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Vážení �tená�i,  

Máte také dojem, že se n�jak rychle stalo, že letošní �as prázdnin i dovolených je minulostí? Zažíváte p�itom 
také pocity, že �as, zdánliv� vymezený k „prázdnu“ a „dovolování si“, byl p�íliš krátký na to, aby se stihly 
všechny plánované aktivity a p�edsevzetí? Možná ten pocit máte také, ale je ur�it� p�íjemn�jší, než pocit �asu 
ztraceného. 

Prázdniny jako �as p�íliš krátký jist� vnímali stavba�i na základní škole i mate�ské škole, kde se m�nila okna, 
zateplovalo a fasáda obou objekt� dostává novou tvá�. Snad se bude líbit t�m, co objekty užívají a také všem 
ostatním, kte�í mají radost, když se zase n�co dalšího vylepší na vzhledu Vrbna pod Prad�dem. 

Další p�kné místo, nazvané „po ú�ednicku“ Areál volno�asových aktivit, se za�íná t�íbit v prostoru podél 
�erné Opavy sm�rem do Mnichova. P�i dnešním (25. 8.) rozmis�ování  mobiliá�e a sport.za�ízení jsem s paní 
vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Pešatovou zažila radost z této záv�re�né fáze a také z pochvalných slov 
kolemjdoucích a kolemjedoucích, že vzniká nová moc p�kná lokalita. Další dotace ze stejného titulu (ROP MSK) 
jako pro tento areál doputují ve výši 92,5% z celkových zp�sobilých výdaj� projektu cca 7,3 mil. K� na projekt 
nazvaný „Vrbenská ve�ejnost do škol“. Pod tímto názvem se skrývá nové h�išt� s um�lým povrchem, b�žeckou 
dráhou, dosko�išt�m v areálu ZŠ, zpevn�né plochy s kolob�žkovou dráhou u MŠ Ve svahu a nové herní prvky 
v zahrad� MŠ. Podstatné v názvu však je budoucí možnost využívání nového za�ízení nejen pro pot�eby školy, 
ale i ve�ejností, samoz�ejm� za stanovených pravidel. Uvedený projekt bude dokon�en v p�íštím roce.  

Stále máme na mysli pot�ebu promyšlen� rekonstruovat a vylepšovat majetek m�sta, a p�itom optimáln� �ešit 
budoucí provoz a jeho náklady. Projekty zárove� sm��ovat ke zvelebování m�sta a vytvá�ení nových, zajímavých 
p�íležitostí pro ob�any, turisty i návšt�vníky. Spole�ným úsilím všech zainteresovaných pak už jen bude um�t 
možnosti a p�íležitosti využít, a také nabídnout. V tomto sm�ru je ješt� stále pole málo zorané, zde nesta�í jen 
vydávat propaga�ní materiály, i když zcela bez nich to také nejde. 

Mimochodem velmi p�kný propaga�ní materiál vznikl pod záštitou Euroregionu Prad�d pod názvem 
„Neobjevené Jeseníky“, na kterém se podílela i vrbenská radnice. Jako vždycky, když n�kdo n�co ud�lá, tak se 
najde druhý, který kritizuje a výsledkem je velbloud. P�vodní snad jediný komár spo�ívá v tomto p�ípad�
v jediné možná mén� š�astné formulaci textu o Lesním baru v lese nad Horní Lipovou, kde se objevilo: .. „ že si 
návšt�vník m�že dát cokoli, ale zaplatit nemusí v�bec nic. P�esto podnik dosud nezkrachoval. Peníze tu možná 
nechají i ti, kdo by to do sebe ne�ekli. Nemohou jinak.“ Je možné, že si tyto v�ty vykládají lidé r�zn�. Asi taky 
podle toho jaký p�irozený p�ístup každý má k faktu, že když n�co chci nebo si beru, že za to musím p�im��enou 
hodnotu dát, tj.ve v�tšin� p�ípad� zaplatit pen�zi. Kdo to chápe správn�, ten jist� zaplatí a totéž o�ekává od 
ostatních, i když si p�e�te výše uvedenou formulaci. Podle kritik� materiálu postavily d�ev�ný srub se 
samoobslužným barem Lesy �R a jeden z kritizujících jej každý den dopl�uje o �erstvé potraviny, nápoje a 
pe�uje o ohništ�, které nikdy nevyhasíná. „U zboží visí ceník a lidé vhodí peníze za to, co zkonzumovali do 
kasi�ky. Vedle limonád a sladkostí jsou k mání nap�íklad klobásky, špeká�ky a pe�ivo. Ze zkušenosti 
p�tadevadesát procent lidí poctiv� za ob�erstvení zaplatí, ale te� si mohou myslet, že je vše zadarmo“. Tolik 
jeden z kritických názor�, které se objevily v Deníku, Blesku a kdoví, kde ješt�, a tímto a podobným vytvá�í 
„názor ve�ejnosti“?! Moc bych si p�ála, aby se lidé vždy rad�ji osobn� p�esv�d�ili, kde je pravda, nerozši�ovali 
velbloudy, p�esv�d�ili se, že jde jen o komára, kterého m�že pomoci „zrušit“ každý, kdo má zájem posouvat v�ci 
k lepšímu. Velmi ráda uslyším Vaše názory na nový propaga�ní materiál. Je již k dispozici na radnici, 
v infocentru, a pokud si jej vyzvednete a p�edáte svým známým s pozváním do Jeseník�, pak bude nejlépe 
napln�n jeho ú�el. Tímto jsem se dopustila neplacené reklamy Lesního baru, ale budiž. Kdo z Vás �tená�� tam 
ješt� nebyl, možná to stojí za výlet. Jeseníky jsou krásné nejen na Vrbensku, ale také kolem Horní Lipové. Ale 
nezapome�te, i do tohoto baru si vezm�te pen�ženku s sebou �

S p�áním krásného zá�í všem, žák�m, student�m (ale i pedagog�m) zvlášt�.   

Ing.Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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V prázdninových m�sících rada m�sta jednala na dvou �ádných a jednom mimo�ádném zasedání. Byly 
projednány následující záležitosti: 

RM    s c h v á l i l a : 
-  poskytnutí finan�ního p�ísp�vku z rozpo�tu m�sta ve výši 3.000,- Poradenskému centru   
   Krnov na �innost sociální služby rané pé�e poskytované na území obce Vrbno pod Prad�dem
-  poskytnutí finan�ního p�ísp�vku z rozpo�tu m�sta ve výši 1.000,- na �innost spole�nosti pro  
   podporu lidí s mentálním postižením �R. o. p., okresní organizace Bruntál 
-  zn�ní návrh� ,,Dohoda o poskytnutí návratné finan�ní výpomoci“ uzav�ené mezi M�stem  
   Vrbno pod Prad�dem a Spolkem P�átelé Vrbenska s úpravou 
-   poskytnutí dotace Spolku P�átelé Vrbenska ve výši 15.000,- na akci ,,Lesní slavnost Lapk�  
    z Drakova“ 
-  výb�r uchaze�e o pronájem pravé garáže na nám. Sv. Michala �. p. 506 
-  p�id�lení byt� dle po�adníku pro: pan Patrik Mataš�ík byt �. 1 o velikosti 1+1, 2-kategorie, 
    ulice Husova �. p. 248, paní Vlasta Jelínková byt �.4 o velikosti 1+1, nám SV. Michala   
    �. p. 505, pan Bohumil Bolek byt �. 102 o velikosti 1+1, ulice Krej�ího �. p. 487, paní    
    Miroslava Pavlicová byt �. 7 o velikosti 2+1, ulice Ve Svahu 430 a pan Vladimír Kub�na byt   
    �. 3 o velikosti 0+1, ulice Bezru�ova �. p. 109. 
-  p�id�lení bytu do domu s pe�ovatelskou službou pro paní Ludmila Lokajová byt �. 5, paní  
   Sofia Antonovou byt �. 1 a paní Zde�ka Novotná byt �. 8 vše o velikosti 1+1, 1.kategorie,  
   ulice Husova �.p.627 
-  Harmonogram pro zpracování návrhu rozpo�tu na rok 2011 a Zásady pro vypracování  
    rozpo�tu na rok 2011 

RM    p r o j e d n a l a: 
-  návrh rozpisu rozpo�tových zm�n �. 2 v rámci Od-Pa do položek 
-  p�ipomínky ve�ejnosti ke stavb� ,,Úprava sídlišt� Ve Svahu ve Vrbn� pod Prad�dem“  
    a  t r v á na úprav� ve�ejného prostranství sídlišt� Ve Svahu dle projektové dokumentace    
     firmy COOP ARCH Olomouc 

RM    o d s o u h l a s i l a: 
-  umíst�ní reklamní cedule o rozm�ru 1x2m u obchodu Albert pro Centrum Stone, s. r. o. 
-  úpravu provozu na ulici Palackého po Polní na dobu do�asnou do 30. 6. 2011 – zavedením  
    jednosm�rného provozu na této komunikaci a vytvo�ení možnosti parkování zejména pro  
    obyvatelé sídlišt� Družstevní
-  pronájem �ásti nebytového prostoru v areálu bývalého Vrsanu, žadatel pan Chmela� -  restaurace  
 Koliba Ludvíkov za ú�elem skladování 
-  zn�ní poptávky k podání nabídky na provedení zateplení štít� obytných dom� na ulici 
   Ve Svahu 423 – 431 
-  zn�ní poptávky k podání nabídek na stavební práce v rámci projektu ,,Vrbenská ve�ejnost  
   do škol“  
-  napojení rodinného domu �. p. 334 k vodovodnímu �ádu p�es pozemek parcelní �. 354 v k.ú. 
    Mnichov p. P. Potrubí bude PE 32mm, délka trasy 21m. Žadatel pan Jan Žákovský, 
    Mnichov �. p. 334 

RM ve funkci Valné hromady spole�nosti TEPLO VRBNO s.r.o. u k l á d á Dozor�í rad� spole�nosti 
TEPLO VRBNO s.r.o. prov��it p�ipomínky pana Petra Janíka ze Zastupitelstva m�sta Vrbna pod Prad�dem, 
konaného 24. 6. 2010 a zprávu o zjišt�ných skute�nostech p�edložit Valné hromad�. 

RM    v z a l a  n a  v � d o m í: 
-  provozování letního stanového tábora Campanula v Mnichov� v lokalit� Josefovský Hamr,  
   Sdružení pro d�tské tábory m�sta Opavy 
-  informaci o vývoji p�íjm� – sdílených daní, rekapitulaci p�íjm� a výdaj� a výsledky  
   hospoda�ení za leden – �ervenec 2010
-  informaci o vývoji pohledávek za rozpo�tovými p�íjmy k 30. 6. 2010

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 
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-  protokol komise z hodnocení nabídek akce ,,Modernizace kotelny ulice Husova Vrbno pod  
   Prad�dem“ a r o z h o d l a na základ� p�edloženého protokolu o p�id�lení zakázky firm�   
   SEMCOR s.r.o., Dukelská 1240, 790 01 Jeseník 

Ing. Lasota Miloš, místostarosta 

Jak se bude jmenovat nová vrbenská ulice známá u místních jako „Nová Husova“? M�li jste možnost 
navrhnout název a v termínu se sešlo dev�t nápad�. N�které se mohou líbit více, jiné mén�, každopádn� p�isp�t 
k rozhodnutí m�žete vy všichni. Zve�ej�ujeme na prostoru ankety všech dev�t návrh�: Za Zahrádkami, Slune�ná, 
Pod Brdem, Mokrá, Lu�ní, K B�lidlu, Švejkova, Wichterleho a Na B�lidle. D�kujeme za vaše hlasy, výsledek 
hlasování budete moci pr�b�žn� sledovat. Návrh pak p�ijde na st�l zastupitel� m�sta. 

Odbor vnit�ních v�cí MÚ Vrbno p. P. 

M�žete své m�sto znát jako své boty, a p�ece vás p�i toulkách p�ekvapí n�jaká zákoutí, nebo vás nadchne 
fotografie, po�ízená ve m�st� nebo v jeho okolí, n�kterým z vašich p�átel. A protože fotografování je krásný 
koní�ek a sout�žení dokáže malé i velké fotografy správn� motivovat, vyhlašuje M�sto fotosout�ž „Vrbno mým 
objektivem“. Sout�ž odstartovala vyv�šením na internetových stránkách M�sta v p�li srpna a skon�í 30. dubna 
2011. Sout�ží se ve dvou kategoriích: A. fotografové do 10 let, B. fotografové od 11 do 100 let. Vít�zové obou 
kategorií budou odm�n�ni digitálním fotoaparátem, pro vít�ze vzešlé z hlasování návšt�vník� webových stránek 
budou p�ipraveny hodnotné knižní ceny. Nejlepší a nejzajímav�jší fotografie se p�edstaví na výstav� ke 400. 
výro�í založení m�sta.  

Podmínky sout�že Vrbno mým objektivem
Vyhlašovatelem sout�že je M�sto Vrbno pod Prad�dem. Sout�ž probíhá od 15. srpna 2010 do 30. dubna 2010, 

ú�astnit se jí mohou ob�ané m�sta i ostatní ve�ejnost. Do sout�že se p�ijímají jednotlivé fotografie (max. 4 r�zné 
snímky) nebo soubory (max. 6 fotografií na volné téma), sout�žící se mohou zú�astnit nanejvýš t�emi sout�žními 
p�ísp�vky.  

Kategorie:  A – fotografové do 10 let, B – fotografové od 11 do 100 let. Sout�žní práce: velikost fotografií do 
2 MB (digitální podoba), nebo tradi�ní fotografie �ernobílé i barevné, velikost min. 15x21 cm – max. 40x60 cm. 
Fotografie se p�ijímají poštou: M�Ú Vrbno pod Prad�dem, Nádražní 389, PS� 793 26 nebo na podateln�
m�stského ú�adu, fotografie v digitální podob� ve formátu JPG, JPEG nebo TIFF m�žete dodat na CD, nebo 
poslat elektronicky na adresu podatelna@vrbnopp.cz , a to nejpozd�ji 30. 4. 2011. Snímky budou ozna�eny 
názvem, ale nikoli jménem autora. Údaje o autorovi (jméno a p�íjmení, adresa bydlišt�, v�k) budou p�iloženy 
v obálce, v p�ípad� elektronického podání v souboru Word jako p�íloha k fotografiím. 

V p�ípad�, že v kompozici fotografií budou v detailu zachyceni lidé, ru�í autor za to, že ti se zve�ejn�ním 
fotografie souhlasí. Autor svou ú�astí v sout�ži dává souhlas s využitím svých fotografií na výstav� k 400. výro�í 
založení m�sta, na internetových stránkách m�sta a p�ípadn� i pro další propagaci M�sta Vrbna pod Prad�dem.  

