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Vážení ob�ané mikroregionu, 

v dob�, kdy vychází náš Zpravodaj, jste se již možná doslechli o tom, že Zastupitelstvo Moravskoslezského 
kraje schválilo na svém zasedání dne 21. 9. 2011 slou�ení vrbenského Sportovního gymnázia s Gymnáziem 
v Bruntále, jehož z�izovatelem je kraj. Považuji za nezbytné formou informace ve Zpravodaji zd�raznit, že toto 
slou�ení neznamená, že by se t�ídy st�hovaly do Bruntálu a školní budova na nám. Sv. Michala z�stala prázdná. 
Škola bude dále vzd�lávat studenty a samoz�ejm� p�edevším studenty-sportovce ve Vrbn�. V��íme, že slou�ení 
do siln�jšího subjektu pod hlavi�kou Gymnázia Bruntál m�že p�inést další p�íležitosti k rozvoji vrbenské školy. 
M�že to být širší možnost využívání komunika�ních cest p�i prezentaci školy a nabídce studijních obor� nejen 
v rámci mikroregionu, regionu, ale celé Moravy. Nabízejí se lepší p�íležitosti v�tšího celku v „boji“ o dota�ní 
prost�edky EU. Výhodou se m�že stát i komunikace nejen student�, ale i pedagog� v po�etn�jším kolektivu, kde 
vým�na  zkušeností  m�že  úrovni  a  kvalit�  obou  škol  jen prospívat. Slyšíme již dlouho kolem sebe informace 
o tendencích v �ešení problematiky vzd�lávání zejména na st�edních školách. Ministerstvo školství a t�lovýchovy 
snižuje kapacity, p�ijímá opat�ení na zvyšování kvality vzd�lání. Nejenom na Vrbensku, ale v celém stát�
konstatujeme, že d�tí se rodí mén� a školské kapacity jsou nadm�rné. Nezbývá než respektovat demografii, ale 
na druhou stranu využít situaci ve prosp�ch ob�an� mikroregionu a výuku ve Vrbn� zachovat v podob� slou�ené 
školy. Nicmén� jedno minus optimalizace škol p�ece jenom p�inese. Od zá�í 2012 nebude otevírána 1. t�ída-
prima osmiletého gymnázia ve Vrbn�. Studenti sou�asných t�íd nižšího gymnázia však ve Vrbn� dostudují. 
Osmiletý studijní obor bude vyu�ován pouze na krajském Gymnáziu v Bruntále, (nikoliv ve Vrbn�). Hlavním 
d�vodem  je  to, že se snižujícím se po�tem d�tí celkov� logicky klesá i podíl d�tí, které díky svým schopnostem 
a studijním p�edpoklad�m mají p�ed sebou reálný cíl úsp�šn� absolvovat náro�né gymnaziální vzd�lání.  

P�ejme proto vedení školy a pedagog�m gymnázia ve Vrbn�, aby svou p�íležitost v novém uspo�ádání využili 
co nejlépe. Vrbenským student�m p�ejeme, aby ukázali svým budoucím bruntálským spolužák�m, že studovat ve 
Vrbn� je výhodou, vždy� konkurence se net�eba  bát. Výhoda studovat ve Vrbn� platí obzvlášt� pro sportovce. 
Vždy� podmínky pro provozování sport�, jako je cyklistika, sjezdové lyžování, b�žecké lyžování a další, jsou 
velmi dobré a nap�íklad rozši�ováním zasn�žovaného lyža�ského areálu pod Vysokou horou se budou dále 
zlepšovat. 

K velkým zm�nám také dojde v oblasti organizace poskytování dávek v hmotné nouzi, organizace podmínek 
evidence nezam�stnaných na ú�adu práce. Sice ješt� nejsou k dispozici schválené zákony a vyhlášky, nicmén�
p�edstavitelé Ministerstva práce a sociálních v�cí a ú�edníci Ú�adu práce zapojení do reorganizace jsou 
optimisti�tí a v��í, že se k 1. lednu 2012 celá agenda p�eklopí do fungujícího systému p�i úspo�e ú�edník�, 
centralizaci úkon� do jednoho výplatního místa, deklarované úspo�e státních prost�edk� a zjednodušení agend. 

Rozhodn� nesdílím s mnohými kolegy, kte�í se zabývají touto agendou, výše uvedený optimismus. Jsem 
p�esv�d�ena,  že  všichni referenti, kte�í v novém roce budou poskytovat služby našim spoluob�an�m, kte�í jsou 
a budou klienty Ú�adu 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 m�nit 
t�eba i systém organizace ve�ejné služby. Je mi líto, že v�ci, které fungují, se takto radikáln� m�ní s nejistými 
vyhlídkami o funk�nosti zm�n. Koneckonc� mi naprosto chybí odpov�� na otázku, co p�inesou tyto zm�ny 
pozitivního pro klienty Ú�adu práce a také pro celou spole�nost? Mám �asto pocit, že na kladené otázky se �ím 
dál �ast�ji odpovídá tak, že je odpov�zeno na n�co jiného, než bylo podstatou otázky. Vnímáte to také 
n�kdy/�asto? 

M�jte se hezky a užívejte krásného podzimu 

Ing. Helena Kudelová  
starostka Vrbna pod Prad�dem 

Slovo starostky 
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V m�síci zá�í RM projednala následující záležitosti: 

RM  s c h v á l i l a: 
- uzav�ení  dodatku  �. 5 k  ve�ejnoprávní  smlouv�  mezi  M�stem  Vrbno pod Prad�dem a obcí Karlovice 

o výkonu p�enesené p�sobnosti v oblasti projednávání p�estupk�, za p�edpokladu podání Zastupitelstvem 
�i Radou uvedených obcí a schválení krajským ú�adem, 

- vým�nu byt� a to mezi Zuzanou Gebauerovou, Husova 248, byt �.5 o velikosti 1+1 a Danuší Popkovou, 
Sadová 500, byt �. 11 o velikosti 2+1 a dále mezi Petrem Zwienerem, sv. Michala 506, byt �.5 o velikosti 
2+1 a Tomášem Korunou, Husova 248, byt �.2 o velikosti 1+1. 

RM  r o z h o d l a: 
- o vyhlášení zám�ru na pronájem pozemk� p.�. 6/2 o vým��e 36 690m2 a p.�. 13/2 o vým��e 10 465m2 

v k.ú. Mnichov pod Prad�dem za ú�elem se�ení, 
- o vyhlášení zám�ru na pronájem mobilní ledové plochy v areálu TJ Sokol ve Vrbn� pod Prad�dem,
- na základ� posouzení a hodnocení nabídek na vým�nu oken v bytových domech Bezru�ova 418 a 419 

p�id�lení této zakázky firm� HM – okna a dve�e s.r.o.  Šumperk.

RM  o d s o u h l a s i l a: 
- zn�ní poptávky k podání nabídek na stavební práce na akci „Vrbenská ve�ejnost do škol“ 
- p�evod práv a povinnosti k bytu �. 5 v �ásti Železná �.p. 68 z pana Vladimíra Madera na paní  

Mgr. Kristinu Maderovou dle žádosti, 
- se znovu ud�lením licence k provozování vnitrostátní ve�ejné linkové dopravy na lince Vrbno pod 

Prad�dem – Vidly – Zlaté Hory, 
- p�ekop chodníku na pozemku p.�. 485/1 v k.ú. Vrbno pod Prad�dem s podmínkou jeho uvedení do 

p�vodního stavu po dokon�ení. Žadatel Ladislav Ková�, Bezru�ova 386, 
- po�ádání cyklokrosového závodu  „�erná Opava 2011“, konaného 1. 10. 2011. 

RM  v z a l a  n a  v � d o m í: 
- žádost Technických služeb Vrbno s.r.o o rozší�ení plochy recykla�ního dvora. 

RM  p r o j e d n a l a    materiály p�ipravené na jednání Zastupitelstva m�sta Vrbna pod Prad�dem  
        dne 22. 9. 2011. 

Ing. Lasota Miloš 
místostarosta 

Už jen tento m�síc trvá ve�ejná sbírka
S posledním dnem �íjna se uzavírá ve�ejná sbírka na ochranu kulturních památek m�sta Vrbna pod Prad�dem. 

Vyhlášena byla letos v �ervnu s cílem soust�edit prost�edky na opravu hrob� významných osobností, které se 
zasloužily o rozkv�t m�sta a jsou poh�beny na m�stském h�bitov�, a na pokra�ování oprav empírového kostela 
sv. Michaela. Pokud chcete také vy p�isp�t dobré v�ci, m�žete vhodit sv�j finan�ní dar do sbírkové pokladny 
umíst�né  v  prvním  pat�e  vrbenské  radnice,  nebo  jej  zaslat  na  zvláš�  založený  ú�et   v   Komer�ní    bance 
�. 43-9415080277/0100.  

Aby vaše televize nez�stala n�má a slepá
Pokud vám 1. listopadu p�estane fungovat váš televizor, patrn� jste zaspali �as! Po �eských krajích a jihu 

Moravy skon�í 31. �íjna také na severu Moravy a ve Slezsku analogové vysílání televize. Kdo se nep�ipravil na 
digitální p�íjem, z�stane od listopadu po zapnutí televize bez obrazu i zvuku. Netýká se to nájemník� žijících 
v bytových domech m�sta, protože radnice zajistila v objektech kvalitní p�íjem digitálního vysílání 
v dostate�ném p�edstihu. �ada ob�an� už léta využívá satelitní �i kabelový p�íjem televizních stanic, p�ípadn�
má p�íjem po telefonní lince, a zm�na ve vysílání se ani jich nijak nedotkne. Vy, ostatní, máte už jen poslední 
�ty�i týdny na to, abyste si p�íjem televize zajistili. Jak na to? Nejlépe vám poradí prodejci televizor� a satelitních 
p�ijíma�� ve m�st�, nebo se podívejte na internetu na stránky www.digitalne.cz. Odborníci vám poradí, co je pro 
váš d�m a vaši televizi nejlepší a p�ípadn� také cenov� nejp�ijateln�jší. Takovou radu jist� p�ivítají též naši starší 
spoluob�ané, kte�í s moderní technikou ob�as ješt� zápasí. 

Informace Rady m�sta Vrbno pod Prad�dem 

Zprávy z radnice 
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Vybrat nejkrásn�jší místa je vážn� t�žké
Vrbenská radnice vyhlásila na ja�e u p�íležitosti oslav 400 let povýšení Vrbna sout�ž Kvetoucí m�sto. Ur�ena 

je jak ob�an�m, tak organizacím a firmám, které mohou rozkvetlými okny, balkony, terasami i p�edzahrádkami 
aspirovat na vít�ze a získat ceny v podob� poukázek na nákupy v zahradnictví v hodnot� 1000 K� (1. místo 
v dané kategorii), 700 �i 500 K� (2. a 3. v po�adí). A to i p�esto, že se nikdo nemusel nikde p�ihlašovat. Do 
uzáv�rky tohoto Zpravodaje nebylo rozhodnutí nezávislé sout�žní komise známo, jen to, že nemá rozhodn�
snadné rozhodování. Krásných míst plných kv�t�, harmonických zákoutí bylo v lét� a je i na za�átku podzimu 
v našem m�st� hodn�. Nám všem pro radost. 

Kluzišt� hledá nového provozovatele
Vrbenští radní se shodli, že mobilní kluzišt� ve m�st� by prop�íšt� mohl provozovat, a t�eba i lépe, jiný 

subjekt. Zda to bude t�lovýchovná organizace nebo jiný zájemce, se teprve ukáže. Zám�r na pronájem kluzišt�
byl p�ed n�kolika dny vyhlášen a m�sto se zavázalo, že bude i nadále na provoz oblíbeného zimního sportovišt�
pro d�ti i dosp�lé p�ispívat. Uhradí vybranému provozovateli docela významnou �ást náklad� na elekt�inu. Bez té 
se kvalitní led na bruslení nevyrobí a po�así je dost nejistý partner pro podnikání.  

TJ Sokol �eší nedobrý stav šaten
Zastupitelé m�sta na svém posledním jednání rozhodli poskytnout návratnou finan�ní výpomoc TJ Sokol ve 

výši  300  tisíc  korun.  Ta  umožní Sokolu pokra�ovat v rekonstrukci UNIMO bun�k, které jsou v tristním stavu 
a nemohly by dále sloužit sportovc�m. T�lovýchovná jednota už s finan�ní  podporou m�sta zvládla nejnutn�jší 
opravy podlah a strop� �ásti bun�k, letos pot�ebuje ješt� opravit sociální zázemí. Mnoho práce Sokol ješt� �eká, 
musí nap�íklad opravit venkovní oplášt�ní a vym�nit okna. 

Pumptrack už se p�est�hoval
V polovin� zá�í p�evezli Vrbenští do partnerského polského m�sta Glogówku dráhu pro freeriderové aktivity 

pumptrack,  kterou  m�sto  po�ídilo s využitím dotace z Fondu mikroprojekt� Euroregionu Prad�d. Její p�epravu 
a montáž na vybraném h�išti základní školy v Glogówku koordinoval vrbenský místostarosta Ing. Miloš Lasota, 
sestavování  díl�  ze  d�eva  a  kovu p�ihlížel chvíli také burmistr Jan Kalamarz a z oken školy snad stovky d�tí. 
„I pro Glogówek je pumptrack novinkou, kterou tady cyklisté teprve po�ádn� vyzkoušejí. N�kte�í se ptali, zda 
jsme p�ivezli skute�n� všechny díly, mysleli, že by kolem trati mohlo být ješt� zábradlí. Uvidíme, jak se jim jízda 
po trati plné nájezd�, záhup� a klopených zatá�ek zalíbí,“ �ekl Ing. Lasota. Pumptrack se do Vrbna vrátí z�ejm�
až na ja�e. 

Babí léto v lesoparku
Slune�né dny babího léta lákají do lesoparku stále více návšt�vník�. P�icházejí sem nejen maminky 

s p�edškolá�ky, kte�í milují pr�lezky a další hrací st�ny, miminky v ko�árcích, ale také senio�i, procházejí tudy 
na svých každodenních toulkách se �ty�nohými kamarády pejska�i. Lesopark tak slouží relaxaci hned n�kolika 
generacím obyvatel m�sta, p�estože dokon�en se vším všudy bude teprve p�íští rok. Z d�vodu bezpe�í, ale také 
s cílem zabránit zbyte�ným škodám nyní radnice nechala vyrobit informa�ní cedule, upozor	ující p�íznivce 
kole�kových bruslí �i cyklisty na nevhodnost jízdy po mlatových chodnících. P�ibudou tady též stojany se 
zásobníky sá�k� pro psí exkrementy. 

Kr��ek blíže k novému marketu
Vrbno je o kr��ek blíže k výstavb� nového marketu. Po více než šesti letech úsilí se investorovi, spole�nosti 

Agile, poda�ilo získat územní rozhodnutí a nyní už usiluje o vydání stavebního povolení. Jak na posledním 
jednání Zastupitelstva m�sta potvrdila starostka Ing. Helena Kudelová, investor chce zahájit stavební práce na 
ja�e a prodejna by mohla za�ít fungovat snad už na podzim. Který obchodní �et�zec nakonec do Vrbna vstoupí, 
bude záviset na dalších jednáních investora s obchodníky. Mohl by to být nap�íklad Penny market. 

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

Pro upomínkové p�edm�ty a �okoládu do infocentra
V informa�ním st�edisku Impuls ve Vrbn�  pod Prad�dem u pošty si m�žete zakoupit propaga�ní p�edm�ty 

v�nované 400. výro�í povýšení m�sta Vrbna. Jsou to pohlednice s dobovou a sou�asnou fotografií našeho m�sta, 
mosazné mince lešt�né nebo patinované s kostelem Sv. Michaela nebo s Hynkem Bruntálským, sklen�né 
koštova�ky s logem 400. výro�í, ale také t�eba velmi chutné �okolády s fotografiemi našeho m�sta.  

Ing. Pavla Müllerová, projektová manažerka MÚ 
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Dobrá zpráva o vrbenském podnikání 

Výrobce kompostér� modernizuje strojový park
První ze šesti nových moderních vst�ikovacích lis� na výrobu plastových výlisk�, v celkové hodnot� devíti 

milión� korun, za�ali v minulých dnech instalovat odborníci z rakovnické Invery v závod� Jelínek-Trading ve 
Vrbn� pod Prad�dem. Jedná se o lis s uzavírací silou o výkonu 120  tun. Podle informací �editele vrbenského 
závodu Lu�ka �ernatovi�e se tato rozsáhlá rekonstrukce stávajícího strojového parku mohla uskute�nit díky 
dotaci ve výši �ty� a p�l miliónu korun  z Evropského fondu v rámci t�etí výzvy programu „Rozvoj“. Druhou 
polovinu investice uhradí spole�nost Jelínek-Trading, která od roku 2002 vrbenskou provozovnu vlastní. 
„Strojový park už nutn� volal po obnov�,“ zd�raznil L. �ernatovi�. Nové moderní vst�ikovací stroje p�inesou 
nejen energetickou úsporu, ale také zvýší kvalitu výlisk�, �ímž sníží vnit�ní ztráty ve výrob�. V neposlední �ad�
zajistí i nár�st produktivity.  

Nosným výrobním programem je výroba šesti typ� kompostér� a kompostovacích sil o objemu od 270 do 900 
litr�. Zatímco loni Vrbenští dodali svým nejv�tším odb�ratel�m 23 tisíc nádob na kompostování, letos odhadují 
nár�st na 27 tisíc kus�. Zhruba šedesát procent produkce p�itom putuje na export do celé Evropy, ale i do dalších 
zemí.   Nap�íklad   vrbenské   kompostéry   slouží   ke   zpracování   bioodpadu  i  majitel�m  rodinných  domk�
a zahrádká��m na Kanárských ostrovech. 

