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Vážení �tená�i Zpravodaje, 

máme za sebou „krátký“ únor, tak se ješt� vrátím krátce do ledna. Za�átkem nového roku se mnoho subjekt�
vrací k hodnocení a úsp�ch�m roku p�edchozího. Nejinak tomu bylo i letos, kdy 28. ledna OV �STV vyhodnotil 
nejlepší sportovce okresu Bruntál. Stalo se pravidlem, že každým rokem jsou po právu ocen�ni též sportovci 
z Vrbna. Letos to  byli dva studenti, �lenové Sportovního klubu Gymnázia Vrbno: cyklista a �s. reprezentant 
Antonín Lant, medailista z M �R, a Eva Haltof, dvojnásobná mistryn� �R v lyža�ském orienta�ním b�hu. Stejn�
hrdé a p�íjemné pocity m�žeme mít i z hodnocení Policie �R (P�R), kdy byl v rámci okresu Bruntál vyhodnocen 
„náš“ policista, prap. Martin Ková�. Zú�astnila jsem se vyhodnocení v Bruntálském divadle spolu s vedoucím 
odd�lení P�R npor. Bc. Jaromírem Hoškem. Dobré výsledky zdejšího odd�lení Policie �R jsme mohli posoudit 
také   v  Rad�  m�sta  dne 21. 2.,  kdy  jsme  diskutovali  o  bezpe�nostní  situaci  a  stavu  kriminality   spole�n�
s vedoucím odd�lení P �R Vrbno pod Prad�dem. Zpráva za rok 2012 bude zve�ejn�na v dalším �ísle Zpravodaje. 
Když uvádím n�které z mých ú�astí na „oficialitách“, vzpomenu také slavnostní chvíli na nám.Sv. Michala, kde 
jsme  se  sešli  u  „k�tu“  nové   rolby   Kässbohrer   pro  strojní    úpravu    b�žeckých    tratí   v   okolí    Vrbna. 
K dosavadním službám poskytovaným p�i údržb� lyža�ských stop SK p�i Gymnáziu tedy p�ibyla výkonná 
technika, na jejíž po�ízení p�isp�lo také naše m�sto, a jejímž majitelem je ob�anské sdružení Lyža�ské b�žecké 
trat� Suchá Rudná. To zajiš�uje pravidelnou údržbu 36,3 km tratí a jak se již ukázalo v pr�b�hu února, kvalita 
úpravy bílých stop se výrazn� zlepšila. Tvrdí to b�žka�i a sv�d�í o tom také hlasy v anket� na našich stránkách 
www.vrbnopp.cz. P�es spokojenost s p�knou zimou, která nám v únoru znovu p�ipomn�la, že žijeme v horách, se 
ale p�iznám, že se už velmi t�ším na první jarní den. Ur�it� stejn� jako mnozí z vás, jimž tolik schází vlídné 
sluní�ko. �

      Ing. Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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V záv�ru ledna a v m�síci únoru RM projednala mimo jiné tyto záležitosti: 

RM schválila: 
- navýšení po�tu zam�stnanc� Domova pro seniory v Mnichov� a vzala na v�domí Rozvojovou vizi Domova 
 pro seniory do roku 2014 
- poskytnutí finan�ních p�ísp�vk� z rozpo�tu m�sta ve výši 50.000 K� spole�nosti HELP-IN o.p.s. Bruntál na 
 zajiš�ování pe�ovatelské služby, 2.000 K� Slezské diakonii, st�edisku ARCHA Široká Niva, pro chrán�né 
 bydlení; 4.000 K� St�edisku rané pé�e SPRP Ostrava na poskytování pé�e jedné rodin� s dít�tem se 
 zrakovým postižením 
- uzav�ení smlouvy s HZS MSK o bezúplatném p�evodu vyproš�ovací techniky pro jednotku Sboru 
 dobrovolných hasi�� Vrbno p. P. v rámci zabezpe�ení požární ochrany a integrovaného záchranného 
 systému 
- p�id�lení bytu �. 11 o velikosti 2+1 na Husov� 495 dle po�adníku paní M. B. 
- pokyny  pro  uživatele  byt�  v  majetku  m�sta  týkající  se  povinnosti  provád�t  revize,  kontroly, opravy 
 a údržbu plynového a elektrického za�ízení a spot�ebi�� v byt�. 

RM odsouhlasila: 
- p�id�lení dotací ve výši 50.000 K� na poskytování služeb OPEN HOUSE Bruntál na území m�sta Vrbna p. 
 P. na rok 2013 pro drogové závislé a ob�any ohrožené závislostí; 4.000 K� pro OS �STV Bruntál na 
 zakoupení odm�n pro ocen�né nejlepší sportovce z m�sta Vrbna pod Prad�dem; p�ísp�vku 10.000 K� na 

�innost OS Prad�d  
- finan�ní p�ísp�vek pro ob�any postižené výbuchem panelového domu ve Frenštát� pod Radhošt�m ve výši 
 10.000 K�
- umíst�ní stavby Singletrack Vrbensko-Biketrials na pozemcích m�sta  
- p�estavbu objektu Penzionu Vrbno, kde vznikne osm podporovaných byt�; souhlasí s provozováním t�chto 
 podporovaných byt� spole�ností Penzion Vrbno spol s r.o. 
- vy�azení �erpadla v koteln� sv. Michala z d�vodu nefunk�nosti - ztráty tlaku p�i provozu. 

RM rozhodla: 
- o uzav�ení smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na akci „P�írodní zahrada v MŠ Jesenická“ a 
 uzav�ení smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace této akce  
- o p�ijetí právních služeb Advokátní kancelá�e Stanislav Kade�ka pro m�sto Vrbno p. P. 
- o uvoln�ní 10.000 K� z rozpo�tu m�sta na zakoupení t�í hodnotných cen na 16. ples m�sta a m�stských 
 organizací 
- o uzav�ení smlouvy na �išt�ní místních komunikací a dodatk� pro rok 2013 ke smlouvám na realizaci 
 služeb – správu a údržbu h�bitova a údržbu ve�ejné zelen� – se�ení zatravn�ných ploch a údržbu d�evin 
 s TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO s.r.o. 
- o uzav�ení smlouvy o nájmu nebytových prostor za ú�elem provozování ve�ejných WC do 31. 12. 2013 
 s TJ Sokol Vrbno p. P. 
- o uzav�ení smlouvy o budoucí smlouv� se spole�ností KARETA Bruntál o z�ízení v�cného b�emene 
 týkající se podzemních inženýrských sítí na pozemcích v majetku m�sta ve v�ci objektu bobové dráhy 
- o vyhlášení zám�ru na pronájem �ásti nebytových prostor v objektu MŠ Jesenická. 

vzala na v�domí: 
- zpracování kroniky m�sta za rok 2011, kronika bude v elektronické podob� zve�ejn�na na internetových 
 stránkách m�sta a v tišt�né podob� do ní mohou ob�ané nahlédnout na m�stském ú�adu, p�ipomínky a 
 návrhy na dopln�ní kroniky lze podat do dvou m�síc�
- vyhodnocení bezpe�nostní situace a stavu kriminality v obvodu Policie �R ve Vrbn� p. P. 
- žádosti o dotace - Základní kynologické organizace Vrbno pod Prad�dem na nákup cvi�ebních p�ekážek, 
 Sdružení ob�an� zdravotn� postižených Obecní d�m Lichnov na úhradu dopravy okresních d�tských her 
 v roce 2013, spolku P�átelé Vrbenska na t�i akce roku 2013 a Sboru dobrovolných hasi�� Vrbno p. P. na 
 zajišt�ní oslav 140 let SDH v našem m�st�
- informaci o p�ipravovaných projektech „Úprava prostranství v Železné“ a souhlasila s p�edložením žádostí 
 o finan�ní podporu na SZIF, Mas Hrubý Jeseník 

Usnesení Rady m�sta v plném zn�ní najdete na webu m�sta. 
                                                   Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí MÚ Vrbno p. P.

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 
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Volby p�ísedících pro Okresní soud Bruntál na období �ervenec 2013 až �ervenec 2017

M�sto Vrbno pod Prad�dem vyzývá ob�any, pokud má n�kdo zájem o práci ve funkci p�ísedícího  Okresního 
soudu v Bruntále, aby podal písemnou žádost.  

Kandidát musí spl�ovat tyto p�edpoklady: 
a) mít ob�anství �eské republiky (doložit platným ob�anským pr�kazem) 
b) být zp�sobilý k právním úkon�m  
c) být bezúhonný (doložit výpis rejst�ík trest�)  
d) v den ustanovení dosáhnout v�ku 30 let 
e) být p�ihlášen k trvalému pobytu nebo pracovat v obvodu zastupitelstva obce, jímž jsou do funkce 

voleni  
f) p�edložit  osv�d�ení  o  tom,  že  nebyl  evidován  jako  osoba  uvedená  v  § 2 odst. 1 písm. a), b), 

zák. �. 451/1991 Sb. (lustra�ní osv�d�ení) – netýká se osob narozených po 1. 12. 1971 
g) doporu�ení zam�stnavatele (zákon to nestanoví, ale m�l by o tom zam�stnavatel v�d�t) 

Pokud má n�kdo z ob�an� zájem o zvolení do funkce p�ísedícího Okresního soudu v Bruntále je nutné, aby 
podal svoji písemnou žádost (s p�esnou adresou a p�ípadn� telefonním �íslem) na M�stský ú�ad Vrbno pod 
Prad�dem,  k  rukám  starostky  m�sta  a  to  nejpozd�ji  do 25.  3. 2013,  kdy  zastupitelstvo m�sta poté navrhne 
a  doporu�í  kandidáta  na  funkci p�ísedícího okresnímu soudu. Sou�asn� je nutné,  aby  žadatel  nejpozd�ji  do 
30. 4. 2013 doložil M�stu Vrbno pod Prad�dem spln�ní všech výše uvedených formalit, aby orgány M�sta 
Vrbna  pod  Prad�dem mohly volbu projednat na �ervnovém zasedání zastupitelstva m�sta, a to v�etn� požádání 
o vyjád�ení p�edsedy soudu k navrženému kandidátovi.  

Volbu p�ísedících okresních soud� provádí v souladu s ust. § 64 odst. 2 zák. �. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, p�ísedících a státní správ� soud� a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, v platném zn�ní (dále jen „zákon 
o soudech a soudcích“), Zastupitelstvo m�sta. 

Funk�ní období p�ísedících trvá 4 roky od data zvolení. Jedná se o výkon ve�ejné funkce. Výkon ve�ejné 
funkce je p�ekážkou v práci z d�vodu obecného zájmu, zam�stnavatel je proto povinen poskytnout zam�stnanci 
pracovní volno v nezbytn� nutném rozsahu. P�ísedící by zpravidla nem�li zasedat více než 20 dn� v kalendá�ním 
roce. Odm�na za výkon funkce p�ísedícího je stanovena vyhláškou �. 44/1992 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 313/1995 
Sb. 

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

Informace finan�ního odboru k platb� místního poplatku za psa.

Splatnost místního poplatku ze ps� dle OZV �. 3/2010 již uplynula a byla k 15. 2. 2013 u �ástek do 200,- K� .
Je-li �ástka poplatku za psa vyšší než 200,- K�, je splatná ve dvou stejných splátkách, první splátka nejpozd�ji 
k 15. 2. 2013, a druhá splátka k 15. 8. 2013. 

Poplatek lze uhradit bu� v hotovosti v pokladn� M�Ú nebo p�evodem z ú�tu na ú�et M�sta �íslo: 
1720771/0100.  

Provozní doba pokladny M�Ú:  pond�lí  a st�eda 8:00 – 11.15 hod. a 12:30 - 16:30 hod. 

P�evodem z ú�tu na ú�et M�sta - p�i platb� p�evodem z ú�tu je nutné uvést vždy p�id�lený variabilní symbol! 
Ve vlastním zájmu prosím dodržujte variabilní symboly ke každé platb�. 

Variabilní symbol je možno zjistit z p�edešlých poštovních poukázek z roku 2012, p�ípadn� z výpisu z ú�tu. 
Variabilní symbol u poplatku za psa je vždy desetimístné �íslo: 35xxxxxxxxxx. 

Na poštovní poukázky pro platby za psy ne�ekejte, ty již nezasíláme! Pro úhradu místních poplatk� jsou dané 
pevné termíny splatnosti obecn� závaznou vyhláškou, které je nutno z hlediska splatnosti poplatku dodržet. 

Poukázky se zasílají pouze s upomínkou poplatník�m, kte�í poplatek ve splatnosti �ádn� neuhradili. 

Informace finan�ního odboru  pro plátce místních poplatk�.
M�stský  ú�ad  již  nebude  na  nedoplatky  jednotlivým  dlužník�m vystavovat další upomínky a výzvy 

a  ani  je  doru�ovat  do  vlastních  rukou.  Dlužné  �ástky  budou vym��eny pouze tzv. platebním vým�rem. 
Po   nabytí   právní   moci   tohoto   platebního   vým�ru,   m�že  M�stský ú�ad bez dalšího upozorn�ní p�istoupit 

Zprávy z radnice 
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k tzv. da�ové exekuci. Tato aplikace nového da�ového �ádu se týká a vztahuje také i na již veškeré vystavené 
platební vým�ry na nedoplatky ob�an� z p�edešlých let.  

Martina Matušková, referentka finan�ního odboru 
Email: martina.matuskova@vrbnopp.cz , telefon:  554 795 118 

Termín pro odevzdání da�ových p�iznání se blíží
Informujeme ob�any, že pracovnice Finan�ního ú�adu v Bruntále, budou vybírat da�ová p�iznání v kancelá�i 

�.104  (p�ízemí vlevo) na M�stském ú�ad� ve Vrbn� pod Prad�dem, a to ve dvou dnech - v pond�lí 25. 3. 2013
od 13:00 – 17:00 hod. nebo ve st�edu 27. 3. 2013 od 13:00 – 17:00 hod. 

Jitka Musilová, referent odboru vnit�ních v�cí M�Ú 

Aktualizace žádostí o pronájem bytové jednotky
Dle pravidel, jimiž se stanoví zásady hospoda�ení s bytovým fondem v majetku M�sta Vrbna pod Prad�dem, 

které jsou v platnosti od 1. 4. 2011 oznamujeme žadatel�m o pronájem  bytové jednotky ve Vrbn� pod Prad�dem 
zahájení aktualizace podaných žádostí k 31. 12. 2012. 

Dle �lánku III. Evidence žádostí, bod �. 4 je žadatel povinen aktualizovat svoji žádost jedenkrát za dva 
roky, a to písemn� do 15. 02. p�íslušného roku. V roce 2013 bude aktualizace probíhat do 31. b�ezna. Obnova 
žádosti je bezplatná, žadatelé již byli písemn� vyzváni k provedení aktualizace. 

Alena Martínková, evidence žádostí  

Mobilní ú�adovna Všeobecné zdravotní pojiš�ovny �R na M�stském ú�ad� ve Vrbn� pod Prad�dem
20. 3. 2013 od 13 do 17 hod. bude mít pracovnice VZP �R ú�ední hodiny na M�stském ú�ad� ve Vrbn� pod 

Prad�dem, kancelá� �. 104 v p�ízemí. 
Záležitosti, které jezdíte vy�izovat do Rýma�ova �i Bruntálu, m�žete vy�ešit zde – veškeré zm�ny, p�ehledy 

OSV�, benefity, výpisy ze zdravotní pé�e a jiné… 
Steriani Oš�ádalová, odbor vnit�ních v�cí, úsek sociální  
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 inSPORTline Triatlon Team Opava a Moravskoslezský 
krajský triatlonový svaz po�ádají dne 2. 3. 2013 v lokalit�
Karlova Studánka - Prad�d (Jeseníky) závod „Viessmann -
Jesenický zimní triatlon 2013“, který je sou�ástí �eského 
poháru v zimním triatlonu 2013, závodem Mezinárodního 
poháru v triatlonu 2013, mistrovstvím Moravskoslezského kraje 
v zimním triatlonu a mistrovstvím �R tým� v zimním triatlonu. 

