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Vážení �tená�i Zpravodaje, 

doufám, že jste prožili p�íjemné léto, dovolené nebo prázdniny, bez ohledu na to, jestli rtu� na teplom�ru byla 
pro jednoho nízko a pro druhého vysoko. Po�así je jedna z v�cí, které neumíme ovlivnit, a to je ur�it� dob�e. Ne 
ze všeho, co �lov�k ovliv�uje, vyplyne dobrá v�c. N�kdy je to poznat hned, jindy po delší dob�. Letos jsme m�li 
možnost u p�íležitosti aktivit, konaných se vzpomínkou na 400 let povýšení Vrbna na m�sto, si uv�domovat, 
které hodnoty mají trvání a které mén�. P�i t�chto úvahách je evidentní, že hodnoty stavebních památek 
p�etrvávají staletí. To je také d�vodem pro rozhodnutí Rady m�sta otev�ít sbírku na obnovu kulturních památek, 
kde je možno p�ispívat jednak na ú�et, ale také do zape�et�né truhlice v budov� M�stského ú�adu. Je obecn�
známo, že v kostele sv. Michaela pokra�ují práce na obnov� maleb, také na kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Mnichov� se opravuje st�echa. Zastupitelé m�sta již letos na ja�e rozhodli o dotaci 1 mil. K�. na tyto ú�ely, pro 
náro�né restaurátorské práce však je t�eba mnohem vyšší �ástky. Další tém�� jeden milion korun získala farnost 
z Programu rozvoje venkova cestou dotace, schválené v rámci MAS Hrubý Jeseník. Ostatn� nová výzva z tohoto 
dota�ního titulu je op�t vyhlášena, detaily naleznete na www.mashj.estranky.cz .  

Staletí by však m�la p�etrvávat i úcta a pam�� v��i generacím obyvatel Vrbna pod Prad�dem, kte�í m�sto 
založili, rozvíjeli a udrželi pro své následovníky i pro dnešní obyvatele. Naším úkolem, ba povinností, by m�lo 
být pokra�ovat v jejich šlép�jích. K úct� a pam�ti jist� také náleží zachování alespo� n�kterých náhrobk�. Sama 
v tomto ohledu cítím dluh, že jsme se nedostali d�íve k tomu, abychom zastavili chátrání náhrobk� významných 
osobností naší minulosti, jejichž jména Grohmann, Nitsch, Richter, Kloske a další zasluhují z�stat na pomnících 
další léta. I k tomuto ú�elu je nyn�jší sbírka ur�ena. 

Zmínila jsem jméno Othmara Kloskeho, autora kroniky z roku 1911, která tehdy byla p�ínosem k oslavám 
300. výro�í povýšení m�sta. Tato kronika mimo jiné obsahuje soupis všech �ísel popisných tehdejších 
vrbenských dom�, v�etn� jmen jejich vlastník�. Jednak z t�chto dat vyplývá, že v dob� soupisu kon�ila �ada �ísel 
popisných  �íslem  278.  Dále  je  z n�j evidentní, že �ada dom� s posledními �.p. od konce je nov� budována (je 
u nich uveden jen jeden vlastník), zejména tehdejšími podnikateli Grohmann Eduard, Grohmann Adolf, 
Primavesi  a  Brandhuber, Ulrich Alois a další. U starších dom� se poda�ilo podchytit i to, jak se majitelé st�ídali 
a v�tšinou také �ím se zabývali (tkalci, obchodníci, ková�i, obuvníci, tovární d�lníci, peka�i a mnoho jiných). 
N�která �emesla snad již dnes ani neexistují. 

Byla by škoda nepokusit se v letošním roce o podobný „soupis“, aby se možná za 100 let mohli naši 
následovníci podívat, kolik bylo ve Vrbn� dom�, jak vypadaly, kdo v nich žil. Dnešní technologie dovolují tento 
„soupis“ ud�lat s fotografií každého domu a poté jednoduše zapsat na nosi� t�chto elektronických dat. Je sice 
otázkou, jaké technologie budou v budoucnosti a jestli bude možné p�e�íst záznamy z roku 2011 �. P�esto, 
zkusme to. Máte-li n�kdo z Vás, �tená��, chu� podílet se na fotodokumentaci dom� ve m�st�, dejte prosím v�d�t 
na sekretariát� ú�adu nebo jednoduše mailem na podatelnu. 

Záv�rem dovolte pop�át žák�m, student�m, pedagog�m a všem ostatním pracovník�m vrbenských školských 
za�ízení hodn� chuti do práce v novém školním roce.  

A protože ur�it� funguje vyzkoušené „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“, nebo „Chovej se k lidem tak, 
jak chceš, aby se ostatní chovali k Tob�“, tak na stejném principu p�ijdou úsp�chy, pohoda a spokojenost, když 
nejen do školy, ale všude budeme chodit pozitivn� nalad�ni, s chutí a p�esv�d�ením, že nás �ekají jen v�ci dobré. 
Stejné se nám pak bude vracet…. alespo� z v�tší �ásti � . S p�áním p�kného zbytku léta 

Ing. Helena Kudelová, starostka 

Slovo starostky 
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V m�sících �ervenci a srpnu RM projednala následující záležitosti: 

RM  s c h v á l i l a: 
- návrh rozpisu rozpo�tových zm�n �.2  v rámci Oddílu – Paragraf do položek, 
- pronájem �ásti pozemku p.�. 1015 o vým��e 30m2 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem, 
- plán zimní údržby místních komunikací pro m�sto Vrbno pod Prad�dem na zimní období 2011 – 2012, 
- harmonogram pro zpracování návrhu rozpo�tu na rok 2012. 

RM  r o z h o d l a: 
- o vyhlášení zám�ru na pronájem �ásti pozemk� p.�. 1224/1 a 1229 o vým��e 1300m2 v k.ú. Mnichov pod 

Prad�dem a p.�. 945/4 o vým��e 100m2 v k.ú. Mnichov pod Prad�dem za ú�elem se�ení a zahrady, 
- o uzav�ení smlouvy o dílo na provedení Oprav místních komunikací 2011 s dodavatelem René 

Darmovzal, Mnichov 360, který podal cenov� nejvýhodn�jší nabídku, 
- na základ� p�edloženého protokolu o p�id�lení zakázky firm� Hydrosol s.r.o Staré M�sto na stavební 

práce v rámci projektu „Vrbenská ve�ejnost do škol“, 
- o uzav�ení smlouvy o výkonu autorského dozoru s ateliérem Dektrade s.r.o p�i provád�ní akce „Oprava 

st�echy nad mansardovou hranou bytových dom� Palackého 604 – 606 ve Vrbn� pod Prad�dem“, 
- o uzav�ení smlouvy na realizaci služeb – �išt�ní místních komunikací se zhotovitelem Technické služby 

Vrbno s.r.o, 
- o vyhlášení zám�ru na pronájem �ásti nebytového prostoru objektu �.p. 580 na pozemku p.�. 1321 v k.ú 

Vrbno pod Prad�dem. 

RM  o d s o u h l a s i l a: 
- vým�nu oken – demontáž stávajících oken, zhotovení a montáž nových plastových oken za finan�ní 

spoluú�asti majitele v bytech Nové doby �.p. 417 byt �.3, Ve Svahu 425 byt �. 4 a Ve Svahu 430 byt �. 6, 
- stavbu p�íst�ešku pro osobní automobil s d�evníkem na pozemku p.�. 333/6 v k.ú. Železná pod Prad�dem 

podle p�edložené projektové dokumentace, vyhotovené projek�ní kancelá�i Zdravoton, 
- uložení p�ípojky plynu na pozemcích p.�. 1860 a 1861 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem, 
- do�asné uložení zeminy na pozemku p.�. 37 v k.�. Železná po dobu 4 m�síc� za dodržení stanovených 

podmínek, 
- p�evod práv a povinnosti k bytu �. 206 na ul. Krej�ího 487 ve Vrbn� pod Prad�dem, 
- p�ijetí dotace Moravskoslezského kraje z programu „Podpora turistických oblastí Moravskoslezského 

kraje“  na realizaci projektu „Vyhlídková v�ž“, 
- zn�ní poptávky k podání cenových nabídek na dodávku a montáž plastových oken v bytových domech 

�.p. 418 a 419. 

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

až �ervenec 2011, 
- informaci Mate�ské školy Jesenická o zadání ve�ejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci koupelny, 
- informaci ke kanaliza�ním p�ípojkám v Mnichov� a Železné, 
- informaci o vývoji pohledávek k 30. 6. 2011. 

Ing. Lasota Miloš 
místostarosta 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 
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Sv�j úsek uklízejí opravdu sv�domit�

Možná  jste  si  všimli,  že  od  za�átku  prázdnin  je  v centru  m�sta  každé  ráno  vzorn�  uklizeno.  Skute�n�
i o sobotách a ned�lích.  Krom� úklidu chodník� a parkovišt� u Alberta lidé zapojení ve ve�ejné služb� zametají 
zastávky, sbírají polétavý odpad ze zelen�, uklízejí nedopalky od cigaret a také nemalé množství rozbitého skla. 
Za tuto kvalitn� odvedenou práci chceme pod�kovat  Janu a Ji�ímu Ka�anovi (na snímku Lenky Olehlové), sv�j 
úsek uklízejí opravdu sv�domit�. 

                 Ing. Iveta Pešatová, vedoucí majetkoprávního odboru M�Ú Vrbno p. P. 

Slavnosti 400 let povýšení m�sta zdokumentoval videofilm 
Kalendá� akcí po�ádaných radnicí i organizacemi, spolky a sdruženími k 400 let�m povýšení Vrbna na 

svobodné horní m�sto není zdaleka uzav�en. To se stane teprve s koncem roku 2011. Hlavní �ást oslav ovšem 
byla na�asována na �erven, nebo� podle historicky doložených zdroj� práv� v p�li roku 1611 byla d�ív�jší 
nep�íliš významná osada povýšena na m�sto. Slavnosti o víkendu 25. až 26. �ervna p�ilákaly do areálu klubu Mír 
tisíce návšt�vník� a byla by velká škoda nezachytit filmem i fotografiemi události t�ch dn� i jim p�edcházejícího 
pátku s dnem otev�ených dve�í ve školských za�ízeních, hasi�ské zbrojnici a St�edisku kultury a vzd�lávání. 
Zástupci organizací podílejících se na oslavách si mohou film a fotografie vyp�j�it na sekretariátu radnice.  

Amatérští fotografové p�evzali ceny 
V Galerii  na  radnici  byly  ve  st�edu  24. srpna  vyhlášeny  výsledky  fotosout�že „Vrbno mým objektivem“ 

a slavnostní vernisáží se otev�ela výstava nejlepších prací. Starostka m�sta Ing. Helena Kudelová ocenila p�ínos 
sout�žících, kte�í pom�rn� široké téma pojali osobit�, se zaujetím pro malebnost krajiny, kompozici m�stské 
zástavby v údolí, sev�eném kopci, i s citem pro detail. V hlasování návšt�vník� internetových stránek m�sta 
zvít�zila fotografie „Stéblo ve slunci“ mladi�ké autorky Barbory Locku, která získala krásnou knižní cenu. 

Zprávy z radnice 
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Sout�žní porota p�i�kla vít�zství Ji�ímuTomanovi, který si odnesl dom� digitální fotoaparát, na druhém míst�
skon�ila Olga Mina�íková (p�evzala digitální videoráme�ek) a na t�etím míst� Eva Semotánová (p�evzala 
víceú�elový flash disk a fotopapíry). Nejlepší práce, a brzy také nové téma fotosout�že, najdete na stránkách 
m�sta (www.vrbnopp.cz).  Galerie  na  radnici  je  p�ístupna  v  pracovních  dnech  od 7 do 14:30 hod, v pond�lí 
a st�edy do 17 hod (polední p�estávka je od 11:30 do 12:30 hod). Snímek Jitky Musilové zachytil atmosféru 
vernisáže.  

D�ti si mají ve Vrbn� kde hrát
Vrbenské d�ti si mají kde hrát. Navíc 

mají skute�n� na výb�r. Vedle Parku 
D�tský sv�t v areálu mate�inky na 
Jesenické ulici je oblíbeným místem 
relaxace Areál volno�asových aktivit 
�erná Opava s trat�mi pro BMX �i in-
line, kneipovadlem, altánem i lákavými 
pr�lezkami. I když po�así nemusí být 
vždy  ukázkové,  stojí  za  to  sem   zajít. 
I kdyby p�edškolák�m chyb�l kousí�ek 
odvahy na lanových pr�lezkách, je po 
ruce táta nebo máma. Dalším místem 
d�tských her i sousedského setkávání �i 
komorního muzicírování se brzy stane 
také areál lesoparku s originálními 
d�ev�nými   herními   prvky,   lavi�kami 
a vodním prvkem. 



7. strana

ZPRAVODAJ

Sbírka pom�že záchran� památek
V �ervnu byla zahájena ve�ejná sbírka 

na ochranu kulturních památek m�sta 
Vrbna pod Prad�dem. Až do konce �íjna 
m�že ve�ejnost p�isp�t na opravu hrob�
významných osobností, které se zasloužily 
o rozkv�t m�sta a jsou poh�beny na 
místním h�bitov�, a na pokra�ování oprav 
empírového kostela sv. Michaela, který 
spravuje �ímskokatolická církev. M�sto pro 
ten  ú�el  založilo  ú�et  v Komer�ní bance 
(�. ú�tu 43-9415080277/0100), p�ijímání 
p�ísp�vk� je možné též do pokladnice 
umíst�né na radnici v 1. pat�e (na snímku 
Jitky Musilové). Zastupitelé m�sta letos 
rozhodli, že na opravu kostela, jenž je 
památkou hodnou ochrany a navíc unikátní 
svou netypickou orientací oltá�e na západ, 
uvolní jeden milion korun.  

S každou novou fasádou m�sto krásní 
Po mnoho let byl objekt d�ív�jšího hotelu Morava a kina více pro ostudu než ozdobu m�sta, to se ale zm�nilo. 

Nová majitelka dom� se pustila do d�kladných oprav a za�ala od st�echy, vým�ny oken a oprav fasády. Jen co 
stavební d�lníci odstranili z rohového objektu lešení, bylo z�ejmé, že opravy i výb�r barev jsou zda�ilé (foto Jitky 
Musilové). Navíc lešení už se staví také p�i fasád� bývalého kina. S každým opraveným domem m�sto krásní, to 
dokazují i další citliv� renovované objekty na ulici Nádražní i Bezru�ov�.   

Dobrá zpráva nejen pro lyža�e a snowboardisty
Spole�nost Kareta Bruntál, která modernizovala, prodloužila a provozuje sjezdovku ve Vrbn� pod Prad�dem, 

nez�stane u první investice do lyžování. „Ve spolupráci s m�stem p�ipravujeme nový lyža�ský areál se 
seda�kovými  lanovkami  a  n�kolika sjezdovými trat�mi, z nichž nejdelší bude mít bezmála dva a p�l kilometru 
a p�evýšení 550 metr�,“ potvrdil projektový manažer spole�nosti Bc. Michal Kafura. Spodní stanice lanovek, 
které vyvezou lyža�e až k vrcholu Vysoké hory, velké parkovišt� a další zázemí pro lyža�e investor vybuduje 
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v areálu d�ív�jšího podniku Vrsan, v sousedství Lesoparku. Nový areál s náro�ností modrých a �ervených tratí 
vyhoví i velmi náro�ným lyža��m a vyznava��m „prkna“.

Už jste vyzkoušeli pumptrack?
Vrbno pod Prad�dem má 

dráhu pro freeriderové cyklisty 
pumptrack. Jako první ji mohli 
vyzkoušet návšt�vníci 
�ervnových  oslav  400  let  
m�sta,  kte�í  p�ijeli  na  kolech.  
Po  slavnostech  se  tato  
mobilní  dráha,   plná     zhup�
a klopených zatá�ek, 
p�est�hovala do areálu TJ 
Sokol. To je na pumptracku 
práv�  báje�né,  že  je  mobilní 
a m�že být pokaždé poskládán 
nov�. Pokud si nepospíšíte, 
m�že se stát, že se po d�ev�né 
trati s kovovými prvky 
projedete až nap�esrok. 
Vrbenští totiž už brzy zap�j�í 
pumptrack do partnerského 

polského m�sta Glogówku. Vrbno získalo na projekt dotaci z Fondu mikroprojekt� Euroregionu Prad�d. 
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Oprava místní komunikace Ve Svahu 
Radní na svém posledním jednání v srpnu rozebírali varianty možných oprav místní komunikace Ve Svahu. 

S opravou asfaltových povrch� se tady sice po�ítá v návaznosti na realizaci projektu úprav sídlišt�, jenže v tuto 
chvíli není možné s jistotou stanovit zahájení prací a stav komunikace je velmi špatný. Proto Rada m�sta p�ijala 
rozhodnutí místní komunikaci vyspravit alespo� provizorn�, by� docela d�kladn�. Ze �ty� možných variant se 
radní rozhodli pro technologii výsprav tryskací metodou, kdy se defekt v komunikaci zapraví až do líce 
stávajícího krytu. Opravené plochy budou zpo�átku drsné, s drobným kamením na povrchu, to posléze rozjezdí 
auta. M�sto musí na tuto opravu najít v letošním rozpo�tu n�co p�es sto tisíc korun.  

Bytové domy na Palackého s novou st�echou
Oprava st�echy bytových dom� nad mansardovou hranou na ul. Palackého 604, 605 a 606 skon�í podle 

smlouvy do 31. �íjna. Zakázku získal dodavatel z Vrbna pod Prad�dem Radek Menšík, který práce provede podle 
projektové dokumentace firmy Dektrade. 

Výzva žadatel�m o dotace 
Místní ak�ní skupina Hrubý Jeseník vydala výzvu 04-2011 k p�edkládání žádostí o dotaci na projekty 

k realizaci Strategického plánu LEADER. Projekty musí být v souladu se „Strategickým plánem Leader MAS 
Hrubý Jeseník – Vesni�kami pod horami k domácímu št�stí“. Žádosti se p�ijímají od 1. zá�í do 6. �íjna 
v kancelá�í MAS Hrubý Jeseník, Zámecké nám. 19/4, Bruntál jen v úterky a �tvrtky dopoledne. Okruhy žádostí 
jsou t�i – Ubytování a sport, Ob�anské vybavení a služby a Obnova historického a kulturního d�dictví. Veškeré 
informace k výzv� najdete na internetových stránkách www.mashj.estranky.cz . 