Nehled� na zvyšující se konkurenci obchodník� s kompostéry na tuzemském trhu, roste objem hromadných 
zakázek  pro  obce a m�sta v �R, pro n�ž bylo od roku 2004 do letošního srpna  z Vrbna vyexpedováno celkem 
17 tisíc kompostovacích nádob. 

Postupné zprovozn�ní šesti vst�ikovacích lis� bude pokra�ovat až do konce p�íštího roku. Další stroj bude 
instalován na ja�e 2012 a ve Vrbn� už na dalšího moderního pomocníka netrp�liv� �ekají. V minulých dnech 
totiž dostali od dvou zákazník� objednávku na dodávku dalších 18 tisíc kompostér� K700. Osmadvacet 
zam�stnanc� si tedy na nedostatek práce st�žovat nem�že. Vedení závodu uvažuje o dalších pracovních posilách. 
   

Mgr. Libuše Miarková, MTA 

Text k foto: 
Servisní technik Josef Spurný p�i instalaci vst�ikovacího lisu ve vrbenském provoze na výrobu kompostér�. 
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 Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko 

• Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav Pi�os, privátní psycholog  
• Právní poradenství – JUDr. Miroslava Virágová, advokátka s širokou specializací  
• Sociální poradna – Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotn� postižené Bruntál 

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

Termíny poraden na �íjen 2011:
Psychologická poradna -  st�eda 19. 10. 2011     -  od 13:00 do 17:00 hod 
Právní poradna -  st�eda 12. 10. 2011              -  od 13:00 do 17:00 hod 
Sociální poradna -      úterý   11. 10. 2011    -  od 12:30 do 14:30 hod 

*Další informace Vám poskytne Odbor sociální a zdravotní M�stského ú�adu Vrbna pod Prad�dem 
(tel.: 554 795 130). 
  Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!                   Ivana Remešová, DiS. 

od 20. 8. do 20. 9. 2011 

Vybrané události v tomto období: 

B�hem letních m�síc� tohoto roku dobrovolní hasi�i z Vrbna pod Prad�dem zasahovali u velkého po�tu 
zásah� na likvidaci obtížného hmyzu. B�hem m�síce srpna to bylo celkem 32-krát a v zá�í se jednalo o 9 zásah�. 
Letošní rok byl nadpr�m�rný ve výskytu vos a srš	�, což obyvatel�m našeho m�sta znep�íjem	ovalo život. 
Mimo tuto pomoc jsme také zasahovali u jiných typ� událostí, n�které z nich jsou uvedeny níže:   

26. 8. 2011 
Pár minut po pravém poledni byli �lenové jednotky Sboru dobrovolných hasi�� ve Vrbn� svoláni na 

technickou pomoc. Jednalo se o pomoc zdravotnické záchranné služb� se snesením pacienta. Na míst� zásahu 
jsme pomocí transportní plachty snesli starší paní ze 6. patra domu, která byla v kritickém stavu, poté si 
pacientku p�evzali do pé�e léka�i. 

6. 9. 2011 
Tento den došlo k požáru osobního automobilu zn. Škoda Felicie na výjezdu z m�sta sm�rem na Bruntál. Na 

místo zásahu byla povolána jednotka dobrovolných hasi�� z Vrbna a profesionální jednotka hasi�� z Bruntálu. 
Místní jednotka byla na míst� první. Provedla pr�zkum a následné hašení vozidla pomocí p�ny, poté ochlazování 
oho�elého vraku a plynové tlakové lahve, jelikož  vozidlo jezdilo na LPG.  

Po p�íjezdu profesionálních hasi�� byl provád�n následný monitoring místa pomocí termokamery, �ímž se 
zjistilo, že je vrak již dostate�n� ochlazen. �idi� vozidla vyvázl bez zran�ní, jelikož p�i prvním projevu ho�ení 
vozidlo zastavil a vystoupil z n�j. 

7. 9. 2011 
Další z �ady výjezdu jednotky hasi�� z Vrbna byla pomoc zví�eti z jámy. Jednalo se o psa, který spadl do 

plastového potrubí cca 2,5m pod úrovní zem�. Pomocí technického lana a háku jsme psa vytáhli zp�t.  

Ond�ej Chalupa 

Centrum sociálních služeb 
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Vozidlo za�alo p�i jízd� ho�et
Policisté p�ijali v�era 6. 9. 2011 v 08:50 hodin oznámení, že poblíž benzínové �erpací stanice ve Vrbn� pod 

Prad�dem je vozidlo, které ho�í. Na místo byla vyslána místní hlídka, která zjistila, že automobil je vybaven 
alternativní pohonem na LPG. P�ítomní hasi�i z Vrbna a Bruntálu požár uhasili. P�i jejich zásahu policisté na 
míst�  regulovali  dopravu.  Majitel  vozidla  policist�m  sd�lil,  že  p�i  jízd�  pustil  ventilátor, který za�al dýmit 
a Felicie za�ala ho�et.  V�c si p�evzal  vyšet�ovatel hasi��, který stanovil jako p�edb�žnou p�í�inu technickou 
závadu. Zp�sobená škoda �iní 50 tisíc K�.   

Cizí poukázky bez svolení  podepisovala sama  
Zpronev�ru pen�z pracovnicí pošty šet�í policisté ve Vrbn� pod Prad�dem. Dne 6. 9. 2011 sd�lili 45leté žen�

podez�ení z p�e�inu zpronev�ry. Toho se m�la dopustit tím, že v dob� od 3. 5. do 18. 7. 2011, ješt� jako poštovní 
ú�ednice ve Vrbn� pod Prad�dem, m�la zpronev��it finan�ní hotovost v celkové výši 31 477 K�. Finance byly 
zasílány prost�ednictvím poštovních poukázek  63letému muži a 53leté žen� v Karlovicích. Poukázky m�la bez 
svolení poškozených vlastnoru�n� podepisovat a peníze pak p�evzít. Doru�ila je adresát�m až po následných 
urgencích.  

Další majitel p�išel o své vozidlo
Již �tvrtý p�ípad odcizení vozidla šet�í policisté v pr�b�hu m�síce a p�l v Bruntále. Pachatel �i pachatelé se 

z�ejm� zam��ují zejména na vozidla Volkswagen Passat, Škoda Octavie a poslední odcizený automobil je 
Škoda Superb. Všechna auta byly vybavena motorem turbo diesel. Majitel�m odcizených vozidel vznikla škoda 
v celkové výši p�es 878 tisíc K�. 

Poslední p�ípad se stal v dob� od 6. do 7. 9. 2011 na ulici Nádražní. Pachatel odcizil �ervené vozidlo Škoda 
Superb  z roku 2002, a to i s v�cmi, které m�l majitel v aut�.  

Bruntálští  policisté  šet�ením  zjistili,  že  pachatel se do vozidel dostává shodným univerzálním klí�em 
a b�hem n�kolika málo minut auto odcizí.   

V souvislosti s t�mito p�ípady nabádáme majitele vozidel, aby primárn� na svých automobilech zaslepili 
zámky a to i u pátých dve�í a používali  k odemykání dálkové ovládání.  

Samoz�ejm� je velmi vhodné vybavit vozidlo i dalšími prost�edky k jeho zabezpe�ení. Jakékoliv další 
p�idané zabezpe�ení proti krádeži významn� prodlužuje dobu, pot�ebnou pro odcizení.  M�li bychom mít 
také na myslí, že každé zabezpe�ení je ú�inné pouze, pokud se používá! 

Mezi zabezpe�ovací prost�edky pat�í zejména:
- mechanické zábranné prost�edky, které mají za úkol p�edevším výrazn� prodloužit dobu nutnou k odcizení 

vozidla, �adíme k nim zámky �adící páky, ty�e na volant a zámky pedál�. Skute�n� ú�innou ochranu vozu 
zajiš�ují pouze za�ízení, pevn� spojená s karoserií. Nejú�inn�jší z této skupiny je mechanické uzamykání �azení 
vozidla, které lze navíc kombinovat s blokováním kapoty.  

- elektronické zábranné prost�edky -instalace imobilizér� a autoalarm�. Imobilizér blokuje možnost 
neoprávn�ného nastartování vozidla. Autoalarmy jsou aktivním zabezpe�ovacím za�ízením a slouží ke st�ežení 
narušení vozu nebo manipulaci s ním. V p�ípad� napadení auta odrazují zlod�je pomocí sirény a upozorní okolí 
vozu na narušení. Krom� signalizace sirény m�že být použit i p�enos poplachové informace na mobilní telefon 
uživatele vozu.  

- vyhledávací systémy - jedná se již o tzv. pokrádežové systémy, zaru�ující zvýšení objasn�nosti krádeží, 
p�ípadné  zadržení  pachatele  a  hlavn�  nalezení  odcizeného  vozidla.  Jedná  se  o  vyhledávací,  monitorovací 
a lokaliza�ní systémy odcizených vozidel. Tyto systémy umož	ují v okamžiku spáchání útoku na vozidlo p�enos 
informace v reálném �ase, p�ípadn� ur�ení sm�ru pohybu a konkrétního místa, kde se vozidlo pohybuje nebo kde 
stojí.  

- identifika�ní systémy - jsou to neodstranitelná ozna�ování automobil� speciálními prost�edky, která bu�
viditeln�  nebo skryt� ozna�ují vozidlo nebo �ásti automobil�, a tím znemož	ují zm�nu identity vozidla a jeho 
další prodej. Mezi identifika�ní systémy pat�í nap�íklad zna�ení skel (tzv. pískování), u kterého se na skla 
automobilu vyzna�í VIN kód vozidla nebo speciální kód. Dalším identifika�ním systémem jsou unikátní 
mikrote�ky, které zna�í nosné díly karoserie vozidla. Optimální je kombinovat identifika�ní systémy s registrací 
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vozidel v informa�ních systémech.  
Montáž zabezpe�ovacího za�ízení by m�la být provedena na odborných zaškolených pracovištích. 

Kombinace r�zných druh� zabezpe�ení výrazn� zvyšuje ochranu p�ed odcizením.  

Vloupal se do dodávky
Ve Vrbn� pod Prad�dem na ulici Jesenická v dob� od 7. do 9. 9. 2011 násiln� vnikl pachatel do zaparkované 

dodávky  Citroen.  Odcizil  autorádio  a  zpod  kapoty  odmontoval  a  odnesl  akumulátor. Zp�sobená škoda �iní 
5 tisíc K�.  

Nehody motorká��
Dopravní policisté šet�ili v pr�b�hu ned�le 11. 9. 2011 dv� nehody motorká��.  
První se udála mezi obcemi Pustá Rudná a Vrbno pod Prad�dem v 09:30 hodin. 59letý �idi� motocyklu 

Yamaha p�i pr�jezdu levoto�ivé zatá�ky p�e�adil na motorce prudce na nižší p�evodový stupe	 a vlivem toho 
došlo na mokré silnici ke smyku zadního kola. Motorká� již nezvládl vyrovnat stroj a spadl s ním na levý bok. P�i 
nehod� došlo jak k lehkému zran�ní jak �idi�e, tak i jeho 51leté spolujedoucí. Zp�sobená škoda je 1 tisíc K�.  

O n�kolik hodin pozd�ji, p�esn� ve 14:20, havarovala 23letá žena na motorce Yamaha. P�i pr�jezdu 
levoto�ivou zatá�kou p�ibrzdila a motocykl se dostal do smyku. Žena upadla na komunikaci a stroj vjel za pravý 
okraj vozovky, kde poškodil sloupek svodidla. Motorká�ka se lehce zranila a zp�sobená škoda �iní 12 tisíc K�.  

Dechové zkoušky u obou �idi�� byly s negativním výsledkem.   

Do strojírenské dílny šel pro barevné kovy
Ve st�edu 14. 9. 2011 oznámil 47letý majitel vrbenským policist�m vloupání do své strojírenské dílny ve 

Vrbn�  pod  Prad�dem  na  ulici  Sklárenská.  Pachatel  vnikl  do  areálu  bývalých  skláren, kde se dílna nachází, 
a  násiln�  se  dostal  dovnit�.  Odcizil  60 kg  dílc�  r�zných  tvar� - mosazných,  m�d�ných  a  bronzových.  
Dále s sebou p�ibalil i p�es 50 metr� m�d�ného kabelu.  Zp�sobená škoda �iní 18 500 K�.  

Neoprávn�n� odebíral energii
Vrbenští policisté sd�lili 22. 9. 2011 ve zkráceném p�ípravném �ízení podez�ení z p�e�inu krádeže 61letému 

muži. Ten se m�l svého protiprávního jednání dopustit tím, že v dob� od 23. 9. 2010 do 28. 3. 2011 v Karlovicích 
m�l odstranit v  rodinném dom�, kde byl v podnájmu, plombu na elektrické rozvodné sk�íni. Odb�r byl 
pozastaven pracovník� elektráren z d�vodu nezaplacení  pohledávek. Následn� m�l zapojit pojistky ve všech 
fázích a odebírat elektrickou energii neoprávn�n�.  Zp�sobená škoda �iní p�es 14 tisíc K�.  

komisa� por. Bc. Tušková Pavla 

Již n�kolik týdn� mohou 
obyvatelé Krnova vid�t po�ádkové 
policisty na jízdních kolech, která 
jim zakoupilo m�sto. Vyhodnocení 
t�chto hlídek prozatím vyznívá 
velmi pozitivn�. Bicykly využívají 
policisté v pr�b�hu hlídkové 
�innosti zejména v t�ch lokalitách, 
kam se s vozidly nedostanou, a to 
�ast�ji, než p�i p�ší hlídce.  Jsou to 
zejména        rekrea�ní       oblasti 
a  zahrádká�ské kolonie. Zárove	
dohlížejí na povinnost ob�an�
jedoucích na jízdních kolech 
použít  cyklostezky,  které   jsou 
ve m�st� nov� z�ízeny.  

V souvislosti s n�kolika 
dopravními nehodami cyklist�

Dopravní preventivní akce Hv�zda 
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mezi        Hv�zdou,       Ov�árnou a Prad�dem, a také výskytu majetkové trestné �innosti v této lokalit�,    
prob�hla    v   sobotu 17. 9. 2011 v odpoledních hodinách dopravn� preventivní akce, která byla zam��ena na 
kontrolu cyklist�, �idi�� motorových vozidel a zabezpe�ení jejich dopravních prost�edk�.   Zú�astnili  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  výjime�n�  v  rámci  této  dopravní  akce  a  cht�li  jsme  zhodnotit  
i  p�ípadné  využití  dalších  jízdních  kol  v  horském  �i  �lenitém  terénu,  který  na   Vrbensku a Rýma�ovsku 
p�evládá.  

V  pr�b�hu  preventivní  akce  jsem  zkontrolovali  n�kolik  desítek  cyklist�,  povinnou  výbavu  jízdních  kol 
a zajišt�ní bicykl�  u  restaurací a na odstavných plochách. Nej�ast�jší p�estupky cyklist� byly v oblasti Ov�árny 
a Hv�zdy, a to jízdy v protism�ru a vedle sebe, a to nejen u osob, jedoucích na jízdních kolech, ale také na 
kolob�žkách. N�kolik cyklist� nem�lo na kole povinnou výbavu. Policisté také kontrolovali �idi�e a jejich 
vozidla �i motocykly, nej�ast�jší proh�ešky byly v souvislosti se špatným parkováním a stání v zákazu.  

komisa� por. Bc. Tušková Pavla 

  

motto: 
„Tolik knih jako knihovna doma mít prost� nem�žete.“ 

15. KRAJ �R – KRAJ KNIHOVEN 
v týdnu od 3. 10. do 8. 10. 2011 je pro vás p�ipraveno: 

- Týden otev�ených dve�í 

- celý týden p�ihlašování nových �tená�� zdarma 

- burza knih a prodej vy�azených knih aneb knihy za babku 

- nový zábavný kvíz pro dosp�lé �tená�e 

- vyhlášení dalšího ro�níku sout�že „Celá t�ída �te“ 

- výstavka knih ke 100. výro�í narození Václava �tvrtka s možností besedy 

- 5. 10. - „Pasování na �tená�e v lese �áholci“ -  ur�eno žák�m 2. t�íd ZŠ  
a jejich rodi��m 

- 11.10. -„�ekn�me NE závislostem“ – beseda s Janem Vod�anským,  
ur�eno 8. - 9. t�ídám ZŠ, student�m vyššího gymnázia 

Pasování na �tená�e a beseda s Janem Vod�anským jsou sou�ástí projektu  
„Výro�í slavných“, který se uskute��uje za finan�ní podpory Ministerstva  
kultury. 
  

Na Vaši návšt�vu se t�ší knihovnice. 

15. kraj �R - kraj knihoven 
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Denn� �teme v novinách zprávy o p�epadení �i znásiln�ní žen, které bývají pro 
agresory snadným cílem útoku. Pokud se Vám to nelíbí, zú�astn�te se našeho kurzu 
sebeobrany pro ženy a zvyšte tak své možnosti v nebezpe�ných situacích. Nebu�te 
snadným cílem i vy! Zjistíte jak t�mto situacím p�edcházet. Neud�láme z vás 
bojovnice Xeny, ale nau�íte se bránit sebe i své blízké. Získané dovednosti si 
vyzkoušíte v modelových situacích. 

Také o sebeobran� panuje �ada mýt�: 

Muži vás ochrání 
Váš potenciální doprovod �i ochránce vás nemusí ubránit, m�že být pod vlivem 

alkoholu nebo na vás p�ímo sám zaúto�it. Pokud m�žete, p�ijm�te pomoc, ale 
spoléhejte p�edevším sama na sebe.  

Slabší a drobn�jší lidé (ženy, handicapovaní, starší lidé...) se nemohou ubránit 
Velcí a svalnatí muži na nás p�sobí tak, že musí být neuv��iteln� silní a nemá smysl se jim bránit, pokud na 

nás zaúto�í. To je však záležitost psychiky. P�i obran� se s úto�níkem nepereme, ale využíváme jeho zranitelných 
míst. Sebeobrana není v tom, kdo je fyzicky siln�jší. 