Závod navazuje na úsp�šné ro�níky 2011 a 2012 a z�stává 
specifický jak svým náro�ným profilem, tak po�adím disciplín: 
startuje se cyklistickou �ásti výjezdem z Karlovy Studánky na 
Kurzovní chatu, 8,5 km s p�evýšením cca 600 m, druhou 
disciplínou jsou b�žky (bruslení) – náro�né okruhy na Kurzovní 

chat� a závod kon�í výb�hem na Prad�d k vysíla�i a zp�t, to vše v nádherném prost�edí nejvyššího vrcholu 
Moravy. 
P�ihlášení k závodu bylo možné elektronicky od 15. 1. 2013 na adrese: www.czechtriseries.cz. 

Platba  startovného  byla  možná  d o 24. 2. 2013 p�evodem. Po tomto termínu je platba možná pouze na míst�
v den závodu a startovné se navyšuje o 50 K�. Startovné zahrnuje pro závodníky dopravu pendlem Karlova 
Studánka – Ov�árna, úschovu kol na míst� startu, dárek p�i prezentaci, finisher a ob�erstvení na trati a v cíli. 

Prezentace závodu je od 8:00 
na Parkovišti Karlova Studánka, 
start závodu je v 12:00 v obci 
Karlova Studánka. Vzhledem k 
nutnosti p�ípravy v�cí pro 
druhou a t�etí disciplínu do depa 
na Kurzovní chat� je nezbytné 
prezentovat se do 10:00 hod. Pro 
podrobné informace �t�te 
propozice a podrobné pokyny 
pro závodníky. 
�eská   triatlonová   asociace 

a MS krajský triatlonový svaz 
nabízí zvýhodn�né startovné pro 
�leny �TA s platnou pr�kazkou 
a známkou na r. 2013. Výše 
startovného, kategorie a další 
podmínky ú�asti jsou v 
propozicích závodu. Ubytování 
pro závodníky je možné na Kurzovní chat� nebo na chat� Figura. 

Na spole�ném setkání p�i jednom z nejprestižn�jších závod� letošní sezony se za po�adatele závodu 
 InSPORTline Triatlon Team Opava t�ší Materovi a Foltysovi. 

více informací na http://ott.webnode.cz/  

První ro�ník extrémního závodu Rock Point – Zimní výzva, dokon�ily jen 4 dvojice!
V ned�li 17. února byl oficiáln� ukon�en první ro�ník nejextrémn�jšího zimního závodu dvojic v �R, Rock 

Point – Zimní výzva 2013. Do cíle dorazily díky obtížnosti tohoto podniku ze šestnácti dvojic pouhé �ty�i! 
Tento závod, který startoval 13. února na Krakonošov� nám�stí v Trutnov� a kon�il v pr�b�hu �asového limitu 

96hodin 17. února v Karlov� Studánce prov��il, jak fyzické, tak i psychické schopnosti 16ti odvážných tým�, 
které se postavily na start. Již po n�kolika hodinách závodu však bylo všem jasné, že procházka r�žovou 
zahradou se v p�ípad� tohoto závodu konat nebude. Již od startu se závodilo pod taktovkou dvou tým� a to: 
Salomon/Suunto/OpavaNet (Petre�ek/Šinkovský) a Sanasport Warmpeace teamu (Paloncý/Zemaník). 

Tyto dva týmy spole�n� postupovaly v malém rozestupu tém�� až pod vrchol Kralického Sn�žníku, kde závod 
rozhodl díky lepší orientaci v terénu tým Salomon/Suunto/OpavaNet, jež si vybudoval v�tší náskok a vedení 
následn� ješt� dokázal navyšovat až do cíle. 

Zprávy z Karlovy Studánky 
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Poslední checkpoint na Prad�du tak mohli první borci absolvovat již s luxusním náskokem. Sjezd na 
skialpových lyžích do Karlovy Studánky, Bílou Opavou si užili za doprovodu televizních kamer a projeli cílem 
ve vít�zném �ase 50:59:30hod. 

Na druhém míst� do cíle 
dorazil již se ztrátou tém�� 18 a 
p�l hodiny tým  Sanasport 
Warmpeace. 

Na t�etí místo se po 
spole�ném pr�chodu cíle v �ase 
87:32:20hod. dostaly dv�
dvojice, Srá�i z Poli�ky(Mazal, 
Beneš) a Veemaz (Pu�álek, 
Mazal). 

„Obrovský výkon p�edvedly 
všechny �ty�i týmy, které 
dorazily až do cíle, velké 
uznání si však zaslouží také 
všichni,   kte�í    našli   odvahu 
a postavili se na start takto 
extrémního podniku!“ �ekl 
�editel závodu, Pavel Zitta.  

Po�adatelé mají po kladných 
ohlasech na tento závod již nyní 
jasno, v plánu je pokra�ování v zapo�até tradici a tedy i Rock Point – Zimní výzva 2014!

Pokud jste tedy závod v letošním roce nestihli a láká vás, vyzkoušet si na vlastní k�ži, co se skrývá pod 
pojmem „Zimní výzva“v �e�i organizátor�, budete mít op�t šanci! 

Veškeré info o letošním ro�níku Rock Point – Zimní výzvy a do budoucna také o p�ípravách na ro�ník 2014 
naleznete na adrese: www.horskavyzva.cz , �i facebooku: www.facebook.com/horskavyzva 

Salomon/Suunto/OpavaNet Sanasport Warmpeace team 
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Vážení spoluob�ané, 
p�i letošní T�íkrálové sbírce jste darovali �ástku 947.614,-K�. Úžasné. Je to cca ve stejném rozsahu jako 

v lo�ském roce po ode�tení území, které jsme p�edali nov� vzniklé Charit� Nový Ji�ín. 
Vaše obdarování je �inem dobroty, velkorysosti a lásky. �inem setkávání se a vzájemného obohacování. 

Velmi si toho vážíme a vyprošujeme Vám, aby Vaše srdce bylo napln�no pokojem a láskou po celý rok 2013. 
                          

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

V následující tabulce Vám p�inášíme kone�ný p�ehled výsledk� T�íkrálové sbírky 2013 za Charitu Odry podle jednotlivých 
obcí a jejich místních �ástí: 

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
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v období od 20. 1. do 20. 2. 2013

   Vybrané události v tomto období: 

29. 1. 2013
Na žádost Policie �R jsme byli vysláni k zásahu na technickou pomoc ve Vrbn� pod Prad�dem. Po p�íjezdu 

nám bylo sd�leno, že se jedná o na�ezané stromy na zahrad� rodinného domu. Po domluv� s Policií �R byly 
všechny na�ezané stromy pokáceny, aby nedošlo k nekontrolovanému pádu strom� a ohrožení okolí. Jednalo se 
celkem o 6 strom�, p�i�emž 2 smrky byly již na zemi. Poté jsme se vrátili zp�t. Celou událost šet�í Policie �R. 

31. 1. 2013
Tento den v brzkých ranních hodinách byly jednotce hasi�� z Vrbna p. P. vyhlášeny dva poplachy na dopravní 

nehody.  První  vozidlo,  a  sice  CAS24  T815,  bylo  posláno  do  Široké  Nivy,  kde  bylo  zjišt�no, že se jedná 
o hromadnou nehodu na velmi kluzké vozovce. Po p�íjezdu na místo události jednotka provád�la zajišt�ní 
vozidel a jímání uniklých provozních kapalin, jelikož nedošlo k žádnému zran�ní. Na místo byli povoláni 
pracovníci údržby silnic, jelikož b�hem �ešení této dopravní nehody došlo ke srážce dalších 3 vozidel. Až po 
ošet�ení vozovky byla cesta voln� pr�jezdná. 

Druhé vozidlo, a sice CAS32 T815, bylo posláno do Ludvíkova na dopravní nehodu s poznámkou vyprošt�ní 
osoby. Po p�íjezdu byla již osoba venku z automobilu, který se nacházel mimo komunikaci. Lehce zran�ný �idi�
byl p�edán do pé�e Zdravotnické záchranné služby MSK. Hasi�i provedli zajišt�ní vozidla a zachycení 
unikajících provozních náplní. Poté byl automobil p�evrácen na kola a nachystán k odtahu. 

4. 2. 2013
Více jak hodinu po p�lnoci byl vyhlášen poplach na požár rodinného domu do Karlova pod Prad�dem. Na 

míst� události již zasahovali hasi�i z Bruntálu a Rýma�ova. Vrbenská jednotka, spolu s dalšími dobrovolnými 
jednotkami, provád�la na míst� dohašovací práce a dovezla na místo pot�ebné množství vody k uhašení požáru. 

12. 2. 2013
Toto ráno vyjížd�li hasi�i z Vrbna a Rýma�ova dv�ma vozidly na dopravní nehodu s vyprošt�ním osoby do 

Karlovy Studánky. Jednalo se o srážku autobusu a dodávkového automobilu, kde z�stala zaklín�ná osoba. Po 
p�íjezdu  jednotek  a  zdravotnických  pracovník�  se zahájily záchranné práce. Osoba byla vyprošt�na z vozidla 
a p�edána do pé�e zdravotník�. Poté jednotka asistovala p�i vyproš�ování vozidel, která byla mimo komunikaci. 

                                                                                Ond�ej Chalupa – velitel jednotky SDH 

Náledí si vyžádalo hned n�kolik nehod 
Dopravní policisté šet�ili dne 31. 1. 2013 na jednom z úsek� silnice II. t�ídy mezi obcí Karlovice a Široká 

Niva hned n�kolik nehod, které se staly nezávisle na sob� s malým �asovým odstupem.  

K prvnímu p�ípadu došlo kolem 06:30 hodin, kdy osobní vozidlo Renault jedoucí ve sm�ru od obce Karlovice 
dostalo na namrzlé, souvisle ledem pokryté a nedostate�n� ošet�ené komunikaci po projetí pravoto�ivé zatá�ky 
smyk. Zde vozidlo p�ejelo do protism�ru a nakonec narazilo do stromu a následn� do betonové kanálové propusti 
za okrajem komunikace. 	idi�ka neutrp�la žádná zran�ní. Dechová zkouška na p�ítomnost alkoholu u �idi�ky 
byla provedena s negativním výsledkem.  

V�c je nadále v šet�ení.  

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 

150
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P�ibližn� b�hem 10 minut došlo na stejném úseku komunikace k dopravní nehod� mezi osobním motorovým 
vozidlem Chevrolet a osobním motorovým vozidlem Ford.  
	idi� jedoucí od Karlovic v pravoto�ivé zatá�ce nep�izp�sobil rychlost stavu a povaze vozovky a na namrzlé 

komunikaci  pokryté  ledem  dostal  smyk,  který  nezvládl  a  p�ejel  do  protism�ru.  Zde se levým bokem st�etl s 
bokem protijedoucího vozidla Ford. P�i dopravní nehod� utrp�la �idi�ka z vozidla Ford lehké poran�ní levé ruky 
s blíže neustanovenou dobou lé�ení. Z místa byla p�evezena k ošet�ení do nemocnice v Bruntále. P�i dopravní 
nehod� vznikla škoda na vozidle Chevrolet ve výši okolo 80 tisíc K�, na vozidle Ford ve výši 10 tisíc K� a na 
svodidlech škoda nevznikla. Ovlivn�ní obou �idi�� alkoholem bylo vylou�eno provedenou dechovou zkouškou. 

Další nehoda na tomto úseku byla šet�ena krátce p�ed p�l osmou a to mezi osobním motorovým vozidlem 
Opel Vectra a nákladním motorovým vozidlem Mercedes Axor. K nehod� došlo tak, že �idi� nákladního vozidla 
reagoval na situaci v provozu, tzv. již probíhající šet�ení p�edchozích nehod a s vozidlem Mercedes zastavil. Na 
manévr vozidla Mercedes reagovala �idi�ka s vozidlem Opel, která jela za nákladním vozidlem a za�ala 
intenzivn� brzdit. Na namrzlé vozovce se její vozidlo stalo neovladatelným. Došlo k nárazu p�ední �ásti vozidla 
Opel do zadní �ásti nákladního vozidla. 	idi�i na míst� nežádali šet�ení policie. U �idi�� byla provedená dechová 
zkouška na alkohol s negativním výsledkem a kontrola zimního obutí vozidlem a to bez závad. Ke zran�ní �idi��
nedošlo. Nehoda byla na míst� �ešena domluvou. 

komisa� por. Ing. Ivana K�ištofová 

Vrbno pod Prad�dem - Malý sál v bruntálském m�stském divadle se otev�el pro zástupce Policie �R 
z bruntálského regionu. Ve st�edu 13. února se tam konalo slavnostní ocen�ní nejlepších policist� za rok 2012. 
Vedení Policie �R ocenilo celkem deset policist�.  

Za Obvodní odd�lení Policie �R Vrbno pod Prad�dem, pod které spadá celkem p�t obcí, ve kterých žije 
okolo dev�t tisíc obyvatel a spravuje toto odd�lení rozlohu 150 kilometr� �tvere�ných, byl vyhlášen nejlepším 
policistou prapor�ík Martin Ková�. K policii nastoupil v zá�í roku 2003, a to p�ímo na Obvodní odd�lení ve 
Vrbn� pod Prad�dem, kde slouží dodnes. „Má p�id�lený okrsek, který zahrnuje �ást m�sta Vrbna  pod Prad�dem. 
Mimo obch�zky v okrsku, zpracovává i složit�jší a náro�n�jší spisy v trestním �ízení. Mezi kolegy je oblíbený 
pro svou kamarádskou povahu a snad nikdy nemá špatnou náladu. Mezi jeho koní�ky pat�í karavaning a sport,“ 
p�iblížila na slavnostním ocen�ní mluv�í bruntálské policie Ivana K�ištofová. 

Vedení Policie �R ocenilo nejlepšího vrbenského policistu 
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Spole�n� s krajským �editelem Policie �R v Moravskoslezském kraji Tomášem Tuhým, vedoucím Územního 
odboru Policie �R Bruntál Jaromírem Tkadle�kem, p�edávala ocen�ní i starostka Vrbna pod Prad�dem Helena 
Kudelová (�SSD). „Jsem velmi ráda, že byl ocen�ný vrbenský policista Martin Ková�. Jsem s policisty, 
sloužícími ve Vrbn�, skute�n� spokojená a jsem ráda, že opravdu plní službu pomáhat a chránit“ v záv�ru �ekla 
na kameru Televize STA vrbenská starostka Helena Kudelová.  

Foto a video reportáž najdete na Informa�ním portále Studia STA www.studio-sta.cz.  
Studio STA o.s. | www.studio-sta.cz  Autor: Radek Vráblík, Foto: Jakub Ander 
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Motto: S námi jen all inclusive ! 
I  v  tomto  roce  se  naše  knihovna  p�ipojuje  k  celostátní akci „B�ezen- m�síc �tená��“. 

I když knihy v dnešní dob� vytla�uje celá spousta jiných médií, ješt� stále má kniha velký 
význam pro �tená�e všech generací a jak zjiš�ujeme i my v naší knihovn�, lidé se ke knihám 
vracejí stále �ast�ji a za�ínají ji u sebe i u svých d�tí up�ednost�ovat nap�. p�ed televizí �i 

po�íta�em. 
Pro všechny zájemce jsme letos v knihovn� p�ichystali akce tradi�ní i nové a tímto bychom cht�li všechny 

naše �tená�e, stávající i budoucí, pozvat do knihovny!   
V první �ad� chceme ocenit naše nejlepší �tená�e jak dosp�lé, tak i �tená�e d�tské. Ocen�ní d�tského �tená�e 

však  letos bude mít rozm�r p�esahující vrbenskou knihovnu! Náš nejlepší d�tský �tená�, který bude vybrán do 
15. b�ezna, bude p�ihlášen do regionálního kola a nakonec bude vyhlášen vít�z celostátní. Ten bude s rodi�i 
pozván   24. dubna  do Prahy k slavnostnímu ocen�ní, které mu bude p�edáno na Nové scén� Národního divadla 
v p�ímém p�enosu �T na ud�lování cen Magnesia Litera! V��íme, že i v naší knihovn� se najde zástupce na 
úrovni! 

