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Vážení �tená�i Zpravodaje, 

V m�síci lednu byla za ú�asti ve�ejnosti otev�ena jedna položka z okruhu 
otázek  na  téma,  které  projekty  ve  Vrbn�  pod Prad�dem ve�ejnost žádá 
a podporuje, které jsou d�ležité pro budoucnost a budou také udržitelné do 
dalších  let  a  sou�asn�  spadají  mezi  ty  zám�ry,  kde  se  nelze  spoléhat 
a o�ekávat vstup soukromého kapitálu. Tou ve�ejnou akcí mám na mysli 
prezentaci  pana  Zde�ka  Rybára  ve  St�eše  dne  10. 1. 2012  o  minulosti 
a sou�asnosti skate parku ve Vrbn� a hlavn� o tom, kam tento sport krá�í 
ve sv�t�, ale již i v �R. Tuto zajímavou prezentaci p�išlo shlédnout skoro 
50 osob, aktivní d�ti a mládež, provozující tento sport, n�kte�í rodi�e a také 
6 zastupitel�, v�etn� mne. 

Musím �íci, že nerudovská otázka „Kam s ním“ byla p�i �ad� jednání se 
zástupci  TJ Sokol, ale také s p�íznivci tohoto sportu, p�et�ásána n�kolikrát 
i v souvislosti s provozováním mobilního kluzišt�. V po�átcích existence 
kluzišt� bylo dohodnuto všemi stranami, že rampy z prostoru kluzišt�
budou na zimu posunuty a po úklidu vráceny na místo. Úmysl logický, ale 
praxe ukázala, že �asté st�hování ramp nep�idá jejich technickému stavu. 
Na druhou stranu umíst�ní skate parku na asfaltové ploše TJ Sokol není 
ideální z mnoha d�vod� (k�ížení provoz�, ur�itá hlu�nost provozu, 
nevyhovující podmínky pro zajišt�ní bezpe�nosti, údržby apod.). Základní 
otázka dosud vy�ešena nebyla, ale slíbili jsme si, že všichni zainteresovaní 
dají v nejbližší dob� dohromady reálné lokality pro p�emíst�ní skate parku 
ale již v nové podob�, v�etn� moderních prvk�. 

Budeme rádi, když se vrbenská ve�ejnost bude zajímat o genezi tohoto 
zám�ru. Dob�e provedená p�íprava je nejd�ležit�jší a také vidíme, že tento 
sport se i Vrbn� za�íná rozši�ovat a získávat oblibu u d�tí i mládeže. Bylo 
by škoda nevyjít vst�íc a napomoci vytvo�ením podmínek op�tovnému 
rozvoji této volno�asové aktivity ve Vrbn� p. P., obzvlášt� máme-li 
partnera v podob� „zdravého jádra“ kolem pana Zde�ka Rybára. 

Prvotní p�edstavu si m�žete ud�lat na fotografiích. 

Helena Kudelová 
starostka

Slovo starostky 
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V m�síci lednu RM projednala následující záležitosti: 

RM  r o z h o d l a: 
- o uzav�ení „Smlouvy na realizaci služeb – zimní údržba“ pro období 01-03/2013 mezi objednatelem 

M�stem Vrbno pod Prad�dem a zhotovitelem TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., 
- o sepsání „Dodatku �.5 ke Smlouv� �.3/2008/VP“ – prodloužení doby umíst�ní reklamních tabulí do 

31.12.2013 pro prodejnu Albert Vrbno pod Prad�dem, 
- o vyhlášení zám�r� na pronájem �ásti pozemku p.�. 198/1 o vým��e 700 m2 v k.ú. Železná pod Prad�dem, 

pozemk� p.�. 427 a 428 v k.ú. Železná pod Prad�dem a pozemk� p.�.452,451/2 a 448 v k.ú. Mnichov pod 
Prad�dem, 

- o uzav�ení „Dodatku �.8 k nájemní smlouv� �.28/2002 o pronájmu objekt� kotelen“, 
- o uzav�ení Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi M�stem Vrbno pod Prad�dem a Technickými 

službami Vrbno s.r.o.. 

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

projednávání p�estupk�
- návrh rozpisu rozpo�tových zm�n �.7 v rámci Od – Pa do položek, 
- rozpo�tový výhled sestavený na roky 2013-2017, 
- ud�lení souhlasu s uzav�ením podnájemní smlouvy na byt �. 122, ul. Krej�ího 487 ve Vrbn� pod 

Prad�dem. Žadatel – nájemce bytu Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., 
- umíst�ní plošiny pro t�lesn� postiženou osobu v dom� �p. 429 na ul. Ve Svahu, 
- podání žádosti o dotaci na SFŽP projektu „P�írodní zahrada“ 
- p�ijetí finan�ního daru ve výši 4.335 K� pro Dps Vrbno, 
- rozpis rozpo�tu na rok 2013 v podrobném �len�ní, 
- vyhlášení grant� m�sta na rok 2013 pro oblast kultury a sportu, 
- pronájem pozemku p.�. 1628 o vým��e 9325 m2 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem Prad�dskému lesnímu 

závodu a.s. za ú�elem hospoda�ení, 
- p�evod práv a povinností k bytu �. 503 na ul. Krej�ího �p. 488 z Antonína Jedináka na Helenu 

Schoblovou. 

RM  v z a l a  n a  v � d o m í: 
- informaci  o  vývoji  p�íjm�  –  sdílených  daní,  rekapitulaci p�íjm� a výdaj� a výsledky hospoda�ení za 

1-11/2012, 
- „Oznámení Ministerstva životního prost�edí o návrhu Zm�ny �.1/2012 plánu pé�e o NPR Prad�d na 

období 2006-2015. 

RM  n e s c h v á l i l a: 
- p�id�lení dotace pro Sdružení Linka bezpe�í, 
- zám�r „Za�ízení ke sb�ru, výkupu a využívání odpad� – sb�rna PENTA STEEL GROUP CZ s.r.o.. 

   Ing. Lasota Miloš, místostarosta 

Kam s odpadem? Na recykla�ní dv�r
Ve snaze o co nejlepší t�íd�ní odpad� byl v záv�ru roku rozší�en recykla�ní dv�r TECHNICKÝCH SLUŽEB 

VRBNO s.r.o. v místní �ásti Mnichov a nyní funguje na ploše zhruba jednoho tisíce metr� �tvere�ních. Lze tady 
uložit tradi�ní suroviny, jako papír, sklo i plasty s tetrapakovými krabicemi. Krom� toho jsou zde umíst�ny 
velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, sm�sný komunální odpad, objemný odpad, stavební 
su� a pneumatiky (motorista jen uhradí poplatek v p�ijatelné výši). M�žete zde zdarma odložit také 
elektrotechniku, která už dosloužila, ale musíte ji p�ivézt kompletní. Jde o televize, po�íta�e, pra�ky, ledni�ky, 
mikrovlnné trouby, drobné elektrospot�ebi�e, zá�ivky, baterie do spot�ebi�� i autobaterie. TS Vrbno také 
vykupuje železo a barevné kovy. V roce 2012 zde bylo vyt�íd�no 630 tun odpad�. Podnikatelé a ob�ané okolních 
obcí za využití služeb recykla�ního dvora platí. Recykla�ní dv�r je otev�en v pracovních dnech od 9 do 16:30 
hod a navíc v sobotu od 9 do 11 hodin. 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 

Zprávy z radnice 
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Zám�r z�ízení sb�rny odpad� radní odmítají
Rada m�sta na svém �tvrte�ním zasedání 17. ledna vyjád�ila nesouhlas se zám�rem spole�nosti PENTA 

STEEL GROUP CZ s.r.o. z�ídit v katastru Vrbna pod Prad�dem provozovnu pro sb�r, výkup a využívání odpad�. 
Uložila majetkoprávnímu odboru v zákonné lh�t� odeslat Krajskému ú�adu Moravskoslezského kraje námitky. 
Tento druh služby je ve m�st� v dosta�ující mí�e zajišt�n, a to hned t�emi subjekty. Radním vadí, že by 
provozovna vznikla v bezprost�ední blízkosti obytného domu, p�eprav�  deklarovaného množství 
zpracovávaného odpadu v�etn� odpadu nebezpe�ného nevyhovuje místní komunikace aj. Rada sou�asn� vzala na 
v�domí informaci o námitkách, podaných majiteli byt� sousedícího obytného domu v rámci probíhajícího �ízení 
krajského ú�adu. Ve�ejnost se mohla k zám�ru investora vyjád�it do 27. ledna Krajskému ú�adu MSK, informace 
byla vyv�šena v aktualitách internetových stránek m�sta Vrbna pod Prad�dem i na ú�ední desce v�etn�

elektronické. 

Zadejte si místa na m�stský Kv�tinový bál
V po�adí 16. ples m�sta a m�stských organizací se letos ponese v duchu 

Kv�tinového bálu. Uskute�ní se v pátek 22. b�ezna od 20 hod ve spole�enském 
sále Klubu Mír. Vstupenky v cen� 333 K� si m�žete zakoupit nebo závazn�
rezervovat od za�átku února na radnici u p. Musilové (tel. 554795151). Podobn�
jako p�ed rokem jsou vstupenky slosovatelné, i tentokrát p�jde o hodnotné ceny. 
První cenou je my�ka nádobí, druhou mobilní telefon a t�etí víkendový pobyt pro 
dva na romantickém míst�. Vyhodnotíme také nejstylov�jší outfit - kv�tinový 
od�v �i dopln�k, t�šit se m�žete na tombolu. K tanci a poslechu bude hrát ABBA 
Revival, Jennifer Lopez Revival, Roy Orbison Revival a zábavná kapela, sv�j 
oblíbený styl si tady najde opravdu každý.  

Své sout�žní fotografie posílejte do konce února
Blíží se uzáv�rka naší fotosout�že Lidé na Vrbensku mým objektivem. Jejím 

mottem je zachytit �lov�ka v r�zném prost�edí p�i r�zných aktivitách a máte 
poslední týdny na to poslat nám své sout�žní práce a vyhrát hodnotnou cenu. 

Vyhlašovatelem  sout�že  je  M�sto Vrbno pod Prad�dem. Sout�ž probíhá od 
1. dubna 2012 do 28. února 2013, ú�astnit se jí mohou ob�ané m�sta i ostatní 
ve�ejnost. Do sout�že se p�ijímají jednotlivé fotografie (max. 10 r�zných snímk�
od jednoho autora). Je na výb�ru autora, zda dokumentuje �lov�ka p�i práci, 
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zájmových aktivitách, sportu, koní�cích…téma je skute�n� široké. Sout�žící mohou zasílat fotografie jednotliv�
nebo v r�zných souborech �i všech deset fotografií naráz. Dáváme p�íležitost fotograf�m ukázat lidi na Vrbensku 
v prom�nách ro�ních období, nebo zachytit zajímavé okamžiky jejich každodenního života. 

Autor fotografií ru�í za to, že lidé na jeho snímcích s focením i využitím fotografií pro výstavu,  p�íp. 
propagaci m�sta, souhlasí . 

Velikost fotografií:  
- digitálních min. 500 kB - max. 5 MB 
- klasických (�ernobílé i barevné) velikost min. A5 - max. A4.  
Každou fotografii pojmenujte. Údaje o autorovi p�iložte do obálky k fotografiím �i k CD. P�i zaslání 

elektronickou poštou vložte údaje o autorovi (jméno, p�íjmení, adresa, v�k). 

Vše m�žete zaslat: 
- poštou na adresu M�Ú Vrbno pod Prad�dem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Prad�dem 
- emailem na adresu podatelna@vrbnopp.cz 
- osobn� na podateln� m�stského ú�adu, nejpozd�ji do 28. 2. 2013. 
Fotografie budou postupn� - jak budou p�icházet - vyv�šovány na webových stránkách m�sta www.vrbnopp.cz  

Návšt�vníci internetových stránek budou moci v ur�ený �as hlasovat, které fotografie se jim líbí nejvíce. 
Hlasování bude spušt�no 1. 3. 2013, a ukon�eno 30. 4. 2013. 

Vít�z bude odm�n�n digitálním fotoaparátem, pro vít�ze vzešlého z hlasování návšt�vník� webových stránek 
bude p�ipravena hodnotná knižní cena. Nejlepší a nejzajímav�jší fotografie se p�edstaví na výstav� v Galerii na 
radnici. 

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

Pohádkov� krásná zima láká na lyže i úplné za�áte�níky
Podmínky pro lyžování jsou skv�lé jak pro p�íznivce alpského lyžování, snowboardingu, jízdy na 

snowscootech i b�žkách. Vrbenská sjezdovka je kvalitn� upravena a upravují se také oblíbené b�žka�ské trasy 
kolem Vrbna. Ve Skiarén� Vrbno se lyžuje také p�i um�lém osv�tlení, nabízejí tady také lyža�skou školu a další 
služby, autem se dostanete prakticky až pod sjezdovku (více informací na www.skiarenavrbno.cz) Pokud se 
chystáte do bílé stopy, profily tratí i aktuální informace najdete na nových stránkách www.peras-ski.cz. Lyža�ské 
stezky jsou udržovány s využitím rolby �i místy sn�žným skútrem se stopova�em. 

