vyvrcholení akce „Vánoce na záme�ku“ p�išlo s úderem 17 hodiny, kdy byl rozsvícen 
váno�ní strom. Atmosféru podtrhl zp�v mladé zp�va�ky Kristýny Postulkové  z Krnova. Krásnou te�kou celého 
dne byl záv�re�ný oh�ostroj.  

Akce úsp�šn� skon�ila, radost jsme ud�lali ur�it� mnoha d�tem a tak nezbývá, než pod�kovat všem t�m, kte�í 
nám pomohli p�edváno�ní akci spole�n� p�ipravit. 

D�kujeme:  
Student�m Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem, TS m�sta, vrbenským hasi��m, Tiskárn� Zubalík, 

Zby�kovi Stiborovi, Ing. Vladimíru Holajovi, kucha�kám Sportovního gymnázia, Prad�dskému Lesnímu závodu, 
MS��K  Bruntál,  sponzor�m  „Kola  št�stí“ -  Rybá�ské  bašt�  Mnichov,  sklárn�  TOMI,  JAKUB,  MATES, 
P. Chre�ovi, firm� Urbaník.  

Zvlášt� d�kujeme firm� Czasch s.r.o. za poskytnutí areálu Záme�ku Grohmann, M�stu Vrbno pod Prad�dem 
za finan�ní podporu, mediálnímu partnerovi Studiu STA o.s. a všem �len�m Spolku P�átelé Vrbenska. 

Informace a fotografie naleznete i na web portálech:
http://www.pratelevrbenska.eu/products/na-zamecku-se-hrala-certovska-pohadka/
http://www.studio-sta.cz/products/certovska-pohadka-se-hrala-na-vrbenskem-zamecku/

Za Spolek P�átelé Vrbenska,  
Karel Michalus a Radek Vráblík  

Vánoce na záme�ku se vyda�ily 
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Ub�hl m�síc, který mám osobn� velmi ráda. Bylo to období sp�chu, p�íprav, sv�týlek, ozdob, dárk�, ale také 
dobré nálady. A protože se lidé ve váno�ní �as vzájemn� obdarovávají, i my v Domov� jsme pro naše obyvatele 
p�ipravili dárky. Naší snahou bylo vytvo�it sváte�ní adventní náladu… 

Dárky byly ve form� r�zných setkání - Mikulášskou kavárni�ku navštívili tradi�ní, dalo by se �íci dob�í známí, 
�erti s Mikulášem a and�lem. Hodným obyvatel�m Domova p�edali za p�ednesenou básni�ku nebo písni�ku 
drobnou sladkost. Nutno dodat, že hodní byli samoz�ejm� všichni.    

Nevšedním bylo setkání u nového pietního místa v zahrad� Domova, kde byl za p�ítomnosti pana fará�e 
vysv�cen  malý  pomní�ek,  u  n�hož  mají  možnost  si  všichni  zavzpomínat na své blízké, uctít jejich památku 
a zapálit sví�ku. K pomní�ku mohou dojet obyvatelé i na invalidním vozíku.   

Zajímavým zážitkem pro nás byla návšt�va velmi aktivního a �inorodého seniora pana Málka (82 let), který 
mezi nás p�ijel se vzpomínkovým po�adem „Byli jsme v zemi kv�t�.“   

Pot�šit nás p�išly rovn�ž d�ti ze Základní školy ve Vrbn� p. P. �ást d�tí hrála pod vedením paní Výskalové na 
kytary, jež doprovázely krásné váno�ní písn�. Váno�ní náladu umocnilo vystoupení d�tí s country tanci. Slušivé 
kostýmy, váno�ní hudba a dobrá nálada ú�inkujících i obyvatel Domova vytvo�ily pohodové adventní dopoledne. 
Pod�kování pat�í nejen vystupujícím d�tem, ale také paní u�itelce Kudlíkové a vedení základní školy, které 
uvolnilo d�ti z vyu�ování. Na oplátku jsme pro d�ti p�ipravili n�kolik sout�ží, které si s nadšením za 
našeho vydatného povzbuzování zahrály. D�ti zjistily, že aktivity, ur�ené pro starší generaci se zdravotním 
omezením, nejsou až tak snadné.    

N�kte�í obyvatelé Domova navštívili vernisáž výstavy „Šperky,“ výstavu váno�ních ozdob a dekorací �i 
Váno�ní koncert malé slovácké kapely, který pro n� byl úžasným zážitkem. Když se po koncert� vraceli v pozdní 
ve�er dom�, m�lo pro n� vyzdobené sv�télkující m�sto  zvláštní kouzlo.  

Nutno dodat, že i náš Domov se díky Technickým službám i našim zam�stnanc�m pyšní krásnou váno�ní 
výzdobou, a to nejen venku, ale i uvnit�. N�kte�í obyvatelé se spolu s našimi zam�stnankyn�mi aktivn� zapojili 
do p�ípravy váno�ního cukroví a perní�k�. I když vydatn� ochutnávali, z�stalo jich na sváte�ní st�l ješt� dost. 

Hezký podve�er jsme prožili rovn�ž s d�tmi a vychovateli z místního d�tského domova. D�ti za hudebního 
doprovodu vychovatel� p�ednášely, zpívaly a tancovaly. V záv�ru krásného vystoupení obdarovaly obyvatele 
Domova krásnými p�ání�ky a perní�ky. P�ed odchodem spole�n� s obyvateli a zam�stnanci Domova ozdobily 
strome�ky  vlastnoru�n�  vyrobenými  ozd�bkami.  Jako  pod�kování  jsme  si  i  my  pro  n� p�ipravili drobnosti 
a sladkosti.     

Jako každý rok, i letos jsme t�sn� p�ed Vánoci uspo�ádali Váno�ní koncert písní a koled v podání operních 
p�vc� z Ostravy, který byl pro všechny zú�astn�né krásným zážitkem, zejména pak hudební vystoupení pana 
Josefa Fojtáka.  

A protože se konec sv�ta nekonal, rozlou�ili jsme se se starým rokem na Silvestrovské kavárni�ce. Nyní 
stojíme na prahu nového roku, a jako každý z nás, ani my nevíme, co nám p�inese. Všichni v sob� neseme p�ání, 
aby byl alespo� tak dobrý, jako ten minulý. P�ejeme si, abychom byli p�edevším zdraví a š�astní, a totéž p�ejeme 
všem ostatním. Jen nezapome�me, že št�stí vychází z nás samotných, že každý m�žeme pro druhé n�co ud�lat… 

                                                                 Pracovnice Domova pro seniory Vrbno 

Ze života senior�

31. strana

ZPRAVODAJ

Mé ANO nové knihovn�
Delší  dobu sleduji litý boj „ odp�rc� nové knihovny“ jak na webu, tak v zastupitelstvu. 

A napadá m� otázka, kam se pod�li všichni �tená�i (cca 600), co do knihovny pravideln�
chodí �i chodili s její podporou? Pro� ml�í u�itelé?  

Naše mysl je tak zavalena hromad�ním materiálních prost�edk�, že jsme zcela zapomn�li na své duše. Ty 
pot�ebují také „nakrmit“ a obrodit…..tím nemyslím potravinami z našich dvou nákupních center. Jsme snad již 
tak  slepí a hluší, že vnímání materiální stránky života ve m�st� a svých rodinách postavíme na vrchol a kulturní 
a duchovní oblast str�íme „do kouta“ s výmluvou doby, že kultura si musí na sebe   v y d � l a t? 

