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Slovo starostky
Vážení obþané mikroregionu,
v dobČ, kdy vychází náš Zpravodaj, jste se již možná doslechli o tom, že Zastupitelstvo Moravskoslezského
kraje schválilo na svém zasedání dne 21. 9. 2011 slouþení vrbenského Sportovního gymnázia s Gymnáziem
v Bruntále, jehož zĜizovatelem je kraj. Považuji za nezbytné formou informace ve Zpravodaji zdĤraznit, že toto
slouþení neznamená, že by se tĜídy stČhovaly do Bruntálu a školní budova na nám. Sv. Michala zĤstala prázdná.
Škola bude dále vzdČlávat studenty a samozĜejmČ pĜedevším studenty-sportovce ve VrbnČ. VČĜíme, že slouþení
do silnČjšího subjektu pod hlaviþkou Gymnázia Bruntál mĤže pĜinést další pĜíležitosti k rozvoji vrbenské školy.
MĤže to být širší možnost využívání komunikaþních cest pĜi prezentaci školy a nabídce studijních oborĤ nejen
v rámci mikroregionu, regionu, ale celé Moravy. Nabízejí se lepší pĜíležitosti vČtšího celku v „boji“ o dotaþní
prostĜedky EU. Výhodou se mĤže stát i komunikace nejen studentĤ, ale i pedagogĤ v poþetnČjším kolektivu, kde
výmČna zkušeností mĤže úrovni a kvalitČ obou škol jen prospívat. Slyšíme již dlouho kolem sebe informace
o tendencích v Ĝešení problematiky vzdČlávání zejména na stĜedních školách. Ministerstvo školství a tČlovýchovy
snižuje kapacity, pĜijímá opatĜení na zvyšování kvality vzdČlání. Nejenom na Vrbensku, ale v celém státČ
konstatujeme, že dČtí se rodí ménČ a školské kapacity jsou nadmČrné. Nezbývá než respektovat demografii, ale
na druhou stranu využít situaci ve prospČch obþanĤ mikroregionu a výuku ve VrbnČ zachovat v podobČ slouþené
školy. NicménČ jedno minus optimalizace škol pĜece jenom pĜinese. Od záĜí 2012 nebude otevírána 1. tĜídaprima osmiletého gymnázia ve VrbnČ. Studenti souþasných tĜíd nižšího gymnázia však ve VrbnČ dostudují.
Osmiletý studijní obor bude vyuþován pouze na krajském Gymnáziu v Bruntále, (nikoliv ve VrbnČ). Hlavním
dĤvodem je to, že se snižujícím se poþtem dČtí celkovČ logicky klesá i podíl dČtí, které díky svým schopnostem
a studijním pĜedpokladĤm mají pĜed sebou reálný cíl úspČšnČ absolvovat nároþné gymnaziální vzdČlání.
PĜejme proto vedení školy a pedagogĤm gymnázia ve VrbnČ, aby svou pĜíležitost v novém uspoĜádání využili
co nejlépe. Vrbenským studentĤm pĜejeme, aby ukázali svým budoucím bruntálským spolužákĤm, že studovat ve
VrbnČ je výhodou, vždyĢ konkurence se netĜeba bát. Výhoda studovat ve VrbnČ platí obzvláštČ pro sportovce.
VždyĢ podmínky pro provozování sportĤ, jako je cyklistika, sjezdové lyžování, bČžecké lyžování a další, jsou
velmi dobré a napĜíklad rozšiĜováním zasnČžovaného lyžaĜského areálu pod Vysokou horou se budou dále
zlepšovat.
K velkým zmČnám také dojde v oblasti organizace poskytování dávek v hmotné nouzi, organizace podmínek
evidence nezamČstnaných na úĜadu práce. Sice ještČ nejsou k dispozici schválené zákony a vyhlášky, nicménČ
pĜedstavitelé Ministerstva práce a sociálních vČcí a úĜedníci ÚĜadu práce zapojení do reorganizace jsou
optimistiþtí a vČĜí, že se k 1. lednu 2012 celá agenda pĜeklopí do fungujícího systému pĜi úspoĜe úĜedníkĤ,
centralizaci úkonĤ do jednoho výplatního místa, deklarované úspoĜe státních prostĜedkĤ a zjednodušení agend.
RozhodnČ nesdílím s mnohými kolegy, kteĜí se zabývají touto agendou, výše uvedený optimismus. Jsem
pĜesvČdþena, že všichni referenti, kteĜí v novém roce budou poskytovat služby našim spoluobþanĤm, kteĜí jsou
a budou klienty ÚĜadu práce, nadále s plným nasazením. Nezbývá než doufat, že celý nový systém, s novými
programy, postupy, novými kritérii, bude také fungovat. Z mého pohledu samosprávy je mi líto, že se bude mČnit
tĜeba i systém organizace veĜejné služby. Je mi líto, že vČci, které fungují, se takto radikálnČ mČní s nejistými
vyhlídkami o funkþnosti zmČn. KoneckoncĤ mi naprosto chybí odpovČć na otázku, co pĜinesou tyto zmČny
pozitivního pro klienty ÚĜadu práce a také pro celou spoleþnost? Mám þasto pocit, že na kladené otázky se þím
dál þastČji odpovídá tak, že je odpovČzeno na nČco jiného, než bylo podstatou otázky. Vnímáte to také
nČkdy/þasto?
MČjte se hezky a užívejte krásného podzimu
Ing. Helena Kudelová
starostka Vrbna pod PradČdem
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Informace Rady mČsta Vrbno pod PradČdem
V mČsíci záĜí RM projednala následující záležitosti:
RM s c h v á l i l a:
uzavĜení dodatku þ. 5 k veĜejnoprávní smlouvČ mezi MČstem Vrbno pod PradČdem a obcí Karlovice
o výkonu pĜenesené pĤsobnosti v oblasti projednávání pĜestupkĤ, za pĜedpokladu podání Zastupitelstvem
þi Radou uvedených obcí a schválení krajským úĜadem,
výmČnu bytĤ a to mezi Zuzanou Gebauerovou, Husova 248, byt þ.5 o velikosti 1+1 a Danuší Popkovou,
Sadová 500, byt þ. 11 o velikosti 2+1 a dále mezi Petrem Zwienerem, sv. Michala 506, byt þ.5 o velikosti
2+1 a Tomášem Korunou, Husova 248, byt þ.2 o velikosti 1+1.
RM r o z h o d l a:
o vyhlášení zámČru na pronájem pozemkĤ p.þ. 6/2 o výmČĜe 36 690m2 a p.þ. 13/2 o výmČĜe 10 465m2
v k.ú. Mnichov pod PradČdem za úþelem seþení,
o vyhlášení zámČru na pronájem mobilní ledové plochy v areálu TJ Sokol ve VrbnČ pod PradČdem,
na základČ posouzení a hodnocení nabídek na výmČnu oken v bytových domech Bezruþova 418 a 419
pĜidČlení této zakázky firmČ HM – okna a dveĜe s.r.o. Šumperk.
RM o d s o u h l a s i l a:
znČní poptávky k podání nabídek na stavební práce na akci „Vrbenská veĜejnost do škol“
pĜevod práv a povinnosti k bytu þ. 5 v þásti Železná þ.p. 68 z pana Vladimíra Madera na paní
Mgr. Kristinu Maderovou dle žádosti,
se znovu udČlením licence k provozování vnitrostátní veĜejné linkové dopravy na lince Vrbno pod
PradČdem – Vidly – Zlaté Hory,
pĜekop chodníku na pozemku p.þ. 485/1 v k.ú. Vrbno pod PradČdem s podmínkou jeho uvedení do
pĤvodního stavu po dokonþení. Žadatel Ladislav Kováþ, Bezruþova 386,
poĜádání cyklokrosového závodu „ýerná Opava 2011“, konaného 1. 10. 2011.
RM v z a l a n a v Č d o m í:
žádost Technických služeb Vrbno s.r.o o rozšíĜení plochy recyklaþního dvora.
RM p r o j e d n a l a materiály pĜipravené na jednání Zastupitelstva mČsta Vrbna pod PradČdem
dne 22. 9. 2011.
Ing. Lasota Miloš
místostarosta

Zprávy z radnice
Už jen tento mČsíc trvá veĜejná sbírka
S posledním dnem Ĝíjna se uzavírá veĜejná sbírka na ochranu kulturních památek mČsta Vrbna pod PradČdem.
Vyhlášena byla letos v þervnu s cílem soustĜedit prostĜedky na opravu hrobĤ významných osobností, které se
zasloužily o rozkvČt mČsta a jsou pohĜbeny na mČstském hĜbitovČ, a na pokraþování oprav empírového kostela
sv. Michaela. Pokud chcete také vy pĜispČt dobré vČci, mĤžete vhodit svĤj finanþní dar do sbírkové pokladny
umístČné v prvním patĜe vrbenské radnice, nebo jej zaslat na zvlášĢ založený úþet v Komerþní bance
þ. 43-9415080277/0100.
Aby vaše televize nezĤstala nČmá a slepá
Pokud vám 1. listopadu pĜestane fungovat váš televizor, patrnČ jste zaspali þas! Po þeských krajích a jihu
Moravy skonþí 31. Ĝíjna také na severu Moravy a ve Slezsku analogové vysílání televize. Kdo se nepĜipravil na
digitální pĜíjem, zĤstane od listopadu po zapnutí televize bez obrazu i zvuku. Netýká se to nájemníkĤ žijících
v bytových domech mČsta, protože radnice zajistila v objektech kvalitní pĜíjem digitálního vysílání
v dostateþném pĜedstihu. ěada obþanĤ už léta využívá satelitní þi kabelový pĜíjem televizních stanic, pĜípadnČ
má pĜíjem po telefonní lince, a zmČna ve vysílání se ani jich nijak nedotkne. Vy, ostatní, máte už jen poslední
þtyĜi týdny na to, abyste si pĜíjem televize zajistili. Jak na to? Nejlépe vám poradí prodejci televizorĤ a satelitních
pĜijímaþĤ ve mČstČ, nebo se podívejte na internetu na stránky www.digitalne.cz. Odborníci vám poradí, co je pro
váš dĤm a vaši televizi nejlepší a pĜípadnČ také cenovČ nejpĜijatelnČjší. Takovou radu jistČ pĜivítají též naši starší
spoluobþané, kteĜí s moderní technikou obþas ještČ zápasí.
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Vybrat nejkrásnČjší místa je vážnČ tČžké
Vrbenská radnice vyhlásila na jaĜe u pĜíležitosti oslav 400 let povýšení Vrbna soutČž Kvetoucí mČsto. Urþena
je jak obþanĤm, tak organizacím a firmám, které mohou rozkvetlými okny, balkony, terasami i pĜedzahrádkami
aspirovat na vítČze a získat ceny v podobČ poukázek na nákupy v zahradnictví v hodnotČ 1000 Kþ (1. místo
v dané kategorii), 700 þi 500 Kþ (2. a 3. v poĜadí). A to i pĜesto, že se nikdo nemusel nikde pĜihlašovat. Do
uzávČrky tohoto Zpravodaje nebylo rozhodnutí nezávislé soutČžní komise známo, jen to, že nemá rozhodnČ
snadné rozhodování. Krásných míst plných kvČtĤ, harmonických zákoutí bylo v létČ a je i na zaþátku podzimu
v našem mČstČ hodnČ. Nám všem pro radost.
KluzištČ hledá nového provozovatele
Vrbenští radní se shodli, že mobilní kluzištČ ve mČstČ by propĜíštČ mohl provozovat, a tĜeba i lépe, jiný
subjekt. Zda to bude tČlovýchovná organizace nebo jiný zájemce, se teprve ukáže. ZámČr na pronájem kluzištČ
byl pĜed nČkolika dny vyhlášen a mČsto se zavázalo, že bude i nadále na provoz oblíbeného zimního sportovištČ
pro dČti i dospČlé pĜispívat. Uhradí vybranému provozovateli docela významnou þást nákladĤ na elektĜinu. Bez té
se kvalitní led na bruslení nevyrobí a poþasí je dost nejistý partner pro podnikání.
TJ Sokol Ĝeší nedobrý stav šaten
Zastupitelé mČsta na svém posledním jednání rozhodli poskytnout návratnou finanþní výpomoc TJ Sokol ve
výši 300 tisíc korun. Ta umožní Sokolu pokraþovat v rekonstrukci UNIMO bunČk, které jsou v tristním stavu
a nemohly by dále sloužit sportovcĤm. TČlovýchovná jednota už s finanþní podporou mČsta zvládla nejnutnČjší
opravy podlah a stropĤ þásti bunČk, letos potĜebuje ještČ opravit sociální zázemí. Mnoho práce Sokol ještČ þeká,
musí napĜíklad opravit venkovní opláštČní a vymČnit okna.
Pumptrack už se pĜestČhoval
V polovinČ záĜí pĜevezli Vrbenští do partnerského polského mČsta Glogówku dráhu pro freeriderové aktivity
pumptrack, kterou mČsto poĜídilo s využitím dotace z Fondu mikroprojektĤ Euroregionu PradČd. Její pĜepravu
a montáž na vybraném hĜišti základní školy v Glogówku koordinoval vrbenský místostarosta Ing. Miloš Lasota,
sestavování dílĤ ze dĜeva a kovu pĜihlížel chvíli také burmistr Jan Kalamarz a z oken školy snad stovky dČtí.
„I pro Glogówek je pumptrack novinkou, kterou tady cyklisté teprve poĜádnČ vyzkoušejí. NČkteĜí se ptali, zda
jsme pĜivezli skuteþnČ všechny díly, mysleli, že by kolem trati mohlo být ještČ zábradlí. Uvidíme, jak se jim jízda
po trati plné nájezdĤ, záhupĤ a klopených zatáþek zalíbí,“ Ĝekl Ing. Lasota. Pumptrack se do Vrbna vrátí zĜejmČ
až na jaĜe.
Babí léto v lesoparku
Sluneþné dny babího léta lákají do lesoparku stále více návštČvníkĤ. PĜicházejí sem nejen maminky
s pĜedškoláþky, kteĜí milují prĤlezky a další hrací stČny, miminky v koþárcích, ale také senioĜi, procházejí tudy
na svých každodenních toulkách se þtyĜnohými kamarády pejskaĜi. Lesopark tak slouží relaxaci hned nČkolika
generacím obyvatel mČsta, pĜestože dokonþen se vším všudy bude teprve pĜíští rok. Z dĤvodu bezpeþí, ale také
s cílem zabránit zbyteþným škodám nyní radnice nechala vyrobit informaþní cedule, upozorĖující pĜíznivce
koleþkových bruslí þi cyklisty na nevhodnost jízdy po mlatových chodnících. PĜibudou tady též stojany se
zásobníky sáþkĤ pro psí exkrementy.
KrĤþek blíže k novému marketu
Vrbno je o krĤþek blíže k výstavbČ nového marketu. Po více než šesti letech úsilí se investorovi, spoleþnosti
Agile, podaĜilo získat územní rozhodnutí a nyní už usiluje o vydání stavebního povolení. Jak na posledním
jednání Zastupitelstva mČsta potvrdila starostka Ing. Helena Kudelová, investor chce zahájit stavební práce na
jaĜe a prodejna by mohla zaþít fungovat snad už na podzim. Který obchodní ĜetČzec nakonec do Vrbna vstoupí,
bude záviset na dalších jednáních investora s obchodníky. Mohl by to být napĜíklad Penny market.
Mgr. Alena KiedroĖová, odbor vnitĜních vČcí MÚ
Pro upomínkové pĜedmČty a þokoládu do infocentra
V informaþním stĜedisku Impuls ve VrbnČ pod PradČdem u pošty si mĤžete zakoupit propagaþní pĜedmČty
vČnované 400. výroþí povýšení mČsta Vrbna. Jsou to pohlednice s dobovou a souþasnou fotografií našeho mČsta,
mosazné mince leštČné nebo patinované s kostelem Sv. Michaela nebo s Hynkem Bruntálským, sklenČné
koštovaþky s logem 400. výroþí, ale také tĜeba velmi chutné þokolády s fotografiemi našeho mČsta.
Ing. Pavla Müllerová, projektová manažerka MÚ
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Dobrá zpráva o vrbenském podnikání

Centrum sociálních služeb

Výrobce kompostérĤ modernizuje strojový park
První ze šesti nových moderních vstĜikovacích lisĤ na výrobu plastových výliskĤ, v celkové hodnotČ devíti
miliónĤ korun, zaþali v minulých dnech instalovat odborníci z rakovnické Invery v závodČ Jelínek-Trading ve
VrbnČ pod PradČdem. Jedná se o lis s uzavírací silou o výkonu 120 tun. Podle informací Ĝeditele vrbenského
závodu Lućka ýernatoviþe se tato rozsáhlá rekonstrukce stávajícího strojového parku mohla uskuteþnit díky
dotaci ve výši þtyĜ a pĤl miliónu korun z Evropského fondu v rámci tĜetí výzvy programu „Rozvoj“. Druhou
polovinu investice uhradí spoleþnost Jelínek-Trading, která od roku 2002 vrbenskou provozovnu vlastní.
„Strojový park už nutnČ volal po obnovČ,“ zdĤraznil L. ýernatoviþ. Nové moderní vstĜikovací stroje pĜinesou
nejen energetickou úsporu, ale také zvýší kvalitu výliskĤ, þímž sníží vnitĜní ztráty ve výrobČ. V neposlední ĜadČ
zajistí i nárĤst produktivity.
Nosným výrobním programem je výroba šesti typĤ kompostérĤ a kompostovacích sil o objemu od 270 do 900
litrĤ. Zatímco loni Vrbenští dodali svým nejvČtším odbČratelĤm 23 tisíc nádob na kompostování, letos odhadují
nárĤst na 27 tisíc kusĤ. Zhruba šedesát procent produkce pĜitom putuje na export do celé Evropy, ale i do dalších
zemí. NapĜíklad vrbenské kompostéry slouží ke zpracování bioodpadu i majitelĤm rodinných domkĤ
a zahrádkáĜĤm na Kanárských ostrovech.
NehledČ na zvyšující se konkurenci obchodníkĤ s kompostéry na tuzemském trhu, roste objem hromadných
zakázek pro obce a mČsta v ýR, pro nČž bylo od roku 2004 do letošního srpna z Vrbna vyexpedováno celkem
17 tisíc kompostovacích nádob.
Postupné zprovoznČní šesti vstĜikovacích lisĤ bude pokraþovat až do konce pĜíštího roku. Další stroj bude
instalován na jaĜe 2012 a ve VrbnČ už na dalšího moderního pomocníka netrpČlivČ þekají. V minulých dnech
totiž dostali od dvou zákazníkĤ objednávku na dodávku dalších 18 tisíc kompostérĤ K700. Osmadvacet
zamČstnancĤ si tedy na nedostatek práce stČžovat nemĤže. Vedení závodu uvažuje o dalších pracovních posilách.
Mgr. Libuše Miarková, MTA

Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko
•
•
•

Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav PiĖos, privátní psycholog
Právní poradenství – JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou specializací
Sociální poradna – Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotnČ postižené Bruntál

Kde? MČstský úĜad Vrbno pod PradČdem, Nádražní 389, pĜízemí, kanceláĜ þ. 104
Termíny poraden na Ĝíjen 2011:
Psychologická poradna Právní poradna Sociální poradna -

stĜeda 19. 10. 2011
stĜeda 12. 10. 2011
úterý 11. 10. 2011

-

od 13:00 do 17:00 hod
od 13:00 do 17:00 hod
od 12:30 do 14:30 hod

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní MČstského úĜadu Vrbna pod PradČdem
(tel.: 554 795 130).
Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!
Ivana Remešová, DiS.