Dále budou vyhlášeni vít�zové sout�že “Celá t�ída �te“, do které jsou zapojení �tená�i 2. až 5. t�íd. 
Vzpomeneme také 90. výro�í narození známe ilustrátorky d�tských knih Heleny Zmatlíkové a na toto téma 
budou v knihovn� p�ipraveny besedy pro žáky nižšího stupn� a taky pro naše nejmenší zatím ješt� budoucí 
�tená�e z mate�ských škol. 

Další akce p�ipravuje také odd�lení pro dosp�lé �tená�e - a to již zmín�né: 
- vyhlášení a odm�n�ní nejlepšího �tená�e roku 2012 
- �tená�ská amnestie na upomínky 
- noví �tená�i p�ihlášení v b�eznu, kte�í si cht�jí vyzkoušet služby knihovny, budou mít p�lro�ní poplatek  
  zdarma 
- rodinný kvíz „D�ti – rodi�e – prarodi�e - aneb Dáme hlavy dohromady, n�kdo z nás to v�d�t bude!“ 
- k�ížovka na téma knihy naší knihovny 
- seznámení s on-line katalogem naší knihovny 
V��íme, že rádi p�ijmete naše pozvání do knihovny a seznámíte se s nabídkou našich služeb. Na vaši návšt�vu 

se t�ší knihovnice.                        za M�K V�ra Klí�ová 

B�ezen - m�síc �tená�� 2013 
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aneb N�co málo ze statistiky: 

M�stská knihovna Vrbno v roce 2012  
- fond knihovny tvo�í 35903 knihovních jednotek, z toho je 281 zvukových a zvukov� obrazových 

dokument�
- Regionální knihovnické centrum v Bruntále nám nakoupilo a zpracovalo na základ� našich požadavk�

859 knih a 7 audioknih, 66 svazk� jsme získali z grant� a dar�
- vybrat si m�žete z 36 titul� periodik 
- celkem se zaregistrovalo 701 �tená�� (tj. 12,43% obyvatel), z toho 228 na d�tském odd�lení 
- po�et hodin pro ve�ejnost 33 hodin týdn�
- fyzicky navštívilo knihovnu 10816 uživatel�
- návšt�vníci on-line služeb, tj. po�et vstup� do elektronického katalogu a výp�j�ního protokolu 

z prostoru mimo knihovnu, �inil 4146 
- po�et návšt�v webové stránky knihovny 2703 
- po�et výp�j�ek celkem - 40586 sv., tj. cca 58 výp�j�ek na 1 �tená�e za rok 
- knihy, které nenajdete ve fondu knihovny, Vám rádi objednáme v rámci meziknihovní výp�j�ní 

služby – v lo�ském roce jsme vy�ídili 45 požadavk�
- pro d�ti, žáky a studenty bylo p�ipraveno 48 kulturních a vzd�lávací akcí 
- plocha knihovny pro uživatele je 163,82 m2 /podle Standardu pro dobrou knihovnu by m�la být 

plocha 60 m2 na 1000 obyvatel, tzn., že pot�eba M�K Vrbno je cca 338 m2)  
- knihovna má pobo�ku (16m2) v Železné, kde vás v pátek od 15-20 hodin ráda obslouží paní Marie 

�udovská 
   Hana Jank�

Informace pro uchaze�e o studium v naší škole ve Vrbn� pod Prad�dem
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 zvolenou st�ední školu do 15. 3. 2013. 
Kritéria p�ijímacího �ízení na naší školu najdete na www.sgvrbno.cz, v rubrice ŠKOLA – DOKUMENTY. 
Nabízíme i možnost p�estupu pro žáky, kte�í již studují v jiné škole. Bližší informace získáte ve škole – tel. 

�íslo 554 751 086. 

P�edností studia ve Vrbn� pod Prad�dem je n�kolik:
• Studium v míst� bydlišt�
• Finan�ní výhody – odpadá každodenní dojížd�ní nebo pobyt na domov� mládeže 
• Kvalitní vybavení školy školními pom�ckami, PC 
• Multimediální u�ebny 
• �as na odpolední volno�asové aktivity 
• Rodinné prost�edí 
• Mnoho zajímavých aktivit b�hem školního roku 

Návšt�va školy mimo dny otev�ených dve�í
Den otev�ených dve�í prob�hl v pond�lí 11.2.2013, kdy žáci 

s rodi�i mohli navštívit výuku, mohli si prohlédnout školu a 
získat další pot�ebné informace o chodu naší školy. Mnozí 
telefonovali a p�ijedou do Vrbna b�hem svých jarních 
prázdnin.  

Návšt�va školy je možná kdykoliv po telefonické 
domluv�. Všichni jste srde�n� vítáni.  

Víte, že...? 

Informace ze Všeobecného a sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 
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Charitativní sbírky, do kterých se škola zapojuje.
Žáci školy se pravideln� zapojují do n�kterých charitativních sbírek. Jedná se o výchovnou aktivitu školy, kde 

se žáci u�í být tolerantní a solidární ke svým spoluob�an�m. Prodejem r�zných drobných p�edm�t� tak p�ispívají 
vybranými finan�ními prost�edky do celorepublikových ú�t�, které jsou dále využívány organizátory. 

Mezi pravidelné sbírky pat�í:
Srdí�kový den – organizuje celorepublikov� ob�anské sdružení „Život d�tem“ a výt�žek 

sbírky je ur�en na pomoc t�žce nemocným d�tem, které jsou stabiln� odkázány na domácí pé�i 
svých rodi��. Žáci naší školy se do sbírky zapojují prodejem magnetek se zví�átky a barevných 
plastových srdí�ek.  

Svátek s Emilem – organizuje Nada�ní fond „Emil“, podporuje handicapované d�ti a mládež 
ve v�ku od 6 do 23 let. Snaží se získávat prost�edky pro vytvo�ení a zlepšení jejich sportovního 
zázemí  a  rehabilitaci.  Emil  prost�ednictvím  sportu  pomáhá  najít  d�tem  radost  z   pohybu 
a podporuje tak jejich chu� k životu. Žáci prodávají p�ív�sky, odznaky nebo pryže s ptá�kem 
Emilem  

Kv�tinkový den – organizuje Liga proti rakovin� a ve�ejná sbírka se netýká pouze získávání 
financí na projekty sdružení, zárove� se považuje za významnou preventivní akci. Každý, kdo 
p�isp�je,  si totiž krom� kyti�ky m�sí�ku léka�ského odnese i leták s podrobnými informacemi 
o možnostech aktivní prevence rakoviny. Platí, že rakovina odhalená v �asném stadiu vzniku je 
lé�itelná. 

Sv�tluška – Sv�tluška je dlouhodobý projekt Nada�ního fondu �eského rozhlasu založený 
na solidarit� a dobré v�li lidí, kte�í se rozhodli darovat nevidomým trochu sv�tla. Patronkou 
projektu je zp�va�ka Aneta Langerová.  

Tento m�síc se koná od 25. 3. do 27. 3. 2013 Srdí�kový den. 
V��íme, že op�t prost�ednictvím žák� školy i vy p�isp�jete na dobrou v�c. 

Den Tibetu
Poj�te se s námi v pond�lí 11. 3. 2013 od 13:30 hodin ozvat 

proti bezpráví v Tibetu. Dejte �ín� najevo, že nás od tragických 
událostí roku 1959 její po�ínání na tibetském území nep�estalo 
zajímat. Že se stále díváme! 

Už 54 let uplynulo ode dne (10. 3. 1959), kdy Tibet 
nejpal�iv�ji pocítil tíži �ínské nadvlády. �ínská armáda tehdy 
brutáln� rozprášila tibetské národní povstání a s ním i nad�ji na 
svobodný rozvoj Tibetu. 86 000 Tibe�an� p�i povstání padlo, 
mnoho dalších bylo nuceno odejít do exilu – v�etn� dalajlámy.  

Nyní se Tibetu na lepší �asy rozhodn� neblýská. Naopak, 
po�et �í�an� v „Tibetském autonomním regionu“, jak se oblast 

oficiáln� nazývá, v posledních letech významn� vzrostl a Tibe�ané se tak stali menšinou ve vlastní zemi. Sankce 
�íny navíc sm��ují nejen v��i lidem politicky, ideov� �i nábožensky „neposlušným“, ale i proti spisovatel�m, 
básník�m, výtvarník�m a dalším, kte�í se snaží zachovat tibetskou kulturu. Stáváme se tak sv�dky tvrdého 
útlaku. V žádném p�ípad� však nebudeme sv�dky tichými. 

Zveme všechny zájemce na krátkou vzpomínkovou besedu, která se bude konat v pond�lí 11. 3. 2013 
v prostorách školy. 

Další p�ipravované akce v b�eznu pro žáky školy
11. 3. 2013 - Vernisáž na schodech - Portréty pana L. Tome�ka – v 9:55 hodin pro celou školu 
Zveme tím i ve�ejnost k prohlídce výstavy fotografií pana Lubomíra Tome�ka, který zajiš�uje ve škole 

všechny výstavy.  Fotografie jsou p�ístupné ve�ejnosti, protože je najdete na hlavním schodišti školy.  

12. 3. 2013 - divadelní p�edstavení "Milovali jsme Sov�tský svaz, a zárove� jsme se ho báli" v Divadlo 
Aréna v Ostrav� – pro kvintu, sextu 
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Vrbe�áci  reprezentovali  �eskou  republiku
Ve dnech  11. - 17. 2. 2013 se v okolí lotyšského  m�ste�ka Madona konalo Mistrovství Evropy dorostu, 

Mistrovství sv�ta junior� a Mistrovství Evropy dosp�lých v lyža�ském orienta�ním b�hu. Mezi reprezentanty 
�eské republiky pat�ila i trojice vrbenských student� gymnázia a �len� SK p�i Gymnáziu:  dorostenec  Vojt�ch 
Matuš a juniorky Jana Jan�ová a Ewa Haltof. V kategorii dorostenc� si p�i své premiérové  ú�asti na mezinárodní 
akci Vojta  p�ipsal 38., 33.  a 30. místo. Jana, která bojovala více sama se sebou (díky nastupující nemoci), než 
s tratí, vybojovala 35. a 40. místo. Ewa, jako nejzkušen�jší z vrbenské  výpravy,  získala v závodech jednotlivc�  
31., 27. a 23. místo,  v závod�  t�í�lenných  štafet  se  pak  se svými kolegyn�mi postavila na velkou bednu díky 
6. místu. Výsledky našich závodník�  byly �áste�n� ovlivn�ny malým po�tem absolvovaných závod� v m�síci 
lednu, protože  díky špatným sn�hovým podmínkám se neuskute�nily dva závodní víkendy plánované do 
Krušných hor. Všichni t�i mají díky svému nízkému v�ku možnost startovat na juniorském  sv�tovém šampionátu 
i p�íští rok, kdy výkv�t mládí v lyža�ském orienta�ním b�hu p�ivítá Petrohrad. 

     za SK p�i Gymnáziu  Richard Klech 
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Šruba��v memoriál v b�hu na lyžích
9. a 10. února 2013 se na Pustevnách v Beskydech uskute�nil 65. ro�ník Šruba�ova memoriálu v b�hu na 

lyžích. Do ned�lního závodu nastoupili i b�žci Sportovního klubu p�i gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem, 
jmenovit� Marek Ohnoutka a Michala Knápková. V kategorii starších dorostenc� se v b�hu na 5 kilometr�
volnou technikou umístil Marek na 3. míst�. Michala ovládla kategorii žen a juniorek v závodu na 25km 
s hromadným startem a obsadila první místo.  

Radek Pe�áz 
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Sportovní klub p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem, oddíl alpských disciplín 

Lyža�ská závodní sezona je v plném proudu….
Závody pro malé sjezda�e jsou v plném proudu. D�ti z oddílu AD SKG Vrbno se op�t ú�astnily �ady závod�. 

Dne 26.1. se konal další závod ze seriálu „Jesenického poháru“ v Pet�íkov� a týden na to, na stejném míst�
prob�hl  závod „Madeja sport cup“. N�které naše závodníky ovlivnila nemoc, takže se nezú�astnili, ale ti 
ostatní se s náro�n�jší sjezdovkou op�t dob�e poprali.   

Další sobotu v únoru prob�hl závod „Jesenického poháru“ na Kop�ivné. Na nové sjezdovce (�ty�seda�ce) se 
konal krásný ob�í slalom pro d�ti. N�kterým našim se da�ilo více (Vojta Zv�d�lík 5. místo myšáci, bratr Ond�ej 
obsadil ve své kategorii-p�ípravka také krásné 5.místo a  Marian Danos – 3.místo v kategorii p�edžáci) …jiným 
se závod moc nepoda�il, ale nijak to nevadilo. P�íjemné prost�edí na Kop�ivné dodalo spoustu pozitivní nálady. 
Dne 15. a 16. 2. po�ádal TJ Ski Slavoj Buntál tradi�ní �tvrtý ro�ník ve�ejného závodu lyža�ského Duatlonu.
V pátek v podve�er se konal na nám�stí v Bruntále sprint na b�žkách. V sobotu pak v Karlov� v areálu Ski 
Pawlin ob�í slalom. N�kte�í �lenové SKG Vrbno se zú�astnili obou disciplín a v celkovém výsledku dosáhli 
krásných umíst�ní na prvních p�í�kách. Jiní �lenové závodili až v sobotním ob�ím slalomu, kde si d�ti dob�e 
zazávodili a obsadili první místa. 

Foto ze sobotního ob�ího slalomu Karlov v rámci  lyža�ského dublonu. Zleva: Vojta Zv�d�lík, Thaisy 
Otipková, Vojta Pe�áz, Radek Pe�áz, Ondra Zv�d�lík, Marian Danos. 

Zatím co mladší d�ti závodily v Karlov�, starší a vysp�lejší závodníci se ú�astnili dalšího závody seriálu 
„Madeja sport Cup“ na Soláni . Byla to dvoj�ata Lužíkovi a dle výsledk� je jasné, že pravidelné tréninky 
„vrbenských sjezda��“ na sjezdovce ve Vrbn� p�ináší ovoce. V silné konkurenci zejména beskydských oddíl� se 
umístil Petr Lužík na 12.míst� a Pavel Lužík na míst� 21. Vrcholem m�síce února bylo pro oddíl AD po�ádání 
ve�ejného závodu „Vrbenský lyžník“. Závod se konal na sjezdovce ve Vrbn� – ski arena Vrbno dne 17. 2. 2013. 
Závodilo 22 d�tí. Závodníci, jejich rodi�e i po�adatelé si akci dob�e užili a všichni se budeme t�šit na další závod, 
který oddíl AD plánuje zorganizovat na za�átek b�ezna dne 3. 3. 2013. Pro další informace sledujte naše stránky: 
www.skvrbno.cz, kde naleznete v sekci alpské disciplíny/závody i výsledky prvního ro�níku Vrbenského lyžníku. 
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Foto z Vrbenského lyžníku 17. 2. 2013            Hana Pe�ázová 

Beseda se záchraná�i
Ve �tvrtek 24. 1. 2013 navštívili ŠD zdravotníci z rychlé záchranné služby z Vrbna p. P. se sanitkou. Pro d�ti 

to byla velká událost. Pan Petr Gut s kolegou p�ipravili d�tem zajímavou p�ednášku o zdravotnické práci. Žá�ci 
m�li také spoustu dotaz�. Na konci besedy si mohly d�ti zblízka prohlédnout sanitku. Pro všechny to byl 
nevšední zážitek. 