Když se budu bránit, úto�níka více rozezlím 
Tento mýtus znemož	uje naplno nebo v�bec se za�ít bránit. �asto úto�níka bránící se osoba odradí, protože 

ukáže, že by nebyla snadným cílem. Pokud se budete bránit efektivn�, zran�ný bude úto�ník, ne vy.  

Ženy se neum�jí prát, jsou jemné a k�ehké 
Pokud ženám neustále tvrdíme, že jsou jemné a k�ehké a vyžadujeme to po nich, pravd�podobn� takové 

budou. Už od d�tství jsou dívky vychovávány, aby se nepraly, aby byly poslušné a nebránily se. Ideální dívka 
(jemná,  poslušná,  pasivní) je také ideální ob��. Toto nastavení pak vede ženy k tomu, že se �asto útoku nebrání 
a nev��í, že by se mohly ubránit. 

Kurz sebeobrany pro ženy!!! 
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Nosím u sebe pep�ový sprej, n�ž apod. - nem�že se mi nic stát 
Mnoho lidí si pro svoje bezpe�í a klid koupí nap�. pep�ový sprej. Pokud ovšem zbra	 neumíme používat, 

vytvá�íme si pouhou iluzi bezpe�í a v kone�ném d�sledku se mohou zbran� obrátit proti nám. 

Kurz není náro�ný po stránce sportovní kondice. Pot�ebujete pouze obuv do t�locvi�ny a pohodlné oble�ení. 
P�i cvi�eních využijeme p�edevším p�irozených schopností žen. 

Kurz povedou trené�i karate David Valach a Zden�k Friedel. 

Výuka bude probíhat od 17. 10. 2011 do 5. 12. 2011
každé pond�lí vždy od 17:30 do 19:00 hod. v Sokolovn� ve Vrbn� pod Prad�dem. 
Cena kurzu je 1200,- K� a je ur�en pro ženy od 18 let. 

P�ihlásit se m�žete telefonicky na �ísle 774 750 717 a nebo e-mailem: karatevrbno@seznam.cz

Informace také na stránkách www.karatevrbno.estranky.cz

T�ídenní sout�ž historických 
vozidel zavítala i na 
Bruntálsko. Jedním z míst, kde 
jsme  je  mohly  potkat,    bylo 
i M�sto Albrechtice a to na 
parkovišti u autobusového 
stanovišt� v sobotu 10. zá�í 
2011. „Ú�astnici rallye m�li 
p�ipravený ob�d ve zdejší 
restauraci,“ �ekl reportér Studia 
STA o. s. David Sztyper.  

„Poté se historická vozidla 
odebraly sm�rem na 
Hol�ovice,               Karlovice 
a Karlovu Studánku, kde m�li 
další p�estávku, po které odjeli 
sm�rem na Domašov a dál 
pokra�ovali do lázní Jeseník,“ 
doplnil David Sztyper. Do 
sout�že bylo p�ihlášeno skoro 
padesát posádek z �eské 
republiky, sousedního Polska, 
Slovenska a Francie. Jednalo se 
o t�ídenní sout�ž historických 
vozidel konané formou 
poznávací turistické projížd�k 
okolím Jeseníku. 

Studio STA o. s.  
Radek Vráblík 

Foto: David Sztyper
Více na portálu 

www.studio-sta.cz

Nadšenci o víkendu vid�li historická vozidla 
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Nabídka kurzu PC
� Základy práce na PC
� Microsoft Office (Word, PowerPoint, …)
� Základy ovládání Windows
� Internet a elektronická pošta
� Práce s digitální fotografií

Kurz PC bude zahájen v pond�lí 17. 10. 2011 a ukon�en bude v týdnu do 30. 1. 2012. Výuka bude probíhat 
v odpoledních hodinách 1x týdn� v trvání  60 min. v u�ebn� IKT v SG. Den a hodina budou stanoveny lektorem 
po dohod� s ú�astníky. 

Kurz bude zahájen v p�ípad� 8 p�ihlášených zájemc� a platba za celý kurz bude �init 1.100,- K�. V p�ípad�
vyššího po�tu zájemc� bude platba snížena na 1:000,- K�. 

P�ihlášky do kurzu se p�ijímají do 17. 10. 2011:
1. telefonicky 554 751 086  
2. e-mailem kancelar@sgvrbno.cz   
3. osobn� v kancelá�i SG 

Zahajovací organiza�ní sch�zka všech p�ihlášených zájemc� se uskute�ní v pond�lí 17. 10. 2011 v 16:00 hod. 
v budov� SG. 

P�ihlášení ú�astníci zaplatí ú�astnický poplatek a s lektorem se dohodnou na dni  a hodin� konání p�íslušného 
kurzu. 

Informace najdete i na www.sgvrbno.cz. 

P�íprava sjezda�� SG Vrbno
Tréninková skupina alpských disciplín na Sportovním gymnáziu Vrbno pod Prad�dem má v ro�ním 

tréninkovém cyklu 2011/12 6 závodník�. V sou�asné dob� je jejich trénink zam��ený na kondi�ní p�ípravu 
s d�razem na udržení rychlosti, podpory silové a rychlostní vytrvalosti, koordinace a rovnováhy. Od poloviny 
�íjna závodníci absolvují 3 soust�ed�ní na ledovci Stubai v Rakousku a budou netrp�liv� o�ekávat první p�íd�ly 
sn�hu na našich horách. 

Závodní sezónu zahájí v kategorii žactva Eliška Virágová a Nikol Zapletalová 17. 12. 2011 startem na RKZ 
na šumavském Špi�áku. Junio�i Natty Rosa, Martina Hlavatá, Pavel Janoszek a Petra Houserová nastoupí již 
10. 12. 2011 na slalomy FIS ve Špindlerov� Mlýn�. 

Od za�átku �íjna se ke skupin� sjezda�� p�idají na kondi�ní p�ípravu snowboar�áci, kte�í se za�nou 
p�ipravovat na hry Zimní olympiády d�tí a mládeže, které se uskute�ní ve dnech 30.1. – 3.2. 2011 v Beskydách 
na Bílé. 

PaedDr. P. Houser – trenér 

Biatlonisté se p�ipravují na zimní sezónu.

Biatlonisté SG Vrbno, kte�í úsp�šn� reprezentovali v letním biatlonu, se už postupn� p�ipravují na zimní 
sezónu. Všichni už se budou zú�ast	ovat závod� o v�kovou kategorii výše. Andrea Prokešová – juniorky, Ji�í 
Polcer – junio�i a Marek Ohnoutka – dorostenci B. Zvlášt� zm�na v p�íprav� je nutná u M.Ohnoutky, kde 
dorostenci B už vozí p�i závodech zbra	 na zádech. Specielní st�elecká p�íprava se naplno rozb�hla p�i trénincích 
na st�elnici v B�idli�né. Zm�na se udála u A.Prokešové, jakožto �lenky SCM Letohrad, která p�estoupila do 
BO Letohrad. Jejím cílem bude nominace do juniorské reprezentace.  

V mladších žákovských kategoriích byl proveden nový nábor. Zájemci se u�í základ�m st�elby na laserové 
st�elnici a zlepšují si pohybovou obratnost v t�locvi�n�. Doufáme, že se n�kte�í do budoucna budou biatlonu 
v�novat. 

Mgr. �. Nakládal – trenér st�elby  

Eva Haltofová mezi nejlepšími

Eva Haltofová (studentka septimy Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem) si svými vyrovnanými 
výkony  v závodech  �eského  poháru  vybojovala nominaci na Mistrovství  sv�ta junior�   MTBO, které se jelo 

Zprávy ze Sportovního gymnázia 
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v Itálii   ve dnech 23. - 28. 8. 2011.  Jako  jedna   z   nejmladších   ú�astnic   state�n�  bojovala s tropickým 
vedrem a dosáhla t�chto výsledk�: 

23. místo krátká tra�, 15. místo klasická tra�,  14. místo sprint 
V týdnu od 19. zá�í 2011 Eva bojovala v Rusku (Roschino, Leningrad region) na Mistrovství Evropy 

dorostu MTBO. Skon�ila 9. na sprintu, 2. na krátké trati a 1. na klasické trati! 
Mgr. R. Klech – trenér 

Zpráva o adapta�ním kurzu 
12. 9. - 14. 9. 2011 

Po�et d�tí:  39 (ve v�ku 11-16 let) 

Zú�astn�né t�ídy:  prima / kvinta 

Pedagogický dozor:   Mgr. Kristina Maderová 
  Mgr. Jaromír Van�a 
  Dagmar Ohnoutková 

Místo pobytu: rekrea�ní st�edisko  
  Orientka, Stará Ves  
  u Rýma�ova 

Cíl kurzu:   
- seznámit nov�  p�ijaté  studenty  se  strukturou  projektu  „Doba  d�ev�ná“   CZ.1.107/1.1.07/02.0184 

a s formou jednotlivých modul� projektu, na nichž budou b�hem svého studia na naší škole 
samostatn� nebo pod vedením pedagog� v jednotlivých p�edm�tech pracovat, 

- umožnit co nejlepší za�len�ní žák� prvních ro�ník� do nového kolektivu t�ídy i školy, 
- podpo�it zvýšení komunika�ních dovedností žák�, 
- umožnit lepší poznání sebe sama, svých spolužák�, t�ídního u�itele a dalšího pedagogických 

pracovník� školy, sebeidentifikaci v rámci t�ídy, navodit pozitivní vztahy a atmosféru d�v�ry mezi 
žáky a jejich t�ídními u�iteli, v mimoškolních podmínkách, 

- motivovat k všestrannému rozvoji osobnosti žák�. 

Program: 
- n�kolik herních blok� s cílem poznání sebe sama i svých spolužák�
- horolezecká st�na 
- lukost�elba 
- bungee trampolína 
- paintball 
- vysokolanové centrum 
- relax ve vnit�ním bazénu 
- workshop s paní Vladimírou K�enkovou – zpracování vlny, plst�ní 
- p�ednáška pana Davida Valacha z ob�anského sdružení Actaea – „Jeseníky trochu jinak“ 
- práce s textem „Stromy a d�evo“ + test na poznávání hlas� zv��e a pták� (prima) 
- exkurze ve firm� Katr a.s. – zpracování d�eva (kvinta) 
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Hodnocení: 
Cíle adapta�ního kurzu byly spln�ny. Studenti se seznámili se strukturou projektu a absolvovali aktivity 

k jednotlivým modul�m. Zábavnou formou se seznámili s novými spolužáky a pedagogy. Dle našeho pozorování 
se u starších student� zlepšily vzájemné vztahy, více se poznali v mimoškolním prost�edí. Mladší studenti se 
ú�astnili nabídnutého programu s velkým nadšením. 

Zpracovali: 
Mgr. Kristina Maderová 

Mgr. Jaromír Van�a 
Podzimní p�espolní b�hy lyža��
10. zá�í se v Jeseníku konal 18. ro�ník b�žeckého závodu “ 2 míle Josefa Odložila“. Závodu, který má mezi 

lyža�i-b�žci  velkou tradici, se zú�astnili studenti Sportovního gymnázia a �lenové vrbenského sportovního 
klubu. V kategorii p�edžák� se na 4. míst� umístil Radek Pe	áz, jeho bratr Vojta skon�il na 6. míst�. V mladších 
žácích dob�hl na 5. míst� Tomáš Petlach. 2.místo obsadil v kategorii starších dorostenc� Marek Ohnoutka, 
3.místo Martina Onderková v ženách spole�né 9.místo v mužské kategorii Patrik Thomas a Ji�í Polcer. 

O týden pozd�ji po�ádal SKP Olomouc Krajský p�ebor olomouckého kraje v Nové Vsi u Rýma�ova. Ani 
v tomto závodu se neztratili �lenové SK p�i Gymnáziu Vrbno p. P. Zde jsou jejich výsledky: 
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Kategorie Benjamínci:  2. místo Fiálek David 
     4. místo Pattermanová Magdaléna 
Kategorie nejmladší žákyn�:  3. místo Fiálková Marie 
Kategorie nejmladší žáci: 3. místo Pe	áz Radek 
   4. místo Pe	áz Vojt�ch 
   5. místo Patterman Prokop 
Kategorie starší dorostenci: 1. místo Ohnoutka Marek 
Kategorie juniorky:  1. místo Onderková Martina 
Kategorie junio�i:  2. místo Thomas Patrik 

Seriál p�espolních b�h� bude pokra�ovat dalšími závody. Vrcholem bude Krajský p�ebor 
moravskoslezského  kraje,  který  po�ádá  Sportovní  klub  p�i  SG  ve  Vrbn�   a   uskute�ní   se   15. �íjna 
u tenisových kurt�. Všichni sportovní nadšenci jsou zváni. 

     Za SK p�i Gymnáziu   Radek Pe	áz 

! ! ! ! ! 
Nabízíme možnost stravování pro d�chodce a ostatní ob�any m�sta ve školní 

jídeln� Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem. Cena ob�da pro cizí 
strávníky  je  57,- K�.  Jídelní�ek  najdete  na  www.sgvrbno.cz.  Informace    získáte 
u vedoucí školní jídelny paní M. Ko�í nebo telefonním �ísle 554751087. 

Ing. Jitka Krätschmerová 

oddíly b�žeckého lyžování a orienta�ního b�hu 
po�ádají podzimní seriál sout�žních odpolední pod názvem 

Termíny sout�ží:

13. zá�í (úterý) 
29. zá�í (�tvrtek) 
6. �íjna (�tvrtek) 
20. �íjna (�tvrtek) 

3. listopadu (�tvrtek) 

O detailech jednotlivých sout�ží (p�esný �as, místo konání a druh sport. akce) budete v�as informováni 
na www.skvrbno.cz v sekci „aktuální informace“. 

Sledujte tyto stránky! 

Po ukon�ení poslední sout�že 3. listopadu budou vyhlášeny první t�i sout�žící v jednotlivých kategoriích 
a získají  v�cné ceny. Vít�z v každé kategorii získá pohár. 

Partner akce:  

Sportovní klub SG Vrbno pod Prad�dem 
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Do dalšího školního roku vstupuje cyklistická skupina na Sportovním gymnáziu ve Vrbn�, která vznikla v roce 
2005. Za 6 let existence vychovali trené�i 8 reprezentant�. 

K nejvýznamn�jším odchovanc�m vrbenské cyklistiky pat�í LUBOMÍR 
PETRUŠ, který v dob� p�sobení na SG Vrbno získal titul Mistra �eské 
republiky  i  titul  Mistra  Evropy  v  cyklokrosu (2007) a bronzovou 
medaili z Mistrovství sv�ta 2008. Po maturit� p�sobil v belgické stáji 
BKCP Power Plus,  nyní  závodí  po  boku  dalšího  vrbenského  rodáka  
Zde	ka  Mlyná�e v jihomoravské stáji Focus Cycling Znojmo. V roce 2011 
vybojoval dres nejlepšího vrcha�e na etapových závodech Carpathia Curiers 
a na tuzemské Vyso�in� Tour, dále získal st�íbro na obnoveném 
Mistrovství �eské republiky v závod� do vrchu. Je �lenem reprezentace �R 
do 23 let.  

Dalším, kdo zamí�il do profesionální cyklistiky, je DAVID DVORSKÝ, 
který za�ínal na SG Vrbno jako sjezda�, pozd�ji p�ešel k cyklist�m a díky 
své tréninkové píli se dostal až do juniorské reprezentace, kde si jej pro 
dobré výsledky všimli náborá�i naší nejv�tší stáje. Když vloni na podzim 

dokázal být jako junior na 3. míst� na �P mezi muži, bylo rozhodnuto. David se stal �lenem stáje PSK 
WHIRPOOL  Hradec Králové. V letošním roce byl ú�astníkem Mistrovství Ervopy v silni�ní cyklistice a získal 
2. místo v etap� Okolo Slovenska. Je �lenem reprezentace �R do 23  let. 

V roce 2011 odmaturoval MAT�J LASÁK, který v roce 2008 získal titul Mistra �R v kategorii kadet�, byl 
�lenem  �eské  reprezentace  v  letech 2009 -2010, v roce 2010 skon�il �tvrtý na Mistrovství sv�ta v cyklokrosu, 
v tom samém roce se zú�astnil  OH mládeže v Singapuru. V sou�asné dob� závodí za Max Cursor Ostrava, kde 
se p�ipravuje na nadcházející cyklokrosovou sezónu, ve které by se cht�l vrátit do �eské reprezentace do 23 let. 

Mezi  další  absolventy,  kte�í  se  dostali  do  reprezentace  �R, pat�í DANIEL DLUŽANSKÝ, který za�ínal 
v ACS DRAK VRBNO, pozd�ji se p�es olomouckou stáj Mapei Ka	kovský dostal až do Dukly Brno. Od 
po�átku se v�noval cyklokrosu a silnici, nejvýrazn�jších úsp�ch� však dosáhl v dráhové cyklistice. Získal 
n�kolik medailí z Mistrovství �eské republiky a zú�astnil se i Mistrovství Evropy v dráhové cyklistice. Po 
maturit� ukon�il aktivní kariéru. V sou�asnosti pracuje jako �len hradní stráže na Pražském Hrad�. 

V letošním roce jsou v juniorské reprezentaci hned dva studenti naší školy. PETR HAMPL je �lenem 
reprezentace   jak  v  silni�ní   cyklistice,   tak   v  cyklokrosu.  V  lo	ském  roce  skon�il  5.  v  �eském   poháru 
v cyklokrosu, byl 25. na Mistrovství Evropy. V letošní silni�ní sezón� momentáln� figuruje na 6. míst� v �eském 
poháru, dobré výsledky jej nominovaly na Mistrovství Evropy, kterého se zú�astnil v �ervenci v Itálii. Na 
etapovém závod� Regionem Orlicka získal 2. místo v sout�ži vrcha��, zvít�zil na etapovém závod� v Žilin�. 
Získal st�íbrnou medaili na Mistrovství �R v �asovce družstev. 