150

od 20. 8. do 20. 9. 2011
Vybrané události v tomto období:

BČhem letních mČsícĤ tohoto roku dobrovolní hasiþi z Vrbna pod PradČdem zasahovali u velkého poþtu
zásahĤ na likvidaci obtížného hmyzu. BČhem mČsíce srpna to bylo celkem 32-krát a v záĜí se jednalo o 9 zásahĤ.
Letošní rok byl nadprĤmČrný ve výskytu vos a sršĖĤ, což obyvatelĤm našeho mČsta znepĜíjemĖovalo život.
Mimo tuto pomoc jsme také zasahovali u jiných typĤ událostí, nČkteré z nich jsou uvedeny níže:
26. 8. 2011
Pár minut po pravém poledni byli þlenové jednotky Sboru dobrovolných hasiþĤ ve VrbnČ svoláni na
technickou pomoc. Jednalo se o pomoc zdravotnické záchranné službČ se snesením pacienta. Na místČ zásahu
jsme pomocí transportní plachty snesli starší paní ze 6. patra domu, která byla v kritickém stavu, poté si
pacientku pĜevzali do péþe lékaĜi.
6. 9. 2011
Tento den došlo k požáru osobního automobilu zn. Škoda Felicie na výjezdu z mČsta smČrem na Bruntál. Na
místo zásahu byla povolána jednotka dobrovolných hasiþĤ z Vrbna a profesionální jednotka hasiþĤ z Bruntálu.
Místní jednotka byla na místČ první. Provedla prĤzkum a následné hašení vozidla pomocí pČny, poté ochlazování
ohoĜelého vraku a plynové tlakové lahve, jelikož vozidlo jezdilo na LPG.
Po pĜíjezdu profesionálních hasiþĤ byl provádČn následný monitoring místa pomocí termokamery, þímž se
zjistilo, že je vrak již dostateþnČ ochlazen. ěidiþ vozidla vyvázl bez zranČní, jelikož pĜi prvním projevu hoĜení
vozidlo zastavil a vystoupil z nČj.

Text k foto:
Servisní technik Josef Spurný pĜi instalaci vstĜikovacího lisu ve vrbenském provoze na výrobu kompostérĤ.

7. 9. 2011
Další z Ĝady výjezdu jednotky hasiþĤ z Vrbna byla pomoc zvíĜeti z jámy. Jednalo se o psa, který spadl do
plastového potrubí cca 2,5m pod úrovní zemČ. Pomocí technického lana a háku jsme psa vytáhli zpČt.
OndĜej Chalupa
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vozidel v informaþních systémech.
Montáž zabezpeþovacího zaĜízení by mČla být provedena na odborných zaškolených pracovištích.
Kombinace rĤzných druhĤ zabezpeþení výraznČ zvyšuje ochranu pĜed odcizením.

Vozidlo zaþalo pĜi jízdČ hoĜet
Policisté pĜijali vþera 6. 9. 2011 v 08:50 hodin oznámení, že poblíž benzínové þerpací stanice ve VrbnČ pod
PradČdem je vozidlo, které hoĜí. Na místo byla vyslána místní hlídka, která zjistila, že automobil je vybaven
alternativní pohonem na LPG. PĜítomní hasiþi z Vrbna a Bruntálu požár uhasili. PĜi jejich zásahu policisté na
místČ regulovali dopravu. Majitel vozidla policistĤm sdČlil, že pĜi jízdČ pustil ventilátor, který zaþal dýmit
a Felicie zaþala hoĜet. VČc si pĜevzal vyšetĜovatel hasiþĤ, který stanovil jako pĜedbČžnou pĜíþinu technickou
závadu. ZpĤsobená škoda þiní 50 tisíc Kþ.
Cizí poukázky bez svolení podepisovala sama
ZpronevČru penČz pracovnicí pošty šetĜí policisté ve VrbnČ pod PradČdem. Dne 6. 9. 2011 sdČlili 45leté ženČ
podezĜení z pĜeþinu zpronevČry. Toho se mČla dopustit tím, že v dobČ od 3. 5. do 18. 7. 2011, ještČ jako poštovní
úĜednice ve VrbnČ pod PradČdem, mČla zpronevČĜit finanþní hotovost v celkové výši 31 477 Kþ. Finance byly
zasílány prostĜednictvím poštovních poukázek 63letému muži a 53leté ženČ v Karlovicích. Poukázky mČla bez
svolení poškozených vlastnoruþnČ podepisovat a peníze pak pĜevzít. Doruþila je adresátĤm až po následných
urgencích.
Další majitel pĜišel o své vozidlo
Již þtvrtý pĜípad odcizení vozidla šetĜí policisté v prĤbČhu mČsíce a pĤl v Bruntále. Pachatel þi pachatelé se
zĜejmČ zamČĜují zejména na vozidla Volkswagen Passat, Škoda Octavie a poslední odcizený automobil je
Škoda Superb. Všechna auta byly vybavena motorem turbo diesel. MajitelĤm odcizených vozidel vznikla škoda
v celkové výši pĜes 878 tisíc Kþ.
Poslední pĜípad se stal v dobČ od 6. do 7. 9. 2011 na ulici Nádražní. Pachatel odcizil þervené vozidlo Škoda
Superb z roku 2002, a to i s vČcmi, které mČl majitel v autČ.
Bruntálští policisté šetĜením zjistili, že pachatel se do vozidel dostává shodným univerzálním klíþem
a bČhem nČkolika málo minut auto odcizí.
V souvislosti s tČmito pĜípady nabádáme majitele vozidel, aby primárnČ na svých automobilech zaslepili
zámky a to i u pátých dveĜí a používali k odemykání dálkové ovládání.
SamozĜejmČ je velmi vhodné vybavit vozidlo i dalšími prostĜedky k jeho zabezpeþení. Jakékoliv další
pĜidané zabezpeþení proti krádeži významnČ prodlužuje dobu, potĜebnou pro odcizení. MČli bychom mít
také na myslí, že každé zabezpeþení je úþinné pouze, pokud se používá!
Mezi zabezpeþovací prostĜedky patĜí zejména:
- mechanické zábranné prostĜedky, které mají za úkol pĜedevším výraznČ prodloužit dobu nutnou k odcizení
vozidla, Ĝadíme k nim zámky Ĝadící páky, tyþe na volant a zámky pedálĤ. SkuteþnČ úþinnou ochranu vozu
zajišĢují pouze zaĜízení, pevnČ spojená s karoserií. NejúþinnČjší z této skupiny je mechanické uzamykání Ĝazení
vozidla, které lze navíc kombinovat s blokováním kapoty.
- elektronické zábranné prostĜedky -instalace imobilizérĤ a autoalarmĤ. Imobilizér blokuje možnost
neoprávnČného nastartování vozidla. Autoalarmy jsou aktivním zabezpeþovacím zaĜízením a slouží ke stĜežení
narušení vozu nebo manipulaci s ním. V pĜípadČ napadení auta odrazují zlodČje pomocí sirény a upozorní okolí
vozu na narušení. KromČ signalizace sirény mĤže být použit i pĜenos poplachové informace na mobilní telefon
uživatele vozu.
- vyhledávací systémy - jedná se již o tzv. pokrádežové systémy, zaruþující zvýšení objasnČnosti krádeží,
pĜípadné zadržení pachatele a hlavnČ nalezení odcizeného vozidla. Jedná se o vyhledávací, monitorovací
a lokalizaþní systémy odcizených vozidel. Tyto systémy umožĖují v okamžiku spáchání útoku na vozidlo pĜenos
informace v reálném þase, pĜípadnČ urþení smČru pohybu a konkrétního místa, kde se vozidlo pohybuje nebo kde
stojí.
- identifikaþní systémy - jsou to neodstranitelná oznaþování automobilĤ speciálními prostĜedky, která buć
viditelnČ nebo skrytČ oznaþují vozidlo nebo þásti automobilĤ, a tím znemožĖují zmČnu identity vozidla a jeho
další prodej. Mezi identifikaþní systémy patĜí napĜíklad znaþení skel (tzv. pískování), u kterého se na skla
automobilu vyznaþí VIN kód vozidla nebo speciální kód. Dalším identifikaþním systémem jsou unikátní
mikroteþky, které znaþí nosné díly karoserie vozidla. Optimální je kombinovat identifikaþní systémy s registrací
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Vloupal se do dodávky
Ve VrbnČ pod PradČdem na ulici Jesenická v dobČ od 7. do 9. 9. 2011 násilnČ vnikl pachatel do zaparkované
dodávky Citroen. Odcizil autorádio a zpod kapoty odmontoval a odnesl akumulátor. ZpĤsobená škoda þiní
5 tisíc Kþ.
Nehody motorkáĜĤ
Dopravní policisté šetĜili v prĤbČhu nedČle 11. 9. 2011 dvČ nehody motorkáĜĤ.
První se udála mezi obcemi Pustá Rudná a Vrbno pod PradČdem v 09:30 hodin. 59letý Ĝidiþ motocyklu
Yamaha pĜi prĤjezdu levotoþivé zatáþky pĜeĜadil na motorce prudce na nižší pĜevodový stupeĖ a vlivem toho
došlo na mokré silnici ke smyku zadního kola. MotorkáĜ již nezvládl vyrovnat stroj a spadl s ním na levý bok. PĜi
nehodČ došlo jak k lehkému zranČní jak Ĝidiþe, tak i jeho 51leté spolujedoucí. ZpĤsobená škoda je 1 tisíc Kþ.
O nČkolik hodin pozdČji, pĜesnČ ve 14:20, havarovala 23letá žena na motorce Yamaha. PĜi prĤjezdu
levotoþivou zatáþkou pĜibrzdila a motocykl se dostal do smyku. Žena upadla na komunikaci a stroj vjel za pravý
okraj vozovky, kde poškodil sloupek svodidla. MotorkáĜka se lehce zranila a zpĤsobená škoda þiní 12 tisíc Kþ.
Dechové zkoušky u obou ĜidiþĤ byly s negativním výsledkem.
Do strojírenské dílny šel pro barevné kovy
Ve stĜedu 14. 9. 2011 oznámil 47letý majitel vrbenským policistĤm vloupání do své strojírenské dílny ve
VrbnČ pod PradČdem na ulici Sklárenská. Pachatel vnikl do areálu bývalých skláren, kde se dílna nachází,
a násilnČ se dostal dovnitĜ. Odcizil 60 kg dílcĤ rĤzných tvarĤ - mosazných, mČdČných a bronzových.
Dále s sebou pĜibalil i pĜes 50 metrĤ mČdČného kabelu. ZpĤsobená škoda þiní 18 500 Kþ.
NeoprávnČnČ odebíral energii
Vrbenští policisté sdČlili 22. 9. 2011 ve zkráceném pĜípravném Ĝízení podezĜení z pĜeþinu krádeže 61letému
muži. Ten se mČl svého protiprávního jednání dopustit tím, že v dobČ od 23. 9. 2010 do 28. 3. 2011 v Karlovicích
mČl odstranit v rodinném domČ, kde byl v podnájmu, plombu na elektrické rozvodné skĜíni. OdbČr byl
pozastaven pracovníkĤ elektráren z dĤvodu nezaplacení pohledávek. NáslednČ mČl zapojit pojistky ve všech
fázích a odebírat elektrickou energii neoprávnČnČ. ZpĤsobená škoda þiní pĜes 14 tisíc Kþ.
komisaĜ por. Bc. Tušková Pavla

Dopravní preventivní akce HvČzda
Již nČkolik týdnĤ mohou
obyvatelé Krnova vidČt poĜádkové
policisty na jízdních kolech, která
jim zakoupilo mČsto. Vyhodnocení
tČchto hlídek prozatím vyznívá
velmi pozitivnČ. Bicykly využívají
policisté v prĤbČhu hlídkové
þinnosti zejména v tČch lokalitách,
kam se s vozidly nedostanou, a to
þastČji, než pĜi pČší hlídce. Jsou to
zejména
rekreaþní
oblasti
a zahrádkáĜské kolonie. ZároveĖ
dohlížejí na povinnost obþanĤ
jedoucích na jízdních kolech
použít cyklostezky, které jsou
ve mČstČ novČ zĜízeny.
V souvislosti s nČkolika
dopravními nehodami cyklistĤ
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mezi
HvČzdou,
Ovþárnou a PradČdem, a také výskytu majetkové trestné þinnosti v této lokalitČ,
probČhla v sobotu 17. 9. 2011 v odpoledních hodinách dopravnČ preventivní akce, která byla zamČĜena na
kontrolu cyklistĤ, ĜidiþĤ motorových vozidel a zabezpeþení jejich dopravních prostĜedkĤ. Zúþastnili se jí
policisté z Vrbna spolu s dopravními policisty, a také na tuto akci byli povoláni i krnovští policisté na
jízdních kolech. Tuto hlídku jsme využili výjimeþnČ v rámci této dopravní akce a chtČli jsme zhodnotit
i pĜípadné využití dalších jízdních kol v horském þi þlenitém terénu, který na Vrbensku a RýmaĜovsku
pĜevládá.
V prĤbČhu preventivní akce jsem zkontrolovali nČkolik desítek cyklistĤ, povinnou výbavu jízdních kol
a zajištČní bicyklĤ u restaurací a na odstavných plochách. NejþastČjší pĜestupky cyklistĤ byly v oblasti Ovþárny
a HvČzdy, a to jízdy v protismČru a vedle sebe, a to nejen u osob, jedoucích na jízdních kolech, ale také na
kolobČžkách. NČkolik cyklistĤ nemČlo na kole povinnou výbavu. Policisté také kontrolovali Ĝidiþe a jejich
vozidla þi motocykly, nejþastČjší prohĜešky byly v souvislosti se špatným parkováním a stání v zákazu.
komisaĜ por. Bc. Tušková Pavla

15. kraj ýR - kraj knihoven

motto:
„Tolik knih jako knihovna doma mít prostČ nemĤžete.“

15. KRAJ ýR – KRAJ KNIHOVEN
v týdnu od 3. 10. do 8. 10. 2011 je pro vás pĜipraveno:

-

Týden otevĜených dveĜí

-

celý týden pĜihlašování nových þtenáĜĤ zdarma

-

burza knih a prodej vyĜazených knih aneb knihy za babku

-

nový zábavný kvíz pro dospČlé þtenáĜe

-

vyhlášení dalšího roþníku soutČže „Celá tĜída þte“

-

výstavka knih ke 100. výroþí narození Václava ýtvrtka s možností besedy

-

5. 10. - „Pasování na þtenáĜe v lese ěáholci“ - urþeno žákĤm 2. tĜíd ZŠ
a jejich rodiþĤm

-

11.10. -„ěeknČme NE závislostem“ – beseda s Janem VodĖanským,
urþeno 8. - 9. tĜídám ZŠ, studentĤm vyššího gymnázia

Pasování na þtenáĜe a beseda s Janem VodĖanským jsou souþástí projektu
„Výroþí slavných“, který se uskuteþĖuje za finanþní podpory Ministerstva
kultury.
Na Vaši návštČvu se tČší knihovnice.
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Nosím u sebe pepĜový sprej, nĤž apod. - nemĤže se mi nic stát
Mnoho lidí si pro svoje bezpeþí a klid koupí napĜ. pepĜový sprej. Pokud ovšem zbraĖ neumíme používat,
vytváĜíme si pouhou iluzi bezpeþí a v koneþném dĤsledku se mohou zbranČ obrátit proti nám.
Kurz není nároþný po stránce sportovní kondice. PotĜebujete pouze obuv do tČlocviþny a pohodlné obleþení.
PĜi cviþeních využijeme pĜedevším pĜirozených schopností žen.
Kurz povedou trenéĜi karate David Valach a ZdenČk Friedel.
Výuka bude probíhat od 17. 10. 2011 do 5. 12. 2011
každé pondČlí vždy od 17:30 do 19:00 hod. v SokolovnČ ve VrbnČ pod PradČdem.
Cena kurzu je 1200,- Kþ a je urþen pro ženy od 18 let.
PĜihlásit se mĤžete telefonicky na þísle 774 750 717 a nebo e-mailem: karatevrbno@seznam.cz
Informace také na stránkách www.karatevrbno.estranky.cz