Nejsem �tená�em knihovny, p�esto jsem p�esv�d�en, že svým ANO nové knihovn� p�ispívám na velmi 
prosp�šnou v�c.  

Pro�? Naše stávající knihovna je jak okénko do historie. Kdo jste ji navštívil, mi dáte za pravdu, že takhle 
n�jak vypadaly knihovny v 50. a 60. letech min. století. P�edstava, že knihovna jsou jen n�jaké regály napln�né 
knihami, je dávno p�ekonaná. Knihovna dneška nabízí daleko více možností než pouze p�j�ování knih. Svým 
rozsahem se m�že stát místem pro setkávání lidí, prostorem k relaxaci a sdílení. 

Za 1. republiky se stav�ly knihovny pro knihovny. Za socialismu se str�ily knihy do n�jakých budov, co zbyly. 
Není  na�ase  zase  stav�t  knihovny  pro  knihy? Nelze opomenout ani sociální aspekt. P�i dnešních cenách knih 
a r�stu plat� je pro mnoho lidí jen velmi obtížné nalézt ve svých rodinných rozpo�tech prostor na koupi nových 
knih. 

M�jme kone�n� kus odvahy a zkusme vybudovat ve m�st� hodnotu, která svým významem pro nás všechny 
p�ed�í tu, kterou se „pyšníme“ v centru m�sta. Tak, aby nás budoucí generace nemusely hodnotit jen podle 
vybudovaných obchodních hal, zchátralých fabrik, nefunk�ních rybník� a Lesa v lese. 

Ji�í Strnad 

Z jednání Zastupitelstva uskute�n�ného dne 13. 12. 2012
Žijeme ve m�st�, kde n�kte�í ob�ané mají v�tší práva než jiní. Pokud totiž prezentujete 

jiné názory,  než vrbenští nejvyšší p�edstavitelé, dostanete se do problém�.  Redak�ní rada Zpravodaje zakázala 
vydání mého �lánku, ve kterém jsem cítil povinnost obhájit svou �est. Nakonec �lánek vyšel díky paní Ruskové 
v prosincovém Zpravodaji. 

Na  jednání  Zastupitelstva  byl projednán m�j „p�ípad“, kdy na jedné stran� je stanovisko Kontrolního výboru 
a  ten  neshledal  nic, co by bylo proti p�ijatým zásadám Zpravodaje, a na druhé stran� stanovisko Redak�ní rady, 
která  nedovolila   zve�ejn�ní   mého  �lánku  ani  jako placené inzerce! Pro po�ádek uvádím �leny Redak�ní 
rady: pí. Kudelová, p. Lasota, pí. Jank�, pí. Kiedro�ová a pí. Trzaskaliková. 

Zastupitele jsem dopodrobna seznámil s telefonickými hovory, uskute�n�nými s paní Havelkovou, p�edal jsem 
také ov��ený výpis hovor�, který prokazuje, že s uvedenou pracovnicí Moravskoslezského ú�adu jsem hovo�il. 
Dále jsem p�ipomn�l zastupitel�m celý zp�sob možné záchrany 1 mil. K� pro naše m�sto, tak jak jsem ho 
prezentoval 12. 9. 2012. 

Listárna 
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Redak�ní radou jsem byl také napadán za údajn� urážlivý zp�sob vyjad�ování v��i starostce. Když jsem je 
požádal, kdy a jak se tak stalo, odpov�di jsem se nedo�kal… 

V bod� 10. programu Zastupitelstva jsme se dozv�d�li o zahájení prací na oprav� h�bitova a smute�ní sín�. 
Investice pro p�íští rok má �init cca 5 mil. K�. To je rozhodn� dobrá zpráva. Bohužel nebyla podrobná. Odpov��, 
zda je do investic zahrnuto umíst�ní kontejneru v horní �ásti h�bitova, budování zpevn�ných chodník� (tedy ne 
mlat) a vodovodní p�ípojka též do horní �ásti, tak jak požadovali ob�ané v Petici, obdržím písemn�. 

Velká debata se rozho�ela kolem projekt�. Existují totiž projekty, které v minulosti schválila p�edcházející 
zastupitelstva a které velká �ást zastupitel� a samoz�ejm� ob�an� v�bec nezná. Je pot�ebné všechny tyto projekty 
zve�ejnit,  v�etn�  finan�ních  �ástek  do  nich  doposud   vložených   a   p�edložit   sou�asnému   Zastupitelstvu 
k  posouzení,  aby  mohly  být  ur�eny  priority  strategického  rozvoje  a  projekty, které neodpovídají 
požadavk�m a možnostem m�sta vy�adit. 

Bylo by zárove� dobré, kdyby si ob�ané ud�lali �as a mohli se jednání Zastupitelstva alespo� n�kdy zú�astnit 
a ud�lat si úsudek o svých volených zástupcích. 

      Kv�toslav Súkup 

Zajímavá místa na �eských horách - Krkonoše.
Pat�íte k t�m, co vyhlížejí každou sn�hovou vlo�ku nebo spíš po�ítáte dny, kdy se op�t 

na obloze vyno�í jarní sluní�ko, a plánujete dovolenou na p�íští léto? Máte rádi hory, 
cht�li byste se podívat do Krkonoš, ale nohy už neslouží jako d�ív a ubývají síly k delším a náro�ným výlet�m? 
Potom je výlet k prameni Labe, dostupný i pro mén� zdatné turisty, tím pravým o�echovým práv� pro Vás. 

Autem se dostanete na Horní Míse�ky, kde je asi 300 metr� od záchytného parkovišt�, u Jilemnické boudy, 
stanovišt� autobus� sm��ujících na Zlaté návrší k Vrbatov� boud�.   

K v rcholovému  rašeliništi,  Labské  louce, kde �eka Labe v nadmo�ské výšce 1386 m pramení, je zhruba dva 
a p�l kilometru. Zcela nenáro�ný pohyb po návrší po tzv. krkonošské magistrále zvládají všechny v�kové 
skupiny.  P�ístup  k  prameni  je  bezbariérový,  m�žete  tu  potkat rodi�e s d�tským ko�árkem, t�hotné maminky 
i vozí�ká�e.  

Okolí pramene bylo upraveno v roce 1968, kdy zde byla umíst�na kovová deska s erby 26 m�st, kterými Labe 
protéká (práce výtvarníka J. Š. Škopka).  Na balvanu u pramene je umíst�na pam�tní deska k 100. výro�í 
narození Jana Buchara a 70. výro�í založení turistiky. (Jan Buchar z M�í�né u Jilemnice byl propagátor �eské 
turistiky a lyžování v Krkonoších).  

Stanout tady, u pramene Labe, je zvláštní a t�žko popsatelný zážitek. Místo je hojn� navšt�vované a po�ídit 
fotografii bez p�ítomnosti dalších turist�, se bez vzájemné ohleduplnosti nepoda�í.  

Nenáro�ná, ale nikoliv bezbariérová, 
je také �erven� zna�ená turistická trasa, 
vedoucí k prameni Labe kolem Labské 
boudy. Cestou se nabízí jeden 
z nejkrásn�jších rozhled� v Krkonoších, 
výhled z Ambrožovy vyhlídky u p�epadu 
Pan�avského vodopádu. 