Cht�ly bychom touto cestou pod�kovat panu Petrovi Gutovi a jeho kolegovi za návšt�vu u nás ve ŠD. 
                      Vychovatelky ŠD 

ZŠ informuje 
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Krajské kolo v šachu
23. ledna 2013 prob�hlo ve F. Místku krajské kolo p�eboru škol. V obou kategoriích naši hrá�i op�t potvrdili, 

že  zatím  se nem�žeme v družstvech  rovnat hrá��m z Beskydské šachové školy a podle výkonnosti se �adíme 
do st�edu startovního pole, a to i p�es 10. a 8. místo.  

Za  výkon  si pochvalu zaslouží všichni starší žáci (a žákyn�), kte�í odehráli ve všech kolech vyrovnané partie 
i s t�mi nejlepšími a svád�li velmi tvrdé boje o každý p�lbodík. 

Hrá�e ješt� v tomto roce �ekají okresní p�ebory jednotlivc� a již tradi�ní turnaj dvojic, kde se jist� objeví další 
aspiranti na úsp�chy a tak jim držme palce.  
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Zážitky ze zápisu do 1. t�ídy
Zápis do 1. t�ídy, kterého se zú�astnilo 64 d�tí, prob�hl na naší škole 8. a 9. února 2013. Zážitky si odnesly 

p�edškolní d�ti ze samotného zápisu, ale i ze své  mate�ské školy, kde je byli k zápisu pozvat žáci z 5. B spolu 
s paní u�itelkou Hoškovou. P�eji všem úsp�šný vstup do „velké školy“.                 L. Šajerová 

Více foto na www.zsvrbno.cz 

Okresní kolo Olympiády v n�meckém jazyce – KRNOV – 21. 1. 2013
Krajské kolo Olympiády v n�meckém jazyce –OSTRAVA – 30. 1. 2013
Žákyn� základní školy Danisová Tanja a Pechalová Kate�ina se zú�astnily okresního i krajského kola  

Olympiády v n�meckém jazyce. 
V okresním kole získala ob� d�v�ata 1. místo ve své kategorii. 
V krajském kole získala Tanja „Diplom za 1. místo“ a Kate�ina „Pochvalný list“ za velmi p�knou reprezentaci 

naší  školy.  Ob� d�v�ata se velmi d�kladn� na sout�ž p�ipravovala, aby mohla úsp�šn� reprezentovat naši školu, 
a to se jim povedlo.Ob�ma blahop�ejeme! 

                                                                      Drlíková Jarmila, u�itelka Nj 
P�ehled teplot za m�síc leden
V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc leden. Druhý graf ukazuje p�ehled pr�m�rných 

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

Únor do 23.
den hodina hodnota

teplota max 1.2 12:03 5,4°C
min 21.2 19:49 -8,7°C

rychlost v�tru 1.2 4:14 6,3m/s
náraz v�tru 2.2 16:15 15,2m/s
srážky m�sí�ní 10,2mm

za den 15.2 3,6mm
za hodinu 15.2 13,00-14,00 1mm

Leden
den hodina hodnota

teplota max 30.1 15:56 9,4°C
min 26.1 1:36 -15,7°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 54,4mm

za den 5.1 11,2mm
za hodinu 9.1 10:00-11:00 3,4mm
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Leden [mm] 10,4 11,1 18,9 5,2 29,2 24,8 7,4 0 15,2 56,4 54,4
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Lyža�ský kurz na Kop�ivné
V pond�lí 18. února jsme v ranních hodinách vyrazili do Malé Morávky na p�tidenní lyža�ský kurz na 

Kop�ivné, který je sou�ástí projektu „Otev�ít o�i“. Po p�íjezdu jsme se ubytovali v útulném penzionu Maja, 
p�evlékli  se  do  lyža�ského  oble�ení  a  plni  o�ekávání vyrazili na svah. �ekala nás nov� vybudovaná seda�ka 
a 1300 m dlouhý kopec. Zdatní lyža�i se nejd�íve rozlyžovali, poté zapo�ali zdokonalovací výcvik. Lyža�ští 
nová�ci, po seznámení se s výstroji a výzbrojí,  za�ali bojovat s pluhem. Nebo� nejd�ležit�jší je um�t bezpe�n�
zastavit a zato�it. Všichni byli moc šikovní a hned první den odpoledne mohli jít na vlek. Skupina snowboar�ák�
ihned vyzkoušela místní snowpark. Jezdili jsme  ve dvou fázích - dopoledne a odpoledne. Nechyb�l také polední 
klid, ve kterém jsme nabírali sílu do dalšího lyžování.  

Ve st�edu odpoledne jsme nechali lyže v lyžárn� a na kopec vytáhli boby. T�etí den bývá krizový a tak jsme se 
„odpo�inuli“ na bobech. 
�tvrtý den si všichni vyzkoušeli jízdu ve slalomových ty�ích jako praví závodníci. V pátek jsme se vraceli 

dom� unaveni, ale plni zážitk� a už se t�šíme na p�íští lyža�ský výcvik.  
Ing. Jaroslava Schefflerová 

Okresní kolo olympiády v n�meckém jazyce
V pond�lí 21. ledna 2013 se v Krnov� konalo okresní kolo 

olympiády v n�meckém jazyce. Naši školu reprezentoval v kategorii II. 
A žák 8. t�ídy Tomáš P�ibyl, který se v v kone�ném hodnocení umístil 
na   2.  míst�.    Tomášovi    za   reprezentaci    naší    školy   d�kujeme 
a gratulujeme ke skv�lému umíst�ni.  

Ing. Jaroslava Schefflerová 

Zasn�žený den v mate�ské škole
Ve  st�edu  23.  ledna se konal v MŠ karneval "Zasn�žený den". D�ti 

i paní  u�itelky  p�išly  v   "bílém" -  v    maskách   jako   zimní   
králové a královny, víly, sn�huláci, mrazíci nebo sn�hové vlo�ky. Ráno 
pomáhaly   d�ti   s   výzdobou   herny, vykreslovaly zimní omalovánky 
a pohrály si v "iglú". Po sva�in� si zatan�ily  p�i  hudb�  a  hrály  
zábavné  hry - hod koulí, b�h se "san�mi"hry s nafukovacími balonky. 
Odm�nou za jejich šikovnost byla sladká "sn�hová" dobr�tka. 

Ludmila Smékalová 

Dobroty ze Základní školy a Mate�ské školy Karlovice 
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Zápis do 1. t�ídy
V úterý 5. února 2013 prob�hl v naší škole zápis do 1. t�ídy pro školní rok 2013/2014. Velice nás pot�šila 

hojná ú�ast d�tí a jejich rodi�� nejen z Karlovic, ale i z okolních obcí a m�st. Budoucí prv�á�ci m�li možnost 
ukázat sv�j um na r�zných stanovištích. Svou zru�nost a um�lecké vlohy projevili ve všech disciplinách zkoušek 
školní. Všichni adepti prošli t�mito zkouškami na jedni�ku s hv�zdi�kou a my se na n� t�šíme 2. zá�í v první 
t�íd�. 

Mgr. Martina Brachtlová 
P�ipravujeme na b�ezen:  Maškarní ples pro d�ti  Velikono�ní tvo�ení 
 Besedu s hasi�i  Zájezd na filmové a divadelní p�edstavení 

  

hodnocení 1. pololetí školního roku 2012/2013 
Základní informace o škole
Základní škola, D�tský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno pod Prad�dem, nám. Sv. Michala 

17/20, p�ísp�vková organizace, je pln� organizovanou školou poskytující základní vzd�lání a základy vzd�lání. 
Vybavení školy po stránce materiální je na velmi dobré úrovni. Škola má k dispozici vybavené u�ebny, z nichž 

dv� jsou umíst�ny v p�ízemí a mohou mít po menších úpravách bezbariérový p�ístup. Sou�ástí školy jsou 
kabinety se školními pom�ckami, vybavená odborná u�ebna pracovní výchovy, cvi�ná kuchy�, po�íta�ová 
u�ebna s interaktivní tabulí, místnost s žákovskou a u�itelskou knihovnou, prostorná herna nahrazující 
t�locvi�nu, logopedická pracovna, keramická dílna a herna stolního tenisu. Pro každou t�ídu je k dispozici 
televize, DVD p�ehráva�, slušn� vybavená videotéka a výukový notebook. Ve sborovn� je po�íta� s p�ístupem na 
internet a kopírka. K výuce je též využíván p�ilehlý dv�r ur�ený ke sportovním aktivitám a zahrada. Hygienické 
zázemí pro osobní hygienu je na dobré  úrovni a odpovídá evropským standard�m. Výhodou školy je její 
umíst�ní v klidné �ásti m�sta s možností prakticky okamžitého p�esunu do p�írody. 

Do školy bývají za�azováni žáci na doporu�ení Speciáln� pedagogického centra v Bruntále.  Spolupracujeme 
se všemi základními i mate�skými školami ze spádové oblasti. P�i vzd�lávání žák� jsou našimi partnery a poradci 
p�edevším rodi�e, zákonní zástupci, vychovatelé d�tského domova, pediat�i, psychologové, policie �R, sociální 
pracovníci odbor� sociáln� právní ochrany dít�te a St�edisko výchovné pé�e v Bruntále. 

V tomto školním roce 2012/2013 se žáci vyu�ují podle vzd�lávacích program�:  
„Škola d�tem otev�ená“ pro žáky základní školy praktické a podle vzd�lávacího programu 
 „ Michalka“ –  pro žáky základní školy speciální. Dobíhajícím programem jsou osnovy pro Pomocné školy.   

Informace o mimo�ádných školních i mimoškolních �innostech a aktivitách
Krom� b�žné výuky v rámci vzd�lávacích program� se u�itelé 

v�nují žák�m v mnoha jiných oblastech.  Pokra�ujeme  ve  výuce  
ve  vzd�lávacích modulech (technické dílny, výtvarné, 
environmentální, gastronomické a informa�ní technologie). Takto 
realizovaná výuka je pokra�ováním projektu pod názvem „Zlaté 
ru�i�ky“ v rámci dané udržitelnosti.  

Od b�ezna do m�síce prosince 2012 jsme byli zapojeni do 
projektu „Není domov jako domov“. Projekt „Není domov jako 
domov“ byl uskute�n�n na základ� poskytnutí neinvesti�ní dotace 
ze státního rozpo�tu �R na rok 2012 -  Dota�ní program na 
podporu integrace romské komunity. D�ti ze sociáln�
znevýhodn�ného prost�edí prost�ednictvím aktivity dou�ování, 
která probíhala po vyu�ování i v rámci víkendových akcí zvládaly 
u�ební látku tak, aby byly schopny plynule p�ejít na st�ední školu 
a zlepšily si své studijní výsledky.    

V prvním pololetí školního roku 2012/2013 byl také ukon�en 
projekt ESF „Škola d�tem otev�ená, od školy k dosp�losti“, 
který p�isp�l p�edevším ke zvýšení po�íta�ové gramotnosti našich 
žák�. 

V listopadu lo�ského roku prob�hla v rámci EVVO na celé 
škole  n�kolikadenní  výstava,  která nesla název „Krásy p�írody“, 

Základní škola praktická a speciální informuje 
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a byla zárove� koncipována jako celoškolní projekt. Na této výstav� se aktivn� podíleli všichni žáci. Výrobky 
z p�írodních materiál� nasbíraných v nedalekém okolí školy byly nádherné a ukázala se zde manuální zru�nost 
našich d�tí.   

Sedmého prosince jsme se na základ� pozvání DDM v Bruntále p�ijeli podívat do kroužku p�írodov�dných 
aktivit.  Zde d�ti shlédly r�zné exotické rostliny a zví�ata a m�ly možnost zví�átka nakrmit.  

Ú�astníme se pravideln� všech kulturních akcí ve m�st�. Nap�íklad poutavá byla p�ednáška o zde žijících 
kamzících. Ta byla spojena s filmovou dokumentací ze života t�chto zví�at v�etn� zmínky o nasazení do našich 
hor. Navšt�vujeme pravideln� všechny po�ádané akce a výstavy ve St�edisku chytrých aktivit. 

P�ijali jsme rovn�ž nabídku Ligy Bruntál, která p�ipravila pro naše i bruntálské žáky bohatý program spojený 
s váno�ní nadílkou.  

   

Na naši celoškolní Váno�ní akademii si každá t�ída p�ipravila program a žáci se mohli prezentovat svým 
talentem a nadáním. Na akademii se p�išli podívat rodi�e, vychovatelé a pozvaní hosté partnerských organizací.  

Jsme pravidelnými návšt�vníky M�stské knihovny - velmi  d�ležité pro rozvoj �tená�ské gramotnosti.  
V rámci literární výuky jsme byli s d�tmi ZŠ speciální v Bruntále v divadle.  Nejvíce se líbila opera na motivy 

pohádky o Marušce a dvanácti m�sí�kách.   
Jsme velice rádi a s pokorou p�ijímáme mimo�ádné pomoci pro p�irozenou a sociální výuku Nap�íklad 

uvedeme majitele Penzionu „ U Ji�ího“ v Ludvíkov�. D�tem poskytli zdarma ob�erstvení a možnost využít jejich 
sportovní h�išt�. 

Firma “Klí�“ nám poskytla finan�ní dar na Váno�ní akademii. Rovn�ž d�kujeme p. Kamenskému za možnost 
využívání bowlingové dráhy - v rámci terapeutické a rekrea�ní �innosti.   

Mgr. Miloslav Huml 

Senátor Ji�í �unek v DD ve Vrbn� pod 
Prad�dem

V lednu 2013 navštívil D�tský domov ve Vrbn�
pod Prad�dem senátor Ji�í �unek. Ve svém 
nabitém programu si ušet�il pár hodin na 
prohlídku ZŠ p�i d�tském domov�. M�l možnost 
promluvit s d�tmi i pedagogy. Také si prošel 
prostory d�tského domova, kde si samoz�ejm�
prohlédl i naše byte�ky. Ocenil náro�nou práci 
všech, kte�í zde p�sobí a zárove� nám pop�ál 
mnoho   trp�livosti  a  zdaru.   Tato  návšt�va  nás 
i d�ti pot�šila.    

  
 Za DD Bc. Magdalena Horáková 
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A další m�síc je za námi. Dá se �íci, že dle staré pranostiky - únor bílý, pole sílí. Když si k tomu p�idáte mlhu, 
n�kolik dní sn�žení, mrazíky a oblevu, máte dokonalý obrázek letošní zimy. A sluní�ko? To usnulo n�kde za 
mraky. Ale i p�es nep�íze� po�así se snažíme, aby naši klienti sv�j �as trávili aktivn�. Je d�ležité, aby nez�stávali 
sami, aby navazovali nová p�átelství, zajímali se o d�ní ve spole�nosti, rozvíjeli své znalosti a zachovali si 
pohybové schopnosti. K tomu sm��uje v Domov� náš aktiviza�ní program. Každé ráno si mohou naši obyvatelé 
pod odborným vedením spole�n� protáhnout t�lo. Pravideln� se scházejí v Klubu p�átelství a také kroužku 
Zdravého va�ení, na které se zájemci vždy velmi t�ší. V Pánském klubu hrají r�zné stolní, sportovní a znalostní 
hry. Spole�n� jsme navštívili ned�lní pohádku a cirkusové vystoupení ve St�eše. Byl to pro nás krásný zážitek, 
klaun nás svými šprýmy rozesmál. V naší dílni�ce se setkáváme denn�. Probíhají zde diskuze na témata ze všech 
možných oblastí. Povídáme si o prvních láskách, práci, život� a všichni mají co �íci. Každý má jiné zkušenosti. 
Posloucháme spole�n� kazety s vážnou hudbou, povídky i humor v p�ednesu našich p�edních herc�. Nikdy 
nezapomeneme na žádné narozeniny, které podle p�ání jubilanta i spole�n� slavíme. 

