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Starosta města Ing. Petr Gross k 31. prosinci odstoupil z funkce
Na 10. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem ve středu 16. prosince oznámil
Ing. Petr Gross, že k 31. prosinci 2015 odstupuje z funkce starosty. Zastupitelům i přítomným

občanům sdělil osobní důvody, které jej
vedly k tomuto rozhodnutí. Prioritou je pro
něj rodina a možnost bránit se
nevybíravým útokům v médiích cílených
na něj, jeho vnučku a další děti v souvislosti
s nedávnou událostí ve vrbenské základní
škole. Ing. Gross zůstává členem
zastupitelstva. Radnici od 1. ledna vede do
nové volby starosty první místostarostka
Květa Kubíčková.

Z prosincového zasedání zastupitelů ve Střeše.
Snímek Ladislava Olejníčka

Správu vodovodů a kanalizací převzaly Technické služby Vrbno

Občané mohou navrhovat druhé na ocenění

Poplatek za odpady zůstává na 490 korunách

Nový rok 2016 přináší velkou změnu v provozování vodovodů a kanalizací. Převod na
společnost Technické služby Vrbno s.r.o., jejímž stoprocentním vlastníkem je město Vrbno
pod Pradědem, odstartovalo rozhodnutí zastupitelstva v srpnu loňského roku a dokončen
byl na prosincovém zasedání zastupitelů rozhodnutím o vkladu VaK jako části závodu na TS
Vrbno. Od 1. ledna 2016 veškeré záležitosti týkající se vodovodů a kanalizací – hlášení
poruch, uzavírání smluv, reklamace faktur – budou řešit TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o.,
Jesenická 205, Vrbno pod Pradědem (zelená budova u obchodu GARIS). Vyúčtování za IV.
čtvrtletí 2015 obdrží odběratelé v lednu ještě od města. Další fakturu za I. čtvrtletí roku 2016
již budou vystavovat technické služby. O ceně vody a stočného bude i nadále rozhodovat
zastupitelstvo města.

Od začátku roku 2016 nabývají účinnosti Zásady pro udělování čestného občanství, Ceny
města Vrbna pod Pradědem a udělování poděkování Rady Města Vrbna pod Pradědem, jak
je schválili zastupitelé na svém 4. zasedání v červnu 2015. Dokument najdete na
internetových stránkách města, stejně jako příslušný formulář, pokud byste chtěli jiné za
mimořádný čin, celoživotní přínos pro město nebo jiné skutky k ocenění navrhnout.
Podstatou je, že návrhy na ocenění konkrétních osob mohou podat fyzické či právnické
osoby na adresu Městského úřadu (Nádražní 389, 79326 Vrbno p. P.) vždy do konce února
daného roku.

Zastupitelé města na svém prosincovém zasedání schválili dvě nové obecně závazné
vyhlášky. Poplatek za sběr, třídění, svoz a likvidaci odpadů zůstává i nadále na 490 korunách
za osobu a rok. Poplatek hradí také fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu. I když město dotuje likvidaci
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odpadů více než třemi miliony korun, chce poplatkem v přijatelné výši motivovat občany
k dalšímu třídění. To je správná cesta, jak snížit objem netříděného odpadu, který se bez
užitku ukládá na skládkách, a současně lepším vytříděním dosáhnout na vyšší finanční
odměny od společností, které odpady odebírají k další recyklaci. Konečná čísla za rok 2015
nebyla v čase uzávěrky Zpravodaje ještě známa. Ovšem rok předtím občané vytřídili
187,5 tuny papíru, 63 tun skla, 98 tun plastů a 231 tun kovů, horší výsledky jsou v třídění
nápojových kartonů. Vrbno pod Pradědem vyhrálo soutěž O keramickou popelnici 2015,
když bylo v Moravskoslezském kraji nejlepším třídičem v kategorii měst a obcí od 2,5 do 15
tisíc obyvatel. Obecně závaznou vyhlášku najdete na úřední desce a také internetových
stránkách města. A ještě několik zajímavých čísel na závěr. Víte, kolik město vydá třeba za
úklid a likvidaci odpadků z odpadních košů v ulicích? Je to bezmála 192 tisíc korun za rok. Náš

velký jarní a zimní úklid domů i nebytových prostor, kdy využíváme velkoobjemové
kontejnery v ulicích na málo skladný odpad, stojí město ročně takřka 169 tisíc korun.
A provoz recyklačního dvora, bez něhož by vytřídění odpadů podle jednotlivých komodit
nebylo myslitelné, přijde na více než dva miliony korun. Děkujeme, že s námi odpady třídíte
a chráníte životní prostředí!

Ať žijete v bytovém domu, nebo rodinném domku se zahrádkou, zaplatíte v roce 2016
poplatek za psa ve stejné výši. Podle nové obecně závazné vyhlášky k místním poplatkům,
kterou schválili zastupitelé na svém zasedání v prosinci, činí poplatek za jednoho psa pro
všechny 200 korun, za každého dalšího psa pak 500 korun. Pouze důchodci a invalidé mají
poplatek za druhé a každé další zvíře snížen na 300 korun. V roce 2015 jsme evidovali více než

500 poplatníků-držitelů psů a do rozpočtu města mělo z poplatků plynout 168 tisíc korun. Po
změně od ledna to bude 113.200 korun. Platí se za pejska od tří měsíců věku. Od poplatku
jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a s těžkým zdravotním postižením, které jsou
držiteli průkazu ZTP/P, dále osoby zabývající se výcvikem psů pro doprovod těchto osob se
zdravotním hendikepem a rovněž osoby, kterým povinnost držení psa ukládá zvláštní právní
předpis. Na poplatku částečně ušetří lidé, kteří nechají svého psa v roce zápisu do evidence
MěÚ očipovat (sleva 100 korun) a celý rok nemusí poplatek platit lidé, kteří se ujmou
opuštěného psa, který byl odchycen na území města Vrbna pod Pradědem a posléze
umístěn v provizorním městském kotci. Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích
najdete na úřední desce a také internetových stránkách města.