Nadšenci o víkendu vidČli historická vozidla

Kurz sebeobrany pro ženy!!!
DennČ þteme v novinách zprávy o pĜepadení þi znásilnČní žen, které bývají pro
agresory snadným cílem útoku. Pokud se Vám to nelíbí, zúþastnČte se našeho kurzu
sebeobrany pro ženy a zvyšte tak své možnosti v nebezpeþných situacích. Nebućte
snadným cílem i vy! Zjistíte jak tČmto situacím pĜedcházet. NeudČláme z vás
bojovnice Xeny, ale nauþíte se bránit sebe i své blízké. Získané dovednosti si
vyzkoušíte v modelových situacích.
Také o sebeobranČ panuje Ĝada mýtĤ:
Muži vás ochrání
Váš potenciální doprovod þi ochránce vás nemusí ubránit, mĤže být pod vlivem
alkoholu nebo na vás pĜímo sám zaútoþit. Pokud mĤžete, pĜijmČte pomoc, ale
spoléhejte pĜedevším sama na sebe.
Slabší a drobnČjší lidé (ženy, handicapovaní, starší lidé...) se nemohou ubránit
Velcí a svalnatí muži na nás pĤsobí tak, že musí být neuvČĜitelnČ silní a nemá smysl se jim bránit, pokud na
nás zaútoþí. To je však záležitost psychiky. PĜi obranČ se s útoþníkem nepereme, ale využíváme jeho zranitelných
míst. Sebeobrana není v tom, kdo je fyzicky silnČjší.
Když se budu bránit, útoþníka více rozezlím
Tento mýtus znemožĖuje naplno nebo vĤbec se zaþít bránit. ýasto útoþníka bránící se osoba odradí, protože
ukáže, že by nebyla snadným cílem. Pokud se budete bránit efektivnČ, zranČný bude útoþník, ne vy.
Ženy se neumČjí prát, jsou jemné a kĜehké
Pokud ženám neustále tvrdíme, že jsou jemné a kĜehké a vyžadujeme to po nich, pravdČpodobnČ takové
budou. Už od dČtství jsou dívky vychovávány, aby se nepraly, aby byly poslušné a nebránily se. Ideální dívka
(jemná, poslušná, pasivní) je také ideální obČĢ. Toto nastavení pak vede ženy k tomu, že se þasto útoku nebrání
a nevČĜí, že by se mohly ubránit.
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TĜídenní soutČž historických
vozidel
zavítala
i
na
Bruntálsko. Jedním z míst, kde
jsme je mohly potkat, bylo
i MČsto Albrechtice a to na
parkovišti u autobusového
stanovištČ v sobotu 10. záĜí
2011. „Úþastnici rallye mČli
pĜipravený obČd ve zdejší
restauraci,“ Ĝekl reportér Studia
STA o. s. David Sztyper.
„Poté se historická vozidla
odebraly
smČrem
na
Holþovice,
Karlovice
a Karlovu Studánku, kde mČli
další pĜestávku, po které odjeli
smČrem na Domašov a dál
pokraþovali do lázní Jeseník,“
doplnil David Sztyper. Do
soutČže bylo pĜihlášeno skoro
padesát posádek z ýeské
republiky, sousedního Polska,
Slovenska a Francie. Jednalo se
o tĜídenní soutČž historických
vozidel
konané
formou
poznávací turistické projíždČk
okolím Jeseníku.
Studio STA o. s.
Radek Vráblík
Foto: David Sztyper
Více na portálu
www.studio-sta.cz
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v Itálii ve dnech 23. - 28. 8. 2011. Jako jedna z nejmladších úþastnic stateþnČ bojovala s tropickým
vedrem a dosáhla tČchto výsledkĤ:
23. místo krátká traĢ, 15. místo klasická traĢ, 14. místo sprint
V týdnu od 19. záĜí 2011 Eva bojovala v Rusku (Roschino, Leningrad region) na Mistrovství Evropy
dorostu MTBO. Skonþila 9. na sprintu, 2. na krátké trati a 1. na klasické trati!
Mgr. R. Klech – trenér

Zprávy ze Sportovního gymnázia
Nabídka kurzu PC
¾ Základy práce na PC
¾ Microsoft Office (Word, PowerPoint, …)
¾ Základy ovládání Windows
¾ Internet a elektronická pošta
¾ Práce s digitální fotografií
Kurz PC bude zahájen v pondČlí 17. 10. 2011 a ukonþen bude v týdnu do 30. 1. 2012. Výuka bude probíhat
v odpoledních hodinách 1x týdnČ v trvání 60 min. v uþebnČ IKT v SG. Den a hodina budou stanoveny lektorem
po dohodČ s úþastníky.
Kurz bude zahájen v pĜípadČ 8 pĜihlášených zájemcĤ a platba za celý kurz bude þinit 1.100,- Kþ. V pĜípadČ
vyššího poþtu zájemcĤ bude platba snížena na 1:000,- Kþ.
PĜihlášky do kurzu se pĜijímají do 17. 10. 2011:
1. telefonicky 554 751 086
2. e-mailem kancelar@sgvrbno.cz
3. osobnČ v kanceláĜi SG
Zahajovací organizaþní schĤzka všech pĜihlášených zájemcĤ se uskuteþní v pondČlí 17. 10. 2011 v 16:00 hod.
v budovČ SG.
PĜihlášení úþastníci zaplatí úþastnický poplatek a s lektorem se dohodnou na dni a hodinČ konání pĜíslušného
kurzu.

Zpráva o adaptaþním kurzu
12. 9. - 14. 9. 2011
Poþet dČtí:

39 (ve vČku 11-16 let)

ZúþastnČné tĜídy:

prima / kvinta

Pedagogický dozor:

Mgr. Kristina Maderová
Mgr. Jaromír Vanþa
Dagmar Ohnoutková

Místo pobytu:

rekreaþní stĜedisko
Orientka, Stará Ves
u RýmaĜova

Informace najdete i na www.sgvrbno.cz.
PĜíprava sjezdaĜĤ SG Vrbno
Tréninková skupina alpských disciplín na Sportovním gymnáziu Vrbno pod PradČdem má v roþním
tréninkovém cyklu 2011/12 6 závodníkĤ. V souþasné dobČ je jejich trénink zamČĜený na kondiþní pĜípravu
s dĤrazem na udržení rychlosti, podpory silové a rychlostní vytrvalosti, koordinace a rovnováhy. Od poloviny
Ĝíjna závodníci absolvují 3 soustĜedČní na ledovci Stubai v Rakousku a budou netrpČlivČ oþekávat první pĜídČly
snČhu na našich horách.
Závodní sezónu zahájí v kategorii žactva Eliška Virágová a Nikol Zapletalová 17. 12. 2011 startem na RKZ
na šumavském Špiþáku. JunioĜi Natty Rosa, Martina Hlavatá, Pavel Janoszek a Petra Houserová nastoupí již
10. 12. 2011 na slalomy FIS ve ŠpindlerovČ MlýnČ.
Od zaþátku Ĝíjna se ke skupinČ sjezdaĜĤ pĜidají na kondiþní pĜípravu snowboarćáci, kteĜí se zaþnou
pĜipravovat na hry Zimní olympiády dČtí a mládeže, které se uskuteþní ve dnech 30.1. – 3.2. 2011 v Beskydách
na Bílé.
PaedDr. P. Houser – trenér
Biatlonisté se pĜipravují na zimní sezónu.
Biatlonisté SG Vrbno, kteĜí úspČšnČ reprezentovali v letním biatlonu, se už postupnČ pĜipravují na zimní
sezónu. Všichni už se budou zúþastĖovat závodĤ o vČkovou kategorii výše. Andrea Prokešová – juniorky, JiĜí
Polcer – junioĜi a Marek Ohnoutka – dorostenci B. ZvláštČ zmČna v pĜípravČ je nutná u M.Ohnoutky, kde
dorostenci B už vozí pĜi závodech zbraĖ na zádech. Specielní stĜelecká pĜíprava se naplno rozbČhla pĜi trénincích
na stĜelnici v BĜidliþné. ZmČna se udála u A.Prokešové, jakožto þlenky SCM Letohrad, která pĜestoupila do
BO Letohrad. Jejím cílem bude nominace do juniorské reprezentace.
V mladších žákovských kategoriích byl proveden nový nábor. Zájemci se uþí základĤm stĜelby na laserové
stĜelnici a zlepšují si pohybovou obratnost v tČlocviþnČ. Doufáme, že se nČkteĜí do budoucna budou biatlonu
vČnovat.
Mgr. ý. Nakládal – trenér stĜelby
Eva Haltofová mezi nejlepšími
Eva Haltofová (studentka septimy Sportovního gymnázia ve VrbnČ pod PradČdem) si svými vyrovnanými
výkony v závodech ýeského poháru vybojovala nominaci na Mistrovství svČta juniorĤ MTBO, které se jelo

Cíl kurzu:
seznámit novČ pĜijaté studenty se strukturou projektu „Doba dĜevČná“ CZ.1.107/1.1.07/02.0184
a s formou jednotlivých modulĤ projektu, na nichž budou bČhem svého studia na naší škole
samostatnČ nebo pod vedením pedagogĤ v jednotlivých pĜedmČtech pracovat,
umožnit co nejlepší zaþlenČní žákĤ prvních roþníkĤ do nového kolektivu tĜídy i školy,
podpoĜit zvýšení komunikaþních dovedností žákĤ,
umožnit lepší poznání sebe sama, svých spolužákĤ, tĜídního uþitele a dalšího pedagogických
pracovníkĤ školy, sebeidentifikaci v rámci tĜídy, navodit pozitivní vztahy a atmosféru dĤvČry mezi
žáky a jejich tĜídními uþiteli, v mimoškolních podmínkách,
motivovat k všestrannému rozvoji osobnosti žákĤ.
Program:
nČkolik herních blokĤ s cílem poznání sebe sama i svých spolužákĤ
horolezecká stČna
lukostĜelba
bungee trampolína
paintball
vysokolanové centrum
relax ve vnitĜním bazénu
workshop s paní Vladimírou KĜenkovou – zpracování vlny, plstČní
pĜednáška pana Davida Valacha z obþanského sdružení Actaea – „Jeseníky trochu jinak“
práce s textem „Stromy a dĜevo“ + test na poznávání hlasĤ zvČĜe a ptákĤ (prima)
exkurze ve firmČ Katr a.s. – zpracování dĜeva (kvinta)
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Hodnocení:
Cíle adaptaþního kurzu byly splnČny. Studenti se seznámili se strukturou projektu a absolvovali aktivity
k jednotlivým modulĤm. Zábavnou formou se seznámili s novými spolužáky a pedagogy. Dle našeho pozorování
se u starších studentĤ zlepšily vzájemné vztahy, více se poznali v mimoškolním prostĜedí. Mladší studenti se
úþastnili nabídnutého programu s velkým nadšením.

Kategorie Benjamínci:
Kategorie nejmladší žákynČ:
Kategorie nejmladší žáci:
Kategorie starší dorostenci:
Kategorie juniorky:
Kategorie junioĜi:

2. místo Fiálek David
4. místo Pattermanová Magdaléna
3. místo Fiálková Marie
3. místo PeĖáz Radek
4. místo PeĖáz VojtČch
5. místo Patterman Prokop
1. místo Ohnoutka Marek
1. místo Onderková Martina
2. místo Thomas Patrik

Seriál pĜespolních bČhĤ bude pokraþovat dalšími závody. Vrcholem bude Krajský pĜebor
moravskoslezského kraje, který poĜádá Sportovní klub pĜi SG ve VrbnČ a uskuteþní se 15. Ĝíjna
u tenisových kurtĤ. Všichni sportovní nadšenci jsou zváni.
Za SK pĜi Gymnáziu Radek PeĖáz

!!!!!
Nabízíme možnost stravování pro dĤchodce a ostatní obþany mČsta ve školní
jídelnČ Sportovního gymnázia ve VrbnČ pod PradČdem. Cena obČda pro cizí
strávníky je 57,- Kþ. Jídelníþek najdete na www.sgvrbno.cz. Informace získáte
u vedoucí školní jídelny paní M. Koþí nebo telefonním þísle 554751087.
Ing. Jitka Krätschmerová

Sportovní klub SG Vrbno pod PradČdem
oddíly bČžeckého lyžování a orientaþního bČhu
poĜádají podzimní seriál soutČžních odpolední pod názvem

Termíny soutČží:
13. záĜí (úterý)
29. záĜí (þtvrtek)
6. Ĝíjna (þtvrtek)
20. Ĝíjna (þtvrtek)
3. listopadu (þtvrtek)

Zpracovali:
Mgr. Kristina Maderová
Mgr. Jaromír Vanþa

Podzimní pĜespolní bČhy lyžaĜĤ
10. záĜí se v Jeseníku konal 18. roþník bČžeckého závodu “ 2 míle Josefa Odložila“. Závodu, který má mezi
lyžaĜi-bČžci velkou tradici, se zúþastnili studenti Sportovního gymnázia a þlenové vrbenského sportovního
klubu. V kategorii pĜedžákĤ se na 4. místČ umístil Radek PeĖáz, jeho bratr Vojta skonþil na 6. místČ. V mladších
žácích dobČhl na 5. místČ Tomáš Petlach. 2.místo obsadil v kategorii starších dorostencĤ Marek Ohnoutka,
3.místo Martina Onderková v ženách spoleþné 9.místo v mužské kategorii Patrik Thomas a JiĜí Polcer.
O týden pozdČji poĜádal SKP Olomouc Krajský pĜebor olomouckého kraje v Nové Vsi u RýmaĜova. Ani
v tomto závodu se neztratili þlenové SK pĜi Gymnáziu Vrbno p. P. Zde jsou jejich výsledky:
16. strana

O detailech jednotlivých soutČží (pĜesný þas, místo konání a druh sport. akce) budete vþas informováni
na www.skvrbno.cz v sekci „aktuální informace“.
Sledujte tyto stránky!
Po ukonþení poslední soutČže 3. listopadu budou vyhlášeny první tĜi soutČžící v jednotlivých kategoriích
a získají vČcné ceny. VítČz v každé kategorii získá pohár.
Partner akce:
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Nový školní rok cyklistĤ na SG Vrbno
Do dalšího školního roku vstupuje cyklistická skupina na Sportovním gymnáziu ve VrbnČ, která vznikla v roce
2005. Za 6 let existence vychovali trenéĜi 8 reprezentantĤ.
K nejvýznamnČjším odchovancĤm vrbenské cyklistiky patĜí LUBOMÍR
PETRUŠ, který v dobČ pĤsobení na SG Vrbno získal titul Mistra ýeské
republiky i titul Mistra Evropy v cyklokrosu (2007) a bronzovou
medaili z Mistrovství svČta 2008. Po maturitČ pĤsobil v belgické stáji
BKCP Power Plus, nyní závodí po boku dalšího vrbenského rodáka
ZdeĖka MlynáĜe v jihomoravské stáji Focus Cycling Znojmo. V roce 2011
vybojoval dres nejlepšího vrchaĜe na etapových závodech Carpathia Curiers
a na tuzemské VysoþinČ Tour, dále získal stĜíbro na obnoveném
Mistrovství ýeské republiky v závodČ do vrchu. Je þlenem reprezentace ýR
do 23 let.

Druhým juniorem v reprezentaci je TANAS MARKOS, který je Mistrem ýeské republiky v silniþní cyklistice
v roce 2009, letos je posledním rokem mezi juniory. Jarní þást sezóny absolvoval velice dobĜe, pohyboval se na
þele ýeského poháru, zúþastnil se nČkolika reprezentaþních výjezdĤ do zahraniþí. Takto dobĜe rozjetou sezónu
mu v létČ pĜekazilo vleklé onemocnČní, nyní se znovu dostává do formy a pĜipravuje se na nadcházející silniþní
sezónu, ve které bude novČ reprezentovat tým AC Sparta Praha.
Národní dres oblékl i ANTONÍN LANT, který reprezentoval naši republiku na závodech jako kadet, v pĜíštím
roce se bude ucházet o reprezentaci v kategorii juniorĤ na silnici. Do Itálie se s reprezentaþním výbČrem jako žák
podíval JIěÍ PETRUŠ, je úþastníkem dvou Olympiád mládeže.
V letošním školním roce 2011/12 byla naše cyklistická skupina posílena o sedm nováþkĤ. Do primy nastoupilo
kvarteto MatČj Ptáþník (Mapei KaĖkovský), Adam Hlávka, ŠtČpán Petruš a Jakub Roháþek (všichni ACS
Drak Vrbno), kteĜí spolu s Klárou Škopcovou trénují pod vedením Aleny MlynáĜové a cílem jejich pĜípravy
v letošním roce je zdokonalit techniku v cyklokrosové þásti sezóny a posléze absolvovat zimní a jarní pĜípravu
tak, aby obstáli v pĜíští silniþní sezónČ.

Dalším, kdo zamíĜil do profesionální cyklistiky, je DAVID DVORSKÝ,
který zaþínal na SG Vrbno jako sjezdaĜ, pozdČji pĜešel k cyklistĤm a díky
své tréninkové píli se dostal až do juniorské reprezentace, kde si jej pro
dobré výsledky všimli náboráĜi naší nejvČtší stáje. Když vloni na podzim
dokázal být jako junior na 3. místČ na ýP mezi muži, bylo rozhodnuto. David se stal þlenem stáje PSK
WHIRPOOL Hradec Králové. V letošním roce byl úþastníkem Mistrovství Ervopy v silniþní cyklistice a získal
2. místo v etapČ Okolo Slovenska. Je þlenem reprezentace ýR do 23 let.