Fotografie budou postupn� – jak budou p�icházet – vyv�šovány na webových stránkách m�sta a návšt�vníci 
internetových stránek budou moci v ur�ený �as hlasovat, které fotografie se jim líbí nejvíce. Hlasování 
odstartuje v pond�lí 2. kv�tna 2011 a potrvá do 5. �ervna 2011.  

P�ejeme zdar fotografování a t�šíme se na vaše sout�žní práce!   
Mgr. Alena Kiedro�ová 

Vrbno  pod  Prad�dem   podobn�   jako   jiná   m�sta   neoplývá  p�ebytkem  parkovacích  míst,  a  to  zejména 
v sídlištích. Míra motorizace mnohonásobn� p�esáhla d�íve plánované plochy pro parkování. Radnice se pokouší 
hledat vhodná �ešení, protože aut bude jist� p�ibývat a problémy s parkováním by nem�ly nar�stat. V lét� byla 
p�edána k užívání plocha u domu �. p. 515 na nám�stí Sv. Michala, na níž m�že být odstaveno alespo� p�t aut. 
Zárove�  jsme  po  zkušenostech  p�i  kontrole  odpadových  nádob  na  komunální  i  separovaný odpad rozhodli 
o zm�n� umíst�ní p�íslušných kontejner�. Vybudováním zábradlí u domu �. p. 509, které dvorní prostor uzavírá 
pro automobilový provoz, se lidem uleví od zat�žujícího provozu souvisejícího s obsluhou kontejner� v této �ásti 
bloku. V��íme, že se tak zlepší vzhled a �istota prostranství v této lokalit�.   

Alena Kiedro�ová 

Nová ulice? Vyberte z devíti návrh�

Vyhlašujeme fotosout�ž: Vrbno mým objektivem 

P�ibyla plocha pro stání aut 
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Foto:Josef Lys

Nejen motoristy pot�šilo zkrácení dopravní uzáv�ry na pr�jezdu obcí Karlova Studánka. Uprost�ed prázdnin tu 
mohla být obnovena doprava a 3. zá�í má být nov� opravená a žulovými kostkami vyskládaná silnice p�edána 
oficiáln� do užívání. Rekonstrukci za mnoha milion� korun p�edcházely spory n�kterých státních orgán�, má-li 
láze�ská obec s jedine�ným klimatem pro lé�bu respira�ních chorob a pacient� po onkologických operacích 
dostat asfaltovou silnici, nebo jí bude více slušet práv� kámen. Obec od lázní odkoupila p�ilehlé chodníky, které 
rovn�ž prošly opravou. Kdo se dnes vydá do Karlovy Studánky na procházku, je nadšen podobou láze�ské obce, 
atmosférou místa i kvalitou prací. Podívejte se,  jak lázn� vypadaly v �ase stavebních prací a jak krásné jsou dnes 
– p�iblíží vám je snímky Josefa Lyse. A ješt� n�kolik zajímavostí: rekonstrukce silnice stála zhruba 50 milion�
korun, na vyskládání silnice cestá�i použili 560 tisíc žulových kostek o stejných hranách 10 centimetr� a na 
chodníky se položilo dokonce 1 200 000 kostek. Opravu mostku, �ásti kanalizace a pr�tah obcí hradí 
Moravskoslezský kraj, opravu chodník� platí s využitím dotací obec a napojení chodník� na láze�ské 
komunikace, �ást kanalizace a opravu n�kterých ploch zaplatí lázn�.     Alena Kiedro�ová 

Karlova Studánka v plné kráse 
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TERMÍNY A MÍSTA ROZMÍST�NÍ KONTEJNER�

17.-19. 9. sídlišt� Husova  - h�išt�
 nám.Sv. Michala – h�išt�
 Ve Svahu  - p�ed kontejnerem na t�íd�ný odpad 
 Nové doby – parkovišt� nad Nonstopem 

24.-26.9. Nad Stadionem – u garáží 
 Sadová  - na parkovišti 
 Palackého – nad sídlišt�m 
 Palackého – na k�ižovatce s ul. Dvo�ákova 
 St�elni�ní – u dom� �erveného k�íže 

1.-3.10. Nádražní – k�ižovatka ke sklárn� 8.-10.10. Školní – u IV.ZŠ 
 Žižkova – k�ižovatka Husova  Chel�ického - uprost�ed 
 D�lnická – u Mi�ík�   Polní – u garáží 
 ul.Husova – nad Benzinou  Družstevní – u garáží 
 Mnichov - Poto�ní   V Dolíku 
   
15.-17.10. Mnichov – h�išt�  22.-24.10. Bílý Potok – p�ed starým mostem 
 Mnichov – k�ižovatka u Rákosí  Vidly – panely za Komárkovými 
 Mnichov – most u Zelink�
 Mnichov – to�na autobus�
 Železná - obchod 

Ji�í Vaší�ek 
Technické služby Vrbno pod Prad�dem  

Podzimní úklid 2010 
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 Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko 

• Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav Pi�os, privátní psycholog  
• Právní poradenství – JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou specializací  

• Sociální poradna – Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotn� postižené Bruntál 

Kde? M�stský ú�ad Vrbno pod Prad�dem, Nádražní 389, p�ízemí, kancelá� �. 104 

Termíny poraden na zá�í 2010:
Psychologická poradna -  st�eda 15. 09. 2010         -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -   st�eda 08. 09. 2010         -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -       úterý 14. 09. 2010         -  od 12:30 do 14:30 hod 

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní M�stského ú�adu Vrbna pod Prad�dem  
(tel.: 554 795 130). 

Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!
Ivana Remešová, DiS. 

od 20. 6. do 20. 8. 2010 

Vybrané události v daném období: 
21. 6. 2010
V brzkých ranních hodinách byl vyhlášen hasi��m z Vrbna a Bruntálu poplach na dopravní nehodu osobního 

automobilu u Karlovic. Vrbenská jednotka se dostavila na místo jako první a po pr�zkumu místa zjistila, že se 
vozidlo nachází mimo komunikaci. Ihned byla �idi�i podána p�edléka�ská pomoc. Poté byl zran�ný transportován 
do sanitky a p�evzala si pé�i zdravotnická záchranná služba. Dále bylo vozidlo stabilizováno a zabezpe�eno proti 
dalším nep�íznivým jev�m.  

22. 7. 2010
Deset minut p�ed desátou hodinou ve�erní byl vyhlášen poplach hasi��m na požár dopravního prost�edku 

v Ludvíkov�. Po p�íjezdu vrbenské jednotky bylo zjišt�no, že jde o požár kabiny traktoru, která byla živlem celá 
zasažena. Na likvidaci byl nasazen vysokotlaký proud a na dohašení st�ední p�na. Byly odpojeny baterie a traktor 
byl ochlazován, aby nedošlo k op�tovnému vznícení. 

31. 7. 2010
Tohoto dne ve ve�erních hodinách bylo místním ob�anem nahlášeno uhynulé zví�e pod mostem u �eky. Aby 

nedošlo k rozší�ení infekce, vyjela na místo jednotka hasi�� z Vrbna a tento nález pomocí speciálních oblek�
uložila do p�ipraveného pytle, a poté bylo zví�e uloženo do kafilerního boxu. 

12. 8. 2010
Ve 14:48 vyjeli dv� jednotky hasi��, a sice z Vrbna a profesionální jednotka z Bruntálu, na požár nízké 

budovy ve Vrbn�. Na místo se jako první dostavila místní jednotka a zjistila, že se jedná pouze o zaho�ení 
odpad�, nacházejících se ve vstupu do sklepa. Na míst� požáru ho�ely p�evážn� staré koberce. Požár se �áste�n�
poda�ilo likvidovat p�íslušník�m Policie �R, kte�í materiál vytáhli ven z budovy.   

Za JSDH Ond�ej Chalupa 

Centrum sociálních služeb 

Z �innosti jednotky SDH Vrbno pod Prad�dem 
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V pátek 13. srpna ráno odvezlo vozidlo vrbenské jednotky Sboru dobrovolných hasi�� do severních �ech 
humanitární pomoc lidem zasaženým ni�ivou povodní. T�i záchraná�i do Frýdlantu v �echách odvezli desítky 
koš�at, lopat, holínek, rukavic, kbelík�, �isticí prost�edky, jedny kole�ka a další dary, poskytnuté místními 
firmami i ob�any. Všem dárc�m, kte�í zareagovali na naši výzvu, pat�í veliký dík! Rada m�sta ve �tvrtek 
rozhodla o poskytnutí finan�ního p�ísp�vku na obnovu m�sta a obcí po ni�ivé povodni ve form� daru 
Dobrovolnému svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko ve výši 50.000,- K�. Ve svazku je zapojeno 18 obcí 
Frýdlantského   výb�žku.  „P�ejeme  vašim  ob�an�m  hodn�  sil  a  zdraví  p�i  p�ekonávání  následk�   povodn�
a  podporujeme  z  celého  srdce vaši nad�ji a víru, že zase bude dob�e“, napsala v dopise starostovi Frýdlantu 
Ing. Danu Ramzerovi vrbenská starostka Ing. Helena Kudelová za sebe i obyvatele Vrbna pod Prad�dem, kte�í 
prožili obdobnou katastrofu v roce 1997 a projevili vysokou míru state�nosti i píle p�i obnov� poni�ených 
nemovitostí. Podle  Ond�eje  Chalupy,  profesionálního  �lena  HZS MSK a velitele vrbenské jednotky SDH, je 
pomoc lidem v severních �echách velmi pot�ebná, zkáza je tam ohromná. Vrbenští hasi�i navštívili hasi�skou 
zbrojnici, kde zasedal krizový štáb. Jednotce hasi��, kterou povode� také neminula, darovali dva starší zásahové 
obleky a dva pracovní stejnokroje ze svých zásob. Všem pop�áli hodn� sil a trp�livosti. 

Mgr. Alena Kiedro�ová 

�elní st�et nákladních vozidel
V 11:30 hodin v úterý 13. 7. 2010 mezi obcemi Široká Niva a Krasov jel 44letý �idi� s nákladním vozidlem 

Tatra a v klesání  p�i pr�jezdu pravoto�ivou zatá�kou nep�izp�sobil rychlost jízdy stavu vozovky. Na mokrém 
povrchu p�i brzd�ní p�ejel do levé jízdní poloviny. Zde se �eln� st�etl s protijedoucím nákladním vozidlem 
Mercedes, který �ídil 34letý muž.  P�i nehod� nedošlo ke zran�ní. Požití alkoholu bylo vylou�eno dechovou 
zkouškou. Zp�sobená škoda vznikla na tat�e 20 tisíc a na mercedesu 300 tisíc K�.   

V podnapilém stavu havaroval
Ve  Vrbn�  pod  Prad�dem  ve  �tvrtek  15. 7. 2010  krátce  po  10  hodin�  na  ulici  Jesenická  jel 52letý �idi�

s Fordem. Vlivem své podnapilosti nezvládl �ízení a vyjel �áste�n� vpravo na parkovišt�, které je hned vedle 
silnice. Zde narazil do zaparkovaného Seatu.  P�i nehod� nedošlo ke zran�ní osob. P�i dechové zkoušce policisté  
�idi�i nam��ili  nejprve  3,01  a  následn�  3,16 promile alkoholu.  Na míst� mu zadrželi �idi�ský pr�kaz a je 
podez�elý z trestného �inu ohrožení pod vlivem návykové látky.  Zp�sobená škoda �iní p�es 305 tisíc K�.  

Hasi�i dary ze sbírky p�edali ve Frýdlantu 
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Policisté zachránili muže, který se cht�l zabít
V pátek 16. 7. 2010 v podve�erních hodinách policisté z Vrbna pod Prad�dem zachránili mladého muže, který 

se cht�l zabít. Celá událost za�ala tak, že na linku 158 oznámil anonym, že ve Vrbn� pod Prad�dem u rybník� se 
nachází muž, který si pod�ezal žíly. Odmítá ošet�ení a je rozrušený. Na místo okamžit� vyjeli vrbenští policisté. 
Muže, který p�ed policisty za�al utíkat a k�i�el, že ho mají nechat být a že se zabije, policisté pronásledovali  
hustou vysokou trávou a po n�kolika minutách ho zajistili.   Zjistili, že se jedné o 20letého mladíka, který má 
po�ezané záp�stí.  Policist�m uvedl, že se cht�l zabít, že ho všichni jen využívají. P�evezli ho na obvodní 
odd�lení a  p�edali zdravotník�m, kte�í ho ošet�ili. P�i dechové zkoušce mu bylo nam��eno 1,58 promile. Léka�
rozhodl o jeho umíst�ní na záchytnou stanici do Opavy, kam byl za asistence policie zdravotníky p�evezen.  Nyní 
je hospitalizován v psychiatrické lé�ebn�.    

Ze sklepa zmizel kabel
V  dob�  od  5.  do  20.  7. 2010  ve  Vrbn�  pod  Prad�dem  na  ulici  Husova dosud neznámý pachatel odcizil 

z uzam�eného sklepa záme�ku 100 metr� prodlužovacího kabelu. Zp�sobená škoda �iní p�es 10 tisíc K�.  

Zatím co spal, vykradli mu byt
Ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Bezru�ova v dob� od 29. do 30. 7. 2010 dosud neznámí pachatelé vnikli  p�es 

pootev�ené  okno  do  bytu  v  p�ízemí.  Byt  prohledali a odcizili mobilní telefon, pánské hodinky, platební kartu 
a finan�ní hotovost ve výši 32 tisíc K�.  Pachatelé byli vyrušeni majitelem, který spal v ložnici a v dob� krádeže 
se vzbudil. Vzali v�ci a utekli dve�mi.  Zp�sobená škoda �iní 33 tisíc K�. 

P�i p�edjížd�ní  dostal smyk
V 19:15 hodin v ned�li 8. 8. 2010 mezi obcemi Vidly a Vrbno pod Prad�dem se p�i nehod� lehce zranil 32letý 

muž, který jel s vozidlem Honda. P�i p�edjížd�ní  dostal v pravoto�ivé zatá�ce smyk, který nezvládl. Vyjel za 
levý okraj silnice, kde narazil do kovového svodidla. Pak se p�evrátil na st�echu.  Zp�sobená škoda �iní 60 tisíc 
K�.  

Policisté v souvislosti s r�znými kulturními akcemi zajiš	ovali nejen ve�ejný po�ádek 
V  pr�b�hu  víkendu  14.  a  15. 8. 2010  prob�hla  na  celém  území  okresu  Bruntál  spousta kulturních akcí. 