Jde o nejvyšší stup�ovit� spadající 
vodopád z výšky 140 m do Labského 
dolu.  Nabízejí se tu úžasné výhledy 
nejen do Labského dolu, ale i na 
východní �ást Krkonoš. (Jind�ich 
Ambrož (1878 - 1955) byl významný 
pracovník K�T, autor turistických 
publikací a map a ochránce p�írody).  

Labská bouda byla založena p�ed 
rokem 1830 a n�kolikrát byla 
p�estavována. Poslední d�ev�ná bouda 
v roce 1965 vyho�ela a nedaleko spáleništ� byla v roce 1975 postavena nová.  Pod Labskou boudou se nabízí 

Pan�avský vodopád 
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zastávka u  Labského  vodopádu, a ti,  kterým  nevadí  stoupání  do  kopce,  se  mohou  odtud  vydat po žluté, 
tzv. Ko�ské cest�, k polským hranicím. Dva kilometry stoupání stojí za to. Na polské stran� se nachází polská 
státní p�írodní rezervace dvou ledovcových kar�, tzv. Sn�žné jámy.  Pohled do prohlubní je fascinující. Kolmé 
st�ny lze obdivovat z vyhlídek, nacházejících se na cest� �esko-polského p�átelství. Na dn� jam se leskne hladina 
ledovcových jezírek, nad kary se ty�í bouda z let 1895 - 1897, která p�ipomíná svým tvarem krakovský hrad 
Wawel a vysloužila si proto p�ezdívku Wawel. Od roku 1960 je v budov� umíst�n polský rozhlasový a televizní 
vysíla�.  

V okolí jam kvete chrán�ný koniklec bílý, z vyhlídek nad Sn�žnými jámami se nabízí rozhled do sousedního 
Polska a vrcholek nejvyšší hory západních Krkonoš, Vysoké kolo, jehož sz. svah spadá do Sn�žné jámy, je na 
dosah.   

Pokud si myslíte, že byste se rad�ji podívali ze Sn�žky, budete si muset po�kat. Stará lanovka ukon�ila 
v letních m�sících definitivn� sv�j provoz a než se postaví nová, chvíli potrvá.  

Slíbena je na jaro 2014.  
V sou�asné dob� je Sn�žka dostupná jen po svých a to už p�ece jen není výlet pro každého.  

Helena Rusková 

Nad Sn�žnými jámami stojí polská bouda Wawel 

Pramen Labe
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  3. 1. -  PC kurz Internet pro za�áte�níky, 14:00-15:30, St�echa 
do 4. 1. - prodejní výstava „ŠPERKY“ a výstava váno�ních ozdob a dekorací - St�echa  
5. 1. - 2. ro�ník memoriálu Bohuslava Raš�áka ve stolním tenise d�chodc� - po�ádá ZŠ a oddíl 
           stolního tenisu - od 8:30 hod - Sokolovna 
do 6. 1. - Galerie na schodech - Gymnázium Vrbno - fotografie Luboše Tome�ka „Ú�astníci  
                ve�írku“ - stužkovací ve�írek maturant� vrbenského gymnázia 
  7. 1. -  PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 
  7. 1. -  Angli�tina Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
  7. 1. -  Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
  8. 1. -  Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
  8. 1. -  Šikovné ru�i�ky, 17:00, St�echa 
  9. 1. -  vernisáž výstavy obraz� a kreseb Oty Bouzka „Krajiny, zátiší“ - 17:00 hod - St�echa. 
             Výstava potrvá do 15. února 
10. 1. -  PC kurz Internet pro za�áte�níky, 14:00-15:30, St�echa 
10. 1. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Nemoci - spole�né aspekty jejich lé�by“ -  
             p�ednáší Ing. V�ra Odstr�ilová - 18:00 hod - St�echa 
10. 1. -  otev�ená diskuze na téma „skatepark“ - po�ádá TJ Sokol, oddíl netradi�ních sport� - 18:00 hod - St�echa 

13. 1. -  klasická pohádka s písni�kami „S�l nad zlato“ - hraje Lidové divadlo Krnov -  
             15:00 hod - St�echa 
14. 1. -  zasedání Euroregionu Prad�d - 9:00 hod - St�echa 
14. 1. -  PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 
14. 1. -  Angli�tina Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
14. 1. -  Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
14. 1. -  zahájení výstavy fotografií Kláry Škopcové na téma „Cyklokros“ - Galerie na schodech - 
             Gymnázium Vrbno 
15. 1. -  Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
16. 1. -  p�ednáška na téma „Pár jsou dva“ - p�ednáší Zdenka Hrázská, lektorka komunikace a mezilidských 
 vztah� - 18:00 hod - St�echa 
do 16. 1. - výstava grafiky Šárky Lupe�kové  - Art Galerie Penzionu U �eky Karlovice 
17. 1. -  Prezenta�ní akce firmy Zepter, 13:00-18:00, St�echa 
17. 1. -  PC kurz Internet pro za�áte�níky, 14:00-15:30, St�echa 
19. 1. -  vernisáž výstavy kreseb, reliéf� a plastik Lu�ka Pavézky „žena 100x jinak“ - Art galerie Penzionu  
 u �eky Karlovice - 17:00 hod  

21. 1. -  PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 
21. 1. -  Angli�tina Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
21. 1. -  Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
22. 1. -  Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
22. 1. -  Šikovné ru�i�ky, 17:00, St�echa 
24. 1. -  PC kurz Internet pro za�áte�níky, 14:00-15:30, St�echa 
28. 1. -  PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 
28. 1. -  Angli�tina Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
28. 1. -  Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
29. 1. -  Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
31. 1. -  PC kurz Internet pro za�áte�níky, 14:00-15:30, St�echa 
31. 1. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Kritika jako nástroj pro rozvoj osobnosti? Jak rozvíjet  
 svou osobnost?“ - p�ednáší Old�ich Wagenknecht - 18:00 hod - St�echa 

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

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - leden 2013 

35. strana

ZPRAVODAJ

36. strana

ZPRAVODAJ

37. strana

ZPRAVODAJ

Vrbno pod Prad�dem – Gymnázium Vrbno - Galerie na schodech  
14. ledna – 1. b�ezna 2013 

Klára Škopcová 
CYKLOKROS – fotografie
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vyhlášené St�ediskem kultury a vzd�lávání ST	ECHA ve Vrbn� pod Prad�dem 
O NEJKRÁSN�JŠÍ VÁNO�NÍ OZDOBU NEBO DEKORACI 2012 

Všechny výrobky byly krásné a d�kujeme všem, kte�í se sout�že zú�astnili a pomohli nám ve St�eše vytvo�it 
krásnou váno�ní atmosféru. Sou�asn� d�kujeme i Dan� Knappové, která nám výstavu pomohla nainstalovat. Jen 
je škoda, že je v naší sout�ži stále mén� ú�astník�.  

Proto jsme se rozhodli odm�nit v každé kategorii jen ty nejlepší s nejv�tším po�tem hlas� od návšt�vník�
výstavy.  