Jak jsme vás informovali v minulém čísle Zpravodaje, správa bytů na podzim připravila
anketu, aby zjistila zájem nájemníků o koupi nájemních bytů města do osobního vlastnictví.
Do obytných domů na ulicích Nové doby, Bezručova, Ve Svahu, Husova a Sadová bylo
rozneseno 233 dotazníků, v určeném čase se na radnici vrátilo jen 105 odpovědí. Pětina
respondentů koupi bytu odmítla, čtyři pětiny o ně zájem projevuje. Očekává ovšem, že
město zohlední stáří a technický stav bytů. Lidé upozornili na řadu závad, které je třeba řešit
co nejdříve. Většina zájemců o koupi bytu by zřejmě využila úvěrů u bank se splatností od tří
do deseti let.

Poplatek za držení psa se sjednotil

Občané chtějí byty koupit za ceny odpovídající stáří a stavu
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Město řeší poslední úsek chodníku na Zlatohorské
Poslední úsek chodníku na Zlatohorské před mostem přes Černou Opavu se přesouvá do
letošního roku. Město jako investor tuto část stavby na sklonku roku zastavilo a hledalo lepší
technické řešení trasy pro chodce. Úvaha, že v místě bude stržena opěrná zídka, skácí se
strom zasahující do trasy,
narovná se profil chodníku
a ještě se rozšíří v místě
vozovka pro lepší průjezd
vozidel, vede správným
směrem. Jen realizace se
může zkomplikovat a také
prodražit. Správa silnic MSK
nemá rozšíření silnice
v plánu investic či oprav,
navíc navrhovaný úsek
zasahuje do pozemku
města. Hlavy dohromady
musí nyní dát úřad i jím
oslovení odborníci. O řešení
vás budeme informovat.

Ilustrační foto města od Patrika Locku

Hlavní část chodníku na Zlatohorské je dokončena
a slouží veřejnosti. Snímek Patrika Locku

Zprávy z radnice
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Na nová svítidla si brzy zvykneme
Ve Vrbně pod Pradědem pokročila rekonstrukce veřejného osvětlení. Namísto starých
svítidel se na sloupy nasazují úsporné LED lampy. Město jich pořizuje přesně 792 kusů

v různých provedeních. Jiné lampy nasvěcují silnice,
jiné chodníky, místa relaxace a sportu či městský
hřbitov. Montáž postupuje po úsecích, přitom se
ukazují pozitiva (úsporný provoz i osvětlení
například v mlze) i slabiny, například místa, která se
vlivem nasměrování lamp ocitla ve tmě. Někteří lidé
už se obrátili na radnici a žádají o nápravu, když jim
nová svítidla narušují pohodu v bytech oslněním.
„Na nová svítidla si jistě brzy zvykneme, samozřejmě

ale připomínkami občanů se zabýváme. Na základě

hlášení (nejlépe na elektronickou adresu úřadu
podatelna@vrbnopp.cz) budou technici ještě svítidla vždy po úsecích nastavovat pro
optimální provoz. Je ovšem nutno nahlásit jméno, ulici a číslo domu a také patro (případně

číslo bytu). Na anonymní hlášení radnice přihlížet nebude,“ uvedla první místostarostka
Květa Kubíčková.

Představitelé města pozvali občany na setkání s architekty z Typha Ateliéru, kteří připravili
několik grafických návrhů řešení veřejných prostranství v centru města i místních částech
Mnichov (parčík U Mnicha) a v Železné (prostor křižovatky zvané „u kaštanů“). Setkání se
uskutečnilo v sobotu 12. prosince a lidé se mohli architektů ptát na detaily i vznášet své
návrhy, co by se jim ve městě líbilo. Na obrázku vidíte návrh řešení pro kruh křižovatky
v nákupní zóně. Pohár a sklenici v kamenném poli porostlém typickou vegetací, které by
zeleným podsvícením symbolizovaly historické lesní sklo, typické pro oblast Vrbenska
i přírodní materiál,
z něhož se ona
křehká krása pílí
lidských rukou rodí.
Jak se vám návrh
líbí? Plány radnice
na revitalizaci města
pro letošní rok i další
léta jsou odvážné
a počítají také se
z k r á š l e n í m
veřejných ploch
v sídlištích, kde žijí
stovky vrbenských
rodin.

Jak by mohl vypadat prostor okružní křižovatky

Nové lampy veřejného osvětlení
mají vysokou účinnost a přitom
nízkou spotřebu.

Snímek Patrika Locku

Zprávy z radnice
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Možnost přivýdělku při zjišťování veřejného mínění
Na městský úřad přišla informace z Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického
ústavu Akademie věd ČR o možnosti přivýdělku pro občany. Centrum hledá externí
spolupracovníky pro výzkum veřejného mínění, který není určen ke komerčním účelům.
Zájemci mohou získat dlouhodobý přivýdělek k penzi, studiu, mateřské či rodičovské
dovolené, když budou při rozhovorech zjišťovat odpovědi na určené otázky. Zájemci musí být
ve věku alespoň 18 let, předpokladem jsou výborné komunikační dovednosti, pečlivost
a spolehlivost. Zájemci se mohou registrovat přes webové stránky cvvm.soc.cas.cz nebo
kontaktovat pracovníky CVVM (naborcvvm@soc.cas.cz, tel. 210 310 585).

Mgr. Alena Kiedroňová, odbor vnitřních věcí MěÚ Vrbno p. P.