V souvislosti s t�mito aktivitami m�la i policie v Bruntále, Rýma�ov�, Krnov� a Vrbn� pod Prad�dem - 
Ludvíkov� policejní akce, zam��ené na zajišt�ní ve�ejného po�ádku p�i kulturních akcích Letnice, Dlouhá noc, 
Indiana    Jones   a   Pivní  slavnosti.   Nejmén�  �ty�i  desítky  policist�  kontrolovaly  bary,   restaurace  a  herny 
v souvislosti s podáváním alkoholu mládeži a hrou na výherních automatech. Pátrali po hledaných osobách a také 
se v�novali problematice dopravy a dodržování bezpe�nosti v silni�ním provozu. Také se zam��ili na  vloupání 
do vozidel a kontrolovali odstavné plochy a osoby pohybující se na t�chto místech.  V Bruntále policisté �ešili 
rušení no�ního klidu, v Rýma�ov� krádež pen�ženky. V Ludvíkov� a Krnov� nebylo zaznamenáno v souvislosti 
s konáním akcí žádné protiprávní jednání. 

Ze zahrady penzionu odcizil traktor
Krádež zahradního traktoru šet�í nyní vrbenští policisté. Dosud neznámý pachatel v Široké Niv� odcizil v dob�

od 18. do 19. 8. 2010 ze zahrady penzionu traktor �erné barvy v�etn� sb�rného koše na sekání trávy. Ten byl 
zaparkovaný pod d�ev�ným p�íst�eškem u budovy penzionu. Zp�sobená škoda �iní 28 tisíc K�.  

Komisa� por. Bc. Tušková Pavla a komisa� por. Ing. K�ištofová Ivana 

Podhorská nemocnice, která je �lenem skupiny AGEL, otev�e v  Rýma�ov� novou o�ní ambulanci, která 
za�ne fungovat již od zá�í 2010. Zájemci se mohou na o�ní vyšet�ení objednat již nyní na telefonním �ísle: 
606 668 244. 

O�ní ambulance bude umíst�na v budov� interního odd�lení vedle interní ambulance.  
Zrak bude lidem vyšet�ovat v nové o�ní ambulanci primá� o�ního odd�lení Šumperské nemocnice MUDr. Ivan 

Schlemmer.  
Dve�e ambulance budou prozatím otev�eny jednou týdn�. Od p�íštího roku pak nemocnice plánuje otev�ít 

ambulanci dvakrát týdn�.  

Bc. Hana Szotkowská, mluv�í holdingu Agel, tel. 725 310 241, 
hana.szotkowska@agel.cz

Podhorská nemocnice otev�e v Rýma�ov� novou o�ní ambulanci 
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V sobotu 21. 8. 2010 v odpoledních hodinách prob�hla na území okresu Bruntál a �áste�n� okresu Opava 
dopravn�   bezpe�nostní  akce,  p�i  které  byl  využit  i  letecký  dohled  a  která  byla  zam��ena  na  bezpe�nost 
a plynulost silni�ního provozu na hlavních tazích okresu. Do akce se zapojily p�es dv� desítky policist� dopravní 
i po�ádkové policie a šest krnovských m�stských strážník�. V oblasti od okresu Opava až na hrani�ní p�echod do 
Bartultovic, poté p�es Bruntál až D�t�ichov jsme kontrolovali zejména nesprávné p�edjížd�ní a  dodržování 
rychlosti jízdy v obci i mimo obec a zamezení ni�ení p�írodního bohatství motocyklisty p�i nepovolených jízdách 
lesními  úseky v oblasti Ježníku v Krnov�.  Zjistili jsme n�kolik p�estupk� zejména v souvislosti s p�edjížd�ním v 
místech souvislé st�edové �áry. Letecký dozor byl provád�n z výšky 400 až 600 metr� a byla k dispozici tak silná 
kamera, že se daly na monitoru p�e�íst registra�ní zna�ky automobil�. 

komisa� por.Bc.Tušková P. 
Policie Moravskoslezského kraje, Preventivn� informa�ní skupina Bruntál      

Komunitní web �eských senior� www.sedesatka.cz realizuje ve spolupráci s Moravskoslezským krajem 
rozsáhlý projekt sb�ru, archivace a zve�ejn�ní zapomenutých osud�, jmen a životních p�íb�h�. Cílem projektu je 
uchovat pam�� sou�asných generací pro budoucnost. 

„Za sto let budou lidé, kte�í se budou ptát po naší dob�, odkázáni na archívy, protože z nás, pam�tník�,  už 
nikdo žít nebude. Uchová se p�itom jen zlomek historie, statisíce osud� a zajímavých, pou�ných p�íb�h� zmizí 
spolu s námi. Proto jsme se rozhodli p�ipravit projekt Živá pam�� kraj� �eské republiky, abychom v každém 
regionu vytvo�ili miniarchív p�íb�h� nevýznamných pro historiky, ale vypovídajících o sou�asné a nedávno 
minulé dob�“ vysv�tluje Jan Vojvodík z ob�anského sdružení CENTRED, které web pro seniory 
www.sedesatka.cz provozuje. 

P�íb�hy je možné zasílat poštou na adresu: CENTRED o.s., Labský palouk 495, 530 09 Pardubice, nebo 
elektronicky na e-mailovou adresu: redakce@sedesatka.cz. 

Moravskoslezský kraj je jedním z prvních kraj�, které se k projektu p�ipojily. Projekt se bude postupn�
v�novat celému území �eské republiky.  

„Zajímá nás p�edevším období mezi koncem II. sv�tové války a dneškem.  V každém z t�ch povále�ných 
desetiletí prožívali obyvatelé severní Moravy a Slezska spole�enské i hospodá�ské zm�ny, bylo to velmi neklidné 
p�lstoletí. O to více zajímavých p�íb�h�, na které by se nem�lo zapomenout, by se mohlo od pam�tník�, obecních 
kroniká��, senior� a dalších p�isp�vatel� sejít “ dokon�il Vojvodík. 

Projekt Živá pam�� Moravskoslezského kraje potrvá až do podzimu 2012. Více na www.sedesatka.cz.  

Kontakt: Mgr. Jan Vojvodík, p�edseda CENTRED o.s., 774 765 880, info@centred.cz

Dopravn� bezpe�nostní akce za využití leteckého dohledu 

Pam�tníci, kroniká�i, senio�i: posílejte p�íb�hy, na které by se nem�lo zapomenout! 
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Název p�ednášky:  Mámo, táto, mluv mým jazykem, 
  aneb d�ti a jejich jazyk lásky. 
KDY:   �tvrtek 16. zá�í 2010  
KDO:   Tomáš Sedlák

Rozumím dob�e svému dít�ti?  
Napl�uji jeho skute�né pot�eby? 
Nenechte své d�ti "hladov�t" a napl�te jejich citovou nádrž až po okraj!  
Jak na to? Nau�te se hovo�it jazykem lásky svého dít�te! 

V záv�ru ve�era nebudou ani tentokrát chyb�t vzorky zdravých jídel.

Název p�ednášky:  Uzdravení rodinných a rodových vztah� II.
KDY: �tvrtek 30. zá�í 2010 
KDO: Old�ich Wagenknecht, lektor KZ 

Pokra�ování otev�ené tématiky o vztazích mezi rodinnými p�íslušníky, o vztazích 
vrozených a získaných a o tom, jak lze �elit rodinným a rodovým patologiím a vytvo�it 
i v nep�íznivých situacích vyrovnanou a harmonickou rodinu. Další �ást bude v�nována 
tomu, jak i v neúplné rodin� vytvo�it d�tem (vnou�at�m) harmonický domov a na 
základ� vhodné výchovy je p�ipravit pro osamostatn�ní se.  

V záv�ru bude prostor pro otázky a diskusi na toto aktuální téma. 

Ochutnávka vzork� zdravých jídel spolu s recepty nebude ani tentokrát chyb�t. 

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. Informace na �ísle: 602 507 016. 

Ob�anské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Místní skupinou �eského �erveného k�íže ve Vrbn�
pod Prad�dem

VYHLAŠUJE SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
� Letního a zimního oble�ení /dámské, pánské,d�tské/ 
� L�žkovin, prost�radel, ru�ník�, ut�rek, záclon  
� Látky (minimáln� 1m2, prosíme, nedávejte nám od�ezky a zbytky látek) 
� Domácí pot�eby-nádobí bílé i �erné, skleni�ky- vše nepoškozené 
� Pe�í, pé�ových a vatovaných p�ikrývek, polštá�� a dek 
� Obuv – veškerou nepoškozenou 

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

Sbírka se uskute�ní: 
   dne:                  ve st�edu 22. 9. 2010 
   �as:                  10:00 – 16:00 hod.
   místo:               p�ístavba M�Ú 

V�ci prosíme zabalené do igelitových pytl� �i krabic, 
aby se nepoškodily transportem

D�kujeme za Vaši pomoc. 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro vás p�ipravuje následující p�ednášky na m�síc zá�í 

Sbírka použitého ošacení 
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PÍSMENKO SEM, PÍSMENKO TAM, N�JAK UŽ TO DOMOTÁM… 

Na  prvních  p�t  místech  se  umístily: M. Gamovská 382 bod�, Z. Pivná 367 bod�, A. Slavíková 366,5 bod�, 
I. Kubá�ková 361 bod�, M. Králová  350 bod�.  

Úsp�šným luštitelkám blahop�ejeme, v knihovn� je pro n� p�ipravena malá pozornost. 
Pro zájemce je od zá�í p�ipraveno nové kolo kvizových otázek Zví�ata mezi námi. 

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

PRVNÍ OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE 
Výkonný   výbor   �OV   schválil   nominaci   na   první   Olympijské   hry   mládeže,     které     se     konají 

14. - 26. 8. 2010 v Singapuru. Z �eské republiky vyjede výprava s 34 sportovci (celkem bude �ítat 52 �len�). �R 
budou reprezentovat v atletice, cyklistice, kanoistice, lukost�elb�, v moderním p�tiboji, plavání, st�elb�, šermu, 
tenisu, triatlonu, basketbalu a veslování. Olympijské hry jsou ur�eny sportovc�m od 14 do 18 let z celého sv�ta. 
205 národních olympijských výbor� vysílá 5 000 sportovc� a �len� doprovodu. Mezi 34 sportovci z �eské 
republiky bude i náš student septimy Mat�j Lasák, který naší republiku již n�kolikrát reprezentoval 
v cyklistice. Budeme mu držet palce. 

!!!  HURÁ ZASE BUDEME SPORTOVAT !!! 

Sportovní klub p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem 

p�ipravuje na zá�í 2010 další sportovní akce. Proto všechny p�íznivce zveme na: 

„Lesní b�h lyža�� a ve�ejný závod“ , který se uskute�ní v sobotu dne 4. 9. 2010 ve Vrbn� p. P. (areál 
tenisových kurt�). Podrobnosti o závod� najdete na stránkách www.skvrbno.cz v sekci „b�žecké lyžování“ 

Vyhodnocení kvízových otázek pro „starší a pokro�ilé“ 

Informace ze Sportovního gymnázia  
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Dále zveme na: 
„Sportovní  odpoledne  -  b�h+st�elba“,   které  se bude  konat  ve  �tvrtek  dne 9. 9. 2010  ve  Vrbn�  p.  P. 

u budovy gymnázia. Podrobnosti o závod� budou uve�ejn�ny na www.skvrbno.cz v sekci „aktuální informace“

Pravidelné tréninky pro malé d�ti 
Tréninky skupiny malých d�tí (od ro�níku 2004 a starší) budou probíhat stejn� jako v lo�ském školním roce 

1x v týdnu. Den a podrobnosti budou up�esn�ny první týden v zá�í. Informace budou k dispozici na 
www.skvrbno.cz v sekci „aktuální informace“. V�novat se budeme op�t zejména všeobecnému rozvoji malých 
sportovc� se zam��ením na sjezdové a b�žecké lyžování. 

ZÁVODÍME I V LÉT�
Prázdniny jsou pro mnohé �asem odpo�inku a lenošení, ne 

však pro cyklisty studující na Sportovním gymnáziu ve Vrbn�
pod Prad�dem. Cyklistická sezóna je v plném proudu, v lét�
se konají Mistrovství republiky v r�zných disciplínách. Na 
konci �ervna jeli naši junio�i a muži do 23 let na silni�ní M 
�R. V �asovce byl nejúsp�šn�jší Mat�j Lasák, který obsadil 5. 
místo s minimální ztrátou pouhých sedmi sekund na druhé 
místo. Podobného výsledku dosáhl i v silni�ním závod�, když 
po nepoda�eném záv�ru skon�il šestý.  Do  t�icítky  nejlepších  
se  dostali ješt� Petr Hampl a David Dvorský, Tanas Markos 
dojel 41. St�íbrnou medaili v kategorii do 23let získal 
odchovanec  ACS  DRAK  VRBNO Lubomír Petruš, který si 
o m�síc pozd�ji na své konto p�ipsal i titul Mistra St�ední 
Evropy v silni�ním maratonu, který se každoro�n� po�ádá 
v Tatrách. Svá Mistrovství �R m�la v srpnu i d�v�ata. 
V �asovce dvojic v kategorii žáky� dojela Klára Škopcová 
s krnovskou Romanou Lantovou na sedmém míst�, 
v silni�ním závod� skon�ila Klárka t�ináctá. Kadetce Tereze 
Pavelkové závodící za SKM Zlaté Hory se nejlépe da�ilo 
v �asovce dvojic,  kde spolu s bohumínskou Kukulovou 
vybojovala 6. místo, v �asovce jednotlivc� obsadila 17. místo.  

Mistrovství �R MTB bylo v Ku�imi. Ve Vrbn� se sice na 
horská kola nespecializujeme, nicmén� se jim n�kte�í studenti 
dopl�kov� v�nují. Výrazného úsp�chu na tomto M �R dosáhl 
op�t Mat�j Lasák, když získal st�íbrnou medaili. Jeho 
výsledek doplnili 11. místem B�etislav Rohel a 22. místem 
Milan Svoboda, oba v kategorii U23. Mat�j Lasák odcestoval v p�lce srpna do Singapuru, kde reprezentuje 
�eskou republiku na Olympijských hrách mládeže.  

Na mezinárodním etapovém závod� Regionem Orlicka, který se každoro�n� jezdí ve východo�eském 
Lanškroun�, se poda�ilo Davidu Dvorskému obsadit 2. místo ve vrcha�ské sout�ži, v celkovém po�adí byl 
devatenáctý. Na skv�lém 13. míst� dorazil po �ty�ech náro�ných etapách do cíle Petr Hampl. Nová�kem 
v cyklistické skupin� trenéra Vlastika Mlyná�e bude v nadcházejícím školním roce krnovský Antonín Lant, hned 
v zá�í bude reprezentovat SG Vrbno na etapovém závod� na Ukrajin�.  

