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Vážení �tená�i Zpravodaje, 
za�íná zá�í, žáci a studenti se vracejí znovu do lavic. P�eji všem, aby do školy šli s chutí a pohoda vydržela 

nejmén� do dalších prázdnin � . V��ím, že všichni prožili krásné prázdniny, a� už vyjeli za „hranice všedních 
dn�“ nebo strávili volno na Vrbensku. I tady bylo p�kné léto a tady i v okolí prob�hlo plno zajímavých po�ad�, 
slavností, výstav a jiných aktivit. Je vid�t, že provozovatelé atraktivit a dalších za�ízení, „žijících“ z p�íjm�
turist� a návšt�vník�, se snaží rok od roku rozši�ovat své nabídky. V této souvislosti je t�eba pochválit nový web: 
jeseniky-rodina.cz , kde bylo a je možno vybírat z aktuálních nabídek turistické oblasti Jeseníky. Jsem 
p�esv�d�ena,  že  web  je  zam��en  p�esn�  na  hlavní  skupinu, které mohou Jeseníky vyhovovat svou nabídkou 
a podmínkami, tedy na rodiny s d�tmi a také aktivní seniory. A že se tady lidem líbí, to bylo na Vrbensku nejen 
slyšet, ale také vid�t v pr�b�hu celého léta. Po�ád je však co zlepšovat. Namátkou uvedu zkušenost, kdy 
návšt�vníci t�žko hledají horolezeckou st�nu ve Vrbn� nebo cyklistický areál v Mnichov�. Domácí v�tšinou ani 
nenapadne, že je t�eba  n�co zlepšit. Hlavn� jde o to, jakým zp�sobem, aby to bylo efektivní. Ne všechny 
informace  poskytne  web  m�sta,  sm�rníky,  propaga�ní  materiály.  Je  pot�eba  se  vžít  do   k�že  návšt�vníka 
a p�emýšlet, co by p�ivítal, aby se tu necítil jako „slepý“ a t�eba nevyužil toho, co se nabízí. V této souvislosti 
bych ráda požádala ubytovatele, prodejce, poskytovatele pohostinských i jiných služeb, zda by nám sd�lili, 
s jakými podn�ty a p�ipomínkami se setkali b�hem sezóny. N�kdy se skute�n� jedná o drobnosti, které t�eba ani 
nestojí peníze nebo mnoho pen�z. Chceme se ve spolupráci s komisí cestovního ruchu a všemi, kte�í mají zájem 
n�co m�nit k lepšímu, i takto p�ipravit na sezónu p�íští. Kolegyn�, paní Jitka Musilová, bude postupn� hovo�it 
s lidmi, kte�í jsou v p�ímém kontaktu s turisty a návšt�vníky, kte�í um�jí nabídnout t�eba program letního kina, 
pomoci návšt�vník�m orientovat se v nabídce atraktivit. Budeme rádi, pokud budou chtít s námi efektivn�
spolupracovat. Rozvoj cestovního ruchu není jen otázka strategie a investic, ale je možný jen za podmínek 
kvalitních služeb, ochotných a vst�ícných obyvatel, kte�í si p�ejí, aby se turisté a návšt�vníci vraceli. Myslím, že 
na tuto cestu již zdejší obyvatelé nastoupili. 

Ješt� zp�t k d�tem a volno�asovým aktivitám. V m�síci zá�í budou uvedeny do provozu dv� �ásti projektu, 
podpo�eného dotací z Regionálního opera�ního programu. Jedná se o h�išt� v areálu školy a kolob�žkovou dráhu 
a úpravy v zahrad� mate�ské školy Ve svahu s novým mobiliá�em. Projekt byl nazván Vrbenská ve�ejnost do 
škol, zvu proto ve�ejnost do t�chto areál� ke sportování nejen v den otev�ení, ale i v dalších dnech. Stejn� jako 
v zahrad� u MŠ Jesenická budou i tady stanoveny doby, kdy bude areál otev�en. Mám jen jedno velké p�ání, aby 
si všichni uživatelé veškerého za�ízení vážili. Škoda pen�z, které musíme z rozpo�tu opakovan� používat na 
nejr�zn�jší  opravy mobiliá�e, odpadkových koš� aj. Nechceme p�ece všude  žít pod objektivy kamer a fotopastí, 
i když alespo� na n�kterých místech nám nic jiného nezbude. Malý p�íklad nebezpe�ného jednání. Jak jinak než 
hlídat technikou budeme muset nap�. sí� pod opi�í drahou v lesoparku, protože n�komu d�lá radost, když sedí 
v síti a propaluje zapalova�em nebo sirkami spoje jednotlivých ok. Zavedli jsme již denní vizuální kontrolu 
mobiliá�e v lesoparku a v cyklistickém areálu v Mnichov� u �eky. Naším cílem je najít spolupracovníky i na 
denní kontrolu na sídlištních d�tských h�ištích, možná nám pom�že n�jaký domovník? 

Ješt� n�kolik slov k petici na téma h�bitov, „vyhlídková“ v�ž smute�ní sín�. Ohledn� smute�ní sín� již bylo 
mnohé vysv�tlováno a popsáno ve Zpravodaji i na webu. Co se týká h�bitova, chci jen p�ipomenout, že se 
„vlamujeme do již otev�ených dve�í“, nicmén� jsem vd��ná za názor ob�an�, kte�í petici podepíší a tím podpo�í 
návrh vy�len�ní pot�ebného objemu finan�ních prost�edk� na opravy h�bitovní zdi, opravy cest a další náro�né 
investice. 

Chci jen p�ipomenout, že bez ohledu na petice je již zpracován projekt na zbudování a opravu cest. Již p�ed 
delším �asem jsme nechali odborníkem na nemovité kulturní památky zpracovat návrh na sanaci �ásti východní 
h�bitovní zdi v délce cca 20 bm. Náklady na tuto �ást prací v�etn� opravy brány byly vy�ísleny na cca 900.000 
K�. To bylo d�vodem, že jsme se pokusili opakovan� žádat o podporu MSK na opravy zapsané kulturní 
památky, kde jsme byli za�azováni do náhradních projekt�, ale ani letos, již pot�etí, jsme neusp�li. Zde by bylo 
možno získat 50% dotaci. Z úvodu �ešení projektu mohu jen citovat „oprava zdiva, márnice a kaplí vyžaduje 
d�sledný a odborný p�ístup … je z�ejmé, že vy�ešení problém� m�že být �asov� i finan�n� náro�né… práce 
hodnotím jako vysoce odborné a s p�evahou ru�ních prací“. Musím zd�raznit, že se této práce nebojíme! Ale není 
možno se bezhlav�, bez rozmyslu poušt�t do takových zásah� na kulturní památce. Letos ješt� bude provedena 
oprava hlavní brány a branky a co je nejd�ležit�jší! Podmínkou oprav zdí a kapli�ek je odstran�ní strom� v�etn�
pa�ez� a ko�en�. K tomuto jsme po 4 letech projektové a p�ípravné fáze letos dosp�li, že máme dotaci z živ. 
prost�edí na zele�. Nyní b�ží fáze zadávání ve�ejné zakázky a pak se za�ne kácet i kolem zdí. 

Na  záv�r  snad jen toto. Zdá se, že „vyhlídková v�ž“ má jedno velké pozitivum. Díky ní si ob�ané uv�domují 
a po desítkách let to dávají i najevo, že máme ve Vrbn� výjime�ný h�bitov s dosud existujícími stopami po 
p�edchozích generacích. Tato podpora snad bude znamenat i to, že p�i schvalování rozpo�tu na rok 2013 se 
h�bitov stane prioritou pro všechny.   

Ing. Helena Kudelová 

Slovo starostky 
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V rallye autoveterán� se da�ilo také Vrbenským
Klub historických vozidel Bruntál uspo�ádal v sobotu 4. srpna 5. ro�ník rallye historických vozidel kolem 

p�ehrady Slezská Harta. Mezi ú�astníky byli také milovníci sta�i�kých automobil� a motorek všech zna�ek 
z Vrbna pod Prad�dem. P�edvedli ve�ejnosti své nablýskané milá�ky na dvou, t�ech i �ty�ech kolech, odpovídali 
na zvídavé otázky lidí na bruntálském nám�stí Míru, n�kte�í se na historickou rallye od�li i stylov� do dobových 
kostým�. Nap�íklad muži Therovi, táta Pavel se synem Martinem, kte�í vyjeli na motorce zna�ky Dn�pr se 
sajdkárou a stanuli na stupních vít�z� ve své kategorii motocykl rok výroby 1966 – 1983. Velký obdiv už ráno na 
bruntálském nám�stí vzbudila nablýskaná Škoda 422 z roku 1930, kterou sem p�ivezl další Vrbe�an Tomáš 
Fajman. Jeho v�z ješt� ve�ejnost v žádném p�edchozím závodu nemohla vid�t. Jak pan Fajman potvrdil 
redaktorovi Deníku Karlu Jane�kovi, vyjel letos z garáže poprvé: „Jde o rodinný automobil, který po�ídil m�j 
prad�de�ek. Kupoval ho jako nové a dnes je autu dvaaosmdesát let.“ Kdo jen mohl, u tohoto nádherného vozu se 
vyfotografoval.  

Foto: Karel Jane�ek 

V t�íd�ní odpad� jsme si polepšili, ale m�žeme být ješt� lepší
T�íd�ní odpad� a následné využívání separovaných komodit je výrazem ekologického myšlení a také je 

možnou cestou ke snižování náklad� za likvidaci odpad�. Vrbno pod Prad�dem si v hodnocení m�st a obcí podle 
výt�žnosti t�íd�ného odpadu p�epo�teného v kilogramech na jednoho obyvatele vede stále lépe – za 1. �tvrtletí 
roku se umístilo na velmi slušném 9. míst� a bylo nejlepší mezi m�sty nad 4 tisíc obyvatel v regionu bývalého 
okresu Bruntál. Mezi obcemi a m�sty do 4 tisíc obyvatel ale pat�í prvenství obci Karlova Studánka! A takto si 
vedly  další  obce  mikroregionu  Vrbenska:  Ludvíkov  je  na  39.  p�í�ce,  Karlovice  na  178.  a  Široká Niva na 
226. p�í�ce. Hodnocení vypracovala spole�nost EKO-KOM z pravidelných výkaz� m�st a obcí. Každoro�n�
v Moravskoslezském kraji organizuje sout�ž m�st a obcí zapojených do systému EKO-KOM „O keramickou 
popelnici“.   

Starostové a zastupitelé pojali turnaj s velkou nadsázkou
Léto p�eje odpo�inku, koní�k�m i setkání p�átel a známých. Na tenisových kurtech ve Vrbn� pod Prad�dem 

koncem �ervence prob�hl už 13. ro�ník turnaje starost� a zastupitel�. I tentokrát m�lo klání originální motiv - 

Zprávy z radnice 
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Pod cirkusovým šapitó, proto i hrá�i upravili sv�j hrací kostým alespo� na úvodní set. Setkání p�edstavitel�
samospráv m�st a obcí, na která p�ijížd�jí i tenisté z Polska, dává p�íležitost souboj�m fair play na antuce i �as 
pro relaxaci a ob�as také pro vým�nu dobrých zkušeností a nápad� z m�st a obcí.  Na snímku je 
nep�ehlédnutelný exstarosta And�lské Hory Dušan Vav�ík s kolegy ze samospráv m�st a obcí p�i zahájení 
turnaje. Práv� on p�ed lety tradici turnaj� ve Vrbn� založil. 

Anketa zjiš�uje názor, objektivní ale být nemusí
Na internetových stránkách m�sta www.vrbnopp.cz b�ží od za�átku srpna nová anketa, kde se dotazujeme 

ob�an� na názor, jak naložit s chátrající smute�ní síní, která vlastn� nikdy nesloužila svému ú�elu. M�sto 
n�kolik let hledalo dota�ní titul, který by mu umožnil rozpadající se budovu zachránit, a tedy za�ít s její 
rekonstrukcí. O šancích a možnostech jste si mohli p�e�íst v posledním �ísle Zpravodaje v �lánku starostky m�sta 
Ing. Heleny Kudelové. Na žádost ob�an� na posledních zasedáních Zastupitelstva m�sta jsme také na webu 
m�sta zav�sili anketu s touto otázkou: Jak naložíme s chátrajícím objektem smute�ní sín� u m�stského h�bitova? 
V �ase redak�ní uzáv�rky tohoto �ísla Zpravodaje 21. srpna se 55 procent hlasujících vyjád�ilo pro alternativu 
objekt opravit a zprovoznit v n�m smute�ní sí� a též kolumbárium pro ukládání uren s ostatky zesnulých. Na 
druhém  míst�  s  19  procenty  hlas�  byl  názor  nechat chátrající objekt strhnout bez náhrady, protože jej m�sto 
a jeho obyvatelé nepot�ebují. Následovalo 17 procent hlas� pro názor využít objekt pouze pro smute�ní sí�. Na 
�tvrté  pozici  s  8  procenty  hlas�  hlasující preferují víceú�elové využití objektu se smute�ní síní, kolumbáriem 
i m�stskou vyhlídkovou v�ží s prostory pro expozici a na pátém míst� s pouhým 1 procentem hlas� byl návrh na 
nabídnutí objektu pro podnikání. Jedno je z�ejmé, a� rekonstrukce, �i demolice objektu, budou finan�n� nákladné 
a o osudu stavby se ješt� bude hodn� diskutovat.  V souvislosti s anketami se na posledním jednání zastupitelstva 
objevilo upozorn�ní jedné z ob�anek m�sta, že se v minulé anket� – tehdy na téma „Jak se vám zamlouvá 
nápad instalovat ve Vrbn� pod Prad�dem kolorovanou d�evo�ezbu mytického Prad�da? Kam sochu 
instalovat?“ – komusi poda�ilo zmanipulovat hlasování. Administráto�i webových stránek skute�n� dohledali, že 
n�kte�í po�íta�ov� zdatn�jší návšt�vníci našich internetových stránek p�ekro�ili nastavená omezení, poradili si, 
jak limitující systém obelhat a obejít. Dokázali z jednoho po�íta�e hlasovat pro jednu variantu i více než 200krát. 
Nap�íklad si dali tu práci, aby vyhledali na internetu servery s IP adresami, které mohou použít a za kterými se 
mohou skrýt - a následn� docela jednoduše hlasovat v tentýž den mnohokrát, jako by hlasovali z jiného po�íta�e 
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a z jiného místa na Zemi. A tak se o d�evo�ezb� sochy Prad�da v malém horském m�st� Vrbn� pod Prad�dem 
opakovan� hlasovalo nap�íklad ze server� v zemích USA, t�eba z New York – Pittsford, Koróna, Pensylvánie - 
Clarks Summit, Kalifornie – Marina Del Ray, Missouri – Kansas City, Illinois - Chicago, Arizona – Scottsdale, 
Tempe, ale i z Ruské federace atp. Anket se p�esto nevzdáváme, chceme znát váš názor, jen p�ikro�íme p�es 
správu webu k opat�ením, aby se po�íta�ov� velmi zdatným lidem takto marnit �as a nabourávat systém 
hlasování nevyplatilo. Pokusíme se nastavit lépe mantinely, aby i pro vás byly výsledky anket ur�itým m��ítkem, 
informací o tom, jak danou v�c vidí vaši sousedé. Naše internetové stránky nejsou jediné, kde k podobným 
manipulacím došlo. P�ednedávnem byla ze stejného d�vodu zrušena anketa Parky roku 2012, kde náš vrbenský 
Lesopark figuroval st�ídav� na p�kném �tvrtém a pátém míst� s tém�� 300 hlasy. Poté, co na jiném projektu 
za�aly naskakovat tisíce hlas�, po�adatel anketu zrušil.  