Termíny poraden na LEDEN 2016:
Sociální poradna – čtvrtek 14. 1. 2016 od 12:30 do 14:30 hod
Ing. Aleš Šupina, Centrum pro zdravotně postižené Bruntál

Psychologická poradna – středa 20. 1. 2016 od 13 hod do 17 hod
Mgr. Miroslav Piňos, privátní psycholog

Právní poradna – středa 13. 1. 2016 od 13 hod do 17 hod
JUDr. Miroslava Virágová,advokátka s širokou specializací

Další služby a poradenství:
Help-In Bruntál - finanční poradenství – pondělí 11. 1. 2016 od 13 hod do 17 hod
VZP- mobilní úřadovna – pondělí 25. 1. 2016 od 13 hod do 16 hod

Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA!

Kde? Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, přízemí, kancelář č. 104

*Další informace Vám poskytne odbor vnitřních věcí, úsek sociální, Městského úřadu Vrbna pod Pradědem tel.: 554 795 132

Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2016 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat
s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou
uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti
a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši
dobrotu a štědrost. Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR:

Jan Doležel, asistent Tříkrálové sbírky pro Vrbno pod Pradědem
Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2016:  65% připadá na činnost Charity Odry,
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, 10% na humanitární pomoc
v zahraničí, 5% na podporu projektů Charity Česká republika, 5% je v souladu se zákonem
určeno na režie sbírky. Více informací na www.odry.charita.cz.

Zprávy z vrbenské radniceTříkrálová sbírka - Každá koruna pomáhá
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Z činnosti policie
ČR Vrbno pod Pradědem

Auto není trezor
Vloupání do odstaveného vozidla na lesní cestě ve směru na Karlovice prověřují vrbenští
policisté. Prozatím neznámý pachatel rozbil dne 3. 12. 2015 dopoledne okno zaparkovaného
vozidla Nissan a z odkládacího prostoru palubní desky odcizil peněženku. V ní byla platební
karta, hotovost 7 tisíc korun a různé doklady. Celková škoda přesahuje 17 tisíc korun.
Neuzamčení vozidla využil prozatím nezjištěný pachatel dne 5. 12. 2015 u parkoviště vedle
fotbalového hřiště ve Světlé Hoře. V automobilu byla mezi sedadly odložená taška, kterou
odcizil. V ní měl majitel hotovost 2 tisíce korun, doklady a platební kartu.

Vrbenští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení 53letému muži podezření z přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Protiprávního jednání se měl dopustit tím,
že dne 21. 11. 2015 v dopoledních hodinách řídil vozidlo Opel z Vrbna pod Pradědem do
Ludvíkova, kde byl kontrolován policejní hlídkou. Při kontrole neměl u sebe řidičský průkaz
a policistům sděloval, že ho nechal doma a následně, že ho ztratil. Policisté však na místě
zjistili, že řidičské oprávnění má odňato ze zdravotních důvodů. Nyní mu hrozí trest odnětí
svobody až do výše tří let.

por. Bc. Pavla Jiroušková, Skupina tisku a prevence Bruntál

Jízda bez řidičáku

Zprávy z vrbenské radniceZ činnosti Levicového klubu žen

Začátkem listopadu jsme byly pozvány do Základní školy a Dětského domova ve Vrbně pod
Pradědem na Den otevřených dveří. Přidělili nám jednoho žáka, který nás provedl jak celou
školou, tak i domovem. Společně jsme prošli celou budovu od střechy až po sklep. Tento nám
přidělený žák nám ukázal, kde se děti učí, kde tráví volno a kde pak spí. Občerstvení měli
připravené v celém areálu a určitě nám všem, kteří jsme tam byli, chutnalo.

Za Levicový klub žen děkuji pí Schindlerová a Marková

4. prosince jsme byly pozvány na Mikulášskou nadílku do Domova pro seniory v Mnichově.
Zahrála jim tady Viola Olomouc, pak přišel Mikuláš, Čert a Anděl, který jim předal nějakou tu
sladkost, a těm, co zlobili, dal uhlí.

Za Levicový klub žen děkuji pí Danielová, Schindlerová a Marková

8. prosince jsem byla pozvána na výroční schůzi Občanského sdružení Praděd osob
zdravotně postižených. Za celý Levicový klub žen děkuji za toto pozvání.

A. Marková

Zprávy z organizací
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Zprávy z vrbenské radniceZhodnocení zimního semestru Virtuální Univerzity třetího věku

Vážení čtenáři Zpravodaje, chtěli bychom se s vámi podělit o dalším ukončeném semestru.
Studenti si v letním semestru vybrali téma: Čínská medicína v naší zahrádce, na které
se tentokrát přihlásilo rekordní počet 14 zájemců. Další téma, které doufám osloví neméně

posluchačů je: Potraviny a spotřebitel, který začne od února 2016. Podrobné info se dozvíte
v dalším Zpravodaji a na
Na poslední přednášce se již stalo tradicí, že jsme společně zhodnotili právě ukončený
semestr. Občerstvení, které pro nás připravil pan Antonín Janků, dopadlo na výbornou,
proto mu patří poděkování. A nejenom mu, ale všem seniorům, kteří se rozhodli
pro sebevzdělávání v rámci Virtuální Univerzity třetího věku.

Chtěli bychom se s vámi podělit i o pár fotek
z výletu, na který jsme se vydali 17. září 2015.
Našim cílem bylo královské město Kraków a solné
doly Wieliczka. Všechny fotky najdete
na našem webu a facebookovém profilu Střechy
(můžete se podívat, aniž byste se museli
přihlašovat).

Dovolte mi, abych vám jménem celé
skupiny VU3V popřál všechno nejlepší do
nového roku.

Mgr. Jakub Rybár, Vedoucí
konzultačního střediska VU3V

www.strecha-vrbno.cz

Zprávy z organizací
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Zprávy z vrbenské radniceOcenění dárců krve

Tak jako každoročně, tak i v letošním roce Oblastní spolek Českého
červeného kříže Bruntál s podporou Transfuzní stanice Bruntál ocenil
bezpříspěvkové dárce krve a krevní plazmy.
Tento slavnostní akt se konal dne 20. listopadu 2015 v Audienčním sále
Zámku Bruntál.