         Mgr. Alena Kiedro�ová, odbor vnit�ních v�cí M�Ú Vrbno p. P. 
                                          (snímky neozna�ené jménem autora jsou z archívu M�Ú Vrbno) 

Finan�ní odbor upozor�uje ob�any, 
že druhá splátka dle OZV �. 2/2010 za svoz komunálního odpadu 245,- K� za osobu

je splatná do 30. zá�í 2011.

Jak jsme Vás informovali již jarním �ísle tohoto Zpravodaje, z�stala i v letošním roce sazba poplatku pro rok 
2011 stejná jako v lo�ském roce a �iní 490,- K� za osobu.  

 Upozor�ujeme a vyzýváme tímto všechny ob�any, kte�í ješt� poplatek neuhradili, že tak mohou u�init jak 
bezhotovostním p�evodem na ú�et m�sta, tak platbou v hotovosti na pokladn� M�stského ú�adu.

 Poplatek  mají  povinnost  zaplatit  všechny  fyzické  osoby  s trvalým pobytem ve Vrbn� pod Prad�dem, a to 
v �ástce 490,- K�.  

Od 1. ledna 2011 je na správu místních poplatk� aplikován nový da�ový �ád, který má pro ob�any – 
poplatníky n�kolik zásadních d�sledk�: 

• M�stský ú�ad poplatky již dále nem�že promíjet, a to ani �áste�n�. Povinnost zaplatit poplatek je tak 
pevn� vázána na trvalý pobyt, bez ohledu na to, že ob�an je nap�. na studiu, žije na území �R mimo své 
trvalé bydlišt� apod. 

• vyhláška �. 2/2010 stanoví pouze tzv. osvobození, která se vztahují na: 

a) osoby ve výkonu trestu ( po dobu výkonu trestu ) a pobývající dlouhodob� v nápravn�  
    výchovném ústavu, 
b) osoby umíst�né v sociálních ústavech,  
c) osoby umíst�né v d�tských domovech, 
d) osoby dlouhodob� umíst�né v domovech pro seniory a hospitalizované v LDN, 
e) osoby umíst�né v nemocni�ních za�ízeních  a to po dobu pobytu více jak 6 m�síc�,  
f) osoby zam�stnané u armády �eské republiky a prokazateln� se zdržující mimo sv�j 
    trvalý pobyt,  
g) osoby pobývající dlouhodob� v zahrani�í déle než 6 m�síc� a osoby s trvalým  
    pobytem ve m�st� Vrbno pod Prad�dem a zárove� i s pobytem v zahrani�í. 

Ob�ané, na které se výše uvedená osvobození vztahují,  si o tato osvobození musí požádat u správce místního 
poplatku, a to v pr�b�hu daného kalendá�ního roku, na který se dané osvobození konkrétn� vztahuje.  
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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 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.  

Poplatek je možno uhradit:
� hotov� v pokladn� M�Ú ve Vrbn� pod Prad�dem ve  dnech: 

pond�lí od 8:00 – 11:00     12:30 – 16: 00 hod 
st�eda    od 8:00 – 11:00     12:30 – 16: 00 hod 
úterý,  �tvrtek,  pátek  od      9:00 – 11:00 hod 

� bankovním p�evodem na ú�et �íslo:   1720771/0100 
variabilní symbol - k doptání na: martina.matuskova@vrbnopp.cz nebo na tel. �ísle  554 795 118.  

Správce poplatk� – finan�ní odbor M�Ú, Martina Matušková

Co je Ribérac 

Na setkání �ty� m�st Vrbno nechyb�lo 
Bez internetu bychom Ribérac hledali na map� Francie asi hodn� dlouho. Práv� odtud, z vnitrozemí na jihu 

v oblasti Bordeaux, departmánu Dardogné, p�išla na vrbenskou radnici pozvánka – Ribéra�tí p�ipravovali na 
konec �ervna slavnostní akt podpisu partnerské smlouvy s polským Glogówkem a pozvali také zástupce dalších 
partnerských m�st. Tedy také partnerského m�sta Glogówku, Vrbna pod Prad�dem a též svého partnera, 
n�meckého Rietbergu. Tohle pouto mezi Francouzi a N�mci už trvá bezmála t�icet let a ovlivnilo celé generace 
obyvatel obou m�st, t�eba v rozhodování mladých, kam se vydat studovat univerzitu, nebo ješt� d�íve, jaký 
sv�tový jazyk se u�it v základní škole. 

Z Glogówku se vydala do Ribéracu t�iceti�lenná skupina obyvatel. Velmi r�znorodá, od starosty p�es rolníky, 
studenty, sociální pracovnice, u�itelky, prodava�e, �emeslníky, hasi�e až po ná�elníka odd�lení policie. Mnozí 
vyjeli  do  Francie  prvn�, ale n�kte�í už opakovan�, protože podpisu partnerství p�edcházelo šestileté poznávání 
a první návšt�vy rodin.  
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Farmá�ský trh s krajovými specialitami 
Zhruba p�titisícový Ribérac p�ipomíná provin�ní m�ste�ko z francouzských film�, kde lidé žijí po generace 

stejn�, vyznávají své tradice, p�enášejí �emesla z otce na syna, v poledním horku posedávají se sklenicí vína, piva 
�i hrní�kem silné kávy na ulici v p�edzahrádkách restaurací a ve stínu strom�. Tradi�ní zástavba z kamene dává 
tušit, že léta tady bývají opravdu horká, a pole s obilím a slune�nicemi zase to, že jen z tvrdé práce lidí bohatl 
tento kraj. Každý pátek se v centru m�sta otevírá velký farmá�ský trh, kde je k mání vše – od chlazených 
kohout�, kachen, hus, hlemýž�� �i specialit z nich, rozli�ných sýr�, produkt� z kozího mléka, nakládaných oliv, 
sušeného ovoce a o�ech�, medu a výrobk� v�elích farem, vína, likér�, �erstvého ovoce a zeleniny, kv�tin, 
grilovaných ku�at i jiných specialit až po výrobky brašná��, keramik�, truhlá�� a dalších �emeslník�, nebo stánky 
s textilem všeho druhu. Prost� pastva pro o�i i žaludek a p�íležitost prodat a také koupit krajové výrobky ve 
vysoké kvalit�.  

V   okolí   m�sta   je   hodn�   les�  i   polí 
a pastvin. Proto Francouze nad fotografiemi 
Vrbna pod Prad�dem a jeho okolí i nad 
turistickými mapami napadlo p�irovnání, zda 
i naše m�sto má více agrární, než 
pr�myslový  charakter.  Zajímali se ale také 
o to, jak zdejší lidé žijí, �ím se baví, co je t�ší 
i trápí, jaké jsou  sny   mladých   lidí,   zda   
rádi   cestují a poznávají sv�t. Pana Jeana 
Helmera, který p�ipravuje pro ribérackou 
radnici evropské projekty, napadlo oslovit 
partnerská m�sta a požádat starosty o zaslání 
fotografií, které by p�iblížily více každodenní 
život obyvatel než památky m�st. A následn�
uspo�ádal v m�stské knihovn� výstavu 
fotografií, kde se p�edstavilo také naše 
m�sto. „Vrbenští nejlépe vystihli náš zám�r, 
vaše fotografie ukazují vše, od práce lidí, 
výchovy d�tí, sportu až po zábavu. Moc se nám líbí,“ potvrdil Jean Helmer. Škoda, že výstava nedostala ješt�
další šanci, tedy putovat do ostatních m�st, byla totiž vskutku zajímavá a sd�lná.  

V hostitelských rodinách 
Francouzi tentokrát p�ivítali 140 host� ze zahrani�í a ubytovali je v hostitelských rodinách. Využívají p�itom 

podporu Evropské unie z programu Evropa pro obyvatele - Aktivní obyvatele pro Evropu - Setkávání obyvatel 
sp�átelených m�st. P�ekvapením 
bylo, že jednou z hostitelek byla 
roda�ka z T�rlicka, která se 
provdala    do    Polska     a    pak 
s    manželem  odešli do Francie. 
V     naší     hostitelské      rodin�, 
u manžel� Phillippa i Genevieve 
Rallion,  jsme   se  potkali  také   s   
N�mci a Poláky, takže u jednoho 
stolu zn�la francouzština, 
angli�tina, n�m�ina i polština. 
Když nadešel    �as    pro    podpis   
partnerské  smlouvy  mezi  
Ribéracem a Glogówkem, vyjád�il 
senátor, prezident departmentu 
Dardogné pan Bernard Cazeall 
radost, že p�ibývá nitek p�átelství 
mezi obyvateli dalších m�st. 
Vyjád�il také nad�ji, že Vrbno pod 
Prad�dem bude dalším z m�st, 
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svázaných partnerstvím 
s Ribéracem. Je podstatné chtít 
se domluvit a je d�ležité 
studovat jazyky, aby mezi lidmi     
vládla     shoda,      porozum�ní 
a spolupráce. „Když bude t�eba, 
rád sám n�jaký ten kurz 
zaplatím,“ zažertoval. 
Partnerskou smlouvu podepsali 
25. �ervna starosta Ribéracu 
pan Rémy Terrienne (na snímku 
vlevo) a starosta Glogówku pan 
Jan Kalamarz. Na ribéracké 
radnici p�itom vlály vlajky 
Evropské unie, Polské 
republiky,   Francie,   N�mecka 
i �eské republiky.   

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

Vrbno p. P., foto autorka 

M	STO BRUNTÁL ve spolupráci s firmou ŽDB GROUP, a.s. Bohumín 

uskute�ní sb�r autovrak�
(vozidel ur�ených k likvidaci) 

Místo sb�ru: ulice P�í�ná  
(d�íve kasárna - viz. p�iložená mapka) 

dne 22. 9. 2011 (ve �tvrtek) v dob� od 11 – 15 hod. 

Ceny za fyzickou likvidaci a odvoz autovrak�:  
  
Ø likvidace kompletního autovraku p�i odevzdání vozidla na míst� sb�ru je BEZPLATNÁ 
Ø nekompletní autovrak   - bez motoru 600,- K�
                                             - vozidlo musí mít kola nasazená na nápravách, za každé                   
                                              chyb�jící kolo ú�tujeme poplatek 100,- K� (krom� rezervy) 

                                                      

Pot�ebné doklad: Ø majitel vozu: ob�anský pr�kaz + velký technický pr�kaz vozidla 
               Ø ostatní osoby: plnou moc od majitele vozidla, jako souhlas k likvidaci (nemusí být  
                   notá�sky ov��ena), velký technický pr�kaz vozidla, ob�anský pr�kaz  

Majitelé (nebo doru�itelé) takto p�edaných autovrak� obdrží na míst� od ŽDB GROUP,a.s. (vlastnící souhlas 
KÚ Moravskoslezského kraje pro sb�r, výkup a využívání autovrak� a ostatních dopravních prost�edk�) 
„Potvrzení o p�evzetí autovraku do za�ízení ke sb�ru autovrak�„ – doklad pot�ebný pro vy�azení vozidla 
z evidence motorových vozidel. Využijte této pohodlné možnosti ekologického odstran�ní nepojízdného vraku, 
protože jedin� s protokolem (Potvrzením o p�evzetí autovraku), máte zaru�eno bezproblémové vy�azení vozidla 
z registru. 

Majitel�m nepojízdných vozidel nabízíme odvoz vraku z místa odstavení.  
Nabídka platí i pro ob�any mimo m�sto Bruntál (odtah z v�tší vzdálenosti lze p�i v�asném nahlášení 

dohodnout, podmínky up�esníme dle jednotlivých telefonických požadavk�).  Zájemci o tuto službu se mohou 
p�ihlásit do 21.9.2011 na telefonním �ísle 604 228 312, kde budou zapsáni do po�adníku. Potvrzení o p�evzetí 

Sb�r autovrak�
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vozidla k likvidaci bude vystaveno �idi�em na míst�, po p�edložení výše uvedených doklad� a úhrad� poplatku za 
odtah kompletního vozidla ve výši 200,- K�/vozidlo, nekompletní za p�íplatek viz výše.
  

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci ŽDB GROUP a.s. Bohumín, 
provoz Recyklace tel. 596 083 671, 596 082 673, 604 228 312, 604 228 455 

Tato akce je realizována v rámci projektu 
„Rozvoj environmentálního poradenství EPIC v Moravskoslezském kraji“. 

 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 2011:
Psychologická poradna -  st�eda 21. 09. 2011     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 14. 09. 2011              -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -      úterý   13. 09. 2011    -  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. 

TERMÍNY A MÍSTA ROZMÍST�NÍ KONTEJNER�

16. - 18. 9. sídlišt� Husova  - h�išt� 23. - 25 .9. Nad Stadionem – u garáží 
 nám. Sv. Michala – h�išt�   Sadová  - na parkovišti 
 Ve Svahu  - pod mate�skou školou   Palackého – nad sídlišt�m 
 Nové doby – parkovišt� nad Nonstopem   Palackého – k�ižovatka s ul. Dvo�ákova 
   St�elni�ní – u dom� �erveného k�íže 

30. 9. - 2. 10. Nádražní – k�ižovatka ke sklárn� 7. - 9. 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 

14. - 16. 10. Mnichov – h�išt� 21. - 23. 10. Bílý Potok – p�ed starým mostem 
 Mnichov – k�ižovatka u Rákosí   Vidly – panely za Komárkovýma 
 Mnichov – most u Zelink�
 Mnichov – to�na autobus�
 Železná - obchod 

Ji�í Vaší�ek, TS Vrbno 

Centrum sociálních služeb 

Podzimní úklid 
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od 20. 6. do 20. 8. 2011 

Hasi�i cvi�ili na požár výškové budovy
Ve �tvrtek 28. �ervence zasahovali dobrovolní hasi�i z Vrbna pod Prad�dem u simulovaného požáru výškové 

budovy v areálu bývalého D�evokombinátu. Hasi�i si budovu vhodnou k výcviku vybrali po dohod� s majitelem 
areálu. 
Pár minut po 16. hodin� vyjížd�la jednotka na místo události. K zásahu vyjela vozidla CAS 24 T815, CAS 32 
T815 a PP-20 Š 706. Hasi�i pr�zkumem zjistili, že se ve dvoupodlažním objektu nacházejí dv� osoby a celá 
budova je siln� zakou�ena. Velitel zásahu stanovil t�i skupiny hasi�� vybavené dýchací technikou, 
nezavodn�nými úto�nými C proudy a dalším pot�ebným materiálem. Každá skupina m�la za úkol prohledat jí 
ur�ené podlaží, najít figuranty a evakuovat je do bezpe�í. Po jejich nalezení hasi�i osobám nasadili evakua�ní 
masky „PARAT C“ a vyvedli je ven. Pro odv�trání budovy jednotka použila p�etlakovou ventilaci. Nakonec si 
hasi�i  vyzkoušeli  hašení  požáru  z  výškové  techniky.  Cvi�ení  m�lo  za  úkol simulovat problematický zásah 
v neznámé, �lenité a siln� zakou�ené budov�. Pro navození nejextrémn�jších podmínek m�li hasi�i zaslepené 
zorníky ochranných masek. V orientaci p�i návratu ven z budovy hasi��m výborn� posloužily natažené 
nezavodn�né hadice. 

Vybrané události v tomto období: 
29. 6. 2011       
V odpoledních hodinách tohoto slunného dne byla poslána jednotka hasi�� z Vrbna p.P. a Bruntálu na 

záchranu zví�ete z hloubky. Po p�íjezdu zjistili hasi�i, že se jedná o dva koloušky, kte�í spadli do studny. 
K záchran� zví�at bylo použito jednoho dílu nastavovacího žeb�íku a technických lan. Jedno mlád� bylo p�ed 
p�íjezdem jednotek bez známek života a odvezeno do kafilerního boxu. Druhé mlád� se poda�ilo vytáhnout živé.  

7. 8. 2011
Tento den vyjížd�la jednotka hasi�� z Vrbna pod Prad�dem k více tip�m událostí. Vlivem velmi nep�íznivého 

po�así a silných deš�� došlo k polomu strom� na trati mezi Karlovicemi a Širokou Nivou, kde hasi�i odstra�ovali 
spadlé stromy. Poté byla jednotka poslána do Sv�tlé Hory místní �ásti Podlesí, kde velmi rychle stoupla voda 
v obytném dom�. Po p�íjezdu již zasahovala místní jednotka a voda opadala. Ješt� okolo p�l sedmé ve�erní 
zasahovali hasi�i z Vrbna a profesionální jednotka z Krnova na dopravní nehod� v He�manovicích.  

Zásahy na obtížný hmyz 
B�hem celého období letních m�síc� vyjížd�la jednotka hasi�� z Vrbna pod Prad�dem k desítkám technických 

pomocí, týkající se likvidace obtížného hmyzu. Ve v�tšin� p�ípad� jde o vosí hnízda, ojedin�le sršn�, kte�í nám 
znep�íjem�ují život. Jednalo se o ve�ejné budovy, tak i nespo�et rodinných dom�, u kterých se hnízda objevují. 
Ve v�tšin� p�ípad� zasahovali hasi�i na  pomoc od vos a srš�� lidem, kte�í jsou alergici, starším lidem a hlavn�
d�tem, u kterých bodnutí m�že znamenat velmi nep�íjemné problémy.   

Ond�ej Chalupa – velitel jednotky SDH 

P�e�iny v dob� prázdnin 
P�išel o navigaci
V pr�b�hu dne 13. 7. 2011 dosud neznámý pachatel vnikl do osobního vozidla Renault Megane  V této dob�

se majitel vydal poznávat p�írodní krásy okolí a nechal na odstavné ploše mezi obcemi Karlova Studánka - Vidly, 
nedaleko nau�né stezky Bílá Opava, své vozidlo zaparkované. Po rozbití skla dve�í na stran� �idi�e se pachateli 
poda�ilo odcizit naviga�ní za�ízení s nabíje�kou, transmitter, rozbo�ova� a flash disk. Poškozením okna vznikla 
majiteli vozidla p�edb�žná škoda ve výši 1 600 K� a odcizením v�cí škoda ve výši okolo 2 tisíc K�.  