Jsou to: 
� Kategorie do 10 let:     Mate�ská škola Jesenická 
� Kategorie do 15 let:     Základní um�lecká škola Vrbno p. P. 
� Kategorie do 100 let:   Milena Reissner  

Na�a Trzaskaliková, St�edisko kultury a vzd�lávání 

Výsledky váno�ní sout�že 

MŠ Jesenická 

Milena Reissner

ZUŠ Vrbno 
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  5. 1. 2013 v 17:30 hod. - Hobit: neo�ekávaná cesta. Vstupné 99,- K�, mládeži p�íst., �eský dabing.  
11. 1. 2013 ve 20:00 hod. -Anna Karenina. Vstupné 89,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky. 
12. 1. 2013 v 15:00 hod. - Kozí p�íb�h se sýrem. Vstupné 79,- K�, mládeži p�íst., v p�vodním zn�ní. 
18. 1. 2013 ve 20:00 hod. -Jack Reacher: Poslední výst�el. Vstupné 89,- K�, p�íst.od 12 let, �eské titulky.  
19. 1. 2013 v 17:30 hod. - Pí a jeho život. Vstupné 89,- K�, p�ístupný od 12 let, �eský dabing i titulky.  
25. 1. 2013 ve 20:00 hod. -Bídníci. Vstupné 89,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky.  
26. 1. 2013 v 15:00 hod. - Sammyho dobrodružství 2. Vstupné 79,- K�, �eský dabing.  

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

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

12. 1. 2013 - Spole�enský d�m Bruntál 
Slavnostní galave�er - U p�íležitosti zahájení roku, kdy m�sto Bruntál slaví 800 let se koná slavnostní galave�er, 
kde budou vyhlášeny osobnosti m�sta, p�edstavena nová kniha o Bruntále. 
Vystoupí: Studio Piosenky z Opole, Petra Vlková Trio – jazzová úprava písní Beatles a Queen, Monika 
Absolónová, kouzelník Ji�í Hadaš a Vendula Drábeková. Moderuje Michaela Ochotská. K tanci hraje kapela 
Gambit a cimbálová muzika Opavští hudci. 
Vstupenky v hodnot� 400 K� a  350 K� jsou v kancelá�i m�stského divadla. 

13. 1. 2013 v 19 hod. - divadlo  
Zlomatka - �tvrtým  titulem  v  rámci  ro�ního  divadelního  p�edplatného  je  hra  Maria  Gilardiho  Zlomatka. 
V hlavní roli se p�edstaví Jitka Smutná v roli matky, kterou ot�ese p�iznání syna k homosexualit�. Hraje Divadlo 
v 	eznické Praha. Volné vstupenky jsou pouze na balkon. 

28. 1. 2013 v 19 hod - divadlo
Ženy p�ežijí! - Skv�lá konverza�ní hra z pera významného britského dramatika poprvé v �eském p�ekladu nabízí 
inteligentní humor a originální pohled do ženského sv�ta. Divadelní menu, které bude fajnšmekr�m ur�it�
chutnat. Hrají Vojta Kotek, Anna Krausová, Anna Šišková /Zuzana Mauréry, Jitka Schneiderová /Gabriela 
Mí�ová. Vstupné 250 a 220 K�. 

29. 1. 2013 v 19 hod. v sále ZUŠ 
Koncert KPH - DueInEterno - velice úsp�šné duo dvou mladých houslistek.  

Kino ve Zlatých Horách 

Kultura v Bruntále 
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Koncertní sí� Sv. Ducha 
�tvrtek 3. ledna v 18:00 hodin 
T�íkrálový koncert - Ú�inkují žáci ZUŠ Krnov a Chrámový sbor 

St�edisko volného �asu Mé	a 
ned�le 20. ledna v 15:30 hodin 
�ertí mlýn - loutková pohádka. Hraje: Loutká�ský soubor Krnová�ek 
Vstupné: 30 K�. Prodej vstupenek p�ed p�edstavením 

Flemmichova vila 
do 6. ledna 
Se slavnými architekty po Moravskoslezském kraji 
Leopold Bauer / Lubomír a �estmír Šlapetové. Realizováno ve spolupráci  
s FOIBOS BOOKS s.r.o. 
do 13. ledna 
Boty, p�ítel �lov�ka - výstava prací žák� výtvarného oboru ZUŠ Krnov 
15. ledna – 24. b�ezna 
Nechte na hlav� - výstava o historii pokrývek. Zap�j�eno z Vlastiv�dného muzea Šumperk. 
19. ledna – 17. února 
T�i výtvarníci Slezska - Stanislav Dostál – fotografie, Grzegorz Kubiak – fotografie, Jaroslava Rybová –
keramika. Vernisáž výstavy 18. ledna v 17:00 hodin. 
Malí�ství 19. Století 
Dlouhodobá expozice portrétní a žánrové malby v oblasti západního Slezska. 

Vstupné na výstavy: 20 K�, d�ti a studenti 15 K�
Otev�eno: úterý – ned�le   8:00 – 18:00 hodin (svátky zav�eno) 

Kultura v Krnov�
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Základní škola a oddíl stolního tenisu  
Vrbno pod Prad�dem po�ádá 

v sobotu 5. ledna 2013 v Sokolovn�
2. ro�ník memoriálu Bohuslava Raš
áka  

ve stolním tenise d�chodc�. 
Startují ženy i muži nad 60 let. 

Presentace je od 8:30 do 9:00 hodin. 
Startovné je 50,- K�. Srde�n� zveme!!! 

POJ�TE SI S NÁMI ZACVI�IT  
Kde: v t�locvi�n� Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 

Kdy: Pond�lí: od 19:30 do 20:30 hod. - Bosu 

Úterý: od 19:30 do 20:30 hod. - P-class + posilování s �inkami, gumami a ty�emi 

P-class  se  �adí  mezi  druhy aerobiku.  Jeho  
sou�ástí  však není žádná složitá choreografie ani 
poskoky    jako     v     high   aerobiku.   Jedná    se 
o vytrvalostn� silové aerobní cvi�ení, zam��ené na 
formování svalstva celého t�la, p�edevším 
problémových     partií     (hýžd�,     b�icho,     
boky a stehna).  

�tvrtek: od 19:30 do 20:30 hod. - Bodyforming  
(posilování s �inkami a overballem) 

Srde�n� Vás zve Markéta, Bar�a a Lucka  
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Tak nám skon�il fotbalový podzim, ale pro nás to neznamená, že budeme sed�t doma u televizor� a po�íta��, 
ale krom� svých pravidelných st�ede�ních trénink� se budeme zú�ast�ovat fotbalových turnaj�. 

1. 12. 2012 – po�ádala TJ Libina 
Turnaje se zú�astnilo 10 mužstev, rozlosovaných do dvou skupin – v „naší“ skupin� jsme se postupn� setkali 

s mužstvy: Libina, Loštice, Šternberk a Sigma Olomouc. Tuto skupinu se nám poda�ilo vyhrát suverénním 
zp�sobem  bez  ztráty  bodu,  po  výkonu  na  hranicích  svých  možností  se  nám poda�ilo porazit i Sigmu (5:3) 
a postoupili jsme do finále, ve kterém jsme narazili na Šumperk. Po tuhém boji a vyrovnaném zápase se p�ece 
jen paní št�st�na p�iklonila na stranu našich soupe��, kterým jsme podlehli 1:3 (nám se poda�ilo 2x nast�elit ty�).  
Do  Vrbna  jsme  odjížd�li  se  st�íbrnými  medailemi na krku. Radost, smích a veselé halekání se ozývalo v šatn�
i v autech. 