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

Zlatá svatba
Úderem p�l druhé za�al 

v sobotu 18. 8. 2012 
v ob�adní síni M�stského 
ú�adu ve Vrbn� pod 
Prad�dem  zlatý svatební 
ob�ad. Místostarosta m�sta 
Miloš Lasota zde p�ivítal 
manželé             Old�icha 
a Marcelu Beránkovy, 
aby si tak slavnostn�
p�ipomn�li sv�j slib, který 
si dali p�esn� p�ed padesáti 
lety p�ed stejnými sv�dky, 
jako dnes.   

P�ejeme do dalších 
spole�n� prožitých let 
hodn� zdraví, spokojenosti, 
pohody a lásky.  

Ve�ejné jednání ke kronikám
Ve st�edu 5. 9. 2012 prob�hne v p�ístavb� M�stského ú�adu ve Vrbn� pod Prad�dem ve�ejné jednání ke 

zpracovaným kronikám m�sta za ú�asti obou kroniká�ek - PaedDr. M. Hradilové a Mgr. H. Rybárové. Vyjád�it se 
a prodiskutovat kroniky z let 2001, 2002, 2003 a 2009 m�žete od 15:00 hod. T�šíme se na Vaši ú�ast. 
(Zpracované kroniky naleznete na www.vrbnopp.cz) 

Jitka Musilová, odbor vnit�ních v�cí 

Rozhodnutím prezidenta republiky ve Sbírce zákon� �. 224/2012, �ástce 80. ze dne 27. 06. 2012 byly 

vyhlášeny volby do zastupitelstev kraj� a stanoven termín jejich konání na pátek a sobotu 12. 10. a 13. 10. 2012. 

Voli�em je ob�an obce za p�edpokladu, který alespo� ve druhý den voleb dosáhl v�ku nejmén� 18 let a je 

p�ihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, nebo na území vojenského újezdu 

v územním obvodu kraje. 

HLASOVÁNÍ - PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OB�ANSTVÍ

Voli� po p�íchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní ob�anství 

Informace k volbám do Zastupitelstva kraj� �eské republiky,  
konaných ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2012 
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�eské republiky platným ob�anským pr�kazem nebo platným cestovním pasem �eské republiky. Neprokáže-li 

voli� svou totožnost a státní ob�anství �eské republiky, nebude mu hlasování umožn�no.  

NOVINKOU P�I TOMTO TYPU VOLEB JE VYDÁVÁNÍ VOLI�SKÝCH PR	KAZ	

INFORMACE O MOŽNOSTI VOLI�	 ŽÁDAT O VYDÁNÍ VOLI�SKÉHO PR	KAZU PRO VOLBY DO 

ZASTUPITELSTEV KRAJ	

Dne 26. 6. 2012 nabyl ú�innosti zákon �. 222/2012 Sb., který m.j. novelizuje zákon �. 130/2000 Sb., o volbách 

do zastupitelstev kraj�. Voli�, který ve dnech voleb ( pátek 12. a sobota 13.10.2012) nebude moci volit ve 

volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, m�že požádat obecní ú�ad o vydání voli�ského pr�kazu. Ve 

dnech voleb  (12. 10. a 13. 10. 2012) oprav�uje voli�e k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve volebním 

okrsku, který spadá do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny  v jehož územním obvodu je voli�

p�ihlášen k trvalému pobytu. Voli� právo hlasovat m�že uplatnit v kterémkoliv okrsku, ale pouze na územní 

kraje, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt. Zákon upravuje dva zp�soby, jak lze požádat o vydání 

voli�ského pr�kazu: 

• Osobn� u obecního ú�adu do okamžiku uzav�ení stálého seznamu (tj. do st�edy 10. 10. 2012 do 

16:00 hod.) 

• Podáním doru�eným nejpozd�ji 7 dn� p�ede dnem voleb ( tj. do pátku 5. 10. 2012) obecnímu 

ú�adu, toto podání musí být v listinné podob� opat�ené ú�edn� ov��eným podpisem voli�e nebo 

v elektrické podob� podepsané uznávaným elektronickém podpisem voli�e nebo v elektronické 

podob� zaslané prost�ednictvím datové schránky. 

Obecní ú�ad voli�ský pr�kaz p�edá voli�i osobn� nebo osob�, která se prokáže plnou mocí s ov��eným 

podpisem voli�e žádajícího o vydání voli�ského pr�kazu, anebo jej voli�i zašle. P�i ov��ení podpisu u správních 

ú�ad� lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona �.634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, jež stanoví, že od poplatku jsou osvobozeny úkony pro 

ú�ely volebního práva.  

O vydání voli�ského pr�kazu m�žete požádat na M�Ú Vrbno p. P. v kancelá�i �. 101, odbor vnit�ních v�cí, 

evidence obyvatel, Dana Tománková – tel. 554 795 136, email: dana.tomankova@seznam.cz 

HLASOVÁNÍ DO P�ENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Voli� m�že požádat ze závažných, zejména zdravotních, d�vod� obecní ú�ad a ve dnech voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého 

volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise z�ízena. V takovém p�ípad� vyšle okrsková volební 

komise k voli�i 2 své �leny s p�enosnou volební schránkou, ú�ední obálkou a hlasovacími lístky. P�i hlasování 

postupují �lenové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

ZP	SOB HLASOVÁNÍ

Voli� po obdržení ú�ední obálky, pop�ípad� hlasovacích lístk� vstoupí do prostoru ur�eného k úprav�

hlasovacích lístk�. V tomto p�ípad� vloží do ú�ední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá 

do ú�ední obálky, m�že zakroužkováním po�adového �ísla nejvýše u 4 kandidát� uvedených na témže 

hlasovacím lístku  vyzna�it, kterému z kandidát� dává p�ednost. 

          

Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí 
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Starosta m�sta Vrbno pod Prad�dem podle § 27 odst.1 zákona �. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev kraj�
a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

oznamuje: 
1. Volby do Zastupitelstva kraj� �eské republiky se uskute�ní v pátek dne 12. �íjna  2012 od 14:00 do 22:00    
     hodin a v sobotu dne 13. �íjna 2012 od 8:00 do 14:00 hodin.   
2. Místem konání voleb: 
OKRSEK �. 1  je volební místnost  v závodní jídeln� Prad�dského lesního závodu, Nádražní 599,  pro voli�e 
z ulic: 
D�lnická: 220, 225, 230, 269, 634
Husova:         20, 139, 197, 208, 209, 210, 216, 229, 231, 235, 244, 248, 250, 257, 258, 261, 293, 306, 
 307, 328, 332, 334, 335, 336, 341, 367, 399, 400, 401, 413, 414, 450, 451, 475, 476, 538, 
 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 
 586, 587, 626, 627, 628, 154 
Kope�ná:   140, 305, 412, 452, 453 
Krátká:        316, 330, 331, 344 
Nádražní:   141, 298, 599, 636 
Smetanova:   199, 200, 303, 304, 326, 333
Sv. �echa:  243, 277, 292, 315, 396, 454, 455, 456,459, 637 
Zahradní:  278, 282, 283, 380

OKRSEK �. 2   je volební místnost  v  Základní škole �.  3,  Bezru�ova  78, pro voli�e z ulic: 
Bezru�ova:     117, 118, 119, 121, 619, 620, 621, 622
H�bitovní:      8,     9,  13, 219, 279, 289, 567
Husova: 491, 492, 493, 494, 495, 496
Jiráskova:   47,   62, 286
Komenského:   290 
K�ivá: 206, 342, 516
Myslivecká:        51,  52,   54, 165, 170, 192, 195
nám. Sv. Michala:     11,  17, 125, 128, 129, 130, 131, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 
 514, 515, 535, 536, 537 
Palackého:   212, 213, 214, 221, 222, 233, 247, 251, 291, 314, 339, 355, 337, 604, 605, 606 
St�elni�ní:    24,   25,   27,   28,   30,   31,   35,   36,   37,   38,   39,   40,   41, 281, 471, 517, 518, 519, 
 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 540, 541, 608, 609, 
 610, 611, 612, 613, 614, 638 
V Dolíku:  565, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 579, 601, 632 
Žižkova:       2,     3,  14, 133, 134, 566, 616 

OKRSEK �. 3   je volební místnost v Základní škole �. 4,  Školní  477,  pro voli�e z ulic: 
Bezru�ova:      76,   77,   79,   80,   81,   82,   85, 109, 113, 238, 386, 391, 418, 419 
Jesenická:     318, 319, 377, 397, 642
Krej�ího:      55,  57,   60,   63, 237, 276, 440, 487, 488, 630, 631, 641 
Nad Stadionem:   472, 473, 474, 576  
Nádražní:       15, 187, 202, 203, 211, 236, 264, 317, 395, 422, 439, 
Nové doby:   384, 390, 393, 398, 402, 403, 415, 416, 417, 432, 433, 434, 435, 623, 624, 625 
Sklárenská:    194, 265, 266, 267, 600 
Školní:            320, 360, 405, 406, 407, 420 
Zlatohorská:     93, 100, 103, 104, 253, 635, 639, 640 
Mnichov:           4,     5,   11, 105, 116, 120, 131, 258, 294, 296, 298, 299, 300, 336, 340, 353, 355, 368, 
 375 

OKRSEK �. 4   je volební místnost  v  TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH  VRBNO s. r. o.,  Jesenická 205,   
pro voli�e z ulic: 
Družstevní:   592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
Dvo�ákova:   354, 366, 375, 404, 468 

Oznámení o dob� a míst� konání voleb do Zastupitelstva kraj� �eské republiky 
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Chel�ického: 392, 460, 463, 464, 465, 466, 467,
Jesenická:    136, 143, 205, 215, 217, 226, 227, 240, 245, 275, 285, 300, 313, 324, 350, 353, 447, 633 
M. Alše:        171, 356, 358, 359, 362, 373, 379, 382, 387, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 585, 615 
Myslivecká: 162, 182, 218, 223, 239, 241, 374, 383, 442, 588, 589, 590 
Palackého:   198, 254, 255, 262, 287, 288, 295, 327, 329, 340, 352, 363, 364, 365, 368, 441, 343, 461, 
 462, 478, 479, 480, 501, 502 
Polní: 242, 270, 271, 272, 273, 280, 348, 446, 617, 629 
Riegrova:    394, 539, 561, 562, 563, 564, 569  

OKRSEK �. 5   je volební místnost  v p�ístavb� M�stského ú�adu, Nádražní 389,  pro voli�e z ulic: 
Erbenova:    371, 372, 388 
Husova:       489, 490 
Nádražní:      204, 207, 389, 421, 636 
Sadová:        122, 259, 260, 284, 294, 296, 297, 299, 309, 311, 346, 349, 351, 361, 369, 
 370, 376, 378, 381, 385, 409, 410, 411, 436, 437, 438, 497, 498, 499, 500 
Ve Svahu:  423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 443, 444, 445, 

OKRSEK �. 6   je volební  místnost v Penzionu Mnichov  20, Vrbno pod Prad�dem, (bývalé rekrea�ní 
st�edisko DOMA), pro voli�e bydlící: 
Mnichov:      13,   14,   21,   23,   27,   31,   37,   41,   47,   51,   56,   59,   60,   61,   62,   67,   71,   73,  
   74,   77,   78,   80,   81,   82,   83,   84,   85,   91,   95,   96,   97,   98,   99, 100, 101, 102, 
 103, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 129, 134, 135, 138, 144, 145, 149, 152, 156, 
 159, 168, 172, 174, 175, 180, 181, 184, 186, 187, 193, 194, 195, 196, 197, 214, 216, 218, 
 219, 221, 222, 225, 229, 245, 247, 249, 253, 260, 262, 265, 266, 267, 268, 271, 273, 275, 
 277, 278, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 297, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 
 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 321, 322, 324, 326, 328, 329, 332, 334, 335, 339, 347, 
 348, 349, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 367, 369, 370, 371, 372, 374, 388, 
 389, 390, 391, 396, 397, 398, 399, 233, 401, 402, 403, 404, 167 

OKRSEK �. 7   je volební místnost  v Dom� d�tí a mládeže Vrbno pod Prad�dem, Železná 97, pro voli�e 
bydlící: 
Bílý Potok:     51,   67, 128, 152, 429
Mnichov:    162, 167, 212, 241, 255, 269, 274, 282, 290, 293, 318, 320, 323, 325, 333, 337, 338, 341, 
 342, 343, 344, 350, 351, 352, 354, 364, 366, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 
 385, 386, 387  
Vidly:            74,   75,   79,   81, 103, 112, 124, 125
Železná:         1,     4,     5,     6,     8,     9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   20,   21,   23,   25, 
   26,   27,   28,   29,   30,   31,   32,   33,   35,   36,   37,   41,   42,   44,   48,   49,   52,   55,  
   56,   57,   59,   60,   61,   64,   65,   66,   68,   70,   83,   84,   87,   88,   89,   91,   92,   93,  
   95,   96,   99, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 130,  
 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 
 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 407 

3.Voli�i bude umožn�no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob�anství �eské republiky platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem �R anebo cestovním pr�kazem, nebo platným ob�anským 
pr�kazem. Voli�, který je ob�anem jiného �lenského státu, prokáže po p�íchodu do volební místnosti svou 
totožnost a ob�anství jiného �l. státu a že je na území �R veden v evidenci obyvatel dle zvláštního p�edpisu.  

4.Voli�i budou dodány 3 dny p�ede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voli� m�že obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Voli� m�že požádat ze závažných zejména zdravotních d�vod�, obecní ú�ad a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková komise z�ízena. 
Ve Vrbn� pod Prad�dem dne 20. 8. 2012     
      Ing. Helena Kudelová 
                  starostka 
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Upozor�ujeme politické strany, že mají možnost využít zdarma ½ strany k p�edvolební kampani 
k volbám do Zastupitelstev kraj� �R, konaných ve dnech 12. a 13. 10. 2012, a to ve Zpravodaji �. 10/2012. 
Uzáv�rka tohoto �íjnového �ísla je 20. 9. 2012 v�etn� a vyjde v pond�lí 1. �íjna 2012.  

Již pátou výzvu k p�edkládání projekt�, které mohou být podpo�eny z Programu rozvoje venkova, vyhlašuje 
MAS Hrubý Jeseník. Tentokrát je výzva vyhlášena pro Fiche: 

1. Fiche   1 - Rozvoj podnikání / III.1.2.        
2. Fiche   2 - Lesnické provozovny / I.1.2.2.       
3. Fiche   4 - Výroba potravin / I.1.3.1.        
4. Fiche   7 - Rozvoj a obnova obcí / III.2.1.1.    
5. Fiche 10 - Ubytování a sport / III.1.3.2.       
6. Fiche 11 - Stavby pro zem�d�lství / I.1.1.1.       
7. Fiche 12 - Nezem�d�lská �innost zem�d�lc� / III.1.1.  
8.     

Své projekty m�žete p�edkládat od 1. 9. do 28. 9. 2012 v kancelá�i MAS Hrubý Jeseník v Bruntále. Bližší 
informace a celé zn�ní výzvy naleznete na www.mashj.cz v sekci Výzvy. 