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

Co by jinde za to dali, moci lyžovat ve m�st�
Jen co se p�íroda kolem Vrbna pod Prad�dem schoulila pod sn�hovou duchnou a zajásali p�íznivci alpského 

lyžování, snowboardingu i b�žka�i, avizují nadšenci pro zimní sporty problém. Problém, p�iznejme, letitý: strojn�
upravené stopy b�žka��m ni�í bu� z neznalosti nebo dokonce úmysln� ostatní ve�ejnost. P�ší turisté, pejska�i, 
lidé na sn�žnicích, rodi�e táhnoucí d�ti na sá�kách, jezdci na koni a v poslední dob� bohužel také p�íznivci 
�ty�kolek, motorek a silných voz�. Kdo zakusil, jaké to je špicí b�žky narazit do zledovat�lé hroudy hlíny �i 
sn�hu, rozjet psí exkrementy skluznicí a t�eba si ješt� ušpinit botu, nebo brzdit p�i sjezdu v bílé stop�, když se 
naproti vám t�žkopádn� sune ve stop� sváte�ní turista, ten chápe rozho��ení b�žka��. A hlavn� t�ch, kte�í trasy 
kolem Vrbna upravují rolbou nebo skútrem se stopova�em. Ona totiž strojní úprava tratí stojí peníze, tedy dost 
pen�z.  Z  kapes  nás  všech.  N�kdy  k  náprav�  sta�í  málo:  zastavit  a  slušn�  požádat,  aby lidé stopy neni�ili 
a nekradli b�žka��m požitek z jízdy. Jindy se p�ece jen ale setkáte s nepochopením a odsudkem, �i vyložen�
nadávkami. Je to ovšem i proto, že se na n�kterých trasách v zim� po�ítá práv� jen s b�žka�i. Jakoby ti druzí sem 
m�li vstup zakázán, byli druho�adými ob�any nehodnými pozornosti, nebo by m�li lézt mezi startem a cílem své 
cesty po kolena ve sn�hu a nejlépe ješt� úpln� mimo stezky. Více pochopení, to pot�ebujeme na obou stranách, a�
svištíte �i stoupáte na b�žkách, nebo jste se vydali na p�ší procházku �i projíž�ku v ko�ském sedle. �ty�kolky, 
terénní auta a motorky samoz�ejm� na b�žka�ské trasy nepat�í v�bec, proto pokud je tady vidíte vyvád�t a ni�it 
stopy, pokuste se situaci zdokumentovat. Fotografie m�žete zaslat na email provozovatele tras info@peras-ski.cz  
Na internetových stránkách www.peras-ski.cz krom toho najdete aktuální informace, které trasy jsou bezvadn�
upraveny a též profily tras. A pokud dáváte p�ednost snowboardu, �i carvingovým lyžím nebo snowscootu, pro 
vás jsou veškeré pot�ebné informace a aktuality zve�ejn�ny na stránkách www.skiarenavrbno.cz . Máme tady 
parádní podmínky k lyžování i odpovídající servis – co by lidé jinde dali za to moci lyžovat p�ímo ve m�st�!       

Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí M�Ú Vrbno p. P. 
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Jitka Musilová, odbor vnit�ních v�cí 

M�sto Vrbno pod Prad�dem vyhlašuje granty 
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List The New York Times doporu�uje �tená��m Jeseníky
Prestižní list The New York Times za�adil Jeseníky jako jediné z �eské republiky mezi 46 destinací, které 

doporu�uje svým �tená��m k návšt�v� v roce 2013. Vizitku s krátkým návratem do historie lázní Karlova 
Studánka i p�ipomenutím oblíbeného, ve�ejn� p�ístupného pramene v pitném pavilonu �i �istoty ovzduší 
doprovází informace o popularit� lyžování v naší destinaci a také harmonická fotografie Karlovy Studánky pod 
sn�hovou duchnou. Foto po�ídila Lydie Gigerichová, vizitku podepsala Sarah Wildman. Deník p�ipomíná také 
lé�ebný  pobyt  prvního  �eského  prezidenta  Václava  Havla  v  Karlov� Studánce. Mezi 46 tipy pro dovolenou 
v listu  The  New  York Times jsou i pro nás hodn� exotická místa, ale Jeseník�m to tady opravdu sluší. 
Informaci o zve�ejn�né vizitce v NY Times jako první zve�ejnila Moravská tisková agentura na stránkách 
Euroregionu Prad�d pro cestovní ruch – rodinném portále www.jeseniky-rodina.cz  a následn� informaci 
zve�ejnily �eské deníky, �eská televize a další média. 

Jak se vlastn� Jeseníky a láze�ská obec Karlova Studánka dostaly mezi 46 destinací doporu�ovaných listem 
The  New  York  Times  k  návšt�v�  v  roce  2013?  P�e�t�te  si  jímavý  p�íb�h,  který  se  za�al psát ješt� p�ed 
2. sv�tovou válkou,  p�íb�h  holocaustu  a  nenapln�né  životní  lásky.  P�íb�h jsme pro vás získali od Pavla Ku�i 
z Krnova, �lena ob�anského sdružení Krnovská synagoga. Tak se potichu za�t�te...  

Znáte osudy Scheftelových z Opavy? Ozv�te se Sarah
Televize, noviny i infoservery se v t�chto dnech podivují, jak se Karlova Studánka v Jeseníkách dostala mezi 

46 míst sv�ta, jež v roce 2013 doporu�ují navštívit The New York Times. Pod komentá� k fotografii ze slezských 
lázní se podepsala Sarah Wildman a �eská média ji citují. Lámou si však hlavu, jak v�bec tato americká 
noviná�ka hory na východ� �eských zemí objevila. Tady je odpov��: za vším stojí minulost jejího rakouského 
d�de�ka a jeho láska k dívce z Opavy. Ta se pozd�ji stala ob�tí holocaustu (šoa).  

Euroregion Prad�d informuje 
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Sarah Wildman zavítala do �eska v �íjnu 2012 hledat osudy milé svého d�dy. Já jsem jí sloužil jako tlumo�ník 
a pr�vodce po Praze, T�ebí�i, Opav�, Krnov� a také v polském m�ste�ku Głubczyce. Navšt�vovali jsme archivy 
a mluvili s pam�tníky, Sarah také cht�la vid�t ulice a krajinu, prost�edí a pozadí p�íb�hu, který p�ijela zpracovat. 
Pro Sarah v raném stadiu t�hotenství byl program dost náro�ný a tak moje máma, krnovská d�tská léka�ka, 
podpo�ila m�j návrh zrelaxovat se na jeden den v lázních Karlova Studánka. Sarah byla nadšená z �istého 
vzduchu  a  krásné  d�ev�né  architektury,  byla  se  podívat  i  v  hotelu Slezský d�m, kde se lé�il Václav Havel, 
a absolvovala koupel v místních minerálních vodách. Ob�d si zvolila v hotelu Singer v Ludvíkov� a dárky pro 
rodinu a p�átele nakoupila ve vitrážové manufaktu�e Ivety Strnadové ve Vrbn� pod Prad�dem, kde ji zaujala 
obchodní zna�ka "Jeseníky, lokální produkt." Sa�in manžel totiž pracuje v ekologickém poradenství vládní 
administrativy ve Washingtonu. 

Sa�in d�de�ek i jeho milá, Valerie Scheftel z Opavy, vystudovali medicínu na univerzit� ve Vídni, promovali 
spole�n� roku 1938 jen n�kolik dní p�ed násilným p�ipojením Rakouska k nacistickému N�mecku. Oba byli Židé. 
Sa�inu d�de�kovi se poda�ilo vy�ídit víza do USA, ale jeho milá odmítla jet s ním. Valerie Scheftel (narozena 
1911) byla jediným potomkem své ovdov�lé matky a vrátila se proto dom�. Scheftelovi m�li obchod 
na opavském Horním nám�stí. "Pokud n�kdo z �tená�� ví cokoli bližšího o této rodin� a jejích osudech, budu 
velmi vd��ná za další st�ípek do mozaiky, kterou skládám," �ekla Sarah Wildman. Nacisté Scheftelovým obchod 
zabavili (ukradli) a rasové zákony je vy�lenily ze spole�nosti. V t�žké dob� jim pomáhala jejich bývalá 
zam�stnankyn�, sudeton�mecká k�es�anská p�ítelkyn� Maria Richter z Leskovce nad Moravicí. Místo, kde 
stával její d�m, je dnes zatopeno p�ehradou Slezská Harta. Práv� z této doby se dochovala korespondence zoufalé 
Valerie s jejím bývalým p�ítelem. Sarah Wildman dopisy objevila až po smrti d�de�ka v jeho poz�stalosti. 
A rozhodla se pátrat: Zjistila, že se Valerie i se svou stárnoucí matkou nakonec p�est�hovala do Berlína, kde pak 
pe�ovala o pacienty v židovském domov� d�chodc�. Odtud nastoupila transport do Osv�timi, kde byla 
zavražd�na. Práv� osvobození vyhlazovacího tábora v Osv�timi-B�ezince (Auschwitz-Birkenau) 27. ledna 1945 
nyní op�t p�ipomene Mezinárodní den památky ob�tí holocaustu. 

Sarah Wildman navštívila také synagogu v Krnov�, jež jako jediná v �eském Slezsku nebyla nacisty zni�ena. 
Budova s unikátními interiéry ve špan�lském islámském stylu bude od �íjna letošního roku sloužit novému 
židovskému kulturn�-vzd�lávacímu centru pro Moravskoslezský kraj. V Karlov� Studánce si americká noviná�ka 
zakoupila i bylinný likér Prad�d, který s židovskou historií Krnova i kraje p�ímo souvisí. Likér Prad�d 
(Altvater) v dob� rakousko-uherské monarchie vynalezl a vyráb�l podnikatel Siegfried Gessler, �len 
tehdejší  Židovské  náboženské  obce  v  Krnov�  (Jägerndorf).  Práv�  na židovské vynálezce a pr�myslníky 
v �eských zemích (Kolben v Praze, Moser v Karlových varech, Rothschild ve Vítkovicích atd.) se zam��í stálá 
expozice, kterou pro krnovskou synagogu p�ipravuje Federace židovských obcí v �R. 

Dodám  ješt�,  že  slovo  "Karlsbrunn"  zná v�tšina Izraelc�, jejichž rodi�e odešli z Krnova a s nimiž jsem 
v kontaktu. P�íslušníci t�chto p�ti rodin p�ijedou letos v �íjnu na slavnostní otev�ení zrekonstruované 
krnovské synagogy. Sice v�tšinou nev�dí, co p�esn� "Karlsbrunn" je a jak to tam vypadá, ale všichni to jméno 
znají z d�tství -  slyšeli  jej  od  rodi��,  kte�í  vzpomínali, jak do Karlovy Studánky jezdili v ned�li na výlet �i se 
v zim� i lét� rekreovat. Stejn� jako Sarah jsou také moc rádi, že m�sto Krnov schválilo realizaci tzv. 
stolperstein�, tedy drobných desti�ek v dlažb� p�ed domy, kde ob�ti šoa p�ed transporty do tábor�
naposledy žily. Paní Wildman do Prahy p�ijela vlakem z Berlína, kde také pátrala po osudech Valerie Scheftel. 
Sv��ila se mi, jak dobrý m�la pocit, když vid�la, jak si Berlí�ané takto p�ipomínají své zmizelé sousedy, jak je 
Berlín t�chto nenápadných desti�ek plný.                         

 Pavel Ku�a, 17. 1. 2013  

D�kujeme Pavlu Ku�ovi za p�íb�h, který napsal pro náš rodinný portál, i za jeho fotografie. Pokud máte 
informaci, která zapadne do mozaiky skládané noviná�kou Sarah Wildman, budeme rádi, když se ozvete: email: 
swildman@gmail.com, pavel.kuca.cz@gmail.com nebo p�es naši Violu: viola@jeseniky-rodina.cz .  

MTA, 19. 1. 2013 

Jeseníky jsou p�itažlivé pro rodinnou rekreaci, seniory i pro firmy
Na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2013 v Brn� p�edstavil Euroregion Prad�d novou �adu turistických 

pr�vodc� a další nové tiskoviny. Jedná se o druhou �adu marketingových tiskovin p�ipravených s finan�ní 
podporou Moravskoslezského kraje a Evropské unie. Po úsp�chu pr�vodce Jeseníky – Léto s Violou, které byly 
rozebrány v krátkém �ase, p�išlo na sv�t druhé, aktualizované vydání. S ním byl vydán nový pr�vodce Jeseníky 
– Jaro a podzim s Violou, nová turistická mapa Jeseník� s vyzna�enými atraktivními místy, které by turisté 
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nem�li minout. Kolekci nových tiskovin dopl�uje typov� nová brožura, zam��ená na firemní a business 
turistiku, tedy nabídky pro firmy, které po�ádají obchodní jednání, firemní setkání pro své týmy nebo tréninky 
mimo sídlo spole�nosti. Najdou tady celistvé informace o vhodných konferen�ních prostorách i nabídce služeb 
konkrétních hotel�, penzion� a horských chat, které získaly certifikaci Asociace hotel� a restaurací �R. Business 
brožura p�edstavuje nabídku také obrazem, dopln�na je tipy pro adrenalinové zážitky, poznávání zajímavých 
míst. 

Euroregion Prad�d vydal nové turistické 
pr�vodce ve �ty�ech jazykových mutacích a novou 
turistickou mapu ve všech vybraných jazycích – 
�esky, anglicky, n�mecky a polsky. Zam��il se 
zejména na nabídku pro rodiny s d�tmi a pro 
seniory,  ty  vyznávající  aktivní  formy  odpo�inku 
i návšt�vníky, kte�í do Jeseník� p�ijížd�jí za 
odpo�inkem a relaxací �i posílit zdraví v lázních. 
Brožury jsou ur�eny pro informa�ní centra v �eské 
republice a dostanou se samoz�ejm� také do 
zahrani�í a na veletrhy cestovního ruchu. Na tom 
prvním, na Regiontouru, novou �adu zda�ilých 
tiskovin p�edstavily �leny projektového týmu 
destina�ního managementu Euroregionu Prad�d. 
Na pozadí informa�ního stánku Jeseník� se 
promítaly vizitky listu The New York Times pro 
cestování v roce 2013 i s vizitkou obce Karlova 
Studánka a Jeseník�.  

MTA 

Fota: Pavel Ku�a 
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Ve dnech 6. 1. až 12. 1. 2013 se Skiarena Vrbno stala hlavním d�jišt�m �esko-polského projektu Jeseníky pro 
všechny.  Celkem  21  d�tí  ze Základní školy Janá�kovo nám�stí v Krnov� a 30 d�tí z polského Zespólu Szskol 
w   Prudniku    se   setkalo   na   lyža�ském svahu   ve   Vrbn�   pod   Prad�dem   p�i   spole�né   výuce   lyžování 
a snowboardingu. Výuku lyžování si vzala pod patronát místní lyža�ská škola Fun-line a už po t�ech dnech byly 
patrné    viditelné   pokroky   i   u   úplných   za�áte�ník�.   Co   se   d�ti   p�es   týden   nau�ily,   mohly   
zúro�it v záv�re�ném spole�ném závod� ve slalomu, kde si t�i nejlepší hoši i dívky na stupních vít�z� odnesli 
ocen�ní  v  podob�  poháru,  ostatní  pak  ú�astnické  diplomy  a upomínkový dárek. Spole�né aktivity probíhaly 
i mimo svah, a tak �eské i polské d�ti navštívily  nap�.  Karlovu  Studánku  nebo Wellness centrum v Bruntále. 
Spokojenost mezi ú�astníky kurzu byla i s ubytováním, které poskytli Hotel Stone a Penzion u Hradil�. D�ti si 
odnesly spoustu zážitk� a tak je pravd�podobné, že nebyly ve Vrbn� pod Prad�dem naposledy.       