Za pár dní nás za�aly svrb�t nohy, protože se blížil další turnaj, na kterém nás �ekal soupe� velmi v�hlasného 
jména... 

16. 12. 2012  po�ádal Šumperk 
Turnaje se zú�astnilo 6 mužstev – Šumperk „A“, Šumperk „B“, Loštice, Sigma Olomouc, Baník Ostrava 

a my. Vzhledem k nízkému po�tu mužstev se hrálo systémem každý s každým. Da�ilo se nám se st�ídavými 
úsp�chy, ale kone�né 3.místo je bezesporu  obrovským úsp�chem. Po vít�zství nad Sigmou v minulém turnaji 
jsme získali další cenný skalp: Vrbno p.P. - Baník Ostrava 8:1. Ano, nespletl jsem se, vy �tete také správn�. Je 
k tomuto výsledku co dodat??? N�kte�í z vás by si mohli �íct, že Baník p�ijel s nejhoršími fotbalisty z celé 
Ostravy a okolí, ale není to pravda. A ješt� jedna v�c: Ondra Zv�d�lík dostal cenu pro nejlepšího branká�e celého 
turnaje. Dom� jsme odjížd�li unaveni, ale spokojeni. 

Na turnajích nás reprezentovali: Ondra a Vojta Zv�d�líkovi, Romik Marek, Lukáš Buršík, Lukáš Klaus, Mira 
Šmach, Mat�j 	ehá�ek, Honza Orság, Adam Kožuch, Kuba Tomášek. 

HOŠI D�KUJEME, JEN TAK DÁL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Zahájení halové fotbalové sezóny fotbalové p�edp�ípravky r. 2005 a ml. 

Nový Malín 1. 12. 2012
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Ješt� bych cht�l pod�kovat všem rodi��m, kte�í pravideln� vodí své kluky na tréninky, jezdí na zápasy, smaží 
�ízky… 

Další  pod�kování  je  pro  firmy,  které  nás  podpo�ily jak finan�n�, tak hmotn�: p. Klí�, p. Pravda (T.W.I.), 
p. Horák (Litera), p. Zv�d�lík, p. Svobodová (He�manovice). 

Všem kluk�m, jejich rodinám a našim sponzor�m p�eji p�íjemné prožití svátk� váno�ních, hodn� zdraví,       
št�stí a osobních i sportovních úsp�ch� v r. 2013. 

                                                                                 Za sebe a kolegu Lukáše Buršíka sepsal Roman Marek 

To, že stolní tenisté um�jí dob�e zacházet s nejmenším bílým mí�kem na zeleném stole není asi nic 
p�ekvapivého. Jak jim to ale p�jde s volejbalovým, fotbalovým nebo t�eba basketbalovým mí�em? Tato 
myšlenka byla podn�tem k uspo�ádání Mí�ové olympiády, kterou p�ipravili �lenové oddílu stolního tenisu pro 
vrbenské d�ti. A myšlenka se z�ejm� líbila i d�tem, kterých se v ned�li 9. prosince sešlo v Sokolovn� rovných 
dvacet.  D�ti  si  mohly zasout�žit v netradi�ních disciplínách, p�i kterých si vyzkoušely mí�e r�zných velikostí. 
A tak ke slovu p�išly pingpongové mí�ky, mí�e na softtenis, volejbal, basketbal, badminton a také floorball. 
Mimo sout�žních disciplín, ve kterých šlo v�tšinou o p�esnost p�i st�elb�, nebo o �as p�i probíhání dráhy, si d�ti 
mohly vyzkoušet i vybíjenou, nebo t�eba „koloto�“ u pingpongového stolu. A protože se jednalo o olympiádu, 
byly na záv�r nejlepší d�ti odm�n�ny medailemi a diplomy. Ani d�ti, které na medaile nedosáhly, nep�išly 
zkrátka. Pro všechny byly nachystány drobné dárky, sladkosti a nápoje do „bezedných kelímk�“. 

Mí�ová olympiáda 

Šumperk 16. 12. 2012
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Byla to olympiáda, na které nebyl p�ekonán žádný sv�tový rekord, ale p�esto lze �íct, že se všichni dob�e 
pobavili a o to šlo p�i této akci p�edevším. 

Kategorie: mate�ská škola  Kategorie: 3.- 4. t�ída ZŠ   Kategorie: 5.- 6. t�ída ZŠ
1. Lucka Klí�níková   1. Kristýna Slavíková   1. Pavel Drtil 
2. Adélka Fišrová   2. Daniela Michálková   2. Vojt�ch F�ukal 
3. Eliška Martínková  3. Karolína Horská  3. Lukáš Bulava 
      4. Marek Ondra  
Kategorie: 1.- 2. t�ída ZŠ   Kategorie 7.-9. t�ída ZŠ  5. Jakub Koza 
1. Zuzana Švanová   1. Tereza Kopfová   6. Marian Danos 
2. Jakub Žiha   2. Tomáš Kory�an   7. Martina Hábová 
3. Petr Slavík   3. Barbora Horská 
4. Ond�ej Slavík 

Ota Slavík 

Deseti�lenná výprava student� a studentek vrbenského gymnázia, dopln�ná dv�ma trenéry, vyrazila minulý 
pátek do severo�eských Loun, aby se utkala se soupe�i z celé republiky o umíst�ní v mistrovském závod� a také 
o poslední body do po�adí �eského poháru. V mrazivém po�así na velmi t�žké trati dosáhla nejlepšího výsledku 
kadetka Eva Plani�ková (BikeSport Mohelnice), která i p�es pád v úvodu závodu dokázala vybojovat pódiové 
umíst�ní – 5. místo. V celkovém po�adí �eského poháru obsadila 6. místo. V kategorii žák� si vedli dob�e jak 
Mat�j  Pta�ník,  tak  Jakub  Rohá�ek.  Mat�j  Pta�ník  i  p�esto,  že byl týden p�ed závodem nemocný, dojel na 
10. míst�, a Jakub Rohá�ek, který je v kategorii teprve první rokem, dojel na míst� t�ináctém. V celkovém po�adí 
obsadil Rohá�ek 19. místo.  Na 16. míst� dojel po slabším záv�ru Vojt�ch Kmínek, který je žákem ZŠ ve Vrbn�. 
Družstvo žák� ACS Drak Vrbno ve složení Jakub Rohá�ek, Vojt�ch Kmínek, Št�pán Petruš, Jakub Šíbl a Adam 
Hlávka  obsadilo  v  po�adí  �eského  poháru  družstev  v  konkurenci  29  tým� z celé �eské republiky skv�lé 
10. místo.  

Cyklokrosové mistrovství 
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T�žkou pozici m�la v letošní 
sezón� juniorka Klára 
Škopcová. Juniorky 
v cyklokrosu nemají 
samostatnou kategorii,  jezdí   ve   
spole�né   kategorii  se  ženami.  
V  silné  konkurenci našich 
nejlepších žen obsadila Klára 
12. místo jako 4. juniorka. 
V celkovém po�adí �eského 
poháru obsadila 14. místo z 26 
žen.  