Bc. Ivana Metelková, manažer MAS Hrubý Jeseník 

Upozorn�ní redak�ní rady k volbám 

MAS Hrubý Jeseník vyhlašuje výzvu k p�edkládání žádostí o dotace 
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TERMÍNY A MÍSTA ROZMÍST�NÍ KONTEJNER	

14. - 16. 9. sídlišt� Husova  - h�išt� 21. -23. 9. Nad Stadionem – u garáží 
 mám. Sv. Michala – h�išt�   Sadová  - na parkovišti 
 Ve Svahu  - pod mate�skou školou   Palackého – nad sídlišt�m 
 Nové doby – parkovišt� nad Nonstopem   Palackého – na k�iž. s ul. Dvo�ákova 
   St�elni�ní – u dom� �erveného k�íže 

27. - 30. 9. Nádražní – k�ižovatka ke sklárn�   5. -   7. 10. Školní – u IV.ZŠ 
 Žižkova – k�ižovatka Husova   Chel�ického - uprost�ed 
 D�lnická – u Mi�ík�   Polní – u garáží 
 Husova – nad Benzinou   Družstevní – u garáží 
 Mnichov - Poto�ní   V Dolíku 

12. - 14. 10. Mnichov – h�išt� 19. - 21. 10. Bílý Potok – pod k�ižovatkou Bílopotocká 
 Mnichov – k�ižovatka u Rákosí   a �ernohorská 
 Mnichov – most u Zelink�   Vidly – panely za Komárkovými 
 Mnichov – to�na autobus�
 Železná - obchod                    Ji�í Vaší�ek, TS Vrbno 

Odnesl si PB láhve
Dne 10. 7. 2012 oznámila firma z Karlovic krádež propanbutanových láhví. Pravd�podobn� v pr�b�hu 

minulého týdne vnikl, po poškození pletivového oplocení, do areálu místní firmy neznámý pachatel. Zde 
na volném prostranství následn� poškodil visací zámky na venkovní kovové kleci, ze které odcizil 14 kus�
uložených 10kg prázdných PB láhví a 4 kusy 2kg láhví napln�ných propan-butanem. Pachatel svým jednáním 
zp�sobil firm� celkovou škodu za více jak 26 tisíc K�.    

Nezamkl si vozidlo a pen�ženka byla b�hem 15 minut pry�
N�kdy sta�í pouhá minuta a vaše v�ci mohou nenávratn� zmizet v cizích rukou.  
V tomto p�ípad� m�l neznámý pachatel na krádež pen�ženky p�ibližn� 15 minut. Krádež se stala dne 19. 7. 

2012 ve Vrbn� pod Prad�dem p�ed domem na ulici Jesenická kolem poledne. Na uvedeném míst� �idi� vozidla 
Škoda Octavia nechal neuzam�ené vozidlo a b�hem jeho nep�ítomnosti mu byla ze zadního sedadla odcizena 
pen�ženka s osobními doklady a finan�ní hotovostí asi 150 K�.    


idi� mercedesu m�l skoro 3 promile 
Dne 25. 7. 2012 vrbenští policisté zahájili úkony trestního �ízení proti podez�elému 34letému muži za p�e�in 

ohrožení pod vlivem návykové látky. Ten jako �idi� osobního motorového vozidla Mercedes m�l toho dne krátce 
po p�l páté ráno jet ve Vrbn� pod Prad�dem po ulici Nádražní za policejní hlídkou a dále pak odbo�it do ulice 
Sklárenská. Zde byl kontrolován policisty, kte�í mu nam��ili p�i dechových zkouškách hodnoty od 2,70 do 2,71 
promile. Podez�elý nep�edložil hlídce žádný doklad. Další jízda s vozidlem mu byla zakázána.  

Zlákala ho odložená kabelka
Ho�kou zkušenost zažila žena z Jesenicka, když zjistila, že jí byla odcizena z vozidla odložená kabelka. Dne 

30. 7. 2012 okolo 18:00 hodin bylo vozidlo zaparkované p�i okraji komunikace za obcí Karlova Studánka ve 
sm�ru na Vrbno pod Prad�dem, �ást Vidly - prameny Bílé Opavy.  

Pachatele od úmyslu krádeže nezastavila ani skute�nost, že bylo vozidlo Suzuki Grand Vitara uzam�ené. 
Rozbil p�ední levé okno u �idi�e a z pod sedadla spolujezdce odcizil odloženou koženkovou kabelku, ve které 
byly osobní doklady, mobil a drobné peníze. Jednáním pachatele vznikla v�tší škoda poškozením vozidla ( okolo 
10 tisíc K�) než škoda odcizením v�cí ( okolo 2 tisíc K�).   

Podzimní úklid 2012 
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Pracovní stroj neodcizil, pouze jeho sou�ásti 
V dob� od  27. 7. 2012 do 31. 7. 2012 v lokalit� lesního porostu v blízkosti lesní cesty vedoucí z Vrbna pod 

Prad�dem - Bílý Potok  využil neznámý pachatel nep�ítomnosti pracovník� a z voln� stojícího lesního kolového 
traktoru  LKT  80  odstranil  a  následn�  odcizil  �ty�i  kusy hydraulických hadic od pístnic, alternátor s držákem 
a kardan s p�írubou do diferenciálu. Majiteli tak zp�sobil škodu za více jak 80 tisíc K�.   

T�ikrát rozbité okno vozidla
Dne 3. 8. 2012 bylo 54letou majitelkou poh�ební služby oznámeno, že nechala vozidlo Škoda Yeti na odstavné 

ploše mezi obcemi Vrbno pod Prad�dem a Vidly. Na tomto míst� také došlo k rozbití sklen�né výpln� dve�í 
nezjišt�ným p�edm�tem. Dále pachatel vnikl dovnit� a z kufru vozidla odcizil dámskou kabelku s pen�ženkou, 
finan�ní hotovostí ve výši 4 tisíc K� a osobními doklady. Celková škoda dosahuje 8 tisíc K�.     

�elní srážka dvou vozidel
K dopravní nehod� došlo dne 13. 8. 2012 v 11:55 hodin na silnici mezi obcemi Vrbno pod Prad�dem - Vidly. 

K celé události došlo pravd�podobn� tak, že 57letý �idi�, jedoucí s vozidlem Škoda Fabia, se pln� nev�noval 
�ízení a na rovném úseku p�ejel do protism�ru, kde jelo osobní vozidlo Chevrolet Cruze se �ty��lennou posádkou. 
Vozidlo Chevrolet �ídil 22letý muž, který reagoval na vozidlo jedoucí v jeho jízdní polovin� a p�ejel do levé 
jízdní dráhy, aby se vyhnul �elnímu st�etu. T�sn� p�ed míjením se s protijedoucím vozidlem �idi� Fabie strhl 
�ízení zp�t do své pravé jízdní poloviny a došlo k �elnímu st�etu obou vozidel. �idi� chevroletu byl podroben 
odbornému m��ení na zjišt�ní alkoholu v dechu s negativním výsledkem. U druhého 57letého �idi�e nebylo 
m��ení provedeno pro jeho závažný zdravotní stav, kdy utrp�l t�žká zran�ní a byl letecky p�epraven do FN 
v Ostrav�. Ostatní ú�astníci dopravní nehody, v�etn� mladého �idi�e, byli ošet�eni posádkami ZZS a p�edáni do 
nemocnic v Krnov� a Bruntále. Dále na míst� p�ítomny jednotky HZS a JSDH Vrbno pod Prad�dem. Zp�sobená 
škoda celkem �iní okolo 400 tisíc K�.    

Auto skon�ilo v potoce 
Ve st�edu 15. 8. 2012 o p�l páté odpoledne v Karlov� Studánce došlo k vjetí vozidla do potoka. Dopravní 

nehoda se m�la stát tak, že 61letý �idi� vozidla Škoda 105 po p�edchozím požití alkoholu �ídil své vozidlo, které 
p�i parkování dostate�n� nezajistil proti pohybu. Ve chvíli, kdy u n�j ješt� stál, se samovoln� rozjelo a vjelo za 
okraj parkovišt� p�ímo do potoka. Ke zran�ní osob nedošlo. U �idi�e byly provedeny dechové zkoušky na 
p�ítomnost  alkoholu  se  zjišt�nými hodnotami od 0,85 do 0,9 promile. Na míst� mu byl zadržen �idi�ský pr�kaz 
a další jízda zakázána. Zp�sobená škoda �iní okolo 2 tisíc K�. Na míst� p�ítomny jednotky HZS MsK.   

Nezdráhal si p�isvojit cizí peníze
Dne 22. 8. 2012 bylo sd�leno podez�ení ze spáchání p�e�inu zpronev�ry 25letému mladíkovi z Bruntálu. Ten 

si m�l jako zam�stnanec herny ve Vrbn� pod Prad�dem neoprávn�n� p�isvojit tržbu ve výši 17 tisíc K�. Peníze 
pak následn� m�l prohrát p�i h�e na elektronické rulet�.    

Cyklisté by m�li mít na mysli, že podle zákona o silni�ním provozu jsou povinni použít cyklostezku, 
pruh pro cyklisty nebo vymezený prostor pro cyklisty. V p�ípad� porušení se dopustí p�estupku, za který 
hrozí pokuta do výše až dvou tisíc K�.  

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

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

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

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

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

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

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

  7. Jezd�te p�i pravém okraji a s rozestupy - ve vozovce i na stezce jezd�te vpravo, p�itom ale dodržujte 
bezpe�ný odstup od p�ekážek, zejména od parkujících automobil�. Dejte si pozor na vozidla, která zastavila, 
nebo zastavují, p�edevším na vystupující - otev�ené dve�e. P�i jízd� ve skupin� jezd�te za sebou s dostate�nými 
rozestupy a ve velké skupin� se rozd�lte na n�kolik menších.  

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

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

10. Kolizi se zran�ním nahlaste - odkud dojde ke kolizi se zran�ním nebo podez�ením na zran�ní, okamžit� ji 
telefonicky nahlaste. P�ivolejte na místo Policii �R (tel.158), v p�ípad� závažn�jšího zran�ní také záchrannou 
službu (tel. 155), kde v p�ípad� pot�eby dostanete také instrukce pro nejnutn�jší pomoc zran�ným.  

vrchní asistent pprap. Pavla Welnová 
komisa� por. Ing. Ivana K�ištofová
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20. výro�í školy
Na konci �ervna jsme oslavili 20. 

výro�í založení naší školy. Termín  
byl úmysln� zvolen na pátek p�ed 
Vrbenskými slavnostmi, na které 
pravideln� do Vrbna p�ijíždí mnoho 
mimovrbenských spoluob�an�.  

O oslavách byli všichni 
informování  prost�ednictvím 
Zpravodaje (celkem ve dvou �íslech), 
m�stského     rozhlasu,      facebooku 
a internetových stránek školy 
www.sgvrbno.cz. I když nebyl nikdo 
zván osobn�, aby nebylo na n�koho 
zapomenuto, školu navštívilo mnoho 
bývalých  student�,  rodi��  bývalých 
i sou�asných žák� školy.  

Školu m�že každý navštívit i mimo 
tyto slavnostní okamžiky, s každým 
se všichni rádi osobn� setkáme.  

Pro zájemce stále máme k prodeji VÝRO�NÍ ALMANACH S UPOMÍNKOVOU PLACKOU.  

Ukon�ení projektu Doba d�ev�ná

Reg. �íslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0184 

Projekt „Doba d�ev�ná“, který se na  škole realizoval 
od 1.1.2010 do 30.6.2012, byl ukon�en. Po celou dobu 
jsme pr�b�žn� všechny �tená�e Zpravodaje informovali 
o všech aktivitách žák�. I nyní si m�žete p�i návšt�v�

školy prohlédnout n�které práce žák� v p�ízemí školy a nov� vybudované atrium. Další výukové materiály 
najdete na internetových stránkách školy www.sgvrbno.cz / škola / eLearning v systému MOODLE. 

Ob�dy pro ob�any Vrbna ve školní jídeln�   
Stejn� jako v lo�ském školním roce nabízíme ob�an�m Vrbna ob�dy ve školní 

jídeln�. Zájemci se mohou hlásit v kancelá�i ŠJ.  
Cena je 59,- K� za ob�d = polévka, hlavní jídlo, salát nebo ovoce a nápoj. 
Výdej do jídlonosi�� nebo konzumace p�ímo ve školní jídeln� bude každý den 

od 11,30 do 12,00 hodin. 

Žáci školy závodili i o letních prázdninách
Mezi nejlepší výsledky pat�í: 

1/ Antonín Lant byl bronzový na Mistrovství �eské republiky. 
2/ Eva Haltofová v rámci soust�ed�ní juniorského reprezenta�ního družstva �eské republiky absolvovala 

n�kolik závod� s cílem usp�t na Mistrovství sv�ta MTBO, které se koná od 20. 8. do 24. 8. 2012 v Ma
arsku. 

Jednotlivé tréninkové skupiny m�ly letní soust�ed�ní, na kterých se sportovci p�ipravují na další závodní 
období. 

Informace ze Všeobecného a sportovního gymnázia ve Vrbn� pod Prad�dem 
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Informace ze Sportovního klubu p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem, o.s. 

P�ipravované závody
Sportovní klub po�ádá v zá�í tyto závody, na které zve i ob�any Vrbna.  

1. 15. 9. 2012 - oddíl  b�žeckého lyžování po�ádá každoro�ní p�espolní b�h za bývalou barevnou Odetky 
2. 22. 9. 2012 - oddíl orienta�ních sport� po�ádá závod v orienta�ním b�hu (oblastní žeb�í�ek), centrum 

závodu bude na Kolib�  
!!!  HURÁ ZASE BUDEME SPORTOVAT !!! 

Sportovní klub p�i Gymnáziu ve Vrbn� pod Prad�dem 
Pravidelné tréninky pro malé d�ti 
Tréninky skupiny malých d�tí (od ro�níku 2007 a starší) budou probíhat stejn� jako v lo�ském školním roce 

1x  v  týdnu.  Za�ínáme  v  pond�lí 10. 9. 2012 v 15:00 hodin  v  t�locvi�n�  gymnázia. Zde získáte informace 
o rozd�lení d�tí podle v�ku do jednotlivých skupin, proto žádáme všechny rodi�e d�tí o ú�ast na této sch�zce. 
Bližší informace budou také k dispozici na www.skvrbno.cz v sekci „aktuální informace“. V�novat se budeme 
op�t zejména všeobecnému rozvoji malých sportovc� se zam��ením na sjezdové a b�žecké lyžování. 

Sou�asn� op�t p�ipravujeme sportovní odpoledne, která se budou konat vždy ve �tvrtek. I o nich najdete 
bližší informace na www.skvrbno.cz.  
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První prázdninovou ned�li se konal finálový závod 1. ro�níku cyklistického seriálu pro d�ti a mládež 
VRBENSKÝ DRÁ�EK. Seriál, který pro místní i p�espolní d�ti uspo�ádal místní spolek ACS Drak Vrbno, se 
sestával ze sedmi závod� konaných jak na území m�sta Vrbna, tak v okolních obcích. Celkovým vít�zem seriálu 
se stal Jakub Rohá�ek (ACS Drak Vrbno) p�ed Vojt�chem Kmínkem (ACS Drak Vrbno), na t�etím míst� se 
umístila  nejlepší  z  dívek  Nela  Ha�áková  (SKM  Zlaté  Hory).  Dalšími  v  po�adí  spojené kategorii mladších 
a starších žák� byli Klára Škopcová (ACS Drak Vrbno), Jakub Šíbl (Malá Morávka) a Filip Škopec (ACS Drak 
Vrbno). Všichni jmenovaní jsou �lenové nov� vzniklého Sportovního st�ediska Vrbno a starší z nich jsou 
v pé�i trenér� vrbenského sportovního gymnázia. Mladší z t�chto adept� cyklistiky již nemají možnost nastoupit 
ke studiu na nižším gymnáziu, z�stávají proto v pé�i trenér� ACS Drak Vrbno.  

Pytel se roztrhl i cyklistickou drobotinou. Vrbenského drá�ku se zú�astnilo tak�ka 40 d�tí do osmi let, z nichž 
víc než polovina absolvovala  v�tšinu ze sedmi uspo�ádaných závod�. Nejlépe si po�ínali hosté z polských 
Glucholaz, zvít�zil Mateusz Rojek p�ed Szymonem Rojekem (oba Klutol Glucholazy). T�etí místo vybojoval  
Tomáš Bambušek (Mnichov).  Na dalším míst� skon�ila s malou bodovou ztrátou nejlepší z dívek Zuzana 
Švanová (ACS Drak Vrbno) p�ed Marií Fiálkovou (Vrbno) a Kate�inou Mlyná�ovou (ACS Drak Vrbno). 
V kategorii nejmenších d�tí zvít�zila Marie Bambušková p�ed Annou Fiálkovou a na t�etím míst� skon�il Šimon 
Tom�ík. 