Druhá þást skupiny, která trénuje pod vedením Vlastika MlynáĜe, byla rovnČž posílena o nováþky. Jsou to
studenti kvinty RosĢa Brokeš, David Kupþík a VojtČch Hampl, mezi starší postoupil i Jirka Petruš, zbytek
skupiny tvoĜí Tonda Lant, Jarda Hamáþek, Tanas Markos a Petr Hampl, který se bude pokoušet v letošní
cyklokrosové sezónČ o vstup do reprezentace v kategorii U 23. Nováþci se za pomoci zkušených budou uþit
cyklokrosové technice, v zimČ pak spoleþnČ absolvují nároþnou zimní pĜípravu, natrénované hodiny se pokusí
zúroþit v silniþní sezónČ 2012.
Za SG VRBNO Alena MlynáĜová

V roce 2011 odmaturoval MATċJ LASÁK, který v roce 2008 získal titul Mistra ýR v kategorii kadetĤ, byl
þlenem þeské reprezentace v letech 2009 -2010, v roce 2010 skonþil þtvrtý na Mistrovství svČta v cyklokrosu,
v tom samém roce se zúþastnil OH mládeže v Singapuru. V souþasné dobČ závodí za Max Cursor Ostrava, kde
se pĜipravuje na nadcházející cyklokrosovou sezónu, ve které by se chtČl vrátit do þeské reprezentace do 23 let.

Sportovní klub pĜi SG Vrbno pod PradČdem
pĜipomíná rozpis

Mezi další absolventy, kteĜí se dostali do reprezentace ýR, patĜí DANIEL DLUŽANSKÝ, který zaþínal
v ACS DRAK VRBNO, pozdČji se pĜes olomouckou stáj Mapei KaĖkovský dostal až do Dukly Brno. Od
poþátku se vČnoval cyklokrosu a silnici, nejvýraznČjších úspČchĤ však dosáhl v dráhové cyklistice. Získal
nČkolik medailí z Mistrovství ýeské republiky a zúþastnil se i Mistrovství Evropy v dráhové cyklistice. Po
maturitČ ukonþil aktivní kariéru. V souþasnosti pracuje jako þlen hradní stráže na Pražském HradČ.
V letošním roce jsou v juniorské reprezentaci hned dva studenti naší školy. PETR HAMPL je þlenem
reprezentace jak v silniþní cyklistice, tak v cyklokrosu. V loĖském roce skonþil 5. v ýeském poháru
v cyklokrosu, byl 25. na Mistrovství Evropy. V letošní silniþní sezónČ momentálnČ figuruje na 6. místČ v ýeském
poháru, dobré výsledky jej nominovaly na Mistrovství Evropy, kterého se zúþastnil v þervenci v Itálii. Na
etapovém závodČ Regionem Orlicka získal 2. místo v soutČži vrchaĜĤ, zvítČzil na etapovém závodČ v ŽilinČ.
Získal stĜíbrnou medaili na Mistrovství ýR v þasovce družstev.

Je urþen pro dČti od 5-ti do 12 let:
dČti od 5 let do 6 let

stĜeda ve 16:00 – 17:00 tČlocviþna sportovního gymnázia
vedoucí: J. Krätschmerová

dČti od 7 let do 10 let

pondČlí v 15:15 – 16:30 tČlocviþna sportovního gymnázia
vedoucí: H. PeĖázová, R. PeĖáz

dČti 10 let až 12 let

Úterý 16:00 – 17:30 tČlocviþna sportovního gymnázia
ýtvrtek 15:30 – 17:30 (ZŠ)
vedoucí: L. KoláĜ

v letním období – rozvoj rychlosti a obratnosti formou závodivých her, koleþkové brusle, míþové hry,
orientace v pĜírodČ atd., o víkendech úþast na závodech v pĜespolních bČzích.
v zimním období – základy bČžeckého lyžování – chĤze na lyžích, obraty, odšlapování, sjíždČní terénních
nerovností, jízda ve stopČ, o víkendech úþast na lyžaĜských bČžeckých závodech.
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ZŠ informuje
Poprvé ve škole
Se zahájením nového školního roku pĜivítal Ĝeditel školy nové žáþky a jejich rodiþe ve dvou prvních tĜídách.
SpoleþnČ s ním pĜejeme prvĖáþkĤm, jejich starším spolužákĤm a všem vyuþujícím úspČšný školní rok.
Vedení školy.
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SoustĜedČní Sedmihlásku a ModráskĤ
Sedmihlásek a Modrásci zahájili svoji þinnost už na konci prázdnin tĜídenním soustĜedČním. Na programu
bylo zpívání, ale také zábava. NejvČtší nadšení dČti projevily pĜi návštČvČ stájí ve SvČtlé HoĜe. Radost mČli jistČ
i konČ, protože se jim podaĜilo vymámit od dČtí všechnu mrkev, kterou dostaly dČti na svaþinu. Více na
www.zsvrbno.cz.
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Sportovní den – podzim 2011
Dvakrát roþnČ vyhlašuje
Ĝeditel školy soutČžní Sportovní
den pro všechny tĜídy školy.
První, druhé a tĜetí tĜídy soutČží
v rámci svých tĜíd, starší žáci
sbírají body pro svoji tĜídu.
Letos se nejvíce daĜilo 8. B
tĜídČ, na druhém místČ skonþila
7. B a tĜetí místo vybojovali žáci
8. A.

PĜehled teplot za mČsíc srpen
V prvním grafu pĜinášíme pĜehled prĤmČrných teplot za mČsíc srpen. Druhý graf ukazuje pĜehled prĤmČrných
teplot v srpnu za roky 2000 až 2011. V následujících tabulkách vám pĜinášíme nČkolik údajĤ z naší
meteorologické stanice.

ZáĜí do 22.

Srpen
den
22.8
31.8
9.8
9.8

hodina
11:17
2:55
3:05
2:55

hodnota
teplota
max
30,6°C
min
4,3°C
rychlost vČtru
4,5m/s
náraz vČtru
10,7m/s
srážky
mČsíþní
92 mm
za den
7.8
36,8mm
za hodinu 7.8 13:00-14:00 23,2mm

hodnota
28,2°C
3,9°C
rychlost vČtru
4,0m/s
náraz vČtru
10,3m/s
srážky
mČsíþní
14,8 mm
za den
19.9
4,4mm
za hodinu 19.9 23:00-0:00 3,0mm
teplota

den
11.9
16.9
12.9
18.9

max
min

hodina
14:36
2:10
23:46
2:10

Srážky
2003 2004
Srážky v srpnu [mm]

18,1

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
51,8

94

32,9

63,3

21,8

46,6

92

Babí léto
Žáci ZŠ se zapojili do programu vrbenského Babího léta svými country tanci skupiny Zuzanky a þtvrĢáci
pĜedvedli krásné pČvecké a flétnové vystoupení. DČkujeme obČma skupinám za reprezentaci školy a máme
radost, že již v záĜí mČli svá vystoupení pĜipravena. Vedení školy.

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš
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Co se událo ve školiþce v KarlovČ Studánce?

Informace ze Základní školy a MateĜské školy Karlovice

Uplynuly tĜi mČsíce od posledního „Zpravodaje“, kde jsem se zmiĖovala o školních akcích, které probČhly
a o akcích, které ještČ v mČsíci þervnu probČhnou.
Všechny dČti se zúþastnily celodenního výletu Kotlinou a lehkoatletického þtyĜboje, který poĜádala škola
v Malé Morávce. Zde jsme získali spoustu medailí.
I když þervnovou jízdu zruþnosti úspČšnČ absolvovali všichni žáci, cyklovýletu na Rejvíz se zúþastnili jen žáci
4. a 5. roþníku.

Rozdávání vysvČdþení a šerpování žákĤ 5. roþníkĤ probČhlo spolu s rodiþi ve slavnostní atmosféĜe se „sladkou
teþkou“ – hurá na zmrzku.A je tady nový školní rok.
Až budete þíst tyto Ĝádky, budou mít dČti mČsíc školní docházky za sebou – jak to letííííí.1. záĜí jsme se opČt všichni sešli ve školiþce. PĜijali jsme mezi sebe 5 prvĖáþkĤ. Celý rok budou mít spoustu
práce, ale my jim v tom budeme všichni pomáhat.

Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012
1. záĜí slavnostnČ zahájilo školní
rok 2011/2012 v Základní škole
a MateĜské škole Karlovice 148
žákĤ, z toho 11 prvĖáþkĤ. Ve
všech tĜídách základní školy bude
probíhat výuka podle školního
vzdČlávacího programu „Škola –
okno budoucnosti“, který klade
dĤraz na kvalitní
jazykové
vzdČlání,
práci
s výpoþetní
technikou a osobní pĜístup uþitelĤ
k jednotlivým žákĤm.
Na škole je opČt v rámci
krajského projektu zĜízeno školní
poradenské pracovištČ, které je
schopno poskytnout individuální
péþi všem žákĤm školy, k dispozici
mají i speciálního pedagoga.
Na úvod letošního školního roku
byla v rámci projektu „EU - Peníze
do škol“ zmodernizována uþebna ICT, která je vybavena 17 moderními poþítaþi vþetnČ dataprojektoru
a pĜenosného plátna.
Akce v mČsíci záĜí
Na zaþátku záĜí navštívili naši školu
sokolníci z Karviné. DČti mČly možnost vidČt
práci s našimi létajícími dravci a sovami.
Páni sokolníci dČti zábavnou formou
seznámili se životem a ochranou tohoto
ptactva. V závČru akce mČly dČti možnost
vyzkoušet si základy sokolnictví na vlastní
kĤži.
V návaznosti na tuto akci se uskuteþnil
projektový Den lesa, kdy žáci plnily úkoly
související se životem v lese a v chránČné
krajinné oblasti Jeseníky.
NČkolik stĜípkĤ na závČr
Florbalové družstvo naší školy se zapojilo
do projektu „Florbal bez hranic“ a bude se
potkávat v pravidelných turnajích s ostatními
školami okresu Bruntál.
MateĜská škola Karlovice se zapojila do
projektu Goodyear – Bezpeþná školka, jehož cílem je pĤsobení v rámci výchovy správného chování v silniþním
provozu. VČĜíme, že jakákoli osvČta v této oblasti je v dnešní dobČ velmi dĤležitá.

7. Ĝíjna probČhne vítání podzimu s lampiony a mezi dČtmi velmi oblíbenou stezkou odvahy.
Jezdíme plavat do BĜidliþné, hrajeme hry, chodíme do pĜírody, kreslíme, zpíváme, þteme i poþítáme - a to je
teprve zaþátek Ĝíjna……..
Na závČr bych chtČla popĜát v novém školním roce všem žákĤm velké úspČchy a spoustu nových kamarádĤ.
Ivana Kováþiková
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Základní škola a MateĜská škola Karlovice nabízí:
Pronájem tČlocviþny v odpoledních hodinách. Bližší informace na telefonním þísle 739 422 675.
Možnost stravování pro návštČvníky a obyvatele obce ve školní jídelnČ. ObČd se skládá z nápoje, polévky,
hlavního jídla a dezertu. Bližší informace na telefonním þísle 554 744 015.
Mgr. Bc. Rostislav NČmec
Ĝeditel Základní školy a MateĜské školy Karlovice - školy naších dČtí
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Z Osadního výboru Mnichov

Domov pro seniory Vrbno - Mnichov informuje

Osadní výbor v MnichovČ uspoĜádal dne
27. 8. 2011 posezení u táboráku pro obþany
a chataĜe z této místní þásti. Akce byla
zahájena fotbalovým utkáním mužĤ mezi
„Dolním“ a
„Horním“ Mnichovem.
V prĤbČhu fotbalového utkání probíhaly
soutČže a hry pro dČti, kterým byla za jejich
výkony pĜedána sladká odmČna. Po ukonþení
soutČží byla volná
zábava
pĜi
reprodukované a živé hudbČ s promítáním
fotografií, poĜízených v prĤbČhu dne, na
velkoplošné obrazovce. Úþastníci této akce si
mohli pochutnat na opékaných uzeninách,
guláši a jiném obþerstvení.
Souþástí tohoto odpoledne byla také
tombola, do které vČnovali ceny místní podnikatelé a také obþané, a tímto jim Osadní výbor Mnichov dČkuje.
Z výtČžku tomboly byly uhrazeny náklady na akci a cukrovinky pro dČti. Dle ohlasu obþanĤ byla akce zdaĜilá až
na déšĢ, který v pozdních veþerních hodinách omezil hudební produkci. Osadní výbor se usnesl, že v této akci
bude pokraþovat i v dalších letech a bude se konat vždy poslední srpnovou sobotu.
Informace pro obþany Mnichova:
Osadní výbor se schází pravidelnČ každé druhé úterý v mČsíci v 18:00 hod. v místní hospĤdce „U Soptíka“,
kde mohou obyvatelé Mnichova pĜijít se svými návrhy a pĜipomínkami na zlepšení života v naší místní þásti.
Za Osadní výbor: Antonín BĜenek

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás pĜipravuje následující pĜednášky v mČsíci Ĝíjnu
Název pĜednášky:

Kdy jsme pány svého þasu a kdy je þas pánem nad námi.
KDY: þtvrtek 6. Ĝíjna 2011

KDO: Ludvík Švihálek
Filosofie þasu je jedním z fenoménĤ dnešní doby, který se dotýká každého þlovČka.
PĜednáška se zabývá pohledem na využití þasu v lidském životČ a specifikuje zpĤsoby
jak s ním zacházet.
Název pĜednášky:

PRODEJ
Nabízíme 10 lĤžek s vysokým þelem. Rám je z masivního buku. Zaoblené
hrany omezují možnost úrazu. Nohy jsou opatĜeny kluzáky pro snadnou
manipulaci.
Cena 1 postele vþetnČ roštu bez matrace þiní 1.500,- Kþ.
RozmČry lĤžka 990 x 2060 x 450mm (š x h x v).
LĤžka jsou velmi pČkná, zachovalá. Tato lĤžka byla v DomovČ nahrazena
novými lĤžky polohovacími, elektrickými.
Pro více informací volejte na tel. 554 752 227 nebo 554 751 171.
Ze života seniorĤ
Také máte pocit, že si s námi letošní léto nepČknČ pohrávalo? DéšĢ stĜídal
chladné dny, nČkdy klesla teplota dokonce tak nízko, že jsme nČkteĜí radČji
v bytech i pĜitopili. Takové bláznivé léto jistČ málokdo nepamatuje…
Konec prázdnin se však velmi vydaĜil, proto jsme i my, v DomovČ pro seniory Vrbno, využili hezkého
poþasí a zahráli si na zahradČ kuželky. HráþĤ bylo tolik, že nás to až pĜekvapilo a kdo nehrál, alespoĖ
povzbuzoval. Po vyhlášení vítČzĤ pĜišli dokonce i ti, kteĜí se soutČže nezúþastnili, ale pĜece jen si chtČli
vyzkoušet, jak se to vlastnČ hraje. Všichni jsme mČli radost ze hry i krásného dne.
V polovinČ záĜí jsme se spoleþnČ vypravili na zájezd do Karlovy Studánky. Poþasí nám opČt pĜálo
a bezbariérový autobus s plošinou umožnil, aby s námi mohli cestovat i imobilní klienti. V cíli naší cesty jsme se
rozdČlili na skupinky. Každá se vydala jiným smČrem, abychom si prohlédli zajímavá lázeĖská zákoutí.
A hádejte, kde jsme se všichni sešli? No pĜece v místní cukrárnČ u káviþky a dobrého zákusku.
Musíme se rovnČž pochlubit, že naše dílna volnoþasových aktivit dostala nové prostory, které v našem zaĜízení
vznikly po stavebních úpravách. Dílna je plná svČtla, vČtší a krásnČ barevná. PĤvodnČ se nČkterým klientĤm moc
stČhovat nechtČlo, ale teć jsou nadšení a spokojení, proto upĜímnČ dČkujeme všem, kteĜí se o to zasloužili. A aby
byla zmČna dokonalá, po témČĜ roþní pracovní neschopnosti se mezi nás vrátila i naše paní Miluška, která tuto
dílnu vede.
Milena Reissner, pracovnice Dps Vrbno
PodČkování
Dobrý den, paní Ĝeditelko,
rád bych podČkoval vám všem, kteĜí jste se podíleli na úspČšné prezentaci zdravého vaĜení na Veletrhu zdraví
v Bruntále.
SenioĜi z Domova pro seniory Vrbno, paní Aniþka a pan Petr byli velmi aktivní a náš spoleþný úkol prezentovat zdravou výživu a snadnost pĜípravy pokrmu v seniorském vČku - byl beze zbytku splnČn.
Mnoho úþastníkĤ i návštČvníkĤ se mohlo pĜesvČdþit, že zdraví je pouze v našich rukou. Vždy si mĤžeme
udČlat nČco jednoduchého a zdravého k jídlu a to bez ohledu na vČk.
Ing. Jan Lomáz

PSYCHOTRONIKA - Co nabízí a co bere?
KDY: þtvrtek 20. Ĝíjna 2011

KDO: Martin Ševþík
Zajímají Vás duchovní otázky a chtČli byste se na psychotroniku, léþitelství þi
proutkaĜení podívat jinak, než jak jste možná byli doposud zvyklí? PĜijćte si
poslechnout pĜednášku Martina Ševþíka na téma: „Psychotronika oþima vČdy“ v níž
Vám autor pĜedstaví své bohaté zkušenosti. Po pĜednášce bude probíhat diskuze
s pĜednášejícím.
Na závČr obou pĜednášek budou jako obvykle pĜipraveny ochutnávky vzorkĤ zdravých pokrmĤ
spolu s recepty.
Uvedené pĜednášky o. s. CENTRUM ŽIVOT a ZDRAVÍ se konají ve StĜedisku chytrých aktivit
STěECHA, Vrbno pod PradČdem. Zaþátek pĜednášek je v 18 hod. Vstup volný.
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Listárna
Víte, která hora je nazývaná „Blaníkem severní Moravy“?
Je to legendární, povČstmi opĜedená hora Bradlo (600 m n. m.). Je nejvyšším bodem
Úsovské vrchoviny, kterou lze považovat za nejjižnČjší cíp Hrubého Jeseníku nebo spíše
dle starých map za podhĤĜí JeseníkĤ.
Do Nové Hradeþné, ze které vede na vrchol Bradla
3 km dlouhá, þervenČ znaþená turistická trasa, je
z Vrbna pod PradČdem 58 km.
Jedeme smČr RýmaĜov, Dolní Louþka, Šumvald,
Nová Hradeþná a zaparkujeme v této obci u vlakového
nádraží, v jehož blízkosti najdeme rozcestník.
Trasa nejprve prochází þástí obce, pokraþuje jako
polní cesta a jakmile se vnoĜí do pĜevážnČ smrkového
lesa, pĜechází ve velmi prašnou, pozdČji kamenitou
úvozovou cestu, místy hluboce zanoĜenou pod úroveĖ
okolního terénu. Hora je bohatá na spoustu balvanĤ
kvarcitu, jednoho z nejodolnČjších druhĤ kĜemene.
NejrĤznČjší balvany þi jejich celá seskupení se
nacházejí i podél cesty, která rozhodnČ není nudná.
Informaþní tabule na rozcestí pod vrcholem

Nocležna pod skálou
ChybČly mi tu jen tabule se smČrovkami,
ukazujícími jednotlivé cíle
pohledu.
I s mapou v ruce je pĜesná orientace, zejména
na vzdálenČjší místa, ponČkud obtížná.
Za pĜíznivých podmínek lze uvidČt
kopuli
Sv. Hostýna, Svatý Kopeþek
u Olomouce, ChĜiby nebo Králický SnČžník.
Z bližších cílĤ pak obec Hradeþnou,
Šumvald, Šumvaldský rybník þi vrcholy
Nízkého i Hrubého Jeseníku. Za pČkného
poþasí se za nimi rýsuje i vČž PradČdu.
Zajímavý pohled se nabízí na KĜížový
vrch, se známou kĜížovou cestou nad
obcí Ruda u RýmaĜova nebo na dominantnČ
vypadající Kamenný vrch u Šumperka.
Z dálky vypadá hora Bradlo jen jako
nenápadné zalesnČné návrší, má však bohatou
historii.
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U rozcestníku pod vrcholem najdeme tabuli
s mapou a informacemi o Bradle a jeho okolí. PĜed
výstupem na vyhlídku, která je odtud sotva dvČ sta
metrĤ, se mĤžeme zastavit pár krokĤ vlevo pod
skálou, kde stojí zajímavý kamenný pĜístĜešek,
turistická útulna, žel, opatĜená visacím zámkem.
Na vrcholu Bradla je 25 metrĤ vysoká skála,
sloužící jako cviþná skála pro horolezce. PČším
turistĤm slouží umČle vytesané schody, opatĜené
zábradlím. I když se tu nachází upozornČní o vstupu
na vlastní nebezpeþí, schody, zábradlí i vrcholová
plošina jsou novČ upravené. Vyhlídka poskytuje
jedineþný kruhový výhled, zcela nepatrnČ
v nČkterých místech stínČný pĜerĤstajícími stromy.