Letos bylo oceněno plaketou prof. MUDr. Jana Jánského celkem 135 dárců.

Petr Glembek, Vrbno pod Pradědem, Mnichov 298
Luděk Lacko, Vrbno pod Pradědem, Železná 35
Jan Novotný, Vrbno pod Pradědem, Družstevní 596
Pavel Dudek, Vrbno pod Pradědem, Nad Stadionem 576
Simona Horvátová, Široká Niva 105

Lubomír Kresta, Vrbno pod Pradědem, M. Alše 485
Jana Klausová, Vrbno pod Pradědem, Nové Doby 403
Mária Nella Fučelová Rozmanitová, Vrbno pod Pradědem, V Dolíku 8
Ing. Martin Krejčí, Ludvíkov 4
Ladislav Máté, Široká Niva 9

Dárcům krve osobně poděkoval 2. víceprezident ČČK MUDr. Petr Vlk. Ocenil jejich
humanitární přístup, který ve svém důsledku pomáhá navracet lidem zdraví.
Nesmírně si vážíme těchto dárců, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe
sama, pro záchranu druhého člověka. Darovat krev, to je ten největší dar.

Přejeme všem dárcům krve hodně pevného zdraví, lásky a spokojenosti v jejich osobním
životě.

Výbor Místní skupiny ČČK ve Vrbně pod Pradědem.

Z našeho města a okolí byli oceněni:

Stříbrnou medailí prof. MUDr. Jana Jánského za 20 bezplatných odběrů krve:

Bronzovou medailí prof. MUDr. Jana Jánského za 10 bezplatných odběrů krve:

Výbor místní skupiny Českého červeného kříže ve Vrbně
pod Pradědem přeje všem svým členům a občanům
našeho města úspěšný vstup do nového roku 2016.

Přejeme všechno dobré, pevné zdraví a osobní spokojenost.

Blahopřání do nového roku 2016

Zprávy z organizací
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Zprávy z vrbenské radniceJak jsme si užili období Vánoc

Adventní období v naší mateřské škole bylo plné aktivit, které vyplňovaly
předvánoční čas. Advent jsme zahájili 26. 11. 2015 tradiční vánoční dílnou.
Sešli jsme se spolu s rodiči a celé odpoledne jsme věnovali přípravě na
Vánoce. Nabídka činností byla bohatá. Rodiče i děti se s chutí pustili do
práce. Pod rukama jim vznikaly kouzelné vánoční ozdůbky, které zdobily
školu i naše domácnosti.

2. 12. 2015 přijal naše pozvání kytarový kroužek ze ZŠ pod vedením paní vychovatelky Vlasty
Výskalové. Hrou na kytary a zpěvem písní i vánočních koled nám zpříjemnil čekání na Vánoce.

4. 12. 2015 zaklepal na naše dveře téměř opravdový Mikuláš se svými pomocníky – čerty
a anděly, opět ve spolupráci se ZŠ. Děti se nezalekly. Některé dokázaly přijít až k čertům
a dokonce si je i pohladit. Za pěknou písničku či básničku dostaly plný balíček mikulášských
sladkostí.

9. 12. 2015 jsme zatančili a zazpívali na celodenní akci „Vrbno zpívá koledy“, která navazovala
na adventní akci „Česko zpívá koledy s regionálním Deníkem“. Přizvali jsme též naše polské
přátele z MŠ z Glogówku, kteří se připojili s písněmi i koledami v polském jazyce. I když

příroda příliš vánočně nevypadala, kouzlo Vánoc na nás přece jen dýchlo.

12. 12. 2015 jsme se pochlubili na vánočním jarmarku na Zámečku Grohmann, společným
tanečkem na písně z dětského muzikálu Mrazík.

15. 12. 2015 jsme pozvali své nejbližší na společné posezení u vánočního stromečku. Ve
vyzdobených třídách vonělo domácí cukroví, svítil nastrojený stromeček a děti s chutí
a radostí předváděly, co všechno se naučily. Na závěr překvapily své rodiče vlastnoručně

vyrobeným dárečkem či přáníčkem. Rozcházeli jsme se v podvečer vánočně naladěni.

17. 12. 2015 jsme v dopoledních hodinách potěšili své velké přátele z Domova pro seniory ve
Vrbně pod Pradědem. Pásmo písní, básní a tanečků, zaměřené především na Vánoce,
vykouzlilo spokojený úsměv na mnoha tvářích. Nakonec děti rozdaly malé dárečky, vyrobené
v mateřské škole.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, pracovních i osobních úspěchů v roce 2016.

Helena Machetanzová a kolektiv MŠ Jesenická

Školy
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Zprávy z vrbenské radniceZŠ Vrbno informuje

Loučenská vločka
DPS Sedmihlásek přijal už v září pozvání ke zpěvu na "Loučenské vločce" - což, jak jsme už

věděli, je festival pěveckých sborů v Loučné nad Desnou s mnoholetou tradicí a velkou
návštěvností, který se konal 27. 11. 2015. Naše děti se pilně připravovaly nejen na
pravidelných sborových zkouškách, ale i na podzimním soustředění. Když ale přišla chvíle
akustické zkoušky na loučenském pódiu, byly všechny tak trochu vedle. Stačila troška
nepozornosti, nesoustředění... jak už to bývá. Při samotném vystoupení však použily
všechny pěvecké dovednosti, které procvičujeme na zkouškách a zpěv se jim přece jen
vydařil. Nám - dirigentkám - bylo odměnou nejen jejich hezké zpívání, ale také pochvala
poroty za hlasovou kulturu.
Děti si odnesly zážitky ze zpívání a chuť naučit se nové písničky, které slyšely od ostatních
sborů, a my povzbuzení, že naše práce ve sboru má smysl.