B�hem jarního období probíhaly i tréninky pro menší d�ti. „Drá�ci“ se scházeli pravideln� každou st�edu 
v cykloareálu v Mnichov�. Trénink� se zú�astnilo tak�ka t�icet d�tí, nejpiln�jšími byli Filip Škopec, Kate�ina 
Mlyná�ová, Vojt�ch Kmínek, David Fiálek, Magdalena Mí�ková a Tomáš Petlach. 

B�hem letních prázdnin se n�kte�í z t�chto nových �len� ACS DRAK VRBNO zú�astnili i závod� mimo naše 
m�sto.  Úsp�šní jsou naši mladší žáci, kte�í opanovali stupn� vít�z� na kritériích jak ve Staré Vsi nad Ond�ejnicí, 
tak v D�tmarovicích. V obou závodech, které jsou za�azeny do poháru Moravskoslezského kraje, zvít�zil Jakub 
Rohá�ek p�ed Vojt�chem Kmínkem,  nepopulární �tvrté místo v D�tmarovicích vybojoval starší žák Adam 
Hlávka. Klára Škopcová zvít�zila v závod� Jesenického šneku v Oskav�, Jakub Šíbl zvít�zil ve Zlatých 
Horách,Záb�ehu a v Rapotín� a t�etí místo v rýma�ovském triatlonu vybojoval teprve sedmiletý David Fiálek. 

I b�hem zá�í a �íjna budou probíhat pravidelné tréninky Drá�k�, stejn� jako na ja�e se budou konat každou 
st�edu v 16 hodin na dráze v Mnichov�, uvítáme i nové adepty cyklistiky. Vložený závod pro menší d�ti 
prob�hne i v rámci �eského poháru masters v cyklokrosu, který se koná v cykloareálu v Mnichov� 30. zá�í. Více 
informací na www.acsvrbno.estranky.cz .  

       Alena Mlyná�ová 

Vrbenská cyklistická mládež 
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V prvním a druhém grafu p�inášíme p�ehled pr�m�rných teplot za m�síc �erven a �ervenec. T�etí graf ukazuje 
p�ehled pr�m�rných teplot v �ervnu a �ervenci za roky 2000 až 2012. 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 �erven a �ervenec 

�erven
den hodina hodnota

teplota max 30.6 13:30 31,4°C
min 3.6 3:16 3,1°C

rychlost v�tru 2.6 11:52 4,5m/s
náraz v�tru 2.6 13:40 11,6m/s
srážky m�sí�ní 67mm

za den 13.6 14,8mm
za hodinu 21.6 1:00-2:00 8,6mm

�ervenec
den hodina hodnota

teplota max 5.7 14:50 31,2°C
min 13.7 1:09 7,2°C

rychlost v�tru 5.7 19:27 4m/s
náraz v�tru 1.7 22:00 11,2m/s
srážky m�sí�ní 65,6mm

za den 1.7 20,6mm
za hodinu 1.7 18:00-19:00 10,0mm

Srážky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Srážky v �ervnu [mm] 24,8 47,4 23,3 69,2 45,9 37,4 114,7 52,5 84,4 67

Srážky v �ervenci [mm] 67 22,9 72,2 26,3 38,9 89,9 47,7 86,2 160,8 65,6
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Tradi�ní Lesní slavnost Lapk� z Drakova a Dny Les� �R 2012 si vychutnalo podle 
odhadu více než deset tisíc návšt�vník�. Akce se uskute�nila v sobotu 14. a v ned�li 
15. �ervence. Partnerem projektu Spolku P�átelé Vrbenska byla Nadace OKD a L�R 
s.p. Hradec Králové. 

Lesní slavnost zaujala mnoho návšt�vník� a podívat se p�ijeli také n�kte�í starostové m�st a obcí z okolí, 
�editelé a zástupci Krajského �editelství z Frýdku Místku a Šumperku. Na akci p�ijeli lidé z celé �R, což jsme 
zjistili p�i zápisu d�tí do sout�ží - Praha, Pardubice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, P�íbram, Kladno, Brno, 
Ž
ár n. Sázavou, dokonce �eské Bud�jovice a snad všechna v�tší m�sta Moravskoslezského a Olomouckého 
kraje.  Mnozí  p�ijeli  jen  na  tuto  akci  a  hledali  ubytování  ve  Vrbn� a okolí. N�kte�í z Ostravska se dokonce 
v ned�li s d�tmi op�t na akci vrátili.  

Ne�ekan� velký byl zájem o razítkovací hru d�tí „Hledej zlatý poklad Lapk� z Drakova“. Po�adatelé za oba 
dny vydali d�tem cca dva tisíce kus� vandrovních pas�.  Razítka  museli  pak  tisknout  na pasy z minulého roku 
a nakonec i na bílé �tvrtky papíru. D�ti si mohly projít dev�t p�ipravených stanoviš� razítkovací hry z Drakova až 
na Rejvíz. Vyzkoušely si d�tský rybolov, zahrály si kuželky s tajemnými sk�ítky, poznávaly les, rýžovaly zlato, 
setkaly se s vodníkem ze Slu�ího potoka, anebo si vysadily sv�j strome�ek se jménem. Vysázeno bylo šest set 
stromk�. D�ti za spln�ní úkol� a získání pot�ebného množství razítek obdržely pam�tní odzná�ky z Lesní 
slavnosti Lapk� z Drakova a další drobné sladkosti. V ned�li pak prob�hl Drakovský plavá�ek s vrbenskými 
hasi�i.  
.

Na této velké akci se podílelo mnoho našich partner� a p�átel, kterým pat�í naše ve�ejné pod�kování:  
Nadaci OKD nás podpo�ila finan�n�. D�kujeme pracovník�m L�R s.p., z Lesní správy M. Albrechtice, 

Jeseník a Karlovice a p�ítomným zástupc�m krajských �editelství L�R s.p. Frýdek Místek a Šumperk za 
prezentaci Lesní pedagogiky pro d�ti. D�kujeme starostovi obce He�manovice Janu Tomalskému, starostovi 
m�sta Zlaté Hory Milanu Rácovi, m�stu Vrbno pod Prad�dem, obci Karlovice, Kate�in� Ko�í z Actaea 
Karlovice, Jirkovi �ížkovi z farmy Bellama Hol�ovice, Št�pánu Václavíkovi, Ivet� a Tomáši Svobodovi z farmy 
BOVINE He�manovice, Gabriele Kotasové ze Zl. Hor, Policii �R obvodního odd�lení M. Albrechtice a Vrbno p. 
Pr. a všem našim kamarád�m z Klubu p�átel Zlatých Hor, Spolku pro rozvoj Rejvízu a mediálnímu partnerovi - 
studiu S.T.A  o.s., Krnov.  

D�kujeme firmám Husgvarna Manufakturing s.r.o,  Petr Gross, Radku Korchovi, fa Ridex, Plasty Pa�ák, 
Plasty Urbánek, Vzduchotechnika Kamenský, Doprava N. Klí�ová, Doprava Drmola, Lékárna Koudelková Olga, 
TWI, Polykemi, Krahulec Jaroslav, Ko�i�ka Ji�í, Karel Fitz, Lázn� Karlova Studánka, obec He�manovice, 
MEPAC CZ pobo�ka Vrbno, ZV KOVO Husgvarna Manufakturing. s.r.o., 

V�cnými dary p�isp�li:  
Sklárny Jakub, Tomi, Mates, Karel Machala z T�emešné, Hotel STONE, Miloš Demel, Penzion U Ji�ího 

Ludvíkov, Miroslav Krupa, PROPOS, Rybá�ství Žalák Mnichov, Penzion Prad�d, Kosmetika Tua Bella – 
Putnerová, David Valach Karlovice, Masáže Ladislava Lan�iová, Aleš Remeš, Ing. Arch. Igor H. Kr�má�, 
Lékarna MAGNUS, Cykloservis Petr Chre�o, Zdravá výživa Dagmar Dlužanská, Knihkupectví Olga Hulínová, 
Lud�k Koblása, Drogerie REMI Božena Po�ízková, Kade�nice Romana Kostková a Eva Linková, Zlatnictví 
DANA, Boutigue Kamila Butorová, Zelenina  Ilja, Nehtové studio Eva �eperová, Kosmetika Libuše 
Nepožitková, Klenotnictví ARIANA, Cukrárna MOKARABIA, Pedikúra Jolana Jägermanová, VRES Pavel 
Hanák, ORIFLAME Franková, Rodina Fabiánová a manželé Mohylovi z Vrbna. D�kujeme Vám.   

Pod�kování pat�í i našim �len�m Spolku P�átelé Vrbenska a p�átel�m, kte�í akci p�ipravili. Velké díky 
sm��ujeme k již tradi�ním pomocník�m, vrbenským hasi��m, rybá��m, služb� HORI, Pavlu Kamenskému. 
Robertu Schuskovi, zdravotník�m místní skupiny ��K, pracovník�m TS Vrbno, Bá�e Strnadelové a Tiskárn�
Zubalík, manžel�m Fabiánovým a kamarád�m z klubu turist� Štefanu Kopil�ákovi a Janu Lackovi a nejlepší 
po�ádkové �et� Jitce, Blance, Zby�kovi a Karlovi z Karlovic.  

Zpracovali:  
Zde�ka Spurná, Studio STA o. s. | www.studio-sta.cz  

a Karel Michalus, Spolek P�átelé Vrbenska,  
www.pratelevrbenska.eu , www.lapkovezdrakova.estranky.cz

Lesní slavnost Lapk� z Drakova op�t zaujala 
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Foto: František Pašt�ka a František Langer 
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Dobrý ohlas a vysoká návšt�vnost p�ekonala veškerá 
naše o�ekávání. Slavnost zahájili dopoledním pr�vodem 
rytí�i a ú�inkující v dobových kostýmech. Mohli jste je 
vid�t  u  „Globálu“ ve Vrbn�, potom v Karlov� Studánce 
a Ludvíkov�. 

U postavené repliky hradu Fürstenwalde pak bavili 
návšt�vníky výte�ní dlouhonozí kejklí�i a kati v katovn�
skupiny Ordál. Rytí�ské klání m�lo p�ipraveno mnoho 
nejr�zn�jších  rytí�ských  her  a  sout�ží,  které  d�ti pln�
a po�etn� obsadily. Hodn� práce tak m�ly rytí�ské 
skupiny, organizáto�i a �lenové Spolku P�átelé Vrbenska. 
Jako vždy se d�ti nejvíce t�šily na záv�re�né metání vejci 
a  Dív�í  válku.  Šleha�ku  na  sebe  vrhali  kluci  i  holky 
a v�bec nikomu nevadilo, že sem tam n�jaká šleha�ka 
zasáhla p�ihlížející. Kdo tam byl, tak se ur�it� dob�e bavil. Pro každého tam bylo n�co zábavného. V podve�er 
„Rytí�ského klání“ se na hlavním pódiu vyst�ídaly další kapely Proton a Maraton. Ve vinárn� hrála skupina 

Škrpál.    Vysoká    návšt�vnost   zejména    d�ti 
a mládeže nás velmi t�ší. Vždy� na tuto slavnost 
p�išlo ur�it� 2000 lidí. Bavily se mladé i starší 
ro�níkové generace. Zajímavý údaj jsme získali 
pro�tením sout�žních rytí�ských karti�ek, které 
ukázaly, že na slavnosti byli návšt�vníci ze všech 
kout� naší republiky. Dokonce jsme 
zaregistrovali d�ti z Itálie a Mongolska. P�ivítali 
jsme zde také naše polské partnery a p�átele 
z obce Wilamowice Nyskie, kte�í s námi slavnost 
p�ipravují. Pot�šilo nás, že s nimi letos p�ijel 
starosta polského m�sta Glucholazy Edward 
Szupryczy�ski. �ekl nám, že se mu u nás velmi 

líbí a celou akci vysoce ocenil. Návšt�vník�m byla zdarma rozdána velká pam�tní pohlednice. Byl o ni takový 
zájem, že se po ní jen zaprášilo a ani 1000 ks nám 
nesta�ilo.  

Náš cíl se vyda�il. Úsp�šn� a aktivn� propagujeme 
zdejší kulturu a náš region. 

Dlouhá noc se letos po�ádala již po šesté a je vid�t, že 
programov� i organiza�n� ji dokážeme kvalitn� a dob�e 
p�ipravit. Akce se líbila a my z toho máme up�ímnou 
radost.  

Pomáhá nám k tomu p�kné prost�edí Hotel restaurantu 
Koliba  s  p�ilehlým autokempinkem a dobrá spolupráce 
s obcí Ludvíkov, v �ele se starostkou Danou 
Selingerovou. Pod�kovat však musíme i dalším, ing. 
Janu Hellerovi a firm� Auto Heller, s.r.o. Ostrava,  
Zem�d�lskému družstvu M�sto Albrechtice, našim 
hasi��m, Panajotisi Siderasovi a jeho pracovník�m, Zby�kovi Stiborovi, Pavlu Va�áskovi, Dušanu Pechalovi, 
Janu Zv�d�líkovi ml., Studiu S.T.A. o.s., Tiskárn� Zubalík a všem, kte�í nám pomáhali s p�ípravou. Pod�kování 
si ur�it� zaslouží i �lenové Spolku P�átelé Vrbenska. P�átelé d�kujeme. 

Karel Michalus, p�edseda Spolku P�átelé Vrbenska 

Dlouhá noc pod hradem Fürstenwalde se letos vyda�ila 
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Název p�ednášky: INDIE 2011 - Cestopis

KDY: �tvrtek 6. zá�í 2012 
KDO: Ing. Radek Niemiec 

Procestujete s námi Indii v dobrodružné cest� po hlavním 
m�st� Nové Dilí, Varanasi (“Mekka hinduismu“), Agra 
(Tádž Mahal).   

Navštívíme jezerní m�sto Udaipur, modré m�sto Jodhpur, 
zlaté pouštní m�sto Jaisalmer (safari), Bikaner + Dešnok 
(Krysí chrám) a jižní Indie Goa (pláže a kokosové palmy).  

   
Název p�ednášky:  
Darwin a nový sv�tový (ne)po�ádek

KDY: �tvrtek 20. zá�í 2012 

KDO: Mgr. LIBOR VOTO�EK 

Kdo dokáže �íst v historii lidstva? Kdo zná skryté úmysly lidských srdcí? Kdo rozumí 
sou�asnosti? Kdo ví, co skrývá budoucnost? Sv�t, ve kterém žijeme, neustále m�ní svoji 
podobu, p�esto se však to�í stále kolem jedné a téže myšlenky: "Odkud jsme, kdo jsme, 
pro� jsme a kam sm��ujeme?" Odpov�dí a výklad� je spousta, p�esto spadají vždy do 
jedné ze dvou možných kategorií. Bu
 náš život sm��uje ke Zdroji nebo od Zdroje, bu

ctíme p�vodní �ád, nebo si vytvá�íme svá vlastní pravidla, bu
 své poslání a povolání 
objevujeme nebo si ho sami ur�ujeme, bu
 jsme správci nebo majitelé, bu
 sm��ujeme 
ke svobod� nebo do otroctví, bu
 k životu nebo ke smrti. Kam sm��ují všechny lidské 
snahy, všechen lidský um a šikovnost? O jakou jednotu sv�t usiluje a proti (kv�li) komu 
nebo �emu se sjednocuje? Pokud vás zajímají odpov�di na tyto otázky, potom si tuto p�ednášku ur�it� nenechte 
ujít.  

Na záv�r obou p�ednášek bude jako obvykle p�ipravena ochutnávka zdravých pokrm� spolu  
s recepty na jejich p�ípravu. 