Vyhlídka na skále Bradla
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O pokladu na hoĜe Bradlo
vypráví Vlastimil Dušek.

Pohled na Bradlo z Nové Hradeþné – hora vypadá jako nenápadné návrší

V minulosti bylo Bradlo centrem slavností a manifestací národnostního charakteru. Ty stály zĜejmČ
u zrodu pojmenování Moravský Blaník. Skalní vyhlídka byla vybudována již na konci 19. století. První
velká slavnost s taneþním a kulturním programem, které se zúþastnily tisíce lidí, se na Bradle konala
20. þervna roku 1897.
PĜed rokem 1945 probíhala pod Bradlem dČlicí þára mezi nČmeckým a þeským etnikem.
Vrchol sloužil k uvolĖování národních vášní. NČmci zde poĜádali slavnosti první nedČli v kvČtnu
a o slunovratu, ve tĜicátých letech se zde konaly manifestace þeských hraniþáĜĤ.
Poslední manifestace se tu uskuteþnila po roce 1948.
Jedna z povČstí o Bradle vypráví o puklinČ ve skále, která se jednou za rok, první kvČtnové noci,
rozestupovala. Otevíral se pĜístup k pokladu, ukrytému hluboko v podzemí. Chudá vdova, tisknoucí v náruþí
pČtiletého hošíka, se vydala v ten den s blížící se pĤlnocí ke skále. Když na hradþanském kostelíku odbyla
dvanáctá hodina, odstrþila matka plaþícího chlapce a sama vnikla do lĤna hory.
Bloudila temnými chodbami, poklad však nenašla. Zklamaná se vracela, ale synka již nespatĜila. BČhala po
lese, volala, vše nadarmo. Po nČkolika dnech našel dĜevaĜ matku mrtvou pod Bradlem.
Od té doby se skála neotevírá. Jen první noci májové ozývá se ze skály tklivý dČtský pláþ.
PovČsti mají rĤzné verze v þeském i nČmeckém jazyce. NČmecká verze je údajnČ milosrdnČjší, v ní se matka se
svým synáþkem pĜece jen nakonec setkává.
Helena Rusková
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3. bazárek Karlovice je tady!
Ve spolupráci se ZŠ Karlovice Vás rádi pĜivítáme na dalším bazárku v Karlovicích.

Místo: školní jídelna Karlovice
Datum: 22. 10. 2011
ýas: od 10:00 hod do 17:00 hod
Zveme všechny, kteĜí chtČjí prodat, darovat þi koupit na bazar veškerého obleþení pro velké
i malé. MĤžete pĜinést prakticky vše, co už doma nepotĜebujete, a druhým to udČlá radost.
Týká se to napĜíklad obleþení, nádobí, náĜadí, hraþek, koþárkĤ, autosedaþek
a veškerého sportovního zboží (kol, lyží, bČžek, snowboardĤ, bruslí …).
Veškeré vČci mĤžete pĜinést buć do školní jídelny v pátek 21. 10. v 17:00 hod,
nebo v den prodeje 22. 10. 2011.
Každý si mĤže své zboží nachystat a prodat. Pokud chcete dát vČci
do komise, vše si pĜedem oceníte a dostanete své þíslo (napĜ. þíslo 7 – 30,- Kþ ).
UpozorĖujeme, že takto za zboží nezodpovídáme.
Na konci bazaru se sejdeme v jídelnČ a každý si své neprodané zboží vyzvedne.
TČšíme se na vás a doufáme, že si každý nČco najde.
Kontaktní osoba: Naća PaĖáková tel: 777 912 464

Kulturní, sportovní a vzdČlávací kalendáĜ na Ĝíjen
2. 10. - církevní setkání Nová nadČje – 15:00 hod – StĜecha
3. 10. - jazykový kurz angliþtiny - 17:00 hod - StĜecha
3. 10. - Týden sociálních služeb - 14:30 hod - Domov pro seniory Vrbno
3. 10. - zahájení výstavy fotografií Radek Fabián 17 - Galerie na schodech - SG Vrbno
4. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 hod - StĜecha
4. 10. - zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
5. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 hod - StĜecha
5. 10. - Týden sociálních služeb - 14:30 hod - Domov pro seniory Vrbno
6. 10. - Univerzita tĜetího vČku - Obchodní právo - pĜednáší Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
- 16:00 hod - StĜecha
6. 10. - jazykový kurz angliþtiny - 17:00 hod StĜecha
6. 10. - pĜednáška Centra život a zdraví na téma Kdy jsme pány svého þasu a kdy je þas pánem
nad námi - pĜednáší Ludvík Švihálek - 18:00 hod - StĜecha
6. 10. - Koncert: PísniþkáĜ Vojta Kyćák Tomáško od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka
6. 10. - RWE Vrbenský pohár - poĜádá SK Sportovního gymnázia Vrbno
7. 10. - Týden sociálních služeb - 14:30 hod - Domov pro seniory Vrbno
7. 10. - cestopisná pĜednáška „Bájeþná KodaĖ“ - pĜednáší Tomáš ýernohous - 17:00 hod - StĜecha
7. 10. - Scénická hudba M. VoboĜila od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka
9. 10. - církevní setkání Nová nadČje - 15:00 hod - StĜecha
10. 10. - kurz Pergamano - vede Danuta Hebnarová - 9:30 nebo 15:30 hod - StĜecha
10. 10. - jazykový kurz angliþtiny - 17:00 hod - StĜecha
11. 10. - poĜad pro školy s Janem VodĖanským - 8:00 a 10:00 hod - StĜecha
11. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - StĜecha
11. 10. - zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
12. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - StĜecha
13. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - StĜecha
13. 10. - zasedání Euroregionu PradČd - Fond mikroprojektu - 9:00 hod - StĜecha
13. 10. - Univerzita tĜetího vČku - Právo EU - pĜednáší Mgr. Danuta Duda - 16:00 hod - StĜecha
13. 10. - jazykový kurz angliþtiny - 17:00 hod StĜecha
13. 10. - Beseda + film: Podzim v pĜírodČ od 19:30 v Libuši. - Karlova Studánka
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do 13. 10. - výstava A. MinaĜík - malba a plastika, D. Chládek - samorosty a umČlecká kovaĜina, DDSŠ prezentace projektu Zlaté ruþiþky - StĜecha.
14. 10. - Hašlerovy písniþky od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka
15. 10. - Den zdraví a sociálních služeb - 9:00 - 13:00 hod - StĜecha
15. 10. - výšlap VerníĜovice - m.zn.Františkovy myslivny - Dlouhé StránČ - JestĜábí vrch - VerníĜovice (21km)
- poĜádá Klub vrbenských turistĤ
16. 10. - Hledáme talenty pro Vrbno - poĜádá oddíl stolního tenisu Vrbno - 9:00 hod - Sokolovna
16. 10. - církevní setkání Nová nadČje - 15:00 hod - StĜecha
17. 10. - kurz Pergamano - vede Danuta Hebnarová - 9:30 nebo 15:30 hod - StĜecha
17. 10. - jazykový kurz angliþtiny - 17:00 hod StĜecha
18. 10. - motivaþní kurzy PM Via - 8:00 hod - StĜecha
18. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - StĜecha
18. 10. - zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
19. 10. - motivaþní kurzy PM Via - 8:00 hod - StĜecha
19. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - StĜecha
19. 10. - pĜedvádČcí akce firmy Merpex trade s.r.o. - 16:00 - 19:00 hod - StĜecha
20. 10. - motivaþní kurzy PM Via - 8:00 hod - StĜecha
20. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - StĜecha
20. 10. - jazykový kurz angliþtiny - 17:00 hod - StĜecha
20. 10. - pĜednáška Centra život a zdraví na téma Psychotronika Co nabízí a co bere? - pĜednáší
Martin Ševþík - 18:00 hod - StĜecha
20. 10. - RWE Vrbenský pohár - poĜádá SK Sportovního gymnázia Vrbno
21. 10. - motivaþní kurzy PM Via - 8:00 hod - StĜecha
21. 10. - divadelní pĜedstavení „Agentura Drahoušek“ v podání amatérského divadelního spolku
KantoĜi z Mikulovic - 19:00 hod - StĜecha
21. 10. - schĤze MO KSýM - 16:30 hod - StĜecha
21. 10. - Orientální tance od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka
22. 10. - rozmarná pohádka pro dČti a jejich rodiþe „O zlé královnČ“ v podání hercĤ Opavského
divadla - 15:00 hod - StĜecha
23. 10. - církevní setkání Nová nadČje - 15:00 hod - StĜecha
24. 10. - motivaþní kurzy PM Via - 8:00 hod - StĜecha
24. 10. - kurz Pergamano - vede Danuta Hebnarová - 9:30 nebo 15:30 hod - StĜecha
24. 10. - zahájení výstavy „Ptaþí svČt“ s poĜadem z cyklu Lovy také beze zbraní a s promítnutím
filmu Podzim v pĜírodČ - koláže vystavuje Ing. Ota Bouzek a fotografie Martin Žatka,
moderuje Ing. Ota Bouzek - 17:00 hod - StĜecha
24. 10. - jazykový kurz angliþtiny - 17:00 hod - StĜecha
25. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - StĜecha
25. 10. - zkouška PČveckého sboru - 17:30 hod - StĜecha
26. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - StĜecha
27. 10. - Univerzita tĜetího vČku - Aktuální vývoj sociální politiky v ýR - pĜednáší
Mgr. Yvona Buriová - 16:00 hod - StĜecha
27. 10. - jazykový kurz angliþtiny - 17:00 hod - StĜecha
28. 10. - ýaj o páté - poĜádá LKŽ Vrbno - 16:00 hod - StĜecha
28. 10. - PísnČ s loutnou od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka
29. 10. - BrĖov - m.zn.Malá Lhota - þ.zn.vodní nádrž BystĜiþka - m.zn. u MalíkĤ - Videþ
- Rožnov pod RadhoštČm ( 20km) - poĜádá Klub vrbenských turistĤ
30. 10. - církevní setkání Nová nadČje - 15:00 hod - StĜecha
31. 10. - kurz Pergamano - vede Danuta Hebnarová - 9:30 nebo 15:30 hod - StĜecha
31. 10. - jazykový kurz angliþtiny - 17:00 hod - StĜecha
3. 11. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - StĜecha
3. 11. - cestopisná pĜednáška „Skotsko“ - pĜednáší Libor Turek - 18:00 hod - StĜecha
3. 11. - RWE Vrbenský pohár - poĜádá SK Sportovního gymnázia Vrbno
- do 11. 11. - výstava výtvarníkĤ Miriam Poláþkové ŠtČpánové a Aleše Poláþka z TČchonína Art galerie Penzionu U Ĝeky Karlovice.
- každou sobotu Taneþní veþery s živou hudbou v 19:00 hod. v Letních lázních - Karlova Studánka
Naća Trzaskaliková, StĜedisko kultury a vzdČlávání Vrbno p. P.
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Galerie na schodech

Vrbno pod PradČdem – Galerie na schodech – Sportovní gymnázium
3. 10. – 11. 11. 2011
Radek Fabián 17, student Sportovního gymnázia ve VrbnČ pod PradČdem
první výstava fotografií
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LáznČ Karlova Studánka
KULTURNI POGRAM
6. 10. – Koncert: PísniþkáĜ Vojta Kyćák Tomáško od 19:30 v Libuši
7. 10. – Scénická hudba M. VoboĜila od 19:30 v Libuši
13. 10. – Beseda+ film: Podzim v pĜírodČ od 19:30 v Libuši.
14. 10. – Hašlerovy písniþky od 19:30 v Libuši
21. 10. – Orientální tance od 19:30 v Libuši
28. 10. – PísnČ s loutnou od 19:30 v Libuši
Tanþíme zumbu – každé pondČlí od 14:30 hod v tČlocviþnČ Orlík
Taneþní veþery s živou hudbou – každou sobotu v 19:00 hod. v Letních lázních
Vstupenky na všechny kulturní poĜady se prodávají až na místČ pĜed programem.
PROCHÁZKA PO KARLOVċ STUDÁNCE
Každý þtvrtek v 15,00 hod, sraz pĜed Libuší. Povídání o místČ, historii i
o okolí. Provází Jolana Burgetová - kulturní referentka.(Za pĜíznivého poþasí)
LIBUŠE - KNIHOVNA
PondČlí, stĜeda a pátek 17:00 - 18:30 hod.
vþetnČ podávání informací o kulturních poĜadech a pĜihlašování na zájezdy
LIBUŠE – VELKÁ JÍDELNA
Každou sobotu v 10:00 hod. pĜednáška lékaĜe se zdravotní tématikou
Bohoslužby - Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
PondČlí až sobota v 16:30 hod. od 16.00 hod. modlitba rĤžence
v nedČli v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba rĤžence
AKTUÁLNÍ INFORMACE o kulturních programech a zájezdech najdete v týdenní nabídce na plakátech
a vývČskách v Libuši i v obci.
Informace jsou dostupné také na internetu www.k.studanka.cz
Jolana Burgetová, kulturní referent
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Kultura ve Zlatých Horách

nedČle 16. 10. v 19 hod.
Screamers - ÚspČšná travesti show v podání oblíbené skupiny. Vstupné 210,-/ 180,- Kþ.

MČstské informaþní centrum, tel./fax: 584 425 397,
e-mail: mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz
1. 10. 2011
RybáĜské závody - na rybníku ve Zlatých Horách od 7:00 hod. Startovné 150,- Kþ. Obþerstvení zajištČno.

pondČlí 17. 10. v 19 hod.
SvČtáci - Hudební muzikál. V alternacích hrají známí herci: FilipTomsa, Dalibor Gondík, Zbyšek PantĤþek,
Aleš Háma, Martin Zounar, Mahulena Boþanová, Adéla Gondíková a další.
Divadelní spoleþnosti Háta Olgy Želenské. Vstupné 180,-/150,- Kþ

1. 10. 2011
Zlatohorský treking - Tradiþní turistický pochod 15, 25, 50 km

19. 10. v 19 hod.
Jakub Smolík – koncert. Vstupné: 240,-/220,- Kþ

1. 10. 2011 v 17:30 hod.
Zkus mČ rozesmát - kino - Vstupné 60,- Kþ, mládeži pĜístupný, þeské titulky
5. 10. 2011 v 17:00 hod.
Svoboda (Goldtour) – cyklistický závod (þasovka)
Start v 17:00 hod. KĜižovatka nad ZH (ZH – Mikulovice - Rejvíz)
7. 10. 2011 ve 20:00 hod.
Viditelný svČt - kino - Vstupné 70,- Kþ, pĜístupný od 12 let, v pĤvodním znČní
8. 10. 2011 v 17:30 hod.
Pan Popper a jeho tuþĖáci - kino - Vstupné 50,- Kþ, Bonton film, mládeži pĜístupný, þeský dabing
14. 10. 2011 ve 20:00 hod.
PaĜba v bangkoku - kino - Vstupné 60,- Kþ, pĜístupný od 15 let, þeské titulky
15. 10. 2011 v 15:00 hod.
Gnomeo a Julie - kino - Vstupné 40,- Kþ, H. C. E., mládeži pĜístupný, þeský dabing
15. 10. 2011 v 19:30 hod.
ěecký veþer - V zahradní restauraci Hotelu Minerál, vstupné 50,- Kþ, Ĝecké speciality zdarma.
18. 10. 2011 v 17.00 hod
Zahájení výstavy prací þlenĤ Jesenické výtvarné skupiny - MČstské muzeum
21. 10. 2011 ve 20:00 hod.
Zkažená úþa - kino - Vstupné 60,- Kþ, pĜístupný od 12 let, þeské titulky
22. 10. 2011 v 17:30 hod.
Transformers 3 - kino - Vstupné 70,- Kþ, mládeži pĜístupný, þeský dabing
28. 10. 2011 v 18:00 hod.
Lampionový prĤvod - Zaþátek prĤvodu pĜed radnicí na námČstí.
28. 10. 2011 ve 20:00
Voda pro slony - kino - Vstupné 60,- Kþ, pĜístupný od 12 let, þeské titulky
29.10.2011 v 17:30 hod.
Princ a prućas - kino - Vstupné 60,- Kþ, pĜístupný od 15 let, þeské titulky

Kultura v Bruntále
MČstské divadlo Bruntál
Tel.: 554 712 765, e-mail:divadlo@mubruntal.cz
nedČle 2. 10. v 15 hod.
Dobrodružství kocoura Modrooþka - Poetická hudební pohádka v podání pražského Divadla AHA.
pondČlí 3. 10. v 10 hod.
O pejskovi a koþiþce - Pohádka pro nejmenší dČti. Vstupné: 30,- Kþ
þtvrtek 13. 10. v 19 hod.
Milan Kundera: Jakub a jeho pán – Pocta Denisi Diderotovi .Vyprodáno.
Divadlo Bez zábradlí Praha.