Nový školní rok cyklist� na SG Vrbno 
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Druhým juniorem v reprezentaci je TANAS MARKOS, který je Mistrem �eské republiky v silni�ní cyklistice 
v roce 2009, letos je posledním rokem mezi juniory. Jarní �ást sezóny absolvoval velice dob�e, pohyboval se na 
�ele �eského poháru, zú�astnil se n�kolika reprezenta�ních výjezd� do zahrani�í. Takto dob�e rozjetou sezónu 
mu v lét� p�ekazilo vleklé onemocn�ní, nyní se znovu dostává do formy a p�ipravuje se na nadcházející silni�ní 
sezónu, ve které bude nov� reprezentovat tým AC Sparta Praha. 

Národní dres oblékl i ANTONÍN LANT, který reprezentoval naši republiku na závodech jako kadet, v p�íštím 
roce se bude ucházet o reprezentaci v kategorii junior� na silnici. Do Itálie se s reprezenta�ním výb�rem jako žák 
podíval JI�Í PETRUŠ, je ú�astníkem dvou Olympiád mládeže. 

V letošním školním roce 2011/12 byla naše cyklistická skupina posílena o sedm nová�k�. Do primy nastoupilo 
kvarteto Mat�j Ptá�ník (Mapei Ka	kovský), Adam Hlávka, Št�pán Petruš a Jakub Rohá�ek (všichni ACS 
Drak Vrbno),  kte�í  spolu  s  Klárou  Škopcovou  trénují pod vedením Aleny Mlyná�ové a cílem jejich p�ípravy 
v letošním roce je zdokonalit techniku v cyklokrosové �ásti sezóny a posléze absolvovat zimní a jarní p�ípravu 
tak, aby obstáli v p�íští silni�ní sezón�. 

Druhá �ást skupiny, která trénuje pod vedením Vlastika Mlyná�e, byla rovn�ž posílena o nová�ky. Jsou to 
studenti kvinty Ros	a Brokeš, David Kup�ík a Vojt�ch Hampl, mezi starší postoupil i Jirka Petruš, zbytek 
skupiny tvo�í Tonda Lant, Jarda Hamá�ek, Tanas Markos a Petr Hampl , který se bude pokoušet v letošní 
cyklokrosové sezón� o vstup do reprezentace v kategorii U 23. Nová�ci se za pomoci zkušených budou u�it 
cyklokrosové technice, v zim� pak spole�n� absolvují náro�nou zimní p�ípravu, natrénované hodiny se pokusí 
zúro�it v silni�ní sezón� 2012.      

Za SG VRBNO Alena Mlyná�ová 

p�ipomíná rozpis 

Je ur�en  pro d�ti od 5-ti do 12 let:  

d�ti od 5 let do 6 let               st�eda ve 16:00 – 17:00  t�locvi�na sportovního gymnázia  
   vedoucí: J. Krätschmerová  

d�ti od 7 let do 10 let  pond�lí v 15:15 – 16:30 t�locvi�na sportovního gymnázia 
   vedoucí: H. Pe	ázová, R. Pe	áz 

d�ti  10 let až 12 let  Úterý 16:00 – 17:30 t�locvi�na sportovního gymnázia 
   �tvrtek 15:30 – 17:30 (ZŠ) 
   vedoucí: L. Kolá�

 v letním období – rozvoj rychlosti a obratnosti formou závodivých her, kole�kové brusle, mí�ové hry, 
orientace v p�írod� atd., o víkendech ú�ast na závodech v p�espolních b�zích. 

v zimním období – základy b�žeckého lyžování – ch�ze na lyžích, obraty, odšlapování, sjížd�ní terénních 
nerovností, jízda ve stop�, o víkendech ú�ast na lyža�ských b�žeckých závodech. 

Sportovní klub p�i SG Vrbno pod Prad�dem 
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Poprvé ve škole
Se zahájením nového školního roku p�ivítal �editel školy nové žá�ky a jejich rodi�e ve dvou prvních t�ídách. 

Spole�n� s ním p�ejeme prv	á�k�m, jejich starším spolužák�m a všem vyu�ujícím úsp�šný školní rok.  
Vedení školy. 

ZŠ informuje 
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Soust�ed�ní Sedmihlásku a Modrásk�
Sedmihlásek a Modrásci zahájili svoji �innost už na konci prázdnin t�ídenním soust�ed�ním. Na programu 

bylo  zpívání, ale také zábava. Nejv�tší nadšení d�ti projevily p�i návšt�v� stájí ve Sv�tlé Ho�e. Radost m�li jist�
i kon�, protože se jim poda�ilo vymámit od d�tí všechnu mrkev, kterou dostaly d�ti na sva�inu. Více na 
www.zsvrbno.cz. 
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Sportovní den – podzim 2011
Dvakrát ro�n� vyhlašuje 

�editel školy sout�žní Sportovní 
den pro všechny t�ídy školy. 
První, druhé a t�etí t�ídy sout�ží 
v rámci svých t�íd, starší žáci 
sbírají body pro svoji t�ídu. 
Letos se nejvíce da�ilo 8. B 
t�íd�, na druhém míst� skon�ila 
7. B a t�etí místo vybojovali žáci 
8. A.  

Babí léto
Žáci ZŠ se zapojili do programu vrbenského Babího léta svými country tanci skupiny Zuzanky a �tvr�áci 

p�edvedli krásné p�vecké a flétnové vystoupení. D�kujeme ob�ma skupinám za reprezentaci školy a máme 
radost, že již v zá�í m�li svá vystoupení p�ipravena. Vedení školy. 
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V prvním grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc srpen. Druhý graf ukazuje p�ehled pr�m�rných 
teplot v srpnu za roky 2000 až 2011. V následujících tabulkách vám p�inášíme n�kolik údaj� z naší 
meteorologické stanice. 

  

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš 

P�ehled teplot za m�síc srpen 

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Srážky v srpnu [mm] 18,1 30 51,8 94 32,9 63,3 21,8 46,6 92

Srpen
den hodina hodnota

teplota max 22.8 11:17 30,6°C
min 31.8 2:55 4,3°C

rychlost v�tru 9.8 3:05 4,5m/s
náraz v�tru 9.8 2:55 10,7m/s
srážky m�sí�ní 92 mm

za den 7.8 36,8mm
za hodinu 7.8 13:00-14:00 23,2mm

Zá�í do 22.
den hodina hodnota

teplota max 11.9 14:36 28,2°C
min 16.9 2:10 3,9°C

rychlost v�tru 12.9 23:46 4,0m/s
náraz v�tru 18.9 2:10 10,3m/s
srážky m�sí�ní 14,8 mm

za den 19.9 4,4mm
za hodinu 19.9 23:00-0:00 3,0mm
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Uplynuly  t�i  m�síce  od  posledního  „Zpravodaje“,  kde jsem se zmi	ovala o školních akcích, které prob�hly 
a o akcích, které ješt� v m�síci �ervnu prob�hnou.   

Všechny  d�ti  se  zú�astnily  celodenního  výletu  Kotlinou  a  lehkoatletického �ty�boje, který po�ádala škola 
v  Malé Morávce. Zde jsme získali spoustu medailí. 

I když �ervnovou jízdu zru�nosti úsp�šn� absolvovali všichni žáci, cyklovýletu na Rejvíz se zú�astnili jen žáci 
4. a 5. ro�níku.  

Rozdávání vysv�d�ení a šerpování žák� 5. ro�ník� prob�hlo spolu s rodi�i ve slavnostní atmosfé�e se „sladkou 
te�kou“ – hurá na zmrzku.�

A je tady nový školní rok.  

Až budete �íst tyto �ádky, budou mít d�ti m�síc školní docházky za sebou – jak to letííííí.�

1. zá�í jsme se op�t všichni sešli ve školi�ce. P�ijali jsme mezi sebe 5 prv	á�k�. Celý rok budou mít spoustu 
práce, ale my jim v tom budeme všichni pomáhat. 

7. �íjna prob�hne vítání podzimu s lampiony a mezi d�tmi velmi oblíbenou stezkou odvahy.  

Jezdíme plavat do B�idli�né, hrajeme hry, chodíme do p�írody, kreslíme, zpíváme, �teme i po�ítáme - a to je 
teprve za�átek �íjna…….. 

Na záv�r bych cht�la pop�át v novém školním roce všem žák�m velké úsp�chy a spoustu nových kamarád�. 
                                                                     

Ivana Ková�iková 

Co se událo ve školi�ce v Karlov� Studánce? 
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Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012
1. zá�í slavnostn� zahájilo školní 

rok  2011/2012  v  Základní  škole 
a Mate�ské škole Karlovice 148 
žák�, z toho 11 prv	á�k�.  Ve 
všech t�ídách základní školy bude 
probíhat výuka podle školního 
vzd�lávacího programu „Škola – 
okno budoucnosti“,  který  klade  
d�raz  na  kvalitní  jazykové  
vzd�lání,  práci  s  výpo�etní  
technikou a osobní p�ístup u�itel�
k jednotlivým žák�m.  

Na škole je op�t v rámci 
krajského projektu z�ízeno školní 
poradenské pracovišt�, které je 
schopno poskytnout individuální 
pé�i všem žák�m školy, k dispozici 
mají i speciálního pedagoga.   

Na úvod letošního školního roku 
byla v rámci projektu „EU - Peníze 

do  škol“  zmodernizována  u�ebna  ICT,  která  je  vybavena   17   moderními   po�íta�i   v�etn�   dataprojektoru 
a p�enosného plátna. 

Akce v m�síci zá�í
Na za�átku zá�í navštívili naši školu 

sokolníci z Karviné. D�ti m�ly možnost vid�t 
práci s našimi létajícími dravci a sovami. 
Páni sokolníci d�ti zábavnou formou 
seznámili se životem a ochranou tohoto 
ptactva. V záv�ru akce m�ly d�ti možnost 
vyzkoušet si základy sokolnictví na vlastní 
k�ži.  

V návaznosti na tuto akci se uskute�nil 
projektový Den lesa, kdy žáci plnily úkoly 
související se životem v lese a v chrán�né 
krajinné oblasti Jeseníky. 

N�kolik st�ípk� na záv�r
Florbalové družstvo naší školy se zapojilo 

do projektu „Florbal bez hranic“ a bude se 
potkávat v pravidelných turnajích s ostatními 
školami okresu Bruntál.  

Mate�ská škola Karlovice se zapojila do 
projektu Goodyear – Bezpe�ná školka, jehož cílem je p�sobení v rámci výchovy správného chování v silni�ním 
provozu. V��íme, že jakákoli osv�ta v této oblasti je v dnešní dob� velmi d�ležitá.  

Základní škola a Mate�ská škola Karlovice nabízí: 
Pronájem t�locvi�ny v odpoledních hodinách. Bližší informace na telefonním �ísle 739 422 675. 
Možnost stravování pro návšt�vníky a obyvatele obce ve školní jídeln�. Ob�d se skládá z nápoje, polévky, 

hlavního jídla a dezertu. Bližší informace na telefonním �ísle 554 744 015. 

Mgr. Bc. Rostislav N�mec 
�editel Základní školy a Mate�ské školy Karlovice - školy naších d�tí 

Informace ze Základní školy a Mate�ské školy Karlovice 
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Osadní výbor v Mnichov� uspo�ádal dne 
27. 8. 2011  posezení  u  táboráku pro ob�any 
a chata�e z této místní �ásti. Akce byla 
zahájena fotbalovým  utkáním  muž�  mezi   
„Dolním“ a  „Horním“ Mnichovem. 
V pr�b�hu fotbalového utkání probíhaly  
sout�že a hry pro d�ti, kterým byla za jejich 
výkony p�edána sladká odm�na. Po ukon�ení 
sout�ží byla volná   zábava  p�i  
reprodukované a živé hudb� s  promítáním 
fotografií, po�ízených v pr�b�hu dne, na 
velkoplošné obrazovce. Ú�astníci této akce si 
mohli pochutnat na opékaných uzeninách, 
guláši a jiném ob�erstvení. 

Sou�ástí tohoto odpoledne byla také 
tombola, do které v�novali ceny místní podnikatelé a také ob�ané, a tímto jim Osadní výbor Mnichov d�kuje. 
Z výt�žku tomboly byly uhrazeny náklady na akci a cukrovinky pro d�ti. Dle ohlasu ob�an� byla akce zda�ilá až 
na déš�, který v pozdních ve�erních hodinách omezil hudební produkci. Osadní výbor se usnesl, že v této akci 
bude pokra�ovat i v dalších letech a bude se konat vždy poslední srpnovou sobotu.  

Informace pro ob�any Mnichova: 
Osadní výbor se schází pravideln� každé druhé úterý v m�síci v 18:00 hod. v místní hosp�dce „U Soptíka“, 

kde mohou obyvatelé Mnichova p�ijít se svými návrhy a p�ipomínkami na zlepšení života v naší místní �ásti. 

Za Osadní výbor:   Antonín B�enek     

Název p�ednášky:  
Kdy jsme pány svého �asu a kdy je �as pánem nad námi.
KDY:   �tvrtek 6. �íjna 2011 

KDO:  Ludvík Švihálek

Filosofie �asu je jedním z fenomén� dnešní doby, který se dotýká každého �lov�ka. 
P�ednáška se zabývá pohledem na využití �asu v lidském život� a specifikuje zp�soby  
jak s ním zacházet. 

Název p�ednášky:  
PSYCHOTRONIKA - Co nabízí a co bere?

KDY:   �tvrtek 20. �íjna 2011

KDO:   Martin Šev�ík  
        

Zajímají Vás duchovní otázky a cht�li byste se na psychotroniku, lé�itelství �i 
proutka�ení podívat jinak, než jak jste možná byli doposud zvyklí? P�ij�te si 
poslechnout p�ednášku Martina Šev�íka na téma: „Psychotronika o�ima v�dy“ v níž 
Vám autor p�edstaví své bohaté zkušenosti. Po p�ednášce bude probíhat diskuze 
s p�ednášejícím. 

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

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

Z Osadního výboru Mnichov 

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás p�ipravuje následující p�ednášky v m�síci �íjnu 
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PRODEJ
Nabízíme 10 l�žek s vysokým �elem. Rám je z masivního buku. Zaoblené 

hrany omezují možnost úrazu. Nohy jsou opat�eny kluzáky pro snadnou 
manipulaci.  

Cena 1 postele v�etn� roštu bez matrace �iní 1.500,- K�.
Rozm�ry l�žka 990 x 2060 x 450mm (š x h x v). 
L�žka jsou velmi p�kná, zachovalá. Tato l�žka byla v Domov� nahrazena 

novými l�žky polohovacími, elektrickými. 
Pro více informací volejte na tel. 554 752 227 nebo 554 751 171. 

Ze života senior�
Také máte pocit, že si s námi letošní léto nep�kn� pohrávalo? Déš� st�ídal 

chladné  dny,  n�kdy  klesla teplota dokonce tak nízko, že jsme n�kte�í rad�ji 
v bytech i p�itopili. Takové bláznivé léto jist� málokdo nepamatuje… 

Konec  prázdnin  se  však  velmi  vyda�il, proto jsme i my, v Domov� pro seniory Vrbno, využili hezkého 
po�así a zahráli si na zahrad� kuželky. Hrá�� bylo tolik, že nás to až p�ekvapilo a kdo nehrál, alespo	
povzbuzoval. Po vyhlášení vít�z� p�išli dokonce i ti, kte�í se sout�že nezú�astnili, ale p�ece jen si cht�li 
vyzkoušet, jak se to vlastn� hraje. Všichni jsme m�li radost ze hry i krásného dne. 

V  polovin�  zá�í   jsme  se  spole�n�  vypravili   na   zájezd   do  Karlovy Studánky.  Po�así  nám  op�t   p�álo 
a bezbariérový autobus s plošinou umožnil, aby s námi mohli cestovat i imobilní klienti. V cíli naší cesty jsme se 
rozd�lili  na  skupinky.  Každá  se  vydala  jiným  sm�rem,  abychom  si  prohlédli  zajímavá  láze	ská  zákoutí. 
A hádejte, kde jsme se všichni sešli? No p�ece v místní cukrárn� u kávi�ky a dobrého zákusku.  

Musíme se rovn�ž pochlubit, že naše dílna volno�asových aktivit dostala nové prostory, které v našem za�ízení 
vznikly po stavebních úpravách. Dílna je plná sv�tla, v�tší a krásn� barevná. P�vodn� se n�kterým klient�m moc 
st�hovat necht�lo, ale te� jsou nadšení a spokojení, proto up�ímn� d�kujeme všem, kte�í se o to zasloužili. A aby 
byla zm�na dokonalá, po tém�� ro�ní pracovní neschopnosti se mezi nás vrátila i naše paní Miluška, která tuto 
dílnu vede.   

Milena Reissner, pracovnice Dps Vrbno  

Pod�kování
Dobrý den, paní �editelko, 
rád bych pod�koval vám všem, kte�í jste se podíleli na úsp�šné prezentaci zdravého va�ení na Veletrhu zdraví 

v Bruntále.  
Senio�i z Domova pro seniory Vrbno, paní Ani�ka a pan Petr byli velmi aktivní a náš spole�ný úkol -  

prezentovat zdravou výživu a snadnost p�ípravy pokrmu v seniorském v�ku - byl beze zbytku spln�n. 
Mnoho ú�astník� i návšt�vník� se mohlo p�esv�d�it, že zdraví je pouze v našich rukou. Vždy si m�žeme 

ud�lat n�co jednoduchého a zdravého k jídlu a to bez ohledu na v�k. 
Ing. Jan Lomáz 

Domov pro seniory Vrbno - Mnichov informuje 
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Víte, která hora je nazývaná „Blaníkem severní Moravy“? 
Je to legendární, pov�stmi op�edená hora Bradlo (600 m n. m.). Je nejvyšším bodem 

Úsovské vrchoviny, kterou lze považovat za nejjižn�jší cíp Hrubého Jeseníku nebo spíše 
dle starých map za podh��í Jeseník�. 