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

Ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou za námi... I v �ervenci a v srpnu pokra�ovaly práce na vylepšení 
vzhledu a funk�nosti interiéru Domova. V prvním pat�e p�ibylo sociální za�ízení, �ímž se zvýšil komfort 
ubytování a míra soukromí pro obyvatele. Došlo i na vylepšení pracovního prost�edí zam�stnanc�. Sest�hováním 
dvou sklad� do jednoho se na p�d� uvolnil prostor pro útulnou kancelá�. Po nezbytných úpravách, jako je 
vymalování, instalace nového radiátoru �i oprava elektrického vedení, vzniklo nové pracovišt� pro dv�
zam�stnankyn� správy Domova. Sou�asn� tak došlo i k uvoln�ní p�edimenzované kancelá�e p�ed �editelnou, 
která již p�sobí pro nov� p�íchozí daleko harmoni�t�ji. Rovn�ž pracovna sester, která se nachází v prvním pat�e, 
získala novým nát�rem veškerého nábytku d�stojn�jší vzhled.     

Nem�žeme však nevzpomenout rovn�ž aktivity, které jsme p�ipravili pro naše klienty. Snažili jsme se, aby si 
co možná nejvíce užili teplých dn� a sluní�ka. Tak jako v lo�ském roce, i letos se obyvatelé Domova pro seniory 
Vrbno zú�astnili v hojném po�tu tradi�ních Vrbenských slavností. Vedení Domova zajistilo na sobotní 
dopoledne bezbariérový autobus a dostate�ný po�et personálu tak, abychom mohli vzít co nejvíce klient� na 
invalidních vozí�cích. A výlet to byl vyda�ený. Oblíbená dechovka v podání orchestru Brass Band Šohaj, 
podmanivé westernové tance souboru Zuzanky, bohaté ob�erstvení i krásné po�así p�isp�ly k dobré nálad� všech 
„ú�astník� zájezdu“. Jediné, co nám trochu kazilo náladu, byly jen všudyp�ítomné dot�rné mušky.        

Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ pro Vás v zá�í 2012 p�ipravuje 

Léto v domov� pro seniory Vrbno 
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Po�así nám p�álo rovn�ž 3. �ervence 
p�i vystoupení Violy, sympatického tria 
hudebník� z Olomouce, které nám 
zahrálo a zazpívalo na zahrad� Domova. 
Živou hudbu mají obyvatelé Domova 
velmi rádi a mnozí si i s chutí zatan�ili. 
Také aktivity volno�asové dílny jako 
trénování pam�ti, kvízy a sout�že jsme 
sm��ovali p�i hezkém po�así rad�ji do 
zahradního altánu. Na �erstvém vzduchu 
se lépe p�emýšlí, to je známá v�c.  

Jak všichni víme, ne všechny dny 
letošního léta byly teplé a slune�né. 

�ervencový „Pánský klub“, což je sportovní 
klání nejen pro muže, se musel z d�vodu 
po�así p�est�hovat z nádvo�í do jídelny 
Domova. Déš� však neubral senior�m na 
chuti  sout�žit,  trochu  si  protáhnout    t�lo 
a hlavn� spole�n� strávit p�íjemné 
dopoledne. Na vít�ze turnaje v kuželkách, 
floorbale a hodu na cíl �ekala sladká 
odm�na.  

V  polovin�  srpna   se   notn�   ochladilo 
a volno�asové aktivity probíhaly op�t 
p�edevším v interiérech Domova. �adu 
obyvatel   pot�šilo  po návratu pana Grunta 
z cest obnovení pond�lního „Klubu 

p�átelství“. N�které obyvatelky Domova se 
dokonce pustily do tradi�ní �innosti pro dlouhé 
zimní ve�ery – drhání pe�í. Tak jako za starých 
�as� si „drha�ky“ u práce povídají, vzpomínají na 
d�tství, školní léta i první lásky. Jen vtipy jsou 
velmi  rizikové  téma. To pak lítá pe�í až do stropu 
a jsou ope�ené všechny.   

Zatím poslední spole�nou akcí klient� Domova 
pro seniory Vrbno byla návšt�va Rybá�ské bašty 
v Mnichov�. P�estože se tato p�íjemná zahradní 
restaurace a cíl mnoha výletník� nachází 

v bezprost�ední blízkosti našeho za�ízení, 
v�tšina obyvatel Domova zde byla poprvé. 
N�kdo ochutnal rybu, n�kdo si dal pohár nebo 
jen dobrý nápoj, každopádn� to bylo milé 
posezení, které chceme brzy zopakovat. 
Doufejme, že nás podzim pot�ší hezkým babím 
létem a budeme k tomu mít p�íležitost.   

zam�stnanci Dps Vrbno 
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Skon�ily prázdniny, za�ala škola a Kotlík tu má pro vás souhrn toho, co se b�hem léta v klubu d�lo. 
V letních m�sících bylo hodn� d�tí na táborech, s rodi�i na dovolených a tak nás v Kotlíku moc nez�stalo. Ale 

i s tou hrstkou „dobrodruh�“ jsme se dokázali nenudit a vymyslet si n�jakou zábavu. 
Uspo�ádali jsme výlety po okolí Vrbna. Byli jsme v Karlov� Studánce, zajeli jsme si na bazén do Široké Nivy 

- Pochn� a vyšli jsme si na Sokolskou chatu, kde jsme si ud�lali táborák. 
Když bylo venku p�kné po�así, šli jsme si zasportovat na h�išt� (badminton, volejbal, fotbal atd.) nebo se 

podívat k vrbenským rybník�m. 
U rybník� jsou od �ervna n�kte�í starší „kotlíká�i“ celkem �asto. Ve svém volném �ase tam, spole�n�

s hlavním koordinátorem Honzou Hromjakem, oživují a zkrášluji okolní zatravn�ná místa. Pokosili trávu, 
pohrabali a vyhodili pohozené smetí a postavili kamenné okruhy, do kterých pozd�ji nasázeli stromky. Dále 
okolo  rostoucích  strom�  naskládali  kameny  a  vytvo�ili  tak  kolem   nich   ostr�vky.   Prosíme   tedy   ob�any 
o ohleduplnost, a doufáme, že nebudou ni�it snahu a úsilí „kotlíká��“ zp�íjemnit prostory za rybníky. 

Snad jste si užili léto stejn� jako my a všem vám p�ejeme úsp�šný nový školní rok. 
Zdraví vás koordináto�i Honza a Jarek. 
Informace na www.klub-kotlik.wz.cz                   koordinátor klubu Jaroslav Kr�žela 

Dne 12. dubna 2012 byl zaregistrován Ministerstvem vnitra �eské republiky St�elecký klub Vrbno pod 
Prad�dem.  

St�elecký klub Vrbno pod Prad�dem je dobrovolné, nestálé, nezávislé, apolitické a samostatné zájmové 
sdružení, sdružující �leny na základ� spole�ného zájmu, kterým je p�evážn� st�elba z ru�ních palných zbraní, 
jehož cílem je sdružovat p�íznivce st�elby z ru�ních palných zbraní, po�ádání st�eleckých závod�, uskute��ování 
zájmové �innosti a zpracování vojenské historie. 

Naším cílem je rozší�it naši �lenskou základnu a získat další p�íznivce, abychom mohli nejen po�ádat ve�ejné 
st�elecké  sout�že,  ale  abychom  se  mohli  zam��it  i  na  výchovu mládeže zejména v kategoriích malorážkové 
a vzduchovkové st�elby. Z toho d�vodu budou �lenové a další zájemci o vydání zbrojního pr�kazu, nap�.: 
p�ipravováni k praktické �ásti zkoušky odborné zp�sobilosti žadatele o vydání zbrojního pr�kazu. 

Další informace o nás naleznete na naších internetových stránkách www.skvrbno.estranky.cz

Klub Kotlík 

Vznik St�eleckého klubu ve Vrbn�
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Hledáme zájemce o sportovn�-rekrea�ní st�elbu z ru�ních palných zbraní 

St�elecký klub Vrbno pod Prad�dem hledá zájemce, kte�í mají zájem se nau�it zacházet se st�elnou zbraní, 
p�ípadn� rozší�it naši �lenskou základnu. 
�lenem se m�že stát i ten, kdo nevlastní zbrojní pr�kaz, když spl�uje podmínky stanovené p�ípravný výborem 

St�eleckého klubu Vrbno pod Prad�dem. T�mito podmínkami jsou zp�sobilost k právním úkon�m, bezúhonnost, 
spolehlivost a zdravotní zp�sobilost. V p�ípad� uchaze�e o �lenství mladšího 18 let v�ku, také písemný souhlas 
zákonného zástupce se �lenstvím.  

P�ihlášku lze podat on-line na našich webových stránkách www.skvrbno.estranky.cz, na kterých si také 
m�žete stáhnout tišt�nou p�ihlášku a souhlas zákonného zástupce. Všechny tyto dokumenty nalezne v rubrice 
„Sm�rnice“. 

Vstupní �lenský poplatek je 200 K�, ro�ní �lenský p�ísp�vek je pro studenty a osoby starší 60 let 100 K�, pro 
ostatní 200 K�. 

P�ípadné dotazy nám, prosím, posílejte na adresu skv@klikni.cz nebo predseda.skv@klikni.cz.  

Bez p�íznivc� by to nešlo 

Výstava  „Povodn�  1997“,  kterou po�ádá St�elecký klub Vrbno pod Prad�dem a která se koná u p�íležitosti 
15. výro�í této smutné události, by nemohla vzniknou bez podpory vás, ob�an�, proto bychom vám cht�li za tuto 
podporu pod�kovat. Za spolupráci bychom cht�li pod�kovat také St�edisku chytrých aktivit ST�ECHA Vrbno 
pod Prad�dem, které nám poskytlo prostory pro instalaci výstavy.  

Za sest�íhání p�vodních záb�r� a doto�ení nových chceme pod�kovat Martinu Slavíkovi ze Sportovního 
gymnázia Vrbno pod Prad�dem. Za jazykové korektury uve�ejn�ných text� d�kujeme paní Petlachové z SG 
Vrbno a za korekturu úvodního slova v dokumentu paní Malcové z SG Vrbno. 

Dále d�kujeme paní Žíhové a Fabianové, panu Langerovi a panu Orságovi za zap�j�ení fotografií.  
Za poskytnutí text� d�kujeme paní Pavlín� N�mcové. Dále d�kujeme všem spolupracovník�m a hlavn�

�len�m. 
         Radek Fabian, p�edseda  

Nenáro�ný  výlet, vhodný i pro  starší  ob�any  nebo  pro  rodiny  s  malými d�tmi, 
si m�žete ud�lat na k�ížovou cestu do Rudy u Rýma�ova.   

Spolu s kouzlem okolní p�írody tady na vás dýchne také kus 
historie.  

Obec Ruda u Rýma�ova bývala hornickou osadou. V minulosti 
se zde t�žila železná ruda. Z Vrbna pod Prad�dem je sem 41 km 
(sm�r Rýma�ov – Horní M�sto – Tvrdkov). 

V letech 1756 – 1758 nechal jako pod�kování za záchranu 
života p�i nebezpe�ném pádu do rokle v tamním lese v obci 
postavit uni�ovský rychtá� Ji�í Greschenberger poutní barokní 
kostel Panny Marie Sn�žné. V r. 1760 zde byla vybudována 
barokní k�ížová cesta, která je dnes státní kulturní památkou. 
Um�lecké plastiky ve tvaru srdce na d�íku byly p�ed nedávnem 
opravovány. 

K�ížová cesta za�íná u kostela v obci a vede na vrchol 
nezalesn�ného K�ížového vrchu do nadmo�ské výšky 589 metr�. 
Trasa se �trnácti zastaveními je dlouhá kolem jednoho kilometru. 
Obklopena pastvinami, jen velmi mírn� stoupá k vrcholu, na n�mž 
stojí sousoší Uk�ižování v životní velikosti. Na jednotlivých 
zastaveních je možné si p�e�íst následující text:  VII JAHR 
ABLAS UND VII QUADRAGEN. 

Zv�davost mi nedala a zapátrala jsem po významu textu. 
Starosta obce Tvrdkov, do jejíhož katastru k�ížová cesta spadá, m�
odkázal na památkový ústav v Ostrav�, kde mi ochotn� sd�lili: 

Listárna 

Jedno ze zastavení na k�ížové cest�  
v Rud� u Rýma�ova 
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„Nápisy  znamenají  7  let  odpustk� a 7 �ty�icetidenních odpustk� (�ili náhrada �ty�icetidenního pokání o chlebu 
a vod�). Vykonanou poutí ke k�ížové cest� v Rud� a modlitbou u jednotlivých zastavení mohl poutník získat 
odpustky, které tam byly uvedeny. Na n�kterých zastaveních je nápis „vollen Ablas“ (správn� má být „Ablass“), 
což znamená plnomocné odpustky. �ili u každého zastavení se poutník modlil za ur�itý sv�j h�ích a modlitbou 
mu pak byl trest za tento h�ích odpušt�n. U plnomocných odpustk� navždy, u t�ch, kde byl uveden �asový údaj, 
na p�íslušnou dobu.“ 

Za odpustky se sem nejspíš nevydáte, ale a� už váš zájem bude duchovní �i pouze turistický, 
ur�it� nebudete litovat. Z K�ížového vrchu se nabízí p�ekrásný rozhled na Hanou, Nízký i Hrubý Jeseník. 

Otevírá se zde také pohled sm�rem na Novou Hrade�nou, nad níž se klene nejvyšší bod Úsovské vrchoviny, 
kterou lze považovat za nejjižn�jší cíp Hrubého Jeseníku. Tímto bodem je vrchol Bradlo, zvaný Moravský 
Blaník, o kterém jsem podrobn� psala v jednom z �ísel Zpravodaje v minulém roce.  

Helena Rusková 

           Kostel v Rud� u Rýma�ova, kde za�íná k�ížová cesta           Sousoší uk�ižování  
                 na k�ížové cest�

Je  ve  Vrbn�  na   cyklostezkách bezpe�no?  
Ve v�tšin� m�stech  �eší,jak odd�lit cyklisty a brusla�e, ale málokdo �eší problém, co 

chodci na cyklostezce. 
Ten, kdo je �idi� auta, jezdí na kole, využívá cyklostezku a  p�itom požívá i chodník pro ch�zi, ví  o �em píši. 
Zkuste si jet na kole  v odpoledních hodinách po cyklostezce . Budete stále brzdit a uhýbat chodc�m s pejsky, 

matkám s ko�árky, starším lidem a ostatním , kte�í  ani nev�dí, že využívají pro svoji ch�zi  stezku pro kola. 
A pokud  pro svoji jízdu zvolíte ve�ejnou komunikaci, tak  riskujete pokutu za to, že nepoužíváte pro svou 

jízdu práv� cyklostezku.V opa�ném p�ípad�,když chodec si to mašíruje  po cyklostezce, tak pokutu nedostane. 
A co, když cyklista jede po chodníku? Dít�, které nemá  10 let a rodi�e ho pustí  samotné nebo starší osoby, 

které se bojí jezdit po ve�ejné komunikaci a ješt� po vás k�i�í, a� jim uhnete? 
Tak se taky nic nestane. 
Ale nejde ani tak o ud�lování  pokut. 
Jde o to, že pokud se n�kde n�co postaví a má to  sloužit pro ve�ejnost, tak  by se m�lo m�sto postarat, aby vše 

bylo ozna�eno tak, aby i turista, který naše m�sto navštíví, v�d�l, kde má jít a co má jak využívat. 
Ne, že ráno, když jedou lidi do práce, tak  policisté pokutují cyklisty, pokud použijí ve�ejnou komunikaci 

místo cyklostezky  a odpoledne se ani neukážou? 
Zkuste si to n�kdy projet v t�ch frekventovaných hodinách a budete v�d�t, o �em píšu. 

Renata Šopíková 
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Vážení ob�ané, 
   
   Vzhledem k tomu, že se v našem m�st� �ím dál víc projevuje snaha realizovat zde 

zbyte�né projekty, rozhodlo se n�kolik ob�an� p�ipravit peti�ní akci, která si dává za cíl 
dát jasný signál vedení m�sta, zabývat se smysluplnými projekty a nesmysly nerealizovat. 