Hana Obrusníková

Tradiční Vánoční jarmark na ZŠ
Ve středu 16. prosince se v odpoledních hodinách konal v prostorách školní jídelny již
8. ročník Vánočního jarmarku. Rodiče našich žáků, ale i široká veřejnost se mohli vánočně

naladit díky vystoupení pěveckých sborů I. a II. stupně naší školy. Po vystoupení bylo možno
dát si na zahřátí čaj či kávu, k tomu ochutnat cukroví, které upekli žáci v rámci pracovních
činnosti nebo v dopoledních vánočních dílnách. Kdo měl chuť, mohl ochutnat a také si
zakoupit výbornou vánočku nebo ovoce máčené v čokoládě. S prázdným žaludkem tedy

Školy
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nikdo neodcházel. Hlavně si ale
návštěvníci mohli zakoupit různé
výrobky našich žáků s především
vánoční tématikou, ať už se jednalo
o svícny, keramické ozdoby, perníčky,
šperky, přáníčka a mnoho dalšího. Pro
menší děti byly nachystány dílny, kde si
mohly vyzkoušet například zdobení
pern íčků . Doufáme, že každý
návštěvník odcházel s vánoční náladou
a nějakým tím výrobkem pro radost.

Roman Noháček

Okresní přebor družstev
V pátek 4. 12. 2015 naše škola pořádala okresní finále čtyřčlenných družstev základních
a středních škol. Celkem přijelo 11 družstev mladších, 8 družstev starších žáků a 4 družstva
dorostenecká, celkem tedy 92 hráčů.
Za naši školu nastoupilo jedno družstvo mladších žáků a tři družstva starších. Všechna
družstva se svých reprezentačních úkolů zhostila velmi dobře a družstvo starších si
vybojovalo postup do krajského kola, když obsadilo druhé místo.
Velkou pochvalu si zaslouží družstvo, složené z žáků šestých tříd, kde jejich výkon je příslibem
do dalších let.
Ocenit je nutno i družstvo mladších žáků, kteří odehráli celý turnaj prakticky jen ve třech
hráčích. Svou roli zvládli i hráči z C-éčka, kteří odebírali body našim soupeřům a tím nepřímo
pomáhali našim družstvům. Ivan Hába

Školy



14. strana

Velká cena Krnova
V sobotu 21.11.2015 proběhla v Krnově Velká
cena. Naší školu zde reprezentovalo sedm
starších a tři mladší žáci. Tradičně nejlepších
výsledků dosáhla Karolína (1.místo ve své
ka t e g o r i i ) s F i l i p e m , a l e n e j v ě t š í m
překvapením byl výkon Tomáše Štochla, který
mezi jednadvaceti staršími žáky obsadil desáté
místo se ziskem 4 bodů ze sedmi možných.
Pochvalu si zaslouží i ostatní, kteří prokazují
zvyšující se výkonnost tím, že na každém
dalším turnaji získávají víc a víc bodů.

Ivan Hába

Spolupráce základní školy s mateřskými školami
V letošním školním roce se spolupráce vrbenských školských
zařízeních rozběhla hned od podzimu. Lampionový průvod
a Vánoční tvoření jsou aktivity mateřských škol, kterých se mohli
zúčastnit žáci ZŠ. Dramatický kroužek pozval děti z MŠ na
divadelní představení, školní parlament připravil pro děti
mikulášskou nadílku a kroužek kytar potěšil děti svými
písničkami.

Ludmila Šajerová

Školy
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Návštěva žáků 7. tříd na Ostravské univerzitě
Dne 30. 11. 2015 jsme se žáky
7. tříd vyjeli na exkurzi do
laboratoří katedry fyziky
př írodovědecké fakulty
Ostravské univerzity.
Zde se žáci pod vedením doc.
RNDr. Libora Koníčka Ph.D.
s e z n á m i l i s p o k u s y,
podporovanými počítačem.
Vyzkoušeli si měření teploty
pomocí různých typů teploměrů

a infračervené kamery.
Ve druhé laboratoři pod vedením RNDr. Libuše Švecové Ph.D. žáci prováděli pokusy na
měření hustoty a vyzkoušeli si měření hustoty kapaliny pomocí hustoměru.
Spolupráce s katedrou fyziky bude nadále pokračovat, a to při návštěvách našich žáků v jejich
laboratořích i na případných společných projektech.

Pavel Remeš, Jana Zaoralová

Vánoční rolnička
Ve vánoční atmosféře proběhla ve středa 9. prosince v krásně vyzdobených sálech STŘECHA
regionální soutěž v sólovém zpěvu vánočních písní a koled Vánoční rolnička. Tradiční
předvánoční soutěže se zúčastnili zpěváci 6 základních škol okresu - Andělská Hora, Bruntál –

Jesenická, Karlovice, Karlova Studánka, Krnov – Dvořákův okruh, Vrbno pod Pradědem.
Úroveň 69 zpěváků byla opravdu vysoká, odborná porota udělila téměř padesát zlatých
pásem. Bližší informace o soutěži na .
Děkuji všem, kteří vážili cestu do Vrbna a celé dopoledne povzbuzovali své malé svěřence,
porotě za nesnadné rozhodování, dospělým členům Sedmihlásku za přípravu soutěže
a pečení buchet pro děti na svačinu a především pracovníkům STŘECHA za vstřícnost, ochotu
a pomoc.

Ludmila Šajerová

www.zsvrbno.cz

Školy
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Zápis do 1. tříd
Základní škola Vrbno pod Pradědem informuje, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2016/17
proběhne ve dnech 22. ledna. 2016 (14 – 17:30 h) a 23. ledna 2016 (9 – 11 h) na hlavní
budově – pavilonu.