Po�ádající ob�anské sdružení SANO o.s. si pochvalovalo výborné podmínky a zázemí, které ve Skiaren�
Vrbno nalezlo. Svah byl po celou dobu vzorn� p�ipraven a v rámci st�ede�ního ve�erního lyžování se na pokroky 
svých ratolestí p�ijely podívat také n�kte�í rodi�e. 

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, „P�ekra�ujeme hranice“. 
Bc. Michal Kafura, projektový manažer 

P�išli jste n�kdy do kontaktu s osobami, které mají soub�žnou ztrátu zraku a sluchu v r�zném rozsahu? Víte, 
že existuje ob�anské sdružení LORM - Spole�nost pro hluchoslepé, na které se tito lidé mohou obrátit? 

Pokud byste cht�li získat základní informace o této problematice, nabízíme vám aktualizované vydání brožury 
„Hluchoslepí mezi námi“  s CD-ROMem, na kterém jsou p�íb�hy zajímavých a slavných osobností ze sv�ta 
hluchoslepých. Brožuru i CD-ROM si m�žete p�j�it v naší  m�stské knihovn�. 

Sou�asn� se m�žete obrátit v našem kraji na: Poradenské centrum Ostrava, Sociální služby v rámci m�sta 
Ostrava  a  Moravskoslezského  kraje,  Odstr�ilova  269/4,  702 00  Ostrava –  Moravská  Ostrava (5. patro), 
Mgr. Martina Ku�erová, mobil: 777 764 195, e-mail: ostrava@lorm.cz  

Hana Jank�

�esko-polské lyžování ve Skiaren� Vrbno 

Informace z knihovny 
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Pod�kování pat�í i koledník�m, 
kte�í u každých dve�í krásn� zazpívali 
a pop�áli požehnaný nový rok 2013. 
Letos koledovali: Adélka Chudová, 
Nina   Reichlová,   Ani�ka  Skrutková 
a Barborka Urbánková. 
  

Letošní T�íkrálová sbírka v Karlov�
Studánce �iní 8 562,- K�. 

V lo�ském roce koledníci 
vykoledovali  6 138,- K�. 
  

40 % z �ástky se použije na po�ízení 
kompenza�ních pom�cek pro naše 
spoluob�any. 
  

Vedoucí skupinek: Pavla Skrutková 

Žena nemohla ani chodit, n�kolikrát skon�ila na chodníku 
Na základ� oznámení vyjela hlídka vrbenských policist� t�icet minut po p�lnoci 9. 1. 2013 na ulici Jesenickou 

ve  Vrbn� pod Prad�dem, kde se m�la nacházet žena, která opakovan� upadla na chodník, nebyla schopna ch�ze 
a byla pravd�podobn� v siln� podnapilém stavu. Na míst� policisté skute�n� nalezli 59letou ženu, která budila 
svým  chováním  ve�ejné pohoršení a to v d�sledku velmi silné opilosti. Provedená zkouška na alkohol vykázala 
u ní hodnotu 2,24 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k nep�íznivému mrazivému po�así, nemožnosti p�edání 
ženy do pé�e blízké osoby a d�vodné obav�, že by mohla ve svém jednání pokra�ovat a tím ohrozit své zdraví 
nebo život, byla následn� eskortována na PAZS v Opav� k vyst�ízliv�ní. Žena se svým chováním dopustila 
p�estupku proti ve�ejnému po�ádku.    

Nehodovost na Bruntálsku
V úterý 15. 1. 2013 pravd�podobn� v pr�b�hu ranních hodin dosud neznámý �idi� p�i projížd�ní  m�stem 

Vrbno pod Prad�dem po silnici ulice Jesenická v k�ižovatce na obec Vidly narazil do dopravního zna�ení. P�i 
st�etu dosud nezjišt�nou �ástí vozidla došlo k poškození dopravní zna�ky p�ikázaný sm�r jízdy.  

komisa� por. Ing. Ivana K�ištofová 

Pod�kování za št�drost a milé p�ijetí u všech dárc� v Karlov� Studánce 
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Informace pro uchaze�e o studium
Již v lo�ském školním roce byla schválena novela školského zákona a došlo ke snížení po�tu podávaných 

p�ihlášek ke studiu na st�ední školy na dv�.  
P�ihlášky musí být zaslány na st�ední školy do 15. 3. 2013. 
Kritéria p�ijímacího �ízení na naši školu najdete na www.sgvrbno.cz, v rubrice ŠKOLA – DOKUMENTY. 

Den otev�ených dve�í
Všem zájemc�m jsme k dispozici v pond�lí 11. 2. 2013, kdy je ve škole den otev�ených dve�í. Žáci 

s rodi�i mohou navštívit výuku, mohou si prohlédnout školu a získat další pot�ebné informace o chodu 
naší školy.  

Rádi Vás uvidíme ����

Maturitní ples
Všechny srde�n� zveme na tradi�ní maturitní ples, který se koná 8. 2. 2013. Jako každý rok nejd�íve prob�hne 

šerpování maturant� starostkou m�sta a vyhlášení nejlepších sportovc� za rok 2012. Pak již následuje volná 
zábava. K tanci nám bude hrát hudební skupina Mirabel . V prodeji máme poslední vstupenky.  

Informace se sportovního klubu
Krajský závod v b�hu na lyžích v Nové Vsi 
Sportovní klub p�i gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem po�ádal 29. prosince 2012 krajský závod v b�hu na 

lyžích. Vzhledem k špatným sn�hovým podmínkám ve Vrbn� byli organizáto�i nuceni p�eložit závod na Novou 
Ves u Rýma�ova.   Na start se postavila necelá stovka závodník� ve 14-ti kategoriích. 

Nejmladší a mladší žactvo absolvovalo závod klasicky, ostatní kategorie volným zp�sobem. Vrbenským 
závodník�m se da�ilo a zde jsou jejich výsledky: 

Nejmladší ža�ky:  3. místo Klechová Karolína 
Nejmladší žáci: 3. místo Pe�áz Vojt�ch, 4. místo Pe�áz Radek 
Starší dorostenci: 1. místo Matuš Vojt�ch, 2. místo Ohnoutka Marek 
Ženy a juniorky: 1. místo Onderková Martina, 2. místo Knápková Michala, 4. místo Jan�ová Jana 
Muži a junio�i: 7. místo Žabí�ek Václav, 9. místo Thomas Patrik 
Fotky ze závodu, které po�ídil Lubomír Tome�ek st., m�žete shlédnout na jeho webových stránkách: 

http://regesport-3.blog.cz/
Všem �len�m a p�íznivc�m Sportovního klubu ve Vrbn�, kte�í se podíleli na p�ípravách a organizaci závodu, 

d�kujeme.  
Radek Pe�áz 

Informace z gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 
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Závody LOB
O víkendu 19. - 20. 1. 2013 sportovní klub 

zahájil letošní loba�skou sezónu t�emi závody – 
dva   závody   �eského   poháru   a   Mistrovství 
a Veteraniádu �R.  

Do Vrbna se sjelo okolo 190 závodník� z celé 
�eské republiky.  

První pohárový závod na krátké trati se jel 
v lese na husté síti p�ipravených cest. 

Na sobotní ve�er po�adatelé p�ipravili 
novinku – no�ní 
sprint, který se 
jel na loukách 
nad h�bitovem. 
No�ní závod se 
v rámci �eského 
poháru konal 

poprvé v historii.  
V ned�li se bojovalo o první letošní tituly na Mistrovství �R na klasické trati. 
Výsledky našich závodník�:
Ewa Haltof       KT  1. místo    NOB   1. místo   M�R    1. místo     
Jana Jan�ová  KT  2. místo    NOB   3. místo  M�R    2. místo         
Vojta Matuš     KT  1. místo            NOB   2. místo  M�R    DISK                
Závod navštívila i �eská televize. 
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Sportovní klub p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem, oddíl alpských disciplín

Lyža�ská závodní sezona za�ala…. 
Na konci lo�ského roku se op�t rozjely závody v našem blízkém okolí, pro malé sjezda�e. Závodníci z oddílu 

alpských disciplín SKG Vrbno se zú�astnili závod� série FAMILY CUP, JESENICKÝ POHÁR, MADEJA CUP. 
V prvním závod� typu Family cup (konaný 30. 12. 2012), kde závodí dít� r. 2001 a mladší + rodi� (prarodi�), 
zvít�zila dvojice Vojta Pe�áz (03) + maminka H. Pe�ázová (SKG Vrbno). Na druhém míst� Veronika 
Horá�ková (02) + tatínek T. Horá�ek (TC Prad�d) a na míst� t�etím Marian Danos (02) + tatínek M. Danos 
(SKG Vrbno). V po�tu 20-ti  rodinných dvojic se na dalších krásných místech umístili závodníci SKG Vrbno 
následovn�:  

  4. místo Pavel Lužík (01) + tatínek P. Lužík, 5. místo Petr Lužík (01) + tatínek P. Lužík,  
  6. místo Radek Pe�áz (03) + maminka H. Pe�ázová, 11. místo Ond�ej Zv�d�lík (05) + tatínek J. Zv�d�lík,  
15. místo Vojt�ch Zv�d�lík (05) + tatínek J. Zv�d�lík. 

Dalším závodem zde v okolí, který d�ti absolvovaly, byl závod ze série Jesenického poháru v Karlov� – 
Myšák (6. 1. 2013). Op�t nechyb�li závodníci SKG Vrbno. V nejmladší kategorii – myšáci (dívky i chlapci 
dohromady) skon�il Vojt�ch Zv�d�lík (07) na krásném 2. míst�. V kategorii p�ípravka hoši (r. 2003-05) se 
umístila dvoj�ata Pe�ázovi na 5 a 6. tém míst� – oba ro�ník 2003. Ond�ej Zv�d�lík (r. 2005) obsadil hezké 
11té místo. V kategorii p�edáci  (r. 2001-02) jsme sbírali umíst�ní nejvyšší a to 1. místo: Marian Danos, ve 
stejné kategorii skon�il Pavel Lužík na 4. míst�. 

Druhou sobotu v lednu po�ádal Ski areál Annaberg-And�lská hora velmi atraktivní závod typu Madeja sport 
cup 2013. Je to závod pro p�ípravku a p�edžáky. Celkem se zú�astnilo 150 d�tí. Byly naplánovány 2 závody 
v jednom dni a díky dobré organizaci a krásnému po�así se tak i událo. Závodníci z Vrbna se op�t zú�astnili 
v dobrém po�tu (dvoj�ata Lužikovi, dvoj�ata Pe�ázovi, Ondra Zv�d�lík). S vysokou konkurencí se již bojovalo 
h��e, ale celkové umíst�ní všech „našich“ d�tí bylo více než uspokojivé. 
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Foto ze závod� Family cup I. Karlov Myšák: 1. místo: Vojt�ch Pe�áz + H. Pe�ázová,  2. místo Veronika 
Horá�ková + T. Horá�ek, 3. místo Marian Danos + M.Danos 

zleva: Pavel Lužík, Petr Lužík            Ondra Zv�d�lík…ze závodu Madeja cup Annaberg 
…ze závodu Madeja cup Annaberg 

Vojta Pe�áz…ze závodu Madeja cup Annaberg               Rá�a Pe�áz…ze závodu Madeja cup Annaberg 
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V ned�li se na stejném míst� konal závod Masters ski cup 2013. Závod ur�ený pro všechny vášnivé p�íznivce 
sjezdového lyžování, kte�í už dosáhli v�ku 30-ti let a výše. Byl to první ro�ník a díky dobré ú�asti i úsp�šný. 
Závodníci SKG Vrbno se op�t umístili na p�edních p�í�kách. V kategorii ženy C (60-64 let) zvít�zila Alena 
Bouzková, v kategorii ženy C (30-34) let zvít�zila její dcera Hana Pe�ázová. Byl jí zárove� p�edán putovní 
pohár, který se za rok pokusí znovu získat �i p�edat lepším soupe��m. V mužské kategorii se umístil v kategorii 
A (35-39 let) na krásném 2. míst�Marian Danos. 

    

Veškeré informace o p�ipravovaných závodech najdete na www.skvrbno.cz

Zápis d�tí do 1. t�íd 
  Pátek 8. 2. 2013   14 – 17:30 hodin 
  Sobota 9. 2. 2013     9 – 11 hodin 

hlavní budova – pavilon 

� K zápisu  se  dostaví  spolu  se  zákonným  zástupcem  dít�,  které k 1. 9. 2013 dovrší 6 let 
v�ku 

� S sebou rodný list dít�te  
� Bližší informace obdržíte u pí. Šajerové, zástupkyn� �editele školy, tel.: 554 230 942, 

p�ípadn� na sch�zkách v mate�ských školách: MŠ Ve Svahu 5. 2. 2013 ve 14:30 h, MŠ 
Jesenická 7. 2. 2013 ve 14:30 hodin. 

ZŠ informuje 
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Konverza�ní a projektová sout�ž v jazyce n�meckém a anglickém:
Na konci  minulého   roku   p�ipravilo   Gymnázium   Šternberk   pro   žáky   základních   škol   Olomouckého 

a Moravskoslezského kraje již tradi�ní konverza�ní sout�ž v NJ a projektovou sout�ž v AJ. 
Naši základní školu reprezentovalo celkem 8 ža�ek z 8. a 9. ro�níku. V jazyce n�meckém sout�žila d�v�ata: 

Danisová Tanja, která získala 1. místo ve své kategorii, Pechalová Kate�ina, Buriánková Veronika, Ottová 
Denisa a Jurisová Linda, které rovn�ž prokázaly, že jsou kvalitn� p�ipraveny a dokážou obstát i v silné 
konkurenci. V jazyce anglickém za naši školu sout�žila d�v�ata z 9. ro�níku: Kozová Barbora, Vosáhlová 
Simona a Kopfová Tereza, která pracovala ve skupin� a jejich výtvarné zpracování a prezentace projektu bylo 
hodnoceno také velmi kladn�. Vše probíhalo ve velmi pohodové atmosfé�e. 

Drlíková J. 