StĜedisko volného þasu Bruntál + kontakty
www.svcbruntal.cz, tel.: 554 717 885, info@svcbruntal.cz
8. 10. od 13 hod. mČstský park
TĜi skoky k zubaté žábČ
SoutČž urþená pro tĜíþlenná družstva a bude probíhat ve þtyĜech kategoriích. Cílem soutČžních družstev je
získat v deseti disciplínách urþený poþet bodĤ. PĜijćte se pobavit do mČstského parku.
Olympijský doubledecker pĜijede propagovat olympiádu
Dne 10. 10. 2011 pĜijede na námČstí Míru v Bruntále
dvoupatrový autobus – doubledecker, který bude propagovat
blížící se letní olympiádu 2012 v LondýnČ. OtevĜeno pro
veĜejnost bude od 10 do 18 hodin. Najdete zde velkoplošnou
obrazovku se sportovními sestĜihy, jedineþný dotykový
displej od Microsoftu, multimediální poþítaþe, mĤžete
soutČžit v zábavném kvízu nebo si prohlédnout originální
olympijské obleþení. Pojćte žít Londýnem a podpoĜit nejen
þeské reprezentanty, ale i samotného ducha olympijských her
a sportu! Vstup je zdarma.
Spoleþenský dĤm Bruntál
28. 10. ve 20:00 hod. Komici s. r. o. STAND UP COMEDY SHOW - uþinkují: Miloš Knor, Ester
Koþiþková, Ruda z Ostravy, velký sál s obsluhou, vstupné 180,- Kþ.

Kultura v KrnovČ
MċSTSKÉ DIVADLO
Mikulášská 21
úterý 11. Ĝíjna v 19:00 hodin
SCREAMERS V PROUDU ýASU - show oblíbené pražské travesti skupiny
Vstupné: 220 a 200 Kþ
pondČlí 17. Ĝíjna v 19:00 hodin
Richard Alfieri
ŠEST TANEýNÍCH HODIN
V ŠESTI TÝDNECH
V pĜedstavení Divadla Ungelt hrají a tanþí dvČ nezamČnitelné
umČlecké a lidské individuality. Hrají a tanþí: Chantal Poullain
a Pavel KĜíž
Vstupné: 250 a 230 Kþ (dČti a studenti sleva 50 %)
nedČle 23. Ĝíjna v 15:00 hodin
VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY
pohádka s písniþkami. Hraje: Divadelní spoleþnost J. Jurištové Praha.
Vstupné: 60 a 50 Kþ
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KONCERTNÍ SÍĕ SV. DUCHA
ul. Svatého Ducha

stĜeda 26. Ĝíjna v 19:00 hodin
koncert v rámci 8. roþníku Svatováclavského hudebního festivalu ENSEMBLE TOURBILLON - Petr
Wagner – umČlecký vedoucí, sólista: Tomáš Král - baryton
Soubor v obsazení 2 violy da gamba, theorba, varhanní pozitiv. Program: „Komm, süsses Kreuz“.
Vstupné: 140 Kþ
MIKS KRNOV
Zacpalova 1
úterý 11. Ĝíjna od 9:00 hodin - pĜihlášky do 10. 10. 2011, kurzovné: 30 Kþ.
úterý 25. Ĝíjna od 9:00 hodin - pĜihlášky do 24. 10. 2011, kurzovné: 30 Kþ
uþebna MIKS Krnov - „Figurální kresba uhlem“, výtvarný kurz pro seniory
pod vedením Josefa Odrášky. Zájemci se mohou pĜihlásit u Ing. VaĖkové, tel.: 775 593 353, e-mail:
vankova@mikskrnov.cz. Projekt podpoĜilo Ministerstvo kultury ýR.
StĜedisko volného þasu méća
Dobrovského 16
nedČle 16. Ĝíjna v 15:00 hodin
KOUZELNÍKOVA DCERA - loutková pohádka
Hraje: LoutkáĜský soubor KRNOVÁýEK
Vstupné: 30 Kþ. Prodej vstupenek pĜed pĜedstavením

KLUB VRBENSKÝCH TURISTģ
pĜi TJ SOKOL VRBNO POD PRADċDEM

ASPV informuje...

Zve všechny milovníky pĜírody na výšlap
KDY: 15. 10. 2011
KAM: VerníĜovice – m.zn.Františkovy myslivny – Dlouhé StránČ – JestĜábí vrch – VerníĜovice (21km)
SRAZ: 7:00hod. u klubu LNH
PĜihlášky do 13. 10. 2011 pĜijímá Štefan Kopilþák mob. 732 248 236
Cena dopravy þlenové 50 Kþ., ostatní 80 Kþ.

KDY: 29.10.2011
KAM: BrĖov – m.zn.Malá Lhota – þ.zn.vodní nádrž BystĜiþka – m.zn. u MalíkĤ – Videþ – Rožnov
pod RadhoštČm ( 20km)
SRAZ: 6:00 hod. u klubu LNH
PĜihlášky do 27. 10. 2011 pĜijímá Štefan Kopilþák mob 732 248 236
Cena dopravy:þlenové 150 Kþ., ostatní 200 Kþ.
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Cviþení pro dospČlé (tČlocviþna Sokolovna)
PondČlí
16:30 – 17:30 hod.
StĜeda
19:00 – 20:30 hod.
ýtvrtek
18:00 – 19:00 hod.
19:00 – 20:00 hod.
Vstupné
30 Kþ þleni ASPV
40 Kþ ostatní

Zumba
Zumba + posilování
Zumba
Power Yoga

Bohunka
Bohunka
Míša
Míša

K zakoupení jsou k dispozici i permanentky
za zvýhodnČnou cenu.
Cviþení rodiþĤ s dČtmi (tČlocviþna Sokolovna)
Úterý
15:30 – 17:00 hod.
Vstupné
10 Kþ þleni ASPV
20 Kþ ostatní
Vstupné platí pro všechny dČti bez rozdílu vČku.
Cviþení zaþíná v listopadu.
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Zumbatomic = zumba pro dČti!!
Chystáme pro Vás a Vaše ratolesti cviþení plné radosti! Cviþení urþené
pro dČti školního þi pĜedškolního vČku a jejich rodiþe! Nechejte své dČti
poznat kouzlo zumby a objevte i Vy dítČ, co se skrývá ve Vás. Zatancujte si
s nimi, nebo je pozorujte z povzdálí, mČjte radost ze spoleþných zážitkĤ,
které mĤžete se svou ratolestí zažít. Sledujte informace v pĜíštím Zpravodaji, kde Vám uvedeme další
podrobnosti.
PodČkování
Tímto dČkujeme panu ZdeĖkovi Valentovi za perfektní zázemí na kurtech,
na kterých se o prázdninách každou stĜedu konala Zumba s instruktorkami
Bohunkou Sýkorovou a Míšou Bártovou.
Také chceme podČkovat cviþenkám, které pravidelnČ a pilnČ cviþení
navštČvovaly a bez nichž bychom nemohly dČlat to, co dČláme! Všem srdeþnČ
dČkujeme.
Bohunko a Míšo, my Vám moc dČkujeme za Váš þas o prázdninách(a nejen
o nich) vČnovaný nám!!! Jste skvČlé!
Fotogalerie z akcí:
Noþní zumbování s tenisty

Prázdninové zumbování
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Vrbenské babí léto 2011
V sobotu 17. 9. 2011 probČhl již tĜetí roþník záĜiové slavnosti Vrbenské babí léto.
Tento rok slavíme 400 let od povýšení Vrbna pod PradČdem na mČsto a také 65 let
fotbalového oddílu ve VrbnČ pod pradČdem, a proto letošní Babí Léto probČhlo ve
slavnostním duchu. Sluníþko svítilo a nádhernČ dokreslovalo slavnostní atmosféru.
PĜi soutČžních zastávkách s ýeským þerveným
kĜížem + sanitním vozem od sanitaxi Hori,
Horskou službou, Policií, Hasiþi mČsta Vrbna pod
PradČdem se dČti nauþily nČþemu novému a také si
mohly prohédnout
vozidlo dané záchranné
složky. U zastávky LesĤ ýR si dČti provČĜily své
znalosti a na závČr se rošku protáhly u dvou
fotbalových disciplín. U každé ze zastávek dČti
dostaly malou drobnost, kokino, jablíþko nebo
pitíþko. Po absolvování všech stanovišĢ si každé
dítČ vyzvedlo malou vČcnou odmČnu s odznáþkem
Babího Léta.
Po ukonþení soutČžních zastávek nás pĜekvapili
hasiþi svou ukázkou vystĜíháni a následného
vyproštČní ranČného z vozidla a hašením ohnČ.
DČti urþitČ nezapomenou, jak podbíhaly pod
proudem vody, když hasiþi otoþili proudnice nad travnatou plochu fotbalového hĜištČ... :-)
Od 14 hodin se program pĜesunul k pódiu.
ProbČhlo zahájení slavnosti a vystoupily dČti
4. roþníkĤ ZŠ s písní Chvála zemi, zaþal rybolov
tomboly, zatancovaly nám dČti z country
kroužku Zuzanky a orientální taneþnice-Dambra
a také dČti z dČtského domova ve VrbnČ pod
PradČdem. Po soutČži, kterou jsem nazvala
„O dokonalou hlavu“- kde dČti malovaly hlavu se
zavázanýma oþima, se pĜihlásilo deset dČtí do
pČvecké soutČže Doremi a zaþalo se zpívat. Porota
– paní Jana Helekalová (starostka obce Karlovice),
paní Šulavová (z kapely Letokruhy) a paní ZdeĖka
Lazurová
(zástupce
organizaþního
týmu
Vrbenského babího léta) – pozornČ poslouchala
a udČlovala body jednotlivým interpretĤm. Na závČr
probČhlo vyhlášení a vítČzem se stal Franta Žiga.
Teþkou za dČtským programem byla „Vodnická pohádka“, kterou pĜijeli zahrát herci ochotnického souboru
Magnet z Bruntálu. Po celé odpoledne probíhalo také malování na obliþej, které provádČly þlenky dČtského
centra Kominíþek z Karlovic.
Pak již zaþala oþekávaná zábava pro dospČlé s kapelami Letokruhy, ěebĜiĖákem a Talismanem, zpestĜená
pĤlnoþním recesním kolem štČstí.
PODċKOVÁNÍ: ze srdce dČkuji všem sponzorĤm,bez kterých by tato slavnost nebyla,jsou to:
pan Korch, pan Oršulík, pan Lajmar, pan Butora Oil Team, pan ZvČdČlík, Knihkupectví paní Hulínová,
ŽelezáĜství a domácí potĜeby paní JuĜíková, Vrbenská nástrojáĜská pan LaštĤvka, pan Mrázek, Textil a galenterie
paní Ševþíková, Kosmetika paní Nepožitková, Plasty Urbánek, Hraþky pan Jelínek, Elektro pan Lindner,
Drogerie Remi paní PoĜízková, KvČtináĜství a chovatelské potĜeby paní Urbánková, Demel market, Auto
Kapitán, Cukrárna Mokarabia pan Kubjatko, Kavárna Panorama paní Kapitánová, Drogerie paní Darmovzalová,
Stavebniny Klíþ paní Klíþová, Zlatnictví paní ýapková, Rybárna Žalák , Sklárna Tomi, Sklárna Jakub, Sklárna
Kostka, Advanced plastics, Lisovna PaĖák, Odborový svaz Kovo pan Dudík, Pozemní práce Darmovzal, Forest
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service pan PĜikryl, Ridex pan Richtr, tiskárna Zubalík, Oþní optika pan KováĜ, paní Slavíková, Oriflame paní
Franeková, Fincentrum, Potraviny Hruška pan Šrámek, Spolek pĜátelé Vrbenska, Cykloservis pan ChreĖo,
Autodíly pan Remeš, Spodní prádlo paní Butorová, KadeĜnictví paní Kostková, paní Šnajdarová, TWI plastová
okna pan Pravda, pan Hanák, pan Korch, zelenina Ilja paní Jana Olšovská, pan Koblása, pan Radek Blahuš, firma
Propos manželé Obrusníkovi, pan Pavel Gamovský, info centrum paní Lenka BednaĜíková, pan Robert Sivulka,
lékárna Magnus, pan Pavel Gamovský, pan Vondra, pan Pavel Lanþi.
MČsto Vrbno pod PradČdem, Obec Karlovice, Obec SvČtlá Hora, MČsto Zlaté Hory odbor živ. prostĜ. Paní
Paulová.
DČkuji celému organizaþnímu týmu za
velkou pomoc pĜi pĜípravČ, chystání a následném
úklidu slavnosti. DČkuji spolku PĜátelé Vrbenska za
velikou pomoc pĜi chystání a následném úklidu
slavnosti. DČkuji záchranným složkám, které
vyslyšely prosbu a zúþastnily se slavnosti. A hlavnČ
dČkuji své rodinČ, manželovi, za trpČlivost, podporu
a pomoc pĜi chystání a úklidu akce a svému synovi
za pomoc pĜi chystání a balení balíþkĤ pro dČti.
Za TJ Sokol Vrbno, fotbalový oddíl Ladislava
Lanþiová - hlavní organizátor slavnosti a þlen
výboru fotbalového oddílu

Vrbenské debly
Dne 10. 9. 2011 uspoĜádal Tenisový oddíl Vrbno pod PradČdem turnaj ve þtyĜhrách mužĤ pod názvem
„Vrbenské debly“. Turnaj byl plánován jako otevĜený turnaj pro hráþe nejenom TO Vrbno, ale i pro hráþe z okolí
(Bruntál, Krnov, Zlaté hry, Jeseník apod.). Tzv. „otevĜený turnaj“ byl organizován poprvé a oþekávala se úþast
kolem 40 hráþĤ. Bohužel na poslední chvíli odĜekli úþast všichni mimovrbenští hráþi, a tak se turnaje zĤþastnilo
jenom 5 dvojic.
Tyto dvojice si to nakonec rozdaly každý s každým na dva vyhrané sety.
Výsledky:
1. Douda ml., Jarmar st.
2. Valenta R., Kropáþek
3. Veninger ml., Mízner I.
4. Bulgurovský, BartonČk ml.
5. Sleha, KovaĜík
Za TO Vrbno Igor Žemba

Vrbenská padesátka
U pĜíležitosti 400. výroþí povýšení Vrbna pod PradČdem na mČsto
V sobotu 17. 9. 2011 v 6:00hod. byl zahájen 41. roþník Vrbenské padesátky.
Za krásného „letního“ dne pĜišlo na start 180 úþastníkĤ.
Z toho 28 si prošlo trasu dlouhou 50km, 97 úþastníkĤ šlo trasu 25km a 55 úþastníkĤ se vydalo na krátkou trasu
12km.
Nejstaršímu úþastníku bylo 71 let a šel nejdelší trasu 50km.
Nejmladší úþastnice mČla 2 roky a šla 12km.
Všichni dorazili do cíle na Sokolskou chatu ve zdraví a pĜíjemnČ unavení pochodem na þerstvém vzduchu.
Všem chutnal tradiþní chléb namazaný škvarkovou pomazánkou posypaný cibulí.
Na památku všichni dostali skleniþku s emblémem Vrbenské Padesátky a také se znakem našeho mČsta vþetnČ
letopoþtu 1611 – 2011 a nápisu 400. výroþí povýšení Vrbna pod PradČdem na mČsto. 41 .roþníku se zúþastnili
turisté z Vrbna pod PradČdem, Bruntálu,
Holþovic, Rázové, Libiny, KromČĜíže,Skrbovic,Lipníku nad Beþvou,Brna,OndĜejovic, Karlovy Studánky,
Velkého Újezda,Zlatých Hor,HavíĜova,Široké Nivy, Ostravy,BČlé pod PradČdem,Krnova, OldĜichovic u TĜince,
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Drnovic,TĜince, Vranovic, Brníþka, Veselí nad Moravou, KateĜinic, KopĜivnice,Prahy, Mostkovic a z Polských
Glucholaz.
ChtČli bychom podČkovat také sponzorĤm: autodoprava Naća Klíþová, vzduchotechnika Pavel Kamenský,
zemní práce Darmovzal,odbory Advanced Plastic, tiskárna Zubalík,firma PaĖák, Viamond.
Vrbenskou Padesátku jsme poĜádali s podporou LýR Karlovice, Louþná nad Desnou a Janovic. TČšíme se na
další roþník a hojnou úþast v roce 2012
Výbor Klubu Vrbenských TuristĤ

TĜetí roþník Trivallis cupu zahájen
Za krásného sluneþného poþasí byl zahájen 3. roþník Trivallis cupu. Závodu na in line bruslích se zúþastnilo
„zdravé jádro“ uplynulých roþníkĤ, titul NejvšestrannČjšího sportovce mČsta Vrbna bude obhajovat Pavel
Pytela, nebude to však mít jednoduché. Vašek Žabíþek, vítČz 1. roþníku, v tomto školním roce maturuje, soutČže
se tedy úþastní naposledy a o to urputnČji bude usilovat o vítČzství.