Vše  je  o  n�co  složit�jší, protože k nám dnes p�icházejí klienti v pokro�ilejším v�ku, což sebou p�ináší �asto 
i v�tší zdravotní obtíže. Ale ani tyto okolnosti neubírají našim klient�m na chuti se setkávat a spole�n� n�co 
tvo�it �i se na n��em podílet. Je jen t�žší vybírat správné �innosti a aktivity, jakých jsou schopni a které  jim 
p�inesou radost. Vyžaduje to od všech hodn� pochopení i pomoci. T�eba takové draní pe�í si velmi oblíbili. 
P�ipomíná jim to dávný �as jejich mládí, skv�le se u toho povídá a napomáhá  rozvoji jemné motoriky.                            
Už také vyrábíme velikono�ní výzdobu. To víte, jsme trochu pomalejší a pot�ebujeme více �asu.  

V  dnešní dob� je velmi d�ležité, aby mladá generace za�ala vnímat seniory jako samoz�ejmou, sebev�domou 
a respektovanou  sou�ást  spole�nosti.  A  já  se  s  vámi  pod�lím  o  úryvek, který jsem objevila. Je velice krásný 
a vystihuje stá�í: 

Slova otce synovi: 
Pokud m� jednoho dne uvidíš starého, pokud se zašpiním p�i jídle a nebudu se um�t obléci, m�j se mnou 

trp�livost, vzpome� si na �asy, kdy jsem to u�il já tebe. Pokud budu mluvit a stále opakovat to samé, 
nep�erušuj m�, poslouchej! Když jsi byl malý, musel jsem ti každý ve�er vypráv�t tu samou pohádku. Když se 
nebudu chtít umýt, nezahanbuj m�, jen si vzpome�, kolik d�vod� jsem si musel vymyslet, abych dostal do 
koupelny tebe. Když budeš vid�t mou nev�domost pro nové v�ci, dej mi �as a nedívej se na m� s ironickým 
úsm�vem. Já jsem m�l trp�livost, abych t� nau�il abecedu. Když budu mluvit a nebude to dávat smysl, dej mi 
�as, abych si vzpomn�l, není d�ležité, co �eknu, ale pot�eba být s tebou, mít t�. Když moje unavené nohy budou 
d�lat mé kroky stále t�žšími, p�ij� mi naproti a podej mi ruce - tak jak jsem to d�lal já tob�, když jsi zkoušel 
své první kr��ky. Když �eknu, že už chci zem�ít, nezlob se, jednoho dne pochopíš, co m� nutí to vyslovit. �asem 
pochopíš, že i p�es mé chyby, jsem cht�l pro tebe vždy to nejlepší, že jsem se ti snažil vždy z cesty odstranit 
p�ekážky. Dej mi trochu tvého �asu, dej mi trochu tvé trp�livosti, dej mi rameno, na které mohu položit svou 
hlavu stejn�, jako jsem to d�lal já pro tebe. Pomoz mi dokon�it tuto cestu s láskou a klidem. Dám ti za to m�j 
úsm�v a nekone�nou lásku, jako vždy dosud... 

                    Milena Reissner, pracovnice Dps Vrbno  

Ze života senior�
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U p�íležitosti výro�í p�echodu Místní skupiny �RS Vrbno pod Prad�dem (do té 
doby pat�ící pod Místní organizaci Bruntál) na Místní organizaci �RS Vrbno pod 
Prad�dem samostatn� hospoda�ící na vlastních revírech zmi�ujeme n�které úsp�chy 
dosáhnuté v tomto období.  

Místní organizace vznikla 22. 4. 1993 zásluhou pana Lubomíra �ilipky, vedoucího 
MS �RS. V po�áte�ním období se nový výbor MO scházel pravideln�, m�sí�n�
v hostinci a postupn� podle plánu �ešil zlepšování �innosti organizace. Postupn� se 
zlepšovalo zarybn�ní revír�, �innost d�tského kroužku a nar�stal po�et �len�. 

Z p�vodních 154 �len� má k dnešnímu dni naše organizace 323 �len�, a zlepšovala se i finan�ní stránka 
organizace.  V roce 1997 zasáhla negativn� naši �innost velká povode�, která zp�sobila velké škody na rybá�ské 
chat�. Zásluhou pomoci podstatné v�tšiny �len� naší organizace se poda�ilo v pom�rn� krátké dob� škody 
napravit a chata byla uvedena do stavu, který umož�oval pravidelné sch�ze výboru, �innost d�tského kroužku, 
jakož i další akce. Hospoda�ení na revírech bylo dobré. V poslední dob� však na našich revírech, vinou kolísající 
hladiny vody a nálety (bohužel chrán�ných kormorán�) ryby skoro vymizely. Nápravu jsme zajistili loni 
vysazením pstruha obecného a duhového, zakoupených spole�n� s krajským výborem Ostrava.  

Velmi si cením toho, že i našem zájm� byla vybudována soustava rybník� – Biocentrum, které máme v nájmu. 
Vysadili jsme do nich kapra, parmu a další ryby v�etn� pstruha obecného a duhového. V roce 2012 si již naši 
�lenové  lovu  ryb  na  rybnících  pln�  užili.  Docházek  na  lov  bylo  v  roce 2012 – 937, ulovených ryb 654 ks 
o celkové váze 476 kg.  

Na oslavu tohoto malého výro�í uspo�ádáme koncem m�síce kv�tna pro naše �leny – d�ti sout�ž Zlatá udice, 
na  kterou  pozveme  i  d�ti ze sousedních organizací. Sout�žit budou v lovu ryb, poznávání vodních živo�ich�
a rostlin a rybolovné technice, již nyní se t�šíme na ú�ast ve�ejnosti.  

Jaroslav Kory�anský  

�lenská sch�ze MO �eského rybá�ského svazu Vrbno pod Prad�dem se koná  
dne 23. b�ezna 2013 v 9:00 v penzionu Prad�d, Jesenická 357 (za D�evokombinátem). 

Ú�ast povinná. 

Výbor MO �RS 

Dvacet let od vzniku �eského rybá�ského svazu Vrbno pod Prad�dem 
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Název p�ednášky:  „Sm��ovat výš“  
           o životních hodnotách a cílech 

KDY: �tvrtek 14. b�ezna 2013                              
KDO: Ing. Aleš Dole�ek

V rámci p�ednášky bude p�edstaven životní p�íb�h Bena Carsona, renomovaného 
neurochirurga, vedoucího opera�ního týmu, který jako první úsp�šn� odd�lil siamská 
dvoj�ata spojená temenem hlavy. 

Název p�ednášky: Zvládni sv�j stres  
KDY: �tvrtek 28. b�ezna 2013      
KDO: Ing. V�ra Odstr�ilová

Slovo „STRES“ je v dnešní hektické dob� �asto slyšet ve všech prom�nách.   
V této p�ednášce si �ekneme trochu více o podstat� stresu: 

� Co je to stres a které v�kové kategorie jsou nejvíce ohroženy 
� Jaká je prevence p�ed jeho vznikem  
� Jak zvládat stres, který se dostal do našeho života
� Potraviny vhodné ke zvýšení odolnosti proti stresu 

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 b�eznu 2013 p�ipravuje 
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Dvaasedmdesátiletá Jitka Stiborová, rozená 
Stará, z Vrbna pod Prad�dem, pat�ila mezi 
výrazné osobnosti Vrbenska. Zapsala se i do 
historie �R. Celý život sportovala, až to 
dotáhla na n�kolikanásobnou mistryní 
republiky  a  reprezentantku  v  b�hu na lyžích 
a biatlonu. Úsp�chy m�la ale i v Sokolovském 
závod� branné zdatnosti. Získala v n�m 
celkem   sedm   titul�.   Ocen�ní   si    p�ivezla 
i z Polska nebo d�ív�jšího NDR. V knize 
„Vrbno pod Prad�dem - ohlédnutí za minulostí 
dávnou i nedávnou“ má fotku, kde stojí na 
stupínku ve Štrbském Plese na Slovensku, 
když vyhrála Mistrovství �SSR v biatlonu.   

Jitka Stiborová m�la ráda po�ádek a se svojí 
rodinou nechyb�la na žádné m�stské akci, kde 
její "úklidová �eta" byla zna�kou spolehlivého 
vzorného po�ádku. „Mezi lidmi byla oblíbená 
a její veselá povaha povzbuzovala.          
Aktivn� pracovala v nejr�zn�jších místních 
organizacích,      vždy    a    všude      ob�tav�
a spolehliv�.  S celou svojí rodinou aktivn�
pracovala i ve Spolku P�átelé Vrbenska.   

„Její ztráta bude znát. 	íká se, že každý je 
nahraditelný, ale Jitka bude všem velmi 
scházet. S Jitkou odešel �lov�k, který celý sv�j 
život zasv�til své rodin�, aktivn� se v�noval 
sportu a pomáhal na všemožných akcích pro 
ve�ejnost.   Spolek   P�átelé   Vrbenska   bude 
s úctou na Jitku Stiborovou vzpomínat.  

Za Spolek P�átelé Vrbenska 
Radek Vráblík, Karel Michalus 

Vrbenští ob�ané se rozlou�ili s Jitkou Stiborovou 
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Levicový klub Ji�iny Švorcové ve Vrbn� pod Prad�dem se sešel 15. února 2013 na výro�ní �lenské sch�zi, na 
kterém zhodnotil �innost roku 2012. Sch�ze se konala za dobré ú�asti �lenek a hned po zahájení a p�ivítání jsme 
p�ijaly 2 nové �leny.  

P�edsedkyn� Marková také p�ednesla zprávu o �innosti, která obsahovala všechny po�ádané akce v roce 2012. 
Krom� tane�ních zábav se uskute�nila tradi�ní oslava MDŽ s bohatou tombolou a p�kným kulturním 
programem, a také „P�edmájová veselice“ k oslav� svátku práce. Tyto dv� akce ve spolupráci s MO KS�M.  

Z výro�ní �lenské sch�ze LKŽ 
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Do Prahy na oslavu MDŽ, kterou každoro�n� po�ádá republiková rada LKŽ, jsme delegovaly 2 �lenky.  
Na  záv�r  roku  jsme  uskute�nily  autobusový  zájezd  do  Ji�íkova   u   Rýma�ova   do   Prad�dovy   galerie 

(u Halouzk�), kde jsou nádherné vy�ezávané sochy, jimž pochopiteln� vévodí vy�ezávaný velký D�d Prad�d. 
Stálo zato vid�t nejv�tší vy�ezávaný betlem na sv�t� a dalších 200 soch a kuriozit v životní velikosti.  

Krom� t�chto akcí jsme pravideln� provád�ly návšt�vy DS Mnichov, na které nechodíme s prázdnou. 
Upe�eme  domácí  kolá�e  nebo  jiné  zákusky  a  p�i  kafí�ku  besedujeme, zpíváme, vyprávíme veselé anekdoty 
a také slavíme r�zné svátky.  

Velmi nás pot�šila pochvala pracovnic DS v únorovém Zpravodaji.  
Nezapomínáme ani na naše jubilantky, kterým blahop�ejeme s kyti�kou a drobným dárkem vždy na �lenské 

sch�zi. V roce 2012 se konaly 4x.  
K finan�nímu hospoda�ení podala zprávu hospodá�ka pí. Grimmová. S finan�ním prost�edky hospoda�íme 

dob�e. Výbor provádí pravidelné kontroly pokladní knihy, která je vzorn� vedena a prost�edky jsou ú�eln�
využívány.  

V  roce  2012  jsme  v�novaly  400  K�   na   d�tský   tábor,   po�ádaný   OV   KS�M,   kterého   se   zú�astnilo 
i 5 vrbenských d�tí. 1000 K� jsme p�idaly z pokladny ke sbírce, po�ádané mezi �lenkami i �leny KS�M pro naši 
�lenku M. Fialkovou, které p�i požáru vyho�el byt. Z této sbírky byla zakoupena ledni�ka a mikrovlnka.  

V lo�ském roce jsme spolu s KS�M založily 10 �lennou bu�ku Klubu �eského pohrani�í, do kterého vstoupilo 
5 našich �lenek. Celookresní sch�ze v Bruntále se n�kolikrát zú�astnily pí. Mina�íková a pí. Fiálková. V diskusi 
nebylo k p�edneseným zprávám žádných p�ipomínek a výbor byl jednomysln� schválen i na další období.  

Po diskusi následovala p�íprava oslavy MDŽ, která se bude konat ve St�edisku kultury 16. b�ezna. Na tuto 
oslavu srde�n� zveme všechny vrbenské ženy.  

Ludmila Strnadová 

Zajímavá místa na �eských horách - �eské st�edoho�í. 
Nejvyšším vrcholem �eského st�edoho�í je dob�e známá hora Milešovka, 837 m n. m.  
Najdeme ji asi 70 km severozápadn� od Prahy, nedaleko Litom��ic. 

�eské  st�edoho�í  má z�ásti podobný charakter jako Lužické hory. Žádné horské h�ebeny, ale sope�né kužely 
a kupy, �ídce rozeseté v rovinatém okolí. Vytvá�ejí zde zcela neobvyklý reliéf. Krajina, jejíž kresba má 
neopakovatelný p�vab, je jen velmi skromn� zalesn�ná, s dalekými výhledy p�es lány polí k�ižované cestami 
lemovanými stromovými alejemi. Na proslun�ných stráních a skalních st�nách se dob�e da�í spoust� vzácných 
teplomilných rostlin.   

Listárna 
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Milešovka, hora sope�ného p�vodu, je trachytový kužel, který má proti okolí výškový rozdíl 450 až 650 
metr�. Ze spodu p�sobí strm� a neskute�n� malebn�, až se tají dech. Ne nadarmo se o ní �íká, že je „královnou“ 
�eského st�edoho�í. Když jsme sem p�ijížd�li, motala se mi hlava z pocitu, že nás �eká p�kn� náro�ný výšlap. 
Nakonec bylo všechno jinak.  

Plánovali jsme sice výstup z obce 
Milešov, ležící na jižním svahu 
Milešovky, ale místní nám poradili 
pohodln�jší a mén� strmou trasu 
z nedalekých �ern�ic. 

Tato  trasa  je  dlouhá  dva kilometry 
a má p�evýšení 349 m. Výhodou je, že 
za�íná  stoupat na svém samém za�átku 
a stoupá rovnom�rn�. Vine se pohodln�
serpentinami až na vrchol. Hodinový 
výstup byl p�ekvapiv� pohodový a nijak 
zvláš� náro�ný.  

Výhledu z vrcholu sice brání stromy, 
ale turist�m tu slouží rozhledna, která je 
sou�ástí meteorologické observato�e. 
Pracovník observato�e poskytuje velmi 
podrobný výklad. Mimo jiné jsme se 
dozv�d�li, že se nacházíme na t�etím 

nejlepším výhledovém míst� ve sv�t� a také na míst�, které je u nás nejv�trn�jší.   

Z Milešovky lze uvid�t horu 	íp, Ješt�d, Sn�žku, Šumavu, Krušné Hory a dokonce i Alpy. Nem�li jsme št�stí 
na nejlepší viditelnost, ale za to jsme si vychutnali pohled na práv� poznané vrcholky Lužických hor, odkud jsme 
sem vážili cestu dlouhou 92 km.  