A co nás �eká na podzim? V zá�í bude n�kolika �eskými poháry vrcholit silni�ní sezóna a potom už za�ne 
tolik o�ekávaná cyklokrosová sezóna. V letošním roce máme dva studenty, kte�í jsou za�azeni do reprezentace 
�R – v kategorii do 23let je to Mat�j Lasák,  v  kategorii  junior� Petr Hampl, ti budou spolu se svým trenérem 
V. Mlyná�em, který je zárove� mechanikem národního týmu, vyjížd�t i do zahrani�í. Ostatní cyklisti a cyklistky 
se budou ú�astnit závod� �eského TOI-TOI poháru a také závod� stále oblíben�jšího Oderského poháru, který 
po�ádá ACS DRAK VRBNO. Aktuální výsledky a novinky ze sv�ta cyklistiky m�žete vždy pohotov� najít na 
www.acsvrbno.estranky.cz  nebo na www.sgvrbno.cz .         Alena Mlyná�ová 
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TRIVALLIS CUP 2010/11  
Spolu se za�átkem nového školního roku startuje i 2. ro�ník sportovní sout�že Trivallis cup. Trivallis cup je 

otev�ená sout�ž, která hledá nejvšestrann�jšího sportovce m�sta Vrbna. Název sout�že pochází z latiny, voln�
p�eloženo znamená Pohár t�í údolí, na jejichž konci leží naše m�sto, a zárove� se v názvu skrývá sl�vko rivalli 
– rivalita, nebo� práv� ta posunuje sportovce výš a dál. V lo�ském roce se konal první ro�ník této sout�že, 
držiteli putovních pohár� se stali Václav Žabí�ek a  Ludmila Jarošová, Trivallis cupu se zú�astnilo 94 sportovc�
z Vrbna a okolí.  

V druhém ro�níku dochází k n�kolika drobným zm�nám – závody budou více uzp�sobeny d�tem, pro n�
p�ibyla kategorie do deseti let, a zm�nou prošel i systém bodování. Sout�ž za�ne již v zá�í prvním závodem na        
in- line bruslích. Na podzim nás ješt� �eká závod v b�hu a cyklokros, p�es zimu se budeme v�novat zimním 
sport�m – alpským disciplínám, b�hu na lyžích a biatlonu. Jaro odstartujeme kláním v atletice, následovat bude 
orienta�ní b�h, duatlon a silni�ní cyklistika. Do celkového po�adí se zapo�ítává osm závod� z deseti, o šanci na 
vít�zství tedy nep�icházejí ani ti, kte�í jsou nuceni n�který závod vynechat. V 1. ro�níku to bylo napínavé až do 
konce, p�ij
te tedy i letos bojovat o body, p�ij
te se podívat, jakým sport�m se v�nují studenti SG Vrbno. 
Termíny  jednotlivých  závod�  budou  ur�ovány  b�hem  roku  vždy nejmén� týden p�edem. Veškeré informace 
o Trivallis cupu 2010/11 najdete na www.sgvrbno.cz  nebo na www.acsvrbno.estranky.cz . 

Alena Mlyná�ová 

Dva týdny v l�n� p�írody Jeseník� prožili za�átkem �ervence malí i starší táborníci, kte�í vyjeli na integrovaný 
letní stanový tábor Klubí�ka do Staré Vsi – Ž
árského Potoka. Letošní, v po�adí už jedenáctý ro�ník tábora 
spojil v oddílech a spole�ných hrách d�v�ata a kluky z Bruntálska i vzdálen�jších míst: t�i d�ti p�ijely z Polska, 
jeden mladík z Ostravy a dva táborníci z Prahy a Kladna. Místo bydlišt� ale o zvláštnostech tábora vypovídá jen 
málo, jeho podstatou je skute�ná integrace d�tí s r�znou mírou nadání. A zatímco jiní organizáto�i po�ádají 
zpravidla tábory pro d�ti zdravé, nebo naopak pro táborníky s podobnou diagnózou celoživotn� omezující jejich 
schopnosti, Klubí�ko d�ti spojuje. 

„Je velmi t�žké zapojit pon�kud handicapované dít� do b�žných d�tských aktivit,“ napsala na ja�e maminka 
jedenáctileté Anežky, která po d�tské mozkové obrn� zvládá ch�zi s pomocí francouzských holí, ale toužila 
prožít opravdové prázdniny s vrstevníky n�kde v p�írod�. To se jí letos povedlo a pat�ila na tábo�e mezi 
nejš�astn�jší d�ti. 

D�ti hledaly poklad strý�ka Skrblíka 
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Celotáborová hra vedla táborníky Za pokladem strý�ka Skrblíka a v cíli skute�n� poklad našli: zlaté 
�okoládové mince v úžasných malovaných pokladni�kách, které jim vyrobila a také naplnila rodina oddílové 
vedoucí Petry Mazalové. K p�ekvapením pat�ila také milá návšt�va, v jeden den do tábora zavítal patron 
Klubí�ka,   �eský   král   swingu  La
a  Kerndl  a  senátor Ji�í Žák,  oba  s  manželkami,  i  staroveský  výtvarník 
a dlouholetý p�ítel d�tí a jejich rodin, Vladimír Halla. U táboráku pak povídali a zpívali s d�tmi trampské 
písni�ky. „P�íroda je svoboda. Každý se musí starat o p�ežití, v lese má �lov�k k dispozici jen ty nejnutn�jší v�ci 
a to lidi semkne v p�átelský, kamarádský kruh. Líbí se mi, že jsou tu spolu smíchané mentáln� postižené d�ti 
s d�tmi, které jsou zdravé. Myslím, že zapomenou na své starosti a zdravé d�ti mentáln� postižené kamarády 
velmi vst�ícn� p�ijímají mezi sebe“, �ekl La
a Kerndl. 

Podle hlavní vedoucí tábora Petry Zelové je prima, že se mnohé d�ti znají už z p�edchozích tábor�, ale rychle 
se tu skamarádí i nová�ci: „Nau�í se docela rychle tolerovat jiné, pomáhat si – a o tom tábor vlastn� je. M�li jsme 
tu báje�né d�ti a m�li jsme tady taky báje�ný tým lidí, na které se mohu spolehnout. Také skv�lou kucha�ku 
Macinu, nebylo jídlo, které by táborník�m nechutnalo.“ 

S táborem byla spokojena také p�ísná kontrola Krajské hygienické stanice MSK, která tu organizátor�m 
nevytkla ani nejmenší chybi�ku. Tábor po�ádalo s podporou M�sta Bruntálu Sdružení rodi�� a p�átel zdravotn�
postižených d�tí Eva a jeho klub Klubí�ko.                      Klubí�ká�i

        

A zase jedno léto tém�� za námi.  
Zá�ivé slune�né dny se st�ídaly s deštivými, ale odm�nou byly lesy plné hub. Možná jste v dob� dovolené 

navštívili cizí zem�, odkud jste si p�ivezli spoustu nezapomenutelných zážitk�. Je ale docela možné, že jste ji 
prožili doma podle svých možností �i p�edstav a i tak to byly krásné chvíle sladkého odpo�inku. Klienti Domova 
se však musejí spokojit s naší nabídkou na využití volného �asu. A tak hledáme a vymýšlíme, co by je nejvíce 
zaujalo. �asto vznikne impuls z jejich strany a �eknou si o aktivitu, která je nejvíce láká.  

V uplynulém �ase byly populární táboráky, kde si všichni užili spoustu legrace, zp�vu p�i kyta�e a samoz�ejm�
i vo�avých, k�upavých špeká�k�.  

Ze života senior�
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Ani klub Va�ení pro radost nez�stal pozadu a va�il, 
smažil a pekl chutná jídla. Spole�né nákupy, které jsme 
nedávno  zavedli,  jsou  vždy  pln�  obsazeny.   Zmatek 
v obchodech jsme se již nau�ili spole�n� zvládat. 
Personál v obchodech nás už zná a má pochopení. I to je 
krásné propojení života obyvatel Domova s m�ste�kem 
Vrbno. Je to vzájemné poznávání a tolerance. Záv�re�né 
posezení v cukrárn� je vždy plné spokojeného št�betání 
zú�astn�ných.  

Ani ve sportu jsme nezaostali. Lidé odloží berle, sotva 
stojí na nohou a hrají na zahrad� kuželky, jen tak pro 
radost.  A ti, co nehrají, fandí a dob�e se baví. M�li jsme 
i vlastní smaženici z hub. Tedy, byla to ale dobrota!  

Milena Reissner pracovnice Dps Vrbno 

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB �R 4. 10. – 10. 10. 2010 
 V  �R  p�sobí více než 2000 poskytovatel� sociálních služeb.  Sociální služby se v jakékoli podob� dotýkají 

život� každého z nás. Sociální služby jsou poskytovány senior�m, osobám se zdravotním postižením, osobám, 
které jsou ohroženy sociálním vylou�ením, aj. 

V �R je registrováno více než 3000 sociálních služeb, desetitisíce zam�stnanc�, statisíce uživatel�. 
V uplynulých letech prošly sociální služby v �R celou �adou významných zm�n. A� již to byly zm�ny 

legislativní, kvalitativní, kapacitní �i zm�ny v systému jejich financování. P�es všechny tyto pozitivní trendy 
v myslích ješt� relativn� velkého množství lidí p�i termínu sociální služby vyvstane na mysl ústavní pé�e, 
mnohal�žkové pokoje, dovoz ob�d� apod. 

Chceme jako poskytovatelé sociálních služeb �R ukázat ve�ejnosti, že varianty, kvalita a úrove� sociálních 
služeb zaznamenaly v posledních letech znatelné zm�ny. 

Ministerstvo práce a sociálních v�cí a Asociace poskytovatel� sociálních služeb �R vyhlásily 
II. ro�ník „TÝDNE  SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“

Celostátní akce se uskute�ní ve dnech 4. – 10. �íjna 2010. 

B�hem tohoto týdne i v našem Domov� pro seniory Vrbno prob�hne doprovodný program a  
VE  ST
EDU  6.  
ÍJNA  DEN  OTEV
ENÝCH  DVE
Í  OD  9  DO  17  HODIN, 
na který vás všechny srde�n� zveme. O zábavném doprovodném programu, který je rovn�ž p�ístupný 

ve�ejnosti,  budete informováni prost�ednictvím plakátk� koncem m�síce zá�í. 
      P. Žaludová, �editelka Dps Vrbno 
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V prvním a druhém grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc �erven a �ervenec. T�etí graf ukazuje 
p�ehled pr�m�rných teplot v �ervnu a �ervenci za roky 2000 až 2010. V následujících tabulkách vám p�inášíme 
n�kolik údaj� z naší meteorologické stanice. 

  

       

P�ehled teplot za m�síc �erven a �ervenec 

�erven
den hodina hodnota

teplota max 11.6 14:16 35,7°C
min 15.6 4:59 5,1°C

rychlost v�tru 4.6 11:12 10,0m/s
srážky m�sí�ní 52,5mm

za den 12.6 18,5mm
za hodinu 12.6 17:30-18:30 8,1mm

�ervenec
den hodina hodnota

teplota max 15.7 11:20 39,2°C
min 8.7 5:46 7,0°C

rychlost v�tru 17.5 1:04 17m/s
srážky m�sí�ní 86,2mm

za den 24.7 19,6mm
za hodinu 13.7 13:30-14:30 7,7mm

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Srážky v �ervnu [mm] 24,8 47,4 23,3 69,2 45,9 37,4 114,7 52,5

Srážky v �ervenci [mm] 67 22,9 72,2 26,3 38,9 89,9 47,7 86,2
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 
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SPOLEK P�ÁTELÉ VRBENSKA 
Kdo jsme  
Nejsme politická strana, ale jsme dobrovolným a nezávislým  
sdružením ob�an�, sdružující své �leny na základ� spole�ného  
zájmu pro zachovávání a rozvoj kulturních tradic m�sta Vrbna  
pod Prad�dem s lidským p�ístupem a citem ve všech oblastech. 

Co podpo�íme  
Podpo�íme všechny zám�ry, které jsou dobré pro lidi a m�sto,  
jsou realizovatelné a p�edem projednané s ob�any.  

Co chceme  
Chceme, aby p�i schvalování zám�r� m�sta, byli ob�ané na prvním míst� (!), budeme s nimi diskutovat p�ed  
realizací projekt� - ne o nás bez nás! 

Jak toho chceme dosáhnout �iny a ne sliby – neslibujeme, ale konáme! 
M�žete to vid�t t�eba na akcích našeho spolku. 

Transparentnost a zodpov�dnost 
Všeobecné,  jasné, kontrolovatelné  �innosti  všech pracovník�, zodpovídajících si za svou práci  
 a nesoucí všechny d�sledky svých rozhodnutí.  

Budoucnost
Budoucnost m�sta vidíme ve spolupráci s lidmi žijícími,  studujícími nebo pracujícími v našem m�st�, k jejich   
spokojenosti a vytvo�ení co nejlepších podmínek pro "život", rozvoj podnikání, obchodu, turismu a rekreace.  

Nezapome�, že jen ob�an, který jde volit, rozhodne o tom, kdo bude v p�íštím období  
zodpovídat za rozvoj našeho m�sta. 

Karel Michalus, p�edseda spolku 

Vážení ob�ané, 
 volební maratón letošního roku pokra�uje a p�ed námi jsou volby další, tentokrát do m�stského zastupitelstva. Budou se konat 

ve dnech 15. – 16. �íjna. 
Kandidáti Komunistické strany �echa Moravy se budou op�t ucházet o vaši p�íze� a hlasy. Na naší kandidátce m�žete 

vybírat jak z � len� KS�M, tak bezpartijních ob�an�, kte�í cht� jí �ádn� hájit vaše zájmy. Snažíme se reagovat na moderní trendy 
v  politice  a  z  tohoto  d�vodu  najdete mezi kandidáty mnoho žen. Krom� toho, že jsou ženy pracovité, spolehlivé, zodpov�dné 
a mají smysl pro spravedlnost, dokážou jednat v�cn� a s rozmyslem. Ur�it� je jich t�eba na všech úrovních politického d�ní. 
Všichni naši kandidáti cht�jí naslouchat vašim stížnostem a problém�m a vaše požadavky se budou snažit �ešit k plné 
spokojenosti.  

Kv�tnové volby oslabily vliv levice. Pro �adové ob�any jejich výsledek neznamená žádné pozitivní zm�ny a jsou zklamáni. 
Nechci však srovnávat volby parlamentní s volbami komunálními, chci nazna�it, že jen silná levice a spolupráce s obdobn�
smýšlejícími stranami je d�ležitá pro prosazení všech požadavk� a zájm�. Každý z vás nám pom�že tím, že nám dá svoji d�v�ru 
a zvolí naše kandidáty. Dostavte se proto k volbám a nebojte se vyjád�it sv�j názor. Dob�e víte, že žádný z našich dosavadních 
zastupitel� se nemá za co styd�t. A totéž platí i o našich kandidátech! 