Anketa na internetových stránkách M�sta Vrbna pod Prad�dem, týkající se vhodnosti a ú�elnosti výstavby 
„vyhlídkové v�že“ u h�bitova, m�že být zneužita. 

I proto byla dne 8. 8. 2012 spušt�na peti�ní akce. 
Váš podpis pod petici m�žete p�idat: 
             v prodejn� PROPOS (p. Obrusník) -  naproti Albertu  
             v prodejn� Ve�erka (pí. Rusková) -  pod nám�stím sv.Michala  
             v prodejn� Smíšené zboží (pí. Burdová) – Mnichov u Rákosí  
             v prodejn� Potraviny (pí. Andrýsková) – Železná  
             v prodejn� Potraviny Šrámek na Myslivecké ulici  
             v  Holi�ství, kade�nictví –(pí. Lisi�anová) na Husov� ulici  

    Právo vložit podpis pod petici má ob�an Vrbna pod Prad�dem a místních �ástí (Mnichov, Železná a Vidly) 
starší 18 let.  

     

PETICE OB�AN	 M�STA VRBNA POD PRAD�DEM PROTI ZAMÝŠLENÉMU PLÁNU VEDENÍ 
M�STA VYBUDOVAT V T�SNÉ BLÍZKOSTI H
BITOVA – P
I REVITALIZACI SMUTE�NÍ SÍN�
– „VYHLÍDKOVOU V�Ž“. 

PETICE OB�AN	 M�STA VRBNA POD PRAD�DEM POŽADUJÍCÍ BEZODKLADNÉ  
KOMPLEXNÍ OPRAVY A ÚPRAVY MÍSTNÍHO ZANEDBANÉHO H
BITOVA. 

My, níže podepsaní ob�ané, nesouhlasíme se zám�rem vedení M�sta Vrbna pod Prad�dem vybudovat jako 
sou�ást smute�ní sín� „vyhlídkovou v�ž“. Dále žádáme, aby se opravil a upravil vrbenský h�bitov. 

� Nep�ejeme si, aby pietní místo, kde jsou ostatky našich poz�stalých, bylo narušeno turistickou atrakcí. 
� Nebude také spln�n zám�r vedení m�sta, že bude z tohoto místa odpovídající výhled do okolí. 

(Zájemci o výhled a to i z �ad senior� mají nedaleko h�bitova možnost daleko hez�ích výhled� po 
okolí a nemusí zvládat n�kolik pater ch�ze po to�itých schodech). 

� Náklady revitalizace smute�ní sín�, tém�� 4 000 000 K� mají zahrnovat opravu st�echy a vybudování 
„vyhlídkové v�že“. Dotace kraje 1 000 000 K�, mají sm��ovat práv� na „v�ž“. 

� Z uvedeného je jasné, že náklady obce na „v�ž“ budou kolem 1 500 000 K�. 
� Další náklady spojené s provozem „v�že“ v této lokalit� se dají o�ekávat (nepo�ádek atd.). 
� Ušet�ené finan�ní prost�edky (nebudováním „vyhlídkové v�že“) použít na místní h�bitov. 
� H�bitov nutn� pot�ebuje opravu a úpravu zdí, kaple, vybudování zpevn�ných chodník�, schod�, 

opravy vyvrácených náhrobk� a t�ch, co hrozí pádem a v neposlední �ad� vybudovat parkovišt�
v jeho blízkosti. 

Toto je petice podle §1 zákona �. 85/1990 Sb., o právu peti�ním. 
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Petici sepsal a kontaktní osobou   je:                             Kv�toslav Súkup  
                                                                                        Palackého 233, 79326 Vrbno pod Prad�dem                                                     
                                                                                        tel. 736108800
Ve Vrbn� pod Prad�dem dne 8. 8. 2012. 
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  1. 9. - výšlap Klubu vrbenských turist� - He�manovice - prameny Opavice - Horní Údolí - 
   Hornické skály - pramen Opavice - He�manovice (17 km) 
  2. 9. - Fajne léto - Kosárna Karlovice - více na www.technotrasa.cz 
  4. 9. - Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
  4. 9. - zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
  6. 9. - p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Indie 2011 - cestopis“ - p�ednáší  
            Ing. Radek Niemiec - 18:00 hod - St�echa 
  7. 9. - �lenská sch�ze LKŽ Vrbno - 16:30 hod - St�echa 
  7. 9. - P�ednáška: Vúdú od 19:30 v Libuši K. Studánka 
  8. 9. - 54. ro�ník ve�ejné st�elecké sout�že O cenu prad�du - od 8:00 hod - St�elnice MS Prad�d  
  9. 9. - sch�ze LKŽ Vrbno - 14:00 hod - St�echa 
11. 9. - zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
13. 9. - zasedání zastupitelstva m�sta - 16:00 hod - St�echa 
15. 9. - Vrbenské babí léto - po�ádá TJ Sokol Vrbno - 14:00 hod - areál fotbalového h�išt�
18. 9. - Šikovné ru�i�ky - 17:00 hod - St�echa 
18. 9. - zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
10. 9. - vernisáž výstavy „Ze života senior�“ - vystavují obyvatelé Domova pro seniory Vrbno - 
             Mnichov - 14:30 hod - St�echa. Výstava potrvá do 5. 10. 2012 
14. 9. - Koncert Scénická hudba M. Vobo�ila od 19:30 v Hudební hale K. Studánka 
15. 9. - 42. ro�ník dálkového pochodu Vrbenská padesátka - po�ádá Klub vrbenských turist�  
             od 6:00 hod 
20. 9. - Univerzita volného �asu - Komunikace v sou�asném život� - p�ednáší Zdenka Hrázská,  
             lektorka komunikace a mezilidských vztah� - 16:00 hod - St�echa 
20. 9. - p�ednáška Centra život a zdraví na téma „Darwin a nový sv�tový (ne)po�ádek“ - p�ednáší  
            Mgr. Libor Voto�ek - 18:00 hod - St�echa 
21. 9. - Koncert klasické kytary od 19:30 v Hudební hale K. Studánka 
22. 9. - výšlap Klubu vrbenských turist� - p�echod Šerák - Ov�árna  
22. 9. - Vrbenský festival pomazánek - kuliná�ský den - po�ádá Spolek P�átelé Vrbenska -  
             13:00 hod - St�echa 
22. 9. - PODZIMNÍ HORNICKÉ SLAVNOSTI - K. Studánka 
22. 9. - vernisáž výstavy obraz� Karla Dokoupila - 17:00 hod - Art Galerie Penzionu u �eky 
             Karlovice 
23. 9. - Pohádková babi�ka pro d�ti a jejich rodi�e se t�emi novými pohádkami -  
             15:00 hod - St�echa 
24. 9. - 27. 9. a 1. 10. - motiva�ní kurzy - Ú�ad práce - PM Via Olomouc - 8:30 - St�echa 
25. 9. - zkouška P�veckého sboru - 17:30 hod - St�echa  
27. - 30. 9. - turistický zájezd na Slovensko Súovské skály - po�ádá Klub vrbenských turist�  
28. 9. - Tane�ní zábava - po�ádá LKŽ Vrbno - 17:00 hod - St�echa  
28. 9. - Koncert: Hudební pot�šení od 19:30 v Hudební hale K. Studánka 
každou sobotu - Promenádní koncerty - 14:00 v podloubí p�ed Libuší K. Studánka 
každé úterý, �tvrtek a sobota - Tane�ní ve�ery - 19:00 hod. v Hudební hale K. Studánka   
5. 10. - „Na tý louce zelený“ - �eská lidová opereta Járy Beneše. V hlavní roli Josef Zíma -  
            19:00 hod - St�echa  

Na
a Trzaskaliková 
 St�edisko kultury a vzd�lávání ST�ECHA Vrbno p. P.  

Kulturní, sportovní a vzd�lávací kalendá� akcí Vrbenska - zá�í 
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KULTURNÍ  PROGRAM 
  7. 9. – P�ednáška: Vúdú od 19:30 v Libuši 
14. 9. – Koncert Scénická hudba M. Vobo�ila od 19:30 v Hudební hale 
21. 9. – Koncert klasické kytary od 19:30 v Hudební hale 
22. 9. – PODZIMNÍ  SLAVNOSTI - HORNICKÉ 
28. 9. – Koncert: Hudební pot�šení od 19:30 v Hudební hale 
Promenádní koncerty – každou sobotu od 14:00 v podloubí p�ed Libuší 
Tane�ní ve�ery v Hudební hale – každé úterý, �tvrtek a sobotu v 19:00 hod. 

PROCHÁZKA  PO  KARLOV�  STUDÁNCE
Každý pátek 14:30 hod, sraz p�ed Libuší. Povídání o míst�, historii i o okolí. Provází Jolana Burgetová –  
kulturní referentka. (Pouze 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 

INTERNET
V dob� provozu kavárny v Letních lázních je v hale k dispozici zdarma po�íta� p�ipojený k internetu.  
Doporu�ená doba pro jedno sezení je 20 minut s ohledem na pot�eby ostatních pacient�. 

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 

SPORTOVNÍ  AKCE – sledujte na plakátech

Aktuální informace o kulturních programech 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 referentka 

Lázn� Karlova Studánka 
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  1. 9. 2012 v 15:00 hod.  - Lorax - kino - Vstupné 50,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing. Kino ZH. 
  1. 9. 2012 v 19:00 hod.  - Konec prázdnin na srubech - Koncert rockových skupin. Zlatokopecké sruby  
  5. 9. 2012 v 17:00 hod.  - Rudný - cyklistický závod - �asovka do vrchu – Goldtour. Po�ádá SKM Zl. Hory 
  7. 9. 2012 ve 20:00 hod.  - Polski film - kino - Vstupné 70,- K�, p�ístupný od 15 let, �eský a polský dabing. 
  8. 9. 2012 v 15:00 hod.  - Krtek filmová hv�zda - kino - Vstupné 30,- K�, mládeži p�ístupný, v p�v. zn�ní.   
14. 9. 2012 v 17:00 hod.  - Cestovatel Ji�í Kolbaba a exotická diashow. Fotograf na cestách - spln�ný sen. 
    V Multifunk�ním volno�asovém centru.Vstupné 150,- K�. 
15. 9. 2012 - Pou� t�í národ� - Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. 
15. 9. 2012 v 17:30 hod.  - Bitevní lo� - kino - Vstupné 70,- K�, p�ístupný od 12 let, �eské titulky. Kino ZH. 
20. 9. 2012 - Angli�tina ve Zlatých Horách (p�ihlášky do 14. 9. 2012). Jazykové kurzy pro 
    dosp�lé a teenagery. Tel. 584 425 397, e-mail: mic@zlatehory.cz). 
21. 9. 2012 ve 20:00 hod. - Líbáš jako �ábel - kino - Vstupné 70,- K�, mládeži p�ístupný, �eský dabing.  
22. 9. 2012 od 9:00 hod. - Volný motokrosový závod - Tréninky od 9:00 hod., hlavní závod od 12:30 hod. 
    Skorošice. Zve HAM AVZO Zlaté Hory. 
22. 9. 2012 v 17:30 hod. - Sn�hurka a lovec - kino - Vstupné 70,- K�, mládeži p�íst., �eské titulky i dabing.  
22. 9. 2012 v 19:30 hod. - 
ecký ve�er - V zahradní restauraci Hotelu Minerál. Ochutnávka �eckých specialit. 
   Vstupné 50,- K�. 
29. 9. 2012 v 17:30 hod. - Signál - kino - Vstupné 70,- K�, mládeži p�ístupný, v p�vodním zn�ní.  

Aneta Albertová, M�stské informa�ní centrum Zlaté Hory 
tel./fax: 584 425 39, e-mail: mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz

15. zá�í 2012 - 13:00 – 22:00 hod. salla terrena – terasy v zahradách bruntálského zámku. 
Bruntálské indiánské léto - 10.ro�ník hudebního festivalu folk-country-bluegrassových skupin. Vstupné: 
dosp�lí 100,- K�, d�ti  80,- K�. V p�ípad� nep�íznivého po�así v divadle.  

M�stské divadlo 
14. 9. v 19 hod. - Fyzikové - Divadelní soubor Záplata. Vstupné je 30 K�. 
24. 9. v 19 hod. divadlo - Mezi nebem a ženou - Divadelního spolku Frída z Brna. Prodej volných vstupenek 
bude zahájen po ukon�ení prodeje p�edplatného, tedy 20. zá�í 2012, tel. 554 712 765. 

M�stský park 
22. 9. V 15 hod. - Promenádní koncert dechových hudeb - vstup volný.

Klub Za starý Bruntál 
22. 9. Výlet kamzi�í stezkou v Jeseníkách 
28. 9. Výlet na kolech do Razové 
6. 10. Pochod slováckými vinohrady - 36. ro�ník 

Další akce: 
15. 9. od 13 hod. TJ Slavoj Bruntál - h�išt�
Léto nekon�í - po�ádají Motorafani Bruntál – zábavný den pro d�ti a dosp�lé.  
22. zá�í 9 - 14 hodin - Spole�enský d�m Bruntál, Ruská 14  
VIII. ro�ník Veletrhu zdraví a sociálních služeb - Vstup zdarma. Sledujte plakáty. 

Zámek Bruntál
Víkendová akce: 1. 9. 2012 – „Hradozámecká noc“ – netradi�ní prohlídky s restaurátory  
Výstavy: „
emeslo má zlaté dno“ – stálá expozice, „P�íroda Bruntálska“ – stálá expozice  
4. 9. – 30. 9. 2012 - „Platím!!!“ – putovní výstava registra�ních pokladen pocházející ze sbírkového fondu 
muzea obchodu Bratislava.  