Vrcholem celého Mistrovství 
�R byl závod junior�. T�ch se 
na start postavilo t�icet. Stabilní 
jízdou se nejlepšího výsledku  
poda�ilo   dosáhnout    novému   
studentovi na gymnáziu  
Vaškovi Prejdovi, který dojel na 

15. míst�.  Technická  závada  zbrzdila  Ros�u  Brokeše, když v jednom z výjezd� p�etrhl �et�z. Po vým�n� kola 
a následné stíhací jízd� dokon�il závod na 16. míst�. Výpadek v záv�ru sezóny, zp�sobený nemocí, se podepsal 
na  výkonu  Jirky  Petruše.  V  posledních  kolech  padesátiminutového  závodu  mu již chyb�ly síly a dojel na 
19. míst�. Všichni  t�i  naši  junio�i  v  celkovém  po�adí  �eského  poháru figurují v druhé desítce- Ros�a Brokeš 
obsadil 12. místo, Václav Prejda 17. a Ji�í Petruš 18. místo.    

Tímto závodem skon�ila letošní cyklokrosová sezóna, cyklisté se však neukládají k zimnímu spánku, odloží 
pouze svá kola a za�nou se v�novat zimní p�íprav�. Na �adu p�ijde sportovní ch�ze a b�žky, v t�locvi�n� pak 
krom� oblíbeného florbalu i posilování. Tato p�íprava potrvá až do b�ezna, kdy za�ínají náro�ná jarní 
soust�ed�ní, na kterých musí cyklisté najezdit pot�ebné objemy, které potom spolu s všeobecnou p�ípravou zúro�í 
v silni�ní sezón� 2013, která za�íná v dubnu. 

   Alena Mlyná�ová  

Mohlo to být ješt� o n�co lepší, kdyby nevynechávali 
n�které vzdálen�jší závody. D�vody byly nejen 
ekonomické, ale i sportovní. Takový „výlet“ do 
st�edních, nebo i západních �ech v podstat� pozastavuje 
vývin    mladého   cyklisty.   Dlouhá,   n�kolikahodinová 
a nepohodlná cesta je v podstat� minusová.  Dvacet 
minut závodu a n�co na rozjetí a vyjetí v porovnání 
s n�kolikahodinovým tréninkem ve vývinu cyklisty 
prohrává, i kdyby byly výsledky hodn� dobré. A tak 
v��me, že se to mladík�m vrátí v pozd�jších letech. 

Nejlepších výsledk� dosahoval prakticky pravideln�
Jakub  Rohá�ek,  v  �eském  poháru skon�il na 19.míst�
a poslední mistrovský závod dojel jako t�ináctý. V tomto 
v�ku se mladíci ješt� rozd�lují na ro�níky a tak se ve 
svém ro�níku umístil jako t�etí v �R. Doufejme, že mu 
nestoupne sláva do hlavy a bude dále poctiv� trénovat, 
aby v dosp�losti dosáhl t�ch nejlepších výsledk�. 

Na 21. míst� v �eském poháru se umístil Vojta 
Kmínek a mistrák se mu povedl – byl na 16. míst�. 
Za�ínal s cyklistikou teprve na ja�e, stále ho �eká 
vylepšování techniky a stejn� jako Kubu i dlouholetý 
trénink. 

10. místo pro tým vrbenských žák� v �eském cyklokrosovém poháru 



46. strana

ZPRAVODAJ

T�etím, který se také zasloužil o body v sout�ži družstev je Št�pán 
Petruš. Mistrovský závod dojel na 22. míst� a v celkovém po�adí mu 
pat�í 33. místo. 

Adam Hlávka je p�edevším silni�á�em, s kluky však drží dobrou 
partu. 

Ješt� mladším žákem je Jakub Šíbl z Malé Morávky / dole v �ervené 
p�ilb�/, p�esto n�kolik závod� jel a dosáhl na 36. místo celkového 
po�adí. 

Šestým je Filip Škopec, který ješt� do �eského poháru nezasáhl, 
spokojil se jen se závod�ním v Oderském poháru. 

Tak velkou skupinu 
ve velmi podobném 
v�ku má pom�rn� málo 
tým�, d�ležitá je pro n�
i vzájemná rivalita, 
kamarádství i  šarvátky. 
Na vrbenském 
gymnáziu navíc trénují 
ješt� i s Mat�jem 
Ptá�níkem, který 
startuje za Mapei 
Olomouc. Tomu se 
poda�ilo desáté místo 
v Lounech, na mnoha 
pohárových závodech  
však nestartoval,  a  tak  
v  celkovém  po�adí  je 
až    hluboko.    Mladíci 
a ur�it� i jejich rodi�e si 
t�žko uv�domují kolik 
t�žké práce a od�íkání je 
�eká v jejich dalším 
sportovním život�, kde 
prvním m�že být vždy 
jen jeden. 

acsvrbno.estranky.cz      
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Horské chaty v oblasti Prad�du v dob� 2. sv�tové války 

Byly použity zápisky pana Václava Myšáka, 1. ná�elníka Horské služby v Jeseníkách. Sepsáno podle 
výpov�di bývalého pracovníka �echa, který byl zam�stnán u stavitelské firmy Franz Gritzner z Bruntálu. 
Pracovní pom�r trval od roku 1941 až do roku 1945.  

Tento pán za�al pracovat na Prad�du koncem �ervna 1942 a bydlel v kamenné chatce za rozhlednou, možná je 
to chatka, která je na starých pohlednicích ješt� p�ed výstavbou prad�dské rozhledny. Stav�la se takzvaná 
Poštovní chata, která s poštou nem�la nic spole�ného. Byla tam meteorologická stanice, kde sloužili t�i muži. Po 
válce se prom�nila v chatu s 50-ti l�žky i meteorologickou stanicí. Chata byla dokon�ena v hrubé stavb� v roce 
1943. V té dob� tam doty�ný muž pracoval jako kucha� a od roku 1944 pracoval zase jako kucha� na Kurzovní 
chat�,  kde byly ubikace a stáje. Byla to jednoposcho�ová budova, v prvním poschodí bydleli �eši zam�stnanci 
a dole Poláci a jedna ruská rodina, starší manželé se dv�ma syny 20 a 22 let. Rus se jmenoval Skarpan. �ech�
bylo 15 a Polák� 60. Pracovali na Vysoké Holi. Co tam stav�li, doty�ný neví. Jediná stavba, která byla na 
Vysoké Holi, byla p�íprava letišt� pro letadlo Storch a budování radaru, který m�l dosah asi 60 km. Z�stal tam po 
n�m jenom základ z betonu, na kterém m�l stát. M�l vážit asi 6 tun a p�ed koncem války byl odst�elen. Vedoucí 
„Láger fíra“ na Kurzovní chat� se jmenoval Brauner. Byl n�kde z okolí a byl prý velice hodný �lov�k, který 
nikomu neublížil. Vodu na Kurzovní chat� brali z tak zvané muldy, bývalé staré cesty na Švýcárnu. Rus musel 
celou zimu odhazovat sníh a prosekávat led. Stavitel vozil proviant na Ov�árnu na saních, tažených malými 
koníky, a odtud to Poláci vozili na saních na Kurzovní chatu. Kolem roku 1945 v dubnu se zam�stnanci za�ali po 
skupinkách z hor vytrácet, z�ejm� proto, že se p�ibližovala fronta. Název Kurzovní chata vznikl až po válce.  