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

pr�m�rných teplot v prosinci za roky 2000 až 2012. V t�etím grafu je p�ehled pr�m�rných ro�ních teplot za roky 
2000 - 2012. V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj� z naší meteorologické stanice. 

  

     

Prosinec
den hodina hodnota

teplota max 25.12 23:54 8,1°C
min 13.1 6:30 -15,1°C

rychlost v�tru 26.12 19:48 5,8m/s
náraz v�tru 31.12 22:53 15,2m/s
srážky m�sí�ní 13,2mm

za den 23.12 6mm
za hodinu 24.12 5:00-6:00 2,2mm

Leden do 23.
den hodina hodnota

teplota max 4.1 22:21 7,5°C
min 23.1 3:34 -10,2°C

rychlost v�tru 4.1 23:42 7,2m/s
náraz v�tru 5.1 1:36 16,5m/s
srážky m�sí�ní 36mm

za den 5.1 11,2mm
za hodinu 9.1 10:00-11:00 3,4mm

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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  za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

ZÁPIS DO ŠKOLY

Škola se zam��uje na vzd�lávání žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami, tj. konkrétn�: 

� Zdravotní postižení (zejména  žáci s mentálním postižením, s autismem, s t�žkými poruchami u�ení 
a chování, s více vadami, p�ípadn� i s jiným druhem a stupn�m zdravotního postižení) 

� Zdravotní znevýhodn�ní (zdravotní oslabení, dlouhodobé onemocn�ní, které negativn� ovliv�uje 
školní úsp�šnost) 

R�znorodým speciálním vzd�lávacím pot�ebám jsou p�izp�sobeny p�íslušné varianty vzd�lávacích program�. 
Žáci bez mentálního postižení jsou vzd�láváni s cílem plynulého p�echodu do b�žných základních škol po 
odezn�ní obtíží – nejdéle po absolvování 1. stupn� ZŠ. 

Termín zápisu: 13. února 13:00-14:00 hod 

K zápisu se dostavte se svým dít�tem, které k 31. 8. 2013 dovrší 6 let, nebo starším, které dosud neplní 
povinnou školní docházku. Zárove� p�ineste s sebou ob�anský pr�kaz a rodný list dít�te,  

p�ípadn� odborná vyšet�ení, týkající se dít�te. 

Beseda s Policií �R
Prap. Josef �ervený a prap. Josef 

Kertész - policisté z obvodního 
odd�lení ve Vrbn� pod Prad�dem, 
p�išli mezi d�ti ZŠP a  ZŠS. 
Fundovan�          jim        vysv�tlili 
a  zodpov�d�li dotazy z oblasti 
trestní odpov�dnosti. Témata se 
týkala krádeží, vandalismu, 
návykových látek, šikany, 
kybešikany a jejich prevence. 
P�edvedli d�tem nejen výstroj 
policisty, ale d�ti si ji mohly samy 
ohmatat a vyzkoušet. P�vodn�
plánovaná hodinová beseda se 
protáhla na dv� hodiny a stále bylo 
na� se ptát… D�kujeme Policii �R 
za    p�knou    a    pou�nou   besedu 
a t�šíme se na další spolupráci. 

M. Tušková 

Základní škola a D�tský domov informují 
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Dvojí pod�kování
Dovolujeme si pod�kovat: ZO KOVO Husgvarna Manufacturing CZ s.r.o., se sídlem ve Vrbn� pod 

Prad�dem, Jesenická 146, zastoupené panem Josefem Dudíkem a firm�  Husgvarna Manufacturing CZ s.r.o,
se sídlem rovn�ž Jesenická 146, Vrbno pod Prad�dem, zastoupené jednatelem RNDr. Svatoplukem Májem.

Ob� organizace pomohly sponzorstvím p�i p�íprav� akce krajského setkání d�tských domov�, která se 
uskute�ní pod záštitou našeho za�ízení - základní školy a d�tského domova z Vrbna pod Prad�dem. 

Na  naše  za�ízení  se  sjedou  d�ti  ze  17  d�tských  domov� a budou spole�n� zápolit a prezentovat své um�ní 
i schopnosti. Vít�z pak postoupí do celostátního kola d�tských domov�. Na za�ízení p�ijedou rovn�ž zástupci 
celostátní organizace Federace d�tských domov� �R. 

Dovolujeme si pod�kovat ob�ma sponzor�m za vst�ícnost a podporu našich nejmenších. Velmi nás t�ší, že 
dlouhodobá spolupráce se jmenovanými organizacemi z�stává tradicí. 

D�kujeme 
Mgr. Hana Vitásková, �editelka ZŠ,DD, ŠD a ŠJ Vrbno pod Prad�dem 

    Ekologická výchova u žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami
V 1. pololetí školního roku 2012/2013 byl pln�n plán práce EVVO  na základ� harmonogramu �innostního 

plánu EVVO pro tento školní rok. V zá�í vytvo�il koordinátor EVVO plán práce. 
Na podzim lo�ského roku žáci speciální školy pe�ovali o ke�e a stromky na školní zahrad�, které zasadili 

v minulých letech z projektu ZR. Ostatní žáci sbírali lesní i jiné plodiny pro ú�ely využití do pracovního 
vyu�ování.  Rovn�ž  se  podíleli  na  estetizaci  t�íd.  Zazimovali  malý  záhon  u  skleníku.  N�kolikrát jsme byli 
u Mirkova pramene, kde jsme provedli úklid okolí tohoto pramene, který využívají turisté i ob�ané m�sta Vrbna 
pod Prad�dem. Pokra�ovali jsme v úklidu okolí školy. Staráme se o pokojové rostliny ve svých t�ídách nebo 
alespo� v t�ch, ve kterých jsou kv�tiny. V �íjnu se žáci naší školy pochlubili svými výrobky z p�írodnin v rámci 
Celoškolního projektu „Krásy p�írody“. Výstava se konala na chodb� budovy „A“. Byla po�ízena 
fotodokumentace z této výstavy pro ú�ely Výro�ní zprávy. 

Žáci starších ro�ník� v podzimních m�sících vyráb�li pta�í krmítka, která  umístili  na školní zahradu i p�ed 
školu. V 1. pololetí školního roku žáci 6. - 9. ro�níku ZŠ praktické rovn�ž sbírali  kovový odpad. Z �ásti výd�lku 
za odpad druhotných surovin, koupili do pracovních dílen školy h�ebíky. V lednu probíhala na škole kontrola 
t�íd�ní odpadu ve t�ídách a v�tšinou nebylo shledáno závad. Kontrolu provád�la dvou�lenná hlídka žák�. D�tem 
pat�í pod�kování. Vyhodnocení bylo provedeno na nást�nce chodby budovy „A“. Op�t i v tomto školním roce 
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jsme se za�adili do sít� M.R.K.E.V.(metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Tento projekt je 
zam��en na základní a st�ední školy a jeho cílem je za�len�ní pr��ezového tématu  „Environmentální výchovy“ 
do výuky. Jeho výhodou krom� jiného je odb�r ekologické literatury a pom�cek i možnost p�ísp�vk� do �asopisu 
Bedrník. 

                         

                                                        Z  projektu  „Krásy p�írody“ 
Zapsal koordinátor EVVO : Mgr. Miloslav Huml 

Projekt "Hledáme zam�stnání"
V pátek 4. 1. 2013 prob�hl na naší škole další z projekt� „ Otev�ít o�i“ s názvem „We are looking for the job“ 

(Hledáme zam�stnání). Projekt byl ur�en pro žáky 6.- 9. t�íd a byl zam��en na r�zná povolání. Zajímavostí 
projektu bylo to, že byl vytvo�en celý v anglickém jazyce. 

Žáci  si  zábavnou  formou  zopakovali  a rozší�ili slovní zásobu týkající se povolání. V první �ásti p�i�azovali 
k obrázk�m názvy r�zných profesí. Druhá �ást byla zam��ena na tajenky. Úkolem d�tí ve t�etí �ásti projektu bylo 
z daného textu uhodnout popsaná povolání s nápov�dou v angli�tin�. Další �ásti projektu byla otev�ená diskuse 

na téma „What do you want to 
be, when you grow up and 
why“. (�ím chceš být, až 
vyrosteš a pro�.) 

Záv�re�ná �ást projektu 
byla v�nována skupinové práci 
celé t�ídy a d�ti ztvárnily 
formou koláže r�zná témata. 
Na své koláži zachytily nap�. 
žeb�í�ek nejoblíben�jších 
povolání v �eské republice 
nebo 10 nejlépe placených 
povolání. 

Cílem projektu bylo 
za�lenit téma „Povolání“do 
školního vzd�lávacího 
programu pro šestou až 
devátou t�ídu.  

Jaroslava Schefflerová 

ZŠ a MŠ Karlovice 
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P�ipravujeme
• Zápis do 1. t�ídy 
• Maškarní bál 
• Testování žák� pátého a devátého ro�níku z �eského jazyka, anglického jazyka a matematiky od 

spole�nosti Kalibro 
• Lyža�ský výcvikový kurz 

První certifikát „Rodi�e vítáni“ na okrese Bruntál ud�len.
Na Základní škole a Mate�ské škole Karlovice již n�kolik let v�nujeme maximální úsilí zlepšování kvality ve 

vzd�lávání a rozvoji školních i mimoškolních aktivit. Zdokonalujeme technické i materiální vybavení školy, 
dbáme na pravidelné srovnávání výsledk� vzd�lávání mezi školami a soustavn� zlepšujeme kvalitu 
pedagogického sboru. Jako zaslouženou odm�nu naší snahy jsme vnímali první získání certifikátu „Aktivní 
škola“. Lo�ská obhajoba certifikace „Aktivní škola pro roky 2012 - 2013“ pro nás byla potvrzením správného 
sm��ování.  

Na za�átku letošního roku jsme úsp�šn� prošli certifikací „Rodi�e vítáni“. Skute�nost, že jsme držiteli této 
zna�ky, vnímáme jako velice zavazující. Kritéria, která jsme splnili, samoz�ejm� ctíme, jsme p�esv�d�eni, že 
jako první škola na Bruntálsku s tímto certifikátem dokážeme nabídnout Vašim d�tem to nejlepší. 

Vážení rodi�e, dovolte, abych Vás a Vaše dít� co nejsrde�n�ji pozval k zápisu do prvního ro�níku na naší - 
Vaší škole, Základní škole a Mate�ské škole Karlovice.  

P�ij�te se 5. února 2013 podívat do „Aktivní školy“, kde jsou „Rodi�e vítáni“. 
Mgr. Bc. Rostislav N�mec, �editel školy 

         Zápis d�tí do 1. t�ídy  

           5. února 2013 od 15:00 do 17:00 hodin
        S sebou vezm�te: ob�anský pr�kaz a rodný list dít�te. 
 Nabízíme: 
� Výuku dle ŠVP – Okno budoucnosti 
� Vst�ícný a otev�ený p�ístup k d�tem a rodi��m 
� Nízký po�et žák� ve t�íd�, individuální p�ístup k žák�m, pé�i o d�ti se speciálními vzd�lávacími  
� pot�ebami, výuku dle individuálních vzd�lávacích plán�
� Mimoškolní zájmovou �innost – kroužky keramiky, florbalu, volejbalu, hry na kytaru, digitální  
� fotografie, angli�tiny pro nejmenší, va�ení, informatiky, p�írodov�dný, tane�ní, školní �asopis... 
� Adapta�ní pobyty, lyža�ské výcvikové kurzy, kurzy plavání 
� Školní družinu, školní klub a stravování ve školní jídeln�

V p�ípad�, že máte zájem o docházku dít�te do naší školy a nem�žete se v tento termín dostavit, 
 kontaktujte nás na telefonu 554 725 887. 

Zdravím všechny �leny, ne�leny i možné budoucí �leny klubu Kotlík. Za�al nám nový rok a tak tu mám pro 
vás již tradi�n� souhrn všeho toho, co se v posledních m�sících v Kotlíku událo. 

Koncem léta lo�ského roku, v posledních teplých dnech, jsme s d�tmi podnikli ješt� pár výlet� po okolí, 
trochu si zasportovali a pak už se jen pomalu p�ipravovali na deštivý podzim a mrazivou zimu. 

Ošklivé  po�así  nám  ale  i  p�esto  nezkazilo  náladu a spole�n� jsme si uspo�ádali turnaje ve stolním fotbálku 
a ping pongu. 

V dalších dnech jsme hráli r�zné stolní hry od pexesa, karet, �lov��e nezlob se až po domino, šachy nebo 
scrabble. 

V prosinci jsme �ekali sn�hovou nadílku, abychom mohli prov�trat sán� na zasn�žených kopcích, ale bohužel 
sníh nikde. Snad se nám pošt�stí v p�íštích m�sících. 

Do té doby se s vámi lou�ím a doufám, že nás p�ijdete brzy Kotlíku navštívit. 

Více informací na www.klub-kotlik.wz.cz

koordinátor klubu Jaroslav Kr�žela 

Klub Kotlík 
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MASOPUSTNÍ  PR�VOD m�stem
na st�edu 13. února 2013 od 9:30 hod od MŠ.

Srde�n� zveme ostatní p�íznivce veselí a zábavy, 
aby se k nám v maskách p�ipojili! 

Mate�ská škola Ve Svahu op�t plánuje 
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Uplynulý rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenera�ní solidarity. Cílem 
Evropského roku 2012 bylo usnadnit vytvo�ení kultury aktivního stárnutí založené na spole�nosti vst�ícné pro 
všechny v�kové skupiny. Vyhodnocení, zda se tento sm�lý cíl poda�ilo b�hem jednoho roku naplnit, necháme na 
odbornících, problém vst�ícnosti spole�nosti k lidem d�íve narozeným nám však v Domov� pro seniory není 
lhostejný, jelikož se bude d�íve �i pozd�ji týkat každého z nás.   
  

Domníváme se, že jedním z dobrých zp�sob�, jak p�ekonávat bariéry mezi generacemi a pomoci mladým 
lidem vytvo�it si objektivn�jší pohled bez zbyte�ných p�edsudk� na generaci 65+, je vytvá�et p�íležitosti k tomu, 
aby se senio�i, d�ti a mládež setkávali a navzájem poznávali. Domníváme se, že tohoto cíle se nám v lo�ském 
roce poda�ilo dosáhnout.   