Do Nové Hrade�né, ze které vede na vrchol Bradla 
3 km dlouhá, �erven� zna�ená turistická trasa, je 
z Vrbna pod Prad�dem 58 km.  

Jedeme sm�r Rýma�ov, Dolní Lou�ka, Šumvald, 
Nová Hrade�ná a zaparkujeme v této obci u vlakového 
nádraží, v jehož blízkosti najdeme rozcestník. 

Trasa nejprve prochází �ástí obce, pokra�uje jako 
polní cesta a jakmile se vno�í do p�evážn� smrkového 
lesa, p�echází ve velmi prašnou, pozd�ji kamenitou 
úvozovou cestu, místy hluboce zano�enou pod úrove	
okolního terénu. Hora je bohatá na spoustu balvan�
kvarcitu, jednoho z nejodoln�jších druh� k�emene. 
Nejr�zn�jší balvany �i jejich celá seskupení se 
nacházejí i podél cesty, která rozhodn� není nudná.   

U rozcestníku pod vrcholem najdeme tabuli 
s mapou a informacemi o Bradle a jeho okolí. P�ed 
výstupem na vyhlídku, která je odtud sotva dv� sta 
metr�, se m�žeme zastavit pár krok� vlevo pod 
skálou, kde stojí zajímavý kamenný p�íst�ešek, 
turistická útulna, žel, opat�ená visacím zámkem. 

Na vrcholu Bradla je 25 metr� vysoká skála, 
sloužící jako cvi�ná skála pro horolezce. P�ším 
turist�m slouží um�le vytesané schody, opat�ené 
zábradlím. I když se tu nachází upozorn�ní o vstupu 
na vlastní nebezpe�í, schody, zábradlí i vrcholová 
plošina jsou nov� upravené. Vyhlídka poskytuje 
jedine�ný kruhový výhled, zcela nepatrn�
v n�kterých místech stín�ný p�er�stajícími stromy. 

Chyb�ly mi tu jen tabule se sm�rovkami, 
ukazujícími     jednotlivé     cíle        pohledu. 
I s mapou v ruce je p�esná orientace, zejména 
na vzdálen�jší místa, pon�kud obtížná.  

Za    p�íznivých   podmínek   lze   uvid�t   
kopuli      Sv.    Hostýna,    Svatý    Kope�ek 
u Olomouce, Ch�iby nebo Králický Sn�žník. 
Z bližších cíl� pak obec Hrade�nou, 
Šumvald,  Šumvaldský rybník �i vrcholy 
Nízkého i Hrubého Jeseníku. Za p�kného 
po�así se za nimi rýsuje i v�ž Prad�du.  

Zajímavý pohled se nabízí na K�ížový 
vrch, se známou k�ížovou cestou nad 
obcí Ruda u Rýma�ova nebo na dominantn�
vypadající Kamenný vrch u Šumperka. 
Z dálky vypadá hora Bradlo jen jako 
nenápadné zalesn�né návrší, má však bohatou 
historii.  

Listárna 

Nocležna pod skálou 

Informa�ní tabule na rozcestí pod vrcholem 

Vyhlídka na skále Bradla 
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V    minulosti    bylo    Bradlo    centrem    slavností  a   manifestací národnostního charakteru. Ty stály z�ejm�
u zrodu pojmenování Moravský Blaník. Skalní  vyhlídka  byla  vybudována  již  na konci 19.  století.    První    
velká   slavnost   s   tane�ním  a  kulturním  programem,   které  se  zú�astnily  tisíce  lidí,  se na Bradle konala 
20. �ervna roku 1897.  

P�ed rokem 1945 probíhala pod Bradlem d�licí �ára mezi n�meckým a �eským etnikem.  

Vrchol   sloužil   k   uvol	ování   národních   vášní.   N�mci   zde  po�ádali  slavnosti  první  ned�li  v   kv�tnu 
a o slunovratu, ve t�icátých letech se zde konaly manifestace �eských hrani�á��. 

Poslední manifestace se tu uskute�nila po roce 1948.  

Jedna z pov�stí o Bradle vypráví o puklin� ve skále, která se jednou za rok, první kv�tnové noci, 
rozestupovala. Otevíral se p�ístup k pokladu, ukrytému hluboko v podzemí. Chudá vdova, tisknoucí v náru�í 
p�tiletého hošíka, se vydala v ten den s blížící se p�lnocí ke skále. Když na hrad�anském kostelíku odbyla 
dvanáctá hodina, odstr�ila matka pla�ícího chlapce a sama vnikla do l�na hory.  

Bloudila temnými chodbami, poklad však nenašla. Zklamaná se vracela, ale synka již nespat�ila. B�hala po 
lese, volala, vše nadarmo. Po n�kolika dnech našel d�eva� matku mrtvou pod Bradlem.  

Od té doby se skála neotevírá. Jen první noci májové ozývá se ze skály tklivý d�tský plá�.  

Pov�sti mají r�zné verze v �eském i n�meckém jazyce. N�mecká verze je údajn� milosrdn�jší, v ní se matka se 
svým syná�kem p�ece jen nakonec setkává. 

  Helena Rusková 

Pohled na Bradlo z Nové Hrade�né – hora vypadá jako nenápadné návrší 
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O pokladu na ho�e Bradlo 
vypráví Vlastimil Dušek. 
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Ve spolupráci se ZŠ Karlovice Vás rádi p�ivítáme na dalším bazárku v Karlovicích. 

Místo: školní jídelna Karlovice 
Datum: 22. 10. 2011 

�as: od 10:00 hod do 17:00 hod 
Zveme všechny, kte�í cht�jí prodat, darovat �i koupit na bazar veškerého oble�ení pro velké 
 i malé. M�žete p�inést prakticky vše, co už doma nepot�ebujete, a druhým to ud�lá radost. 

Týká se to nap�íklad oble�ení, nádobí, ná�adí, hra�ek, ko�árk�, autoseda�ek 
a veškerého sportovního zboží (kol, lyží, b�žek, snowboard�, bruslí …). 

Veškeré v�ci m�žete p�inést bu� do školní jídelny v pátek 21. 10. v 17:00 hod,  
nebo v den prodeje 22. 10. 2011.

Každý si m�že své zboží nachystat a prodat. Pokud chcete dát v�ci 
do komise, vše si p�edem oceníte a dostanete své �íslo (nap�. �íslo 7 – 30,- K� ). 

Upozor	ujeme, že takto za zboží nezodpovídáme. 
Na konci bazaru se sejdeme v jídeln� a každý si své neprodané zboží vyzvedne. 

T�šíme se na vás a doufáme, že si každý n�co najde. 
Kontaktní osoba: Na�a Pa	áková  tel: 777  912 464 

  2. 10. - církevní setkání Nová nad�je – 15:00 hod – St�echa 
  3. 10. - jazykový kurz angli�tiny - 17:00 hod - St�echa 
  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 - St�echa 
  4. 10. - zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa 
  5. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 hod - St�echa 
  5. 10. - Týden sociálních služeb - 14:30 hod - Domov pro seniory Vrbno 
  6. 10. - Univerzita t�etího v�ku - Obchodní právo - p�ednáší Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. 
               - 16:00 hod - St�echa 
  6. 10. - jazykový kurz angli�tiny - 17:00 hod St�echa 
  6. 10. - p�ednáška Centra život a zdraví na téma Kdy jsme pány svého �asu a kdy je �as pánem 
               nad námi - p�ednáší Ludvík Švihálek - 18:00 hod - St�echa 
  6. 10. - Koncert: Písni�ká� Vojta Ky�ák Tomáško od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
  6. 10. - RWE Vrbenský pohár - po�ádá SK Sportovního gymnázia Vrbno  
  7. 10. - Týden sociálních služeb - 14:30 hod - Domov pro seniory Vrbno 
  7. 10. - cestopisná p�ednáška „Báje�ná Koda	“ - p�ednáší Tomáš �ernohous - 17:00 hod - St�echa 
  7. 10. - Scénická hudba M. Vobo�ila od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
  9. 10. - církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
10. 10. - kurz Pergamano - vede Danuta Hebnarová - 9:30 nebo 15:30 hod - St�echa 
10. 10. - jazykový kurz angli�tiny - 17:00 hod - St�echa 
11. 10. - po�ad pro školy s Janem Vod	anským - 8:00 a 10:00 hod - St�echa 
11. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - St�echa 
11. 10. - zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa 
12. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - St�echa 
13. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - St�echa 
13. 10. - zasedání Euroregionu Prad�d - Fond mikroprojektu - 9:00 hod - St�echa 
13. 10. - Univerzita t�etího v�ku - Právo EU - p�ednáší Mgr. Danuta Duda - 16:00 hod - St�echa 
13. 10. - jazykový kurz angli�tiny - 17:00 hod St�echa 
13. 10. - Beseda + film: Podzim v p�írod� od 19:30 v Libuši. - Karlova Studánka 

3. bazárek Karlovice je tady! 

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� na �íjen 
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do 13. 10. - výstava A. Mina�ík - malba a plastika, D. Chládek - samorosty a um�lecká kova�ina, DDSŠ -  
                    prezentace projektu Zlaté ru�i�ky - St�echa. 
14. 10. - Hašlerovy písni�ky od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
15. 10. - Den zdraví a sociálních služeb - 9:00 - 13:00 hod - St�echa 
15. 10. - výšlap Verní�ovice - m.zn.Františkovy myslivny - Dlouhé Strán� - Jest�ábí vrch - Verní�ovice (21km)  
              - po�ádá Klub vrbenských turist�
16. 10. - Hledáme talenty pro Vrbno - po�ádá oddíl stolního tenisu Vrbno - 9:00 hod - Sokolovna 
16. 10. - církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
17. 10. - kurz Pergamano - vede Danuta Hebnarová - 9:30 nebo 15:30 hod - St�echa 
17. 10. - jazykový kurz angli�tiny - 17:00 hod St�echa 
18. 10. - motiva�ní kurzy PM Via - 8:00 hod - St�echa 
18. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - St�echa 
18. 10. - zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa 
19. 10. - motiva�ní kurzy PM Via - 8:00 hod - St�echa 
19. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - St�echa 
19. 10. - p�edvád�cí akce firmy Merpex trade s.r.o. - 16:00 - 19:00 hod - St�echa 
20. 10. - motiva�ní kurzy PM Via - 8:00 hod - St�echa 
20. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - St�echa 
20. 10. - jazykový kurz angli�tiny - 17:00 hod - St�echa 
20. 10. - p�ednáška Centra život a zdraví na téma Psychotronika Co nabízí a co bere? - p�ednáší 
               Martin Šev�ík - 18:00 hod - St�echa 
20. 10. - RWE Vrbenský pohár - po�ádá SK Sportovního gymnázia Vrbno  
21. 10. - motiva�ní kurzy PM Via - 8:00 hod - St�echa 
21. 10. - divadelní p�edstavení „Agentura Drahoušek“ v podání amatérského divadelního spolku 
               Kanto�i z Mikulovic - 19:00 hod - St�echa 
21. 10. - sch�ze MO KS�M - 16:30 hod - St�echa 
21. 10. - Orientální tance od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
22. 10. - rozmarná pohádka pro d�ti a jejich rodi�e „O zlé královn�“ v podání herc� Opavského 
               divadla - 15:00 hod  - St�echa 
23. 10. - církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
24. 10. - motiva�ní kurzy PM Via - 8:00 hod - St�echa 
24. 10. - kurz Pergamano - vede Danuta Hebnarová - 9:30 nebo 15:30 hod - St�echa 
24. 10. - zahájení výstavy „Pta�í sv�t“ s po�adem z cyklu Lovy také beze zbraní a s promítnutím 
               filmu Podzim v p�írod� - koláže vystavuje Ing. Ota Bouzek a fotografie Martin Žatka,  
               moderuje Ing. Ota Bouzek - 17:00 hod - St�echa 
24. 10. - jazykový kurz angli�tiny - 17:00 hod - St�echa 
25. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - St�echa 
25. 10. - zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa 
26. 10. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - St�echa 
27. 10. - Univerzita t�etího v�ku - Aktuální vývoj sociální politiky v �R - p�ednáší  
               Mgr. Yvona Buriová  - 16:00 hod - St�echa 
27. 10. - jazykový kurz angli�tiny - 17:00 hod - St�echa 
28. 10. - �aj o páté - po�ádá LKŽ Vrbno - 16:00 hod - St�echa 
28. 10. - Písn� s loutnou od 19:30 v Libuši - Karlova Studánka 
29. 10. - Br	ov - m.zn.Malá Lhota - �.zn.vodní nádrž Byst�i�ka - m.zn. u Malík� - Vide�  
               - Rožnov pod Radhošt�m ( 20km) - po�ádá Klub vrbenských turist�
30. 10. - církevní setkání Nová nad�je - 15:00 hod - St�echa 
31. 10. - kurz Pergamano - vede Danuta Hebnarová - 9:30 nebo 15:30 hod - St�echa 
31. 10. - jazykový kurz angli�tiny - 17:00 hod - St�echa 
  3. 11. - kurz Papírový pedig - 9:00 nebo 17:30 hod - St�echa 
  3. 11. - cestopisná p�ednáška „Skotsko“ - p�ednáší Libor Turek - 18:00 hod - St�echa 
  3. 11. - RWE Vrbenský pohár - po�ádá SK Sportovního gymnázia Vrbno  
  - do 11. 11. -  výstava výtvarník� Miriam Polá�kové Št�pánové a Aleše Polá�ka z T�chonína  -  
                        Art galerie Penzionu U �eky Karlovice.  
- každou sobotu Tane�ní ve�ery s živou hudbou v 19:00 hod. v Letních lázních - Karlova Studánka 

Na�a Trzaskaliková, St�edisko kultury a vzd�lávání Vrbno p. P.  
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Vrbno pod Prad�dem – Galerie na schodech – Sportovní gymnázium 
3. 10. – 11. 11. 2011 

Radek Fabián 17, student Sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 
první výstava fotografií 

Galerie na schodech 
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KULTURNI POGRAM 
  6. 10. – Koncert: Písni�ká� Vojta Ky�ák Tomáško od 19:30 v Libuši 
  7. 10. – Scénická hudba M. Vobo�ila od 19:30 v Libuši  
13. 10. – Beseda+ film: Podzim v p�írod� od 19:30 v Libuši.  
14. 10. – Hašlerovy písni�ky od 19:30 v Libuši 
21. 10. – Orientální tance od 19:30 v Libuši 
28. 10. – Písn� s loutnou od 19:30 v Libuši 

Tan�íme zumbu – každé pond�lí od 14:30 hod v t�locvi�n� Orlík 
Tane�ní ve�ery s živou hudbou – každou sobotu v 19:00 hod. v Letních lázních 
Vstupenky na všechny kulturní po�ady se prodávají až na míst� p�ed programem. 

PROCHÁZKA   PO  KARLOV�   STUDÁNCE
Každý �tvrtek v 15,00 hod, sraz p�ed Libuší. Povídání o míst�, historii i  
o okolí. Provází Jolana Burgetová - kulturní referentka.(Za p�íznivého po�así) 

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

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

Bohoslužby - Kostel Panny Marie Uzdravení nemocných
Pond�lí až sobota v 16:30 hod. od 16.00 hod. modlitba r�žence 
v ned�li v 9:00 hod. od 8:30 hod. modlitba r�žence 

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

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

Lázn� Karlova Studánka 
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M�stské informa�ní centrum, tel./fax: 584 425 397, 
e-mail: mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz

1. 10. 2011 
Rybá�ské závody - na rybníku ve Zlatých Horách od 7:00 hod. Startovné 150,- K�. Ob�erstvení zajišt�no. 

1. 10. 2011 
Zlatohorský treking - Tradi�ní turistický pochod 15, 25, 50 km 

1. 10. 2011 v 17:30 hod. 
Zkus m� rozesmát - kino - Vstupné 60,- K�, mládeži p�ístupný, �eské titulky 

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

7. 10. 2011 ve 20:00 hod. 
Viditelný sv�t - kino - Vstupné 70,- K�, p�ístupný od 12 let, v p�vodním zn�ní 

8. 10. 2011 v 17:30 hod. 
Pan Popper a jeho tu��áci - kino - Vstupné 50,- K�, Bonton film, mládeži p�ístupný, �eský dabing 

14. 10. 2011 ve 20:00 hod. 
Pa�ba v bangkoku - kino - Vstupné 60,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky 

15. 10. 2011 v 15:00 hod. 
Gnomeo a Julie - kino - Vstupné 40,- K�, H. C. E., mládeži p�ístupný, �eský dabing 

15. 10. 2011 v 19:30 hod. 
�ecký ve�er - V zahradní restauraci Hotelu Minerál, vstupné 50,- K�, �ecké speciality zdarma. 

18. 10. 2011 v 17.00 hod 
Zahájení výstavy prací �len� Jesenické výtvarné skupiny -  M�stské muzeum 

21. 10. 2011 ve 20:00 hod. 
Zkažená ú�a - kino - Vstupné 60,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky 

22. 10. 2011 v 17:30 hod. 
Transformers 3 - kino - Vstupné 70,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing 

28. 10. 2011 v 18:00 hod. 
Lampionový pr�vod - Za�átek pr�vodu p�ed radnicí na nám�stí. 