Chata Barborka 
Ješt� v roce 1942 byly v letní sezón� v místech dnešní Barborky stáje, ve kterých spávali trempové, výletníci, 

jak �eši, tak N�mci. V roce 1943 byla teprve postavena chata a hned uvedena do provozu jako výcvikové 
st�edisko pro vojáky. Chata Ov�árna sloužila ke stejnému ú�elu. Ob� chaty fungovaly celoro�n�. Barborka 
nebyla p�ístupna civilist�m, ale Ov�árna byla stále p�ístupná jako turistická chata i �ech�m. Hostinská na 
Ov�árn� se jmenovala Sedlmayerová. M�la jako služky dv� Polky a jednu Ukrajinku. Název chaty Barborky 
vznikl až po válce.  

Rozhledna Prad�d 
V rozhledn� bylo pohostinství i nocleh. Hostinské se �íkalo frau Kellerová a m�la asi 13ti letého syna. M�la 

služku Mitzzi, a ta byla velice p�kná. Na Prad�du byla normální celoro�ní turistická sezóna. K dostání bylo pivo, 
�ízek, Ondrášovka a oplatky. Uzenin se prodávalo mén�. Hostinská chovala na Prad�du prase. Než byla první 
zabija�ka v roce 1943, tak se manžel hostinské, který p�ijel na dovolenou z fronty, ob�sil. V neckách, ur�ených 
pro vep�e, ho potom sváželi na Ov�árnu. Tohle se stalo v zá�í a už do té doby jednou napadl sníh. V lét�
zásoboval Prad�d bernardýn, který tahal ve vozíku �ty�i bedny Ondrášovek. Pes se jmenoval Karo. Jeden 
z meteorolog� šel pro vodu do studny a zabloudil ve sn�hové vánici. Byl ale zachrán�n díky bernardýnovi. Toto 
všechno  vypráv�la  frau  Kellerová.  Z�stávala  tam po celý rok. Za války v�bec na Ov�árnu nejezdily autobusy 
a i z Vrbna do Studánky se chodilo p�šky.  

Tyto informace získal od doty�ného pána pan Václav Myšák. Tento pán, který byl z Moravského Berouna, byl 
hospitalizován v nemocnici v Bruntále v roce 1968. 

Zpracoval Emil Kothánek 

,,K dobré knize je t�eba dobrých �tená��.“ /Victor Hugo/ 
… z populárn�-nau�né literatury 
1.: Cílek, V.:  Prohlédni si tu zemi: i když vidíme jen oby�ejné v�ci, stejn� toho vidíme hodn�. Praha: 
Doko�án, 2012. 
2.: Olbright, M.:  Pražská zima: osobní p�íb�h o pam�ti, �eskoslovensku a válce (1937-1948).  Praha: Argo, 
2012.
3.: ZEMAN, M.:  Zpov�	 informovaného optimisty: rozhovor s Petrem Žantovským. 	itka: �AS, 2012. 
4.: SALAMONY, S.:  1000 inspirací pro výrobu šperk�: korálky, tretky, p�ív�sky a �etízky.  Praha: Slovart, 
2011. 
5.: TOUŠLOVÁ, I.:  Toulavá kamera 14.  Praha: Freytag § Bernt: �eská televize, 2012.

Zajímavosti z historie jesenických hor 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v lednu 
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… pro d�ti a mládež 
1.:  SIMON, F.:  Darebák David a dinosau�i.  Praha: BB art, 2012. 
Darebákova škola. 

…z beletrie 
1.:  URBAN, M.:  Praga Piccola.  Praha: Argo, 2012. 
Historie jedné rodiny, jednoho m�sta a jedné továrny z doby konce Rakouska-Uherska a ve slavném dvacetiletí 
�eskoslovenské republiky tak, jak ji ve svých zápiscích zachytil libe�ský rodák ing. Berthold Neuman a do 
románové podoby p�evedl Miloš Urban. 
2.:  �ERNÁ, J.:  Ohnivá královna: bou�livá váše� císa�e Zikmunda.  Frýdek-Místek: Alpress, 2012. 
Být královnou je p�esn� to, po �em Barbora Celská touží. Když ji král Zikmund požádá o ruku, v�bec jí nevadí, že 
on je o dvacet let starší. Sice ji jako milenec okouzlí, ale láska brzy vyprchá. Z�stane jen touha po moci a 
bohatství. Po Zikmundov� smrti Barbora nepolevuje v boji o nadvládu, a když už se zdá, že získá všechno, poprvé 
v život� se opravdu zamiluje… 
3.:  HARPER, T.:  Rytí�i k�íže.  Praha: BB art, 2012. 
Rytí�i k�íže se vydali na svou první výpravu za osvobozením Jeruzaléma. Demetrios Askiates, který vojsko 
doprovází jako zmocn�nec byzantského císa�e, objevuje daleko za bojovou linií zavražd�né rytí�e. Pro� mají na 
zádech a na �ele krvavá znamení? Demetrios to musí zjistit, aby odhalil, kdo chce zasít neklid a svár mezi 
jednotlivé národy Boží armády.
 4.:  VÍTOVCOVÁ, L.:  Já a safari aneb Ženu ani slonem neutaháš.  Brno: Jota, 2012. 
 V sedmdesátých letech autorka bez váhání odlet�la s manželem a dv�ma d�tmi do rovníkové Afriky, kde její muž 
p�sobil jako expert Sv�tové organizace pro zem�d�lství a výživu a ona plnila roli hospodyn�. S patáliemi, které 
život v tropech p�inášel, se vyrovnávala po svém – vždy s humorem.  Mezi nájezdy v�eštících opic, vyhán�ním 
gekon� a šváb� z kuchyn�, starostí o vodu a schováváním manželových tenisových mí�k� p�ed zvídavými opicemi 
snila o divoké Africe. To se jí po t�ech letech života v Somálsku kone�n� splnilo – manžel ji vzal do Keni na 
safari. 
5.:  O´NEILL, P.:  Tr�n slune�ního boha.  Frýdek-Místek: Alpress, 2012. 
Hatšepsut nastupuje na egyptský tr�n a musí všechny p�esv�d�it, že i žena dokáže spravovat zemi a vládnout jí. 
P�es intriky nep�átel, sabotáže na stavb� paláce a vzpouru v jižních oblastech se jí to poda�í. Jen lásku 
k neurozenému Senenmutovi musí Hatšepsut tajit. A práv� ta m�že být p�í�inou jejího pádu.  
6.:  MARTIGLI, C. A.:  Kací�.  Frýdek-Místek:  Alpress, 2012. 
Na  konci 15. století, kdy �ím ovládá nevyzpytatelná rodina Borgi�, doufají Ferruccio de Mola a jeho manželka 
Leonora v klidný život na svém statku. Avšak nové zákony ve Florencii, neshody papeže s Medicejskými a jeden 
tajný spis je násiln� rozd�lí. Únos t�hotné Leonory má p�inutit Ferruccia prozradit tajemství všech tajemství… 
7.:  KEPLER, S.:  Sv�dkyn� ohn�.  Brno: Host, 2012. 
Policie p�i vyšet�ování komplikovaných p�ípad� ob�as využívá i pomoci spiritistických médií, není však známo, 
že by takováto spolupráce n�kdy p�inesla ovoce. Proto když na linku pro ve�ejnost zavolá Flora Hansenová a 
tvrdí, že ji navštívil duch zavražd�né dívky, nikdo jí nev�nuje pozornost. Hon na pachatele je plný ne�ekaných 
zvrat�. Každá nalezená odpov�� vede k dalším záhadám. A�koli pátrání dosp�lo do mrtvého bodu, policie 
telefonáty Flory Hansenové nadále ignoruje. Nejprve za svou informaci žádala peníze, nyní však jen úp�nliv�
prosí, aby ji vyslechli… 