TO Vrbno pod PradČdem - „Bodovací turnaj starších žákĤ“
Ve dnech 27. a 28. 8. 2011 se v areálu Tenisového oddílu Vrbno pod PradČdem uskuteþnil
„Bodovací turnaj starších žákĤ“. Turnaje se zĤþastnilo 18 hráþĤ, kteĜí mČli možnost prokázat
své tenisové umČní jak ve dvouhrách tak ve þtyĜhrách. PĜíjemným zpestĜením turnaje byla
úþast rodiny Novákových ( paní Nováková, synové JiĜí a Jakub, dcera KateĜina a strejda Mirek ).
Synové JiĜí a Jakub se turnaje aktivnČ zĤþastnili, bohužel jejich pouĢ skonþila na branách semifinále.
V nedČli se na kurtech ve VrbnČ objevil i pan JiĜí Novák, bývalá svČtová tenisová pČtka, který nám
neodmítl pár fotografií, za co mu samozĜejmČ moc dČkujeme.
Finále dvojhra: Polák – Darmovzal Dominik
Finále þtyĜhra: BartonČk, Darmovzal Dominik – Jarmar, Vaško
TuþnČ zvýraznČní jsou vítČzi.
Zleva: BartonČk L., Darmovzal, Jarmar, Vaško

Zleva: Valenta Z., Darmovzal, Polák, BartonČk Vl. ml.

Závod na in line bruslích byl vypsán na 3 délky tratí tak,
aby závod mohli absolvovat zkušení bruslaĜi i nováþci. Na start
nejkratšího závodu se postavily dvČ dČti, zvítČzil Adam Petlach
(Ludvíkov) pĜed Kaþkou MlynáĜovou (ACS Drak Vrbno).
Na tĜíkilometrové trati byl nejrychlejší Tomáš Petlach
(Ludvíkov), který nadČlil druhému ŠtČpánu Petrušovi takĜka
minutu.
Zbylí závodníci se postavili na nejdelší traĢ, která se jela na
Bílý Potok a zpČt, mČĜila 6 km. VítČzem závodu se stal Venca
Žabíþek (SK Vrbno) þasem 12:57 a zĤstal tak rovnou minutu
za traĢovým rekordem z roku 2010, který drží vrbenský Tomáš
Zahrádka. Na druhém místČ dojel s pĤlminutovou ztrátou Pavel
Pytela (HO Vrbno) a na tĜetím místČ s podobným odstupem
Patrik Thomas (SK Vrbno).
Mezi ženami zvítČzila Martina Onderková (SK Vrbno) pĜed
Andreou Petrušovou a Klárkou Škopcovou (obČ ACS Drak
Vrbno). Mezi mladíky si výteþnČ poþínal 12tiletý nováþek na
SG Vrbno MatČj Ptáþník (Mapei KaĖkovský), když porazil
druhého Jirku Petruše (ACS Drak Vrbno) o takĜka 20 sekund.

Pan JiĜí Novák, dcera
KateĜina a syn Jakub

Za výbor TO
Igor Žemba

Další závod Trivallis cupu se bude konat 18. Ĝíjna a bude to
závod v cyklokrosu.
Bližší
informace
najdete na
www.sgvrbno.cz v rubrice Trivallis cup nebo na
www.ascvrbno.estranky.cz .
Alena MlynáĜová
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ACS Vrbno první v Jeseníkách
V sedmnáctém roþníku silniþní soutČže Jesenický Šnek, která se poĜádá na území okresĤ Bruntál, Opava
a Šumperk zvítČzili cyklisté ACS DRAK VRBNO poþtem
3369 bodĤ.
Na druhém místČ se umístili zlatohorští SKM Zlaté Hory a dosáhli
3173 bodĤ.
TĜetí je jesenické družstvo Cyklo Jeseník se ziskem
2638 bodĤ
Opavský tým Novatop Lapierre jako þtvrtý získal
2291 bodĤ.
Na pátém místČ je rýmaĜovský triatlonový oddíl DUKO RýmaĜov a má
1957 bodĤ.
A na šestém místČ dojeli BULDOCI RAPOTÍN s
1890 body.
Celé soutČže se zúþastnilo celkem 61 týmĤ, které ve velkém množství byly i odjinud než z JeseníkĤ.
Této soutČže se zúþastnilo 14 vrbenských cyklistĤ startujících za ACS Vrbno a další dva za Zhor Team.
Nejlépe si vedla Klára Škopcová, která byla druhá v kategorii dívek a získala celkem
808 bodĤ.
Vlastik MlynáĜ, startující v kategorii 30-40 let, tuto kategorii vyhrál ziskem
774 bodĤ.
Jakub Roháþek, teprve jedenáctiletý mladík, který letos nastoupil do první tĜídy vrbenského Sportovního
Gymnázia skonþil jako þtvrtý v kategorii do 15 let a nasbíral si
549 bodĤ.
Lubomír Petruš v kategorii 40-50 let mČl snad nejvíce práce se získáním druhého místa v kategorii, což se
mu povedlo teprve v posledním závodČ o pouhé dva body. Celkem má
511 bodĤ.
Jaroslav Hamáþek v kategorii od 15 do 18 let nás pĜekvapil dvČma výhrami v kategorii a skonþil celkovČ na
tĜetím místČ, na které musel nasbírat
468 bodĤ.
ŠtČpán Petruš pravidelnou úþastí získal páté místo v kategorii do 15 let a má
458 bodĤ.
Milan Škopec v kategorii nad 50 let obsadil 5.místo ziskem
412 bodĤ.
Jirka Petruš teprve zaþal v kategorii 15-18 let a pĜesto skonþil jako pátý s
341 body.
Jana Vyþítalová musela více závodĤ vynechat kvĤli soubČhĤm s Moravským pohárem, kde se jí nakonec
podaĜilo obsadit tĜetí místo. Zde byla v kategorii žen šestá a mČla
292 bodĤ.
ZdenČk Petruš mezi þtyĜicátníky teprve zaþíná, byl sedmý a vyjel si
277 bodĤ.
Miloslav MlynáĜ, šedesátník v kategorii nad 50 let skonþil osmý se ziskem
229 bodĤ.
Miroslav Machaþ si pár závodĤ zkusil, byl desátý v M50 a zajel
206 bodĤ.
Rostislav Brokeš, þerstvá posila ACS a SG Vrbno se vČnoval pĜedevším seriálu KOLO PRO ŽIVOT, kde
vyhrál kategorii Junior. V Jeseníkách jel jen dva závody a je devátý se
151 body.
KateĜina MlynáĜová jednou bodovala v kategorii do 15 let a to jí vyneslo
89 bodĤ.
Vedoucím týmu je Alena MlynáĜová.
Tuto soutČž jsme vyhráli již po þtvrté a za celou dobu jejího trvání jsme neopustili pomyslný stupeĖ vítČzĤ
i pĜesto, že za nás nikdy nestartovali naši odchovanci, kteĜí jsou již v jiných týmech a mnohokrát také jako naši
soupeĜi. Jsou to ZdenČk MlynáĜ, Lubomír Petruš, David Dvorský, Tanas Markos, Lubomír Tomeþek a Tomáš
Kopecký. Naopak ještČ trenérsky spolupracujeme na našich soupeĜích, kteĜí studují na SG Vrbno anebo jsou
þleny krajského Sportovního centra mládeže Vrbno.
acsvrbno.estranky.cz.
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StĜípky z historie - 5. þást
(letopoþty konþící þíslem 5 a 0)
1150 - stará historická cesta z Olomouce, pĜes Šternberk, AndČlskou Horu do Zlatých Hor a dále do Wroclawi
byla prĤkaznČ nazvána „Vojenskou cestou“.
1350 - v MnichovČ a okolí se rozšíĜil hlízový mor, který si vyžádal mnoho obČtí na životech. Museli být
pĜivolaní noví kolonisté z Wroclawi a okolí, aby nahradili úbytek obyvatel po morové epidemii
1450 - v polovinČ 15.stol. si pronajal bruntálský hrad a okolní panství, vþetnČ Vrbenska, bohatý rod pánĤ
z Vrbna (název podle polského Vrbna). Vrbnové mČli ve znaku štít se zlatým sloupem, který byl
prostĜelen šípem. V dolní þásti erbu byly umístČny zlaté lilie.
1465-1475 - u Benešova a Bruntálu tČžké boje krále JiĜího z PodČbrad s Matyášem z Uher, zniþeno 19 osad
a obcí od Benešova po PocheĖ
1500 - majitel vratislavského panství, Jan Roth, dal uvést do provozu nový hamr v MnichovČ, také byly
rozšíĜeny rudné doly
1530-1540 - šíĜí se protestantismus, kazatel Martin Lanjus poutavými kázáními získává nové pĜíznivce
1570 - majitel panství Caspar z Logau, biskup ve Wroclawi, uvádí do provozu nový hamr v MnichovČ, tzv.
„Josef hamr“. PravdČpodobnČ jsou to pozdČjší prostory pily Albert Titze.
1590 - Andreas Jerin, vratislavský biskup, vybudoval v MnichovČ další hutČ a vápencové lomy, skláĜskou huĢ.
Dále vydává nová naĜízení týkající se povinností roboty poddaných. SouþasnČ souhlasí, aby po smrti
majitele domu, pozemku, dobytka apod., mohli dČdici s majetkem zemĜelého disponovat
1600 - špatný rok, panuje drahota, otrubová polévka a chléb z obilních otrub byly hlavní potravou obyvatelstva,
do otrub se pĜidávala i mletá jedlová kĤra, mnoho obyvatel zemĜelo na podvýživu
1635 - mČstu bylo udČleno privilegium þtyĜikrát do roka poĜádat trhy
- ve mČstČ byl na popud Ĝádu nČmeckých rytíĜĤ na námČstí vystavČn zdČný kostel, který sloužil svému
úþelu asi 200 let a mohl prý pojmout až tisíc vČĜících
1660 - mČsto bylo znovu vystavČno poté, co bylo vypáleno za bojĤ mezi švédskými a císaĜskými vojsky
v r. 1646, hornictví však témČĜ zaniklo, zaþíná se rozvíjet tkalcovství
1670 - rok s velmi dobrou úrodou, pĜišla však velmi tuhá a dlouhá zima, hodnČ lidí umrzlo
1715-1716 - Ĝádil hlavnČ v okolí mor
1720 - krutá zima, jaro a léto krásné, dobrá úroda
1725 - zasadil zdejší obþan Schubert poprvé brambory
1730 - pĜišla zima velmi þasnČ a úroda na polích zapadla snČhem a pomrzla
1740 - v dobČ od 9. do 13. ledna pomrzlo v dĤsledku kruté zimy velmi mnoho lidí i dobytka, velké polomy
napáchaly znaþné škody v celých Jeseníkách
1750 - 25. 8. nevídaná prĤtrž mraþen, zatopeno celé údolí
- zĜízen poštovní úĜad. Dostavník spojoval Vrbno s Bruntálem, Olomoucí, Šternberkem, Opavou
a dopravoval osoby. Poštovní zásilky pĜepravoval do Jeseníku, Zlatých Hor a Bruntálu
1755 - stavba varhan ve farním kostele ve VrbnČ, ludvíkovská obec odmítla pĜispČt na jejich vybudování
1760 - neúroda, hlad, drahota, vypuká hlad, hlavnČ mezi chudinou
1770 - zĜízen mČstský chudobinec honosnČ nazvaný „Domov chudých“ (pozdČjší škola v pĜírodČ), vyhoĜel
v r. 1816
- tímto rokem v MnichovČ vstoupilo v platnost þíslování domĤ. V þervenci téhož roku založena
pozemková mapa (mapa parcel) a tam zaneseny novČ vymČĜené a souþasnČ zakresleny pozemkové,
domovní a ostatní majetky. S novou pozemkovou mapou zanikly dosavadní staré hraniþní pochĤzky.
1795 - ze dne 14. 8 je nejstarší listina popisující žádost obþanĤ kolonie Hammerdörfel (Hamrová víska, dnes
Železná), aby byla povýšena na samostatnou katastrální obec s názvem Buchbergsthal. MČla již
33 domĤ a to podle tehdejšího zákonu staþilo. Biskupská správa založila v Železné nové hutČ
(hamr a vysokou pec)
1800 - Ferdinand Rössler, žijící ve VrbnČ a Adolf Weiss, bydlící ve Vídni, založili firmu „Weiss a Rössler“
zamČĜenou na ruþní výrobu nití (dnešní Odetka, a.s.)
- velmi suché a horké léto
1805 - provedeno ve VrbnČ nové þíslování domĤ
- církevní správa pronajala hutČ v Železné skládající se ze dvou vysokých pecí a tĜí hamrĤ (VavĜincĤv,
Jana Nepomuckého a KristiánĤv) soukromému podnikateli Hilariu Kristovi, který dal postavit v roce
1809 ještČ tzv. JosefĤv hamr
1820 - spálové epidemii podlehlo mnoho malých dČtí
1825 - o vánoþních svátcích nezvykle teplo, na nČkterých místech rozkvetly i fialky, lidé chodili jen v letních
šatech
- pĜed kostelem sv. Michaela postaven empírový kĜíž
1830 - cholera, v létČ záplavy a neúroda
1835 - neúroda, bída, hlad a cholera
1840 - založena z iniciativy OndĜeje Eisenbacha huĢ a továrna na kovové zboží (na místČ bývalého Vrsanu),
kde se vyrábČly rĤzné zbranČ (pušky, pistole), odlévaly koule do dČl, mušket apod. Podle záznamĤ byl
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vrbenský závod nejdĤležitČjší souþástí rakousko-uherského zbrojního prĤmyslu. V roce 1860 ho koupil
prĤmyslník Eduard Grohmann, který jej pĜemČnil na mechanickou pĜádelnu lnu.
- založena továrna na výrobu drátĤ, hĜebíkĤ a ĜetČzĤ, kterou roku 1867 koupil Adolf Grohmann
1845 - dlouhotrvající zima, ještČ v dubnu dobré podmínky pro svoz dĜíví na saních
- dokonþena stavba silnice do Karlovy Studánky
- 2. 8. se ve VrbnČ zastavil arcivévoda Maxmilián
- 24. 8. sloužil ve zdejším kostele svoji první mši Alois Schleser, vrbenský rodák. Studoval a publikoval
historii, vČnoval se pĜírodním vČdám. Z jeho poznámek þerpáno v první nČmecky psané kronice Vrbna
1850 - 21. - 23. 2. velké snČhové bouĜe, které zasáhly celý kraj
1855 - Moritz Richter založil továrnu na výrobu kyseliny sírové, kterou jeho syn roku 1860 rozšíĜil o sklárnu
1860 - 12. 7. veliká povodeĖ a následnČ krutá zima
1865 - Josef Grohman instaloval do niĢárny a barvírny první parní stroj o výkonu 30kW
1875 - silné bĜeznové a dubnové mrazy zpĤsobily velké škody na lesní zvČĜi, v þervenci a srpnu ležel na
PradČdu a na Vysoké holi sníh
- zahájení stavby kostela Navštívení P. Marie v MnichovČ, dokonþen 1879
1880 - 5. 8. povodeĖ a 15. 8. odpoledne pustošivá prĤtrž mraþen
- 5. 11. dokonþena železniþní traĢ Milotice nad Opavou -Vrbno, první vlak vyjel až 5.prosince (nČkde
uvádČno 15.prosince 1880), jezdil tam i zpČt tĜikrát dennČ
1885 - dne 16. kvČtna napadla spousta snČhu, zima byla tuhá a dlouhá
- na námČstí provedena parková úprava, vysázeny stromy a ozdobné keĜe
1890 - došlo k pĜemístČní chlapecké obecné školy do nové budovy (dnešní školní budova þ. 3), zahájena stavba
dívþí školy
- renovace kláštera Ĝádových sester, založení klášterní kaple
- v MnichovČ založen Spolek dobrovolných hasiþĤ
1895 - 25. 7. byl ve VrbnČ velmistr „ěádu nČmeckých rytíĜĤ“, arcivévoda Evžen
- v zimČ až devítimetrové závČje, uhynulo mnoho zvČĜe
1900 - Nový rok, kterým zaþínalo 20. století, slavili vrbenští obþané tak, jako v celém mocnáĜství, s pĜedem
naaranžovanou oslavou mocnáĜského rodu. MČstská garda byla pĜítomna v hornických uniformách,
bouchaly ohĖostroje a šíĜila se atmosféra nadcházejícího „spásného století“. V tu dobu byl starostou
obce továrník, Emil Grohmann.
- bylo zapoþato s výkopy a kladením potrubí pro pitnou vodu na spádovém vodovodu
1905 - starostou obce byl zvolen Hugo Grohmann, továrník vlastnící nČkolik zdejších firem. Starostoval až do
roku 1914.
1910 - v Ĝíjnu zazáĜily ve mČstČ první elektrické žárovky, velmi deštivé léto
- 16. 9. otevĜena chlapecká mČšĢanská škola na ul. Komenského (dnešní školní budova þ. 2) Poblíž tČchto
škol tu roku 1896 Emma Grohmannová založila ještČ první mateĜskou školu (pozdČji tam byla umístČna
lidová škola umČní, dnes soukromý majetek).
1930 - ve VrbnČ se narodilo 71 dČtí (27 chlapcĤ a 44 dívek), zemĜelo 35 obþanĤ
1935 - nejvyšší nezamČstnanost za období 1926 – 1938, napĜ. v únoru bez práce 1673 osob
1940 - silná povodeĖ
1945 - 27. 4. pĜistál na louce vedle Königovy pily a korkárny letoun Storch (þáp), kterým pĜiletČl na návštČvu
nČmecký generál Schörner, aby podpoĜil morálku zdejších NČmcĤ
- 8. 5. osvobození mČsta Rudou armádou, velitel generálmajor I. N. Vinogradov
1955 - 17. 1. se nad krajem pĜehnala niþivá vichĜice, která zpĤsobila veliké škody na lesním porostu, tehdejší
PradČdský lesní prĤmysl zpracoval na 700.000 m3 poškozeného dĜíví
1960 - provedena integrace obcí Ludvíkova, Mnichova, Železné a Vrbna pod PradČdem. Vznikl mČstský
národní výbor a z místní knihovny se stala mČstská lidová knihovna.
- na mnichovském pohĜebišti došlo k ukonþení pohĜbívání
1965 - pĜevedení jednotného zemČdČlského družstva na státní statky
1975 - rozšíĜení a modernizace závodu SeMDZ (DĜevokombinát)
1980 - Vrbenští svazarmovci, þlenové AMK postavili pro zlepšení provozu autokempu „Dolinu“
- vybudování skokanských mĤstkĤ
1985 - 31. 5. kolaudace stavby pavilónu ZŠ Vrbno p.P., investiþní akce „Z“, zahájení stavby v r. 1982
1990 - v bĜeznu došlo k rehabilitaci poslancĤ MNV, kteĜí byli 17. þervna 1970 odvoláni z funkcí.
- zmČny názvĤ nČkterých ulic
1995 - 28. 9. navštívil Vrbno prezident Václav Havel
- 15. 12. zahájilo þinnost informaþní stĜedisko mČsta Vrbna v bývalém altánku u pošty /IMPULS/
2000 - 24. 9. probČhla v kostele Sv. Michaela mše, kterou sloužil Mons. František Lobkowicz, biskup
Ostravsko-Opavský
- v prosinci zĜízeny pĜíspČvkové organizace: Technické služby mČsta Vrbna p. Prad., Domov dĤchodcĤ
Mnichov
2010 - k 1.10. ukonþen Ĝádný provoz analogového pĜevadČþe ýT2 Vrbno pod PradČdem /44. kanál/
- otevĜen novČ vybudovaný Areál volnoþasových aktivit v MnichovČ
PĜipravila: Hana JankĤ
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… pro dČti a mládež
1.: POSPÍŠILOVÁ, Z.: Letadélko Jurášek. Praha: Grada, 2011.
Každý toužíme mít opravdového kamaráda. A co teprve kdyby to byl kamarád úplnČ jiný než ostatní! Olivek
mČl velké štČstí, protože se v parku spĜátelil s malým Letadélkem, které pojmenoval Jurášek. Spolu pak zažili
mnohá nevšední dobrodružství, o kterých se mĤžete doþíst v této knížce.
Pro zaþínající þtenáĜe.
2.: JARMAN, J.: Tajemná koþka Ka a Aztécká obČĢ. Praha: Mladá fronta, 2011.
Další þást volné série o podivuhodné koþce Ka, která umí mluvit a psát na poþítaþi, zavádí þtenáĜe do
legendární Ĝíše AztékĤ.
3.: ěEHÁýKOVÁ, V.: Problémy nejen s láskou. Praha: Albaros, 2011.
Silvie se po deseti letech strávených ve Skotsku vrací do ýeské republiky. Nechce se jí, ztratí svou ostrovní
lásku, rodiþe jsou na geologickém výzkumu v jiné daleké zemi, má bydlet na vsi u prarodiþĤ, kteĜí, jak se jí zdá, o
ni dvakrát nestojí…Když k nim koneþnČ pĜijede, þeká ji šok: Silvie už u nich bydlí! Jak je to možné? VždyĢ Silvie
je ona! Dívka, aþ zoufalá, teć v první ĜadČ musí zjistit, kdo je ta, která se za ni vydává, a proþ!
Olga Hulínová, vedoucí pĤjþovny pro dospČlé