150



15. strana

ZPRAVODAJ

Posilnil se alkoholem
Policisté z Vrbna pod Prad�dem šet�í p�ípad p�estupku proti ve�ejnému po�ádku a p�estupku proti ob�anskému 

soužití, ze kterých je podez�elý 34letý muž z Vrbenska. Ten m�l dne 14. 7. 2011 okolo 10:50 hodin p�ed 
prodejnou potravin na ulici Bezru�ova ve Vrbn� pod Prad�dem v siln� podnapilém stavu obt�žovat a pok�ikovat 
na náhodné chodce. Vzhledem k jeho vulgárnímu chování na ve�ejnosti byla na místo p�ivolána policejní hlídka.  
P�i p�íjezdu hlídky muž nedbal výzev, aby svého protiprávního jednání zanechal. Následn� za�al také slovn�
napadat i zakro�ující hlídku. Rovn�ž vyhrožoval fyzickým napadením. Na míst� se odmítl podrobit m��ení na 
zjišt�ní  hladiny  alkoholu  v  dechu.  Z  jeho  chování  a  dechu však bylo zjevné, že jedná pod vlivem alkoholu. 
Z  d�vodné  obavy,  že  bude v tomto jednání pokra�ovat, byl p�evezen na obvodní odd�lení ve Vrbn� a následn�  
k léka�skému vyšet�ení, kde léka� doporu�il p�evoz na PaSZ Opava. P�i p�edání na PaZS byla u podez�elého  
provedena dechová zkouška na alkohol s výsledkem 3,15 promile v dechu. 

Na slavnost p�ijeli na kolech, dom� už šli p�šky
Vrbenští policisté šet�í krádež dvou jízdních kol v lokalit� Drakov, kde probíhala o víkendu slavnost Lapk�. 

Dne 16. 7. 2011 p�ijeli n�kte�í návšt�vníci na kolech. Dva z nich si kola uzamkli zámky ke strom�m. Dosud 
neznámý pachatel zámky odst�ihl a kola odcizil. Majitelé tak našli pouze poškozené zámky, ale kola, jedno 
zna�ky Kellys a druhé Superior, na míst� již nebyla. Zp�sobená škoda �iní 15 tisíc K�.   

Z objektu bývalé firmy cht�li odcizit dráty
Na míst� �inu zadrželi ve st�edu 20. 7. 2011 vrbenští policisté trojici pachatel�, kte�í cht�li z areálu bývalé 

firmy odcizit m�d�né dráty. Již m�li sv�j lup p�ichystaný u vozidla a chystali se odjet.  
Všechny t�i muže ve v�ku od 21 do 36 let, kte�í byli p�es noc umíst�ni v policejní cele,  následující den 

policejní komisa� obvinil z p�e�inu krádeže. Je jim kladeno za vinu, že dne 20. 7. 2011 m�li zap�j�eným 
vozidlem Forman vjet do objektu bývalé firmy na ulici Jesenická. Zde násiln� vniknout nejprve do rozvodny 
pilnice,  kterou  m�li  prohledat.  Nic   zde  neodcizili,  a  tak  p�ešli do samotné pilnice, kde odcizili r�zné kabely 
v délce p�es 230 metr�. Lup o hmotnosti 100 kg donesli k vozidlu, kde byli zadrženi policejní hlídkou. 
Zp�sobená škoda �iní 9 tisíc K�.  

Viditeln� odložené v�ci p�ilákaly zlod�je
Každou chvíli informujeme ob�any, že auto není trezor a upozor�ujeme, aby nenechávali v�ci ve vozidlech 

viditeln�.  
Dne 4. 8. 2011 oznámil 40letý muž vloupání do vozidla v prostoru Karlovy Studánky - Hv�zdy. Pachatel 

poškodil zaparkovaný ford, vnikl dovnit� a odcizil ze zadního sedadla odložený batoh, ve kterém byla pen�ženka, 
otá�kom�r, doklady, platební karta a hotovost ve výši 1 180 K�. Všiml si také na p�edním sedadle zav�šené 
ledvinky, kterou vzal. V ní byly další platební karty, doklady, cigarety a 800 K�.  Celková škoda p�esáhla 8 tisíc 
K�.  

Nález t�la v p�ehrad� Slezská Harta
Dne 8. srpna 2011 v dopoledních hodinách p�ijali policisté oznámení o nálezu t�la v p�ehrad� Slezská Harta. 

P�ípad nyní intenzivn� šet�í policisté ze služby kriminální policie a vyšet�ování. Zjiš�ují totožnost mrtvoly 
mužského pohlaví, která je ve v�ku blízkém 50ti let. Vzhledem k tomu, že nelze v za�átku šet�ení vylou�it cizí 
zavin�ní, po�káme si na výsledky soudní pitvy. V souvislosti se ztotožn�ním této osoby žádáme ob�any, kte�í 
poh�ešují blízkého �i známého muže výše uvedeného v�ku, který se chystal navštívit  v posledních 14 dnech 
p�ehradu Slezská Harta, aby kontaktovali linku 158 �i nejbližší odd�lení policie.  

Další houba� okraden
B�hem dvaceti minut p�išel 63letý houba� o v�ci, které m�l uschovány ve vozidle. V pond�lí 8. 8. 2011 

zaparkoval v lese v obci Karlova Studánka  své vozidlo Fabia a odešel na chvíli sbírat houby.  Neznámý pachatel 
toho využil a b�hem 20 minut rozbil okno pátých dve�í a vnikl do kufru. Zde odcizil tašku a batoh. V ní m�l 
poškozený r�zné osobní v�ci, doklady a finan�ní hotovost ve výši 3 tisíce K�. Svým jednáním zp�sobil pachatel 
celkovou škodu p�es 12 tisíc K�.  

Na kostele odcizil svody
Ve  Vrbn�  pod  Prad�dem  na  nám�stí  Sv.  Michala  v  dob� od 15. do 16. 8. 2011 odcizil  neznámý pachatel 

z kostela 14 metr� m�d�ných svod�. Zp�sobená škoda �iní nejmén� 10 tisíc K�.   

P�išel o 15 tisíc K�
Vrbenští policisté šet�í p�ípad krádeže a neoprávn�ného opat�ení, pad�lání a pozm�n�ní platebního prost�edku.  
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Dne  29. 7. 2011 se pohyboval v lokalit� m�sta Vrbno pod Prad�dem 51letý muž a zde m�l p�i procházení 
ulice  Bezru�ova vytratit platební kartu v�etn� PIN kódu. Poškozený na tuto ztrátu ve velmi krátkém �ase  p�išel 
a okamžit� nechal kartu zablokovat. Neznámý pachatel však již sta�il za použití nalezené karty z bankomat�
vybrat hotovost ve výši 15 tisíc K�.        

Majitelé vozidel, pozor!
Další t�i p�ípady vloupání do zaparkovaných vozidel, které zde nechají majitelé a jdou  sbírat houby �i 

navštívit n�jakou památku nap�. hrad, šet�ili policisté v pr�b�hu soboty 20. 8. 2011. Pachatel �i pachatelé 
zp�sobili majitel�m na vozidlech a odcizených v�cech  škodu  p�esahující 53 tisíc K�. 

Vrbensko: Mezi obcí Podlesí a Karlova Studánka - Hv�zda  zaparkoval 33letý majitel vozidlo Volkswagen 
Passat u lesní cesty a šel sbírat houby. Pachatel rozbil na aut� okno a vnikl dovnit�. Odcizil r�zné oble�ení, 
slune�ní brýle, spodní prádlo, nabíjecí USB kabel k navigaci. Svým jednáním zp�sobil škodu poškozením ve 
výši 10 tisíc, odcizením v�cí 6 600 K�.  

komisa� por. Bc. Tušková Pavla 

Již 14 dní se ob�ané mohou setkat v ulicích 
Krnova s policisty na jízdních kolech v policejním 
provedení.  Policisté bicykly využívají v pr�b�hu 
hlídkové �innosti a nejvíce práv� v zahrádká�ských 
koloniích, rekrea�ních oblastech a také p�i 
doru�ování r�zných písemností.  Dohlížejí na 
cyklisty, kterých je obecn� v Krnov� mnoho.  
Kontrolují    povinnost    použít    cyklostezku,    ale 
i zákonem stanovenou výbavu jízdního kola. 
Nejprve �ešili proh�ešky domluvou, ale v pr�b�hu 
v�erejšího ve�era uložili n�kolika osobám i blokové 
pokuty za to, že nejen nem�ly na svých kolech 
povinnou výbavu za snížené viditelnosti, ale také 
nap�. nepoužily cyklostezku.  

Cyklistické desatero:
1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu -  používejte  odpovídající  velikost kola, m�jte kolo funk�ní a se�ízené 

s d�razem na brzdy, reflexní prvky, p�ední bílé a zadní �ervené odrazky a sv�tla (blika�ky), zvonek, vhodné je 
mít ná�adí a rezervní duši. Zejména v provozu a p�i rychlejší jízd� používejte p�ilbu (do 18 let v�ku je povinná 
vždy) a ochranné brýle (proti slunci a hmyzu). Nezapomínejte na vhodný pitný režim. 

2. Snažte se vid�t a být vid�n - vizuální kontakt výrazn� snižuje riziko kolize - proto m�jte na sob� a na kole 
reflexní prvky a p�inejmenším za snížené viditelnosti bu�te vždy osv�tlení vp�edu i vzadu.  

3. Vyhn�te se alkoholu a omamným látkám - alkohol a omamné látky neužívejte p�ed jízdou, ale ani b�hem 
ní. Jízdou pod vlivem alkoholu �i omamných látek ohrožujete sebe i ostatní. 

4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete - trasu,  na  kterou  se  vydáváte,  volte  podle svých zkušeností 
a možností. Snažte se vyhnout komunikacím, siln� zatíženým automobily, na provoz si zvykejte postupn�. 
Nezapomínejte,  že  chodník  je  pouze  pro  chodce  -  s  výjimkou  d�tských  cyklist�  ve  v�ku  do  deseti   let. 
V maximální mí�e využívejte vyzna�ené cyklopruhy, koridory a stezky. 

5. Bu�te ohleduplní a p�edvídaví - chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní k vám. 
Nespoléhejte se však na své okolí a p�edpokládejte, že všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat. A také, že 
cesta p�ed vámi nemusí být voln� pr�jezdná - nevjížd�jte proto bezhlav� tam, kde nevidíte. Dejte si pozor na 
p�ijížd�jící a p�edjížd�jící vozidla.  

6. Komunikujte s okolím - v p�ípad� jakékoliv zm�ny sm�ru dávejte v�as znamení paží, obzvláš� p�i 
odbo�ování vlevo a ujist�te se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom prove�te pot�ebnou zm�nu. Sledujte 
stav  vozovky,  koleje,  p�í�né  prahy  �i  m�íže  kanál�  a  v  p�ípad�  pot�eby  se  jim  v�as vyhýbejte, vždy však 
s ohledem na bezpe�nost vlastní i ostatních. Používejte všechny smysly - vyvarujte se poslechu hlasité hudby �i 
telefonování a psaní SMS za jízdy, protože výrazn� omezují vaši soust�ed�nost a kontakt s okolím.  

7. Jezd�te p�i pravém okraji a s rozestupy - ve vozovce i na stezce jezd�te vpravo, p�itom ale dodržujte 
bezpe�ný odstup od p�ekážek, zejména od parkujících automobil�. Dejte si pozor na vozidla, která zastavila, 

Policejní cyklisté 
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nebo zastavují, p�edevším na vystupující - otev�ené dve�e. P�i jízd� ve skupin� jezd�te za sebou s dostate�nými 
rozestupy a ve velké skupin� se rozd�lte na n�kolik menších.  

8. Dávejte pozor na mrtvé úhly- p�edevším �idi� rozm�rn�jšího vozidla (autobus, nákladní vozidlo), které 
za�íná odbo�ovat nebo t�eba vyjížd�t ze zastávky, kv�li mrtvému úhlu ve zp�tném zrcátku prakticky nemá šanci 
cyklistu vedle svého vozidla vid�t. Proto nepodjížd�jte odbo�ující vozidla a neobjížd�jte zleva vozidlo, které 
signalizuje, že se rozjede. Nezapomínejte také, že rozm�rn�jší vozidla p�i zatá�ení vybo�ují do stran.  

9. Kolo zamykejte s rozmyslem - bytelným zámkem p�ipoutejte kolo k pevnému objektu a na dob�e 
viditelném míst�, a to sou�asn� za rám a alespo� p�ední kolo (zadní se h��e demontuje). M�žete také nechat kolo 
zapsat do registru kol a opat�it p�íslušnou nálepkou, což m�že �adu zlod�j� odradit.  

10. Kolizi se zran�ním nahlaste - odkud dojde ke kolizi se zran�ním nebo podez�ením na zran�ní, okamžit� ji 
telefonicky nahlaste. P�ivolejte na místo Policii �R (tel.158), v p�ípad� závažn�jšího zran�ní také záchrannou 
službu (tel. 150), kde  v p�ípad� pot�eby dostanete také instrukce pro nejnutn�jší pomoc zran�ným.  

Cyklisté by m�li mít na mysli, že podle zákona o silni�ním provozu je-li z�ízen jízdní pruh pro cyklisty, 
stezka pro cyklisty nebo je-li na k�ižovatce s �ízeným provozem z�ízen pruh pro cyklisty a vymezený 
prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít. V p�ípad� porušení se dopustí p�estupku, za který mu 
hrozí pokuta do výše až dvou tisíc K�.  

komisa� por. Bc. Tušková Pavla 

Interven�ní centra vznikla z pot�eby pomoci lidem, kte�í se setkali s domácím násilím. Je to mnohem �ast�jší 
jev, než se v�tšina lidí domnívá. Jedná se o chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodin� u jedné osoby 
vyvolává strach z osoby druhé.  

Posláním Interven�ního centra v Haví�ov� je napomáhat svým uživatel�m p�i �ešení jejich krizové situace, 
kterou domácí násilí ur�it� je. Interven�ní centrum Haví�ov je místn� p�íslušné �ešit tuto otázku v rámci 
Moravskoslezského kraje, p�edevším oblastí Karvinsko, Frýdecko Místecko a Bruntálsko.

Toto centrum vzniklo k 1. lednu 2007 v rámci legislativní úpravy zákona �. 135/2006 Sb. na ochranu p�ed 
domácím násilím a zabývá se vyhledáváním a koordinací pomoci ob�tem domácího násilí. Spolupracujeme 
s policií, okresními soudy a dalšími neziskovými organizacemi, zabývajícími se problematikou domácího násilí. 

Pracovníci  interven�ního  centra  p�i  své  práci  dodržují  zásady  diskrétnosti,   anonymity,   profesionálního 
a individuálního p�ístupu, tolerance, respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajiš	ované služby jsou 
bezplatné. 

V p�ípad�, že se n�který ob�an obce dostal do takovéto situace, m�že toto Interven�ní centrum v Haví�ov�
kontaktovat na adrese:  Opletalova 4/607, Haví�ov – Šumbark (vedle krytého bazénu), Po-Pá: 8:00-16:00 
hodin, tel: 596 611 239, pohotovostní mobil 739 500 634.  

Projekt EVVO
Od nového školního roku bude na škole spušt�n projekt pod názvem „MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO 

PROST
EDÍ V EKOSYSTÉMECH“. Do projektu budou zapojeny p�ednostn� nižší ro�níky. �eká je návšt�va 
zoologické zahrady v Olomouci, v Ostrav�, Botanické zahrady v Olomouci a Arboreta v Novém Dvo�e.  Zde 
budou provád�t r�zná pozorování a jiné zajímavé úkoly. N�které práce se budou provád�t pouze 
v p�írodov�dném kroužku. Pomocí tohoto projektu se nám také poda�í nakoupit dalekohledy, mikroskopy, lupy 
s osv�tlením a také budky pro zimní krmení pták�. 

Projekt „Doba d�ev�ná“
Školní rok 2011 / 2012 je posledním rokem našeho projektu Doba d�ev�ná. V zá�í žáci primy a kvinty jedou 

na adapta�ní pobyt, který si lo�ské ro�níky velmi pochvalovaly. Hlavní cíl adapta�ního pobytu je pro nov�
p�íchozí žáky, aby byl kolektiv t�ídy ihned od prvních dn� v zá�í funk�ní a dostate�n� stmelený. Což je 
podmínkou správné komunikace a plodné práce každého kolektivu. 

Op�t žáky jednotlivých ro�ník� �eká celá �ada zajímavých aktivit.  
V letošním školním roce se zam��íme hlavn� na E-learningový zp�sob výuky a komunikace, který bude také 

využíván po ukon�ení projektu. Bude sloužit k výuce a prezentaci vytvo�ených materiál�. 

Interven�ní centrum v Haví�ov�

Aktuality ze Sportovního gymnázia 
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Dále  nás  �eká  p�estavba  a  vybavení  stávajícího  atria  školy pro stálou expozici výsledk� projektu a tím 
i zp�ístupn�ní atria žák�m b�hem p�estávek hlavn� v letních m�sících. 

Tento projekt navazuje na náš ŠVP „Brána ke vzd�lanosti“. Žáci budou samostatn� nebo pod vedením 
pedagog� v jednotlivých p�edm�tech pracovat nad jednotlivými moduly. Jednotlivé výstupy budou op�t postupn�
publikovány na stránkách školy, na chodb� školy a následn� i v atriu školy.  

V��íme, že pomocí tohoto projektu se škola posune mezi moderní vzd�lávací za�ízení a poskytne svým žák�m 
ješt�  kvalitn�jší  výuku  a  rozvoj  významných  klí�ových  kompetencí. V��íme, že žáci také získají dobrý vztah 
k u�ení a bude se rozvíjet individualita každého žáka, získá dostatek v�domostí a dovedností, které jsou d�ležité 
pro osobní rozvoj a uplatn�ní každého jedince. 

Žáci školy závodili i o letních prázdninách
Za všechny sportovní úsp�chy b�hem letních prázdnin, ke kterým gratuluji, uvádím alespo� následující: 

• Petr Hampl byl nominován na ME junior� v silni�ní cyklistice 

• Eva Haltofová se probojovala na MS junior� a ME dorostu v MTBO 

Nový školní rok jsme zahájili 1. 9. 2011 
a již máme pro vás p�ipravenou 
historickou sout�ž „VELKÁ M�STSKÁ 
HRA“, na kterou vás všechny zveme. 
Sout�ž se uskute�ní 23. 9. 2011, další 
informace najdete na vyv�šených 
plakátech a hlášením z  m�stského 
rozhlasu. 