… pro d�ti a mládež 
1.:  WEBB, H.:  Rose a kouzelníkova maska. Praha: CooBoo, 2012. 
Z královského paláce byla odcizena vzácná maska nep�edstavitelné kouzelné síly. Rose má podez�ení, že je to 
práce temných �arod�j� – a nebezpe�í je na obzoru. Snaha odhalit a zadržet zlod�je ji dovede do tajemných 
Benátek, kde nic není takové, jaké se na první pohled zdá. Dokáže Rose pomocí svých magických schopností 
získat masku d�íve, než bude Odhalena její skute�ná moc? 
2.:  BREZINA, T.:  V lese vlkodlak�.  Praha: Albatros, 2012. 
To co za�alo jako senza�ní piknik za svitu m�síce, se pro Erika prom�ní v horor. Z temného lesa se vyno�í 
postavy podobné vlk�m a unesou ho. P�i pátrání po Erikovi objeví jeho t�i kamarádi p�ekvapivou stopu… 
3.:  WALLIAMS, D.:  Babi�ka drs�a�ka.  Praha: Argo, 2012. 
Seznamte se s Benovou babi�kou. Je jako každá jiná: má bílé vlasy a silné brýle, nosí zubní protézu a 
naslouchátko, ráda hraje scrabble a chodí brzo spát. Až na to, že je…mezinárodní lupi�kou klenot� a má v plánu 
ukrást korunova�ní klenoty!

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

49. strana

ZPRAVODAJ

������������	��

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

�������&������#�������$���	���
 ���##��������'�����������#!���(��
)����#�&�##�������	����	�������
�����$�
�$	�	�#�*��!�����"(�
�
+��������������������"���
�$	��
��#������ ����������������
��
�$	��
�
&���
&��������#�	�������
#�������&���������,�!&#%����-��
�
��&���	����!#��.�#�����#��������
��
&�	�#� ����"����
��$����������

��� 
��������������
�������
	
��&���!������/0123456����(�

'$����
�$���������
����
�� 
#�7���4��#��
��2��#
����8
�������������
���(�2
���#���
��9����#!�
� ���
��������
�����

����������
�
��������(�
�

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

���
�����
�
�



50. strana

ZPRAVODAJ

Vítek   Me t el ka  Vrbno pod Prad�dem  

Ond�ej   �ur ák   Vrbno pod Prad�dem  

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

Ji�í   Mac e k   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov   

V�ra   J aš í �ko vá   Vrbno pod Prad�dem  

Ji�í   B al o un  Vrbno pod Prad�dem  

Jaroslav   H ánl   Vrbno pod Prad�dem  

Eliška   B ar sc ho vá   Vrbno pod Prad�dem  

Miloslav   P a�á k   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov   

Ji�í   Man�k   Vrbno pod Prad�dem   

Ji�í   Ko hut   Vrbno pod Prad�dem 

Miloš   J uri k   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov   

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

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

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

Cítí-li se v duši mlád, žije si na sv�t� rád“. 
Dne 5. ledna 2013 oslaví krásné kulaté narozeniny 

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

Všechno nejlepší, pevné zdraví a hodn� št�stí do dalších let p�ejí 
maminka, sourozenci a vnou�ata posílají velkou pusu. 

51. strana

ZPRAVODAJ

Rozlou�ili jsme se 

„Žij podle svého, m�j pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví.
Popíjej víno, písni�ku zpívej, s veselou náladou na sv�t se dívej“. 

Dne 25. ledna 2013 oslaví své krásné  
80. narozeniny náš tatínek a d�de�ek 

pan Stanislav Strká�
z Vrbna pod Prad�dem. 

Vše nejlepší a hlavn� hodn� zdraví  
p�eje dcera Jana a vnu�ky Jana s Pe	ulou. 

D�kujeme za ú�ast, projevy soustrasti 
 i kv�tinové dary všem p�íbuzným, p�átel�m,  

soused�m, známým a všem,  
kte�í se p�išli rozlou�it s naším drahým zesnulým 

panem Miloslavem Pa�ákem 
z Vrbna pod Prad�dem.  

D�ti Vilém, Na�ka a Daniel d�kují za vychování,  
za to, že byl v každé situaci vzorným otcem  

a byl svým d�tem vždy po ruce.  
D�kují za p�kné chvíle strávené s vnou�aty, které miloval.  

„To jediné d�ležité v život� jsou stopy lásky,  
které za sebou necháváme, když odcházíme“. 

D�kuji p�átel�m, své rodin�,  
d�tem Vilémovi, Na�ce, Danielovi a jejich partner�m  

za podporu zvládnout pro mne tak t�žké období. 
Jana Pešková 

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

s panem Ji�ím Ma�kem 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a tichou vzpomínkou zarmoucená rodina.  
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Vzpomínáme 

„Kdo byl milován – nezem�el, v našich srdcích žije dál“. 
Dne 7. ledna 2013 vzpomeneme 1. výro�í úmrtí 

pana Rostislava Tušky 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomínají manželka a d�ti 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. 
Pro Tebe p�estaly hv�zdy svítit a slunce h�át, 
ale kdo Tebe miloval, nep�estane vzpomínat“. 

Dne 7. ledna 2013 tomu budou 4 roky, kdy nás navždy opustil 

pan Alois Janoušek 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Za tichou vzpomínku d�kujeme.  
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.  

„Ut�ete slzy a op�t se sm�jte, tak si to p�eji a v dobrém vzpomínejte“. 
Dne 7. ledna 2013 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

a 15. února 2013 vzpomeneme nedožitých 75 let  

pana Mikuláše Slivky 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.  

„Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik bolesti,  
žalu a smutku z�stalo v srdcích t�ch nejbližších“. 

Dne 26. ledna 2013 vzpomeneme 2. smutné výro�í úmrtí 

pana Milana Burkarta 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova.  

S láskou vzpomínají maminka a sestry Libuše a Drahomíra s rodinami. 
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Prodám družstevní byt 3 + 1 
Vrbno pod Prad�dem, Nad Stadionem nebo vym�ním za byt 2 + 1 s doplatkem.  

Mobil 603 891 135 
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Inzerce 

Dne 29. ledna 2013 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

paní Zde�ky Horákové 
z Vrbna pod Prad�dem 

"Ráno, když slunce zemi navštívilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo. 
To, že �as rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v srdci bolest a vzpomínání." 

S úctou a láskou vzpomíná manžel Vladimír,  
syn Vít�zslav a dcera Pavla s rodinou. 
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