Vážení spoluobčané,
naše příspěvková organizace KIV Vrbno ve spolupráci s Městem Vrbno pro Vás připravila kvízovou hru
s názvem Znáte své město a jeho okolí?
Pravidla hry: Hra je určena pro občany Vrbna, pro všechny věkové kategorie.
Hra potrvá od května do 19. června 2020. Ve středu 24. června 2020 budou vylosováni výherci.
Náplň hry: odpovědět na otázky uvedené ve formuláři.
Formulář k doplnění si můžete stáhnout ze stránek www.strecha-vrbno.cz, www.vrbnopp.cz, na FB
https://www.facebook.com/strechavrbno , vzít ve Zpravodaji, vyzvednout po telefonické dohodě ve Střeše
(554 295 195) nebo v Městské knihovně (554 751 649).
Vyplněný formulář odevzdáte na Městském úřadu Vrbno, ve STŘEŠE ve Vrbně, v Turistickém informačním
centru nebo Městské knihovně ve Vrbně. Možné je také formulář zaslat naskenovaný na info@kiv-vrbno.cz.
Z odevzdaných formulářů, ve kterých budou uvedeny správné odpovědi (u posledních dvou otázek
se správnost nehodnotí) a vypsány všechny požadované údaje, budou vylosováni výherci. A na co
se můžete těšit? Máme pro Vás připraveny vstupenky na kulturní akce a poukázky na PC kurzy v naší
organizaci, dárkové předměty.

Znáte své město a jeho okolí?
Kvízová hra pro „Vrbeňáky“

1. Naše město leží na soutoku tří řek. Které to jsou?

2. Naše město má ve znaku dva symboly. Víte které?
a) jelen a horník
b) liška a horník
c) liška a myslivec
3. Jak se jmenuje kostel v Mnichově?

4. Ve Vrbně působil významný architekt, který také tvořil ve Vídni. V letošním roce uplyne 150 let
od jeho narození. Znáte jeho jméno?

5. Naše město má 5 částí. Umíte je všechny vyjmenovat?

6. Na kostele sv. Michaela ve Vrbně je památník. Dokážete napsat, komu je určen, nebo čeho se
týká?
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7. Čemu v minulosti sloužil objekt, který stál na místě současného Domova pro seniory
v Mnichově?
a) Vodoléčebný ústav
b) Lazebnictví
c) Prádelna
8. Při procházce směrem na Anenské myslivny se můžete osvěžit pramenitou vodou. Víte, jak se
prameni říká?

9. I k našemu městu a jeho okolí se váže mnoho pověstí. Znáte nějakou? Stačí název 

10. Ve Vrbně žil známý skokan na lyžích, který reprezentoval naši zemi na olympiádě. Znáte jeho
jméno?
11. Nad tzv. psíčkárnou a přes sjezdovku vede lesní cesta. Znáte její název?
a)
Letadlovka
b)
Raketovka
c)
Kosmonautovka
12. Na Vrbensku a v jeho okolí se tyčí několik hor, které mají nad 1.000 m n. m. Uměli byste
vyjmenovat alespoň tři?

13. Co se nacházelo na místě dnešního areálu BMX – Černá Opava?
a) Vápenka
b) Lázně
c) Huť
14. Část našeho města leží v chráněné oblasti. Víte, jak se oblast nazývá?

15. Ve Vrbně žil a působil regionální spisovatel, který zemřel v roce 1911. Nyní má svou bustu u
pošty ve Vrbně. Víte, kdo to byl?

16. V okolí Vrbna se nachází 5 známých zřícenin. Uměli byste vyjmenovat alespoň tři z nich?
____________________________
____________________________
____________________________
17. V našem městě působí Městská knihovna. Dokážete si tipnout, kolik v ní je v současné době
knih?
a) 3 000
b) 103 000
c) 33 000
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18.
a)
b)
c)

Ne všechny akce je možné pořádat ve Střeše. Víte, které u nás dělat nelze?
Koncerty velkých kapel
Divadla
Výstavy a vernisáže

19. Půjdete-li příští rok na ples města, víte, kolikátý už bude v pořadí?

20. Ve STŘEŠE se hrálo 9. března 2020 poslední divadelní představení. Věděli byste jeho název?

21. Město Vrbno vydává pro Sdružení obcí Vrbenska měsíčník. Znáte jeho název?

22. Město již 23 let pořádá městské slavnosti. Znáte současný název této akce?

23. Před několika lety jsme slavili 400 let výročí povýšení Vrbna na město. Víte, v kterém roce bylo
Vrbno povýšeno? Možná znáte i celé datum 

24. Vrbno má svého maskota. Víte, kdo nebo co je maskotem? A můžete nám ho i nakreslit 

Obrázek 

25. Jedna otázka s malou procházkou. Spočítejte, kolik stromů vysadilo město na kolonádě podél
fotbalového hřiště a napište počet.
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26. Určitě máte ve Vrbně nebo v okolí místo, kam byste vzal svého kamaráda, známého. Prozradíte
nám, které to je?

27. Co se Vám vybaví, když se řekne (max. 3 slova)
Vrbno
Vrbensko
Jeseníky
Škola
Kulturní akce

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Jméno a příjmení
Trvalé bydliště
Rok narození

_________________________________
_________________________________
_________________________________

Souhlasím s využitím mých osobních údajů výlučně pro vyhodnocení této hry dle zásad GDPR.
Podpis .....................................................
Dne ...............................
Vyplněný formulář bude platný v případě uděleného souhlasu k nakládání s osobními údaji, v případě dětí do 15
let je nutný souhlas zákonného zástupce.
Vyplněný formulář můžete odevzdat nejpozději do 19. června 2020 ve Střeše, Městské knihovně, na Městském
úřadě ve Vrbně, v Turistickém informačním centru ve Vrbně.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pro hru: Znáte své město a jeho okolí?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Správce – totožnost a kontaktní údaje: Kulturní, vzdělávací a informační centrum Vrbno, p. o. se sídlem
Ve Svahu 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČO 750 96 366, e-mail: info@kiv-vrbno.cz
Účel zpracování: Zpracování osobních údajů uvedených na formuláři
Kategorie zpracovávaných údajů: jméno a příjmení, trvalé bydliště, rok narození
Kategorie příjemců údajů: Správce – KIV Vrbno, p. o.
Doba poskytnutí souhlasu: Souhlas se uděluje pro dobu 1 roku
Práva poskytovatele osobních údajů: Máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu
nevzniká právo na zpracování výše uvedených osobních údajů před odvoláním souhlasu. Další Vaše zpráva,
zákonné důvody, zásady zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení naleznete na https://www.strechavrbno.cz/index.php?nid=3688&lid=cs&oid=6293460
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