28. 10. 2011 ve 20:00 
Voda pro slony - kino - Vstupné 60,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky 

29.10.2011 v 17:30 hod. 
Princ a pru
as - kino - Vstupné 60,- K�, p�ístupný od 15 let, �eské titulky 

M�stské divadlo Bruntál 
Tel.: 554 712 765, e-mail:divadlo@mubruntal.cz 

ned�le 2. 10. v 15 hod. 
Dobrodružství kocoura Modroo�ka - Poetická hudební pohádka v podání pražského Divadla AHA.  

pond�lí 3. 10. v 10 hod. 
O pejskovi a ko�i�ce - Pohádka pro nejmenší d�ti. Vstupné: 30,- K�

�tvrtek 13. 10. v 19 hod.  
Milan Kundera: Jakub a jeho pán – Pocta Denisi Diderotovi .Vyprodáno.
Divadlo Bez zábradlí Praha. 

Kultura ve Zlatých Horách 

Kultura v Bruntále 
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ned�le 16. 10. v 19 hod.  
Screamers - Úsp�šná travesti show v podání oblíbené skupiny. Vstupné 210,-/ 180,- K�. 

pond�lí 17. 10. v 19 hod.  
Sv�táci  - Hudební muzikál. V alternacích hrají známí herci: FilipTomsa, Dalibor Gondík, Zbyšek Pant��ek,  
Aleš Háma, Martin Zounar, Mahulena Bo�anová, Adéla Gondíková a další. 
Divadelní spole�nosti Háta Olgy Želenské. Vstupné 180,-/150,- K�  

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

St�edisko volného �asu Bruntál + kontakty 
www.svcbruntal.cz, tel.: 554 717 885, info@svcbruntal.cz 

8. 10. od 13 hod. m�stský park 
T�i skoky k zubaté žáb�
Sout�ž ur�ená pro t�í�lenná družstva a bude probíhat ve �ty�ech kategoriích. Cílem sout�žních družstev je  
získat v deseti disciplínách ur�ený po�et bod�. P�ij�te se pobavit do m�stského parku. 

Olympijský doubledecker p�ijede propagovat olympiádu 
Dne 10. 10. 2011 p�ijede na nám�stí Míru v Bruntále 
dvoupatrový autobus – doubledecker, který bude propagovat 
blížící se letní olympiádu 2012 v Londýn�. Otev�eno pro 
ve�ejnost bude od 10 do 18 hodin. Najdete zde velkoplošnou 
obrazovku se sportovními sest�ihy, jedine�ný dotykový 
displej od Microsoftu, multimediální po�íta�e, m�žete 
sout�žit v zábavném kvízu nebo si prohlédnout originální 
olympijské oble�ení. Poj�te žít Londýnem a podpo�it nejen 
�eské reprezentanty, ale i samotného ducha olympijských her 
a sportu! Vstup je zdarma. 

Spole�enský d�m Bruntál 

28. 10. ve 20:00 hod. Komici s. r. o. STAND UP COMEDY SHOW - u�inkují: Miloš Knor, Ester  
Ko�i�ková, Ruda z Ostravy, velký sál s obsluhou, vstupné 180,- K�. 

M�STSKÉ DIVADLO
Mikulášská 21 

úterý 11. �íjna v 19:00 hodin 
SCREAMERS V PROUDU �ASU - show oblíbené pražské travesti skupiny 
Vstupné: 220 a 200 K�

pond�lí 17. �íjna v 19:00 hodin 
Richard Alfieri 
ŠEST TANE�NÍCH HODIN 
V ŠESTI TÝDNECH 
V p�edstavení Divadla Ungelt hrají a tan�í dv� nezam�nitelné  
um�lecké a lidské individuality. Hrají a tan�í: Chantal Poullain  
a Pavel K�íž 
Vstupné: 250 a 230 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

ned�le 23. �íjna v 15:00 hodin 
VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY 
pohádka s písni�kami. Hraje: Divadelní spole�nost J. Jurištové Praha.  
Vstupné: 60 a 50 K�

Kultura v Krnov�
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KONCERTNÍ SÍ� SV. DUCHA
ul. Svatého Ducha 

st�eda 26. �íjna v 19:00 hodin 
koncert v rámci 8. ro�níku Svatováclavského hudebního festivalu ENSEMBLE TOURBILLON - Petr  
Wagner – um�lecký vedoucí, sólista: Tomáš Král - baryton 
Soubor v obsazení 2 violy da gamba, theorba, varhanní pozitiv. Program: „Komm, süsses Kreuz“.  
Vstupné: 140 K�

MIKS KRNOV
Zacpalova 1 

úterý 11. �íjna od 9:00 hodin -  p�ihlášky do 10. 10. 2011, kurzovné: 30 K�.
úterý 25. �íjna od 9:00 hodin -  p�ihlášky do 24. 10. 2011, kurzovné: 30 K�
u�ebna MIKS Krnov -  „Figurální kresba uhlem“, výtvarný kurz pro seniory 
pod vedením Josefa Odrášky. Zájemci se mohou p�ihlásit u Ing. Va	kové, tel.: 775 593 353,  e-mail:  
vankova@mikskrnov.cz. Projekt podpo�ilo Ministerstvo kultury �R. 

St�edisko volného �asu mé
a
Dobrovského 16 

ned�le 16. �íjna v 15:00 hodin 
KOUZELNÍKOVA DCERA - loutková pohádka 
Hraje: Loutká�ský soubor KRNOVÁ�EK 
Vstupné: 30 K�. Prodej vstupenek p�ed p�edstavením 

Zve všechny milovníky p�írody na výšlap   

KDY: 15. 10. 2011 

KAM: Verní�ovice – m.zn.Františkovy myslivny – Dlouhé Strán� – Jest�ábí vrch – Verní�ovice (21km) 

SRAZ: 7:00hod. u klubu LNH 

P�ihlášky do 13. 10. 2011 p�ijímá Štefan Kopil�ák mob. 732 248 236 
Cena dopravy �lenové 50 K�., ostatní 80 K�. 

KDY: 29.10.2011 

KAM: Br	ov – m.zn.Malá Lhota – �.zn.vodní nádrž Byst�i�ka – m.zn. u Malík� – Vide� – Rožnov  
           pod Radhošt�m ( 20km) 

SRAZ: 6:00 hod. u klubu LNH 

P�ihlášky do 27. 10. 2011 p�ijímá Štefan Kopil�ák mob 732 248 236 
Cena dopravy:�lenové 150 K�., ostatní 200 K�. 

KLUB VRBENSKÝCH TURIST�

p�i TJ SOKOL VRBNO POD PRAD�DEM
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Cvi�ení pro dosp�lé (t�locvi�na Sokolovna) 
Pond�lí  16:30 – 17:30 hod. Zumba  Bohunka 
St�eda   19:00 – 20:30 hod. Zumba + posilování Bohunka
�tvrtek  18:00 – 19:00 hod. Zumba   Míša  
  19:00 – 20:00 hod. Power Yoga  Míša 
Vstupné   30 K� �leni ASPV 
  40 K� ostatní 

  K zakoupení jsou k dispozici i permanentky  
  za zvýhodn�nou cenu. 

Cvi�ení rodi�� s d�tmi (t�locvi�na Sokolovna) 
Úterý  15:30 – 17:00 hod.  
Vstupné  10 K� �leni ASPV 
  20 K� ostatní 

Vstupné platí pro všechny d�ti bez rozdílu v�ku. 
Cvi�ení za�íná v listopadu. 

ASPV informuje... 
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Zumbatomic = zumba pro d�ti!! 
Chystáme pro Vás a Vaše ratolesti cvi�ení plné radosti! Cvi�ení ur�ené 

pro d�ti školního �i p�edškolního v�ku a jejich rodi�e! Nechejte své d�ti 
poznat kouzlo zumby a objevte i Vy dít�, co se skrývá ve Vás. Zatancujte si 
s nimi, nebo je pozorujte z povzdálí, m�jte radost ze spole�ných zážitk�, 

které m�žete se svou ratolestí zažít. Sledujte informace v p�íštím Zpravodaji, kde Vám uvedeme další 
podrobnosti. 

Pod�kování 
Tímto d�kujeme panu Zde	kovi Valentovi za perfektní zázemí na kurtech, 

na kterých se o prázdninách každou st�edu konala Zumba s instruktorkami 
Bohunkou Sýkorovou a Míšou Bártovou.  

Také chceme pod�kovat cvi�enkám, které pravideln� a piln� cvi�ení 
navšt�vovaly a bez nichž bychom nemohly d�lat to, co d�láme! Všem srde�n�
d�kujeme. 

Bohunko a Míšo, my Vám moc d�kujeme za Váš �as o prázdninách(a nejen 
o nich) v�novaný nám!!! Jste skv�lé! 

Fotogalerie z akcí: 
No�ní zumbování s tenisty 

Prázdninové zumbování 
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V sobotu 17. 9. 2011 prob�hl  již t�etí ro�ník zá�iové slavnosti Vrbenské babí léto. 
Tento rok slavíme 400 let od povýšení Vrbna pod Prad�dem na m�sto a také 65 let 
fotbalového oddílu ve Vrbn� pod prad�dem, a proto letošní Babí Léto prob�hlo ve 
slavnostním duchu. Sluní�ko svítilo a nádhern� dokreslovalo slavnostní atmosféru. 

P�i sout�žních zastávkách s �eským �erveným 
k�ížem + sanitním vozem od sanitaxi Hori, 
Horskou službou, Policií, Hasi�i m�sta Vrbna pod 
Prad�dem se d�ti nau�ily n��emu novému a také si 
mohly prohédnout    vozidlo   dané   záchranné     
složky. U  zastávky  Les�  �R si d�ti prov��ily své 
znalosti a na záv�r se rošku protáhly u dvou 
fotbalových disciplín. U každé ze zastávek d�ti 
dostaly malou drobnost, kokino, jablí�ko nebo 
pití�ko. Po absolvování všech stanoviš� si každé 
dít� vyzvedlo malou v�cnou odm�nu s odzná�kem 
Babího Léta. 

Po ukon�ení sout�žních zastávek nás p�ekvapili 
hasi�i svou ukázkou vyst�íháni a následného 
vyprošt�ní ran�ného z vozidla a  hašením ohn�. 
D�ti ur�it� nezapomenou, jak podbíhaly pod 

proudem vody, když hasi�i oto�ili proudnice nad travnatou plochu fotbalového h�išt�... :-) 

Od 14 hodin se program p�esunul k pódiu. 
Prob�hlo  zahájení   slavnosti   a  vystoupily  d�ti  
4.  ro�ník�  ZŠ s písní Chvála zemi, za�al rybolov 
tomboly, zatancovaly  nám  d�ti  z  country  
kroužku   Zuzanky  a  orientální tane�nice-Dambra 
a také d�ti z d�tského domova ve Vrbn� pod 
Prad�dem.   Po   sout�ži,   kterou   jsem   nazvala 
„O dokonalou hlavu“- kde d�ti malovaly hlavu se 
zavázanýma o�ima, se p�ihlásilo deset d�tí do 
p�vecké sout�že Doremi a za�alo se zpívat. Porota  
–  paní Jana Helekalová (starostka obce Karlovice),
paní Šulavová (z kapely Letokruhy) a paní Zde	ka 
Lazurová (zástupce organiza�ního týmu 
Vrbenského  babího  léta)  –  pozorn�  poslouchala 
a ud�lovala body jednotlivým interpret�m. Na záv�r 
prob�hlo vyhlášení a vít�zem se stal Franta Žiga. 
Te�kou za d�tským programem byla „Vodnická pohádka“, kterou p�ijeli zahrát herci ochotnického souboru 
Magnet  z Bruntálu. Po celé odpoledne probíhalo také malování na obli�ej, které provád�ly �lenky d�tského 
centra Kominí�ek z Karlovic. 

Pak již za�ala o�ekávaná zábava pro dosp�lé s kapelami Letokruhy, �eb�i	ákem a Talismanem, zpest�ená 
p�lno�ním recesním kolem št�stí. 

POD
KOVÁNÍ: ze srdce d�kuji všem sponzor�m,bez kterých by tato slavnost nebyla,jsou to:  
pan Korch, pan Oršulík,  pan  Lajmar,  pan  Butora  Oil  Team,  pan  Zv�d�lík,  Knihkupectví  paní  Hulínová, 

Železá�ství a domácí pot�eby paní Ju�íková, Vrbenská nástrojá�ská pan Lašt�vka, pan Mrázek, Textil a galenterie 
paní Šev�íková, Kosmetika paní Nepožitková, Plasty Urbánek, Hra�ky pan Jelínek, Elektro pan Lindner, 
Drogerie Remi paní Po�ízková, Kv�tiná�ství a chovatelské pot�eby paní Urbánková, Demel market, Auto 
Kapitán, Cukrárna Mokarabia pan Kubjatko, Kavárna Panorama paní Kapitánová, Drogerie paní Darmovzalová, 
Stavebniny Klí� paní Klí�ová, Zlatnictví paní �apková, Rybárna Žalák , Sklárna Tomi, Sklárna Jakub, Sklárna 
Kostka, Advanced plastics, Lisovna Pa	ák, Odborový svaz Kovo pan Dudík, Pozemní práce Darmovzal, Forest 

Vrbenské babí léto 2011 

49. strana

ZPRAVODAJ

service pan P�ikryl, Ridex pan Richtr, tiskárna Zubalík, O�ní optika pan Ková�, paní Slavíková, Oriflame paní 
Franeková, Fincentrum, Potraviny Hruška pan Šrámek, Spolek p�átelé Vrbenska, Cykloservis pan Chre	o, 
Autodíly pan Remeš, Spodní prádlo paní Butorová, Kade�nictví 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 Bedna�íková, pan Robert Sivulka, 
lékárna Magnus, pan Pavel Gamovský, pan Vondra, pan Pavel Lan�i. 

M�sto Vrbno pod Prad�dem, Obec Karlovice, Obec Sv�tlá Hora, M�sto Zlaté Hory odbor živ. prost�. Paní 
Paulová. 
  

 D�kuji celému organiza�nímu týmu za 
velkou pomoc p�i p�íprav�, chystání a následném  
úklidu slavnosti. D�kuji spolku P�átelé Vrbenska za 
velikou pomoc p�i chystání a následném úklidu 
slavnosti. D�kuji záchranným složkám, které 
vyslyšely prosbu a zú�astnily se slavnosti. A hlavn�
d�kuji své rodin�, manželovi, za trp�livost, podporu 
a pomoc p�i chystání a úklidu akce a svému  synovi 
za pomoc p�i chystání a balení balí�k� pro d�ti.
  

Za TJ Sokol Vrbno, fotbalový oddíl Ladislava 
Lan�iová - hlavní organizátor slavnosti a �len 

výboru fotbalového oddílu 

Dne 10. 9. 2011 uspo�ádal Tenisový oddíl Vrbno pod Prad�dem turnaj ve �ty�hrách muž� pod názvem 
„Vrbenské debly“. Turnaj byl plánován jako otev�ený turnaj pro hrá�e nejenom TO Vrbno, ale i pro hrá�e z okolí 
(Bruntál, Krnov, Zlaté hry, Jeseník apod.). Tzv. „otev�ený turnaj“ byl organizován poprvé a o�ekávala se ú�ast 
kolem 40 hrá��. Bohužel na poslední chvíli od�ekli ú�ast všichni mimovrbenští hrá�i, a tak se turnaje z��astnilo 
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., Kropá�ek 
                  3. Veninger ml., Mízner I. 
                  4. Bulgurovský, Barton�k ml. 
                  5. Sleha, Kova�ík 

                                                                                                            Za TO Vrbno Igor Žemba 

U p�íležitosti 400. výro�í povýšení Vrbna pod Prad�dem na m�sto 

V sobotu 17. 9. 2011 v 6:00hod. byl zahájen 41. ro�ník Vrbenské padesátky. 
Za krásného „letního“ dne p�išlo na start 180 ú�astník�. 
Z toho 28 si prošlo trasu dlouhou 50km, 97 ú�astník� šlo trasu 25km a 55 ú�astník� se vydalo na krátkou trasu 

12km.  
Nejstaršímu ú�astníku bylo 71 let a šel nejdelší trasu 50km. 
Nejmladší ú�astnice m�la 2 roky a šla 12km. 
Všichni dorazili do cíle na Sokolskou chatu ve zdraví a p�íjemn� unavení pochodem na �erstvém vzduchu. 

Všem chutnal tradi�ní chléb namazaný škvarkovou pomazánkou posypaný cibulí. 
Na památku všichni dostali skleni�ku s emblémem Vrbenské Padesátky a také se znakem našeho m�sta v�etn�

letopo�tu 1611 – 2011 a nápisu 400. výro�í povýšení Vrbna pod Prad�dem na m�sto. 41 .ro�níku se zú�astnili 
turisté z Vrbna pod Prad�dem, Bruntálu, 

Hol�ovic, Rázové, Libiny, Krom��íže,Skrbovic,Lipníku nad Be�vou,Brna,Ond�ejovic, Karlovy Studánky, 
Velkého Újezda,Zlatých Hor,Haví�ova,Široké Nivy, Ostravy,B�lé pod Prad�dem,Krnova, Old�ichovic u T�ince, 

Vrbenské debly 

Vrbenská padesátka 
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Drnovic,T�ince, Vranovic, Brní�ka, Veselí nad Moravou, Kate�inic, Kop�ivnice,Prahy, Mostkovic a z Polských 
Glucholaz. 

Cht�li bychom pod�kovat také sponzor�m: autodoprava Na�a Klí�ová, vzduchotechnika Pavel Kamenský, 
zemní práce Darmovzal,odbory Advanced Plastic, tiskárna Zubalík,firma Pa	ák, Viamond. 