Ludmila Šajerová

Přehled teplot za měsíc listopad
V prvním grafu přinášíme přehled průměrných teplot za měsíc listopad. Druhý graf ukazuje
přehled průměrných teplot v listopadu za roky 2003 až 2015. V následujících tabulkách vám
přinášíme několik údajů z naší meteorologické stanice.
Listopad

den hodina hodnota

teplota max 3.11 11:43 17,7 °C

min 24.11 6:43 -8,3 °C

rychlost větru 19.11 2:10 7,6 m/s

náraz větru 18.11 13:58 16,1 m/s

srážky měsíční 34,0 mm

za den 9.11 4,8 mm

za hodinu 9.11 10:00-11:00 2,4 mm

Prosinec do 24.

den hodina hodnota

teplota max 23.12 9:39 13,2°C

min 11.12 5:54 -7,2°C

rychlost větru 22.12 2:05 7,2 m/s

náraz větru 22.12 2:41 13,9m/s

srážky měsíční 12,0 mm

za den 18.12 3,8 mm

za hodinu 1.12 5:00-6:00 1,6 mm

Srážky
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Listopad [mm] 17,8 38,1 12,6 41,4 20,7 12,2 20,4 97,5 2 24,4 22,8 19,6 34

za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš, Ph.D.

Školy
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Zprávy z vrbenské radniceZŠ a MŠ Karlovice informuje

Zápis do 1. třídy
4. února 2016 od 15:00 do 17:00 hod. S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.
Nabízíme: Výuku dle ŠVP Škola - Okno budoucnosti. Vstřícný a otevřený přístup k dětem
a rodičům. Nízký počet žáků ve třídě, individuální přístup k žákům. Mimoškolní zájmovou
činnost – kroužky keramiky, florbalu, hry na kytaru, anglické konverzace, angličtiny pro
nejmenší, informatiky, přírodovědný, matematický, fyzikální, stolní hry …. Adaptační pobyty,
lyžařské výcvikové kurzy, kurzy plavání. Školní družinu, školní klub a stravování ve školní
jídelně.
V případě, že máte zájem o docházku dítěte do naší školy, ale nemůžete se v tento  termín

dostavit, kontaktujte nás na telefonním čísle: 554  725  887.

Jak je na střeše školy?
A na řadu dalších otázek se pokouší odpovědět projekt „Co vidíme, to pochopíme“,
jehož cílem je vytvoření vhodného prostoru pro rozvoj prakticky orientovaných částí výuky
přírodovědných předmětů, prohlubování vztahu žáků k bezprostřednímu okolí školy
a budování pocitu sounáležitosti s přírodou.
Do školy jsme pořídili poloprofesionální meteostanici a vybavili venkovní učebnu velkým
množstvím pomůcek podporujících environmentální výchovu. Nové aktivity průběžně

zapracováváme do školního vzdělávacího programu.
Jestli opravdu chcete vědět, jak je na střeše, podívejte se na a nebo
přímo na stránky naší meteostanice: moje.meteo-pocasi.cz/zskarlovice, kde najdete
aktuální údaje včetně historie zpracované do přehledných grafů.

Mgr. Bc. Rostislav Němec

www.zskarlovice.cz

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí

„Řemeslo má zlaté dno“

Vánoční punč v Karlovicích

Střední odborná škola Bruntál pořádala dne 10. 12. 2015 soutěž pro žáky 9. tříd. Žáci si
vyzkoušeli svou manuální zručnost, znalost nářadí a dovednost ve skládání hlavolamů.
Družstvo naší školy, Jan Ohnoutka, Michal Pradeniak a Jiří Urbánek, obsadilo v silné
konkurenci jedenácti škol krásné třetí místo.

Mgr. Jitka Pflugerová

Dne 10. 12. 2015 jsme uspořádali tradiční „Vánoční punč“. Rodiče si prohlédli práce dětí na
výstavě, která punč každoročně provází. Zazpívali si koledy a poslechli krátké vánoční pásmo
nejmenších školáků. Děti měly velkou radost, že mohly ukázat výsledky své práce rodičům.
Všem přejeme poklidné, štědré Vánoce a dobrý rok 2016.

Mgr. Rostislav Němec

Školy
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Zprávy z vrbenské radniceKlub zdraví Vrbno p. P. v měsíci lednu 2016 připravuje

"Salaam alaikum,
Zanzibar!”

Kdy: čtvrtek 28. ledna 2016
Kdo: Bronislava Hyvnarová

Začátek přednášky je v 18 hod. Vstup volný.

Zveme vás na vyprávění Bronislavy
Hyvnarové o její letošní cestě do Tanzánie
a zvláště na ostrov Zanzibar, který je
ostrovem plným barev a vůní. Rovníkovou Afriku budete moci poznat
všemi smysly - přivonět ke koření, které se tam pěstuje, ochutnat
místní kořeněný čaj, tropické ovoce, zaposlouchat se do písní v
místním jazyce, prohlédnout si přivezené látky a předměty i
fotografie zajímavých lidí, památek a přírody.

Na závěr přednášky bude jako obvykle připravena ochutnávka.
Těšíme se na vaši účast.

Přednáška Klubu zdraví se koná ve Středisku chytrých aktivit STŘECHA,
Vrbno pod Pradědem.

Školy / Klub zdraví
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Zprávy z vrbenské radniceListárna

Zjistila jsem za Vás.

Tentokrát si odskočíme do obce Brumovice, čítající necelých 1500 obyvatel.
Do centra obce odbočíme z hlavní silnice Krnov – Opava v místní části

Skrochovice ve směru na Lichnov.

Projedeme Brumovicemi a pokračujeme přes osadu Úblo. Zhruba pět set metrů za Úblem
odbočíme vpravo na polní cestu. Asi 100 m od silnice zde byla v roce 1932 umístěna pamětní
deska Johanna Wolfganga Goetheho (*28. 8. 1749, +22. 3. 1832.) Slavný německý básník
a dramatik, uznávaný nejen v Německu, ve svém vyšším věku často navštěvoval české lázně,
Teplice, Karlovy Vary a Mariánské lázně.