Úsp�šné p�ijímání na vysoké školy
I    letošní    maturanti    byli     úsp�šní 

v p�ijímání na vysoké školy, protože 
86,7% pokra�uje ve studiu na zvolené 
vysoké škole.  

P�ehled  o  p�ijetí  ke  studiu  na  
vysoké školy  maturant�  školního  roku 
2010/2011: 

Celkový po�et student�/maturant�      17 
Úsp�šné složení všech �ástí MZ         15 

1. Vysoké školy 
Po�et student�, kte�í si podali p�ihlášku na 
VŠ      15 
P�ijetí na vysokou školu (86,7 % )  13    

� technické VŠ      4 
� p�írodov�dné VŠ      4 
� pedagogické VŠ     0 
� humanitní VŠ    5 

P�ijetí bez p�ijímacích zkoušek     4 
P�ijetí na více vysokých škol     6 
P�ijetí na všechny zvolené VŠ    5 
Studium 2 studijních obor� sou�asn�    2 

2. Jazykové školy  0 
3. Nástup do zam�stnání  1 
4.  VOŠ   0 
5. Pracovní ú�ad   0 
6. Odjezd do zahrani�í   1 
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SNAD  SI  ZVOLILI SPRÁVNÝ  SM�R!!!!! 

!!!  HURÁ ZASE BUDEME SPORTOVAT !!! 
Sportovní klub p�i SG ve Vrbn� pod Prad�dem 

Pravidelné tréninky pro malé d�ti
Tréninky skupiny malých d�tí (od ro�níku 2006 a starší) budou 

probíhat stejn� jako v lo�ském školním roce 1x v týdnu. Za�ínáme 
v pond�lí 12. 9. 2011 v 15:00 hodin. Bližší 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. 

Sou�asn� op�t p�ipravujeme sportovní odpoledne, která se budou konat vždy ve �tvrtek. I o nich najdete 
bližší informace na www.skvrbno.cz.  

Ing. Jitka Krätschmerová,  Sportovní gymnázium Vrbno p. P. 

PO ROCE OP�T MEDAILE PRO CYKLISTY SG VRBNO
Pravideln� získávají cyklisté ze Sportovního gymnázia ve 

Vrbn� pod Prad�dem medaile z Mistrovství �eské republiky. Po 
Petrušovi, Dlužanském, Markosovi a Lasákovi se letos poda�ilo 
vybojovat st�íbrnou medaili ze srpnového Mistrovství �R, které 
se konalo v st�edo�eské P�íbrami,  Petru Hamplovi (Mapei 
Ka�kovský). Spolu se svými týmovými kolegy získal tuto 
medaili v  �asovce  družstev,   doplnil  ji  9.   místem z    �asovky   
jednotlivc�    a   4.   místem „o galusku“ v silni�ním závod�
jednotlivc�. Svoji výkonnost potvrdil i v mezinárodním závod�
Regionem Orlicka, když vlastní chybou až v poslední etap� p�išel 
o trikot nejlepšího vrcha�e. O m�síc d�íve se tento závodník 
nominoval na Mistrovství Evropy, které se konalo v Itálii, 
bohužel tento závod nedokon�il z d�vodu vysokých teplot. 

Reprezenta�ní výjezdy Tanase Markose a Petra Hampla doplnil vynikajícím výkonem odchovanec ACS Drak 
Vrbno Lubomír Petruš, který získal trikot nejlepšího vrcha�e v elitním silni�ním etapovém závod� „Vyso�ina“, 
umíst�ní doplnil druhým místem v poslední etap�. Vid�t jde i nová�ek mezi studenty SG Vrbno Rostislav 
Brokeš, který je aktuáln� na 2. míst� v celorepublikovém seriálu Kolo pro život.  

Seznámení s nová�ky cyklistické skupiny SG Vrbno prob�hlo v �ervenci na soust�ed�ní na Rejvízu.  Tohoto 
soust�ed�ní se zú�astnilo 6 nových adept� cyklistiky, kte�í se do �ad student� za�adí v zá�í.  

Na sklonku srpna se ve Vrbn� pod Prad�dem konal P�ebor SCM v �asovce, který po�adatelsky zajiš�ovalo 
KOVO Praha a ACS Drak Vrbno, podporu  
poskytla     Hospoda    „Radka“     v       Železné 
a Autodoprava Krahulec. Místní SCM Vrbno se 
umístilo na 3. míst�, když ve složení Jakub 
Rohá�ek, Št�pán Petruš, Klára Škopcová, 
Veronika P��onková, Ji�í Petruš, Antonín Lant, 
Tanas Markos a Jakub Wágner zaostali za 
závodníky SCM Brno a SCM Kovo Praha. 

Zá�í cyklist� SG Vrbno prob�hne ve znamení 
posledních závod� �eského poháru v silni�ní 
cyklistice, zahájena je již i p�íprava na podzimní 
cyklokrosovou sezónu. Do t�etího ro�níku se 
rozjede i oblíbený TRIVALLIS CUP, na který 
vás všechny srde�n� zveme. 

 Za SG VRBNO Alena Mlyná�ová 
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Máme pro Vás �ešení! Akademie Jana Amose Komenského v Bruntále nabízí možnost jednoletého 
pomaturitního studia angli�tiny ve školním roce 2011/12. B�hem studia zvládnete jazyk tak, že m�žete složit 
mezinárodní  jazykové zkoušky. Navíc studenti, kte�í maturovali v roce 2011, pobírají i nadále rodinné p�ídavky 
a mají další sociální výhody. Studium je vhodné i pro ženy na MD a ostatní zájemce, kte�í se cht�jí rychle nau�it 
cizí jazyk.  

Pro podniky i ve�ejnost organizujeme kurzy angli�tiny, n�m�iny, francouzštiny, ruštiny, italštiny i špan�lštiny 
na všech úrovních s možností složení certifikát�. Nabízíme tlumo�ení a p�eklady (i se soudním ov��ením). 

M. M�rková 
Více informací na www.sweb.cz/akademie.bruntal 
e-mail: akademiebruntal@seznam.cz, tel.: 554 717 951, 603 856 077 

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 2011. V následujících tabulkách vám p�inášíme 
n�kolik údaj� z naší meteorologické stanice. 

  

     

Nedostali jste se letos na vysokou školu? 

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

�erven
den hodina hodnota

teplota max 22.6 16:02 27,1°C
min 25.6 2:21 6,1°C

rychlost v�tru 23.6 0:18 5,4m/s
náraz v�tru 30.6 11:38 11,6m/s
srážky m�sí�ní 84,4mm

za den 22.6 15,6mm
za hodinu 29.6 18:00-19:00 13mm

�ervenec
den hodina hodnota

teplota max 9.7 15:05 27,8°C
min 17.7 3:20 7,8°C

rychlost v�tru 3.7 7:14 4,9m/s
náraz v�tru 22.7 11:11 13,4m/s
srážky m�sí�ní 160,8mm

za den 21.7 34,4mm
za hodinu 10.7 3:00-4:00 19,6mm

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Srážky v �ervnu [mm] 24,8 47,4 23,3 69,2 45,9 37,4 114,7 52,5 84,4

Srážky v �ervenci [mm] 67 22,9 72,2 26,3 38,9 89,9 47,7 86,2 160,8
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 
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Název p�ednášky:  

BENIN – Afrika
KDY:   �tvrtek 8. zá�í 2011 
KDO:  Pavel Novotný

Zveme vás na cestu po západní Africe. Spole�n�
navštívíme stát Benin a poznáme život a tradice kmene 
Otammari. O své zkušenosti a zážitky z cest se s námi 
pod�lí Pavel Novotný, který p�ímo u kmene Otammari 
strávil celý jeden rok.

Název p�ednášky:  

BOLESTI ZAD
KDY:   �tvrtek 22. zá�í 2011 
KDO:   MUDr. Petr Gloza  
                 Primá� rehabilita�ního odd�lení 

Co všechno m�že zp�sobovat bolesti zad? Je možná 
víc p�í�in, než o kterých víte. Ne všechny lze úsp�šn�
ovlivnit, ale ty, které jsou nej�ast�jším zdrojem potíží, 
ano! A doslova platí, že �ím d�ív, tím líp.  

V p�ednášce se dozvíte nejen to, jak tyto nejb�žn�jší 
problémy s páte�í vzniknou, ale i vše podstatné o jejich 
lé�b� a prevenci. V krátké dob� samoz�ejm� není 
možné dané téma beze zbytku vy�erpat, proto bude 
také ponechán prostor pro diskusi. 

Na záv�r obou p�ednášek budou jako obvykle p�ipraveny ochutnávky vzork�  
zdravých pokrm� spolu s recepty. 

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

Vstup volný.

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás p�ipravuje následující  
p�ednášky na m�síc zá�í 2011 
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Na Drakov� se v �ervenci konala velkolepá akce Lesní slavnost Lapk� z Drakova a Dny Les� �R. Na 
slavnostech se nejvíce vy�ádily d�ti. 

Slavnost Lapk� z Drakova, je už každoro�ní tradicí. Oblíbená akce i letos p�ilákala velký po�et návšt�vník�. 
Pobavit se p�išly zejména rodiny s d�tmi. Všichni si mohli projít nau�nou razítkovací hru, poslechnout si 
p�íjemnou muziku a ochutnat spousty dobrého jídla. Nechyb�ly ukázky z historie a bájí, které pat�í mezi hlavní 
body slavností. Organizáto�i navíc p�ipravili zbrusu novou sout�ž Drakovský plavá�ek.  

D�ti si prošly nau�nou razítkovací hru 
S Vandrovní knížkou Lapk� z Drakova sbíraly d�ti spole�n� s rodi�i razítka za spln�né úkoly v nejr�zn�jších 

sout�žích  a  hrách.  Na  osmi  zajímavých  stanovištích  se  postupn�  seznámily  se  sk�ítky  ve  Zlaté   kuželn�, 
s  tajemstvím lesa, d�tským rybolovem, vodníkem ze Slu�ího potoka, rytí�i, lapky, lesní galerií, rýžováním zlata 
a také s tkalcovnou na Rejvízu. Pro všechny zú�astn�né sout�žící to byla p�íjemná letní procházka. Další sout�ž 
�ekala p�ímo na �ece �erná Opava, která Údolím Lapk� z Drakova protéká. Úpln� nová sout�ž  Drakovský 
plavá�ek prob�hla v režii Spolku P�átel Vrbenska a vrbenských dobrovolných hasi��. Pointa hry spo�ívala v tom, 
že každý p�ihlášený sout�žící obdržel �íslo, které bylo uvedeno i na žlutém mí�ku a v ned�li je po�adatelé pustili 
po proudu �eky. Dole pod splavem pak �ekali hasi�i, kte�í mí�ky z vody op�t vylovili. Vyhrál ten, jehož mí�ek ke 
splavu doplul nejrychleji. Sout�žilo se v kategoriích d�ti a dosp�lí. Malí výherci si pak s radostí odnášeli ceny 
v podob� odznak� a tri�ek. V kategorii dosp�lých zvít�zili hasi�i, kte�í si odnesli malou be�ku piva. Tu pak ale 
p�edali do dražby, jejíž výt�žek putoval do kasi�ky organizátor� akce. 

Zajímavé vystoupení p�edvedly na Drakov� skupiny rytí��, kejklí�� a lapk�. Diváci na nich mohli o�i nechat, 
když sledovali souboje a roztodivné kejkle. Na své si p�išli také milovníci historie, které ohromila st�edov�ká 
st�elnice a historický koloto�. P�kná podívaná se návšt�vník�m naskytla p�i pohledu na práci �ezbá�e, zru�né 
�emeslníky, ková�e, farmá�e a jarmare�ní prodejce. Zaujala je nap�íklad experimentální tavba železa v replice 
st�edov�ké d�evouhelné huti. ,,Na Drakov� to bylo skv�lé. Nejvíce se mi líbilo tesání do d�eva, protože výtvory 
byly moc p�kné a bylo vid�t, že to je náro�né na zru�nost,“ ocenil �ást bohatého programu ú�astník slavnosti 
Martin Beránek. ,,Stejn� jako každý rok m� pot�šilo, že se tady sešlo strašn� moc lidí a potkal jsem spoustu 
známých“ liboval si Martin Beránek. Po�et návšt�vník� byl letos opravdu neskute�ný. ,,V sobotu se akce 
zú�astnilo více než osm tisíc d�tí a dosp�lých. V ned�li pak p�išlo více než �ty�i tisíce lidí,“ prozradil p�edseda 
Spolku P�átelé Vrbenska a hlavní organizátor této oblíbené akce Karel Michalus. 

Pro všechny návšt�vníky drakovské slavnosti bylo p�ipraveno bohaté ob�erstvení a velká tombola s okamžitou 
výhrou. Pro dobrou náladu hrály hudební skupiny Škrpál z Vrbna, Kelt Grass Band Stránské, Rabussa P�erov, 
Talisman z Vrbna, Letokruhy P�erov, Country Wagon z Krnova a flašinetá�i. 

Studio STA o.s. | Radek Vráblík 
Více na portálu www.studio-sta.cz

Pod�kování partner�m, pomocník�m, sponzor�m a dárc�m tomboly: 
Nadace OKD,Moravskoslezský kraj, L�R s.p., Lesní správa M�sto Albrechtice, L�R s.p., Karlovice, L�R 

s.p., Jeseník, M�sto Vrbno pod Prad�dem, Obec He�manovice, Obec Karlovice, Obec Ludvíkov,  Ji�í �ížek - 
Farma BELLAMA, Fa Mihakov Krnov, Lázn� Karlova Studánka, ACTAEA Karlovice, Advanced Plastics s.r.o. 
– Husgvarna, Václav Warisch – maso uzeniny Krrnov, Št�pán Václavík a farma BOVINE z He�manovic, Ruman 
Milan Zlaté Hory, Ing. Petr Gross s.r.o., RIDEX s.r.o. Vrbno p. Pr. Radovan Korch Vrbno p. Pr., Tiskárna 
Zubalík Vrbno p. Pr., Prad�dský lesní závod a.s. Vrbno Miloslav Pa�ák Vrbno p. Pr., POLYKEMI s.r.o. Vrbno p. 
Pr., Tomáš Svoboda YACHTSPORT Slezská Harta, Technické služby Vrbno p. Pr., Klí�ová Nad�žda Vrbno p. 
Pr., TWI spol. s.r.o. Vrbno p. Pr., Sklárna MATES Mnichov, Sklárna JAKUB Mnichov, Sklárna TOMI Vrbno, 
hotel STONE Vrbno p. Pr., Doprava Karel Zemánek z Mnichova, Vzduchotechnika Kamenský Vrbno p. Pr., Fa 
Halen s.r.o. Zlaté Hory, Ing. Arch. Igor H. Kr�má�, Elektro Krupa Vrbno p. Pr., Mepac CZ - pobo�ka Vrbno p. 
Pr.,  Plasty Urbánek Vrbno p. Pr., Doprava Drmola Vrbno p. Pr., Aleš Remeš, Miroslav Krupa , Zdravotní služba 
HORI Vrbno p. Pr., TEXTIL Monika Šev�íková, Lékarna MAGNUS, Krahulec Jaroslav Vrbno p. Pr., PROPOS 
Vrbno p. Pr., Drogerie REMI, David Valach, Rybá�ství Žalák Mnichov, FIDES Bruntál, ZV KOVO Advanced 
Plastics, Kosmetika Tua Bella – Putnerová, Kosmetika Lan�iová, Nehtové studio Eva �eperová, Cykloservis Petr 
Chre�o, Penzion Prad�d Vrbno p. Pr. 

D�ti hledaly poklad u sk�ítk� ve Zlaté kuželn� a poušt�ly po �ece žluté mí�ky 
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Zvláštní pod�kování pat�í: 
Nadaci OKD a Hejtmanovi Moravskoslezského kraje, M�stu Vrbno pod Prad�dem, Obci He�manovice, IC 

m�sta Zlaté Hory, Obci Karlovice, Obci Ludvíkov, pracovník�m L�R s.p., Lesní správy M. Albrechtice, Jeseník 
a Karlovice, Kate�in� Ko�í, firm� Maso V + W, s. r. o. -  David Warisch Krnov, Jirkovi �ížkovi, Št�pánu 
Müllerovi, Pavlu Michálkovi z Krnova, Št�pánu Václavíkovi a farm� BOVINE z He�manovic, Pavlu 
Kamenskému z Vrbna, Ing. Arch. Igoru H. Kr�má�ovi, Gabriele Kotasové ze Zl. Hor, Vojenské zotavovn�
Ov�árna, Policii �R obvodnímu odd�lení M. Albrechtice a Vrbno p. Pr., �len�m Mysliveckého sdružení z Vrbna 
pod Prad�dem, rybá��m z Vrbna, �lenkám Sdružení zdravotn� postižených z Vrbna, vrbenskému klubu 
MOTOCLAN,  všem našim kamarád�m z KP Zlatých Hor, Spolku pro rozvoj Rejvízu a mediálnímu studiu 
S.T.A  o.s., Krnov, kte�í nám pomohli a k dobrému ohlasu.   

D�kujeme �len�m Spolku P�átelé Vrbenska, kte�í akci p�ipravili, a našim tradi�ním pomocník�m, vrbenským 
hasi��m, firm� MEPAC CZ, služb� HORI, zdravotník�m místní skupiny ��K, pracovník�m TS z Vrbna a našim 
tradi�ním pomocník�m Bá�e Strnadelové, manžel�m Ba�íkovým, manžel�m Fabiánovým, Karlu Zemánkovi, 
Martinu Matelovi, Jirkovi Šev�íkovi, Štefanu Kopil�ákovi,  Janu Lackovi, Davidu Kretkovi a všem kamarád�m 
z Klubu turist�. D�kujeme i Královské �okolád� manžel�m P�ebindovým z Ostravy a nakonec díky nejlepší 
po�ádkové �et�, Jitko Stiborová, Blanko, Zby�ku  a Lukáši - díky, díky, díky.  
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Hudebn� zábavná akce k zakon�ení léta - Dlouhá noc v Ludvíkov� se op�t velmi vyda�ila. Bohaté a hlavn�
slune�né  odpoledne  organizáto�i  obohatili  p�ekonáváním  netradi�ních  rekord�  v  plivání  lískovým  o�echem 
a fazolí do dálky a hodem vejcem dvojic. Sout�ží se zú�astnili d�ti a dosp�lí z mnoha míst celé �R a tak se na 
soupiskách objevili sout�žící z Prahy, Brna, Haví�ova, Olomouce, Polska, Vrbna a Ludvíkova. D�ti se také 
vy�ádily v po�ádné šleha�kové bitv�. �okoládovou melu nám ochotn� a zdarma p�ipravila cukrárna „Královská 
�okoláda“ manžel� P�ebindových z Ostravy, d�kujeme. Všichni obdivovali mladé tvá�e, které se zdatn� vydaly 
do bitvy, ze které odcházeli spokojen� celí umazaní šleha�kou a �okoládou.  