Vrbenskou Padesátku jsme po�ádali s podporou L�R Karlovice, Lou�ná nad Desnou a Janovic. T�šíme se na 
další ro�ník a hojnou ú�ast v roce 2012 

                        Výbor Klubu Vrbenských Turist�

Ve dnech 27. a 28. 8. 2011 se v areálu Tenisového oddílu Vrbno pod Prad�dem uskute�nil 
„Bodovací turnaj starších žák�“. Turnaje se z��astnilo 18 hrá��, kte�í m�li možnost prokázat 
své tenisové um�ní jak ve dvouhrách tak ve �ty�hrách. P�íjemným zpest�ením turnaje byla 
ú�ast  rodiny Novákových ( paní Nováková, synové Ji�í a Jakub, dcera Kate�ina a strejda Mirek ). 
 Synové  Ji�í  a Jakub se turnaje aktivn� z��astnili, bohužel jejich pou� skon�ila na branách semifinále.  
 V ned�li se na kurtech ve Vrbn� objevil i pan Ji�í Novák, bývalá sv�tová tenisová p�tka, který nám 
neodmítl pár fotografií, za co mu samoz�ejm� moc d�kujeme. 
Finále dvojhra: Polák – Darmovzal Dominik 
Finále �ty�hra: Barton�k, Darmovzal Dominik – Jarmar, Vaško 
Tu�n� zvýrazn�ní jsou vít�zi. 

Zleva: Barton�k L., Darmovzal, Jarmar, Vaško              Zleva: Valenta Z., Darmovzal, Polák, Barton�k Vl. ml. 
  
                                            

                                                                                              Za výbor TO  
Igor Žemba 

TO Vrbno pod Prad�dem - „Bodovací turnaj starších žák�“ 

Pan Ji�í Novák, dcera 
Kate�ina a syn Jakub 
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Za krásného slune�ného po�así byl zahájen 3. ro�ník Trivallis cupu. Závodu na in line bruslích se zú�astnilo 
„zdravé jádro“ uplynulých ro�ník�, titul Nejvšestrann�jšího sportovce m�sta Vrbna bude obhajovat Pavel 
Pytela, nebude to však mít jednoduché. Vašek Žabí�ek, vít�z 1. ro�níku, v tomto školním roce maturuje, sout�že 
se tedy ú�astní naposledy a o to urputn�ji bude usilovat o vít�zství. 

Závod na in line bruslích byl vypsán na 3 délky tratí tak, 
aby závod mohli absolvovat zkušení brusla�i i nová�ci. Na start 
nejkratšího závodu se postavily dv� d�ti, zvít�zil Adam Petlach 
(Ludvíkov)  p�ed  Ka�kou  Mlyná�ovou  (ACS Drak Vrbno). 
Na t�íkilometrové trati byl nejrychlejší Tomáš Petlach 
(Ludvíkov), který nad�lil druhému Št�pánu Petrušovi tak�ka 
minutu. 

Zbylí závodníci se postavili na nejdelší tra�, která se  jela na 
Bílý Potok a zp�t, m��ila 6 km. Vít�zem závodu se stal Venca 
Žabí�ek (SK Vrbno) �asem 12:57  a z�stal  tak rovnou minutu 
za tra�ovým rekordem z roku 2010, který drží vrbenský Tomáš 
Zahrádka. Na druhém míst� dojel s p�lminutovou ztrátou Pavel 
Pytela (HO Vrbno) a na t�etím míst� s podobným odstupem 
Patrik Thomas (SK Vrbno). 

Mezi ženami zvít�zila Martina Onderková (SK Vrbno) p�ed 
Andreou Petrušovou a Klárkou Škopcovou (ob� ACS Drak 
Vrbno). Mezi mladíky si výte�n� po�ínal 12tiletý nová�ek na 
SG Vrbno Mat�j Ptá�ník (Mapei Ka	kovský), když porazil 
druhého Jirku Petruše (ACS Drak Vrbno) o tak�ka 20 sekund. 

Další závod Trivallis cupu se bude konat 18. �íjna a bude to 
závod   v   cyklokrosu.     Bližší     informace      najdete na 
www.sgvrbno.cz v rubrice Trivallis cup nebo na 
www.ascvrbno.estranky.cz .  

   Alena Mlyná�ová 

T�etí ro�ník Trivallis cupu zahájen 
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V  sedmnáctém ro�níku  silni�ní  sout�že  Jesenický  Šnek,  která  se  po�ádá  na území okres� Bruntál, Opava  
a Šumperk zvít�zili cyklisté ACS DRAK VRBNO po�tem    3369 bod�. 
Na druhém míst� se umístili zlatohorští SKM Zlaté Hory a dosáhli     3173 bod�. 
T�etí je jesenické družstvo Cyklo Jeseník se ziskem   2638 bod�
Opavský tým Novatop Lapierre jako �tvrtý získal    2291 bod�.  
Na pátém míst� je rýma�ovský triatlonový oddíl DUKO Rýma�ov a má  1957 bod�. 
A na šestém míst� dojeli BULDOCI RAPOTÍN s    1890 body. 
Celé sout�že se zú�astnilo celkem 61 tým�, které ve velkém množství byly i odjinud než z Jeseník�. 
 Této sout�že se zú�astnilo 14 vrbenských cyklist� 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 bod�. 
Vlastik Mlyná�, startující v kategorii 30-40 let, tuto kategorii vyhrál ziskem    774 bod�. 
Jakub Rohá�ek, teprve jedenáctiletý mladík, který letos nastoupil do první t�ídy vrbenského Sportovního  
Gymnázia skon�il jako �tvrtý v kategorii do 15 let a nasbíral si     549 bod�.   
Lubomír Petruš v kategorii 40-50 let m�l snad nejvíce práce se získáním druhého místa v kategorii, což se  
mu povedlo teprve v posledním závod� o pouhé dva body. Celkem má     511 bod�. 
Jaroslav Hamá�ek v kategorii od 15 do 18 let nás p�ekvapil dv�ma výhrami v kategorii a skon�il celkov� na  
t�etím míst�, na které musel nasbírat       468 bod�. 
Št�pán Petruš pravidelnou ú�astí získal páté místo v kategorii do 15 let a má   458 bod�. 
Milan Škopec v kategorii nad 50 let obsadil 5.místo ziskem     412 bod�. 
Jirka Petruš teprve za�al v kategorii 15-18 let a p�esto skon�il jako pátý s      341 body. 
Jana Vy�ítalová musela více závod� vynechat kv�li soub�h�m s Moravským pohárem, kde se jí nakonec  
poda�ilo obsadit t�etí místo. Zde byla v kategorii žen šestá a m�la    292 bod�. 
Zden�k Petruš mezi �ty�icátníky teprve za�íná, byl sedmý a vyjel si     277 bod�. 
Miloslav Mlyná�, šedesátník v kategorii nad 50 let skon�il osmý se ziskem    229 bod�. 
Miroslav Macha� si pár závod� zkusil, byl desátý v M50 a zajel    206 bod�. 
Rostislav Brokeš, �erstvá posila ACS a SG Vrbno se v�noval p�edevším seriálu KOLO PRO ŽIVOT, kde  
vyhrál kategorii Junior.  V Jeseníkách  jel jen dva závody a je devátý se    151 body. 
Kate�ina Mlyná�ová jednou bodovala v kategorii do 15 let a to jí vyneslo       89 bod�. 
Vedoucím týmu je Alena Mlyná�ová. 
Tuto  sout�ž  jsme  vyhráli  již  po  �tvrté  a za celou dobu jejího trvání jsme neopustili pomyslný stupe	 vít�z�

i p�esto, že za nás nikdy nestartovali naši odchovanci, kte�í jsou již v jiných týmech a mnohokrát také jako naši 
soupe�i. Jsou to Zden�k Mlyná�, Lubomír Petruš, David Dvorský, Tanas Markos, Lubomír Tome�ek a Tomáš 
Kopecký. Naopak ješt� trenérsky spolupracujeme na našich soupe�ích, kte�í studují na SG Vrbno anebo jsou 
�leny krajského Sportovního centra mládeže Vrbno.                                                        acsvrbno.estranky.cz. 

                  

ACS Vrbno první v Jeseníkách 
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(letopo�ty kon�ící �íslem 5 a 0) 
1150 -  stará historická cesta z Olomouce, p�es Šternberk, And�lskou Horu do Zlatých Hor a dále do Wroclawi 
 byla pr�kazn� nazvána „Vojenskou cestou“. 
1350 -  v Mnichov� a okolí se rozší�il hlízový mor, který si vyžádal mnoho ob�tí na životech. Museli být  
 p�ivolaní noví kolonisté z Wroclawi a okolí, aby nahradili úbytek obyvatel po morové epidemii 
1450 -  v polovin� 15.stol. si pronajal bruntálský hrad a okolní panství, v�etn� Vrbenska, bohatý rod pán�
 z Vrbna (název podle polského Vrbna). Vrbnové m�li ve znaku štít se zlatým sloupem, který byl 
 prost�elen šípem. V dolní �ásti erbu byly umíst�ny zlaté lilie. 
1465-1475 - u Benešova a Bruntálu t�žké boje krále Ji�ího z Pod�brad s Matyášem z Uher, zni�eno 19 osad  
 a obcí od Benešova po Poche	
1500 -  majitel vratislavského panství, Jan Roth, dal uvést  do provozu nový hamr v Mnichov�, také byly 
 rozší�eny rudné doly 
1530-1540 - ší�í se protestantismus, kazatel Martin Lanjus poutavými kázáními získává nové p�íznivce 
1570 -  majitel panství Caspar z Logau, biskup ve Wroclawi, uvádí do provozu nový hamr v Mnichov�, tzv. 
 „Josef hamr“. Pravd�podobn� jsou to pozd�jší prostory pily Albert Titze. 
1590 -  Andreas Jerin, vratislavský biskup, vybudoval v Mnichov� další hut� a vápencové lomy, sklá�skou hu�. 
 Dále vydává nová na�ízení týkající se povinností roboty poddaných. Sou�asn� souhlasí, aby po smrti 
 majitele domu, pozemku, dobytka apod., mohli d�dici s majetkem zem�elého disponovat 
1600 -  špatný rok, panuje drahota, otrubová polévka a chléb z obilních otrub byly hlavní potravou obyvatelstva, 
 do otrub se p�idávala i mletá jedlová k�ra, mnoho obyvatel zem�elo na podvýživu 
1635 -  m�stu bylo ud�leno privilegium �ty�ikrát do roka po�ádat trhy 
  - ve m�st� byl na popud �ádu n�meckých rytí�� na nám�stí vystav�n zd�ný kostel, který sloužil svému 
 ú�elu asi 200 let a mohl prý pojmout až tisíc v��ících 
1660 -  m�sto bylo  znovu vystav�no poté, co bylo vypáleno za boj� mezi švédskými a  císa�skými vojsky        
 v r. 1646, hornictví však tém�� zaniklo, za�íná se rozvíjet tkalcovství 
1670 -  rok s velmi dobrou úrodou, p�išla však velmi tuhá a dlouhá zima, hodn� lidí umrzlo 
1715-1716 - �ádil hlavn� v okolí mor 
1720 -  krutá zima, jaro a léto krásné, dobrá úroda 
1725 -  zasadil zdejší ob�an Schubert poprvé brambory 
1730 -  p�išla zima velmi �asn� a úroda na polích zapadla sn�hem a pomrzla 
1740 -  v dob� od 9. do 13. ledna pomrzlo v d�sledku kruté zimy velmi mnoho lidí i dobytka, velké polomy 
 napáchaly zna�né škody v celých Jeseníkách 
1750 -  25. 8. nevídaná  pr�trž mra�en, zatopeno celé údolí 
           - z�ízen poštovní ú�ad. Dostavník spojoval Vrbno s Bruntálem, Olomoucí, Šternberkem, Opavou  
 a dopravoval osoby. Poštovní zásilky p�epravoval do Jeseníku, Zlatých Hor a Bruntálu 
1755 -  stavba varhan ve farním kostele ve Vrbn�, ludvíkovská obec odmítla p�isp�t na jejich vybudování 
1760 -  neúroda, hlad, drahota, vypuká hlad, hlavn� mezi chudinou 
1770 -  z�ízen m�stský chudobinec honosn� nazvaný „Domov chudých“ (pozd�jší škola v p�írod�), vyho�el  
 v r. 1816 
          -  tímto rokem v Mnichov� vstoupilo v platnost �íslování dom�. V �ervenci téhož roku založena 
 pozemková mapa (mapa parcel) a tam zaneseny nov� vym��ené a sou�asn� zakresleny pozemkové, 
 domovní a ostatní majetky. S novou pozemkovou mapou zanikly dosavadní staré hrani�ní poch�zky. 
1795 -  ze dne 14. 8 je nejstarší listina popisující žádost ob�an� kolonie Hammerdörfel (Hamrová víska, dnes 
 Železná), aby byla povýšena na samostatnou katastrální obec s názvem Buchbergsthal. M�la již  
 33 dom� a to podle tehdejšího zákonu sta�ilo. Biskupská správa založila v Železné nové hut�  
 (hamr a vysokou pec) 
1800 -  Ferdinand Rössler, žijící ve Vrbn� a  Adolf Weiss, bydlící ve Vídni, založili firmu „Weiss a Rössler“ 
 zam��enou na ru�ní výrobu nití (dnešní Odetka, a.s.) 
         -  velmi suché a horké léto 
1805 -   provedeno ve Vrbn� nové �íslování dom�
         -  církevní správa pronajala hut� v Železné skládající se ze dvou vysokých pecí a t�í hamr� (Vav�inc�v, 
 Jana Nepomuckého a Kristián�v) soukromému podnikateli Hilariu Kristovi, který dal postavit v roce 
 1809 ješt� tzv. Josef�v hamr 
1820 -  spálové epidemii podlehlo mnoho malých d�tí 
1825 -  o váno�ních svátcích nezvykle teplo, na n�kterých místech rozkvetly i fialky, lidé chodili jen v letních 
 šatech 
          -  p�ed kostelem sv. Michaela postaven empírový k�íž  
1830 -  cholera, v lét� záplavy a neúroda 
1835 -  neúroda, bída, hlad a cholera 
1840 -  založena z iniciativy Ond�eje Eisenbacha hu� a továrna na kovové zboží (na míst� bývalého Vrsanu), 
 kde se vyráb�ly r�zné zbran� (pušky, pistole), odlévaly koule do d�l, mušket apod. Podle záznam� byl 

St�ípky z historie - 5. �ást 
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  vrbenský závod nejd�ležit�jší sou�ástí rakousko-uherského zbrojního pr�myslu. V roce 1860 ho koupil 
  pr�myslník Eduard Grohmann, který jej p�em�nil na mechanickou p�ádelnu lnu. 
          -  založena továrna na výrobu drát�, h�ebík� a �et�z�, kterou roku 1867 koupil Adolf Grohmann  
1845  -  dlouhotrvající zima, ješt� v dubnu dobré podmínky pro svoz d�íví na saních 
           -  dokon�ena stavba  silnice do Karlovy Studánky 
           -  2. 8. se ve Vrbn� zastavil arcivévoda Maxmilián 
           -  24. 8. sloužil ve zdejším kostele svoji první mši Alois Schleser, vrbenský rodák. Studoval a publikoval 
  historii, v�noval se p�írodním v�dám. Z jeho poznámek �erpáno v první n�mecky psané kronice Vrbna 
1850  -  21. - 23. 2. velké sn�hové bou�e, které zasáhly celý kraj 
1855  -  Moritz Richter založil továrnu na výrobu kyseliny sírové, kterou jeho syn roku 1860 rozší�il o sklárnu 
1860  -  12. 7. veliká povode	 a následn� krutá zima 
1865  -  Josef Grohman instaloval do ni�árny a barvírny první parní stroj o výkonu 30kW 
1875  -  silné b�eznové a dubnové mrazy zp�sobily velké škody na lesní zv��i, v �ervenci a srpnu ležel na 
  Prad�du a na Vysoké holi sníh 
           -  zahájení stavby kostela Navštívení P. Marie v Mnichov�, dokon�en 1879 
1880  -   5. 8. povode	 a 15. 8. odpoledne pustošivá pr�trž mra�en 
           -  5. 11. dokon�ena železni�ní tra� Milotice nad Opavou -Vrbno, první vlak vyjel až 5.prosince (n�kde 
  uvád�no 15.prosince 1880), jezdil tam i zp�t t�ikrát denn�
1885  -  dne 16. kv�tna napadla spousta sn�hu, zima byla tuhá a dlouhá 
           -  na nám�stí provedena parková úprava, vysázeny stromy a ozdobné ke�e 
1890  -  došlo k p�emíst�ní chlapecké obecné školy do nové budovy (dnešní školní budova �. 3), zahájena stavba 
  dív�í školy 
           -  renovace kláštera �ádových sester, založení klášterní kaple 
           -  v Mnichov� založen Spolek dobrovolných hasi��
1895  -   25. 7. byl ve Vrbn� velmistr „�ádu n�meckých rytí��“, arcivévoda Evžen 
           -  v zim� až devítimetrové záv�je, uhynulo mnoho zv��e 
1900  -  Nový rok, kterým za�ínalo 20. století, slavili vrbenští ob�ané tak, jako v celém mocná�ství, s p�edem 
  naaranžovanou oslavou mocná�ského rodu. M�stská garda byla p�ítomna v hornických uniformách, 
  bouchaly oh	ostroje a ší�ila se atmosféra nadcházejícího „spásného století“. V tu dobu byl starostou 
  obce továrník, Emil Grohmann. 
           -  bylo zapo�ato s výkopy a kladením potrubí pro pitnou vodu na spádovém vodovodu 
1905  -  starostou obce byl zvolen Hugo Grohmann, továrník vlastnící n�kolik zdejších firem. Starostoval až do 
  roku 1914. 
1910  -  v �íjnu zazá�ily ve m�st� první elektrické žárovky, velmi deštivé léto 
           -  16. 9. otev�ena chlapecká m�š�anská škola na ul. Komenského (dnešní školní budova �. 2) Poblíž t�chto 
  škol tu roku 1896 Emma Grohmannová založila ješt� první mate�skou školu (pozd�ji tam byla umíst�na 
  lidová škola um�ní, dnes soukromý majetek).  
1930  -  ve Vrbn� se narodilo 71 d�tí (27 chlapc� a 44 dívek), zem�elo 35 ob�an�
1935  -  nejvyšší nezam�stnanost za období 1926 – 1938, nap�. v únoru bez práce 1673 osob 
1940  -  silná povode	
1945  -  27. 4. p�istál na louce vedle Königovy pily a korkárny letoun Storch (�áp), kterým p�ilet�l na návšt�vu 
  n�mecký generál Schörner, aby podpo�il morálku zdejších N�mc�
           -  8. 5. osvobození m�sta Rudou armádou, velitel generálmajor I. N. Vinogradov 
1955  -  17. 1. se nad krajem p�ehnala ni�ivá vich�ice, která zp�sobila veliké škody na lesním porostu, tehdejší 
  Prad�dský lesní pr�mysl zpracoval na 700.000 m3 poškozeného d�íví 
1960  -  provedena integrace obcí Ludvíkova, Mnichova, Železné a Vrbna pod Prad�dem. Vznikl m�stský 
  národní výbor a z místní knihovny se stala m�stská lidová knihovna. 
           -  na mnichovském poh�ebišti došlo k ukon�ení poh�bívání 
1965  -  p�evedení jednotného zem�d�lského družstva na státní statky 
1975  -  rozší�ení a modernizace závodu SeMDZ (D�evokombinát) 
1980  -  Vrbenští svazarmovci, �lenové AMK postavili pro zlepšení provozu  autokempu „Dolinu“ 
           -  vybudování skokanských m�stk�
1985  -  31. 5. kolaudace  stavby  pavilónu ZŠ Vrbno p.P., investi�ní akce „Z“, zahájení stavby v r. 1982 
1990  -  v b�eznu došlo k rehabilitaci poslanc� MNV, kte�í byli 17. �ervna 1970 odvoláni z funkcí.    
          -  zm�ny názv� n�kterých ulic 
1995  -  28. 9. navštívil Vrbno prezident Václav Havel 
 -  15. 12. zahájilo �innost informa�ní st�edisko m�sta Vrbna v bývalém altánku u pošty /IMPULS/ 
2000  -  24. 9. prob�hla v kostele Sv. Michaela mše, kterou sloužil Mons. František Lobkowicz, biskup  
  Ostravsko-Opavský 
 -  v prosinci z�ízeny p�ísp�vkové organizace: Technické služby m�sta Vrbna p. Prad., Domov d�chodc�
  Mnichov 
2010  -  k 1.10. ukon�en �ádný provoz analogového p�evad��e �T2 Vrbno pod Prad�dem /44. kanál/ 
 -  otev�en nov� vybudovaný Areál volno�asových aktivit v Mnichov�                 P�ipravila: Hana Jank�
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,,�teme-li p�íb�hy jiných, poznáváme, že jsme tytéž p�íb�hy v jiné podob� prožili sami.“ 
… z populárn�-nau�né literatury 
1.:  GALUŠKA, L.:  Poklady Moravy. P�íb�h jedné historické zem�.  Brno: Moravské zemské muzeum,  
                 2010. 
2.:  LILIENFELD, S.O.:  50 nejv�tších mýt� populární psychologie.  Praha: Knižní klub, 2011. 
Opravník obecn� oblíbených omyl� o lidském chování. 
3.:   KIYOSAKI, R:T.:  Nefér výhoda.  Praha: Pragma, 2011. 
Co vás ve školách nikdy nenau�í. Síla finan�ního vzd�lání. 
4.:  RÖLLKEE, L.:  Orchideje od A do Z.  Praha: Knižní klub, 2011. 
340 portrét� rostlin. 
5.:  PALÁTOVÁ, E.:  Ata Mua:  kolem sv�ta za 800 dní.  Brno: Eva Palátová, 2011.
… pro d�ti a mládež 
1.:  CHRISP, P.:  Nejpodivuhodn�jší objevitelské výpravy všech dob podle Koumák�.  Praha: Knižní klub, 