Snažila jsem se na obecním úřadě v Brumovicích vypátrat, jaký vztah měl básník k této obci,
ale nezjistila jsem jiný důvod pro umístění pamětní desky na katastru obce Brumovice,
kromě toho, že v této pohraniční obci žili v té době převážně občané německé národnosti
a umístění památníku ke stému výročí úmrtí významného německého básníka zvyšovalo
prestiž obce.
Kdybyste chtěli pamětní desku vidět na vlastní oči, přesné umístění najdete na mapy.cz -
turistická mapa. Od památníku je pěkný výhled na panorama Nízkého Jeseníku.
Na internetu možná najdete zmínku, že se tady Goethe rád procházel, ale jakýkoliv vztah
k obci obecní úřad v Brumovicích nepotvrdil.

Helena Rusková

Pamětní deska - 100. výročí úmrtí J. W. Goethe

Listárna
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Zprávy z vrbenské radniceKulturní, sportovní a vzdělávací kalendář na leden 2016

4. 1. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
4. 1. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda“, 17:00–18:30, Střecha
5. 1. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
5. 1. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15–17:45, Střecha
5. 1. Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
6. 1. Počítačový kurz Excel pro středně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
7. 1. Počítačový kurz Word pro středně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
9. 1. , 16:00-22:00, Střecha

11. 1. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
11. 1. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda“, 17:00–18:30, Střecha
12. 1. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
12. 1. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15–17:45, Střecha
12. 1. Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
13. 1. Počítačový kurz Excel pro středně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
14. 1. Počítačový kurz Word pro středně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
14. 1. , 17:00, Střecha
16. 1. (důchodci), Sokolovna,

prezentace v 8:30
18. 1. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
18. 1. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda“, 17:00–18:30, Střecha
19. 1. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
19. 1. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15–17:45, Střecha
19. 1. Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
20. 1. Počítačový kurz Excel pro středně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha

21. 1. Počítačový kurz Word pro středně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
22. 1. na hudební komedii ,

pořádá Střecha
25. 1. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
25. 1. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda“, 17:00–18:30, Střecha
25. 1. , 17:30 – 18:30, Střecha
26. 1. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
26. 1. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15–17:45, Střecha
26. 1. Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
27. 1. Počítačový kurz Excel pro středně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
28. 1. Centrum Život a zdraví,

přednáší Bronislava Hyvnarová, 18:00, Střecha
28. 1. Počítačový kurz Word pro středně pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
Stálá , Střecha

Naďa Trzaskaliková, Střecha Vrbno p. P.

Výroční schůze „Hasiči Vrbno“

Vernisáž výstavy CHKO Jeseníky

Memoriál Bohuslava Rošťáka ve stolním tenise

Zájezd do Slezského divadla v Opavě Limonádový Joe

Jóga, cvičí Michaela Bártová

přednáška na téma „Salaam alaikum Zanzibar!“,

výstava obrazů výtvarnice Mileny Reissner

Kalendář akcí
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Akustické Vánoce ve Vrbně 2015

V sobotu 5. prosince 2015 se uskutečnil ve Středisku kultury a vzdělávání Vrbno - STŘECHA
první ročník Akustických Vánoc ve Vrbně. Na akci vystoupili špičkoví čeští muzikanti.

První se na pódiu objevila výborná pražská crossover rocková kapela Second Chance, včele
s půvabnou zpěvačkou Veronikou Fialovou a s kytaristou Tomášem Paulusem. Koncert na
baskytaru odehrál host kapely Richard Scheufler, jeden z nejlepších českých hráčů na basu
a muzikantů vůbec. Přibližně v polovině koncertního setu se Richard projevil i jako výtečný
zpěvák, když si sólově zazpíval dvě písničky, jen za svého doprovodu a cajónisty (bubeníka)
Tomáše Zatloukala, který odehrál s kapelou celý set.

Skupina Second Chance představila ve Vrbně pod Pradědem vůbec poprvé svůj repertoár
z alba DOTYKY v krásných akustických aranžích, kde vynikl nádherný sametový hlas zpěvačky
a hráčská zdatnost všech muzikantů. I když většina fanoušků slyšela kapelu poprvé, dokázala
si je ihned získat na svou stranu a již během vystoupení zaznívaly z publika bouřlivé ovace.

Jako druhý se, po autogramiádě obou kapel, objevil na pódiu Ladislav Křížek, Radek Reddy
Kroc a Tomáš Krauz. Láďu zastihl koncert ve Vrbně pod Pradědem v neuvěřitelné pěvecké
formě. Od začátku sázel všechny tóny jako po másle. Zazněly jeho nejznámější songy:
Kriminál, Čarovná noc, Vzdálená, Už couvám, Scházíš mi a spousty dalších. V sobotu
5. prosince 2015 se Láďa ukázal i jako neskutečný bavič, když pauzy mezi písničkami
vyplňoval vtipnými historkami a zároveň vtipně reagoval na publikum. Ladislav Křížek stále
nepatří do starého železa, kdo byl v sále, slyšel jeho profesionální výkon, ale i obou kytaristů.

Celý večer panovala ve STŘEŠE příjemná přátelská atmosféra. Tváře fanoušků i muzikantů
byly plné úsměvů. Dámy a pánové, děkujeme všem, kteří dorazili na Akustické Vánoce ve
Vrbně 2015 a pomohli nám vytvořit tak úžasnou atmosféru. Děkujeme všem muzikantům,
sponzorům, pořadatelům, fotografkám a kameramanovi.