Ve svém volebním programu Vám nechceme slibovat n�co, co v dob� krize z d�vodu nedostatku finan�ních prost�edk�, 
nebude možno uskute�nit. Chceme však usilovat o to, aby se po všech stránkách zlepšil rozvoj a život v našem m�st�.  

Chceme se soust�edit na: 
- neustálé zlepšování životního prost�edí v�etn� �istoty m�sta 
- podporu sportovního a kulturního života v našem m�st�
- napomáhání k vytvá�ení nových pracovních míst 
- zodpov�dné �ešení bytové problematiky 
- �ešení problém� d�chodc� a zdravotn� postižených (dostupnost zdravotních, pe�ovatelských služeb atp.) 

Všechny naše kandidáty dob�e znáte a víte, co od nich m�žete o�ekávat. Každý z nich se uchází o Vaši d�v�ru, kterou 
nezklame.  

Záv�rem bych Vám ráda p�ipomn�la, že krom� nových zastupitel� budeme ve stejnou dobu vybírat i senátora. V dob�, kdy 
pravicová vláda prosazuje reformy, které mají negativní dopad na v�tšinu obyvatelstva, je velice d�ležité vyrovnat pomyslný 
jazý�ek na vahách a zvolit �lov�ka, který je schopen oponovat. Za KS�M je touto osobou pan Pavel Ba�go�. 

Za všechny hlasy Vám p�edem d�kuji      Za kandidáty KS�M Jana Soudková 

P�edvolební kampa�
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Motto kandidát� �eské strany sociáln� demokratické ve Vrbn� pod Prad�dem v roce 2006: 

„Naším cílem je aktivn� se podílet na správ� obce jako svébytného místa s rozvojem založeným na 
prosazování spole�ných zájm�, v duchu odpov�dnosti, tolerance, ochrany p�írody a krajiny budovat místo 
pro spokojený život.“ 

P�edvolební  nabídka by nem�la být módním zbožím zabaleným do líbivého obalu letošního podzimu. Možná 
i z tohoto d�vodu �íkáme otev�en�: Není d�vod cíl našeho snažení m�nit s módou. M�nit m�žeme a chceme v�ci, 
které  ovliv�ují  cestu  k  cíli.  Všech  21 kandidát�  �SSD  na zastupitele m�sta Vrbna pod Prad�dem, ti ost�ílení 
i nová�ci v�dí, že naši spole�nou cestu ovlivní �ím dál více a lepší komunikace, diskuse, naslouchání, 
identifikace s místem a lidmi, spolupráce. 

Všichni z kandidátky �SSD jsme p�ipraveni své síly a schopnosti v tomto smyslu v�novat ve�ejné práci. 
Vážení voli�i, Vaše hlasy jsou pro nás d�ležité, oboustranná a aktivní spolupráce s Vámi v dalších letech 

je ale významn�jší. 

T�šíme se, že se u voleb ve dnech 15.-16.�íjna 2010 potkáme. 
                                                                                                            Kandidáti �SSD  

MO KS�M ve Vrbn� pod Prad�dem zve všechny ob�any našeho m�sta  
na Ve�ejnou p�edvolební sch�zi KS�M, 

která se koná v pátek 3. zá�í 2010 v 17:30 hod
ve St�edisku kultury ST	ECHA. 

V programu sch�ze budou p�edstaveni kandidáti za KS�M pro komunální volby. 

Za výbor KS�M Stanislav Koruna 

Moc  se  omlouvám  paní  Valí�kové  za  chybn�  uvedená  jména  v  pod�kování,  které  jsme zve�ejnili 
v �. 7-8/2010. Stalo se tak p�i p�episování p�ísp�vku. Pod�kování proto zve�ej�ujeme ješt� jednou bez 
t�chto chyb. 

Na�a Trzaskaliková 
Pod�kování 
Cht�la bych touto cestou pod�kovat organizaci Polárka Bruntál. Jmenovit� pak paní 

�editelce Marcele Ková�ové, její zástupkyni V��e Mozd�e�ové, terapeut�m Babet�
Lenhartové, Alen� Kone�né, Lence Jan�ové, Kubovi Hol�apkovi, Oldovi Menzelovi a Pavlu Daníškovi za jejich 
práci. Za to, co u�í Honzíka a Esterku, za jejich trp�livost a za to, že všechno d�lají s láskou a od srdí�ka. A to je 
pro m� moc d�ležité. 

S úctou Magdalena Valí�ková 

  2. 9. - p�ednáška o zdraví (p�írodní produkty) - po�ádá firma Egens s.r.o. -  9:00 hod - St�echa 
  3. 9. -  sch�ze MO KS�M - 16:30 hod  - St�echa 
  3. 9. -  Koncert: Kouzelné melodie mistr� od 19:30 - Libuše Karlova Studánka  

Pozvánka 

Listárna 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - zá�í 2010 

MO �SSD ve Vrbn� pod Prad�dem 
 K o m u n á l n í   v o l b y   2010 
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  4. 9. -  Lesní b�h lyža�� a ve�ejný závod - po�ádá Sportovní gymnázium - areál tenisových kurt� Vrbno p. P.   
  6. 9. -  jazykové kurzy od 17:00 hod - St�echa 
  7. 9. -  zasedání Euroregionu Prad�d - 9:00 hod - St�echa 
  7. 9. -  po�ad na téma „Vchynicko-Tetovský plavební kanál“ - Ing. Ji�í B�l z Plzn� vás provede historií  
 úžasného díla a vypráv�ní doplní filmem. Po�ad moderuje Ing. Ota Bouzek - 17:00 hod - St�echa 
  7. 9. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - ur�eno pro širokou ve�ejnost nad 18 let - 17:00 hod - St�echa 
  9. 9. -  Sportovní odpoledne - b�h + st�elba - po�ádá Sportovní gymnázium - u budovy gymnázia Vrbno p. P.  
  9. 9. -  Univerzita t�etího v�ku (zahájení ) - Vnímání hudby, její vliv na duši a nervovou soustavu organismu, 
 hudební terapie - p�ednáší Milan Bator, DiS - 15:30 hod - St�echa 
  9. 9. -  Výstava a p�ednáška: Morava ve fotografii od 19:30 -  Libuše Karlova Studánka 
10. 9. -  Sv�tové opery, operety a muzikály od 19:30 - Libuše Karlova Studánka  
11. 9. -  52. ro�ník ve�ejné st�elecké sout�že „O cenu Prad�du“ - od 8:00 hod - St�elnice MS Prad�d ve Vrbn�
 pod Prad�dem 
12. 9. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod  - St�echa 
13. 9. -  jazykové kurzy od 17:00 hod - St�echa 
14. 9. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - ur�eno pro širokou ve�ejnost nad 18 let - 17:00 hod - St�echa 
14. 9. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa 
15. 9. -  zdravotnická beseda pro ženy „Ud�lej to pro sebe“ - z úst gynekologa MUDr. Jana Stejskala  
 a �lenek onkologického sdružení Onko Niké Krnov se ženy dozv�dí, jak p�edcházet zhoubnému 
 onemocn�ní prsu �i d�ložního �ípku- 17:00 hod - St�echa 
16. 9. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Mámo, táto, mluv mým jazykem aneb d�ti a jejich jazyk 
 lásky“ -  p�ednáší Tomáš Sedlák - 18:00 hod - St�echa 
16. 9. -  Univerzita t�etího v�ku - Leoš Janá�ek - skladatel �eský i sv�tový - p�ednáší Milan Bator, DiS  
              - 16:00 hod - St�echa 
17. 9. -  Scénická hudba M. Vobo�ila od 19:30 - Libuše Karlova Studánka 
18. 9. -  40. ro�ník dálkového pochodu Vrbenská padesátka - po�ádá Klub vrbenských turist�  
18. 9. -  cvi�ení „Easy dance s Bohunkou“ - po�ádá ASPV TJ Sokol - 14:00 hod - t�locvi�na ZŠ Sokolovna 
20. 9. -  jazykové kurzy od 17:00 hod - St�echa 
21. 9. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - ur�eno pro širokou ve�ejnost nad 18 let - 17:00 hod - St�echa 
21. 9. -  zkouška P�veckého sboru m�sta - 17:30 hod - St�echa 
23. 9. -  zasedání Zastupitelstva m�sta Vrbno p. P. - 16:00 hod - St�echa 
24. 9. -  �aj o páté - po�ádá LKŽ Vrbno p. P. - 16:30 hod - St�echa 
24. 9. -  Cestopisná p�ednáška - Kanada od 19:30 - Libuše Karlova Studánka
25. 9. -  Hornické slavnosti - Karlova Studánka 
25. 9. -  vernisáž výstavy fotografií „Nap�í� Moravou“. Vystavují: Radim Kalivoda, Jan Ovesný, Martin Žatka 
 - 17:00 hod - St�echa. Výstava potrvá do 29. �íjna 2010.  
25. 9. -  vernisáž výstavy obraz� a grafiky Jana Rapina „Zátiší s ženou“ - 17:00 hod - Art Galerie  
 Penzionu U 	eky Karlovice  
25. - 28. 9. - turistický zájezd - Slovensko Cho�ské vrchy - po�ádá Klub vrbenských turist�  
26. 9. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod  - St�echa 
27. 9. -  jazykové kurzy od 17:00 hod - St�echa 
28. 9. -  Kruh p�átel šikovných ru�i�ek - ur�eno pro širokou ve�ejnost nad 18 let - 17:00 hod - St�echa 
30. 9. -  Univerzita t�etího v�ku - Barokní hudba se zam��ením na J. S. Bacha a v�decké výzkumy lé�ebných 
 efekt� jeho hudby - p�ednáší Milan Bator, DiS - 16:00 hod - St�echa 
30. 9. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Uzdravení rodinných a rodových vztah� II.“ - p�ednáší 
 Old�ich Wagenknecht, lektor KZ - 18:00 hod - St�echa 

- každou sobotu - Promenádní koncerty ve 14:00 hod - podloubí Libuše Karlova Studánka 
- každou sobotu  - Tane�ní ve�ery s živou hudbou v 19:00 hod - Hudební hala Karlova Studánka 
- do 18. 9. - výstava „Krása naší p�írody“ - obrazy, perokresby, koláže a fotografie. Vystavují Ing. Ota Bouzek  
                    a Martin Žatka - každou sobotu - Hudební hala Karlova Studánka 
- zá�í - aktiva�ní a poradenský program - organizuje AP Net Opava 

Na
a Trzaskaliková 
St�edisko kultury a vzd�lávání ST	ECHA Vrbno p. P.  
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I letos se na Drakov� konala již tradi�ní Lesní slavnost Lapk� z Drakova a Dn� Les� �R. Zábavný víkend ve 
st�edov�kém duchu byl zahájen v sobotu 17. �ervence 2010 v 10 hodin. Slavnost probíhala v lese na trase Vrbno 
pod Prad�dem – Rejvíz, kde byla pro d�ti do 15-ti let p�ipravena nová razítkovací hra, kterou p�ipravil Spolek 
P�átelé Vrbenska. V r�zných úsecích na trase byla stanovišt�, kde za spln�ní úkolu, d�ti obdržely razítko 
s obrázkem zví�átek a  postav z lesních pov�stí.  

,,Máme na starost první stanovišt�. D�ti nakreslí 
obrázek, za který dostanou razítko List památného 
buku,“ �ekla p�edsedkyn� svazu invalid� ve Vrbn�
pod Prad�dem Truda Obrusníková. 

Na  tomto  stanovišti  byly také ukázky motorek 
a st�edov�kých zbraní. Bylo zde i stanovišt� letecké 
školy z Krnova s házecími letadélky. Stanovišt�
zajímav� doplnili i rybá�i z Vrbna, kte�í  stanovišt�
pro ve�ejnost p�ipravili a d�ti tak mohly poznávat 
r�zné druhy ryb a vyzkoušet si chytání ryb v �ece 
�erné Opav�,“ sd�lil nám Lubomír Kalinec, 
p�edseda místní organizace �eského rybá�ského 
svazu Vrbno pod Prad�dem. 

A také stanovišt� Lesní správy Karlovice, L�R s.p. 
D�láme ukázky lesní pedagogiky, kdy názornou 
formou p�ibližujeme d�tem i dosp�lým život v lese, 
respektive v komplexu celé p�írody,“ �ekl pracovník 
Lesní správy Karlovice, L�R s.p Ing. František Ba�ík. 

Stezka z lesa nad Mnichovem i nadále pokra�ovala 
až na osadu Drakov. Na Drakov� bylo p�ipraveno pro 
návšt�vníky rozsáhlé posezení s ob�erstvením a mohli 
si poslechnout country kapely, které hrály  k dobré 
pohod�. Osada Drakov nám ješt� nabízela spoustu 
zajímavých v�cí. Probíhala zde druhá experimentální 
tavba železa v historii slavností. Pro návšt�vníky byly 
p�ipraveny r�zné stánky s velkým výb�rem �emeslných 
výrobk�. Zhlédnout jsme zde mohli také rytí�ské 

ležení, rytí�ské turnaje, p�edvád�ní dávných �emesel 
a plno dalších zajímavých v�cí. Pro d�ti byl 
p�ipravený historický koloto�, projíž
ky na koních, 
stezka odvahy, ale i plno jiných atrakcí. V osad� na 
Drakov� bylo i druhé stanovišt�, na kterém mohly 
d�ti obdržet další razítko. Op�t zde bylo stanovišt�
L�R s.p., Lesní správy M�sto Albrechtice, kde si 
d�ti mohly zasadit sv�j strom a vyzkoušet znalosti 
poznávání lesa. T�etí stanovišt� pat�ilo vodník�m ze 
Slu�ího potoka a �ezbá�i z Ji�íkova. Stezka poté 
pokra�ovala na stanovišt�, kde jsme si mohli 
vyzkoušet rýžování zlata nebo ru�ní mletí mouky �i 
prohlédnout dobové obrázky Zlatohorska.  

Lesní slavnost Lapk� z Drakova a Dn� Les� 	R 

d�ti malují 

rybá�i 

�lenky svazu invalid�
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Dalším  stanovišt�m  byla  Lorenzova  d�evouhelná  hu�, kde jsme mohli uvid�t stav již staré památky, kterou 
v  první  etap�  projektu  záchrany  hut�  zajistil  Spolek   P�átelé   Vrbenska  a  obec  He�manovice.  Mohli  jsme  
si i prohlédnout lesní  galerii  hnutí  Brontosaurus,  které  oslavilo  už  10. výro�í.  Na  Starém  Rejvízu  byly 

p�ipraveny sout�že, organizované L�R s.p., Lesní správy Jeseník - lesní pedagogika. Cílovým stanovišt�m byl 
Rejvíz.  Kdo  m�l  št�stí,  potkal  i  sk�ítka Gilla. Po ob�erstvení následovala procházka nebo i projíž
ka na 
kolech zpátky na Drakov, což bylo rozhodnutí na každém z nás. Na Drakov� pak d�ti obdržely pam�tní odznak 
rytí�e z Kobrštejna �i originální raženou pam�tní minci za absolvování stanoviš� a disciplín.  