Letos dobrým zpest�ením programu byl také „Cirkus trochu jinak“ s klauny na ch�dách a živou sochou. Tento 
zábavný tým zázra�n� všechny d�ti p�itahoval, protože práv� pro n� si p�ipravil úžasný program i s d�ev�ným 
koloto�em. Zajímavé akrobacie, žonglování a vtípky p�edvád�li klauni všem d�tem a sklidili obdiv i u dosp�lých 
návšt�vník�.  

Pro mlsouny  nechyb�l  lahodný  kotlíkový  guláš.  Na  akci  se v sout�ži „Párty Guláš“ st�etly �ty�i týmy a to 
z obce Ludvíkov, polského spolku „Sami sobie“ z obce Wilamowice Nyskie, Sdružení Prad�d zdravotn�
postižených ob�an� Vrbenska a také tým složený z �len� Spolku P�átelé Vrbenska a TJ Sokol Vrbno pod 
Prad�dem.  Pro  hodnotící  komisi,  v   zastoupení   Ji�ím   Kure�kou   z   Krnova,   šéfredaktorem   bruntálského 
a krnovského Deníku Daliborem Otáhalem, paní Koubkovou, panem Talíkem a Michalusem, to nebylo v�bec 
lehké vybrat ten nejlépe ukucht�ný guláš. Nakonec to letos vyhrál spole�ný tým Spolku P�átelé Vrbenska a TJ 
Sokol Vrbno pod Prad�dem, vedený šéfkucha�em Dušanem Wagnerem s manžely Dudíkovými.  

Po  celou   dobu  zábavného   odpoledne   nás   bavily   hudební  skupiny  Country  Wagon  Krnov,   
eb�i�ák 
a Škrpál z  Vrbna pod Prad�dem, cimbálová muzika Opavští hudci, rocková skupina Maraton z Horního 
Benešova a p�erovská hudebn� tane�ní country skupina Colorédo. Vyvrcholením ve�era pak byla skv�lá oh�ová 
show.  Tak zase za rok nashledanou.

             

Projekt je spolufinancován z prost�edk� ERDF prost�ednictvím Euroregionu Prad�d-Pradziad 

Za Spolek P�átelé Vrbenska, Radek Vráblík
www.pratelevrbenska.webnode.cz

www.studio-sta.cz

Dlouhou nocí lítala šleha�ka a �okoláda 



27. strana

ZPRAVODAJ



28. strana

ZPRAVODAJ

Ob�anské sdružení Prad�d osob zdravotn� postižených okresu Bruntál se zapojilo do spole�ných akcí 
Euroregionu, p�i nichž se seznamuje s životem, prací a zájmovými �innostmi našich polských p�átel.  

S družebním m�stem Glogowek nás spojují vzájemné vztahy již t�etí rok. V letošním roce ob�anské sdružení 
využilo možnosti spolufinancovat setkání z fond� Evropské unie. Okresní výbor navázal na �innost ZOZP Vrbno 
pod Prad�dem a rozhodl se rozší�it spole�nou �innost a uspo�ádat v�tší poznávací setkání. Setkání bylo 
stanoveno na 23. 7. 2011. M�li jsme pon�kud obavy, jestli p�ípravy programu nezkazí nep�íznivé po�así. 
Program m�l kulturní nápl�, spole�ná sportovní zápolení, ale hlavn� rozší�ení vzájemné znalosti obou družebních 
oblastí. 

V sobotu ráno jsme netrp�liv�
o�ekávali p�íjezd host�
z Glogowku. Pro všechny ú�astníky 
byly p�ipraveny chutné sva�iny. 
Dv�ma autobusy jsme odjeli do 
Bruntálu na prohlídku zámku. 
Prošli jsme zámeckými výstavními 
sály,    seznámili    se    s     historií 
a obdivovali velmi krásn� vybavené 
�ásti zámku. Naši p�átelé byli 
p�ekvapeni, chválili nejen interiéry 
zámku, ale i zámecký park. Aby 
hosté dob�e rozum�li výkladu, 
poskytli jsme i p�eklad do polštiny.  

Zásluhou našeho �lena pana 
Pavlíka jsme m�li možnost navštívit 
i další dominantu Bruntálu – kostel 
na Uhlí�ském vrchu a obdivovat 
p�ekrásné �ezbá�ské sochy na 
k�ížové cest�.  

Pro všechny p�ítomné byl po návratu do Vrbna p�ipraven chutný ob�d v restauraci Koliba. Po ob�d� jsme si 
trochu  zasportoval i p�i  sout�žích . Vše bylo provázeno legrací a radostí z úsp�chu. Po vyhodnocení se vít�zové 
i poražení sešli s ostatními ú�astníky v sále. Zde na všechny �ekala oblíbená kapela pana Koša�e. Za�ala zábavná 
�ást odpoledne, poslech hudby, tanec, zp�v polských host� i našich �len�. Celé odpoledne probíhalo v p�átelské 
atmosfé�e. Po chutné piknikové 
ve�e�i z grilu se nikomu ve�er 
necht�lo odcházet. Autobus 
našich host� však již �ekal. 
Museli jsme se rozlou�it, zamávat 
a budeme se t�šit na další tak 
p�íjemná setkání. 

     Všichni si vážíme toho, že 
jsme  dosáhli  na   dotaci   z   EU 
a mohli jsme uspo�ádat tak 
plnohodnotné setkání. 
Uv�domujeme si, jak si s našimi 
p�áteli rozumíme i p�es jazykové 
bariéry a t�lesné i zdravotní 
problémy.  

Za OS Prad�d osob zdravotn�
postižených  

Marie �udovská       

P�átelství p�es hranice 
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Spole�n� s obyvateli Domova pro seniory Vrbno jsme navštívili Vrbenské slavnosti po�ádané letos v rámci 
výro�í 400 let povýšení Vrbna pod Prad�dem na m�sto. Z celého programu nás nejvíce zaujalo vystoupení 
brn�nské Morav�nky, p�i kterém jsme si s chutí zazpívali nám známé písni�ky. Ani prom�nlivé po�así nás 
neodradilo podívat se, co všechno nám slavnosti nabízely, nebo� už z dálky nás lákala sm�sice v�ní.  Nešlo 
odolat v�ni pe�ených klobás, které jsme zapili zlatavým mokem. N�kte�í si lah�dky koupili i na cestu, protože 
jsme na p�epravu obyvatel m�li objednaný bezbariérový autobus, který nám usnadnil snadn�jší manipulaci 
imobilních obyvatel. Z reakcí našich obyvatel bylo z�ejmé, že kdo se této kulturní akce zú�astnil, v žádném 
p�ípad� nelitoval. 

V hudebním duchu pokra�ovala i �ervencová kavárni�ka, na kterou nám p�ijel zahrát a zazpívat hudební 
soubor Viola z Olomouce. Po�así bylo teplé a slune�né a tak vystoupení probíhalo na zahrad� domova, kde si 
obyvatelé mohli užít nejen slune�ních paprsk�, ale i p�íjemn� strávené dopoledne s programem Pod tou naší 
starou lípou, kde zazn�ly písni�ky Hašlera, Vejvody, Vacka a dalších. Bylo to pro nás p�kný hudební i citový 
zážitek. 

Rozhodnutím  Rady  m�sta Vrbno pod Prad�dem byla snížena ubytovací kapacita Domova pro seniory Vrbno 
o jeden t�íl�žkový pokoj. Ten bude po stavebních úpravách sloužit našim obyvatel�m jako dílna volno�asových 
aktivit. Díky dv�ma okn�m a novým proskleným dve�ím vedoucí p�ímo na zahradu bude uživatel�m nabízet 
v�tší komfort a prosv�tlen�jší prostor. Stávající ergoterapeutickou dílnu budeme nov� využívat jako 
spole�enskou a návšt�vní místnost, kde budou mít obyvatelé bydlící v p�ízemí možnost sledovat v klidu a teple 
televizi namísto sezení u hlavního vchodu.  

M�síc srpen nabízel jen málo slune�ných dn�, proto jsme mohli využít pouze jeden den k spole�nému 
 odpolednímu posezení u táboráku, kde samoz�ejm� nesm�ly chyb�t opékané špeká�ky, chleba a ho��ice. 
Nezbývá nám než doufat, že t�mto aktivitám bude p�át krásný podzim, který nám umožní  více takových 
spole�n� strávených chvil u táborák�.  

Petra Perdulová, Domov pro seniory Vrbno 

    

Prázdniny v Domov� pro seniory Vrbno - Mnichov 
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Pod pirátskou vlajkou se plavili tohle léto d�ti z Klubí�ka a jejich další kamarádi. Celotáborovou hru rozehráli 
na lesním palouku ve Ž�árském Potoce na Rýma�ovsku hned za�átkem �ervence a i když mo�e odtud bylo 
daleko, vody a dobrodružství si užili ažaž � To když se p�ihnaly ob�í dešt� a blesky s hromy a táborový tým 
rozhodl  podvakrát  o  evakuaci  tábora  do  nedalekého  rekrea�ního  st�ediska  Relaxa.  Tu  vedou  báje�ní  lidé 
a kamarádi zvyklí nabídnout pomocnou ruku, když je toho práv� t�eba. Když za kadibudkami v bou�i spadl smrk 
a do strom� za kuchyní práskl blesk, byli táborníci už dávno v bezpe�í. 

Tábory s Klubí�kem neznají nudu. N�kdy se d�ti bezelstn� ptají, kdy že kone�n� budou mít chvilku volna. 
Tolik, co doma u po�íta�e, ho tady nikdy nemají a mít nemohou, hra st�ídá hru a sout�že ur�ují postup 
celotáborové hry a p�ibližují její finále. 
N�kdy se nápady rodí za pochodu. T�eba 
sout�ž, kdo uhádne, �í jsou které nohy. To si 
vedoucí vykasali nohavice a na hole� �i 
lýtko napsali fixem pat�i�né �íslo. Pak se 
skryli za dlouhý kus celty, aby z nich byly 
vid�t jen ty nohy. Sout�žily i prve 
vysmažené ku�ecí nožky a veselo tu bylo 
k popukání � Prima byly výpravy do 
jesenických les� i nízké lanové centrum, 
které mezi kmeny smrk� za podsadovými 
stany navázali Pátek s Mírou.  

Táborový tým letos op�t vedla Petra 
Zelová se skv�lou partou vedoucích – 
Petrou, Šermi a Ku�etem, instruktory Lá�ou, 
Kamínkem, Sylvou, Micinou, programovou 
vedoucí Šárkou, do party pat�í také kucha�i 
Macina se Zde�kem,  technický pracovník 
Kámen �i no�ní hlída�i Kid a Zehny a ur�it�
také zdravotník. Tím byl letos vrbenský dobrovolný hasi� Lá�a Jelínek. Bylo i jeho zásluhou, stejn� jako týmu 
z táborové kuchyn�, že pracovníci hygieny znovu, opakovan� na tábo�e nenašli závadu, p�estože tady není 
zázemí s objektem, tekoucí pitnou vodou a elekt�inou.  

Mít takový tým je základ všeho, protože na tábo�e pobývají vedle d�tí zdravých také jejich vrstevníci 
vyžadující zvláštní pé�i. Letos tu byly dv� d�ti se speciálními ko�árky a holemi, d�ti s mentálním postižením, 
epilepsií �i d�ti hyperaktivní. „Dík pat�í celému týmu za skv�lý tábor a starostlivost o našeho Marka. Dívali jsme 
se na fotky, d�cka si pobyt ur�it� velice užily. Moc d�kujeme, co pro d�ti d�láte,“ poslala Klubí�ku pod�kování 
paní Vidovencová z Prahy. Letošní tábor byl v po�adí dvanáctý (více na www.klubickobruntal.wbs.cz). Sdružení 

rodi�� a p�átel zdravotn� postižených d�tí 
Eva sídlící v Karlovicích, které provozuje 
vrbenský klub Klubí�ko, pro jeho po�ádání 
získalo grant m�sta Bruntálu. Využilo 
p�itom    také    prost�edk�    od   sponzor�
a výt�žek z aukce po�ádané letos v rámci 
skv�lého m�stského plesu Vrbna pod 
Prad�dem. Všem svým p�íznivc�m moc 
d�kujeme za podporu správné v�ci. 

Dnes už p�emýšlíme o zam��ení 
celotáborové      hry      pro      p�íští      rok 
a p�ipravujeme v Klubí�ku podzimní 
program. Ur�it� v n�m z�stane prostor i pro 
setkání táborník� a jejich vedoucích, kte�í 
d�v�ata a kluky dokážou nau�it v krátkém 
�ase hodn� praktických v�cí. T�eba jak 
p�ežít v p�írod� a p�itom jí neškodit.  

Jak báje�n� prožít prázdniny? T�eba s piráty. 
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  Mgr. Alena Kiedro�ová 
      Foto: Jan Blažek (Ku�e)  

Mé pod�kování 
Jsem ob�anskou Mnichova a cht�la bych vám n�co napsat a zmínit se o našem 

seniorském domov� v Mnichov�. M�la jsem p�íležitost navštívit tento ústav a v��te, že 
jsem se nesta�ila divit, jaké to tam mají nádherné. Mohu to posoudit, protože jsem tam byla n�kdy p�ed 15 lety, 
tak jsem vid�la tu velikou zm�nu, jakou tento domov provedl. A to velikou zásluhou jejich paní �editelky 
Žaludové,  na  kterou  jsem  slyšela  i  od  obyvatel,  kte�í  tam  žijí z jakéhokoliv d�vodu, jenom samou chválu. 
A nesmím opomenout ani personál, který má zásluhu na dalších souvislostech s touto nelehkou prací. Paní 
�editelka m� velice ochotn� provedla t�mito prostory a ukázala mi pokoje, ve kterých spokojen� leželi lidé. Mají 
nádherné  výzdoby,  na  kterých  se  podílejí i kulturní zam�stnanci. Také mají krásné kulturní po�ady, kde 
sout�ží v r�zných disciplínách p�ipravených jejich schopnostem, v kavárni�kách, které po�ádají každý m�síc. 
Toto mohu potvrdit vlastní p�ítomností. Za toto pat�í veliký dík paní �editelce Žaludové. Já p�eji všem 
obyvatel�m tohoto ústavu hodn� zdraví a paní �editelce hodn� úsp�chu v jejích plánech, o kterých m�
informovala, že ji ješt� �ekají.  

Ji�ina Franková, Mnichov  

Výlet na Velký Roudný (780 m n.m.) je vhodný pro všechny generace. 
Sopku Velký Roudný zná jist� každý. Osamocený vrchol výrazného kuželovitého tvaru 

nelze p�ehlédnout, zvláš� když na vás vykoukne na n�kolika místech d�ív, než stihnete 
dojet do Bruntálu.  

K sopce se dostanete práv� p�es Bruntál, odkud pokra�ujete ve sm�ru na Olomouc. Za Valšovem odbo�íte 
vlevo  na  Novou  Plá�.  Dojedete  do  obce  Roudno  a  zaparkujete  na  malém parkovišti asi 500 m nad vesnicí, 
u informa�ní tabule na úpatí hory.  

K vrcholu vás dovede zelen� zna�ená trasa, dlouhá málo p�es jeden kilometr. Stoupá do kopce zatravn�nou 
strání a již z cesty se m�žete široce rozhlížet do krajiny. K zdolání víc jak stometrového p�evýšení na krátké 
vzdálenosti jsou t�eba dobré nohy a zdravý dech. Ale ned�ste se, potkali jsme tady dokonce i mladý pár 
s d�tským ko�árkem.  

Samotný vrcholek je sice zalesn�ný, p�esto krásný. Ur�it� zaujme stolový kámen, o n�mž si m�žete na míst�
p�e�íst poutavou pov�st. Objektem zájmu se po té stane kapli�ka na protilehlém konci vrcholu, nejspíš poz�statek 
po zaniklé k�ížové cest�. Jediným dochovaným zastavením k�ížové cesty je to poslední, nacházející se v t�sné 
blízkosti kapli�ky. Spo�inout m�žete na lavi�kách kolem ohništ� a vy�kat, až rozhlednu, postavenou v roce 2007, 
opustí návšt�vníci p�ed vámi. Vystoupat na ni si mohou troufnout i ti, kte�í mají fobii z otev�ených kovových 
rozhleden mobilních operátor�. Tahle rozhledna je d�ev�ná a na její vyhlídku se dá pohodln� dostat po zdolání 
sedmdesáti dvou schod�.   

Listárna 
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Z rozhledny uvidíte v jihozápadním sm�ru nejvyšší horu Nízkého Jeseníku Slune�nou. I z té výšky vypadá 
nenápadn�, ale poznáte ji podle vysíla�e na jejím vrcholu. Budete-li se od vysíla�e o�ima pomalu pohybovat ve 
sm�ru hodinových ru�i�ek, spat�íte zá�iv� bílou siluetu kostela na Uhlí�ském vrchu, nenápadn� se rýsující obrysy 
kostela na vrchu Anenském, celý h�eben Hrubého Jeseníku s Petrovými kameny a samoz�ejm� také Prad�d. 
Bezpe�n� rozeznatelný je vrchol Vysoké hory nad Vrbnem a nejvyšší vrchol v tomto sm�ru, Medv�dí vrch. 
M�žete se pokochat pohledem na obec Roudno s kostelíkem, nacházející se p�ímo pod rozhlednou nebo na vodní 
hladinu  Slezské Harty. V jejím t�sném sousedství objevíte jediný poz�statek po obci Karlovec, barokní kostel 
Sv. Jana Nepomuckého. Fascinující je pohled na dlouhou, od vody do kopce šplhající obec Rázovou. I když m�j 
vý�et zdaleka není úplný, skon�íte pohledem u vysíla�e a dvou v�trných elektráren na Veselském kopci nad 
m�ste�kem Odry. A nezapome�te si všimnout zvone�ku, visícího nad ochozem rozhledny. Jeho rozdovád�ní 
pot�ší p�edevším vaše ratolesti.  