Pohled z Milešovky 

Milešovka z Milešova 

Pohled z Milešovky 
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P�ekrásný je pohled na samotné �eské st�edoho�í, krajinu neskute�n� malebnou, jejíž krása se p�i pohledu 
z výšky ješt� znásobí.   

Výlet na Milešovku je úžasným a nezapomenutelným zážitkem. Pokud Vás n�kdy cesty zavedou do t�chto 
kon�in, ur�it� za�a�te Milešovku do svého programu. Nebudete litovat.    

Na záv�r ješt� oprava: 
V minulém p�ísp�vku si za�ádil tiska�ský šotek. Nejvyšší hora Lužických hor se nejmenuje Lužická, ale 

správn� LUŽ.  
Helena Rusková 

Pod�kování
Jsem od 24. kv�tna 2012 obyvatelkou Domova pro seniory Vrbno a mám pot�ebu napsat 

o tom. Jsem tady velmi spokojená, protože nevím, jak bych doma mohla žít. Byla jsem velmi nemocná, manžel 
byl zoufalý. Byla jsem snad ve všech nemocnicích v okrese, byla jsem takzvaný „ležák“ a závid�la jsem 
klient�m, které jsem vid�la chodit. Dnes se již sama u�ím chodit, pomáhá hodn� manžel, který p�ichází denn�. 
Na Vánoce jsem se n�kolik hodin pot�šila doma s rodinou a zase jsem se ráda vracela do Domova.  

Vedení Domova organizuje r�zné akce - a� nechodící, byla jsem na Vrbenských slavnostech (poprvé v život�), 
byla jsem na p�ehrad� Slezská Harta, což byl p�kný výlet, na zahrad� se grilovalo. Jsou organizovány také r�zné 
kulturní akce a je dojemné vid�t, jak se pe�ovatelky zapojují, chodící klienti si dokonce i zatancují. Te�
v zimním období není tolik možností. Ned�le jsou smutné, v pracovních dnech však bývá dopoledne n�jaký 
program. Ráno se za�íná cvi�ením – kdo chce, p�ijde, kdo nechce, nemusí. Vedoucí dílny se také snaží pro nás 
vymyslet zajímavý program. Každý druhý týden je va�ení, docházejí sem i ženy z Levicového klubu žen, které 
nachystají pohošt�ní a p�ináší r�zné informace. Cht�la bych pod�kovat vedení Domova a také pracovník�m 
v sociálních službách za to, že pro nás organizují tyto akce i za tu práci navíc, kterou odvád�jí.  

                                                        Marie �echová, obyvatelka Domova pro seniory Vrbno  

Rozhledna na Milešovce 
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  1. 3. -  Milujeme operetu od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
  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 
  2. 3. -  Jesenický zimní triatlon - lokalita Karlova Studánka 
  4. 3. -  koncert Vlasta Redl a p�átelé (Vlasta Redl, Monty, Arnošt Frauenberg) - 19:00 hod - St�echa 
  4. 3. - PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 
  4. 3. - Angli�itna Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
  4. 3. - Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
  5. 3. - Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
  5. 3. - Šikovné ru�i�ky, 17:00, St�echa 
  7. 3. - Univerzita volného �asu - P�íroda Jeseník� aneb 100 + 1 zajímavostí jesenické p�írody - p�ednáší  
 Mgr. Kate�ina Ko�í - 16:00-18:00 - St�echa 
  8. 3. -  Oslava MDŽ - po�ádá MO �SSD Vrbno - 19:00 hod - Penzion pod Prad�dem  
  8. 3. -  Hudební zastavení�ko s fagotem a klavírem od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
11. 3. - PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 
11. 3. - Angli�itna Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
11. 3. - Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
11. 3. -  Den Tibetu - 13:30 hod - gymnázium Vrbno 
11. 3. -  Galerie na schodech - Gymnázium Vrbno - výstava fotografií L. Tome�ka „Portrét“. Výstava 
              potrvá do 10. 4. 2013. 
12. 3. -  Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
12. 3. - Virtuální univerzita t�etího v�ku, kurz Lesnictví, 14:00-15:30, St�echa 
13. 3. - Kurz �eského jazyka, 16:00-17:30, St�echa 
13. 3. - Cestopisná p�ednáška Japonsko - p�ednáší Ji�í Mára - 18:00 hod - St�echa 
14. 3. - P�ednáška Centra Život a Zdraví na téma „Sm��ovat výš“ - p�edn. Ing. Aleš Dole�ek - 18:00 - St�echa 
15. 3. -  Czech BMW Movie & True Life - videoprojekce - 20:00 hod - St�echa 
15. 3. - Sch�ze KS�M, 16:30, St�echa 
15. 3. -  Poj� se mnou (operetní a muzikálové písn�) od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
16. 3. - Oslava MDŽ - po�ádá Levicový klub žen - 14:00 - St�echa 
18. 3. - PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 
18. 3. - Angli�itna Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
18. 3. - Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
19. 3. - Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
19. 3. - Šikovné ru�i�ky, 17:00, St�echa 
20. 3. - Kurz �eského jazyka, 16:00-17:30, St�echa 
20. 3. - P�ednáška pí Zdenky Hrázské na téma D�ti- naše budoucnost - 18:00, St�echa 
21. 3. - Univerzita volného �asu, 16:00-18:00, St�echa - p�ed. Mgr. Martin Ko�í - O rostlinách Jeseník�
22. 3. -  Ples m�sta a m�stských organizací ve stylu kv�tinového bálu - 20:00 hod - klub Mír 
22. 3. -  Orientální tance tan�í skupina Marly od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
23. 3. -  �lenská sch�ze MO �eského rybá�ského svazu - 9:00 hod - Penzion pod Prad�dem 
24. 3. - Velikonoce s pohádkovou babi�kou - 15:00 hod - St�echa 
25. - 29. 3. - Velikono�ní výstava - St�echa 
25. 3. - PC kurz pro za�áte�níky, 16:00-17:30, St�echa 
25. 3. - Angli�itna Call. metoda, 17:00-18:30, St�echa 
25. 3. - Angli�tina pro mírn� pokro�ilé, 17:00-18:30, St�echa 
26. 3. - Zkouška P�veckého sboru, 17:30, St�echa 
26. 3. - Virtuální univerzita t�etího v�ku, kurz Lesnictví, 14:00-15:30, St�echa 
27. 3. - Kurz �eského jazyka, 16:00-17:30, St�echa 
28. 3. - Zastupitelstvo, 16:00, St�echa 
28. 3. - P�ednáška Centra Život a Zdraví na téma „Zvládni sv�j stres“ - 18:00 hod - St�echa 
29. 3. - „Ve�er u cimbálu“ - cimbálová muzika Juráš a víno z jižní Moravy - 18:00 hod - St�echa
29. 3. -  Písn� s loutnou od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
do 29. 3. - Výstava obraz� a tvorby z papíru - manželé Rozprýmovi z Bruntálu - St�echa 
31. 3. -  Velikono�ní promenádní koncert od 14:00 v Hudební hale - Karlova Studánka 
 Tane�ní ve�ery v Restauraci Letní lázn�  Karlova Studánka - každou sobotu v 19:00 hod. 

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

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� na b�ezen 2013 
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Vrbno pod Prad�dem – Galerie na schodech – Všeobecné a sportovní gymnázium 
11. 3. – 10. 4. 2013 

PORTRÉT – fotografie 
Lubomír Tome�ek 

39. strana

ZPRAVODAJ

40. strana

ZPRAVODAJ

41. strana

ZPRAVODAJ



42. strana

ZPRAVODAJ

Kulturní  program
  1.3. –   Milujeme operetu   od 19:30 v Libuši 
  8.3. –   Hudební zastavení�ko s fagotem a klavírem   od 19:30 v Libuši 
15.3. –  Poj� se mnou (operetní a muzikálové písn�) od 19:30 v Libuši 
22.3. –  Orientální tance tan�í skupina Marly   od 19:30 v Libuši 
29.3. –  Písn� s loutnou    od 19:30 v Libuši 
31.3. –  Velikono�ní promenádní koncert  od 14:00 v Hudební hale 
Tane�ní ve�ery v Restauraci Letní lázn� –  každou sobotu v 19:00 hod. 

Procházka  po  Karlov�  Studánce
Každý pátek v 15:00 hod, sraz p�ed Libuší. Povídání o míst�, historii i o okolí. Provází Jolana Burgetová – 
kulturní referentka. V p�ípad� nep�íznivého po�así se uskute�ní virtuální vycházka ve velké jídeln� na Libuši. 

Libuše – knihovna 
Otev�eno: pond�lí a pátek od 17:00 do 18:30 hod.  

Libuše – velká  jídelna
Každou sobotu v 10:00 hod. p�ednáška léka�e se zdravotní tématikou 

Bohoslužby - Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
Pond�lí až sobota v 17:00 hod. od 16:30 hod. modlitba r�žence v ned�li v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba 
r�žence 

Sportovní  akce – sledujte na plakátech
Informace – jsou dostupné také na internetu www.k.studanka.cz 

Zpracovala: Jolana Burgetová, kulturní referentka 

Lázn� Karlova Studánka 
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  2. 3. 2013 od 10:00 do 16:00 hod. - Atex Gillova b�žka 2013 - Jubilejní druhý ro�ník b�žka�ského sprintu  
                   o b�žku Pastý�e Gilla! 
17. 3. 2013 v 15:00 hod. - Pálení Moreny a vítání jara - Pr�vod vychází od ZŠ do parku Sanatoria EDEL.  
21. 3. 2013 v 17:00 hod. - Autorské �tení a k�est knihy Mariany Há Horské - V Multifunk�ním volno�asovém 
  centru (kin�). Po�ádá M�stská knihovna ZH. 
23. 3. 2013 od 9:15 - 6. ro�ník plavecké sout�že Memoriálu Ing. Pavla Kalouse - bazén v �eské Vsi. 
27. 3. 2013 - 28. 3. 2013 od 9:00 do 17:00 hod. - Velikono�ní prodejní výstavka - Multifunk�ní volno�asové 
                   centrum. Po�ádá ZO �SŽ 
  2. 4. 2013 v 17:00 hod.- Vernisáž výstavy výtvar. prací žák� ZŠ – Galerie SNOP. Výst. potrvá do 30. 4. 2013 
  6. 4. 2013 - Klondike ve Zlatých Horách - Sout�ž zlatokop� a nejen jich - otevírání zlatokopecké sezony. 

Kino Zlaté Hory
  1. 3. 2013 ve 20:00 hod.   Carmen - Vstupné 80,- K�, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní.  
  2. 3. 2013 v 15:00 hod.    Rebelka - Vstupné 70,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing.  
  2. 3. 2013 v 18:00 hod.    Carmen - Vstupné 80,- K�, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní.  
  3. 3. 2013 v 16:00 hod.  Rebelka - Vstupné 70,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing.  
  8. 3. 2013 ve 20:00 hod.  Gangster squad - lovci mafie - Vstupné 80,- K�, p�íst. od 15 let, �eské titulky.  
  9. 3. 2013 v 17:00 hod.     Nádherné bytosti - Vstupné 89,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky.  
  9. 3. 2013 ve 20:00 hod.   Gangster squad - lovci mafie -Vstupné 80,- K�, p�íst. od 15 let, �eské titulky.  
10. 3. 2013 v 19:00 hod.   Nádherné bytosti - Vstupné 89,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky.  
15. 3. 2013 ve 20:00 hod.   30 minut po p�lnoci - Vstupné 89,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky.  
16. 3. 2013 v 15:00 hod. Snížek, bílý kožíšek - Vstupné 80,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing.  
16. 3. 2013 v 18:00 hod.  30 minut po p�lnoci - Vstupné 89,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky.  
17. 3. 2013 v 16:00 hod. Snížek, bílý kožíšek - Vstupné 80,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing.  
22. 3. 2013 ve 20:00 hod. Kone�ná - Vstupné 89,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky.  
23. 3. 2013 v 17:00 hod. Terapie láskou - Vstupné 89,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky.  
23. 3. 2013 ve 20:00 hod. Kone�ná - Vstupné 89,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky.  
24. 3. 2013 v 19:00 hod. Terapie láskou - Vstupné 89,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky.  
29. 3. 2013 ve 20:00 hod. Babov�esky - Vstupné 80,- K�, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní.  
30. 3. 2013 v 17:00 hod. Martin a Venuše - Vstupné 90,- K�, mládeži p�ístupný, v p�vodním zn�ní.  
30. 3. 2013 ve 20:00 hod. Babov�esky - Vstupné 80,- K�, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní.  
31. 3. 2013 v 19:00 hod. Martin a Venuše - Vstupné 90,- K�, mládeži p�ístupný, v p�vodním zn�ní.  

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

M�stské divadlo Bruntál

úterý     5. 3. v 19 hod. - Vlasta Redl a hosté - koncert. Cena vstupného je 150 K�.  
ned�le 10. 3. v 15 hod. - Námo�nická pohádka - pohádková babi�ka Dadla, vstupné 25 K� . 
ned�le 17. 3. v 19 hod. - Splašené n�žky – hraje M�stské divadlo Zlín. Volné vstupenky za 230 a 210 K�.  
st�eda  27. 3. pro školy - Ulice plná kouzel - �erné divadlo pro d�ti. Hraje Divadlo Metro Praha.  
st�eda  27. 3. v 19 hod. - Život je fajn - �erného divadlo - uzav�ené p�edstavení pro pedagogické pracovníky  
                    u p�íležitosti Dne u�itel� a ocen�ní Zlatý Amos. Hraje Divadlo Metro Praha. 

Zámek Bruntál
pond�lí 11. 3. 2013 v 19 hod. - Stadlerovo klarinetové kvarteto – koncert KPH. Vstupné je 120 K�  
sobota   23. 3. 2013 od 9 do15 hod. - Velikonoce na zámku. Vstupné 10,- K�,  

Sál ZUŠ Bruntál

úterý     26. 3. v 17 hodin - Koncert (nejen) u�itel�(m)  - ZUŠ po�ádá koncert pro širokou ve�ejnost. Vstupné je 
                   dobrovolné.  
  

Kultura ve Zlatých Horách 

Kultura v Bruntále 
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Farní kostel Žižkovo nám.
st�eda 27. 3. ve 20 hodin - Unikátní hudební zážitek v kostele. Studenti a profeso�i opavské Církevní  
  konzervato�e provedou oratorium Der Sterbende Jesus �eského skladatele Františka 
  Antonína Rösslera. Vstupné 80 K�. 

Klub Za starý Bruntál
�tvrtek 14. 3. v 18 hod. - u�ebna gymnázia - Bruntál 1213 – 2013 - P�ednáška PhDr. Tomáše Niesnera k d�jinám 
           m�sta.   