V rámci �íjnového Týdne sociálních služeb zahráli na zahrad� Domova herci bruntálského divadelního 
souboru  Magnet  pohádku  O  princezn�  Julince  a  drakovi  Brundibárovi, na níž se p�išly podívat d�ti z Vrbna 
a okolí. Mladý pár student�, který nám  v rámci t�chto oslav pomohl s p�ehlídkou historických kostým�, byl 
p�ekvapen živou atmosférou seniorské zábavy. Jak jsme již psali v lednovém �ísle, p�ed Vánoci vystoupily 
v Domov� t�i skupinky d�tí ze Základní školy a D�tského domova ve Vrbn� pod Prad�dem s hudebními 
programy. Po každém takovém vystoupení jsme i my v Domov� p�ipravili pro d�ti zajímavou zábavu, aby si 
návšt�vu babi�ek a d�de�k� spojily s p�íjemným zážitkem. Když jsme vid�li jejich spontánní nadšení, �ekli jsme 
si, že v po�ádání podobných akcí budeme pokra�ovat. P�edevším bychom cht�li za našimi klienty �ast�ji zvát d�ti 
z D�tského domova, které v�tšinou moc p�íležitostí poznávat starší generaci nemají. Ve vý�tu setkávání generací 
však nesmíme zapomenout ani na d�v�ata Gruntovy, která se svou maminkou pravideln� jedenkrát za 14 dní  
navšt�vují naše obyvatele a asistují p�i spole�né p�íprav� zdravých pokrm�.      

Již  zmín�ný  Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenera�ní solidarity m�l v �eské republice i své patrony, 
k nejznám�jším pat�í bezesporu here�ka Kv�ta Fialová. Paní Fialová je i ve vyšším v�ku stále �iperná, navšt�vuje 
za�ízení  sociálních  služeb  pro  seniory  a  beseduje  s  jejich obyvateli. I my v Domov� pro seniory Vrbno jsme 
v  roce  2012  zprost�edkovali  našim  obyvatel�m  setkání  s  n�kolika  velmi  aktivními seniory, kte�í mohou být 
i mnohem mladším ro�ník�m inspirací nejen pro svou �inorodost, ale i životní optimismus a dobrou náladu.  

Vzpome�me nap�íklad na lo�skou návšt�vu hudebního seskupení Haví�ovské babky, skupinky sympatických  
starších dam z Ostravska a Haví�ovska, jež srší mladistvou energií p�i každém svém vystoupení. V minulém �ísle 
jsme  se  již  zmínili  o po�adu pana Málka, který ve v�ku 82 let navšt�vuje za�ízení sociálních služeb pro seniory 
s kombinovaným vzpomínkovým po�adem „Byli jsme v zemi kv�t�“. Krom� promítání filmu Karla Kachyni pan 
Málek v po�adu hraje na kytaru a housle, zpívá, recituje básn� v �ínštin� a beseduje s obecenstvem.  

Aby byl náš vý�et kompletní, nem�žeme nezmínit vrbenský Klub levicových žen, který již od �íjna 2011 
pravideln� dochází ve svém volném �ase za obyvateli Domova  coby skupina dobrovolník�, tedy bez nároku na 
finan�ní odm�nu. P�estože je již v�tšina jeho �lenek v d�chodovém v�ku, snaží se našim obyvatel�m p�íjemn�
vyplnit volný �as, n�kdy i nahradit rodinu - p�ed�ítají jim z knih, povídají si s nimi, spole�n� zpívají koledy �i 
jiné písn�, slaví r�zné svátky, va�í si spole�n� kávu, n�kdy si i spole�n� p�ipraví n�co dobrého na zub, mén�
pohyblivé klienty navšt�vují také na pokojích. Dobrovolníci se zú�ast�ují i v�tšiny našich spole�enských akcí. 
�lenky Levicového klubu žen z Vrbna jsou opravdu aktivními seniorkami, které se snaží být užite�né - �asto 
pe�ou našim obyvatel�m domácí kolá� �i p�inesou drobný dárek, po�ádají tane�ní zábavy, na n�ž zvou i naše 
obyvatele. Za jejich p�ístup bychom jim rádi vyjád�ili sv�j dík.  
    

Rovn�ž  mezi  našimi  obyvateli  žijí  senio�i, kte�í dokazují, že i život v pobytovém za�ízení lze prožít aktivn�
a �lov�k m�že ješt� vykonat leccos užite�ného pro sebe i pro druhé. 	ada mobilních obyvatel Domova pomáhá 

Malé zamyšlení nad rokem 2012 v Domov� pro seniory Vrbno 
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svým spolubydlícím upoutaných na invalidní vozík s p�esuny po Domov�, Mgr. Arnošta Andrýsková je mnohým 
nápomocna s výb�rem stravy i objednávkou zákusk� �i chlebí�k�, pan Václav Klu�ina si zase nedokáže sv�j den 
p�edstavit bez práce v kuchyni Domova.   

Stejn� aktivn� se klienti Domova zú�astnili volby prezidenta �eské republiky, jíž p�edcházela pom�rn� široká 
diskuse mezi obyvateli spojená s vým�nou názor� na jednotlivé kandidáty. Personál Domova se snažil 
poskytnout p�ehledné informace i t�m klient�m, kte�í nesledují pravideln� televizi, p�ípadn� mají potíže se 
zrakem �i sluchem. O historicky první p�ímou volbu hlavy státu m�li velký zájem, dokonce v�tší, než o volby do 
krajského zastupitelstva v �íjnu lo�ského roku. Všem oprávn�ným voli��m se zájmem o volby jsme pomohli 
uplatnit volební právo, n�kterým jsme vy�ídili zapsání do zvláštního seznamu voli��. Volební ú�ast v Domov�
pro seniory Vrbno byla z celkového po�tu oprávn�ných voli�� po 1. kole 53,62 %, což je �íslo, které dohání 
celorepublikový výsledek. P�estože by se obecn� mohlo zdát, že obyvatelé domov� pro seniory, kte�í jsou �asto 
osobami vysokého v�ku, jež trpí nejr�zn�jšími zdravotními obtížemi, nebudou mít o volbu prezidenta zájem, 
skute�nost v našem Domov� ukázala, že opak je pravdou.  

           pracovnice Domova pro seniory Vrbno 
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Název p�ednášky:   BÝT STÁLE MLÁD 
KDY: �tvrtek 14. února 2013                              
KDO: Ferdinand Janek 
To  není  jen  p�ání  Karla  Gotta, ale tak�ka celého lidstva. Všichni toužíme být fit a 

v plné kráse, ale b�žn� si neuv�domujeme, že jen malé zm�ny v návycích mohou náš 
život p�íjemn� p�ekvapit.  

Trh našich prodejen je zaplaven mnohými produkty, které �asto lákají spot�ebitele 
upozorn�ním, že výrobek obsahuje výtažek, nebo že je s p�ídavkem n��eho zdravého.      
Náš host Klubu zdraví odhalí tajemství jednoduchých zdravých návyk� u t�ch, kte�í se 
nesmí�í jen s p�ídavkem n��eho zdravého, ale zdraví si užívají plnými doušky. 
V p�ednášce se seznámíme  s pozitivními zm�nami nap�. v oblasti stárnutí, zdraví, 
uzdravení,  dlouhov�kostí, produktivity atd. Sou�ástí programu bude prodejní výstavka zdravé výživy 
s ochutnávkou.  

P�ednáší  poradce  zdravého  životního  stylu   Ferdinand  Janek  z  Kop�ivnice,  provozovatel  zdravé  výživy 
a vegetariánské restaurace. 

Název p�ednášky: DOBA JEDOVÁ   
KDY: �tvrtek 28. února 2013      
KDO: Mgr. Libor Voto�ek
Jestli dnes lidi n�co opravdu trápí, potom je to znehodnocování - po�ínaje 

potravinami,  p�es  módu,  hudbu  a  um�ní, výrobky denní spot�eby, mezilidské vztahy 
i duchovní tradice... �ímž se dostáváme jako jednotlivci i jako spole�nost do historicky 
nejt�žšího období lidských d�jin. Existuje �ešení? 

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

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

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v únoru 2013 p�ipravuje 
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V Dobrém ránu s �eskou televizí p�edstavili Zde�ka Spurná a Radek Vráblík práci Studia STA 

Do ostravského televizního studia �eské televize se z Krnova vydali v úterý 8. ledna 2013 ráno zástupci 
Studia STA. Noviná�i Zde�ka Spurná a Radek Vráblík m�li namí�eno p�ímo do živého vysílání Dobrého rána. Po 
p�lhodin� p�íprav následovalo p�esn� v 6.39 hodin živé vysílání. Moderáto�i Gabriela Lefenda a Jan Sou�ek si 
povídali se Zde�kou Spurnou a Radkem Vráblíkem o vzniku, práci a financování celé studentské tiskové a 
televizní agentury. P�i diskuzi si moderátorka Gabriela Lefenda a mladý noviná� Radek Vráblík sdíleli i své 
životní poznatky. „P�i rozhovoru jsem zmínil, že studuji krnovskou pedagogickou školu a ze školy vím, že 
v týmu Dobrého rána, je i bývala studentka naší školy. P�ímo ve vysílání jsem ale zjistil, že je to moderátorka 
Gabriela Lefenda.  

„Z celého natá�ení jsme byli velmi nadšeni. Všichni m�li p�íjemný p�ístup, užili jsme si spoustu legrace a 
prohlídli si i zákoutí natá�ení. Je vid�t, že �eská televize je televize na vysoké úrovni!“ uzav�el Radek Vráblík. 

Ke zhlédnutí: 

První beseda – http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-
rano/413236100071002/?video&index=238354#video  

Druhá beseda - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-
rano/413236100071002/?video&index=238356#video  

Studio STA o.s. | www.studio-sta.cz
Autor: Zde�ka Spurná 

Foto: Radek Vráblík 

„Když informace, tak od STA!“ 

Studio STA 
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Ota znovu moc p�ekvapil. 
Ve st�edu 9. ledna byla ve St�eše p�edstavena široké ve�ejnosti výstava kreseb našeho 

kamaráda a dobrého p�ítele a znalce p�írody Jeseník� Oty Bouzka. Byla to velmi zda�ilá 
akce, kdy se autor p�edstavil množstvím svých velmi povedených a precizních výtvarných prací z p�írody, jak 
našich Jeseník�, tak i p�írody pobaltských republik a zvlášt� Lotyšska, kde rád také již n�kolikrát zavítal. 
Vernisáž  byla  dopln�na  svébytným  lidským projevem samotného autora. P�íjemn� nás p�ekvapila hojná ú�ast 
a nechyb�li ani obdivovatelé jeho prací z Karlovy Studánky. Vernisáž zanechala v každém z nás velmi p�íjemný 
pocit a potvrdila, že mezi námi dál žijí a p�sobí velmi srde�ní, p�átelští, a na své okolí citliv� vnímaví lidé. Moc 
d�kujeme.              

JDv 

To byl první k�est, a to naší minerálkou.
V pátek 11. ledna se slavnostn� k�tilo první vydání knižní publikace o Karlov�

Studánce, která se snaží v pr��ezu p�iblížit historii naší obce od jejího za�átku až po sou�asnost. Slavnostního 
k�tu se zú�astnili, krom� místních ob�an�, kterých bylo po �ertu málo, i ob�ané z blízké Suché Rudné, ale hlavn�
autorky se svými pomocníky a další milí hosté. Po slavnostním k�tu knihy, který provedla paní starostka Radka 
Chudová,  stojící  i  u  zrodu  této  publikace,  prob�hl  kulturní program, kde se p�edstavily hudebn� nadané d�ti 
z naší obce, spojený s malým ob�erstvením. Následovala p�ednáška o tisícileté historii �íše �ímské a po ní volná 
debata. Vydání prvního výtisku této knihy bylo poznamenáno, jak uvedla paní starostka, velkým �asovým 
stresem z d�vodu posunu mimo�ádných voleb, a tak, jak uvedla, bude se pokra�ovat na dopln�ní a zp�esn�ní 
dalšího vydání, které již asi nebude poznamenáno subjektivními pohledy jednotlivc� na zejména sou�asný vývoj, 
s p�ehlížením povále�ného �ty�icetiletého období. Každá taková publikace by se m�la vyvarovat subjektivizmu, 
který vede až k p�ehnané osobní oslav�, ale m�la by být nad�asová a nestranící. Na tomto pohledu se shodla 
v�tšina spoluautor� a p�ítomných. Takto slavnostn� jsme zapo�ali rok 60-ti letého trvání naší obce a 210leté 
výro�í názvu Karlova Studánka. Pod�kování pat�í p�edevším t�m ob�an�m a �inovník�m, kte�í stáli u zrodu této 
knihy, a také všem, kte�í se na ní podíleli.  

JDv 

Úpravy h�bitova.
Na Zastupitelstvu dne 13. 12. 2012 jsem vznesl dotaz, zda do akce úprav a oprav 

h�bitova jsou zahrnuty p�ipomínky ob�an�, které navrhli p�i podepisování Petice. Bylo mi 
p�islíbeno, že odpov�� dostanu písemn� a to se také stalo: 

Odpov�� na dotaz vznesený na 14. zasedání zastupitelstva m�sta 
Z pov��ení Rady m�sta Vám sd�luji, že opravy komunikací na h�bitov� ve Vrbn� pod Prad�dem budou 

realizovány dle projektu Ing. Jana Hvoreckého, kde je navržen povrch chodník� v místech vysokého podélného 
spádu dlážd�ní p�írodním kamenem a na p�í�ných trasách je navržen povrch s mlátovou úpravou. V horní �ásti 
h�bitova bude umíst�n kontejner na odpad. S prodloužením vodovodní p�ípojky do horní �ásti se neuvažuje (viz. 
vyjád�ení správce VaK, které je p�ílohou dopisu). 

Ing. Iveta Pešatová, vedoucí majetkoprávního odboru

Výtokový stojánek v horní �ásti h�bitova 
K vašemu požadavku o umíst�ní nového výtokového stojánku sd�lujeme, že stávající stojánek je již za hranicí 

tlakových  možností  vodovodu  pro  ve�ejnou  pot�ebu.  Osazení  nového  stojánku  v  horní �ásti h�bitova je tak 
z tohoto d�vodu nemožné. 

Technické �ešení p�ipojení by bylo možné jen za p�edpokladu vybudování �erpací stanice pro zvýšení tlaku, 
avšak náklady na po�ízení na následný provoz jsou neúm�rné, a to zejména s ohledem na donáškovou vzdálenost 
vody od sou�asného stojánku, která je do 150 m. B�žn� je navrhována p�i budování nových za�ízení donášková 
vzdálenost 150 - 300 m. 