Na cest� zp�t, jen pár km odtud, lze doporu�it p�íjemnou zastávku v rekrea�ní obci Nová Plá�, na b�ehu 
západní �ásti p�ehrady. Musím ale upozornit, že se tu nepo�ítá s parkováním. Kousek za mostem se nachází 
p�j�ovna lod�k. Pokud se vám tady poda�í zaparkovat (dále je zákaz vjezdu), m�žete si ud�lat asi dva km 
dlouhou procházku k výše zmín�nému kostelíku na katastru bývalé obce Karlovec. Stavba, jediná tady u vody, 
budí respekt. Když sestoupáte pod kostelík nad hladinu p�ehrady, m�žete pohledem do zdejší krajiny pot�šit oko 
i duši. Snad odnikud neuvidíte tak okouzlující obraz Velkého Roudného, hrd� se ty�ícího na pozadí vodní nádrže. 
Na záv�r se m�žete zastavit v p�íjemném prost�edí penzionu U Jelena, který je tady, v Nové Pláni, vybudovaný 
z kaple.  

K rozhledn� p�idávám krásný text Bed�icha  
Ludvíka z televizního po�adu  
Rozhlédni se, �lov��e. 

Rozhlédni se, �lov��e, 
Než ti život mezi prsty ute�e. 
Opus� svoji rodnou pec 
A vylez si s námi n�kam na kopec 
Všechny tvoje problémy 
Strasti, žaly, migrény ti vy�eší 
Jen rozhledny. 

Rozhledny se tím netají 
Že nás lidi rádi mají 
Blaník a Kle�, Sn�žník a D�d 
Tolik krásy nelze nevid�t 
Všechnu tíhu na duši 
Všechny slzy osuší ti rozhledna pohledná 

Nabízí své ochozy 
Na nich nejsme jenom malí, ubozí 
Z nich lze volat do kraje: 
„Lidi, podívejte, tohle krása je!“ 
Rozhlédni se, �lov��e… 

Z knihy Jan Nouza: 
 Rozhledny na prahu 21. století  

Velký Roudný od kostela  
v Karlovci 

tabule u parkovišt�
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Helena Rusková 

  2. 9. -  Koncert: Hudba sv�ta od 19:00 v Libuši - Karlova Studánka 
  4. 9. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
  5. 9. -  vernisáž výstavy A. Mina�ík - malba a plastika, D. Chládek - samorosty a um�lecká kova�ina,  
 DDSŠ - prezentace projektu Zlaté ru�i�ky - 15:30 hod - St�echa. Výstava potrvá do 13. 10. 2011  
  5. 9. -  Jazykový kurz všechny skupiny - informativní sch�zka, 17:00, St�echa 
  5. 9. -  Tan�íme zumbu od 14:30 na Orlíku - Karlova Studánka 
  8. 9. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma Benin - Afrika - p�ednáší Pavel Novotný   
             - 18:00 hod - St�echa 
  9. 9. -  Sinaj - písni�ky Evy Henychové od 19:30 - v Hudební hale  - Karlova Studánka 
11. 9. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
12. 9. -  Angli�tina Callanova metoda pokro�ilí, (Ing. Zaoralová) 17:00-18:30 St�echa 
12. 9. -  Angli�tina pro mírn� pokro�ilé (Mgr. Van�a) 17:00-18:30, St�echa 
13. 9. -  Pedig pro pokro�ilé - Oválná dna, oválná víka - 9:00 - 11:00 hod - St�echa 
14. 9. -  Pedig pro pokro�ilé - Kulatá dna a víka, nové vazby - 9:00 - 11:00 hod - St�echa 
15. 9. -  Pedig pro pokro�ilé - Pletené konvi�ky, lahvovníky - 9:00 - 11:00 hod - St�echa 
15. 9. -  Univerzita t�etího v�ku - zahájení a p�ednáška Vstup do problematiky - právo, význam právních 

 disciplín aneb co by m�l každý v�d�t - p�ednáší JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. - 15:30 hod - St�echa 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� na zá�í 

vrchol z rozhledny 
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15. 9. -  Angli�tina Callanova metoda za�áte�níci (Ing. Zaoralová), 17:00-18:30, St�echa 
15. 9. -  Do Estonska nejen za losy od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
16. 9. -  sch�ze MO KS�M - 16:30 hod - St�echa 
16. 9. -  Ve�er operetních melodií od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
17. 9. -  Vrbenské babí léto - po�ádá TJ Sokol Vrbno p. P. - fotbalový oddíl - areál fotbalového h�išt�
  - od 10:00 hod 
17. 9. -  vernisáž výstavy výtvarník� Miriam Polá�kové Št�pánové a Aleše Polá�ka z T�chonína  
 - 17:00 hod - Art galerie Penzionu U �eky Karlovice. Výstava potrvá do 11. 11. 2011  
17. 9. -  Hornické slavnosti - Karlova Studánka 
18. 9. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
19. 9. -  Angli�tina Callanova metoda pokro�ilí, (Ing. Zaoralová) 17:00-18:30 St�echa 
19. 9. -  Angli�tina pro mírn� pokro�ilé (Mgr. Van�a) 17:00-18:30, St�echa 
19. 9. -  Tan�íme zumbu od 14:30 na Orlíku - Karlova Studánka 
20. 9. -  Pedig pro pokro�ilé - Oválná dna, oválná víka - 9:00 - 11:00 hod - St�echa 
21. 9. -  Pedig pro pokro�ilé - Kulatá dna a víka, nové vazby - 9:00 - 11:00 hod - St�echa 
21. 9. -  koncert hudební skupiny KAMELOT - 19:00 hod - St�echa 
22. 9. -  Pedig pro pokro�ilé - Pletené konvi�ky, lahvovníky - 9:00 - 11:00 hod - St�echa 
22. 9. -  Angli�tina Callanova metoda za�áte�níci (Ing. Zaoralová), 17:00-18:30, St�echa 
22. 9. -  p�ednáška Centra život a zdraví na téma Bolesti zad - p�ednáší MUDr. Petr Gloza,   
             primá� rehabilita�ního odd�lení - 18:00 hod - St�echa 
23. 9. -  sch�ze LKŽ - 17:00 hod - St�echa 
23. 9. -  Kytice od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
24. 9. -  „Loupežnická pohádka“ a sout�že - pro d�ti a jejich rodi�e - hraje divadelní spole�nost Arcus Vítkov  
 - 15:00 hod - St�echa  
25. 9. -  církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
26. 9. -  Angli�tina Callanova metoda pokro�ilí, (Ing. Zaoralová) 17:00-18:30 St�echa 
26. 9. -  Angli�tina pro mírn� pokro�ilé (Mgr. Van�a) 17:00-18:30, St�echa 
27. 9. -  Pedig pro pokro�ilé - Oválná dna, oválná víka - 9:00 - 11:00 hod - St�echa 
27. 9. -  akce firmy ZEPTER - 11:00 - 18:00 hod - St�echa 
29. 9. -  p�edvád�cí akce firmy - 9:00 hod - St�echa 
29. 9. -  Pedig pro pokro�ilé - Pletené konvi�ky, lahvovníky - 9:00 - 11:00 hod - St�echa 
29. 9. -  zasedání Zastupitelstva m�sta - 16:00 hod - St�echa 
29. 9. -  Univerzita t�etího v�ku - Rodinné a ob�anské právo, vlastnictví, d�dické právo -p�ednáší  
 JUDr. Jaromír Richter - 15:30 hod - St�echa 
29. 9. -  Angli�tina Callanova metoda za�áte�níci (Ing. Zaoralová), 17:00-18:30, St�echa 
30. 9. -  Pedig pro pokro�ilé - Kulatá dna a víka, nové vazby - 9:00 - 11:00 hod - St�echa 
30. 9. -  �aj o páté - po�ádá LKŽ - 16:00 hod - St�echa 
30. 9. -  Kouzelné melodie mistr� od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
každou sobotu - Promenádní koncert v podloubí u Libuše od 14:00 hod. (do 17. 9.) - Karlova Studánka 
ve �tvrtek a v sobotu - Tane�ní ve�ery s živou hudbou v 19:00 hod. v Hudební hale - Karlova Studánka 

Na�a Trzaskaliková 
St�edisko kultury a vzd�lávání Vrbno p. P.  
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Historie a sou�asnost skupiny Kamelot 
Všechno za�alo v Brn� v roce 1982. Roman Horký a Radek "B��ek" Michal – dva nadšenci, kte�í založili 

kapelu a rozhodli se dobýt sv�t. Život byl o kytarách, písni�kách a hlavn� o energii a radosti. Tak vznikla skupina 
Kamelot. Po�áte�ní tvorba kapely za�adila Kamelot do škatulky "Folk a country", kde je hudební skupina 
za�azena dodnes. Autorem všech text� a skladatelem hudby je zp�vák a leader skupiny Roman Horký, který je 
v sou�asné dob� jediný �len p�vodního Kamelotu. Roman Horký neup�ednost�uje žádný hudební styl. Dává 
svým písni�kám takový kabát, jaký cítí, že jim pat�í. Jednou modern�jší, jednou tradi�n�jší. Sjednocuje je jejich 
spole�ný duch. A práv� proto je dnes velice t�žké skupinu Kamelot žánrov� za�adit. Mnohé z  více než t�í set 
skladeb Romana Horkého p�ipomínají deníkové záznamy nálad a pocit� písni�ká�ovy duše. Kamelot je sv�t 
dynamických  melodií,  životních  myšlenek  a  názor�.  Skupina  Kamelot  dávno  p�ekro�ila hranici žánru Folk 
a Country. Jak sám leader Roman Horký uvádí, když už je pot�eba n�koho n�kam za�adit, sám by pro svou 
skupinu vytvo�il zatím neexistující škatulku "Pop-tramp".  

Nejv�tší úsp�chy a zajímavosti skupiny Kamelot 
Skupina Kamelot má za dobu své existence tisíce úsp�šných vystoupení a koncert�, vít�zství v mnoha 

hitparádách a nespo�et ocen�ní v odborných i diváckých anketách. Kamelot je jedna z mála pravideln�
koncertujících skupin v �eské a Slovenské republice a ve svém žánru právem pat�í k absolutní hudební špi�ce. 

Od svého vzniku vydala celkem 22 alb, 
z nichž 11 z nich bylo ocen�no titulem 
"Zlatá deska", jedno album "platinová 
deska" a jedno "multiplatinová deska". 
Poslední uvedené ocen�ní získalo první 
album s názvem "Zachra�te kon�" za 
96 000 prodaných nosi��. Poslední 
�adové album s názvem "Mo�ská s�l" 
vyšlo v roce 2009. Rok 2009 byl pro 
skupinu Kamelot ve znamení cestování 
a p�ekonávání i zdánliv� nemožného. 
V lednu vycestoval kapelník Roman 
Horký do daleké Austrálie, kde ve 
m�stech  Sydney  a  Melbourne zahrál 
a zazpíval �eským krajan�m žijícím 
v Austrálii. Krátce po jeho návratu 
vyjížd�la skupina Kamelot na své 106 
denní turné, které nikde u nás ani ve 

sv�t� nemá obdoby, b�hem n�hož p�edstavili své nové album "Mo�ská s�l". Tímto "nekone�ným" turné stanovili 
�eský rekord v množství za sebou jdoucích koncert�. B�hem 105 dní odehráli 110 koncert� pokaždé v jiném 
m�st�. V prosinci 2009, pár dní 
p�ed Vánoci, odjel Roman 
Horký, na pozvání generálního 
štábu armády �eské republiky, 
zahrát kontingentu �eských 
voják� sloužících v misích ISAF 
v Afghánistánu a jednotce KFOR 
na území Kosova.  

Sou�asná sestava skupiny 
Kamelot: 

• Roman Horký - kytara  
• Viktor Porkristl - kytara  
• Blanka Šr�mová – zp�v  
• Petr Surý – kontrabas  
• Miloš Hollan – zvuk  
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KULTURNÍ PROGRAM
  2. 9. – Koncert: Hudba sv�ta od 19:00 v Libuši 
  5. 9. – Tan�íme zumbu od 14:30 na Orlíku  
  9. 9. – Sinaj – písni�ky Evy Henychové od 19:30  
             v Hudební hale.  
15. 9. – Do Estonska nejen za losy od 19:30 v Libuši 
16. 9. – Ve�er operetních melodií od 19:30 v Libuši 
17. 9. – Hornické slavnosti 
19. 9. – Tan�íme zumbu od 14:30 na Orlíku 
23. 9. – Kytice od 19:30 v Libuši 
30. 9. – Kouzelné melodie mistr� od 19:30 v Libuši 

Lázn� Karlova Studánka 
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Každou sobotu – Promenádní koncert v podloubí u Libuše od 14:00 hod. (do 17. 9.) 
Ve �tvrtek a v sobotu – Tane�ní ve�ery s živou hudbou v 19:00 hod. v Hudební hale 
Vstupenky na všechny kulturní po�ady se prodávají až na míst� p�ed programem. 

PROCHÁZKA   PO  KARLOV�   STUDÁNCE
Každý �tvrtek v 15:00 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 a p�ihlašování na zájezdy 

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 16:30 hod. od 16:00 hod. modlitba r�žence 
v ned�li v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba r�žence 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE o kulturních programech a zájezdech najdete  v týdenní nabídce na plakátech a  
výv�skách v Libuši i v obci. 

Informace jsou dostupné také na internetu www.k.studanka.cz
Jolana Burgetová, kulturní referent 

KINO 

  2. 9. 2011 v  17:30 a ve 20:00 hod - LIDICE - Vstupné 70,- K�, Bioscop, p�ístupný od 12 let, p�vodní zn�ní 
  3. 9. 2011 v  17:30 hod. - PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA - Vstupné 70,- K�, Falcon,  
        mládeži p�ístupný, �eský dabing 
  9. 9. 2011 ve 20:00 hod. - RYCHLE A ZB�SILE 5 - Vstupné 60,- K�, Bonton film, p�ístupný od 12 let,  
        �eské titulky 
10. 9. 2011 v  15:00 hod. - HOP (PRO D�TI!) - Vstupné 40,- K�, Bonton film, mládeži p�ístupný, �eský 

        dabing 
16. 9. 2011 ve 20:00 hod. - ŽENY SOB� - Vstupné 60,- K�, Bonton film, p�ístupný od 15 let, �eské titulky 
17. 9. 2011 v  15:00 hod. - KUNG FU PANDA 2 (PRO D�TI!) - Vstupné 50,- K�, Bonton film, mládeži 

        p�ístupný, �eský dabing  
23. 9. 2011 ve 20:00 hod. - JANA EYROVÁ - Vstupné 60,- K�, Bonton film, p�ístupný od 12 let, �eské 

        titulky 
30. 9. 2011 v  17:30 hod. - HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - �ÁST 2 - Vstupné 70,- K�, Warner 

        Bros, do 10 let nevhodný, �eský dabing 
- - - - -  

7. 9. 2011 v 17:30 hod. 
RUDNÝ (Goldtour) – cyklistický závod (�asovka) - Start v 17:30 u autobusového nádraží. 

8. 9. 2011 v 17:00 hod. 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ELENY VALERIÁNOVÉ - V Galerii SNOP M�stského muzea  

17. 9. 2011 
POU� T
Í NÁROD� - 10:00 Poutní místo Panny Marie Pomocné. Ve 12:00 hod. Mše svatá. 

17.9.2011 

ECKÝ VE�ER - Od 19:30 hod. v zahradní restauraci Hotelu Minerál.

24. 9. 2011 v 17:00 hod. 
KONCERT VE FARNÍM KOSTELE - Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.  

28. 9. 2011 
DEN OTEV
ENÝCH DVE
Í SKAUTSKÉ KLUBOVNY - 13:00 hod budov� ZUŠ  

Kulturní a sportovní akce ve Zlatých Horách 
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30. 9. 2011 - 2. 10. 2011 
SLEZSKÉ VLASTIV�DNÉ SYMPOZIUM - podrobný program na www.zlatehory.cz. 

1. 10. 2011 
ZLATOHORSKÝ TREKING - Tradi�ní turistický pochod 15, 25, 50 km. Start v MIC Zlaté Hory od 8:00 do  
                  10:00 hod. Od 6:00 hod. prezentace na 50 km. 

5. 10. 2011 
SVOBODA (Goldtour) – cyklistický závod (�asovka) - Start v 17:00 hod. K�ižovatka nad ZH (ZH- 
       Mikulovice-Rejvíz) 

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, tel.: 554 712 765 
21. 9. 2011 v 19 hodin  
Chudák Harpagon - Divadelní spole�nost Josefa Dvo�áka 
Hrají a zpívají: Josef Dvo�ák, Radka Stupková, Dagmar Schehrová, Adéla Zejfartová, Markéta Hrubešová,  
Rostislav Trtík a Milan Duchek. Režie Josef Dvo�ák a Radka Stupková. 

29. 9. v 19 hodin 
Ander z Košic - Humorista a lidový vyprav��. Zábavný po�ad. Vstupné 90,- K�

Areál m�stského parku v Bruntále 

3. 9. od 17 hod. hudební altán v m�stském parku 
Deep Inside - poprocková kapely z T�inecka - po�ádá k�es�anské sdružení Tesalonika.  

23. 9. od 9 hod. po celý den v m�stském parku 
Den sportu a sociáln� prevence - Akci po�ádá m�sto Bruntál ve spolupráci se sportovním klubem Bruntál.  
P�ipraven jsou sout�že, orienta�ní b�h, streetballové turnaje.   

24. 9. od 15 – 17 hod. hudební altán 
Koncert dechových soubor� Bruntál a Prudnik - vstup volný 

Salla terrena bruntálského zámku 
10. 9. od 13 hod.  
Bruntálské indiánské léto - 9. ro�ník multižánrového hudebního festivalu žánr�.  
Vstup 100 K�,  do 15 let 80 K�.  