BlahopĜejeme k narození
Adéla Še nkár o vá
Ema R ác o vá
Tomáš L aš t o vka
Anna Sm e t ano vá

,,ýteme-li pĜíbČhy jiných, poznáváme, že jsme tytéž pĜíbČhy v jiné podobČ prožili sami.“
… z populárnČ-nauþné literatury
1.: GALUŠKA, L.: Poklady Moravy. PĜíbČh jedné historické zemČ. Brno: Moravské zemské muzeum,
2010.
2.: LILIENFELD, S.O.: 50 nejvČtších mýtĤ populární psychologie. Praha: Knižní klub, 2011.
Opravník obecnČ oblíbených omylĤ o lidském chování.
3.: KIYOSAKI, R:T.: Nefér výhoda. Praha: Pragma, 2011.
Co vás ve školách nikdy nenauþí. Síla finanþního vzdČlání.
4.: RÖLLKEE, L.: Orchideje od A do Z. Praha: Knižní klub, 2011.
340 portrétĤ rostlin.
5.: PALÁTOVÁ, E.: Ata Mua: kolem svČta za 800 dní. Brno: Eva Palátová, 2011.
… pro dČti a mládež
1.: CHRISP, P.: NejpodivuhodnČjší objevitelské výpravy všech dob podle KoumákĤ. Praha: Knižní klub,
2011.
2.: BUTCHER, A.: Džudo. PrĤvodce bojovým umČním. Praha: Ottovo nakladatelství, 2009.
…z beletrie
1.: FOLSOM, R. F.: Krvavý rovník. Praha: Plejáda, 2011.
Západní Afrika. Rovníková Guinea, ostrov Bioke. Malý chlapec si pĤjþuje od místního knČze fotoaparát, aby si
vyfotil velkého exotického ptáka…Americký prezident žádá svého bratrance Martena, dĜívČjšího losangelského
policistu a dnes zahradního architekta v Manchesteru, aby jel na ostrov Bioko provČĜit nČkterá podezĜení, která
má od blízké osoby. Zdá se to jako bájeþná placená dovolená, než ho po setkání s místním knČzem zaþne
pronásledovat místní armáda. KnČz mu totiž ukázal fotografie. Fotografie velkého exotického ptáka – vojenské
helikoptéry, která dodávala zbranČ místním rebelĤm. Na fotografiích jsou i jasnČ rozeznatelné tváĜe tČch, co
zbranČ pĜedávají. Brzy je evidentní, že by fotografie vyvolaly mezinárodní skandál, protože jasnČ poukazují na
rozdmýchávání obþanské války v Rovníkové Africe. Spouští se hon na Martena…
2.: CLARKE, S.: Tak pravil hlemýžć. Praha: Plus, 2011.
V knize s podtitulem Jedenáctero pĜikázání pro život mezi Francouzi autor soustĜedil nespoþet vtipných
pozorování o svérázu francouzského života a lze ji þíst jako zábavný dodatek k úspČšné románové sérii Merde.
V jedenácti kapitolách plných bĜitkého humoru se dozvíte, jak bez úhony pĜežít v zemi, kde na cizince neznalého
pomČrĤ þeká spousta nástrah.
3.: FORTIER, A.: Julie. Praha: Ikar, 2011.
Julii Jacobsové se poprvé pĜevrátil život naruby, když zemĜele její milovaná teta a odkázala jí…nu, témČĜ nic.
Celý majetek pĜipadl JuliinČ sestĜe Janice, zatímco ona dostala jen dopis a klíþ. Klíþ od bezpeþnostní schránky
v italské bance v srdci Sieny. Podruhé se Juliin život zmČní, když v Itálii pĜichází na stopu vČþného pĜíbČhu, jehož
souþástí je i ona sama, pĜíbČhu o Romeovi a Julii. I po šesti staletích vládne SienČ prastará kletba – Mor na oba
vaše rody! – a Julie na vlastní kĤži pocítí, že ve starobylých hradbách mČsta je nesnadné oddČlit minulost od
pĜítomnosti.
4.: JONES, S.: Malé války. Praha: Víkend, 2010.
Hal a Clara se seznámí ještČ pĜi HalovČ studiu na vojenské akademii Sandhurst. On pochází z rodiny
s dlouhou vojenskou tradicí a vojenská kariéra mu pĜipadá jako jediné možné životní naplnČní. Clara pozdČji i
s maliþkými dcerkami následuje svého milovaného manžela tam, kam ho armáda pošle. Pobyt ve vojenském
ležení na Kypru se pro jejich vztah stává vážnou zatČžkávací zkouškou. Zatímco Hal zpoþátku vĤbec nepochybuje
o oprávnČnosti britské okupace ostrova, Claru brzy ovládne tušení, že v téhle ,,malé válce“ s kyperskými
vlastenci nemĤže nikdo zvítČzit. StejnČ jako na bitevním poli, v nČž se na Kypru neþekanČ promČnila jejich
vášnivá láska…
5.: McCANN, C.: Co svČt svČtem stojí. Praha: Odeon, 2011.
Píše se rok 1974 a mezi dosud nedotþenými bloky pozdČji smutnČ proslulých ,,dvojþat“ se na lanČ promenuje
provazochodec. Od této skuteþné události se pak odvíjejí pĜíbČhy nČkolika protagonistĤ z rĤzných spoleþenských
vrstev neopakovatelnČ propojené s mČstem rozdČleným na bohatý Manhattan a bezútČšný Bronx.. Autor, Ir
pĜesídlený do USA, vytvoĜil smČs nostalgie, lásky, fascinující víry, vČþných ztrát a vČþných nadČjí.
6.: KESSLER, L.: Operace Hess. Z historie pluku SS Wotan. Praha: Baronet, 2011.
Dne 10. kvČtna 1941 pĜistane zástupce Adolfa Hitlera Rudolf Hess se svým letadlem ve Skotsku. Když se o jeho
cestČ dozvČdí nejvyšší pĜedstavitelé ěíše, propadnou panice, protože by mohl BritĤm vyzradit plány
nadcházejícího tažení do Ruska, a rozhodnou se podniknout ozbrojenou akci k jeho ,,vysvobození ze zajetí“. Je tu
však nČkdo kdo si jeho návrat do ěíše nepĜeje…Agenti abwehru, usazení v Británii, zjistí, že Hess je držen v malé
osadČ Little Saxton na pobĜeží Severního moĜe. OkamžitČ je vypracován plán bleskové akce. Vrchní velitel SS
Himmler nabídne pro její provedení úderný pluk SS Wotan, který se v Calais právČ pĜipravuje k odjezdu na
východní frontu.
7.: WIMMEROVÁ, L.: Soukromé pasti 1 a 2. Brno: Jota, 2010. Ty nejhorší pasti si na sebe líþíme sami.
NČkdy s pomocí našich blízkých. A tČm zase pomáháme my. Soukromé vČci jsou složité a nikde se neuþí. NemluvČ
o tom, že doba je rychlejší než my a vČci kolem nás se neustále mČní – než si s nČþím poradíme, všechno je jinak
55. strana

ZPRAVODAJ
„Maminko, když slavíš narozeniny své, pĜejeme Ti, aĢ ve zdraví oslavíš i sté“.
Dne 12. Ĝíjna 2011 oslaví krásné 65. narozeniny

paní Hana Pavlusíková
z Vrbna pod PradČdem.

HodnČ zdraví, štČstí a lásky Ti do dalších let pĜejí dcery a syn s rodinami.
Vnouþata a pravnouþata posílají pusu.

Dne 10. Ĝíjna 2011 oslaví své krásné 60. narozeniny

Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem - Železná
Vrbno pod PradČdem – Mnichov
Vrbno pod PradČdem – Mnichov

paní Dagmar Patrovská
z Vrbna pod PradČdem.

Dana Tománková

Rozlouþili jsme se
Richard P o kor ný
ŠtČpánka P Č gĜi m ko vá

ZPRAVODAJ

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovnČ v Ĝíjnu

Vrbno pod PradČdem
Vrbno pod PradČdem
Dana Tománková

BlahopĜejeme
Dne 14. Ĝíjna 2011 oslaví krásné 70. narozeniny

paní Jarmila VáĖová
z Vrbna pod PradČdem.

ŠtČstí, zdraví, pohodu, vždycky dobrou náladu!
Všechno nejlepší k narozeninám Ti ze srdce pĜejí
manžel Miloslav a dcera Martina s rodinou.

Všechno nejlepší, hodnČ zdraví, štČstí, pohody a radosti Ti ze srdce pĜejí
manžel Jan, dcera Dagmar a syn JiĜí s rodinami
a maminka Františka Sigmundová

Dne 10. Ĝíjna 2011 oslaví své krásné 60. narozeniny

paní Dagmar Patrovská
z Vrbna pod PradČdem.

„Milá naše babiþko, pĜijmi naše pĜáníþko,
lásku, štČstí, spokojenost, hlavnČ pevné zdravíþko.
Všechno nejlepší do dalších let a velkou pusu posílají a ze srdce Ti pĜejí
vnouþátka PetĜíþek, Adélka, JiĜíþek a Daneþek.

Vzpomínáme

Dne 27. Ĝíjna 2011 oslaví 60. výroþí svatby manželé

V Ĝíjnu vzpomeneme smutné chvíle, kdy nás navždy opustili
naši drazí

Berta a Jan Neugebauerovi

Standa a Aniþka OšĢádalovi

z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.

z Vrbna pod PradČdem.

Do dalších spoleþných let ze srdce pĜeje vše nejlepší,
mnoho zdraví a spokojenosti
dcera Kristina s dČtmi a syn Kurt s rodinou.

S úctou a láskou stále vzpomínají dcera Eva s rodinou, Lukáš
se sestrou a Stelka.
Kdo jste je znali a mČli rádi, vzpomeĖte s námi.
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„NeþekanČ a tragicky jsi nám odešel
Byl jsi mlád, žil jsi rád.
Nám zĤstává jen vzpomínat“.
Dne 13. záĜí 2011 jsme vzpomnČli 5. smutné výroþí tragického úmrtí

pana Alexandra Sakaly

„Ta rána v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí.
I když už nejsi mezi námi, v srdci žiješ stále s námi“.
Dne 13. Ĝíjna 2011 vzpomeneme 3. smutné výroþí úmrtí

pana JiĜího Strnada
z Vrbna pod PradČdem.

z Vrbna pod PradČdem.
S láskou vzpomínají rodiþe, bratĜi, zbytek rodiny a pĜátelé.

„Žádný þas není tak dlouhý, aby dal zapomenout“.
Dne 26. záĜí 2011 jsme vzpomnČli 5. smutné výroþí úmrtí

paní ZdeĖky Ovþáþkové

S láskou a úctou vzpomíná manželka a dČti s rodinami.

„ýas vzpomínky neodnese“.
Dne 16. Ĝíjna 2011 je tomu 20 let, kdy zemĜel

pan Bohumil Trliþík.

a dne 11. prosince 2011 vzpomeneme 5. smutné výroþí úmrtí

pana Jaroslava Ovþáþka.

VzpomeĖte s námi. DČkujeme.
Za celou rodinu manželka.

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.

„ýas plyne a nevrátí, co vzal, zbyly jen vzpomínky, stesk a žal.
Jen kytiþku na hrob Ti mĤžeme dát a tiše vzpomínat“.
Dne 29. záĜí 2011 jsme vzpomnČli 2. smutné výroþí úmrtí

Dne 19. Ĝíjna 2011 vzpomeneme 15. smutné výroþí úmrtí

pana Vratislava ýapky

pana Milana Kauera

z Vrbna pod PradČdem – Mnichova.

z Vrbna pod PradČdem.

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Danuše, syn Michal,
dcera Vratislava a bratr s rodinou.

S láskou vzpomíná celá rodina.

„Odešel od všeho, co mČl rád a nestaþil nikomu sbohem dát“.
Dne 9. Ĝíjna 2011 vzpomeneme 4. smutné výroþí úmrtí

pana Petra Fujeríka
z Vrbna pod PradČdem.
S láskou a úctou vzpomínají manželka s dcery s rodinami.
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Dne 21. Ĝíjna vzpomeneme 6. výroþí úmrtí

pana Josefa Jurašíka
z Vrbna pod PradČdem

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina
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„Nic víc již nemĤžeme dát, než kytici kvČtĤ na hrob a vzpomínat“.
Dne 25. Ĝíjna 2011 vzpomeneme nedožitých 90. narozenin

pana Václava Joška
z Vrbna pod PradČdem.

S láskou vzpomíná manželka a dČti s rodinami.

Dne 29. Ĝíjna 2011 vzpomeneme 1. smutné výroþí úmrtí

paní Vasiliki Dimareli
z Vrbna pod PradČdem.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Inzerce

Výroba a prodej hĜbitovních kytic a dušiþkových vČncĤ z textilních kvČtĤ.
Cena kytic 60,- až 110,- Kþ, cena vČncĤ 200,- až 350,- Kþ. OdbČr možný ihned.
Výroba jablonecké bižuterie na zakázku. Objednávky do 15. listopadu.
Marcela Jeništová, Karlovice 104, tel. 554 230 170, mob. 602 381 850.
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dĞů͗ϲϬϴϲϳϲϮϯϭ

h>dZsh<Ks/ad E1W>d/Ͳ ϯĞĨĞŬƚǇďĢŚĞŵũĞĚŶŽŚŽŽƓĞƚƎĞŶşǀƐĂůſŶƵ͘
ĞǌďŽůĞƐƚŶĠŚůƵďŽŬĠēŝƓƚĢŶşƵůƚƌĂǌǀƵŬĞŵ
ƽŬůĂĚŶǉƉĞĞůŝŶŐƉŽŵŽĐşƵůƚƌĂǌǀƵŬƵ
hůƚƌĂǌǀƵŬŽǀĠŝŶƚĞŶǌŝǀŶşǌĂƉƌĂĐŽǀĄŶşƐĠƌ

WƌŽũĂƐŶĢŶşƉůĞƚŝͬĐĞůŬŽǀĠŽŵůĂǌĞŶşͬůŝĨƚŝŶŐĂŚǇĚƌĂƚĂĐĞ
ĞůŬŽǀĠŬŽƐŵĞƚŝĐŬĠŽƓĞƚƎĞŶşŽďůŝēĞũĞнƵůƚƌĂǌǀƵŬнďĂƌǀĞŶşŽďŽēşĂƎĂƐ

ĐĂϵϬŵŝŶ͘ĞŶĂϱϱϬ͕Ͳ <ē
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