T�ší nás, že se slavnosti zú�astnili i vzácní hosté, hejtman MSK Ing. Jaroslav Palas, p�edsedkyn� správní rady 
OKD Petra Mašínová s tiskovým mluv�ím OKD Vladislavem Sobolem, krajský �editel L�R s.p., ze Šumperka, 
vedoucí lesních správ L�R s.p., z Jeseníku, M�sta Alberchtic, Karlovic a další naši hosté. 

Lesní slavnost byla podpo�ena grantem Nadace OKD a Spolek P�átelé Vrbenska touto cestou d�kuje za 
podporu. D�kujeme M�stu Vrbno pod Prad�dem, obci He�manovice, pracovník�m L�R s.p. a všem dalším, kte�í 
nám pomohli tuto náro�nou akci uskute�nit. 

Poznámka: 
Seznam všech našich partner� a sponzor� jsme zve�ejnili v propaga�ních brož�rkách a materiálech, p�esto 

musíme dodate�n� pod�kovat firm� Vzduchotechnika Kamenský, pracovník�m TS M�sta Vrbna, reklamní 
agentu�e LD MEDIA, Prad�dskému Lesnímu závodu, obci Karlovice, panu Kujovi z Karlovic, kte�í se pro 
�asovou uzáv�rku do uvedených seznamu nedostali.  

Všechna fota a text vytvo�il: Radek Vráblík 

Spolek   P�átelé   Vrbenska   i   letos   uspo�ádal 
v sobotu 14. srpna 2010 již tradi�ní Dlouhou noc, 
která se konala v  areálu   Koliba  v  Ludvíkov�.   
Akce byla   po�ádána   jako   hudebn�   zábavná   
slavnost   k   zakon�ení  léta a slavnostn� zahájena 
ve 13 hodin starostkou obce Ludvíkov Ing. Danou 
Selingerovou. 

,,Každým rokem je Dlouhá noc lepší a lepší. Je 
to taková zvláštnost, protože akce je variabilní 
nejenom pro dosp�lé, ale i pro d�ti. První rok, kdy 
jsme spole�n� se Spolkem P�átelé Vrbenska 
po�ádali tuto akci, tak se všichni styd�li do sout�ží 
p�ihlásit a museli jsme je p�emlouvat. Už je to 
úpln� jiné. Je tu hodn� zájemc�, kte�í se sami do 

Dlouhá noc v Ludvíkov� se vyda�ila 

stanovišt� „Zasa� si sv�j strom“

rýžování zlata 

vít�zky „Guláš-párty“ se starostkou Ludvíkova 
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sout�ží zapojili a to jsem hodn� ráda,“ �ekla starostka obce Ludvíkov Ing. Dana Selingerová.

Také jsme rádi mezi sebou p�ivítali našeho pana hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase, 
který si celou akci velmi pochvaloval. 

,,Vrbensko je velice p�ekrásné. Také Dlouhá noc je výborn� zorganizovaná, protože p�ispívá nejenom k dobré 
pohod� ale i sdružuje všechny zde p�ítomné,“ sd�lil hejtman Ing. Jaroslav Palas. 

Návšt�vnost byla veliká. Vstupné bylo dobrovolné. P�i vstupu do areálu jsme mohli hned v úvodu zhlédnout 
typy model� aut, která na akci p�ivezla spole�nost Auto Heller Ostrava.  

,,P�ekvapilo m�, že je tu hodn� lidí. Rádi jsme na 
akci p�ijeli, abychom mohli ve�ejnosti ukázat naše 
modely aut, ale také jsme tu jako zástupci hlavních 
partner� celé akce,“ �ekl vedoucí prodeje Auto 
Heller Opava Lukáš Zbo�il. 

D�ti se mohly vyžít na skákacím hrad�, který byl 
zdarma. Byla také p�ipravena projíž
ka na malých 
koních za úplatu. Celou akci doprovázela živá 
muzika v po�adí country Wagon z Krnova, 
zajímavá  ženská  hudební skupina Country Ladies 
z Prahy, Talisman z Vrbna pod Prad�dem a po 
celou noc zp�íjem�ovala zábavu nejlepší rocková 
skupina našeho kraje Maraton z Horního Benešova. 
Odpoledne všichni návšt�vníci mohli zhlédnout 

nebo   se   také   zapojit   do  p�ekonávání   sv�tových 
a Ludvíkovských rekord� v netradi�ních disciplínách 
,,sta� se mistrem sv�ta“. Zapojily se i d�ti z tábora, 
které v dob� konání akce sídlily v místním 
Autokempinku. První porcí pro p�ekonávání rekord�
bylo plivání lískovým o�echem do dálky. Po této 
sout�ži následovala zajímavá, ale velmi legra�ní bitva 
d�tí, kde sout�žící po sob� házeli a matlali porce 
vynikající a velmi chutné šleha�ky. 

 Záv�re�nou  sout�ží  pro  ve�ejnost  byla  
disciplína  hod  syrovým  vejcem dvojic. Po dobu 
sout�ží probíhala i tzv. ,,guláš párty“, což byla sout�ž 
p�átelských spolk� a obce Ludvíkov o uva�ení 
nejlepšího kotlíkového guláše. Sout�ž hodnotila 
komise ochutnáva��, kte�í ur�ili nejlepší uva�ený 
kotlíkový guláš - ten se nejlépe povedl Svazu invalid� z Vrbna pod Prad�dem.  

Doufáme, že se všem celá akce Dlouhá noc líbila a ur�it� se t�šíme na další akci, kterou zase p�ipraví Spolek 
P�átelé Vrbenska se svými partnery. 

D�kujeme našim spoluorganizátor�m – obci Ludvíkov a Hotel restaurantu Koliba, Sdružení ob�an� zdravotn�
postižených  z Vrbna pod Prad�dem, gastronomickému spolku ,,Sami Sobie“ z polské obce Wilamowice Nyskie 
a sdružení zdravotn� postižených ob�an� z m�sta Glogówek. D�kujeme také všem sponzor�m a partner�m, kte�í 
nám dle svých možností pomohli, zvlášt� pak firm� AUTO HELLER s.r.o. Ostrava a Zem�d�lskému podniku 
s.r.o. M�sto Albrechtice. 

Fota a text vytvo�il: Radek Vráblík 

plivání lískovým o�echem 

zástupci fy. Auto Heller Ostrava 
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  3. 9. –  Koncert: Kouzelné melodie mistr� od 19:30 v Libuši  
  9. 9. –  Výstava a p�ednáška: Morava ve fotografii od 19:30 v Libuši 
10. 9. –  Sv�tové opery, operety a muzikály  od 19:30 v Libuši  
17. 9. –  Scénická hudba M. Vobo�ila   od 19:30 v Libuši 
24. 9. –  Cestopisná p�ednáška - Kanada   od 19:30 v Libuši 
25. 9. –  Hornické slavnosti  
Promenádní koncerty: každou sobotu ve 14:00 - podloubí Libuše 
Tane�ní ve�ery s živou hudbou – každou sobotu v 19:00 hod. v Hudební hale 
Vstupenky na všechny kulturní po�ady se prodávají až na míst� p�ed programem. 

SPORTOVNÍ  AKCE – sledujte na plakátech

PROCHÁZKA   PO  KARLOV�   STUDÁNCE
Každý �tvrtek v 15:30 hod, sraz p�ed Libuší. Povídání o míst�, historii i o okolí. Provází Jolana Burgetová -  
kulturní referentka.(za p�íznivého po�así) 

LIBUŠE - KNIHOVNA
Pond�lí, st�eda a pátek   17:00 - 18:30 hod. v�etn� podávání informací o kulturních po�adech 

LIBUŠE - VELKÁ JÍDELNA
Každou sobotu v 10:00 hod. p�ednáška léka�e se zdravotní tématikou 

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

INFORMACE – jsou dostupné také na internetu www.k.studanka.cz
Jolana Burgetová – kulturní referentka 

tel. 554 712 765/6, divadlo@mubruntal.cz 

sobota 11. 9. od 13 hodin – salla terrena bruntálského zámku 
VIII. ro�ník hudebního festivalu folk – country a bluegrassových skupin 
BRUNTÁLKÉ INDIÁNSKÉ LÉTO 
Druhá tráva / Brno, Poutníci / Brno, BG Styl / Ostrava, Hop trop / Praha, La Mesta /Bruntál-Rýma�ov,  
Nena darmo / Opava, Petr O´Ruby / Praha, BG Comback / Opava, Neomluvená absence / Olomouc,  
Way Out / Bruntál, M�j�ass / Bruntál 
Moderuje – Josef “Mlok“ Grim. Vstupné 100,-K�, do 15 let 80,-K�
Program bude dopln�n atrakcí pro d�ti -  lety upoutaným  balónem 

ned�le 19.9. v 15 hodin – malý sál 
Hrajeme si na pohádky – O pejskovi a ko�i�ce a O sk�ítkovi Po�ádní�kovi s pohádkovou babi�kou 

st�eda 22.9. v 8.30 a 10 hodin 
�ERT A KÁ�A 
veselé i pou�né p�edstavení plné písni�ek s Evou Hruškovou  
a Janem P�eu�ilem pro nejmenší d�ti, vstupné 25,-K�

29.9. – sál Spole�enského domu 
Kursy tance a spole�enského chování 
pro studenty st�edních, odborných škol i jednotlivce/info a p�ihlášky v m�stském divadle 

�tvrtek 30.9. v 19 hodin 
Eduard Küneke 
BRATRÁNEK Z BATÁVIE - opereta 
Lehká, svižná komorní komedie plná nádherných rolí a humoru.  Slezské divadlo Opava  
vstupné 180,-K� / v p�edplatném

Lázn� Karlova Studánka - zá�í 

M�stské divadlo Bruntál 
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Hrad Sovinec 
www.sovinec.cz 

18. a 19.9. 
NA P
ÍKAZ CÍSA
E - historická akce s celodenním programem – gotický mumraj na st�edov�ké tvrzi.  
Život a etiketa na hradech b�hem rytí�ských turnaj� a námluv 

Mikulášská 21 
�tvrtek 9. zá�í v 19:30 hodin 
Pierre-Augustin Caron Beaumarchais: 
FIGAROVA SVATBA - jedno z vrcholných d�l francouzské klasické komedie vyvolává i po více než dvou  
stoletích od svého vzniku velký zájem divadelník� a nadšený ohlas divák�. 
Hraje: T�šínské divadlo. V rámci p�edplatného do divadla na rok 2010. 
Vstupné: 150 a 130 K� (d�ti a studenti sleva 50%) 

ned�le 19. zá�í v 19:30 hodin 
záv�re�ný galakoncert Krnovských hudebních slavností 
VIVALDIANNO 2010 - multižánrový audiovizuální koncert Jaroslava Sv�ceného a Michala Dvo�áka 
Vstupné: 400 a 350 K�

Krnovské hudební slavnosti 2010

st�eda 15. zá�í 
19:00 hodin - Koncertní sí� sv. Ducha - Úvodní koncert ZUŠ Krnov. Vstupné: 70 K� (d�ti a studenti sleva  
50%)

�tvrtek 16. zá�í 
18:00 hodin – Synagoga - Musica Vena - koncert polského souboru staré hudby – klezmer 
Vstupné: 70 K� (d�ti a studenti sleva 50%)

pátek 17. zá�í 
9:00 – 13:00 hodin – SV� Mé
a - Hudební dome�ek 

11:00, 12:00 a 13:00 h. – Rieger-Kloss Varhany
Den otev�ených dve�í – prohlídky s výkladem, v 17:00 hodin – Varhanní koncert 

14:00 – 21:00 hodin - Hlavní nám�stí
Prudnický dechový orchestr s mažoretkami/ No-Name/ Petr Vondrá�ek se skupinou Lokomotiva v rozší�eném  
obsazení/ Photolab/ Poslední výst�el/ Janek Ledecký se skupinou Žentour/ oh�ová show 

sobota 18. zá�í 
10:30 – 22:30 hodin - Hlavní nám�stí
Dechový orchestr mladých/Krnovská cimbálová muzika/Midimusic Prudnik/Fate Magazine/ 
Školní dixieland ZUS Krnov/Iva Frühlingová & NoPan!c/Jaradrom/V�ra Špinarová s kapelou Adama  
Pavlíka/Hudební film Rolling Stones 

21:00 hodin - Kofola Music Club
NightWork – koncert skupiny. Vstupné: 220 K�

ned�le 19. zá�í 
19:30 hodin – M�stské divadlo Krnov
Záv�re�ný galakoncert VIVALDIANNO 2010 
výpravný koncertní projekt Jaroslava Sv�ceného a Michala Dvo�áka/M. Pelant a J. Janouch – kytary/ 
Melody Orchestra/indiáni/Tam Tam Orchestra/ hrá� na didgeridoo/Qaša se svou tane�ní skupinou IF/projekce  
a robotická sv�tla. Vstupné: 400 a 350 K�, www.khskrnov.cz

M�stské divadlo Krnov 
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Cvi�ení pro dosp�lé 
St�eda   od 19:00 hod. Easy dance, posilování  cvi�í Bohunka 
�tvrtek  od 18:00 hod. Power Yoga   cvi�í Míša (na objednávku) 
Vstupné   30 K� �leni ASPV 
  40 K� ostatní 
!!! Využijte permanentek, pokud je máte zakoupené, platnost kon�í 31. 12. 2010 !!! 
Cvi�ení za�íná 8. 9. 2010. 

Cvi�ení pro rodi�e s d�tmi 
Úterý  15:30 – 17:00 hod.  
Vstupné  10 K� �leni ASPV 
  20 K� ostatní 
Vstupné platí pro všechny d�ti bez rozdílu v�ku. 
Cvi�ení za�íná v �íjnu (dle po�así). 

Hip Hop / Street dance 
�tvrtek  16:00 – 17:00 hod.  za�áte�níci 
  17:00 – 18:00 hod. pokro�ilí 
Vstupné  10 K� �leni ASPV 
  20 K� ostatní 
Cvi�ení za�íná 9. 9. 2010. 

ASPV informuje... op�t za�ínáme... 
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Pozvánka na sobotní cvi�ení 
Easy dance s Bohunkou!!! A s tombolou ����
P�ij
te se pobavit a vyzkoušet, že tancování je snadná a zábavná �innost, p�i které spálíte tuky a p�itom si  
nezamotáte hlavu �
Kdy:  18. 9. 2010
V kolik:  14:00 hod.
Kde:  T�locvi�na ZŠ Sokolovna  
Vstupné:  50 K� �leni ASPV 
  70 K� ostatní 

Cvi�ící narození v zá�í mají vstupné zdarma! Ti, kte�í jsou narozeni  
v m�sících �ervenec a srpen, mohou využít jednoho vstupného zdarma od zá�í  
až do prosince dle toho, jak jim to bude vyhovovat.