Muzeum v Bruntále 

1. - 30. 9. – výstava Jak se rodí ve�erní�ek  
11. 9. - Oslavy Dn� evropského kulturního d�dictví
po celý m�síc - Zámecká expozice p�edstavující 27 sál� reprezenta�ního 1. patra s p�vodní  
                         výzdobou i za�ízením 
po celý m�síc - 
emeslo má zlaté dno - muzejní expozice o vývoji a stavu �emesel v našem 
                         regionu na p�elomu 19. a 20. století 
po celý m�síc - P�íroda Bruntálska - muzejní expozice p�edstavující geologickou stavbu,  
                         flóru a hlavn� faunu celého regionu 
Všechny tyto výstavy a expozice je možno navštívit denn� od 9 do 17 hodin. 

Hrad Sovinec 
17. a 18. zá�í  
Jest�áb potulného trubadúra - Sokolnické  slavnosti. Více na webu: www.sovinec.cz

Spole�enský d�m Bruntál 
17.  9.  od 9 hod.  
Veletrh zdraví – Den pro celou rodinu 

Kultura v Bruntále 
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KRNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2011

úterý 13. zá�í - ned�le 18. zá�í 
18:30 hodin – Kino Mír 70 - Záznam p�enosu opery AIDA z Metropolitní opery v New Yorku 
st�eda 14. zá�í 
19:00 hodin - Koncertní sí� sv. Ducha - Úvodní koncert ZUŠ Krnov – Písn� z mapy sv�ta
�tvrtek 15. zá�í 
16:00 hodin – Hotel Pepa: Daniela Waldhans – violoncello 
18:00 hodin – Synagoga - koncert polského souboru staré hudby 
pátek 16. zá�í 
11:00, 12:00 a 13:00 h. – Rieger-Kloss Varhany - Den otev�ených dve�í – prohlídky s výkladem 
17:00 hodin – Varhanní koncert 
14:00 – 21:30 hodin - Hlavní nám�stí - Prudnický dechový orchestr s mažoretkami/, Krnovská cimbálová  
muzika/ Xindl X/ ERA Band/, kapela Kryštof s Richardem Kraj�em 
22:00 hodin – Kofola music club - Made in 60  ́- After party 
sobota 17. zá�í 
10:00 – 21:30 hodin - Hlavní nám�stí - Dechový orchestr mladých/Permanent Jazz/BigBand Krnov/Ivan Hlas  
s triem/, Ripe for Blues/Kofe-In/Dana Vrchovská s bandem Ji�ího Urbánka/ Petra Jan� se skupinou Golem 
ned�le 18. zá�í 
19:00 hodin – M�stské divadlo Krnov - Záv�re�ný galakoncert Oblíbené písn� a šansony v doprovodu  
Janá�kovy filharmonie Ostrava, zp�vák Martin Chodúr s kapelou, zp�va�ka Radka Fišarová s triem 

P�edprodej vstupenek od 1. srpna / www.khskrnov.cz

M�STSKÉ DIVADLO
Mikulášská 21 

st�eda 7. zá�í v 18:30 hodin 
KONCERT MLADÝCH - Spole�ný koncert žák� partnerských škol Gymnázia Krnov, Gymnázia Friedberg  
(SRN) a smíšeného p�veckého sboru Lycea Głubczyce. Koncert se koná u p�íležitosti �esko-n�mecko- 
polského týdne v Krnov�. 

ned�le 18. zá�í v 19:00 hodin 
ZÁV�RE�NÝ GALAKONCERT KRNOVSKÝCH HUDEBNÍCH SLAVNOSTÍ 
1. �ást - MARTIN CHODÚR SYMPHONY SESSION
Martin Chodúr – zp�v, Kapela Martina Chodúra, Janá�kova filharmonie Ostrava, Dirigent Oskar  
Rózsa
 2. �ást - SV�TOVÉ ŠANSONY
Radka Fišarová – zp�v, Jana Bezpalcová – akordeon, Vladimír Strnad – klavír, Janá�kova filharmonie  
Ostrava, Dirigent Jan Ku�era
Vstupné: 330, 290 a 250 K�

�tvrtek 29. zá�í v 19:00 hodin 
Emil Artur Longen: DEZERTÉR Z VOLŠAN - komedie 
Hraje: Divadelní spole�nost J. Jurištové Praha. V hlavní roli Old�ich Navrátil 
Vstupné: 250 a 230 K� (d�ti a studenti sleva 50 %). 

Kultura v Krnov�
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V první �eské cyklistické lize se 
objevuje stále v�tší po�et odchovanc�
vrbenské cyklistiky. Šestnáct let se 
tam v roli spurtéra drží Zden�k 
Mlyná�. Letos v týmu Focus Znojmo 
má ješt� „práci“ navíc, v po�átcích 
závodu se „stará“ o co nejlepší pozici 
pro vrcha�e Lubomíra Petruše, což je 
vid�t na snímku z „Vyso�iny“, kde 
jede L.Petruš v zeleném vrcha�ském 
trikotu a vedle v �erném je práv�
Z.Mlyná�. Na druhém obrázku je zase 
ve  spurtu (nakonec  úsp�šném)  za 
Fr. Rabo�em  na kritériu v Tábo�e. 
Tam se zase L. Petruš spolu 
s ostatními „stará“ o nejlepší pozici 
pro spurt. 

Ale jsou vid�t i jiní cyklisté, kte�í 
prošli vrbenským Gymnáziem. Na 
dalším obrázku je v po�átcích úniku 
David Dvorský, který za�íná 
cyklistickou kariéru v týmu Whirlpool 
Hradec Králové opravdu velice dob�e.                                                     

Lubomír Tome�ek plynule 
p�echázel z orienta�ních sport� do 
cyklistiky.  Nap�ed  v  Silesii  Orlové 
a te� už n�kolik let ve Formanu Nový 
Ji�ín. V Jeseníkách ješt� jezdí za Zhor 
Team a poda�ilo se mu vyhrát ve 
Vidnav�. Práv� profil trati ve Vidnav�
je jako kdyby ur�en pro taha�e typu 
Trochty, Lanta a práv� Luboše 

Tome�ka. Zbytku cyklist� ujeli a do cíle p�ijeli s velkým náskokem. Na Velké cen� Formanu v Novém Ji�ín�
dokázal ješt� slušn� spurtovat. Dalším, kdo má co do �in�ní s vrbenskou cyklistikou je jeho oddílový kolega 
Dominik Hynek. Zajel již hodn� dobrých výsledk�, již by to cht�lo n�jaké vít�zství. 

První liga 
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A jsou tu ješt� dva, kte�í už 
mají p�ed sebou jen poslední 
m�síc cyklistického mládí a po 
30.zá�í už mohou zkoušet 
proniknout mezi Elitu.  Je to Petr 
Hampl, který na sebe výrazn�
upozornil dlouhým únikem na 
závod�      Regionem      Orlicka 
a Tanas Markos, který má už 
delší dobu jisté angažmá ve 
Spart� Praha. Petr Hampl je také 
cyklokrosa� a tak za�íná elitní 
kariéru už v zá�í na �eských 
pohárech  v cyklokrosu, kde jde 

o nominaci do reprezentace a ú�ast na Sv�tových pohárech. 
                                                   www.acsvrbno.estranky.cz    

Dne 18.6. 2011 se na kurtech tenisového oddílu Vrbno pod Prad�dem uskute�nil  další ro�ník kvalitního 
prestižního tenisového turnaje ve �ty�hrách. Turnaje se zú�astnilo 25 p�edem nahlášených pár�, které byly 
rozd�leny dle výkonnosti do �ty� skupin, kde sehrály zápasy každý s každým na 5 vít�zných gam�. První dva 
páry z každé skupiny pak postoupily do Hlavní sout�že všichni ostatní do sout�že Út�chy. 

V obou sout�žích se pak hrálo  vy�azovacím zp�sobem, kdo prohrál dohrál . 
A zde jsou výsledky:  
Hlavní sout�ž: Douda Václav ml., Jure�ka Petr – Švábik Zbyn�k, Ožana Marek 
Sout�ž út�chy: �EPERA Ji�í, Kropá�ek Roman – Van�k B�etislav, Houfek Ji�í 
Vít�zové jsou zvýrazn�ni. 

I když byly obavy, jestli vydrží po�así, nakonec se všechno povedlo ke spokojenosti všech zú�astn�ných, 
v�etn� divák�. Více fotek na: www.tjsokolvrbnopodpraddedem.estranky.cz (tenis). 
                     

Zahájení                                                                                     

       
                                                                                                                                        

   

     

Memoriál Bed�icha Opatrného a Pavla Holého 
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 Hlavní sout�ž: Ožana, Švábik, Jure�ka, Douda             Sout�ž út�chy: Van�k, �epera, Houfek, Kropá�ek 

Za výbor TO Igor Žemba 

Ve dnech 5. resp. 6. 8. 2011 se na kurtech tenisového oddílu Vrbno pod Prad�dem uskute�nila výjime�ná 
akce.  V  rámci  oslav  400  let m�sta Vrbno p. Prad. zorganizoval TO akci „24 HODIN TENISU“. Akce za�ala 
5. 8. 2011 v 16:00 hod. turnajem tenisových nad�jí (žáci). Turnaj odehrálo 6 žák� systémem každý s každým. 

Po�adí: 1. Darmovzal Dominik, 2. Otipka Martin, 3. Darmovzal Denis. 
Oficiáln� byla akce zahájena ve 20:00 hod.starostkou m�sta paní Kudelovou a p�edsedou TO panem Valentou.  
Ve 20:30 hod za�al no�ní turnaj dosp�lých ve �ty�hrách, kterého se zú�astnilo 30 hrá��. Turnaj probíhal ve 

dvou skupinách systémem každý s každým. Nejlepší 4 dvojice z každé skupiny pak hrály systémem K.O.  Turnaj 
nakonec vyhrála dvojice Mízner Jan, Merta, která ve finále porazila dvojici Douda V. ml, Soporský I. st.    

Ve 22:00 hod. obohatila program také asi 30 – ti �lenná skupina žen, která p�edvedla cca. v 30 min.,co to je 
„ZUMBA“.  Po ní si to vyzkoušela také asi 20 – ti �lenná skupina muž�, ovšem s mén� estetickým provedením.  

Celá akce byla úsp�šn� ukon�ena v sobotu v 16:00 hod. hromadným odpo�ítáváním  posledních 10 vte�in. 
Byla  to  první  akce, zorganizovaná TO v noci. Zú�astn�ní hrá�i, ale i p�ítomní diváci, byli spokojeni nejenom 

s  úrovní  tenisového  um�ní,  ale  i  s  ob�erstvením. Nechyb�ly klobásy, pe�ené kýty, gulášová polévka, kolá�e 
a nápoje, ale hlavn� výborná atmosféra a nálada. I proto se no�ní turnaj do budoucna stane nedílnou sou�ástí 
akcí, organizovaných TO. 

Více fotek na: www.tjsokolvrbnopodpradedem.estranky.cz (tenis) 

Oficiální zahájení:  
pátek 20:00 hod.  
pí. starostka Ing. Kudelová,  
p�edseda TO p. Valenta Z. 

Tenisový oddíl (TO) Vrbno pod Prad�dem - „24 HODIN TENISU“ 
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                       Ú�astníci akce: pátek 20:00 hod.                                             22:00 hod. pátek: „ZUMBA“ 
    

                                                                Konec akce : sobota 16:00 hod. 

                                                                                                           

    Za výbor TO Igor Žemba 
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,,Tolik knih jako knihovna doma mít prost� nem�žete…“ 

… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  VOCELKA, K.:  Soukromý sv�t Habsburk�: život a všední dny jednoho rodu.  Plze�: Plejáda, 2011. 

2.:  LAKOSIL, J.:  Souboj bez vít�ze.  Praha: Mladá fronta, 2010. 
N�mecké p�ípravy na dobývání �s. lehkého opevn�ní v roce 1938. 

3.:  SCHLESAK, D.:  Capesius, osv�timský lékárník.  Praha: Paseka, 2011. 

4.:  MEZNÍK, J.:  Lucemburská Morava: 1310-1423.  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 

5.:  KOVÁ�, D.:  D�jiny Slovenska.  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  SCHNITT, G.:  Quilling pro d�ti.  Ostrava: Anagram, 2011. 
Vyráb�ní z papírových proužk�.Edice Topp.. 

2.:  PEDEVILLA, P.:  Pappmaché a kašírování: pro malé i velké ruce.  Ostrava: Anagram, 2011. 
Edice Topp. 

…z beletrie 
1.:  O´NEILL, A.: 
íše v��nosti.  Brno: Moba, 2011. 
Od té doby, co Napoleon Bonaparte slyšel od dobrodruha Giganta Denona legendu o Komnat� v��nosti, je  

myšlenkami na ni jako posedlý. Kolují legendy, že staroegyptská sí� ukrývá tajemství v��ného života a  

nesmrtelnosti. Je pokládána za klí� k neomezené moci a traduje se o ní, že je vyhrazena pouze t�m nejv�tším  

král�m sv�ta. Zatímco Napoleon vál�í v Egypt�, hledá inteligentní Vivant Denon z jeho pov��ení práv� tuto  

tajuplnou sí�. Kone�n� nadejde onen velký den a Napoleon plný o�ekávání vstupuje do objektu své posedlosti:  

Komnaty v��nosti. Avšak až do konce jeho života jej sužují pochyby, zda se nestal ob�tí podvodu… 

2.: PROCHÁZKOVÁ, L.:  Za Fidelem na Kubu.  Statenice: Millenium, 2011. 
Kniha, kterou o putování Lenka Procházková napsala, je zárove� reportáží i románem o sou�asné Kub�.  

Jména postav jsou sice z pochopitelných d�vod� zm�n�na, ale d�je i prožitky z�stávají zachyceny tak, jak se  

odehrály… 

3.: DÜBELL, R.:  Strážci áblovy bible.  Brno: Moba, 2011. 
Praha 1612. Po smrti císa�e Rudolfa II. vtrhnou na Pražský hrad loupeživé hordy a uko�istí zde nejv�tší a  

nejobávan�jší knihu té doby – �áblovu bibli. O n�co pozd�ji dochází ve jménu �ábla ke strašlivým událostem.  

Jsou p�epadávány kláštery, boj mezi protestanty a katolíky se vyhrocuje. Legendy kolem starého hradu  

Pernštejna v moravských kopcích se probouzejí k životu a lidé hovo�í o tom, že vid�li �ábla, jak se sm�je a  

tan�í. Existuje n�jaká souvislost mezi všemi t�mi strašlivými událostmi a ztrátou tajemného rukopisu? 

 4.:  FOUSEK,, J.:  Deník starého muže.  Praha: Knižní klub, 2011. 
 Fejetony, vzpomínky, úvahy, pocity. 

5.:  GREGORY, P.: �ervená královna.  Frýdek-Místek: Alpress, 2011. 
Margaret Beaufortová, d�di�ka Lancaster�, se nikdy nevzdala víry, že její rod má nárok vládnout Anglii.  

A�koliv se ji bratranec Jind�ich VI. Snaží odsunout na vedlejší kolej s�atkem v odlehlém Walesu, nic nedokáže  

potla�it její ctižádost. Margaret se upíná k nad�ji, že svého syna posadí na anglický tr�n bez ohledu na cenu,  

jakou zaplatí ona i celá Anglie. 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v zá�í 
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6.:  RICHES, A.: 
ímané. Rány na cti.  Praha:  BB art, 2011. 
Sotva d�stojník pretoriánské gardy Marcus Valerije Aquila p�istane u britských b�eh�, je nucen prchat p�ed  

potupnou smrtí , k níž ho nespravedliv� odsoudil mocí posedlý císa� Commodus. V zoufalé situaci slouží mladý  

Marcus pod falešným jménem v nevýznamné cizinecké kohort� �ímského vojska na Hadrianov� valu, bez  

sebemenší nad�je na dosažení spravedlnosti. 

7.:  FURNIVALL, K.:  Tajemství konkubíny.  Praha: BB art, 2011. 
Strhující a d�jov� bohatý p�íb�h o lásce, v�rnosti, zrad� a lidských tragédiích, v n�mž se st�etává nostalgie  

zaniklého aristokratického Ruska s ideály p�edrevolu�ní �íny. Pokra�ování osud� mladé hrdinky Lydie  

z románu Ruská konkubína. 

… pro d�ti a mládež 
1.:  ZANNONER, P.:  Dance!  Praha: Mladá fronta, 2011. 
Dív�í román o tanci, lásce a dospívání. 

2.:  BLOBEL, B.:  Zví�ecí pohotovost. Na stop�. Frýdek-Místek: Alpress, 2011. 
Bimbo a Molle  p�istihnou v pta�í rezervaci pytláka. Když jim hrozí, že by mohly být odhaleny, ute�ou, ale se  

svým zážitkem se sv��í tatínkovi a ten zavolá na policii. D�v�ata se nespokojí jen s úlohou sv�dk� a pátrají dál  

na vlastní  p�st bez ohledu na možné nebezpe�í. 

3.: �TVRTEK, V.:  O Ka�ence a tlustém d�de�kovi. Praha: Albatros, 2011. 
Ka�enka bydlí s tlustým d�de�kem v hezkém domku se zahrádkou. D�de�ek rád sedává v houpací židli doma i  

venku a �eká na Ka�enku, až se vrátí ze školy. A co se jim b�hem roku p�ihodilo? Všechno se prozradí v téhle  

knížce pro malé �tená�e. 

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

/letopo�ty kon�ící �íslem 4 a 9/ 

1269  -  vznik prvních dol� na t�žbu zlata v Mnichov�

1309  -  správce opavského vévodství, Mikuláš I., syn P�emysla Otakara II., byl nucen vzdát se vévodství a 

  odejít ze zem�

1429  -  p�íchod husitských vojsk (jeden oddíl výpravy Prokopa Holého) m�l pro zdejší oblast velký politický i 

  hospodá�ský význam 

1554  -  vypukla op�t morová nákaza, zvaná „�erná smrt“, všechny zasažené p�íbytky musely být spáleny. 

  Úbytek obyvatel zp�sobil úpadek t�žby. 