Spole�enský d�m 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. - První 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
pátek 1. 3. - Ples Policie �R 

Výstavy
- úterý 26. 3. v 17. hod. - zámek -   Výstava Boleslawa Polnara - „Oslavy bez hranic – 800 let m�sta  
                Bruntál”. Potrvá do 26. dubna. 
- do 20. 3. - foyer divadla -   R�žena Sedlá�ová - Všude je krásné žít - výstava obraz�, kreseb a skic  
                          p�edstavuje krajinu v okolí   Bruntálu i portréty. Obrazy na výstav� jsou prodejní, 
      bližší informace v divadle.  
- dlouhodobá výstava - M�stský ú�ad Bruntál, Nádražní ul. -  Setkání s barvami - výstava prací žák� výtvarného 
                  oboru Základní um�lecké školy v Bruntále  

M�stské divadlo
pond�lí 4. b�ezna v 19:00 hodin 
Miro Gavran: VŠE O MUŽÍCH - mimo�ádn� úsp�šná tragikomedie o mužích pro ženy. 
Hraje: STUDIO DVA PRAHA  - Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný 
Vstupné: 250 a 230 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

st�eda 20. b�ezna v 19:00 hodin 
JI�Í KORN - JI�Í ŠKORPÍK - DUŠAN KOLLÁR - DAVID ULI�NÍK 
mimo�ádná špi�ková koncertní show. Vstupné: 550, 450, 420, 390 a 370 K�

sobota 23. b�ezna v 17:00 hodin 
JARNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH - ZUŠ Krnov 

úterý 26. b�ezna v 10:00 hodin 
Marie Šimonková: S	L NAD ZLATO - pohádka s písni�kami. Hraje LIDOVÉ DIVADLO Krnov. Pro d�ti 
z MŠ, ZŠ a ve�ejnost. Vstupné: 25 K� – Prodej vstupenek p�ed p�edstavením 

Koncertní sí� sv. Ducha
pond�lí 18. b�ezna v 19:00 hodin 
BRN
NŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ - smy�cový komorní orchestr 
Vstupné: 140 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

ned�le 24. b�ezna v 15:30 hodin 
MUŽSKÝ P
VECKÝ SBOR VÍTKOVICE - Sbormistr Lumír Pivovarský 
ŽENSKÝ P
VECKÝ SBOR KRNOV - Sbormistryn� Jana Hlaviznová 

úterý 9. dubna v 19:00 hodin 
JAKUB JEDLINSKÝ – akordeon, VÍT CHUDÝ – housle.  
Hebrejské melodie. Vstupné: 120 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

Kultura v Krnov�
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St�edisko volného �asu Mé�a
ned�le 17. b�ezna v 15:30 hodin 
�ERTÍ MLÝN - loutková pohádka. Hraje: Loutká�ský soubor KRNOVÁ�EK. Vstupné: 30 K� - Prodej 
vstupenek p�ed p�edstavení 

Flemmichova vila

do 24. b�ezna - NECHTE NA HLAV
 - Výstava dokumentuje vývoj pokrývek hlavy. Zap�j�eno 
z Vlastiv�dného muzea Šumperk. 

do 24. b�ezna - DOTEKY PATAGONIE - Otto Jirka / fotografie 
Vstupné na výstavy: 20 K�, d�ti a studenti 15 K�. Otev�eno: úterý – ned�le 8:00 – 18:00 hodin 

Od 25. b�ezna do 4. dubna z provozních d�vod� výstavní prostory uzav�eny.  

�tvrtek 21. b�ezna od 17:00 hodin 
JAZZSLE (CZ), T. KANAS - piano, K. NOWAK – zp�v (PL). Vstupné na koncert: 20 K�

Vážení �tená�i Zpravodaje, dovolujeme si vás upozornit, že v platnost vešla novelizace zákona 
�. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.  

Tyto zm�ny se týkají zejména: 
� povinné vým�ny �idi�ských pr�kaz�,  
� zm�ny v získávání profesních pr�kaz�,  
� dopravn� psychologických vyšet�ení �idi��, 
� zimní výbavy, 
� kontroly technického stavu vozidel v provozu, 
� zm�n v bodovém systému, 
� nové úpravy dopravních p�estupk�, 
� novinek v silni�ním provozu, 

St�elecký klub Vrbno pod Prad�dem informuje 
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� opat�ení proti tajným závod�m na silnicích, 
� parkovacího pr�kazu pro osoby se zdravotním postižením, 
� m��ení rychlosti obecní policií a 
� skupin 	O, v�ku a zdravotní zp�sobilosti. 

 Všechny zm�ny naleznete na internetových stránkách St�eleckého klubu Vrbno pod 
Prad�dem www.skvrbno.estranky.cz, v záložce „Právní poradna“. Další zajímavé �lánky naleznete také na našich 
facebookových stránkách http://www.facebook.com/skvrbno.  

Poradenská a jiná �innost
Na našich internetových stránkách nabízíme ob�an�m i bezplatné služby a informace jména v rubrikách 

v�novaných zbraním a právní poradn�.  
V rubrice „Zbran� a st�elivo“ se návšt�vníci stránek dozv�dí, jak postupovat p�i nákupu �i prodeji zbran�, 

jejich  registraci,  nebo  se  dozv�dí  více  i  o procesu vy�izování zbrojního pr�kazu a o poplatcích, povinnostech 
a právech s tímto spojených. Dále se dozv�dí o podmínkách a možnostech cestování se st�elou zbraní do 
zahrani�í. Tyto informace nám zaslaly zastupitelské ú�ady nebo ministerstva zahrani�ních v�cí 15 evropských 
státních útvar�, z toho 9 �lenských stát� Evropské unie.  

Dále nabízíme ob�an�m možnost právního poradenství. Tato služba byla, je a bude poskytována bezplatn�. 
Poradenství zajiš�uje �len s vysokoškolským vzd�láním v oblasti práva. Své dotazy m�žete zasílat 
prost�ednictvím kontaktního formulá�e na stránkách klubu, p�ípadn� v písemné podob�. Další informace 
naleznete na internetových stránkách St�eleckého klubu Vrbno pod Prad�dem v záložce „Právní poradna“.  

Sch�ze
P�edseda St�eleckého klubu Vrbno pod Prad�dem svolává výro�ní �lenskou sch�zi St�eleckého klubu Vrbno 

pod Prad�dem na �tvrtek 14. b�ezna 2013, 18:00 hod.. Sch�ze se uskute�ní v restauraci Pomodoro na Myslivecké 
ulici.

Všichni �lenové i zájemci o �lenství jsou srde�n� zváni. Zájemci o �lenství získají všechny informace o klubu 
na míst� a mohou rovnou vstoupit do sdružení.  

Radek Fabian, p�edseda  

O tom, že má Vrbno dlouholetou tradici v nejmasov�jším sportu na sv�t� snad nikdo nepochybuje. A  že tento 
sport má stále co nabídnout, se týden co týden p�esv�d�ujeme u televizních obrazovek. Vždy� kdo by neznal  
jména jako Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, David Bekham nebo Petr �ech. Vím, jména Denis Darmovzal, 
Jakub Koza, Adam Faluši, Alexandr Lindner, Martin Demel, Tomáš Tom�ík, Lukáš Bulava, Daniel Mikula, 
Lukáš Buršík, Zde�ek Mirga, Ji�í Strapek, Jan Varga a P�emysl Pechal jsou prozatím známé jen n�kolika 
vrbenským fanoušk�m, p�ípadn� u�itel�m ZŠ. Ale kdo ví co bude za pár let? Vždy� už dnes reprezentuje 
vrbenskou kopanou Denis Darmovzal v Sigm� Olomouc, Dan Mikula v Ostroji Opava, Jirka Strapek v FK 
Šumperk a Tomáš Tom�ík ve výb�ru OFS Bruntál.  

Své nesporné sportovní  kvality prokázali naši hrá�i 9. února 2013 na turnaji „O p�eborníka OFS Bruntál 
v halové kopané“ v Horním Benešov�. Zde v konkurenci  osmi nejlepších tým� okresu (z toho dva hrají krajský 
p�ebor) vyhráli �ty�i zápasy a jeden zremizovali. Nebudu vás zat�žovat podrobnostmi, ty ostatn� v p�ípad� zájmu 
naleznete na webových stránkách http://bruntalsky.denik.cz/fotbal_region/prebory-mladsich-zaku-vyhrali-
vrbensti-20130211.html. 

Avšak výsledkem týmového p�ístupu, pod vedením zkušených individualit, byl finálový rozst�el, kde se 
projevila hrá�ská vysp�lost nejstarších hrá��. Ale nejen jim pat�í dík. Vždy� v jednom zápase jsme m�li ve h�e 
hrá�e 12-ti leté a mezi nimi, rychlý jak pulec, se proplétal  sedmiletý Lukášek Buršík z p�ípravky, který jel 
p�vodn� jen sbírat zkušenosti.  

O kvalitní hrá�e prozatím nemá vrbenský fotbal nouzi. Jaká je ale budoucnost fotbalu ve Vrbn�? Bojím se, že 
nijak r�žová. P�i nedostatku trenér� a nespo�etn�krát zmi�ovaného nedostatku pen�z na všechno, se již objevují 
hlasy, že velice kvalitní KRAJSKÁ SOUT
Ž, kterou vrbenští žáci a dorostenci hrají, bude v p�íštích letech 
ekonomicky neúnosná. Nemusím snad zd�raz�ovat, že sestup do OKRESNÍHO P	EBORU by znamenal 
obrovský kvalitativní sešup a následný odchod talent� do jiných „hv�zdn�jších“ celk� našeho okresu.  

Ješt� mi dovolte poukázat na neveselou situaci vrbenského halového sportu. Naše d�ti obrážejí hodnotné 
turnaje krajského formátu ve fotbalu, florbalu, volejbalu a dalších sálových sportech nap�íklad v Albrechticích �i 
Horním  Benešov�.  Ve  srovnateln� velkém Vrbn� si m�žeme o po�ádání takových turnaj� nechat jen zdát. A to 

Vrbenští fotbalisté ro�ník 2000 a mladší - nejlepší na okrese 
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i p�esto, že má naše m�sto t�locvi�ny t�i. Bohužel tak veliké, že sotva sta�í k výuce t�lesné výchovy. 
I p�es ne zrovna veselý záv�r v��ím, že stále více kluk� a holek uvidíme na sportovištích a mén� s cigaretou 

v ruce bezcíln� bloumajících m�stem. 
                                                   

  autor: Dušan Pechal 

Lyža�ské závody Trivallis Cupu 
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Dalšími dv�ma závody pokra�ovala v lednu a únoru sout�ž O nejvšestrann�jšího sportovce Vrbna, která se již 
�tvrtým rokem koná pod názvem Trivallis Cup.  

Když  po  teplém  za�átku  ledna  kone�n�  napadl  sníh,  neváhali  po�adatelé  a  hned  17. ledna  uspo�ádali 
na loukách nad h�bitovem závod v b�hu na lyžích. Na tra� závodu s hromadným startem se vydalo dvacet b�žc�. 
Brzy po startu do �ela závodu dostali závodníci SK Vrbno, z nichž nejvíce sil m�l Marek Ohnoutka, který 
zvít�zil s tak�ka minutovým náskokem p�ed druhým Patrikem Thomasem. Na t�etím míst� dojel 
s dvouminutovou ztrátou Vojt�ch Matuš, který v záv�ru odolal dotírajícímu Markovi Ryškovi. Na celkovém 
šestém míst� do cíle dorazila nejlepší dívka Michala Knápková, za ní do cíle dorazil nejlepší veterán Pavel 
Pytela. T�sný souboj mezi hochy do 15ti let dopadl lépe pro Mat�je Pta�níka, který dojel do cíle se 
sedmisekundovým náskokem p�ed Vojtou Kmínkem. S v�tší ztrátou za nimi dob�hl Jakub Rohá�ek. 

O m�síc pozd�ji prob�hl na vrbenské sjezdovce závod v ob�ím slalomu. V závod� na jedno kolo se utkali jak 
studenti gymnázia, tak i ve�ejnost. V závod� zvít�zil místop�edseda Sportovního klubu p�i gymnáziu Marian 
Danos. Na druhém míst� skon�il nejlepší mladík – student kvarty Mateusz Wantula. Na t�etím míst� dojel �eský 
cyklokrosový reprezentant Zden�k Mlyná�, který v Jeseníkách tráví zimní dovolenou. Mezi dívkami zvít�zila 
Martina Onderková. Zpest�ením závodu byli dva cyklisté, kte�í slalom absolvovali na b�žkách.  

Po p�ti závodech seriálu se po absenci Marka Ryšky a Vojty Matuše do �ela vyhoupl Pavel Pytela – lo�ský 
vít�z seriálu. Druhé místo drží Tonda Lant, který na vedoucí pozici ztrácí 13 bod� a na t�etí místo klesl 
zmi�ovaný Marek Ryška. Jediný z mladík� do 15ti let, který má plný po�et závod�, je Mat�j Pta�ník, který drží 
solidní náskok p�ed Jakubem Rohá�kem a Št�pánem Petrušem. Nejlepší dívkou je Martina Onderková p�ed 
Klárou Škopcovou a Eliškou Sýkorovou, trojici nejlepších veterán� dopl�ují Miloslav Mlyná� a Leopold Kolá�.  

V druhé polovin� seriálu o�ekáváme bodové srovnání, po dalším závod� se bude každému v po�adí škrtat 
nejhorší výsledek. Do kone�ného po�adí se po�ítá osm závod� z deseti. V jarních m�sících budou uspo�ádány 
závody v biatlonu, atletických disciplínách, orienta�ním b�hu, duatlonu a silni�ní cyklistce.  

     Alena Mlyná�ová 

Zimní spánek cyklist� je 
jen zdánlivý, v období 
p�ípravy na jaro se 
mnohokrát natrénuje víc jako 
v lét�. Cyklisté v juniorském 
v�ku v zimním období 
natrénují 100-120 hodin m�sí�n�. Trenažery, 
t�locvi�ny, sportovní ch�ze a b�žky jsou hlavní 
pom�cky k získání fyzické zdatnosti, kterou v lét�
„prodává“ cyklista v závodech. Vrbenská 
cyklistická mládež v sou�asné dob� trénuje 
v t�locvi�n� SG Vrbno v rámci vyu�ovací doby 
student� a v Sokolovn� se scházejí d�ti, které 
ješt� nedorostly do studentského v�ku. 

Významnou �inností jsou také lyža�sko-b�žecké tréninky. 
V místech nad Vrbnem jsou denn� k vid�ní skupinky 
cyklist�,  kte�í se  prohání na b�žkách. A�koliv po 
technické stránce za b�žka�skými specialisty zaostávají, 
zú�ast�ují se i závod�. Tak se po�átkem února uskute�nil 
23.ro�ník Memoriálu Jind�icha „Bejka“ Knápka s cílem 
na Annabergu. Zvít�zili sice starší a zdatn�jší závodníci 
/Miroslav Machá�/, mládež ale jela naplno. Dalším 
závodem byla �tvrtá akce Trivallisu, který prob�hl na 
loukách nad h�bitovem. Tam zvít�zili specialisté /Marek 
Ohnoutka s Patrikem Thomasem/, cyklist� byla alespo�
v�tšina. V polovin� února jsme zajeli do Horního Údolí, 
kde se jel druhý ro�ník „Zlatohorské magistrály“, závodu 
na 10km,  který  byl  ozvláštn�n  st�elbou ze vzduchovky 

Zimní spánek cyklist�
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a dokonce i 100metrovým kole�kem pro ty, kte�í se netrefili. Vrbenská cyklistická mládež si tam vedla velmi 
dob�e, v absolutním po�adí vyhrál s velkým náskokem specialista Patrik Thomas, na stupních vít�z� jsme mohli 
nakonec vid�t i Vojt�cha Kmínka, Jakuba Rohá�ka, Kláru Škopcovou a nejmladší ú�astnici Kate�inu 

Mlyná�ovou. V obou dvou t�locvi�nách 
probíhá zimní Olympiáda, která se skládá 
z 20 disciplín, z nichž jsou mnohé náro�né 
/d�epy, lehsedy, kliky, shyby/ n�kolik 
disciplín je také pro zábavu /šipky, nebo 
r�zné hody a kopy mí�em/. Olympiáda bývá 
tradi�n� ukon�ena ruskými kuželkami, 
opékáním klobás na ohništi, který už ale 
ned�láme uprost�ed t�locvi�ny, ale 
v p�írod�, protože už je jaro. To už ale mají 
cyklisté v�tšinou natrénováno, protože první 
�eské poháry mládeže v cyklistice za�ínají 
už první týden v dubnu. Už v minulosti se 
nám tento systém p�ípravy velmi vyplatil, 
když se na stupn� vít�z� hned zjara dokázali 
dostat nap�. Josef Tomek, Lubomír Petruš 
David Dvorský, nebo Rostislav Brokeš.  

acsvrbno 

St�elnice za 1. republiky v Malé Morávce.
Kdo se chce stát �lenem Horské služby, musí spl�ovat n�jaká kritéria a jedno z nich je, že musí znát dokonale 

terén svého okolí. V mém p�ípad� to byl okrsek Prad�d. Z vojny jsem p�išel v roce 1968 a hned na podzim jsem 
se stal �ekatelem okrsku Prad�d. M�l jsem ru�itele Rudu Hackenberga a Ladislava Mrkvi�ku. S nimi jsem 
poznával kopce kolem Prad�du a hlavní h�eben sm�rem na Sk�ítek. Každý víkend naho�e a pokud to po�así 

Zajímavosti z historie jesenických hor 
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dovolovalo, tak se chodilo, a nebo se sed�lo v baru na „Kurzáku“, zpívalo s kytarou a taky samoz�ejm� pilo. Te�
už se v�tšinou pije. P�i poznávání Velkého kotle hlavn� ve �ty�i hodiny ráno, když jsme šli pozorovat kamzíky, 
kte�í p�echázeli potom h�ebenem na druhou stranu, tak jsme nacházeli v horní �ásti Kotle malé krátery o pr�m�ru 
dva až dva a p�l metru, a tak jeden metr hluboké. Dob�e se tam leželo, protože tam nefoukal vítr a sluní�ko h�álo. 
V té dob� ješt� nebyla CHKOJ, a tak se tam ješt� nehlídalo. N�co jsme v�d�li, že krátery jsou od cvi�né 
d�lost�elecké palby.  