            2011. 
2.:  BUTCHER, A.:  Džudo. Pr�vodce bojovým um�ním.  Praha: Ottovo nakladatelství, 2009. 
…z beletrie 
1.:  FOLSOM, R. F.:  Krvavý rovník.  Praha: Plejáda, 2011. 
Západní Afrika. Rovníková Guinea, ostrov Bioke. Malý chlapec si p�j�uje od místního kn�ze fotoaparát, aby si 

vyfotil velkého exotického ptáka…Americký prezident žádá svého bratrance Martena, d�ív�jšího losangelského 
policistu a dnes zahradního architekta v Manchesteru, aby jel na ostrov Bioko prov��it n�která podez�ení, která 
má od blízké osoby. Zdá se to jako báje�ná placená dovolená, než ho po setkání s místním kn�zem za�ne 
pronásledovat místní armáda. Kn�z mu totiž ukázal fotografie. Fotografie velkého exotického ptáka – vojenské 
helikoptéry, která dodávala zbran� místním rebel�m. Na fotografiích jsou i jasn� rozeznatelné tvá�e t�ch, co 
zbran� p�edávají. Brzy je evidentní, že by fotografie vyvolaly mezinárodní skandál, protože jasn� poukazují na 
rozdmýchávání ob�anské války v Rovníkové Africe. Spouští se hon na Martena… 

2.:  CLARKE, S.:  Tak pravil hlemýž
.  Praha: Plus, 2011. 
V knize s podtitulem Jedenáctero p�ikázání pro život mezi Francouzi autor soust�edil nespo�et vtipných 

pozorování o svérázu francouzského života a lze ji �íst jako zábavný dodatek k úsp�šné románové sérii Merde. 
V jedenácti kapitolách plných b�itkého humoru se dozvíte, jak bez úhony p�ežít v zemi, kde na cizince neznalého 
pom�r� �eká spousta nástrah. 

3.:  FORTIER, A.:  Julie.  Praha: Ikar, 2011. 
Julii Jacobsové se poprvé p�evrátil život naruby, když zem�ele její milovaná teta a odkázala jí…nu, tém�� nic. 

Celý majetek p�ipadl Juliin� sest�e Janice, zatímco ona dostala jen dopis a klí�. Klí� od bezpe�nostní schránky 
v italské bance v srdci Sieny. Podruhé se Juliin život zm�ní, když v Itálii p�ichází na stopu v��ného p�íb�hu, jehož 
sou�ástí je i ona sama, p�íb�hu o Romeovi a Julii. I po šesti staletích vládne Sien� prastará kletba – Mor na oba 
vaše rody! – a Julie na vlastní k�ži pocítí, že ve starobylých hradbách m�sta je nesnadné odd�lit minulost od 
p�ítomnosti.

 4.:  JONES, S.: Malé války.  Praha: Víkend, 2010. 
 Hal a Clara se seznámí ješt� p�i Halov� studiu na vojenské akademii Sandhurst. On pochází z rodiny 

s dlouhou vojenskou tradicí a vojenská kariéra mu p�ipadá jako jediné možné životní napln�ní. Clara pozd�ji i 
s mali�kými dcerkami následuje svého milovaného manžela tam, kam ho armáda pošle. Pobyt ve vojenském 
ležení na Kypru se pro jejich vztah stává vážnou zat�žkávací zkouškou. Zatímco Hal zpo�átku v�bec nepochybuje 
o oprávn�nosti britské okupace ostrova, Claru brzy ovládne tušení, že v téhle ,,malé válce“ s kyperskými 
vlastenci nem�že nikdo zvít�zit. Stejn� jako na bitevním poli, v n�ž se na Kypru ne�ekan� prom�nila jejich 
vášnivá láska… 

5.:  McCANN, C.:  Co sv�t sv�tem stojí.  Praha: Odeon, 2011. 
Píše se rok 1974 a mezi dosud nedot�enými bloky pozd�ji smutn� proslulých ,,dvoj�at“ se na lan� promenuje 

provazochodec. Od této skute�né události se pak odvíjejí p�íb�hy n�kolika protagonist� z r�zných spole�enských 
vrstev neopakovateln� propojené s m�stem rozd�leným na bohatý Manhattan a bezút�šný Bronx.. Autor, Ir 
p�esídlený do USA, vytvo�il sm�s nostalgie, lásky, fascinující víry, v��ných ztrát a v��ných nad�jí. 

6.:  KESSLER, L.:  Operace Hess. Z historie pluku SS Wotan. Praha:  Baronet, 2011. 
Dne 10. kv�tna 1941 p�istane zástupce Adolfa Hitlera Rudolf Hess se svým letadlem ve Skotsku. Když se o jeho 

cest� dozv�dí nejvyšší p�edstavitelé �íše, propadnou panice, protože by mohl Brit�m vyzradit plány 
nadcházejícího tažení do Ruska, a rozhodnou se podniknout ozbrojenou akci k jeho ,,vysvobození ze zajetí“. Je tu 
však n�kdo kdo si jeho návrat do �íše nep�eje…Agenti abwehru, usazení v Británii, zjistí, že Hess je držen v malé 
osad� Little Saxton na pob�eží Severního mo�e. Okamžit� je vypracován plán bleskové akce. Vrchní velitel SS 
Himmler nabídne pro její provedení úderný pluk SS Wotan, který se v Calais práv� p�ipravuje k odjezdu na 
východní frontu. 

7.:  WIMMEROVÁ, L.:  Soukromé pasti 1 a 2.  Brno: Jota, 2010.  Ty nejhorší pasti si na sebe lí�íme sami. 
N�kdy s pomocí našich blízkých. A t�m zase pomáháme my. Soukromé v�ci jsou složité a nikde se neu�í. Nemluv�
o tom, že doba je rychlejší než my a v�ci kolem nás se neustále m�ní – než si s n��ím poradíme, všechno je jinak 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v �íjnu 
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… pro d�ti a mládež 
1.:  POSPÍŠILOVÁ, Z.:  Letadélko Jurášek.   Praha: Grada, 2011. 
Každý toužíme mít opravdového kamaráda. A co teprve kdyby to byl kamarád úpln� jiný než ostatní! Olivek 

m�l velké št�stí, protože se v parku sp�átelil s malým Letadélkem, které pojmenoval Jurášek. Spolu pak zažili 
mnohá nevšední dobrodružství, o kterých se m�žete do�íst v této knížce. 

Pro za�ínající �tená�e. 
2.:  JARMAN, J.:  Tajemná ko�ka Ka a Aztécká ob�	. Praha: Mladá fronta, 2011. 
Další �ást volné série o podivuhodné ko�ce Ka, která umí mluvit a psát na po�íta�i, zavádí �tená�e do 

legendární �íše Azték�. 
3.:  �EHÁ�KOVÁ, V.:  Problémy nejen s láskou.  Praha: Albaros, 2011. 
Silvie se po deseti letech strávených ve Skotsku vrací do �eské republiky. Nechce se jí, ztratí svou ostrovní 

lásku, rodi�e jsou na geologickém výzkumu v jiné daleké zemi, má bydlet na vsi u prarodi��, kte�í, jak se jí zdá, o 
ni dvakrát nestojí…Když k nim kone�n� p�ijede, �eká ji šok: Silvie už u nich bydlí! Jak je to možné? Vždy� Silvie 
je ona! Dívka, a� zoufalá, te� v první �ad� musí zjistit, kdo je ta, která se za ni vydává, a pro�!

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

Adéla   Še nkár o vá    Vrbno pod Prad�dem 
Ema   R ác o vá    Vrbno pod Prad�dem - Železná 
Tomáš   L aš t o vka    Vrbno pod Prad�dem – Mnichov 
Anna   Sme t ano vá    Vrbno pod Prad�dem – Mnichov 

Dana Tománková 

   Richard   P o kor ný   Vrbno pod Prad�dem 
   Št�pánka   P �g� i mko vá Vrbno pod Prad�dem  

Dana Tománková 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 

Blahop�ejeme 

Dne 14. �íjna 2011 oslaví krásné 70. narozeniny 

paní Jarmila Vá�ová 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Št�stí, zdraví, pohodu, vždycky dobrou náladu! 
Všechno nejlepší k narozeninám Ti ze srdce p�ejí  

manžel Miloslav a dcera Martina s rodinou. 

Dne 27. �íjna 2011 oslaví 60. výro�í svatby manželé 

Berta a Jan Neugebauerovi 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

Do dalších spole�ných let ze srdce p�eje vše nejlepší,  
mnoho zdraví a spokojenosti  

dcera Kristina s d�tmi a syn Kurt s rodinou. 
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Vzpomínáme 

„Maminko, když slavíš narozeniny své, p�ejeme Ti, a� ve zdraví oslavíš i sté“. 
Dne 12. �íjna 2011 oslaví krásné 65. narozeniny 

paní Hana Pavlusíková 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Hodn� zdraví, št�stí a lásky Ti do dalších let p�ejí dcery a syn s rodinami.  
Vnou�ata a pravnou�ata posílají pusu. 

Dne 10. �íjna 2011 oslaví své krásné 60. narozeniny 

paní Dagmar Patrovská 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší, hodn� zdraví, št�stí, pohody a radosti Ti ze srdce p�ejí  
manžel Jan, dcera Dagmar a syn Ji�í s rodinami  

a maminka Františka Sigmundová 

Dne 10. �íjna 2011 oslaví své krásné 60. narozeniny 

paní Dagmar Patrovská 
z Vrbna pod Prad�dem. 

„Milá naše babi�ko, p�ijmi naše p�ání�ko, 
lásku, št�stí, spokojenost, hlavn� pevné zdraví�ko. 

Všechno nejlepší do dalších let a velkou pusu posílají a ze srdce Ti p�ejí  
vnou�átka Pet�í�ek, Adélka, Ji�í�ek a Dane�ek.  

V �íjnu vzpomeneme smutné chvíle, kdy nás navždy opustili 
naši drazí 

Standa a Ani�ka Oš	ádalovi 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S úctou a láskou stále vzpomínají dcera Eva s rodinou, Lukáš 
se sestrou a Stelka. 

Kdo jste je znali a m�li rádi, vzpome	te s námi. 



58. strana

ZPRAVODAJ

„Žádný �as není tak dlouhý, aby dal zapomenout“. 
Dne 26. zá�í 2011 jsme vzpomn�li 5. smutné výro�í úmrtí 

paní Zde�ky Ov�á�kové 

a dne 11. prosince 2011 vzpomeneme 5. smutné výro�í úmrtí 

pana Jaroslava Ov�á�ka. 
S láskou vzpomíná dcera s rodinou. 

„Ne�ekan� a tragicky jsi nám odešel 
Byl jsi mlád, žil jsi rád. 

Nám z�stává jen vzpomínat“. 
Dne 13. zá�í 2011 jsme vzpomn�li 5. smutné výro�í tragického úmrtí 

pana Alexandra Sakaly 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomínají rodi�e, brat�i, zbytek rodiny a p�átelé. 

„�as plyne a nevrátí, co vzal, zbyly jen vzpomínky, stesk a žal. 
Jen kyti�ku na hrob Ti m�žeme dát a tiše vzpomínat“.  

Dne 29. zá�í 2011 jsme vzpomn�li 2. smutné výro�í úmrtí 

pana Milana Kauera 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomíná celá rodina.  

„Odešel od všeho, co m�l rád a nesta�il nikomu sbohem dát“. 
Dne 9. �íjna 2011 vzpomeneme 4. smutné výro�í úmrtí 

pana Petra Fujeríka 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka s dcery s rodinami. 
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„�as vzpomínky neodnese“. 
Dne 16. �íjna 2011 je tomu 20 let, kdy zem�el 

pan Bohumil Trli�ík. 
Vzpome	te s námi. D�kujeme. 

Za celou rodinu manželka. 

„Ta rána v srdci stále bolí a nikdy se nezahojí. 
I když už nejsi mezi námi, v srdci žiješ stále s námi“. 

Dne 13. �íjna 2011 vzpomeneme 3. smutné výro�í úmrtí 

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

S láskou a úctou vzpomíná manželka a d�ti s rodinami. 

Dne 19. �íjna 2011 vzpomeneme 15. smutné výro�í úmrtí 

pana Vratislava �apky 
z Vrbna pod Prad�dem – Mnichova. 

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

Dne 21. �íjna vzpomeneme 6. výro�í úmrtí 

pana Josefa Jurašíka 
z Vrbna pod Prad�dem   

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina 

60. strana

ZPRAVODAJ

Výroba a prodej h�bitovních kytic a duši�kových v�nc� z textilních kv�t�.  
Cena kytic 60,- až 110,- K�, cena v�nc� 200,- až 350,- K�. Odb�r možný ihned.  

Výroba jablonecké bižuterie na zakázku. Objednávky do 15. listopadu. 
Marcela Jeništová, Karlovice 104, tel. 554 230 170, mob. 602 381 850. 

Inzerce 

Dne 29. �íjna 2011 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí 

paní Vasiliki Dimareli 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomíná celá rodina. 

„Nic víc již nem�žeme dát, než kytici kv�t� na hrob a vzpomínat“. 
Dne 25. �íjna 2011 vzpomeneme nedožitých 90. narozenin 

pana Václava Joška 
z Vrbna pod Prad�dem. 

S láskou vzpomíná manželka a d�ti s rodinami. 

61. strana

ZPRAVODAJ



62. strana

ZPRAVODAJ

���������	
����






































































�������
������
�������
���������	 
��

�����������

����
������ !"

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

�-�.�")�'�!/��)+�"�/�01#��!%�+)�2(.&+���

�34�)( !5�6��)1!7�6"�"8%�+)�2(.&+�+

��)�2(.&+�"&/�1!��!.1&!%�.(62(8"&9!%�'/2

�2"�('!�!%�6)��1:8�)�"&/�"�)(.�!%:)1��1!7�(��� 2(�(8�

;�)�"&/��"'���18�/�"#��$�!%��"�)10����<�+)�2(.&+��<��(2&�!%�"�"0%�(�$('

;8(��=>�1!,��������;�!(��??>@� �0

63. strana

ZPRAVODAJ