1624  -  dostav�n prozatímní d�ev�ný kostel arcivévodou Karlem 

1634  -  vyšlo na�ízení na potla�ování protestantismu, rychtá�i dostali za povinnost zabavovat mezi lidmi  

  nekatolické knihy a pálit je 

1664  -  sklárnu v Mnichov� koupil sklá�ský mistr Elias Zenker, v prosperující sklárn� m�li lidé dobré výd�lky

1669  -  smutn� proslulé �arod�jnické procesy se nevyhnuly ve st�edov�ku ani našemu m�stu,  

  6. b�ezna byla upálena za m�stem dvacetiletá dívka, na��ená z �arod�jnictví 

1694  -  velmi neúrodný rok vedl ke zdražení potravin. Lidé pekli chléb a va�ili polévku ze ln�ných semínek. 

  Mnoho jich zem�elo na podvýživu a na r�zné nemoci.  

1709  -  velmi studený rok, sníh ležel ve m�st� více než p�l roku, v lét� zase sucho zni�ilo úrodu 

           -  podle archivu konzisto�e uzav�ela obec Mnichov smlouvu s hroba�em o jeho platu. Za vykopání hrobu 

  pro dosp�lého �lov�ka dostal hrobník 18 krejcar�, pro mladého �lov�ka 12 a pro dít� 8 krejcar�. 

1739  -  11. 11. prudká vich�ice zni�ila hodn� strom� i obytných budov, velmi tuhá zima 

St�ípky z historie - 4. �ást 



51. strana

ZPRAVODAJ

1749  -  ve m�st� z�ízen samostatný poštovní ú�ad, který se nacházel naproti bývalého Domu služeb vedle 

  tehdejší �etnické stanice. Ulice, vedoucí od hotelu Morava k Mnichovu se nazývala Poštovní.  

  K místnostem kancelá�e pošty p�iléhala stáj pro kurýrní kon� a stodola pro píci a další krmivo. 

1754  -  první konskripce – s�ítání lidu ve Slezsku 

           -  pro nedostatek d�íví snižuje panství poddaným nárokové d�íví a stanoví se, že sedlák má dostávat 

  ro�n� jen 6 sáh�, velkozahradník 2 sáhy a malozahradník 2 sáhy 

1759  -  velmi úrodný rok 

1764  -  velmi �asná zima, sníh napadl do výše dom� již po�átkem �íjna 

          -  v Mnichov� z�ízena duchovní správa a fará�i byl p�id�len kaplan, který mu pomáhal 

1784  -  v lét� velká povode�, která zni�ila všechny mosty a n�kolik dom� poblíž �eky 

1794  -  velmi mírné zimy tém�� bez sn�hu, stromy kvetly velmi brzy 

1809  -  na stravu a na ubytování voják�, kte�í se zde zdržovali, musely p�ispívat také obce, které hradily asi 

  t�etinu náklad�. 1. 3. odjelo z Vrbna do Opavy nov� vytvo�ené a vybavené družstvo. 

1814  -  koncem �ervna velmi silný mráz zp�sobil mnoho škod na polích 

1819  -   op�t povodn�, velmi teplé léto 

1829  -  10. 6. - 12. 6. veliká povode�, už v �ervenci padal sníh, 15. 10. bylo již  –36°C, úrodu nesta�ili ob�ané 

  sklidit, velmi hladový rok 

1834  -  velké polomy zp�sobily místy úplnou devastaci les�, jinak p�íznivý rok, výborná úroda 

1844  -  byla postavena nová tzv. �íšská silnice do Bruntálu –And�lské Hory –Vrbna -Zlatých Hor, až do té 

  doby se jezdilo do Bruntálu po tzv. Poštovní silnici, která vedla z nám�stí ve Vrbn� Žižkovou ulicí na 

  Suchou Rudnou 

          -  zima byla bez sn�hu, koncem b�ezna napadlo spoustu sn�hu, domy byly úpln� zasypány, byly až  

  �ty�metrové záv�je  

          -  29. 9. vysv�cen nov� postavený kostel 

1849  -  2. 7. veliký požár, vyho�elo celé nám�stí a v�tší �ást dnešní Bezru�ovy ulice, sho�elo 58 dom�  

  a 47 stodol, také obecní ú�ad a škola  

1854  -  15. 2. v�trné smršt� a zima, v lét� 20. 8. povode�

1864  -  20. 1. veliké hromobití, postrašení lidé o�ekávali konec sv�ta.  

         -  Anton Heider založil továrnu na dráty, nýty a �et�zy (pozd�jší LNH) 

          -  došlo k odd�lení obcí Železná a Mnichov 

1869  -  1. 9. z�ízen ve Vrbn� c. k. (císa�sko – královský) okresní soud., c. k. berní a depozitní ú�ad, notá�ství  

  a c.k. �etnická stanice 

          -  na St�ední Opav� vybudována pila pod firmou Feik a Grohmann, která o n�co pozd�ji p�echází do 

  majetku Josefa Nitzsche  

1874  -  založení dobrovolného hasi�ského sboru

1879  -  v kv�tnu padal sníh, 6. 7. op�t velká povode�

1884  -  v lednu byl na obloze dob�e viditelný let komety, 15. �ervna obrovská pr�trž mra�en a povode�

1889  -  dostav�na chlapecká škola na Bezru�ov� ulici, dnešní budova �.3 ZŠ Vrbno,  v roce 1890 

  zahájena stavba dív�í školy.  Vyu�ovacím jazykem byla n�m�ina.  

          -  Ferdinand König z�ídil továrnu na zpracování korku – „špuntárnu“ 

1899  -  velmi mírná zima, již v polovin� ledna kvetly  na loukách kv�tiny  

         -  11. 6. byla otev�ena d�tská školka, dnes soukromý objekt na ul. Bezru�ova 
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1904  -  velmi suchý rok, studny tém�� vyschly, bída a hlad 

1909  -  mírná zima, v lét� veliká vedra, vyschly studny a prameny; ve m�st� bylo n�kolik p�ípad� zhoubných 

  neštovic 

1914  -  po�átek 1. sv�tové války p�ijalo obyvatelstvo m�sta pom�rn� klidn�

1919  -  zprost�edkovatelna práce p�eložena z obecního ú�adu do t�locvi�ny 

1929  -  velmi dlouhá a tuhá zima, mráz dosahoval až -40°C, velké záv�je znemožnily dopravu na delší dobu 

1934  -  byla otev�ena první �eská jednot�ídní menšinová škola, vyu�ovalo se v prvním poschodí nyn�jší  

  t�locvi�ny TJ Sokol a po prvním u�iteli nese jméno ulice Krej�ího 

1944  -  17. 7. došlo k prvnímu leteckému náletu na m�sto, n�kolik leh�ích bomb spadlo do prostoru dnešní 

  Bezru�ovy ulice 

1949  -  založení jednotného zem�d�lského družstva a ustavení Komunálních služeb m�sta Vrbno ve Slezsku 

1954  -  22. 9. byl zm�n�n název našeho m�sta z Vrbno ve Slezsku na Vrbno pod Prad�dem (mezi dalšími 

  návrhy bylo Vrbno u Bruntálu a Vrbno nad Opavou) 

1964  -  3. 2. nov� otev�ena mate�ská škola na Jesenické ulici, tehdy MŠ SeMDZ, od roku 1992 je z�izovatelem 

  M�sto Vrbno pod Prad�dem 

1969  -   stávka v místních závodech, která m�la p�ipomenout události roku 1968 

 -  v �ervnu vyhlášena Chrán�ná krajinná oblast Jeseníky 

 -  v noci z 19. na 20. zá�í zasáhl klub LNH požár, který zni�il jevišt�, vybavení sálu, balkónu i p�ísálí, 

     znehodnotil osv�tlovací za�ízení i vzduchotechniku 

1974  -  dokon�eno sídlišt� na Husov� ulici 

1979  -  10. 5. otev�eno nové nákupní st�edisko v centru m�sta o rozloze 1488 m2 nazvané symbolicky  

  „Centrum“, ale ujal se název „Globál“ 

          -   v zim� kruté mrazy, v kv�tnu velké sucho, sklize� sena byla jen 50% a obilí 66% 

1989  -   „sametová revoluce“, také v našem m�st� za�íná etapa postupných zm�n 

          -   ke konci roku žilo ve m�st� 6950 obyvatel, z toho 3514 žen 

1994  -  v ZK LNH se konal I. ro�ník hudebního festivalu, po�ádaný Smíšeným p�veckým sborem Vrbno pod 

  Prad�dem s mezinárodní ú�astí P�veckého sboru z Rakouska 

1999  -   od 1. 2. Ve�ejný Internet v M�stské knihovn� Vrbno  

         -   zahájena privatizace bytového fondu m�sta 

          -  ve Vrbn� pod Prad�dem vyrostla nová prodejní budova „Tržnice“ 

          -  plynofikace místní �ásti Mnichov 

2004  -  v únoru se st�hovali první senio�i do dvou nov� postavených Dom� s pe�ovatelskou službou   na ulici 

  Husov� �.p. 626 a 627 

          -  byl vybudován nový kruhový objezd 

          -  ve dnech 11. a 12. 6. se konaly první volby do Evropského parlamentu 

          -  nejoblíben�jší knihou v �R, ale i v M�K Vrbno se stala sága J. K. Rowlingové „Harry Potter“ 

2009  -  z finan�ních d�vod� zastavena výroba ve sklárn� Crystalex a.s., pobo�ka Vrbno. Sklárna byla založena 

  v roce 1860. 

          -  2. 9. slavnostn� otev�en park D�tský sv�t, který provozuje MŠ Jesenická 

          -  13.- 14. 10. nenadálá sn�hová kalamita, která napáchala velké škody, nap�. jen na pozemcích m�sta 

  padlo 55 strom�
P�ipravila Hana Jank�
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02. 07. 2011 Alena Šebková (Zlaté Hory) + Miroslav Langer (Vrbno p. P.) 
09. 07. 2011 Monika Zají�ková (Karlovice) + Jaroslav Vacula (Vrbno p. P.) 
22. 07. 2011 Tereza Pato�ková (Vrbno p.P.) + Tomáš Balcárek (Bruntál) 
23. 07. 2011 Alena Rázková (Rokycany) + František Vaško (B�asy) 
30. 07. 2011 Lucie Kosnovská + Kamil Chovan�ák (oba Vrbno p. P.) 
06. 08. 2011 Andrea Krupová + Karel Pour (oba Roudnice nad Labem) 
13 .08. 2011 Karin Kapustová + Marek Toman (oba Vrbno p. P.) 
13. 08. 2011 Hana Havlásková + Marek Pospíšil (oba Vrbno p. P.) 

Bc. Dagmar Podešvová 

Melánie   Smr žo vá    Vrbno pod Prad�dem 

Maria Nelly   F u�el o vá  Vrbno pod Prad�dem 

Eliška   Pl áš ko vá    Vrbno pod Prad�dem 

Veronika   Vaš ko vá     Vrbno pod Prad�dem 

Nela   Ur bánko vá    Vrbno pod Prad�dem 

Dana Tománková 

 Rudolf   Bl um Vrbno pod Prad�dem 

 Alžb�ta   Mi c hal � í ko vá Vrbno pod Prad�dem - Železná 

Dana Tománková 

 Viera   Vr áno vá  Karlova Studánka 

Radka Chudová 

Uzav�ená manželství 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

„Po�ádnou porci zdraví promíchej s velkou dávkou radosti ze života.  

P�idej optimismus, po�ádné balení št�stí a nezapome� na špetku humoru.  
Podávej s dobrou náladou a vychutnávej u sklenky kvalitního vína. 

Dne 6. srpna 2011 oslavila své 40. narozeniny 

paní Iveta Trníková 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší a mnoho št�stí s novou láskou, kterou te� prožíváš,  
Ti ze srdce p�eje tvoje maminka, dcery Michaela a Sabinka,  

bratr Petr s rodinou, babi�ka Mi�unková 
 a celá rodina Mi�unkova z Vrbna.  
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Vzpomínáme 

„�as plyne dál a nevrátí, co vzal. Jen bolestné vzpomínky  
a v o�ích slzy zanechal“. 

Dne 30. srpna 2011 jsme vzpomn�li 7. 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. 

Dne 7. srpna 2011 vzpomeneme 8. smutné výro�í úmrtí 

paní Marie Teocharidu 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomíná sestra Sofie.  

Dne 5. zá�í 2011 vzpomeneme 11. smutné výro�í,  
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,  
tatínek, d�de�ek, tchán, strý�ek a prad�de�ek 

pan Jan Tomek 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Kdo jste ho znali, v�nujte mu, prosím, tichou vzpomínku s námi. 
S láskou stále vzpomínají manželka Marie, syn Ji�í s rodinou  

a dcera Jana s rodinou. 

„Odešel od všeho, co m�l tak rád a nesta�il nikomu sbohem dát“. 
Dne 8. zá�í 2011 vzpomeneme 9. 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.  
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„T�žko se s Tebou lou�ilo, t�žké je bez Tebe žít,  
láska však smrtí nekon�í, v srdci T� stále budeme mít“.   

Dne 24. zá�í 2011 vzpomeneme 1. smutné výro�í, kdy nás navždy opustil  

pan Štefan Fábel 
z Vrbna pod Prad�dem – Železná. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka V�ra,  
syn Pavel a dcera Ivana s rodinami.  

Dne 18. zá�í 2011 by se dožil 80 let 

pan Ing. Josef Svoboda 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka,  
syn Petr a dcera Eva s rodinami. 

„Z�stáváš v naší mysli celý �as, jak bys jen odešla a m�la se vrátit zas“. 
Dne 25. zá�í 2011 vzpomeneme 10. smutné výro�í úmrtí 

paní Karly Schmidtové 
z Vrbna pod Prad�dem – Železná. 

Zárove� v zá�í vzpomeneme jejích nedožitých 75 let. 
S láskou vzpomínají d�ti s rodinami. 

„Žádný �as není tak dlouhý, aby dal zapomenout“. 
Dne 26. zá�í 2011 vzpomeneme 13. 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�kují rodi�e a sestra s rodinou. 
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Prodám byt 3+1, 78 m2 v osobním vlastnictví ve Vrbn�  
pod Prad�dem. Cena 600.000,- tel. 605 368 609. 

Pronajmu nebytový prostor na Bezru�ov� ulici ve Vrbn� p. Pr.   
(bývalá Ve�erka) Tel. 554 752 579 po 19:00 hod. 

„Jana m� necht�la vzít na zámek v Bruntále JK. " 

Inzerce 

„Z�stáváš v naší mysli celý �as, jak bys jen odešel a m�l se vrátit zas“. 
Dne 1. �íjna 2011 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

pana Františka Matouška 
z Vrbna pod Prad�dem.  

S láskou vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami.  

„Odešla jediná na sv�t�, jež nikdy nezradí.  
Na ni nám z�stane nejhez�í vzpomínka.  

Byla to nejdražší, byla to maminka. (J. Seifert) 
Dne 16. zá�í 2011 vzpomeneme nedožitých 90 let  

naší milované maminky, babi�ky a prababi�ky 

paní Ludmily Vašinové 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Kdo jste ji znali a m�li rádi, v�nujte jí tichou vzpomínku s námi. 
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery V�ra, Ludmila a syn Josef s rodinami. 

FRIENDLY  ENGLISH  LESSONS 
Anglická konverzace pro mírn� a st�edn� pokro�ilé 

Angli�tina pro za�áte�níky 

�ítárna 

� malé skupinky, p�átelská atmosféra 
� 200 – 250 K�/h/skupina  (max. 4 lidé) 

� délka kurzu: minimáln� ½ roku 

anglictina.vrbno@seznam.cz T�ší se na Vás Alena Tome�ková
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Vysoká škola podnikání, a. s. v Bruntále vstupuje do dalšího 
úsp�šného roku 

Stejn� jako v uplynulých letech otevírá Vysoká škola podnikání, a. s. další ro�níky 
bakalá�ského kombinovaného studia oboru podnikání. P�ihlášky ke studiu lze ješt�
podat do 13. 9. 2011 elektronicky. Odkaz naleznete na adrese: www.vsp-
bruntal.estranky.cz, nebo na adrese www.vsp-bruntal.cz. Telefonické informace 
dostanete kdykoli na kontaktu: 734/310551. 

Konzulta�ní st�edisko VŠP, a.s (dále jen KS) v Bruntále p�sobí v budov� Základní školy 
a m�stského osmiletého gymnázia, Bruntál, Školní 2 od roku 2004, kdy téhož roku v zá�í 
prob�hla první imatrikulace student�. Zejména pak individuálním p�ístupem ke svým 
klient�m, kte�í na KS studují, se VŠP, a. s. dostala do pov�domí ve�ejnosti jako instituce, 
která své absolventy vybaví kvalitním základem do praktického podnikatelského života.  

Na KS v Bruntále studují studenti kombinovaného studia, které má stejný obsah jako 
studijní obor podnikání v prezen�ní form�. Profesn� orientované kombinované studium je 
ur�eno zejména zájemc�m, kte�í cht�jí získat vysokoškolské vzd�lání studiem p�i 
zam�stnání nebo p�i podnikatelské �innosti.  

V roce 2011 se také konaly již n�kolikáté promoce ve Spole�enském dom�, které a� je 
po�ádala mladá Vysoká škola podnikání, a. s., byly úrovní srovnatelné s n�kterými dalšími 
renovovanými univerzitami. Videa z promocí naleznete také na webu www.vsp-
bruntal.estranky.cz.  

Podstatou studia je vychovávat p�edevším odborníky, kte�í rozumí podnikání jako celku 
ve všech jeho d�ležitých aspektech a souvislostech.  

Výuka - respektive konzultace na KS VŠP Bruntál probíhají jako blokové - m�sí�ní (t�i 
dny    v    m�síci:   pátek,   sobota,   ned�le).   Studium   dává   zna�ný   prostor   tvo�ivým 
a  samostatným  student�m,  protože  rozvíjí  jejich  osobní  p�edpoklady o nové teoretické 
a praktické poznatky v oboru podnikání.  

NEVÁHEJTE S PODÁNÍM P
IHLÁŠKY. MOŽNOST STUDOVAT VYSOKOU 
ŠKOLU P
ÍMO VE VAŠEM M	ST	 STÁLE EXISTUJE! 

Mgr. Jan Vav�ík, vedoucí KS VŠP a.s. Bruntál  
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