Hrad Sovinec 
Výstava: 2. 6. – 30. 9. 2012 - „Sochy Vladimíra Preclíka (1929-2008)“ – výstava moderního um�ní  
Víkendové akce: 1. 9. 2012 – „Hradozámecká noc“ – netradi�ní prohlídky s šermí�i  
       15. 9. – 16. 9. 2012 - „Jest�áb potulného trubadúra“ – dvoudenní sokolnický program  
       29. 9. – 30. 9. 2012 - „Tajemství staré almary“ – netradi�ní loupežnické prohlídky hradu  

Akce ve Zlatých Horách 

Kultura v Bruntále 
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Kosárna Karlovice 
Víkendová akce: 2. 9. 2012 - Fajne léto – navštivte industriální atraktivitu za�azenou do TECHNO TRASY, 
sestavené ze dvanácti technických objekt� v rámci akcí FAJNEHO LÉTA  
Výstavy: „�lov� a les“ – stálá expozice o lesnictví , „Bydlení“ – stálá expozice  

M�stské divadlo Krnov 
úterý 11. zá�í v 19:00 hodin Franz Lehár: Paganini - opereta na libreto Paula Kneplera a Bély Jenbacha 
Hraje: Slezské divadlo Opava. vstupné: 180 a 160 K� (d�ti a studenti sleva 50 %) 

ned�le 16. zá�í v 15:30 hodin Marie Šimonková: S�l nad zlato pohádka s písni�kami. Hraje: Lidové divadlo 
        Krnov. Vstupné: 40 K�

KRNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 

úterý 18. zá�í  
19:00 Koncertní sí� sv. Ducha - Úvodní koncert, ZUŠ Krnov 

st�eda 19. zá�í  
16:00 Hotel Pepa – Ostravské flétnové duo 
17:00 Koncertní sí� – Brat�i Orffové - koncert 
20:00 Kino Mír 70 - Záznam p�ímého p�enosu opery AIDA  
                                   z Metropolitní opery v New Yorku 

�tvrtek 20. zá�í  
  8:30, 10:15 Konc. sí� – Vých. varhanní koncerty 
17:00 Bauerova kavárna – Ilona Kaplová - zp�v 
19:00 Minoritský kostel  – Krnovské hud. sdružení 

pátek 21. zá�í  
  9:00 – 13:00 SV� Mé�a – Hudební dome�ek  
  9:00, 11:00 a 13:00 – Rieger-Kloss Varhany - Den otev�ených dve�í – prohlídky s výkladem 
17:00 Rieger-Kloss Varhany – Varhanní koncert  
13:00 – 22:00 hodin - Hlavní nám�stí - La Gioia-operní trio / Dan Bárta & Illustratosphere a další 
22:00 Klub Na Záme�ku - After party 

sobota 22. zá�í  
  9:00 – 12:00 SV� Mé�a – Hudební dome�ek  
  9:15 – 22:00 hodin - Hlavní nám�stí - Krnovanka, Cimbálová muzika p�i ZUŠ, Mandrage,  
       Princess Queen Revival, Rock&Roll Band Marcela Woodmana, No Name a další 
22:00 Klub Na Záme�ku - After party 

ned�le 23. zá�í v 19:00 hodin Záv�re�ný galakoncert KHS 2012 - DAVID KOLLER vs. AGON  
       ORCHESTRA. Vstupné: 450,  420, 390, 350 K�

KONCERTNÍ SÍ� SV. DUCHA 

sobota 8. zá�í v 16:00 hodin Koncert �esko-n�mecko-polského týdne 2012. Ú�inkuje Chrámový sbor Krnov 

úterý 18. zá�í v 19:00 hodin Úvodní koncert KHS 2012 - ZUŠ Krnov - Pr�vodní slovo: Markéta Jurošková 
    Bezru�ová. Úvodní slovo: Kamil Trávní�ek, �editel školy. Vstupné: 70 K�, d�ti a studenti 50 K�

st�eda 19. zá�í v 17:00 hodin - BRAT
I ORFFOVÉ Vstupné: 120 K�

�tvrtek 20. zá�í v 8:30 a 10:15 hodin Výchovné varhanní koncerty - pro žáky 5. t�íd ZŠ. Vstupné: 30 K�

Kultura v Krnov�
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Zve všechny milovníky p�írody na výšlap 

KDY: 1. 9. 2012

KAM: zm�na túry oproti kalendá�i akcí – He�manovice restaurace – Worwic - z.zn. prameny Opavice – nad           
           Horním Údolím – m.zn. Horní Údolí – P�í�ný vrch – Hornické skály – prameny Opavice – He�manovice  
           rozc. ( 17 km) 

SRAZ: nádraží �D – autobus do He�manovic jede v 6:16 hod. 

KDY: 22. 9. 2012

KAM: p�echod Šerák – Ov�árna 

SRAZ: v 7:00 na parkovišti u klubu LNH 

P�ihlášky do 20.9.2012 p�ijímá Kopil�ák Štefan mob. 732 248 236 
Cena dopravy – �lenové 50 K�. ne�lenové 80 K�. 
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Po�ádá 
T U R I S T I C K Ý  Z Á J E Z D 

Na Slovensko  Súovské skály ve dnech 27. 9 – 30. 9. 2012 
Odjezd:  ve �tvrtek 27. 9. 2012 ve 4:00 z rozcestí v železné, 4:10 hotel Prad�d, 4:15 zastávka u klenot,  
               4:25 nádraží �D, 4:30 Karlovice, 4:55 Bruntál st. autobusové nádraží. 
Návrat:  v úterý 30.9.2012 
Doprava:  45 místným autobusem, cena dopravy – �lenové 460 K�., ne�lenové 600 K�. 
 Peníze za dopravu zaplatit do 27. 9. 2012 
Ubytování:  bude up�esn�no b�hem zá�í 
Stravování:  bude up�esn�no 
Vým�na pen�z:  peníze je nutno vym�nit v míst� bydlišt�, b�hem p�esunu nebude možnost. 
PROGRAM:
1. den -  p�esun k atc Manín – nau�ný chodník – Maninská ties�ava – Záskalí – Kostelecká ties�ava –  
              Pastovník – Kostolec – Velký Manín  - atc Manín (5,5 hod. bez zastávek)  
2. den -  Jablonové – z.zn. l�ka pod Súovskym hradom – Súovský hrad – chata Sulov�anka – �.zn. l�ka 
              p�i Kamennom hribe – l�ka pod Su. Hradom – sedlo p. Bradou – Brada – Rohá� – Hri�ov – 
              Hri�ovske Podhradie (6,5 hod. bez zastávek) 
3. den -  Zby�ov – žl.zn. pod Kamennym dielom – nau�ná stezka – Žibrid – z.zn. sedlo Patuch – Ke�ka – 
              Rohá�ske sedlo – Rohá� – Hluboké nad Váhom (6,5 hod. bez zastávek) 
4. den -  bude up�esn�n 
Charakter túr: st�edn� náro�né 
POZOR: s sebou platný OP, karti�ku pojiš�ovny, turistické oble�ení (plášt�nku). Pojišt�ní organizátor  
               nezajiš�uje, každý ú�astník jde na vlastní nebezpe�í, organizátor zajiš�uje pouze dopravu, 
               ubytování, vedení a organizaci túr. Vše ostatní je soukromou záležitostí ú�astník�. 
Závazné p�ihlášky a zaplacení dopravy a ubytování do 27. 9. 2012  p�ijímá Kopil�ák Štefan, mob. 732248236             
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Podvacáté se cyklisté vydali na více jak 100km cestu k nejvyšší ho�e Jeseník�, Prad�du. Doba, 
kdy se sjelo 160 cyklist�, už je pry�, silni�á�� se i v �eském poháru sjíždí jen kolem šedesáti, 
cyklisté se rad�ji v�nují cykloturistice  na  tzv.  MTB maratonech. Do Vrbna se sjeli i z v�tších 
dálek, jako Liberec, Louny, Brno, T�inec a bylo zde  12 Polák� a nahoru vyjelo i 5 dam.. Na start 
se postavilo i 7 vrbenských odvážlivc�, na Prad�d však dojeli jen dva. Horko, 112km a záv�re�né 
stoupání z Karlovic p�es And. Horu na 
Prad�d, na to už se musí dosti dlouhou 
dobu trénovat. Poklidný rozjezd rozví�il 
hned nad Mnichovem krnovský Pet�ík, 
který si dojel pro první prémii na 
Tet�ívku, v Hol�ovicích byl op�t peloton 
pohromad�. Na hol�ovickém kopci byl 
nejaktivn�jší Blinka z Uni�ova, potom se 
peloton  roztrhal a p�es Vrbno jela 
14�lenná skupina, ve které byli jeseni�tí 
Trochta    a    Machala,   opavští   Rohel 
a Heinrich. Minutu a p�l m�la skupina 
s Mlyná�em a Kopeckým, ta se za 
Mnichovem roztrhla a Mlyná�, Sucharda 
a Zhá�al se v Hol�ovicích do 
odpo�ívajícího pelotonu dotáhli. Ve 
stoupání na Worwitz už odpadli jen 
Sucharda z Brna a Bollo z Ostravy. Další 
d�lení bylo v okolí And�lské Hory a tak 
na Hv�zd� byla na �ele osmi�lenná 
skupina.  Vít�z  závodu  Robert  Heczko z Liberce získal až t�íminutový náskok, zatímco druhý Libor Trochta 
(52 let), který se rozjížd�l pomaleji, krom� vít�ze všechny soupe�e nakonec zdolal. Prohrál s ním dokonce i B�. 
Rohel, v minulém roce maturant na SG Vrbno. �tvrtý byl Lud�k Blinka z Uni�ova, nejlepší dáma Veronika 
Bláhová p�ijela 40min po vít�zi, druhá Katarzyna Kusidlo byla o 14 minut pomalejší.  Vlastik Mlyná� dojel se 
17min. ztráty na 15.míst�. Hodn� dob�e jel Pavel Pytela, který p�ijel p�esn� hodinu po vít�zi a byl t�etí  
v kategorii 40-50let. Byla to jeho první cyklistická bedna. T�etím Vrbe�ákem je Míra Macha�, který dojel až 
k Barborce.                                                            acsvrbno.estranky.cz 

Celoro�ní cyklistická sout�ž Tritur, jejíž po�átky sahají až do poloviny osmdesátých let, má p�es léto 
prázdniny. Jedinou akcí bývá 5km �asovka, na které se letos sešlo 36 cyklist�. P�ijeli Poláci z Glucholaz, na 
startu byl i �eský reprezentant Tomáš Kajnar, kterému jen t�sn� ušla ú�ast na ParaOlympiád� v Londýn�. Vyhrál 
Tonda Lant, vynikající �asovká�, medailista z M�R v �asovce družstev junior�. Mezi dámami vynikla Romana 
Lantová, která 5km zvládla v �ase 8,51 min. Nutno dodat, že má „teprve“ 14 let. 

Podzimní �ást je velice nabitá a tak se bude závodit krom� pravidelných úterk� i v jiné dny. Na programu je 
závod  „Okolo  P�í�né“,  pojede se mistrovství Vrbna jak na silnici, tak i v cyklokrose. Sou�ástí Trituru je rovn�ž 
i b�h „Kolem Zlaté Opavy“. Od poloviny zá�í již za�ínají první cyklokrosy a 30.zá�í p�ivítáme na dráze �erná 
Opava i nejlepší �eské veterány, mezi n� pat�í �ty�násobný mistr �R kategorie nad 30 let Vlastik Mlyná�. 
Pravideln� do Vrbna na cyklokros p�ijíždí i trenér olympijského vít�ze Jaroslava Kulhavého Viktor Zapletal. 
N�kolikrát zde jel i populární cyklokrosa� Miloslav Kvasni�ka. Chyb�t z�ejm� bude mistr sv�ta M55 Zbyn�k 
Ocásek, který zde vícekrát vyhrál, ale te
 po šedesátce, již na kole jen relaxuje. Protože v sobotu se pojede 
cyklokros v Jeseníku, dá se o�ekávat velký po�et závodník�, protože ti z �ech zde ur�it� p�espí.  

Vedoucí postavení v celkovém po�adí zaujímají p�edevším studenti SG Vrbno Markos,Lant, Brokeš,Hamá�ek 
a Hampl i se svým trenérem Vl. Mlyná�em. Teprve za nimi jsou mladí brat�i Petrušové a Jakub Rohá�ek. Velkou 
prestiž mezi sebou mají veteráni Lubomír Petruš a Pavel Pytela, které z povzdálí sleduje Miroslav Macha�. Klára 
Škopcová vede dámskou sout�ž s p�ehledem, další dívky jezdí jen sporadicky. Polští cyklisté dojížd�jí jen na 

Železný Drak podvacáté 

Za�íná podzimní Tritur 
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�asovky a tak jsou v celkovém po�adí dosti hluboko. Trituru se v letošním roce zú�astnilo 95 cyklist�, p�estali 
jezdit z Jeseníku, jen n�kdo p�ijíždí ze Zlatých Hor. Na Rýma�ovsku, Bruntálsku a Krnovsku jako kdyby cyklisté 
vym�eli. Faktem  je,  že  do  Vrbna  se  špatn�  dojíždí,  když  všechno,  co  mohou,  vyhrají  studenti  SG Vrbno 
a ostatním zbývá jen platit startovné. 

Tato sout�ž významným zp�sobem pomáhá k výchov� cyklist�, v posledních letech pravideln� p�ibývají 
reprezentanti �R, ze kterých m�žeme vyjmenovat Petruše, Dlužanského, Markose,  Dvorského, Hampla, Lasáka, 
Lanta a Brokeše. Ale i ostatní dosahují v rámci závod� v �R vynikajících výsledk�. Jen cyklisté ACS Vrbno 
letos získali již 34 vít�zství a 61 druhých a t�etích míst. Dvacet let sponzorování Trituru letos završuje firma 
ZEMNÍ PRÁCE DARMOVZAL, sout�že podporuje i M�sto Vrbno a mezi pravidelné sponzory jednotlivých 
akcí pat�í GARIS, TRISPOL,Aleš REMEŠ, Martin BUTORA, SN�ŽENKA, JAMAJKA a významným 
zp�sobem letos do Trituru vstoupila firma KARLOS KOLA.

                                                                           acsvrbno.estranky.cz                               

,,Tolik knih jako knihovna doma mít prost� nem�žete…“ 

… z populárn�-nau�né literatury 

1.:  VONDRUŠKA, V.:  Život ve staletích:  lexikon historie. 15. století.  Brno: Moba, 2012. 

2.:  DOWNING, T.:  Churchillova vále�ná laborato�.  Praha: Argo, 2012. 
             Jak kryptologové, v�dci a vynálezci p�isp�li k vít�zství Spojenc�. 

3.:  LIŠKA, V.:  Nejd�siv�jší místa �eské historie.  Praha: XYZ, 2012. 
      Po stopách tajemných míst s ozv�nou �asu. 

4.:  KARLACH, J.: �ína: st�ípky z jižního podnebesí.  Praha: Gasset, 2012. 

5.:  HEJÁTKO, P.J.:  D�ev�né stavby.  T�ebí�: Akcent, 2012. 

Knihovnické okénko aneb Novinky v knihovn� v zá�í 
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… pro d�ti a mládež 

1.:  TAYLOR, J.F.:   Jak p�ežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti: Rádce pro d�ti s ADHD a ADD.  
Praha: Portál, 2012. 

2.:  TÄUBNER, A.:  Romantické fleurogami: kv�ty z kulatých papír�.  Ostrava: Anagram, 2012. 
Edice Topp. 

…z beletrie 

1.:  MARIANI, S.:  Faraón�v poklad.  Praha: BB art, 2012. 
Bývalý operativec SAS  Ben Hope vede pokojný život na francouzském venkov�, jeho nov� nalezený klid  však 
nemá dlouhého trvání – dozvídá se, že v Káhi�e byl p�i práci na tajemném projektu brutáln� zavražd�n egyptolog 
Morgan Paxton. Jeho otec, plukovník Harry Paxton, Bena žádá, aby pomohl dopadnout synova vraha. Když Ben 
p�i svém pátrání putuje špinavým káhirským podsv�tím, za�íná mu docházet, že za Paxtonovou archeologickou 
prací se skrývá n�co víc…Jeho kroky postupn� vedou z Itálie a Pa�íže na skotské pob�eží a odtud na b�ehy Nilu, 
kde jeho výprava vrcholí rozhodujícím soubojem v súdánské poušti. 

2.: McNAB, A.:  Agresor.  Frýdek-Místek: Allpress, 2012. 
P�estože agent Charlie trpí nevylé�itelnou chorobou, nechá se najmout do zpravodajských služeb na zdánliv�
jednoduchý úkol – ukrást dokumenty z trezoru vlivného politika. Na pomoc mu p�isp�chá dávný p�ítel Nick. V tu 
chvíli ani jeden z nich netuší, do jaké nebezpe�né hry se pustili. Nejenže �elí obvin�ní z vraždy, ale hlavn� musí 
bojovat o holý život. 

3.: ROTH, V.:  Divergence.  Praha: CooBoo, 2012. 
Hlavní hrdinka Beatrice žije v Chicagu budoucnosti, kde je spole�nost rozd�lena do 5 frakcí a každá z nich se 
v�nuje p�stování ur�ité ctnosti – odevzdanost, neohroženost, se�t�lost, mírumilovnost a up�ímnost. Každý rok ve 
stanovený den si musí všichni šestnáctiletí vybrat jednu z frakcí, do níž budou pat�it po celý sv�j život. Beatrice 
se rozhoduje mezi tím, jestli z�stat s rodinou, nebo bude sama sebou – obojí mít nem�že… 

 4.:  BOWER,, S.:  H�íchy rodu Borgi�.  Praha: BB art, 2012. 
 Vášnivý p�íb�h z po�átku 16. století je zasazen do velkolepých kulis dvora ferrarských vévod�, který byl jedním 
z nejmocn�jších v renesan�ní Itálii. Práv� sem provdal papež Alexandr VI. z rodu Borgi� svou nemanželskou 
dceru  Lucrezii,  aby  spojením  s  rodem  Este upevnil svou politickou moc. Osudy krásné Lucrezie – oslavované 
i proklínané, pro jedny sv�tice a pro jiné nejzvrhlejší h�íšnice – sledujeme o�ima její dvorní dámy Volanty, 
pok�t�né Židovky, jejíž bohatá rodina p�išla do �íma ze Špan�lska, p�vodní vlasti Borgi�. 