Po�ádá   T U R I S T I C K Ý  Z Á J E Z D 
Na Slovensko  CHO�SKÉ VRCHY ve dnech 25.9. – 28.9. 2010 

Odjezd:  v sobotu 25. 9. 2010 v 4:00 rozcestí v Železné, 4:10 hotel Prad�d, 4:15 zastávka u klenot,  
 4:25 nádraží �D, 4:35 Karlovice, 4:55 Bruntál st. autobusové nádraží. 
Návrat: v úterý 28. 9. 2010  
Doprava: 45 místným autobusem, cena dopravy – �lenové 610 K�., ne�lenové 760 K�. 
 Peníze za dopravu zaplatit do 25. 9. 2010 
Ubytování: ve St�ední odborné škole K�ažia v Dolném Kubín� v 2 a 3 l�žkových pokojích. 
   Cena ubytování je 25 Euro nebo 640 K�. Peníze za ubytování zaplatit do 25. 9. 2010 
Stravování: v ubytovn� je možné si objednat polopenzi, ve m�st� jsou restaurace a b�hem túr nejsou  
    možnosti ob�erstvení. 
Vým�na pen�z: peníze je nutno vym�nit v míst� bydlišt�, b�hem p�esunu nebude možnost. 

PROGRAM: 
1.den – p�esun Vrbno – Ružomberok – Liptovská Anna – z.zn. Pravná� – z.zn. sedlo Rovné – z.zn. 
 Svorad – m.zn. Prosieckou dolinou do Proseíku (5,5hod bez zastávek) 

2. den – �.zn.Likava – �.zn. Predný CHo� – �.zn.sedlo Spuštiak – m.zn. Po�ana – z.zn. Velký CHo� – 
�.zn. Malý CHo� – �.zn. Velký CHo� – �.zn. Vyšný Kubín (8 hod. bez zastávek) 

3. den – Kva�any – �.zn.Oblazy – m.zn. Velké Borové – nezna�enou cestou projít Velkým Borovým  na 
�ervenou zn. – �.zn. Vrchy – �.zn. Malatina – �.zn.Vl�inec – �.zn. Dolný Kubín (7 hod bez  

 zastávek) 

4.den – odpo�inek v Beše�ovej, odpoledne odjezd dom�. ( plavky s sebou) 

Charakter túr: jedna túra náro�ná (v�tší p�evýšení), ostatní nenáro�né. 

POZOR:  s sebou platný OP, karti�ku pojiš�ovny, turistické oble�ení (plášt�nku). Pojišt�ní organizátor  
 nezajiš�uje, každý ú�astník jde na vlastní nebezpe�í, organizátor zajiš�uje pouze dopravu, 
 ubytování, vedení a organizaci túr. Vše ostatní je soukromou záležitostí ú�astník�. 

Závazné p�ihlášky a zaplacení dopravy a ubytování do 25. 9. 2010 p�ijímá Kopil�ák Štefan 
Mob. 732 248 236                                        

  za KVT  Kopil�ák Štefan 

KLUB VRBENSKÝCH TURIST�

p�i TJ SOKOL VRBNO POD PRAD�DEM
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V termínu od 23. 7. do 30.7.2010 navštívili Karlovu  Studánku  reprezentanti  �eské republiky ve stolním 
tenise, kte�í zde byli i ubytováni. D�vodem návšt�vy bylo jejich  soust�ed�ní p�ed Mistrovstvím Evropy, které se 
koná  v Ostravské �EZ Arén� od 11.-19.9.2010 .  Po celou dobu pobytu v Jeseníkách, absolvovali stolní tenisté 
tvrdé  kondi�ní  p�ípravy   v  sokolovn� ve Vrbn� p. Pr., v odpoledních hodinách zdolávali naše kopce (navštívili 
i Prad�d), v podve�erních hodinách trénovali techniku hry a r�zné kombinace úder�. Ve st�edu 28.7.2010  se 
uskute�nila v prostorách Hudebního domu v Karlov� Studánce exhibice, kde n�kolik reprezentant� p�edvedlo 
„pár  svých kousk�“, i diváci si mohli vyzkoušet hru s profesionály. 

Trené�i: Tomáš Demek a  Pavel Bugaj.  
Hrá�i: Antonín Gavlas, Lubomír Jan�a�ík, Petr Korbel, Ji�í Vráblík, Josef Šimon�ík,Tomáš Tregler,Tomáš 

Kone�ný,Dmitrij Prokopcov, Michal Obešlo a Jukub Kleprlík. 
Pod�kování:  Státním lé�ebným lázním Karlova Studánka za relaxa�ní pobyt, panu �editeli Mgr. Zde�ku 

Bártkovi za umožn�ní trénink� v sokolovn� a panu Josefu Šimon�íkovi za to, že nám domluvil ú�ast na jejich 
 trénincích.                     N. Vl�ková, T. Kopfová  

Reprezentace stolního tenisu v Jeseníkách 
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Skute�nost, že p�ední p�í�ky okresních žeb�í�k� m�la p�edplacena d�v�ata z vrbenského Sokola, se stala 
v posledních letech spíše samoz�ejmostí, ne-li povinností. Zkušenosti, nasbírané z okresních sout�ží, naše 
d�v�ata zúro�ila v letošní sezón� i v rámci kraje. Zde je nutno zmínit 1. místo Terezy Kopfové v krajském 
žeb�í�ku mladších žáky� a 1. místo Natálie Vl�kové v krajském žeb�í�ku starších žáky�. V kategorii dorostenek 
se našim d�v�at�m  poda�ilo získat „jen“ 3. místo v krajském žeb�í�ku, o které se zasloužila starší žákyn� Natálie 
Vl�ková, která k tomuto umíst�ní p�idala „alespo�“ titul Krajské p�ebornice. Chceme-li hovo�it o ovládnutí 
krajských žeb�í�k�, je nutno zmínit krom� prvních míst i ta další umíst�ní. V kategorii mladších žáky� (krom�
1.místa Terezy Kopfové) se na 3. - 4. míst� umístila d�v�ata Tereza Pantlíková a Petra Štochlová. Mezi staršími 
žákyn�mi se (krom� 1. místa Natálie Vl�kové) dokázaly prosadit na 2. míst� Tereza Kopfová, 3. míst� Eliška 
Sýkorová, 5. míst� Tereza Pantlíková a 11. míst� Petra Štochlová. Díky prvenství v krajském žeb�í�ku získala 
d�v�ata možnost startu na mistrovství �R. P�estože d�v�ata do této sout�že nastupovala v roli outsider�, m�žeme 
považovat 9. místo Natálie Vl�kové za ne�ekaný úsp�ch. Naše d�v�ata se neztratila ani v sout�ži dosp�lých. Zde 
je nutno zmínit titul Okresní p�ebornice v kategorii žen, který získala Natálie Vl�ková a 3. místo téže hrá�ky, 
které získala spole�n� s Petrem Rybárem (mimochodem odchovancem našeho oddílu) ve smíšené �ty�h�e 
v krajském p�eboru muž� a žen. 

Je z�ejmé, že tyto úsp�chy nep�išly samy od sebe, ale stojí za nimi spousty hodin tréninkové d�iny a trp�livosti 
trenéra p. Fotopulose (Johnyho), oddanosti a pracovitosti p�edsedy oddílu Oty Slavíka a jeho ženy Lenky, bez 
kterých by se sou�asný stolní tenis nemohl pyšnit takovými úsp�chy. 

                                       D. Vl�ková 

Skoro dvacet let se v Jeseníkách nekonal žádný �eský 
pohár. Po�átkem 90. let naposledy byly po�ádány oddílem 
LOKO KRNOV jak silni�ní, tak i cyklokrosové závody tak 
významného charakteru. P�edevším se významn� zvýšil 
automobilový provoz na silnicích a �idi�i hodn� zhrubli. 
Kdo  by  si  tenkrát  dovolil  jezdit  do  jednosm�rné  ulice 
a ješt� p�itom objížd�t policajta? Kdo by si dovolil na 
motorce p�edjížd�t skupinu mladších žák�? Na zajišt�ní a 
úplné uzav�ení 21 km dlouhého kruhu by z�ejm� musela 
být zmobilizována policie z více okres�. Navíc jsme se den 
p�ed naším závodem dozv�d�li, že na dob�e a  draze  
zajišt�ném �P v P�íbrami vjel motorká� zep�edu do 
pelotonu a srazil 8 závodník�. Ráno se rozhod�í 
z Ostravska nemohli „vymotat“ z Opavy kv�li smr�áku 
dalšího motorká�e. Asi málo posloucháme promluvy herce 
Soukupa o tom, že dáváme malý pozor na to, aby se jim nic 
nestalo. 

Závod ale byl odstartován v�as a nejv�tší úlevou pro 
�editele závodu bylo, když se lou�il s posádkou sanitky, 
která nem�la b�hem závodu žádnou práci. Jako první vyjeli 
junio�i oslabeni o reprezentaci, závodící v N�mecku. O to 
více jsme byli zv�davi na výkony „našich“. Již po 16 km se 

do úniku vydal David Dvorský,  prakticky domácí cyklista z blízkého Mor. Berouna a student cyklistické t�ídy 
SG Vrbno.  Zhruba v polovin� závodu se za ním vydala dvojice pet�valdských Fierla a Kožušník. Ve t�ech potom 
jeli hodn� rychle, Ond�ej Fierla jako dobrý taha�, v kopci zase jel rychle David Dvorský. Asi dv� kola p�ed cílem 
se za nimi vydali dva Slováci s Chlupá�em z hradeckého Whirlpoolu a ve spurtu již notn� unavenou trojici 
p�espurtovali. Na 9. míst� ješt� dojel opavský Petr Hampl. 

Kadeti na tra� sou�asn� vyjížd�li se t�emi ženami a �ekalo je více jak 80 km. Hned na pátém kilometru ujeli 
dva sou�asn� nejlepší �eští kadeti Vako� a Valeš z pražské Dukly. Nedali nikomu šanci a zvít�zili s velkým 
náskokem. Neda�ilo se místnímu A.Lantovi, který nesta�il pelotonu a dojel s 9 minutovou ztrátou. Zajel ale 
v sobotu dob�e v Kop�ivnici a p�es noc asi dob�e nerelaxoval.  Starší žáci se rovn�ž na trati roztrhali, protože na 

Stolní tenistky ovládly krajské žeb�í�ky 

SCM Vrbno - 	P mládeže v Razové 
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kopci ješt� ke všemu foukal docela slušný v�t�ík. Jesenický Matouš Hynek prohrál souboj s dvojicí táborských 
�oupalíkem a Camrdou. Z jesenických cyklist� byla ješt� na stupních vít�z� Romana Lantová ze Zátoru, která 
v posledním kopci ujela Klá�e Škopcové z Acs Vrbno. Mladší žákyn� P��onková ze Zlatých Hor a opavská 
Franerová se na „bednu“ vešly ob� dv�. 

     

                                                                                                                                    www.acsvrbno.estranky.cz 

Když si p�išel Adrian Brzóska jako lo�ský vít�z pro 500 K� startovného, pochyboval jsem, že ho n�kdo z t�ch, 
které jsem vid�l na startu, p�edjede. Až teprve b�hem závodu jsem vid�l Luboše Petruše a tak jsem si �íkal, že má 
alespo� soupe�e. Nakonec se op�t ukázalo, že vyhrál s p�ehledem. 

Osmnáctý Železný drak 
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   Ale zkraje: silni�á�i nám na poslední chvíli uzav�eli cestu p�es Petrovy boudy a tak jsme rychle hledali 
�ešení. Aby bylo aspo� trochu p�es 100 km, jelo se okolo Vrbna a navíc ješt� Worwitz.  Po osmi kilometrech 
opoušt�l peloton Vrbno v klidu a rozplašil jej teprve spurt na prémii „Tet�ívek“. Stávala tam kdysi zájezdní 
hospoda, te
 je tam hromada bordelu, což jsem �ekl velmi slušn� vzhledem k tomu, co tam tedy je.    

Prémii vyhrál pom�rn� t�sn� Tanas Markos, který jel druhý, ale na �á�e m�l tak 20 cm k dobru. A�koliv m�li 
dost velký náskok, nejeli a peloton je sjel. V tu chvíli vyrazil Jan Svoboda z Yogi Ostrava a pustil se p�es 
He�manovice  do  samostatného  úniku.  Za  ním se vydali „Indián“ Kuda a Vodi�ka z Brna,  brzy utvo�ili trojici 
a fi�eli k Albrechticím. Na otá�ce m�li kolem dvou minut a ani zpátky do kopce je peloton p�íliš nestahoval. 
Z He�manovic na Worwitz se ale pohromad� neudrželi, Jan Svoboda, pocházející z dílny lanškrounského trenéra 
Buchá�ka, vyjel nahoru s náskokem a pokra�oval sám. Vydrželo mu to až za Rudnou a na Prad�d vyjel jako 
t�ináctý. P�kný výkon. 

I v pelotonu se stále n�co d�lo, nástupy jej natahovaly a výjezd na Worwitz z n�j ud�lal n�kolik skupinek, 
které se sjížd�ly p�es Vrbno až ke Karlovicím. Pak se pokra�ovalo v klidu až za Rudnou p.Pr, tam byl sjet Jan 
Svoboda a a dop�edu se dostal Brzóska s Petrušem. Jeden druhému nastupovali a op�t se dostali hodn� daleko 
p�ed peloton, vyjela po nich ale asi šesti�lenná skupina, kterou jsem neidentifikoval, a do Morávky bylo zase 
všechno pohromad�. Pak už cyklisté mysleli na výjezd na Prad�d a op�t jeli v relativním klidu. Na Hv�zd� jich 
jelo skoro šedesát pohromad�, když nepo�ítám malé mezerky t�ch pomalejších. Byla mezi nimi i vít�zka Lucie 
Macíková, která naho�e zaostala za nejlepšími o pouhých 22 minut. Ostatní dámy již jely osamocen�, nebo 
v malých skupinkách. 

Brzy nad Hv�zdou se utvo�ila p�tice, ze které asi v polovin� stoupání ujel vít�z a zbylá �tve�ice spurtovala až 
na Prad�du o umíst�ní. Druhý byl David Dvorský,vrbenský student, t�etí Jan Jobánek z Brna, �tvrtý Luboš 
Petruš, který m�l pauzu p�ed cyklokrosovým tréninkem, a nejelo mu to. Pátý byl nejlepší mladík a juniorský 
reprezentant Jakub Ve�e�a z Brna. Vrbenští tedy porazili brn�nské a to h�eje. Dalších asi 15 jezdc� p�ivedl Libor 
Pohanka, již dlouhá léta stále v první desítce, ale nikdy první. Rovn�ž tak se dlouhou dobu snaží Dušan Orálek 
z Moravské T�ebové, stále ve dvaceti, ale nikdy první. 