Zbyn�k Sokol, spole�ník Aqua stop 

Z uvedeného je jasné, že byl spln�n jen jeden požadavek. V Petici bylo požadováno, aby chodníky byly 
zpevn�né. Mlat má být položen na vodorovných chodnících z d�vodu finan�ních. Již na zá�ijovém Zastupitelstvu 
jsem navrhoval, aby se k budování vodorovných cest z p�írodního kamene p�istoupilo postupn�, až bude dostatek 
finan�ních prost�edk�. Mimochodem mlat je povrch, který je položen v Lesoparku. Takže nap�íšt� na h�bitov 

Listárna 
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pouze ve sportovní obuvi. 
Co se týká dalšího stojánku do horní �ásti h�bitova, tak obdržená odpov�� se snad nedá komentovat. Provedli 

jsme m��ení a zjistili, že pokles tlaku by �inil necelého 0.5 baru, ale lidem by ušet�il výškový výstup o 4.5 metru 
a vzdálenost zkrátil o 40 metr�. 

Kv�toslav Súkup 

Zajímavá místa na �eských horách - Lužické hory.
Mén� známé, mén� navšt�vované, jako by ve stínu ostatních horských celk�, jsou 

Lužické hory.  
P�ed �ty�mi desítkami let se sem p�iženil m�j bratr. Když jsme sem jeli poprvé na 

návšt�vu, vezl nás m�j otec Trabantem a z okna auta ukazoval: „Tohle je hora Klí�.“ Tato v�ta se vryla hluboko 
do mé pam�ti a hora Klí� se pro m� stala symbolem Lužických hor.  

Byla jsem unesena obrazem, který s našimi, moravskými horami, nemá srovnání. Vrcholky mi p�ipomínaly 
zv�tšeniny kupek sena z dob mého d�tství na vesnici. „Sem si jednou musím vyšlápnout“, opakovala jsem si 
v duchu po každé, když jsme sem p�ijeli. Kopce se mi zdály být p�ítulné jak bábovi�ky rozeseté na d�tském 
pískovišti a navíc snadno dosažitelné. Sta�í se jen rozb�hnout a v cíli musíme být co by dup. Teprve p�ed p�ti 
lety došel m�j sen svého napln�ní. Bratr si vzal dovolenou a celý týden nám d�lal pr�vodce. 

Lužické hory se táhnou od nechvaln� známého Šluknovského výb�žku kolem severních hranic východn� až po 
Ješt�dský h�bet. Krajina je tu zcela jiná, než na jakou jsme zvyklí u nás v Jeseníkách. Jako byste tu naklonovali 
spoustu Velkých Roudných. Navíc se tu ve velmi krátkém �ase dá navštívit celá �ada rozhleden. I když jsme se 
z n�kolika rozhleden mohli rozhlédnout, zdaleka jsme nestihli všechny. Snad žádná jiná oblast není jimi tak hust�
osazena jako práv� tento severní cíp naší zem�.  

Nejvyšším vrcholem Lužických hor je 792 metr� vysoká Lužická. Hora pohodln� p�ístupná, s krásným 
rozhledem na �eskou i n�meckou stranu. P�esto je pro m� nejkrásn�jším místem Klí�, s nadmo�skou výškou 759 
metr�. Je skute�ným klí�em do Lužických hor.  

Mé p�edstavy, jak snadno se na ty malé kope�ky dá vyb�hnout, vzaly za své. 210 metr� p�evýšení na velmi 
krátké vzdálenosti p�edstavovalo docela prudký výstup, zvláš� když slušn� p�ipalovalo sluní�ko. Vystoupali jsme 
na kamenitý, do špi�ky tvarovaný vrcholek, s malou vrcholovou plošinou a p�ekrásným výhledem a z�stali tady 
stát jako v Ji�íkov� vid�ní.  Osamocený zn�lcový suk, jak jej popisují turistické mapy, je svým kuželovitým 
tvarem a štíhlým vrcholkem v krajin� mimo�ádným p�írodním útvarem. Poskytuje kruhový výhled, krom�
nádherných pohled� na své blízké i vzdálené sousedy, dop�ává pokochat se pohledem do vnitrozemí, kde 
najdeme snadno horu 	íp, bezpe�n� poznáme hrad Bezd�z, dohlédneme na velmi známý Ješt�d a zahlédnout 
m�žeme i Milešovku. 

Klí� svou klí�ovou polohou majestátn� otevírá vstup i pohled do Lužických hor. 

V jedné internetové anket� se sout�žilo o místo s nejkrásn�jším výhledem. Hora klí� mezi nominovanými 
samoz�ejm� nechyb�la. Právem.  

Helena Rusková 

Na horu Klí� vede úzký kamenitý chodní�ek                                   Pohled na Klí� od Cvikova 
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  1. 2. -  Sch�ze KS�M, 16:30, St�echa 
  2. 2. -  pohádka pro d�ti a jejich rodi�e „O Sn�hurce“ v podání divadla Kapsa And�lská Hora 
             u Karlových Var� – 15:00 hod – St�echa 
  4. 2. -  PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 
  4. 2. -  Angli�tina Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
  4. 2. -  Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
  5. 2. -  Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
  5. 2. -  Šikovné ru�i�ky, 17:00, St�echa 
  7. 2. -  Univerzita volného �asu – Peníze a hospoda�ení v domácnosti - p�ednáší Mgr. Jan Zaoral  
 - 16:00 - St�echa 
  8. 2. -  Maturitní ples Všeobecného a sportovního gymnázia Vrbno p. P. – 19:00 hod - Mír 

11. 2. -  Den otev�ených dve�í na Všeobecném a sportovním gymnáziu Vrbno p. P.  
11. 2. - Angli�tina Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
11. 2. - Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
12. 2. -  Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
12. 2. -  Virtuální univerzita t�etího v�ku (Lesnictví), 14:00-15:30, St�echa 
13. 2. -  Masopustní pr�vod m�stem – MŠ Ve Svahu – v 9:30 hod 
14. 2. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Být stále mlád“ – p�ednáší Ferdinand Janek - 18:00 hod  
 - St�echa 
15. 2. -  Sch�ze LKŽ, 17:00, St�echa 
18. 2. -  Divadelní p�edstavení OTYLKA – Hraje divadlo Pavla Trávní�ka - 19:00 - St�echa 
18. 2. -  Angli�tina Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
18. 2. -  Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
19. 2. -  Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
19. 2. -  Šikovné ru�i�ky, 17:00, St�echa 
20. 2. -  Vernisáž obraz� a tvorby z papíru – manželé Rozprýmovi z Bruntálu - 15:30 hod - St�echa 

21. 2. -  Univerzita volného �asu – Finan�ní produkty a jejich využití - p�ednáší Mgr. Jan Zaoral - 16:00  
 - St�echa 
22. 2. - Tane�ní zábava LKŽ - 16:30 hod - St�echa 
22. 2. -  Sch�ze KS�M, 16:30, St�echa 
25. 2. -  PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 
25. 2. -  Angli�tina Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
25. 2. -  Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
26. 2. -  Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
26. 2. -  Virtuální univerzita t�etího v�ku (Lesnictví), 14:00-15:30, St�echa 
27. 2. -  P�ednáška Zdenky Hrázské na téma �istota t�la, �istota duše, budoucnost - 18:00 hod - St�echa 
27. 2. -  PC kurz pro mírn� pokro�ilé, 16:00-17:30, St�echa 
28. 2. -  PC kurz Internet pro za�áte�níky, 14:00-15:30, St�echa 
28. 2. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Doba jedová“ – p�ednáší Mgr. Libor Voto�ek – 18:00 hod  
 - St�echa 

  2. 3. -  pohádka pro d�ti a jejich rodi�e „Jak víla Modrovláska splnila t�i p�ání“ v podání divadla HP 
 Praha  15:00 hod - St�echa 
  4. 3. -  koncert Vlasta Redl a p�átelé (Vlasta Redl, Monty, Arnošt Frauenberg) - 19:00 hod - St�echa 

Na�a Trzaskaliková 
St�edisko kultury a vzd�lávání ST	ECHA 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� na únor 2013 
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  1. 2. 2013 ve 20:00 hod.  - Babycall - kino - Vstupné 90,- K�, p�íst. od 15 let, �eské titulky. Kino ZH. 
  2. 2. 2013 v 15:00 hod.  - Zvonilka: tajemství k�ídel - kino - Vst. 70,- K�, mlád. p�íst., �. dabing. Kino ZH. 
  2. 2. 2013 v 17:30 hod.   - Babycall - kino - Vstupné 90,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky. Kino ZH. 
  3. 2. 2013 v 16:00 hod.   - Zvonilka: tajemství k�ídel - kino - Vst. 70,- K�, mlád. p�íst., �. dabing. Kino ZH. 
  8. 2. 2013 v 19:30 hod.   - Folklórní ples - Chata Svoboda na Rejvízu. K tanci a poslechu hraje cimbálová 
   muzika Rochus. 
  8. 2. 2013 ve 20:00 hod.  - Skyfall  - kino - Vstupné 69,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky. Kino ZH. 
  9. 2. 2013 v 15:00 hod.   - Raubí� Ralf - kino - Vstupné 70,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing. Kino ZH.
  9. 2. 2013 v 17:30 hod.   - Skyfall  - kino - Vstupné 69,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky. Kino ZH. 
10. 2. 2013 v 16:00 hod.   - Raubí� Ralf  - kino - Vstupné 70,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing. Kino ZH. 
12. 2. 2013 v 17:00 hod.   - Vernisáž výstavy prací Ing. Ji�iny Fo�tové - V Galerii SNOP M�stského muzea 
   ve Zlatých Horách. 
14. 2. 2013 v 18:00 hod.    - Na správné adrese - divadelní p�edstavení - repríza - Hrají KANTO	I Mikulovice. 
   Vstupné 60,- K�.Multifunk�ní volno�asové centrum ZH – kino. 
15. 2. 2013 ve 20:00 hod.  - Lincoln - kino - Vstupné 89,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky. Kino ZH. 
16. 2. 2013 od 9:00 hod.   - Zlatohorská magistrála - Horní Údolí (u lyž.vleku). 2. ro�ník b�žka�ských závod�. 
16. 2. 2013 v 17:30 hod.   - 7 dní h�ích� - kino - Vstupné 80,- K�, p�ístupný od 12 let, v �es. zn�ní. Kino ZH. 
16. 2. 2013 v 19:30 hod.   - �ecký ve�er - V zahradní restauraci Hotelu Minerál. 	ecké speciality zdarma. 
   Vstupné 50,- K�. 
16. 2. 2013 ve 20:00 hod.  - Lincoln - kino - Vstupné 89,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky. Kino ZH. 
17. 2. 2013 v 19:00 hod.   - 7 dní h�ích� - kino - Vstupné 80,- K�, p�íst. od 12 let, v �eském zn�ní. Kino ZH. 
22. 2. 2013 ve 20:00 hod.  - Nespoutaný Django - kino - Vstupné 80,- K�, p�íst. od 15 let, �. titulky. Kino ZH. 
23. 2. 2013 v 15:00 hod.   - O myšce a medv�dovi  - kino - Vstupné 90,- K�, mlád. p�íst., �. dabing. Kino ZH. 
23. 2. 2013 v 17:30 hod.  - Nespoutaný Django - kino - Vstupné 80,- K�, p�íst. od 15 let, �. titulky. Kino ZH. 
23. 2. 2013 ve 20:00 hod.  - Maškarní bál na Rejvízu - Chata Svoboda na Rejvízu. Rezervace na tel.:  
   737 374 510, 606 774 696. 
24. 2. 2013 v 16:00 hod.   - O myšce a medv�dovi  - kino - Vstupné 90,- K�, mlád. p�íst., �. dabing. Kino ZH. 

Aneta Albertová, M�stské informa�ní centrum 
793 76  Zlaté Hory, tel./fax: 584 425 397, e-mail: mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz

M�stské divadlo Bruntál, tel.: 554 712 765 
  3. 2. 2013 v 15 hod. - O vlku a k�zlátkách - pohádka pro d�ti. Hrají herci Slezského divadla v Opav�.  
                 Vstupné je 50 K�. 
11. 2. 2013 v 19 hod. - Zkrocení zlé ženy - Hraje T�šínské divadlo. Prodej volných vstupenek na balkon.  
12. 2. 2013 v 10.00 a 15.30 hod. - O dvanácti m�sí�kách - pohádka pro d�ti. Pohádkový muzikál p�ipravili žáci  
                                  ZŠ Okružní v Bruntále. Sou�ástí dopoledního p�edstavení je pohádka O Africe 
              v podání pohádkové babi�ky.  
22. 2. 2013 v 19 hodin - Dáma s kaméliemi - dramatický p�íb�h Alexandra Dumase. V hlavní roli se p�edstaví 
                   Sabina Laurinová. Jednotlivé vstupné je 230 K� a 210 K�.
23. 2. 2013 v 15 hodin - Františkovo �arování s Majdou - vystoupení Magdaleny Reifové a Františka  
                   s programem „Františkovo �arování s Majdou“. Jednotné vstupné za 150 K�.  