5.:  WHITTON, H.:  Žárlivá císa�ovna: Alžb�ta Pomo�anská a Karel IV. Frýdek-Místek: Alpress, 2012. 
Alžb�ta je o jedenat�icet let mladší než její císa�ský cho�, p�esto se obává, že k ní manžel poci�uje pouhou váše�, 
a ne hlubokou lásku, po jaké touží ona. Její obavy nerozptýlí ani narození syna Zikmunda. Naopak ji hluboce 
raní  korunovace  Václava  syna  z  p�edchozího  manželství.  Navíc  se  Karel  IV.  chystá  na  cestu  do  Francie 
a Alžb�ty se zmocní žárlivost…. 

6.:  SCHARTZ, D.:  Týraná.  Praha:  Portál, 2011. 
Dianne je úsp�šná žena, p�sobí jako moderátorka a zp�va�ka a navíc je i úsp�šná obchodnice. Tato stránka 
jejího života je však jen fasádou, která zakrývá smutnou a hrozivou skute�nost: její manžel ji fyzicky i psychicky 
týrá a navíc v ní budí pocity viny, že si za svou situaci m�že v podstat� sama.  

7.:  OBERMANNOVÁ, I.:  Vznášedlo.  Praha: Motto, 2012. 
Kniha povídek o ženách nejen pro ženy p�ináší zbrusu nové povídky, napsané výhradn�  pro tuto sbírku, 
dopln�né n�kolika dalšími, které již vyšly �asopisecky. 

… pro d�ti a mládež 

1.:  KING, D.:  Hroziv� p�átelští duchové.  Praha: Albatros, 2012. 
„Vy živá�ci jste na nás duchy tak oškliví!“ Tabitka Strkavá, Uschloun a Karlík Vypa�ílek prost� nechápou, pro�
se k nim živá�ci v jejich dom� chovají tak nep�átelsky! K nim, hodným strašidl�m, která jim nic ned�lají, jen 
v noci poletují po dom�. Když ale zamkne jeden živá�ek Pamelu Strašílkovou do podkroví s nohatým pavoukem, 
duchové se rozhodnou, že to tak nenechají! 
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2.:  BRAUNOVÁ, P.:  Tramvaj plná strašidel. Praha: Albatros, 2012. 
Desetiletý David s Prahy �eší zapeklitou situaci. Za okny jeho  pokoje se v noci vznášela tramvaj plná strašidel! 
Za�aly  prázdniny  a  David  odjel  do moravského Uni�ova. Nad bratranci a sest�enicemi vždycky ohrnoval nos 
a neustále se vytahoval. Tentokrát ho však dvanáctiletá B�tka, desetiletá Žofka a sedmiletý Carda nem�žou 
poznat. P�ijel celý vystrašený, a brzy se p�iznal pro�. D�ti historce o tramvaji nev��í, a rozhodnou se záhadu 
prozkoumat na vlastní o�i p�ímo v hlavním m�st�. 

3.: KINNEY, J.:  Deník malého poseroutky: Ponorková nemoc. Praha: CooBoo, 2012. 
Greg Heffley má fakt problém. Školní majetek byl poškozen a on je hlavním podez�elým. Ale nejšílen�jší na tom 
je, že je nevinný. Nebo aspo� skoro. Dopadení se blíží, ale pak znenadání ude�í sn�hová bou�e a celá rodina 
Heffley� je uv�zn�na v dom�. Greg ví, že hned jak sníh roztaje, bude muset �elit nep�íjemnostem. M�že ale být 
horší trest, než uvíznout na celé svátky bez cesty ven se svou rodinou? 

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

30. 6.2012  Jaroslav Bohá� + Vlasta Zwienerová (oba z Karlovy Studánky) 

30. 6.2012  Ji�í Lajmar + Lucie Tr�ková (oba z Vrbna pod Prad�dem) 

  6. 7. 2012  Miloš Demel + Petra Riedelová (oba z Vrbna pod Prad�dem) 

21. 7. 2012  Miroslav Va�ura + Blanka Kalašová (oba z Vrbna pod Prad�dem) 

28. 7. 2012  Dalibor Žá�ek + Jana Janíková (oba z Vrbna pod Prad�dem) 

  7. 8. 2012  Petr Urbaník + Renata Kraj�ová (oba z Pochn�) 

10. 8. 2012  Jan Raška + Michaela Krucká (oba z Ob�rky)

11. 8. 2012  Norbert Šálek (Olomouc) + Kv�ta Burešová (P�áslavice) 

18. 8. 2012  Stanislav Oš�ádal  + Sandra Schneiderová (oba z Oborné) 
Bc. Dagmar Podešvová, matriká�ka  

Anna   Vyl e�al o vá   Vrbno pod Prad�dem - Mnichov 

Igor   Ži g a   Vrbno pod Prad�dem 

Amálie   Ho l �apko vá   Vrbno pod Prad�dem  

Viktorie   Rybá�o vá   Vrbno pod Prad�dem - Železná 

Jakub   Do s t ál   Vrbno pod Prad�dem  

Barbora   Še v� í ko vá   Vrbno pod Prad�dem  

Karolína   Ho dí ko vá   Vrbno pod Prad�dem  

Patrik   Tr ube n   Vrbno pod Prad�dem  

Isabel   To mí �ko vá   Vrbno pod Prad�dem 

Dominik   Har ant   Vrbno pod Prad�dem 

Eliáš   To man   Vrbno pod Prad�dem – Mnichov  
Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

   Stanislava   Le s ni ako vá Vrbno pod Prad�dem  

   Anna   So l a�o vá   Vrbno pod Prad�dem  

   Vladimíra    Kat ze r o vá  Vrbno pod Prad�dem  

   Ond�ej   Bel ko   Vrbno pod Prad�dem 
Dana Tománková, odbor vnit�ních v�cí M�Ú 

Uzav�ená manželství 

Blahop�ejeme k narození 

Rozlou�ili jsme se 
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Blahop�ejeme 

Dne 8. srpna. 2012 oslavila své 65. narozeniny  

paní Ludmila Vojkovská  
Milá Liduško!  

K Tvým krásným 65. narozeninám Ti p�ejeme jen to krásné, 
protože co je krásné, je i vzácné. 

“A� radost a št�stí T� provází, zdraví�ko a� Ti neschází. 
Na sv�t se dívej vesele, a� se co chce semele. 

Za tvou lásku d�kujeme a oporu Ti te� slibujeme. 
To Ti všichni z up�ímného srdce p�ejeme”. 

Dcera Monika, Ioannes a vnou�ci Nikosek a Kubík.  

“Kdo se cítí v duši mlád, žije si na sv�t� rád. 
Hodn� smíchu, hodn� zdraví, a� T� život stále baví! 

Lásku, št�stí, dobrou víru, udržuj vždy správnou míru, 
života si užívej, do sta let Ti bude hej!!!” 

Dne 8. srpna 2012 oslavil své 80. narozeniny 

pan Stanislav Orság 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší, hlavn� hodn� zdraví, št�stí a spokojenosti  
do dalších let p�ejí manželka, dcera Ji�ina s manželem,  

syn Standa s Marcelou, vnou�ata a pravnou�ata. 

V srpnu oslavila krásné 80. narozeniny 

paní Marie Babušicová 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Všechno nejlepší, hlavn� zdraví a pohodu do dalších let p�eje dcera s rodinou.  

“P�ibývají Ti vrásky na �ele?Je zas t�žší vstát z postele? 
Ob�as Ti srdce divoce buší? Zachovej klid, vždyt Tob� ty vrásky sluší...” 

Dne 30. srpna 2012 oslavila krásné kulaté narozeniny 

paní Marie Višvaderová 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Všechno nejlepší, pevné zdraví a hodn� spokojenosti do dalších let 
 p�ejí syn František s rodinou a syn Radek. 
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“P�taosmdesát není málo, prožít je snad stálo za to, 
jsi nejbohatší �lov�k mezi námi, ne pen�zi, ale vzpomínkami. 

Tv�j poklad sice není zlatý, ale má hodnotu a je pro nás svatý. 
Nakouknout do n�j nás trochu svádí,  
vid�t tam t�eba Tvé h�íchy z mládí. 

A� Ti t�ch vzpomínek stále jen p�ibývá, 
 ve zdraví v radosti život Ti ubývá. 

Do stovky chybí Ti malinký kus, tak to s námi vydržet zkus. 
Mire�ku, k Tvému životnímu jubileu Ti p�ejeme náru� plnou kv�t�  

a blahop�ání na tisíc,  
vždy� co je št�stí v lidském v�ku, to je zdraví a nic víc”. 

Výbor Místní skupiny 		K 
ve Vrbn� pod Prad�dem 

a vedení Oblastního spolku 
		K v Bruntále 

Dne 22. zá�í 2012 oslaví krásné 80. narozeniny 

paní Anna Jur�áková  
z Vrbna pod Prad�dem 

  „ Dnes slavíš 80 let.  
   	as letí a nevrátí se zp�t.  

   Dnes mohu pop�át jen blahop�ání,  nech� se Ti splní Tvá tajná p�ání!  
    Abys žila nejmén� dalších 80 let, pak teprve poznáš, jak krásný je sv�t“. 

S láskou p�eje rodina Bajcarova, Boborova,  
Drtilova, Jur�ákova a Kopecká 

Dne 22. srpna 2012 oslavila krásné 60. narozeniny 

paní Hana Jur�áková 
z Vrbna pod Prad�dem 

„Dnes dostáváš se k zajímavému místu, v knize života k 60. listu. 
Musíme Ti ale n�co p�iznat – na Tob� ta léta nejsou v�bec poznat“. 

����������	
�
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Rozlou�ili jsme se 

“Napov�d�l nám kalendá�, a ten není žádný lhá�, 
že naše holka kulatiny slaví, hodn� št�stí, zdraví”. 

Dne 16. zá�í 2012 oslaví vnu�ka  

Nikolka Drtilová  
20. narozeniny. 

Všechno nejlepší Ti k Tvým kulatinám p�eje celá rodina 

Dne 27. zá�í 2012 oslaví krásné 64. narozeniny 

paní Kv�ta Kopecká 
z Vrbna pod Prad�dem 

„Naše milá babi�ko, ty jsi naše sluní�ko, co pro nás svítí, posíláme kvítí  
a také p�ání�ko, a� máš pevné zdraví�ko a taky št�stí�ko“. 

Krásné narozeniny p�ejí Ivana, Pája, Nikola a Míra 
Jirka, Pavla, Alešek a Renáta 

V hlubokém zármutku oznamujeme všem p�íbuzným, p�átel�m a známým,  
že nás dne 19. �ervence 2012 po t�žké nemoci opustila ve v�ku 71 let  

naše milovaná maminka, babi�ka, p�ítelkyn�, tchýn�

paní Mgr. Hana Sehnálková,  

rozená Feiková, bytem Opava. 
Zarmoucená rodina 

D�kujeme touto cestou všem, kte�í doprovodili dne 23. �ervence 2012  

pana Josefa Reiskuba 

na jeho poslední cest� a svou ú�astí se snažili zmírnit naši bolest. 
Rovn�ž d�kujeme za kv�tinové dary. 

Za poz�stalé d�kuje Eva Holá 

... žít je tak složité a um�ít tak prosté.  
                                              Olga Scheinpflugová 
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Vzpomínáme 

„�as utíká a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál“. 
Dne 10. zá�í 2012 vzpomeneme 25. výro�í úmrtí 

pana Františka Ve�erky 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Stále vzpomíná manželka Helga, dcera Anna s manželem Mirkem  
a vnou�ata Mirek a Staník.  

„�as ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky  
v srdcích z�stávají dál“. 

Dne 7. srpna 2012 jsme vzpomn�li 40. výro�í úmrtí 

pana Josefa Bodzika 

Zárove� 15. �íjna 2012 vzpomeneme jeho nedožitých 87 let. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.  

“Koho v srdci máme, toho neztrácíme.“ 
Dne 29. zá�í 2012 vzpomeneme na 15. smutné výro�í úmrtí 

paní Heleny Hackenbergové 
z Vrbna pod Prad�dem 

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 

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

Nám z�stává jen vzpomínat“. 
Dne 13. zá�í 2012 jsme vzpomn�li 6. 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. 
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„Roky plynou, jak tiché �eky proud, 
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“. 

Dne 30. srpna 2012 jsme vzpomn�li 8. smutné výro�í úmrtí  
naší drahé dcery a sestry 

Marcelky Prudké 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Kdo jste ji znali a m�li rádi, v�nujte jí tichou vzpomínku s námi.  
Za celou rodinu mamka a sestra. 

„Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik smutku z�stává v srdcích t�ch nejbližších“. 
Dne 24. zá�í 2012 vzpomeneme 2. smutné výro�í úmrtí 

pana Štefana Fábela 
z Vrbna pod Prad�dem.  

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

„Kdo znal, vzpomíná, kdo m�l rád, nezapomíná“. 
Dne 8. zá�í 2012 vzpomeneme 10. smutné výro�í úmrtí 

pana Karla Menšíka 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Manželka, syn Radek a dcera Martina s d�tmi. 

“Odešel do dálky, kam chodí každý sám, 
jen dve�e vzpomínkám z�staly doko�án”. 

Dne 14. zá�í 2012 vzpomeneme 1. smutné výro�í úmrtí  
našeho tatínka a d�de�ka  

pana Jind�icha Škraboly. 

S láskou a úctou vzpomínají dcery Olga a Hana s rodinami. 
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„Kdo v naších srdcích a myslích žije, je stále s námi a nikdy neumírá“. 
Dne 14. srpna 2012 jsme vzpomn�li 7. výro�í úmrtí tatínka, strýce a d�dy 

pana Alfréda Klí�níka 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Dne 10. �íjna 2012 by se dožil 81 let. 
Vzpomínají dcery Magda a R�ža s rodinami a Šárka.  

„Roky plynou, vzpomínky z�stávají...“. 
Dne 7. zá�í 2012 vzpomeneme 20. smutné výro�í úmrtí 

pana Antonína Ušely 
z Vrbna pod Prad�dem. 

Za vzpomínku d�kují synové, vnuci, vnu�ky a pravnuci. 

„Roky plynou, jak tiché �eky proud, 
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“. 

Dne 18. zá�í 2012 vzpomeneme 2. smutné výro�í úmrtí 

pana Milana Mádra 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Zárove� jsme 20. srpna 2012 vzpomn�li jeho nedožitých 74 let. 
Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.  

S láskou vzpomíná manželka Ludmila s celou rodinou.

„Žádný �as není tak dlouhý, aby dal zapomenout“. 
Dne 26. zá�í 2012 vzpomeneme 14. smutné výro�í 

od úmrtí našeho milovaného syna 

Petra Sotolá�e 
z Vrbna pod Prad�dem.  

Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te s námi. 
D�kují rodi�e a sestra s rodinou.  
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Akreditované rekvalifika�ní kurzy 
Ú�etnictví 

Mzdové ú�etnictví        Da�ová evidence 

Základy podnikání 

Kurz „Ú�etnictví“ za�íná 10.9.2012.

v Bruntále. 

Po�ádá: Ing. Lenka Kozáková 
Kontakt: telefon 776793398, 

lenka.kozakova@seznam.cz 
www.kurzy-ucto.cz 

Prodám byt 3 + 1 v osobním vlastnictví 78 m2

na Nádražní ulici ve Vrbn� pod Prad�dem. Cena: 500.000,- K�,  
telefon: 605 368 609 

Inzerce 
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