Takže po zrodu 1. republiky se budovala samostatná armáda a ta m�la velkou d�lost�eleckou posádku 
v Olomouci. Naše armáda se dávala dohromady za pomoci francouzských d�stojník� a jeden z velitel� posádky 
v Olomouci byl generál Paul L. J. Bossu. Ten m�l rozhodnout, kde bude mít armáda st�elnici v �eskoslovensku. 
M�lo to být odlehlé místo a málo lidnaté, a proto to vyhrála Malá Morávka. Jak jsem se do�etl, tak se dokonce 
odlévala d�la v místní slévárn�. Pr�zkum prob�hl v roce 1921 a hned v tom roce bylo vojenské cvi�ení, kterému 
velel plukovník František Zobl. P�i cvi�ení se používala francouzská munice, která rychle stárla a musela se 
spot�ebovat. V roce 1921 se vyst�ílelo 6500 granát� a 3000 šrapnel� o celkové hmotnosti 172793 kg. V roce 
1922, to bylo daleko více, asi 428397 kg. Cvi�ení ukázalo, že lokalita není vhodná pro nep�íze� po�así a �astá 
obla�nost hatila spolupráci s letectvem. Hned po prvním cvi�ení odjel velící d�stojník hledat novou lokalitu na 
Slovensko. Cvi�ení probíhala v m�sících �ervnu, �ervenci a srpnu. V zápise ze cvi�ení byla zmínka o prostorech 
místních obyvatel a majitel� lesa. Po každém cvi�ení na míst� z�stal jeden oddíl, který likvidoval následky 
st�eleb. Zasypávaly se krátery, sbírala se nevybuchlá munice a st�epiny. Do hledání se zapojili i místní, kte�í si 
p�ivyd�lávali sb�rem železa. Došlo zde také k jednomu smrtelnému úrazu.  

Velký kotel je velice p�kná a vzácná lokalita, kde se vyskytují rostliny a kytky, které sem byly dotla�eny 
ledovcem a potom také teplomilné rostliny a kytky. Velký kotel je nejv�tší jesenické laviništ� a každým rokem 
tam n�co spadne. Stromy v dolní �ásti jsou stále ohnuté a dá se rozpoznat ješt� ostr�vek vysokého lesa, který tam 
z�stal, když spadla nejv�tší lavina v roce 1953. O tom, ale až p�íšt�. Informace byly použity z tisku.  

Zpracoval Emil Kothánek  

,,S pomocí knih se mnozí stávají u�enými i mimo školy, bez knih nebývá u�ený nikdo ani ve škole.“   
/Jan Amos Komenský/ 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.: ŠANTORA, R.: Skautské století:  dobrodružný p�íb�h 100 let �eského skautingu.  Praha: Mladá fronta, 2012.
2.: MELKUSOVÁ,B.: Léto s Italem: kuliná�ské  toulky Emanuela Ridi italskou krajinou.  Praha: Olympia,2012.
3.:  Guiness World Records 2013.  Praha: Slovart, 2012.
4.:  JUNEK, V.:  Druhá republika. Nultá hodina.  Brno: CPress, 2011.
5.:  NÖLLKE, M.:  Trénink slovní sebeobrany.  Praha: Grada, 2011. 
Jak pohotov� najít správná slova v každé situaci. 

…z beletrie 
1.:  MITCHELL, D.:  Atlas mrak�.  Praha: Mladá fronta, 2012. 
Autor ve svém rozsáhlém románu maže hranice mezi styly, žánry, �asovými rovinami a poutavým zp�sobem se 

zamýšlí nad nebezpe�ím lidské touhy po moci i jejími možnými d�sledky.  
2.:  GRISHAM, J.:  Amaté�i.  Praha: Knižní klub, 2012. 
Právnické firm� Finley § Figg na chicagském p�edm�stí se neda�í zrovna nejlíp.  
3.:  K	ES�AN, R.:  Co mají Skotové pod sukní: a další fejetonové pohledy pod sukn� r�zných skute�ností.  
Zvole u Prahy: Andrej Š�astný, 2012. 
Knížka nejnov�jších humorných fejeton� Rudolfa K�es�ana.  

4.:  KATALPA, J.:  N�mci.  Brno: Host, 2012. 
 Píše se rok 1987 a ze západního N�mecka do Prahy dorazí poslední z balí�k�, které rodin� Mahlerových 
pravideln�  p�icházely  od  konce  �ty�icátých  let.  Svému  synovi  Konrádovi  je  posílala  Klára  Rissmannová. 
O babi�ce Klá�e se však u Mahlerových nikdy nemluvilo, a proto po Konrádov� ne�ekané smrti z�stane �ada 
nezodpov�zených otázek. Pochopení rodinné minulosti a odhalení jejích traumat leží na Klá�in� vnu�ce, která se 
rozhodne babi�ku najít.  

5.:  MOTION, A.:  Návrat na Ostrov poklad�.  Brno: Jota, 2012. 
Nový originální p�íb�h, který po 130 letech úsp�šn� navazuje na Stevenson�v Ostrov poklad�. Píše se rok 1802. 
U  mok�inatých východních ramen Temže stojí Hispaniola, hostinec Jima Hawkinse a jeho syna. Mladý Jim se 
celé dny toulá kolem �eky, plní otcovy úkoly nebo poslouchá v nálevn� jeho historky. Jedné noci p�ipluje po �ece 
tajuplná dívka jménem Natty. Má pro Jima vzkaz od svého otce – Dlouhána Johna Silvera. Starý pirát navrhuje, 
aby Jim s Natty odpluli na Ostrov poklad� a pátrali zde po ukrytém pokladu kapitána Flinta. 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v b�eznu 
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6.:  OLIVER, L.:  Delirium.  Praha:  CooBoo, 2012. 
D�íve si lidé mysleli, že je láska dobrá v�c. To bylo p�edtím, než na ni v�dci objevili lék.  

7.:  ROEMMERS, A.G.:  Návrat mladého prince.  Praha: Garamond, 2012. 
P�i cest� automobilem opušt�nou krajinou argentinské Patagonie najde �idi� na kraji silnice spícího mladého 
chlapce. B�hem dlouhé cesty se postupn� dozvídá d�vody, které mladého prince p�ivedly zpátky na Zem a snaží 
se odpovídat na jeho nevyzpytatelné, nevinné otázky. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  KLIMEK, H.:  Strašidlá� . Mezi námi vodníky.  Praha: Grada, 2012. 
Vodník Puškvorec z podvodního hospodá�ství u Vltavy, kousek od kláštera Zlatá koruna, je velkým milovníkem 
vodnické  historie.  P�ipravil  si  pro  vás  tohoto  pr�vodce  �eskými  vodnickými  d�jinami,  v  n�mž  není  nouze 
o rozmanité poutavé p�íb�hy nejen o vodnících a vodnicích, ale i o rusalkách, vílách a dalších pohádkových 

vodních bytostech. 
2.:  JARMAN, J.:  Tajemná ko�ka Ka a �ímský orel. Praha: Mladá fronta, 2012. 
Ka, ko�ka, která cestuje �asem, znovu zmizela a nechala Topherovi na po�íta�i nápov�du –slovo  Calleva. 
Zpo�átku si Topher ned�lá starosti. Ka je mezi �ímany, kte�í ko�ky zbož�ují, ur�it� v bezpe�í. Ale když se za ní 
vydá do Británie v období �ímské nadvlády, brzy se oba zapletou do ozbrojeného konfliktu. 
3.:  LINDSEY, M.:  St�ípky duší. Praha: CooBoo, 2012. 
Lenzi slyší hlasy a má vize – vize o náhrobních kamenech, povodních a chlapci s kovov� šedýma o�ima. Zdá se, 
že jí nikdo nem�že pomoci, dokonce ani její p�ítel Zak. Pak však Lenzi potká Aldena, kluka ze svých sn�, jenž jí 
prozradí, že ona je mluv�í, �lov�k schopný komunikovat s bloudícími dušemi a pomoci jim, a že on byl po celá 
staletí jejím strážcem. Nyní Lenzi �eká t�žké rozhodnutí: Zak nebo Alden, život nebo smrt. Jenže �as se krátí. 
Zlovolná duše chce Lenzi zni�it a zabije ji, jestliže se nerozhodne v�as…

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

2. 2. 2013  Vít Peterek + Petra Bittnerová (oba z Opavy) 
Bc. Dagmar Podešvová, matriká�ka  

Jana   P at o �ko vá    Vrbno pod Prad�dem  
Viktorie   Ml �oc ho vá   Vrbno pod Prad�dem  

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

Vladimír   Ku� e r a    Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  
Jitka   St i bo ro vá    Vrbno pod Prad�dem  
Olga   F o t o pul u   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  
Miroslav   Mar e k     Vrbno pod Prad�dem  
Marie   Al bre c hto vá    B�idli�ná 

        Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 
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Uzav�ené manželství 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 
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Blahop�ejeme 

Vzpomínáme 

Dne 7. b�ezna 2013 slaví 85. narozeniny 

pan František �epera  
z Vrbna pod Prad�dem- Železné.  

Všechno nejlepší k Tvým narozeninám, hlavn� zdraví�ko a št�stí�ko  
p�eje syn Jarek s rodinou, dcera Eva s rodinou,  

vnou�ata Jarka, Tomáš, Markéta a Eva  
a pravnou�ata Klárka, Sofinka a Vojtíšek. 

S p�áním se p�ipojují sourozenci s rodinami, kamarádi a známí. 

„Oznámil nám kalendá�, že své narozeniny máš.  

P�ijmi naše blahop�ání, nech� se splní Tvá tajná p�ání.  
Naše p�ání shrne v�ta: Láska, št�stí, dlouhá léta“. 
Dne 27. b�ezna 2013 oslaví krásné 60. narozeniny 

pan Josef Chudý 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší k Tvým narozeninám p�ejí manželka Drahomíra, syn Roman, syn Martin  
a dcera Silva s rodinami, vnou�ata Adrianka, Kubí�ek a Verunka.  

K p�ání se p�ipojuje Marta s rodinou. 

„Dny plynou, jak tiché �eky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“. 
Dne 5. b�ezna 2013 vzpomeneme 7. smutné výro�í úmrtí 

pana Matúše Packa 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná manželka a d�ti s rodinami. 

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

Dne 24. b�ezna 2013 vzpomínáme na nedožitých 86 let 

pana Roberta Jur�áka 
z Vrbna pod Prad�dem 

a 7. ledna 2013 bylo tomu rok, co nás navždy opustil.  
Vzpomíná manželka, syn s rodinou, dcera s rodinou, vnou�ata a pravnou�ata.  
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P�ed p�ti lety 21. b�ezna 2008 nám zem�ela naše maminka 

paní Ingeborg Fu�ková 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Nem�la to lehké, ale p�esto žila ráda. Dala nám všechno,  
�eho byla schopna – d�kujeme.  

S úctou a láskou vzpomínají d�ti s rodinami. 

„Kdo byl milován, nezem�el, v našich srdcích žije dál“. 
Dne 21. b�ezna 2013 vzpomeneme 6. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil 

pan Ji�í Horák 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomíná manželka Kristina, dcera Kristina, syn Petr  
a rodina Neugebauerova.  

„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“. 

Ve st�edu 27. b�ezna 2013 to bude 10 let, kdy navždy odešel manžel, d�de�ek 

pan Václav Ligenza 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Stále vzpomíná manželka a V�ra.  

Dne 28. b�ezna 2013 vzpomeneme 5. výro�í úmrtí 

pana Františka Fojt�
z Vrbna pod Prad�dem.  

„Ta rána v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí“. 
S láskou vzpomíná syn s rodinou. 



54. strana

ZPRAVODAJ

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

Dne 2. b�ezna 2013 vzpomeneme 15. smutné výro�í úmrtí 

pana Ladislava Šnajdara 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomínají sestra Iveta s rodinami a manželka Etela a dcera. 

Dne 25. b�ezna 2013 vzpomeneme 12. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil  
manžel, tatínek a d�de�ek 

pan Josef Jurašík 
z Vrbna pod Prad�dem. 

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

„Do stínu �íše, kde není bolesti, kde je mír a klid, odešel jsi navždy sv�j v��ný sen žít“. 
Dne 21. b�ezna 2013 vzpomeneme 6. smutné výro�í úmrtí 

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

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

„Mo�e lásky jsi s sebou vzal, hory bolesti jsi nám zanechal“ 
Dne 1. b�ezna 2013 vzpomínáme 5. smutné výro�í úmrtí 

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

S láskou stále vzpomíná manželka s rodinou.  
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Inzerce 

„Roky plynou, jak tiché �eky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“. 
Dne 29. b�ezna 2013 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

pana Huga Machetanze 
a 17. dubna 2013 vzpomeneme  

3. smutné výro�í úmrtí 

paní Helgy Machetanzové 
oba z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

S láskou vzpomíná syn s rodinou. 

„B�h ví, pro� srdce Tvé p�estalo bít, vždy� m�lo ješt� pro koho žít“. 
Dne 25. b�ezna 2013 vzpomeneme 4. smutné výro�í úmrtí 

paní Eriky �urákové 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají syn Rudolf a dcera Erika s rodinami. 

56. strana

ZPRAVODAJ

57. strana

ZPRAVODAJ



58. strana

ZPRAVODAJ

�����������������
�
�
�
�
�
�

�����������	�	 �����!��
�

����"����#��������$$%&&���������$%&&�����
'� ����#()� �������� �*�*������&%+&�������

,���#-!���-������../�0.$�&$&�


����1�(�2��-�
������������������������������������	
���������

	�3��������-���!�� ����#��)�����#�4����������-#-����� ���-5�

	�6-���(-��� �������" 7�!����(*����*�!��(�!�)�"5�
	������*���8����"��(8���!�����-7�!��9*�����(:�;����������"��<5�
	�3�(����#8��#=����"�8�*���5�
	�>��()��*-��*��������#8�((�#��()�-�����#=!��(���!�!�������(�

�'?',�@�-(!����(-�� �555�
����������*��#�!�4���-A���*8�"555�

������-��-!����*��������������B����(�4�(����������������7����-��������
����-7�� ����)��C-��8�����"��� #)���� �*��$�B����(�����  *8��*4�#=��!��
#)��7�*���-�����"�(��-�#)����#-�=������*������!��=��=������������*����
��-*-555

59. strana

ZPRAVODAJ