M�stské divadlo nabízí Jarní divadelní p�edplatné za zvýhodn�nou cenu 500 K�. Jarní p�edplatné zahrnuje tyto 
tituly: 
 22. 2. 2013 v 19 hod - Dáma s kaméliemi - dramatický p�íb�h, Divadlo A. Dvo�áka P�íbram 
 24. 4. 2013 v 19 hod - Muž mé ženy - komedie, Slezské divadlo Opava 
 15. 5. 2013 v 19 hod - N�kdo to rád v kin� - celove�erní zábavná show, La Provence show 

Zámek Bruntál, tel. 554 717 947; 554 709 145 

25. 2. v 19 hod. - Št�pán Rak – kytara - sv�tový kytarový virtuos 

Kultura ve Zlatých Horách 

Kultura v Bruntále 
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Výstavy 

12. 2. v 16:30 hod. vernisáž výstavy - foyer divadla - R�žena Sedlá�ová - Všude je krásné žít 
únor – chodby M�stského ú�adu - Výstava prací žák� výtvarného oboru ZUŠ v Bruntále  
do 1. b�ezna - Art Galerie Penzion U �eky KarloviceLud�k Pavézka – Žena  100x jinak  

Spole�enský d�m Bruntál, Ruská 14, tel. 774 719 051 

sobota 16. 2. - Ples St�ední pr�myslové školy Bruntál 
sobota 23. 2. - Ples Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál 
pátek     1. 3. - Ples Obchodní akademie a st�ední zem�d�lské školy 
pátek     8. 3. - Ples Podhorské nemocnice, a. s. 
sobota   9. 3. - Motorká�ský ples 
pátek   15. 3. - Ples Obchodní akademie a st�ední zem�d�lské školy  - Ekonomické lyceum 
sobota 23. 3. - Svatební veletrh 

Kulturní st�edisko Bruntál,  Dukelská 2, tel. 554 718 007 

pátek 1. 3. - Ples Policie �R 

M�stské divadlo 

  4. 2. 2013 v 10:30 hodin a úterý 5. února v 9:00 a 10:30 hodin - MAXIPES FÍK - pohádka s oblíbenými 
postavami. Hraje: Divadlo Petra Bezru�e Ostrava pro žáky 1. – 5. t�íd ZŠ. Vstupné: 50 K�

  7. 2. 2013 v 19:00 hodin - Cestou necestou s Miroslavem Donutilem - talk show. Vstupné: 330 a 280 K�. 
Vstupenky zakoupené na 6. 12. 2012 z�stávají v platnosti. 

21. 2. 2013 v 19:00 hodin - Alois Jirásek: Lucerna  - hraje T�šínské divadlo �eský T�šín. Vstupné: 150 a 130 
K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

24. 2. 2013 v 15:30 hodin - Jarmila Stoklasová: O vlku a k�zlátkách - veselá pohádka se spoustou písni�ek  
o vlku a neposlušných k�zlátkách. Hraje Slezské divadlo Opava. Vstupné: 60 a 50 K�

Koncertní sí� sv. Ducha 

26. 2. 2013 v 19:00 hodin - Št�pán Rak – kytara - Profesor Št�pán Rak pat�í mezi nejvýznamn�jší sv�tové 
koncertní kytaristy a skladatele. Vstupné: 150 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

St�edisko volného �asu Mé	a 

17. 2. 2013 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 17. 2. 2013 - T�i tv�rci Slezska - Jaroslava Rybová / keramika, Stanislav Dostál / fotografie,  
Grzegorz Kubiak / fotografie 

do 24. b�ezna 
Nechte na hlav� - výstava dokumentuje vývoj pokrývek hlavy.  
Zap�j�eno z Vlastiv�dného muzea Šumperk. 

23. února – 24. b�ezna 
Doteky patagonie - Otto Jirka / fotografie. Vernisáž výstavy  
v pátek 22. února v 17:00 hodin. 

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

Kultura v Krnov�
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����V sobotu 8. 12. 2012 jsme se pobavily a protáhly t�lí�ka (škoda, že jen ženy �) na sobotním cvi�ení „P�ed 
prázdninový váno�ní maratón“.  Kdo p�išel spálit n�jaké ty kalorie p�ed Vánocemi, nelitoval. P�i vstupu každý 
obdržel malý váno�ní dáre�ek, plný vitamín�. Kdo m�l zájem, mohl b�hem akce vyzkoušet zdravou fitness kávu 
s hubnoucími ú�inky, dále si zájemci mohli nechat zm��it tuky a vodu v t�le. Na samotné akci jsme si vyzkoušely 
svou vytrvalost ve �ty�ech p�lhodinových blocích. Prost�ídaly jsme zumbu s Bohunkou Sýkorovou a cvi�ení 
s flexi-bary a cvi�ení na flowinu s cvi�itelkou Šárkou Spurnou. Porota m�la nelehký úkol, ud�lit ceny pro 
nejlepší t�i vytrvalce, povedlo se �. Cvi�ení bylo docela náro�né, ale  skv�lé!  

D�kujeme všem, kdo se podílel na p�íprav� akce a M�stu Vrbno p. P. za finan�ní p�ísp�vek z grant�, který 
nám z �ásti akci zafinancoval. 

  

ASPV informuje... 
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����Informace  pro  všechny,  kdo  cht�jí být �leny ASPV a cht�jí být ve cvi�ení pojišt�ni, mít levn�jší vstupné 
a další výhody…Za�ínáme vybírat �lenské p�ísp�vky na rok 2013 ve výši 200 K�/dosp�lí a 100 K�/d�ti. Tyto 
p�ísp�vky je t�eba odevzdat nejpozd�ji do konce února 2013.  

����Pod�kování – tímto d�kujeme cvi�enkám, které pravideln� a piln� navšt�vovaly naše 
cvi�ení v roce 2012.  Bez Vás bychom nemohly d�lat to, co d�láme! D�kujeme!
Velké pod�kování pat�í našim cvi�itelkám Bohunce i Míši a také Miriam, která nám d�lá 
skv�lé „technické zázemí“�  
Holky d�kujeme za Váš �as nám v�novaný. Bez Vás by to opravdu nešlo.  

Do nového roku 2013 tedy s p�edsevzetím: 
S CVI�ENÍM JDE VŠECHNO LÉPE, ASPV VRBNO ZVE T
!!!! ����

V prosinci se hrál ve Vrbn� pod 
Prad�dem v kavárn� U Dvo�ák�
turnaj v Rapid šachu. M�l velmi 
kvalitní obsazení hrá�� z okresu. 
Hráli na n�m i Poláci, kte�í hostují 
za domácí klub v sout�ži družstev. 
Bylo nám poctou na turnaji p�ivítat 
velmistra Roberta Cveka, 10. hrá�e 
�R (foto vpravo dole). Ten 
p�edvedl své mistrovství a turnaj 
s p�ehledem vyhrál. Na druhém 
míst�  se  umístil  Gandziarowski  
z  Glucholaz a t�etí byl Malinovský 
z  Krnova. Sponzory   byli  Holba,    
kavárna U Dvo�ák�, Husqvarna, 
M�stský ú�ad a sklárna TOMI.           

Za šachový oddíl S. Vrba 

Šachový turnaj 
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D�kujeme  všem  sponzor�m,  kte�í  nám  pomohli  uskute�nit  9. ro�ník  turnaje  v  mariáši,  který se konal 
26. prosince 2012 v hotelu Stone ve Vrbn� pod Prad�dem. Turnaj je známý nejen v našem kraji, ale také 
v �echách a zaznamenali jsme už i ú�astníky z Polska a Slovenska. Tohoto ro�níku se zú�astnili hrá�i z Vrbna, 
Karlovic, Ostravy, Ž�áru nad Sázavou, Náchoda a vít�zem turnaje se stal hrá� z Olomouce. Všichni hrá�i byli 
velmi spokojeni s organizací turnaje i s v�cnými cenami. Všichni se již t�ší na 10. ro�ník a slíbili pozvat i své 
kamarády.  

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

Za p�ípravný výbor Eduard Pe�ich, vrchní rozhod�í turnaje 

Tak nám za�al rok 2013 a p�ípravka ro�níku 2005 TJ Sokol Vrbno pod Prad�dem dlouho neotálela a vyjela na 
dva turnaje v jednom víkendu. 

První turnaj v letošním roce se konal v Bruntále 12. ledna a my jsme tam nesm�li chyb�t. Na turnaj jsme 
vyslali nová�ky a doplnili je t�emi kluky, kte�í mají n�jakou tu sezónu za sebou.  

Na turnaj s námi dojelo dalších sedm tým� (Juventus Bruntál, Slavoj Bruntál, Slavoj Staré M�sto, TJ 
Radu�, TJ Kovo B�idli�ná, FK SAN-JV Šumperk, Hradec nad Moravicí) a hrálo se systémem každý 
s každým, délka zápasu 14 minut. 

Kluci ze sedmi zápas� v jednom prohráli (s Raduní), ve dvou remizovali a �ty�ikrát s p�ehledem vyhráli. P�ed 
posledním zápasem jsme s Juventus Bruntál m�li oba po 13 bodech. Do posledního zápasu jsme nastupovali se 
silným soupe�em Slavoj Bruntál (skon�il st�íbrný). A my pot�ebovali minimáln� remizovat, abychom získali bod 
a stáli na bedn�. Byl to t�žký zápas, jedenáct minut bez žádného gólu. Pak kone�n� padl gól, ale do naší brány. 
Bylo to v poslední t�etí minut�, což nás v tu chvíli srazilo na �tvrté místo. Krev tuhla v žilách, ale poslední 
minuta rozhodla. Kluci ze sebe vydali vše a vyrovnali na kone�ný stav 1:1.  Nakonec to bylo pro Vrbno krásné 
bronzové místo. První místo pat�ilo fotbalist�m z Radun�, kte�í s lehkostí vyhráli. 

Pod�kování 

První turnaje p�ípravky ro�ník 2005 a ml. v tomto roce 
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Druhý turnaj se konal ve Šternberku 13. ledna. 
Na turnaj jsme vyrazili v obvyklé sestav�. 
Na turnaj z osmi p�ihlášených nakonec dojelo 7 družstev: TJ SOKOL Vrbno pod Prad�dem, po�ádající FK 

Šternberk, FC Lužice, Haná Prost�jov, TJ Sokol Dub n. M., FK Val. Mezi�í�í a FK P�íluky - Zlín. 
Hrálo se systémem každý s každým , délka zápasu 13 minut. 
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Naši ze šesti zápas� 3x prohráli, 1x remizovali a 2 vyhráli. 
Byli to vyrovnaní soupe�i, ale fotbalové št�stí bylo tentokrát na stran� druhých. Z turnaje jsme si odvezli nové 

zkušenosti a páté místo. Ale naše zklamání vykoupil Lukáš Buršík, který získal cenu Nejlepší hrá� celého 
turnaje.  

Pod�kování pat�í všem kluk�m z TJ SOKOL VRBNO: Lukáš Buršík, Mirek Šmach, Jan Orság, Carlos Gala�, 
Adam Kožuch, Mat�j 	ehá�ek, Lukáš Klaus, Kuba Tomášek, Adam Pavlí�ek, Tomáš Bambušek, Vojta a Ondra 
Zv�d�likovi a Roman Marek ml. 

Dále d�kujeme firmám, které nás hmotn� a nebo finan�n� podporují: p. Klí� (Zemní práce - Klí�), p. Pravda 
(TWI), p. Horák (LITERA), p. Radim K�ižák, p. Zv�d�lík, p. Svobodová (He�manovice) a další. 

                                                                                                                 Trené�i Lukáš Buršík a Roman Marek 

Cyklistický areál v zátopové oblasti �eky �erné Opavy v Mnichov� je v sou�asnosti velmi využívané 
sportovišt�. Pravideln� se zde scházejí studenti SG Vrbno a další �lenové ACS Vrbno k pravidelným trénink�m. 
Areál je rovn�ž navšt�vován i dalšími sportovci, zejména t�mi, kte�í vyznávají atraktivní skoky na kolech a BMX 
jízdy. Také d�tské h�išt� s houpa�kami a proléza�kami má své návšt�vníky a dokonce i v zim�. Negativním 
jevem je p�espávání bezdomovc� a opilc� v altánku, kde se po odpolednech scházejí také parti�ky mladík�

k nesportovním �innostem. Velké problémy rovn�ž 
p�sobí procházení a projížd�ní mnichovských ob�an�, 
kte�í jsou velmi netolerantní ke sportovní mládeži. 
Chodník  p�es sportovišt� je jist� celosv�tovou raritou 
a je otázka �asu, kdy vznikne n�jaký st�et s úrazem. 
A�koliv z obou stran areálu je zákaz vjezdu 
motorových vozidel, v zim� se tam projížd�jí 
�ty�kolky a malý motorká� na ja�e významn� poni�il 
dráhu BMX. Pozitivní jevy však p�evažují nad 
negativními. Krom� mnoha akcí sout�že Tritur zde 
prob�hl i závod �eského poháru veterán� a krajského 
cyklokrosu mládeže. Také zde v jarních m�sících 
prob�hly dv� sout�že regionálního Vrbenského drá�ku, 
cyklistické sout�že  pro  mládež  do  14  let.  Poda�ilo 

se dorovnat a „odkamenit“ i fotbalový plácek, na kterém se na podzim konaly pravidelné fotbalové tréninky 
student� SG Vrbno. Doufejme, že v budoucnu dojde k dalšímu dolad�ní areálu k plné spokojenosti mladých 
sportovc� a jejich trenér�.  

                                                                                                              acsvrbno.estranky.cz 

        

�erná Opava 
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N�co o radaru na Vysoké Holi. 

Zajímavosti z historie jesenických hor 
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V  minulém  �ísle jsem se zmínil o budování letišt� na Vysoké Holi 1464 m. Toto letišt� se budovalo v dob�
II. sv�tové války pro pot�eby n�mecké armády a m�ly tam p�istávat pozorovatelské letouny „Storch“. Vysoká 
Hole je první vrchol za Petrovými kameny sm�rem ke Sk�ítku a je tam táhlá rovina, kde cht�la n�mecká armáda 
vybudovat letišt�. Jaké práce tam byly provedeny neposkytují žádné záznamy, ale byl tam vybudován betonový 
p�tihranný základ pro radar. Nachází se ješt� te� vedle h�ebenovky, kousek p�ed takzvanou „Trafa�kou“ malou 
chatkou. P�vodn� se vykládalo, že to je základ pro protiletadlový kanón a nebo kulometné hnízdo na obranu 
letišt�. Skute�nost byla ale trochu jiná. Radiolokátory typu FuMG 65W – „urzburg Reise“ byly jednou ze 
sou�ástí systému protivzdušné obrany  „Atlantického valu“ n�mecké �íše. V druhé polovin� sv�tové války byly 
rozesety po naší republice pro pot�ebu Luftwaffe a n�meckou Krigsmarine.  

Dominantní sou�ástí byla parabolická anténa o pr�m�ru 7,5 m, osazena na dvou �epech, které umož�ovaly 
pohyb vertikálním sm�rem. Tato anténa spolu s kabinou operátor� tvo�ila celek umíst�ný na ozubení umož�ující 
otá�ení ve sm�ru horizontálním. Toto všechno se d�lo na betonovém soklu, který tam ješt� stojí. Ješt� v roce 
1965 byl na tomto soklu železný v�nec a n�jaké železné konstrukce. Místo bylo opat�eno plotem s cedulkou 
vstup zakázán.  