Nejlepším nad 40 let byl Petr Pavel z Pardubic na osmém míst� a desátý byl v 52 letech Libor Trochta, 
cyklista tak trochu se vymykající fyzickému normálu. Druhým mladíkem byl Petr Hampl a jako šestnáctý p�ijel 
Robin Job, t�etí mladík. Nejmenší kategorii na trati do Videl vyhrál D. Loko� z Opavy ve spurtu p�ed J.Petrušem  
a krnovská R. Lantová. 

Tradi�ními  sponzory  byli  SCHUSKA,  �STV,  Advanced  Plastics, Penzion U Ji�ího a GARIS. M�sto 
Vrbno p. Pr.  tentokrát naši snahu o zviditeln�ní regionu nepodpo�ilo. Pomohla nám i Policie z M�sta Albrechtic 
a Vrbna p. Pr.   

                                                   
www.acsvrbno.estranky.cz 
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,,Knihy p�edstavují brány do jiných sv�t�…“  /Stanislav Komárek/ 

… z populárn�-nau�né literatury 

1.:  TOUŠLOVÁ, I.:  Toulavá kamera 10.  Praha: Freytag § Berndt, 2010. 

2.:  KOLLERTOVÁ, I.:  Svle�ená do naha.  Praha: Eroika, 2010. 
Pravdivý  p�íb�h o život� a boji s rakovinou.

3.:   MOTL, S.:  Sv�dek z cely smrti.  Praha: Rybka Publishers, 2010. 
�eši p�ed soudy t�etí �íše. 

4.:  KOMÁREK, M.:  Objevy redaktor� Mladá fronta Dnes: plus 20 záhad polistopadové historie.  Praha: 
Práh, 2009. 

5.: LAHNEROVÁ, D.:  Asertivita  pro manažery.  Praha: Grada, 2009. 

6.:  BLOHLÁVEK, F.:  Jak vést rozhovory s pod�ízenými pracovníky.  Praha: Grada, 2009. 

7.:  HAY, D.:  Evropa pozdního st�edov�ku 1300-1500.   Praha:  Vyšehrad,  2010. 

… pro d�ti a mládež 

1.:  ARNOLD, N.:  P�íšern� velká kniha kvíz�.  Praha: Egmont, 2009. 

…z beletrie 

1.:  MASSIE, E.:  Tudorovci III. Bu� v�le Tvá.  Praha: Brána, 2010. 
T�etí pokra�ování Tudorovc� za�íná krátce po smrti Anny Boleynové. Novou anglickou královnou se stává 

ctnostná a krásná Jana Seymourová, která p�esv�d�í krále, aby se smí�il se svými dcerami, malou Alžb�tou a 
zbožnou Marií. Rodinný život krále je poklidný, ale zem� je zmítána katolickým povstáním, které králova armáda 
krvav� potla�í a v�dcové a tisíce povstalc� je zaplatí svými životy. Od Jany se Jind�ich kone�n� do�ká 
vytouženého syna, ale královna porod nep�ežije. Zdrcený Jind�ich se uzavírá do sebe. 

2.:  POLÁCH, A.:  Richenza: román o život� královny Alžb�ty Rej�ky.  Praha: Rybka, 2004. 
Válka královen na po�átku �trnáctého stloletí je už více než sto let tématem �eských d�jin. Co vedlo ob� Elišky, 

P�emyslovnu a Rej�ku k tomu, že spolu vedly nekompromisní boj a v jejich jménu umírali lidé a trp�la zem�?  

 3.:  WHYTE, J.:  Zkáza �ádu.  Ostrava: Domino, 2010. 
Sir William Sinclair je oddaným služebníkem templá�ského �ádu, avšak to, �emu zasv�til celý život, má vbrzku 

skon�it v krvi a plamenech. Francouzskému králi Filipovi Sli�nému je trnem v oku nezm�rné bohatství , které se 
templá��m poda�ilo nashromáždit, a tak proti nim osnuje zdrcující úder , jehož rozsah a sílu si sotva kdo dokáže 
p�edstavit. Sir William ovšem ví, že nejv�tší bohatství �ádu nep�edstavuje zlato, nýbrž tajemný poklad, který už 
po staletí stráží �lenové prastarého bratrstva. Kdyby se ocitl v nesprávných rukou, mohla by se ot�ást 
v základech i samotná k�es�anská církev. 

 4.:  SANSOM, C.J.:  Vlada�: detektivní román z doby Jind�icha VIII.  Praha: BB art, 2010. 
Poté co bylo v hrabství Yorkshire odhaleno spiknutí, jež ho m�lo zbavit tr�nu, vlada� se rozhodl vyrazit 

s tisícovkou voják�, pátou manželkou Kate�inou Howardovou a vybranými nejvyššími dvo�any na sever, aby zde 
od místních šlechtic� p�ijal symbolický hold… 

5.:  CRISTEN, G.:  Požár v klášte�e.   Praha: Knižní klub, 2010. 
Bekyn� byly st�edov�kým spole�enstvím žen, které bylo samostatné jak svým myšlením, tak i p�sobením. �ídily 

se klášterními pravidly, ale neskládaly žádný slib. Mohly tak vyu�ovat, provozovat obchod, a dokonce i opustit 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v zá�í 
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�ád, když se cht�ly provdat nebo vrátit ke své rodin�. Není divu, že byly zanedlouho všem trnem v oku: papeži, 
králi i bohatým obchodník�m…  

6.:  HAWACH, M.:  Let vážky: p�íb�h matky, která se sama vydala hledat své unesené d�ti.  Praha: Ikar, 
2010. 

 Když ve t�i hodiny ráno zazvoní telefon, nev�stí to nikdy nic dobrého, ale takovou zprávu Melissa opravdu 
ne�ekala – její manžel Joe, který údajn� odjel s dcerkami, p�tiletou Hannah a dvouletou Cedar, na t�ítýdenní 
prázdniny do Sydney, jí po svém bratru suše vzkazuje, že své d�ti už nikdy neuvidí. Po rocích neš�astného 
manželství, kdy musela trp�t manželovu násilnickou povahu, urážky a v��né oso�ování, ji nyní �eká zkouška 
nejt�žší: vybojovat si zp�t své d�ti. 

7.:  SEE, L.:  Dívky ze Šanghaje.  Praha: Baronet, 2010. 
Nezapomenutelný p�íb�h dvou nerozlu�ných sester za�íná koncem 40. let v Šanghaji, Pa�íži východu. Jejich 

otec prohraje své jm�ní a musí prodat dcery nápadník�m, kte�í si p�ijeli z Kalifornie pro nev�sty. 

… pro d�ti a mládež 

1.:  MYRACLE, L.: Dvanáct.  Brno: Jota, 2010. 
Druhý díl neoby�ejného Deníku oby�ejné holky. Ješt� v�tší vzr�šo než mít jedenáct je mít DVANÁCT!!! 

2.:  PARIGGER, H.:  Zrada na biskupském dvo�e.  Praha: Thovt, 2010. 
Historické krimi ze st�edov�ku. Napínavý p�íb�h zavede �tená�e na biskupský dv�r ve Würzburgu, který hostí 

vzácnou návšt�vu. B�hem slavnostní ve�e�e pro císa�ské a papežské vyslance je biskup otráven. Jen o vlásek 
unikne smrti. Na sourozencích Adelheid a Georgovi je, aby vypátrali pachatele. 

3.:  MEYER, K.:  Sklen�né slovo.  Plze�: Nava, 2010. 
Merlin sv�t je plný magie. Zatímco se Benátky rozpadají pod útokem mumií, vydávají se Merla a Vodní 

královna na cestu do zem� sfing. Ovšem egyptská pouš� je poh�bena pod hlubokým sn�hem. V zrcadlové pevnosti 
mág� z �ad sfing se v rozhodující bitv� st�etnou Horovi kn�ží, �arod�jnice, sta�í bozi i noví tyrani. Merla se 
dostane ke klí�i k záchran� sv�ta tak blízko, jako ješt� nikdy p�edtím.

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

21. 8. 2010 Petr Toman a Veronika Walterová (oba z Prahy)

       

Jesika   Kame ns ká   Vrbno pod Prad�dem - Mnichov 
Petr   Li ge nza   Vrbno pod Prad�dem 
Klára   Sc hus ko vá   Vrbno pod Prad�dem 
Kamil   Cho van�á k  Vrbno pod Prad�dem - Mnichov 
Nikol   To mí �ko vá   Vrbno pod Prad�dem 
Michal   �udo vs ký   Vrbno pod Prad�dem - Železná 
Adéla   Ko pe c ká   Vrbno pod Prad�dem - Železná 
Liliana   P ukl eo vá   Vrbno pod Prad�dem 
Gabriela   Vác l avko vá  Vrbno pod Prad�dem 
Matyáš   Ryb ár   Vrbno pod Prad�dem 
Petr   Smudal a   Vrbno pod Prad�dem - Mnichov 
Barbora   Mus i l o vá   Vrbno pod Prad�dem 

Uzav�ené manželství 

Blahop�ejeme k narození 
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   Berta   Zs i r ay  Vrbno pod Prad�dem  

   Vlastislav   R auš e r   Vrbno pod Prad�dem - Mnichov  

   Ladislav   Vác l aví k   Vrbno pod Prad�dem 

   Ivan   Mat ul a   Vrbno pod Prad�dem 

   Marie   Lukaš t í ko vá   Vrbno pod Prad�dem - Mnichov  

   Ján   Al máši   Vrbno pod Prad�dem - Mnichov 

   Marta   B andí ko vá   Vrbno pod Prad�dem - Mnichov 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

Rozlou�ili jsme se 

Dne 17. srpna 2010 oslavila krásné 90. narozeniny 

paní Vasiliki Dimareli 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Hodn� zdraví do dalších let Ti p�ejí dcera Irina s rodinou,  
syn Michal, Anestis s rodinou  
a ostatní �ást p�íbuzenstva.  

„Život Ti zas píše o rok víc, sloví�kem psaným chcem tedy �íct: 
Žij podle svého, m�j pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví.  

Popíjej víno, písni�ku zpívej, s veselou náladou na sv�t se dívej“. 
Dne 10. zá�í 2010 oslaví krásné 80. narozeniny 

paní Vlastimila Kratochvílová 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Všechno nejlepší, hodn� zdraví, št�stí a lásky do dalších let p�eje celá rodina. 

D�kujeme za ú�ast, projevy soustrasti a kv�tinové dary p�átel�m, 
spolupracovník�m a známým, 

 kte�í se p�išli naposledy rozlou�it s naším drahým zesnulým 

panem Ivanem Matulou 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Zarmoucená rodina 
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Vzpomínáme 

„To, že �as rány hojí je jen zdání. V srdci z�stává bolest a vzpomínání“. 
Dne 30. srpna 2010 jsme vzpomn�li 6. smutné výro�í úmrtí  

naší drahé dcery a sestry 

Marcelky Prudké 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Kdo jste ji znali a m�li rádi, v�nujte jí tichou vzpomínku s námi. 
Zarmoucení rodi�e a sestra. 

„Prázdné z�stalo Tvé míste�ko mezi námi, chybíš nám a nic T� nenahradí. 
Utichlo srdce, z�stal jen žal, ten kdo T� miloval, vzpomíná dál“. 

Dne 25. srpna jsme si p�ipomn�li 6. smutné výro�í od chvíle,  
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a d�de�ek 

pan Eduard Rybár 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou a úctou vzpomínají manželka Anna, synové Eduard a Miroslav  
a dcera Kate�ina s rodinami. 

„Jsou lidé, kte�í pro nás v život� znamenají víc, než ostatní.  
O to t�žší je nau�it se žít bez nich“. 

Dne 7. zá�í 2010 by se dožila 76 let naše milovaná maminka a babi�ka 

paní Ji�ina Strká�ová. 
Kdo jste ji znali, vzpome�te s námi. 
Manžel Stanislav a d�ti s rodinami.  

Dne 5. zá�í 2010 vzpomeneme 10. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil náš 
manžel, tatínek, d�de�ek, prad�de�ek, bratranec a tchán 

pan Jan Tomek 
z Vrbna pod Prad�dem. 

„Kdo byl milován, nezem�el“. 
Také jsme 10. srpna 2010 vzpomn�li jeho nedožitých 90. narozenin. 

Kdo jste ho znali, v�nujte mu, prosím, tichou vzpomínku s námi. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka Marie, syn Ji�í a dcera Jana s rodinami.   
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„Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách z�stáváš“. 
Dne 17. zá�í 2010 vzpomeneme 10. smutné výro�í úmrtí 

pana Jaroslava Sukupa 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka Kv�toslava,  
synové Kv�toslav a Karel a vnou�ata s rodinami. 

„Odešel od všeho, co m�l tak rád a nesta�il nikomu sbohem dát“. 
Dne 8. zá�í 2010 vzpomeneme 8. smutné výro�í úmrtí 

pana Karla Menšíka 
z Vrbna pod Prad�dem. 

D�kujeme za tichou vzpomínku. 
Manželka, dcera Martina s rodinou a syn Radek.  

„Žádný �as není tak dlouhý, aby dal zapomenout“. 
Dne 26. zá�í 2010 vzpomeneme 12. smutné výro�í  

od úmrtí našeho milovaného syna 

Petra Sotolá�e 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te s námi. 
D�kuji rodi�e a sestra s rodinou. 

Dne 29. zá�í 2010 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

pana Milana Kauera 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou. 
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Zasko�ily vás neo�ekávané výdaje? 
 Volejte na tel. 607 909 905.  

Nabízíme p�j�ky na cokoli a bez ru�itele. 

Prodám družstevní byt 3 + 1 
ve Vrbn� pod Prad�dem v druhém pat�e s balkónem (lodžie). Byt lze p�evést do 

osobního vlastnictví. Cena dohodou. Tel. 777 894 644. 

Inzerce 

D�kujeme všem, kte�í s námi v �ervenci vzpomn�li nedožité 60. narozeniny 

pana Ji�ího Kudely 
a dne 14. srpna 2010 uplynutí roku od chvíle, kdy nás  navždy opustil. 

manželka a syn s rodinou 



46. strana

ZPRAVODAJ

Koupališt� v Karlovicích r. 1935. 
Fotografii ke zve�ejn�ní zap�j�il sb�ratel pan Jaromír Jan�a z Karviné. 

Pohled na Karlovice z roku cca 1930. 
Foto poskytnul sb�ratel Karel Michalus z Vrbna pod Prad�dem. 

Z historie Karlovic 
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