Osobní poznatek pana Ladislava Mrkvi�ky. Podle jeho zjišt�ní se tyto radiolokátory používaly i  po druhé 
sv�tové válce v naší armád� a v padesátých letech byly nahrazeny sov�tskými. Všechny tyto informace zjistil pan 
Ladislav Mrkvi�ka, bývalý �len Horské služby – okrsku Prad�d.  

V blízkosti chaty „Trafa�ky“ se nachází také kamenný hrane�ník z roku 1681. Má t�i strany  
a na každé stran� je vytesán erb panství. Na východ 	ád n�meckých rytí��, na sever Arcibiskupství Vratislavské 
a na západ panství Žerotín�.  

O tom, že Jeseníky sloužily k vojenským ú�el�m v dob� zrodu I. republiky, až p�íšt�.  

Zpracoval: Emil Kothánek   
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Tolik knih jako v knihovn� doma mít prost� nem�žete… 
… z populárn�-nau�né literatury 

1.:  PEKA	, J.:  O smysl �eských d�jin.  Praha: Dauphin, 2012. 
2.:  DAVID, P.:  D�jiny hrad� a tvrzí v �echách, na Morav� a ve Slezsku.  Praha: Knižní klub, 2012. 
3.:  URBAN, K.:  Sledoval jsem Dub�eka: vzpomínky estébáka.  Praha: Práh, 2012. 
4.:  ARMANI, C.:  Smrš�ova�ky: veselé drobnosti ze smrš�ovací fólie.  Praha: Metafora, 2012. 

…z beletrie 

1.:  V
TVI�KA, V.:  Korálky na š��rce života.  Praha: Vašut, 2012. 
Nitkou s navle�enými korálky m�že být i sám život, t�eba jen jeho ro�ní kolob�h. Od prvního sn�hu až po 
podzimní, listopadové dny. Co všechno je možné na takovou ro�ní nitku navléknout! Betlémy i hlas zvon� ,,nad 
záv�jí“,  rozmanitá  �emesla,  bez  nichž  by  se  život snad ani neobešel, brány do m�st i do života, kraj chmelnic 
i n�kdejších obyvatel �eské kotliny, historii vlastní zem� i míst, do nichž vás tato knížka p�ivede. Ur�eno všem, 

kte�í mají chu� poznávat i ty nejoby�ejn�jší v�ci v život�. 

2.:  CIPROVÁ, O.:  Princezna veronská: nev�sta knížete Boleslava.  Frýdek-Místek: Alpress, 2012. 
Biagota je zaslíbena knížeti Václavovi, který si pro ni p�ijede do Verony i s družinou. Vinou mocenských zájm�

však z chystaného s�atku sejde, a tak je provdána za Václavova bratra Boleslava. Až v jeho sídle si princezna 
uv�domí, jak t�žké bude probít se skrz masku lhostejnosti a tvrdou slupkou bojovníka k jeho srdci. 

3.:  JAMES, E.L.:  Fifty shades of grey = padesát odstín� šedi.  Praha: XYZ, 2012. 
První díl erotické trilogie. Milostný p�íb�h chudé studentky a dekadentního milioná�e. 

 4.:  VERDON, J.:  Zav�i o�i.  Praha: Baronet, 2012. 
 Bývalý detektiv newyorské policie Dave Gurney by si m�l užívat života na venkov�. Jenomže pokud je n�kdo 
jednou detektivem, z�stane jím už navždy. Nedokáže odolat, když ho osloví bývalý kolega a matka mladé ženy, 
která byla za podivných okolností brutáln� zavražd�na. 

5.:  LÖNNAEUS, O.:  Za co se pyká.  Praha: Brána, 2012. 
Po dramatickém únosu, p�i n�mž byl zast�elen jeho kolega, ztratil noviná� Konrád Jonsson p�du pod nohama. 

Nemá sílu na vztahy ani práci a žije z úspor, které mu však docházejí. V dob�, kdy už je tém�� na dn�, jsou 
zavražd�ni jeho adoptivní rodi�e a Konrád se musí vrátit do Skane – kraje, který v mládí nechal za sebou. Po 
návratu do m�ste�ka Tomelilla za�ne p�emýšlet o svém život� a o tom, co se vlastn� stalo s jeho matkou Agnes. 

6.:  FREEMAN, K.:  Lu�ní kvítí: farma v Tasmánii – d�dictví plné tajemství.  Frýdek-Místek: Alpress, 2012. 
Dokud se Emma nezraní, v�bec si neuv�domuje, jak ji kariéra zcela pohltila. Zhroutí se jí sv�t. Nezbude jí než 
vrátit se do Austrálie a p�evzít ne�ekané d�dictví po babi�ce. Aby mohla starou farmu prodat, musí co nejd�ív 
vyklidit všechno harampádí. Nalezené staré dopisy a fotografie její rozhodnutí zvrátí. Není to však jen tajemství, 
co ji nutí z�stat… 

… pro d�ti a mládež 

1.:  JONES, G.P.:  Kletba rodu Bardulf�.   Praha: Mladá fronta, 2012. 
Seznamte se s tajuplnými a podivínskými Bardulfovými i jejich úpln� oby�ejnou sest�enkou Mariel a odhalte 
temné tajemství jejich rodu. Až donedávna nem�la Mariel o existenci n�jakých p�íbuzných ani tušení. Natož aby 
ji napadlo, že se už brzy setká s celou bandou nikdy nepoznaných bratránk� a sest�enek. A možná to tak bylo 
lepší. Protože její nová rodina je opravdu hodn� zvláštní… 

2.:  KOŽÍK, F.:  Pohádky váno�ního zvonku. Praha: Albatros, 2012. 
Dvanáct pohádek na dobrou noc, které vypráv�l autor v p�edváno�ním �ase své dcerce.  

3.:  WALLIAMS, D.:  Pan Smra	och.  Praha: Argo, 2012. 
Dvanáctiletá Chloe se cítí jako nejosam�lejší bytost na zemi, jako outsider. Ale potom potká bezdomovce pana 
Smra�ocha a všechno se zm�ní…

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

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v únoru 
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Rebeka   B al c ár ko vá   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  

Vojt�ch   Šmi g ur a   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov   

Natálie   Ko �ko vá    Vrbno pod Prad�dem – Železná  

Matyas   Še nk ár    Vrbno pod Prad�dem   

Elizabeth   Kant o r o vá   Vrbno pod Prad�dem 

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

Karel   Be št a     Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  

Jan   P as e ka    Vrbno pod Prad�dem  

Rudolf   Gr ée    Vrbno pod Prad�dem  

Ing. Milan   S vi e že ný   Vrbno pod Prad�dem  

Marta   �e r no to vá    Vrbno pod Prad�dem – Železná  

Milena   Hr adi l o vá    Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  

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

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

Dne 16. ledna 2013 se dožila krásného životního jubilea 85 let  
naše maminka, babi�ka a prababi�ka 

paní Anežka Jakubicová 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Hodn� zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let  
p�ejí synové a dcery s rodinami,  

vnou�ata a pravnou�ata. 

Dne 2. února 2013 se dožívá svých 83. narozenin 

paní Elfrieda Pohlová  
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Do dalších let vše nejlepší, hodn� št�stí, lásky a zdraví p�ejí  
dcery Jana, Milka a Lidka s rodinami  

a hlavn� vnou�ata a pravnou�ata. 
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Dne 11. února 2013 oslaví 60. narozeniny 

paní Libuše Ohnoutková 
z Vrbna pod Prad�dem.  

„V�tšinou si lidé p�ejí zdraví a št�stí. 

Proto i já Ti p�eji, aby ses každý den probudila s úsm�vem na tvá�i  
a nepot�ebovala jsi sáhnout na no�ní stolek pro pilulku... 

manžel Jan.  
S p�áním se p�ipojuje syn Jan, dcera Marcela s rodinou  

a vnou�ata Adélka, Ji�í�ek a Dane�ek. 

Dne 22. 2. 2013 oslaví své krásné 90. narozeniny 

paní Hedvika Kola�íková 
z Karlovic 

Srde�né blahop�ání, mnoho št�stí, pevného zdraví,  

radosti v srdci a dobré nálady 
Ti k významnému životnímu jubileu p�eje celá rodina.  

Máme T� moc rádi a d�kujeme za to,  
že obohacuješ náš život svou p�ítomností. 

„Padesát? To není žádné stá�í. To je jen pár list� popsaných v kalendá�i. 
K tomuto životnímu jubileu Ti p�ejeme z celého srdce hodn� zdraví  

a osobní pohody  
do dalších let. Vypus� všechny starosti, žij vesele a s radostí“. 

Dne 27. února 2013 oslaví krásné 50. narozeniny 

pan Ji�í Machá�. 
K Tvým narozeninám Ti p�ejí vše nejlepší manželka Ludmila,  

dcery Ingrid a Kristína s rodinami, synové Ji�í a Bohumil s rodinami, 
 tchýn� Inge, švagr Jind�ich  

a vnou�ata Petruška, Terezka a Dominik. 

Dne 4.února oslaví moji drazí rodi�ové 

Ludmila a Miroslav Vlachovi  
30.výro�í svatby. 

Velké díky za jejich lásku a výchovu a hlavn� spoustu dalších spole�ných let  
jim ze srdce p�eje dcera Bohdana, 

ze�ák Pavel a vnou�ata Lenka a So�a 
Mám vás oba moc ráda... 
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Vzpomínáme 

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

Dne 3. ledna 2013 jsme vzpomn�li 5. smutné výro�í úmrtí  
naší milované maminky, manželky, babi�ky, tety, švagrové 

paní Helgy Rybárové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Stále vzpomíná celá rodina. 

„Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná“. 
Dne 22. ledna 2013 jsme vzpomn�li 11. smutné výro�í úmrtí 

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

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

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

Dne 14. ledna 2013 jsme vzpomn�li nedožitých 70 let  
a 15. února 2013 uplyne 6 let od úmrtí 

pana Jana Zedka 
z Vrbna pod Prad�dem – Železné. 

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

„Z�staneš v naší mysli celý �as, jak bys jen odešel a m�l se vrátit zas“.  
Dne 1. února 2013 vzpomeneme 5. smutné výro�í úmrtí 

pana Dietera Czasche 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Vzpomíná manželka, syn s rodinou a dcery s rodinami.  



50. strana

ZPRAVODAJ

Dne 5. února 2013 uplyne 8 let od chvíle, kdy nás navždy opustil 

pan Šimon Jurik 
z Vrbna pod Prad�dem. 

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

S láskou vzpomíná manželka a d�ti s rodinami.  

„To, že �as rány hojí, je jen zdání, v srdci z�stává bolest a vzpomínání“. 
Dne 10. února 2013 vzpomeneme 4. smutné výro�í úmrtí 

pana Antonína Paseky 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomínají manželka a synové. 

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

Dne 11. února 2013 vzpomeneme nedožitých 65 let  
a 17. února vzpomeneme 4. výro�í úmrtí 

pana Václava Falušiho. 

S láskou vzpomíná manželka Anna a dcera Šárka s rodinou.  

„Z�stáváš v naší mysli na dlouhý �as, jak bys jen odešel a m�l se vrátit zas“. 
Dne 12. února 2013 vzpomeneme 4. smutné výro�í úmrtí 

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

S láskou a úctou vzpomínají manželka Renata,  
dcera Aneta, rodi�e a celá rodina.  
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Dne 12. února 2013 vzpomeneme 1. výro�í úmrtí 

pana Vladimíra Holého 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

S láskou vzpomíná celá rodina 

„Zastavme se na chvíli a vzpomínejme dnes,  
na místo, kde se narodil, na rodný d�m, trávu a les, 

na lásku v níž s námi život žil, 
na všechna místa, kde š�astný byl. 

Neb on je ten vánek, on je ta voda, co p�ináší nám do života 
klid a mír a pokoru a láskyplnou oporu, 

protože kdo ví, zda život není umíráním a smrt životem.  
�as nenávratn� letí. Celý rok už tu není 

pan František Sléha. 

Ve �tvrtek 14. února 2013 vzpomeneme  
1. smutné výro�í jeho odchodu.  

Nikdy nezapomeneme. 
D�kujeme všem, kte�í jste ho znali, za tichou vzpomínku. 

S láskou manželka a d�ti, maminka a sestra s rodinou 

„Zem�el jsi tiše, jako když hv�zda padá, 
vzpomínka na Tebe neuvadá“. 

Dne 17. února 2013 vzpomeneme 10. smutné výro�í,  
kdy nás navždy opustil 

pan Emil Hiesl. 

S úctou vzpomínají manželka Helena a syn Emil.  

„Bolest tu nezahojí žádný �as, ozve se znovu, zas a zas“.  
Poslední únorový den vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

paní V�rky Zaoralové 
z Malé Morávky.  

S láskou vzpomíná manžel, syn a celá rodina.  
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Inzerce 
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Akreditované rekvalifika�ní kurzy 
Ú�etnictví 

Mzdové ú�etnictví        Da�ová evidence 

Základy podnikání 

Kurz „Ú�etnictví“   4. 2. 2013 –    4. 3. 2013 v Bruntále.
Kurz „Mzdové ú�etnictví“ 5. 3. 2013 –  25. 3. 2013 v Bruntále. 

           
 Po�ádá: Ing. Lenka Kozáková   lenka.kozakova@seznam.cz
 Kontakt: telefon 776793398,   www.kurzy-ucto.cz 
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OTYLKA – Divadlo Pavla Trávní�ka Praha 

P�vodní �eská komedie 
Jaromíra B�ehového, která nás 
zavede do luxusního sanatoria, 
ve kterém má bohatá pani�ka 
OTÝLIE zhubnout. Není ovšem 
zadarmo,    pobyt    jí    v�noval 
k narozeninám její cho�. Otylka 
ovšem netuší, že to je nejen 
dárek, ale i past. Zatímco ona 
izolovaná hubne, což se jí 
neda�í,   její   exotický   manžel 
k nim dom� p�ivádí její 
kamarádku. Podplacený 
personál sanatoria pak dostává 
pro Otyl�inu k�ru nové zadání: 
NEZHUBNOUT, NAOPAK 
P	IBRAT a držet ji tam co 
nejdéle. 

Moc    pen�z    je    obrovská 
a tém�� se to poda�í. Otylka však 
je nejen tlustá, ale i chytrá. Vše 
prokoukne.   Je   to   hra   nejen 
o chytré žen�, která se nedá, ale 
i o nesmírné moci pen�z. 
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