Second Chance akusticky (foto: Kateřina Bujnochová) Ladislav Křížek (foto: Kateřina Bujnochová)

Za pořadatelský tým Akustických Vánoc ve Vrbně 2015 Bc. Milan Fišr

Sponzoři Akustických Vánoce ve Vrbně 2015:

Kultura
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Zprávy z vrbenské radniceVánoce na Zámečku Grohmann

Na Zámečku Grohmann se už po páté konal vánoční jarmark, který se uskutečnil v sobotu
dne 12. prosince. Pestrý letošní program akce pro širokou veřejnost pořádal Spolek Přátelé
Vrbenska. Celodenní program byl především zaměřen pro děti, kde v dopolední části
vystoupila divadelní společnost Arcus z Vítkova, která připravila čertovské pohádky.
Krásné vystoupení nám všem přítomným předvedly děti z obou mateřských škol z Vrbna, tím
jim všem moc děkujeme.

Odpoledním programem bavili přítomné děti dlouhonozí andělé z Cirkusu trochu jinak.
Největšímu zájmu dětí byla oblíbená vánoční dílna, krájení jablíček, psaní dopisů Ježížkovi
a kdo se nebál, mohl navštívit i Peklo s čerty v pekelné místnosti.

Kdo přišel, určitě nelitoval, bylo zde co koupit, vidět, ochutnat, prohlédnout. Závěrem večera
byla ohnivá show, ohňostroj a skupina Semtamtón.

Děkujeme Městu Vrbno pod Pradědem, starostovi P. Grossovi, pracovníkům TS města,
dětem a učitelkám MŠ Jesenická a MŠ Ve Svahu, G. Šrámkové ze Zámečku Grohmann,
V. Tomanové a Domovu seniorů v Mnichově, P. Kamenskému, J. Klíčovi, R. Darmovzalovi,
P. Krupovi, B. Opatrnému, B. Pařízkové, M. Demelovi, M. Krupovi, I. Urbánkovi, Odborové
organizaci KOVO Husqvarna s.r.o., Rybářské baště Mnichov, sklárně Tomi, všem členům
Spolku Přátelé Vrbenska, předsedovi Karlu Michalusovi a všem, kteří nám drželi palce
a pomohli připravit tuto oblíbenou Vánoční tradici.

Za Spolek Přátelé Vrbenska Petr Vráblík

Kultura
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Zprávy z vrbenské radnicePo letech práce.

Cyklistika je sport, kde výchova cyklisty trvá deset i více roků, než přijdou ty nejvýznamnější
výsledky. Tak teprve letos sklízíme plody své práce, kterou jsme začínali před deseti lety na
SG Vrbno. Těmito plody jsou dva reprezentanti ČR v cyklokrosu Lubomír Petruš a Matěj
Lasák.. Oba dva se pevně usadili
v první stovce světových
cyklokrosařů a tím také v české
r e p r e z e n t a c i . D a l š í m
úspěšným cyklistou je Petr
Hampl, který v příštím roce
bude závodit v kontinentálním
týmu SKC TUFO Prostějov.
V týmu LAWI-Author, který je na
vzestupu, se spolu na příští
sezónu sešli David Dvorský a Jiří
Petruš. V týmu KC Hlinsko spolu
s L. Petrušem také působí
Břeťa Rohel. V poslední řadě

nesmíme zapomenout na trojici
A. Lant, R. Brokeš a V.Prejda, kteří jezdí v severomoravském týmu FORMAN cycling. Jakousi
zálohu pro příští léta máme ve dvojici J. Roháček a V. Kmínek, kteří jsou prozatím v kadetském
týmu Mapei Olomouc Kaňkovský. No, a k vidění ve Vrbně je skupina mládeže trénovaná
Alenou Mlynářovou, která už letos dokázala vyhrát s pomocí několika dospělých celkové
pořadí v silniční soutěži Jesenického Šneku. Zde očekáváme žně až po deseti letech.

K výhře v Jesenickém Šneku náš tým může přidat čtvrté
místo v Českém poháru mastersv cyklokrosu a šesté
místo v silniční soutěži Moravského poháru amatérů.
Významné úspěchy zaznamenali i jednotliví závodníci.
Byla to především Hana Bučíková, která získala
bronzovou medaili na mistrovství Evropy v cyklokrosu.
Vlastik Mlynář vyhrál celkové pořadí v Českém poháru
veteránů v cyklokrosu. Jana Vyčítalová skončila na
druhém místě v silničním Moravském poháru
amatérů. Třetí byla i již zmiňovaná Hana Bučíková
v Českém poháru veteránek v cyklokrosu. Velkou
radost nám udělala i mládež, která obsadila první tři
místa jak v dívčí, tak i chlapecké kategorii. Byli to Majda
Míčková, Kačky Mlynářová a Čížková, Martin Adámek,
Vojta Kresta a David Fiálek.

A do příštího roku si můžeme jen přát, aby bylo s kým pracovat na rozvoji tohoto krásného
sportu a jeho účastníků.

acsvrbno. estranky.cz

Sport
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,,K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.“ /Victor Hugo/

Vítězové nad smrtí.

Běda tomu, kdo vyčnívá z řady:

Cyklovýlety po Česku a okolí.

Jižní Afrika:

Pravidlo pěti a pětadvaceti metrů.

… z populárně-naučné literatury

…z beletrie

1.: FELT, K.: Praha: Ottovo nakladatelství, 2014.
Příběhy sportovců, kteří se vrátili po těžkých zraněních a nemocích nejen do života, ale i do
vrcholového sportu.

2.: CÍLEK, R.: 1948-1953: pohled do zákulisí politických
zločinů. Řitka: Nakladatelství Čas, 2015.

3.: LESCHINGER, M.: Říčky: Flétna, 2013.

4.: WINDER, S.: Danubia: osobní pohled na dějiny habsburské Evropy. Praha: Knižní klub,
2015.
5.: NAZAROV, P.: Namibie, Svazijsko, Lesotho a Jihoafrická republika. Praha:
Petr Nazarov, 2015.

1.: PITRE, M.: Brno: Jota, 2015.
Román mapuje osudy mariňáků, kteří složí v Iráku jako členové ženijní čety. Jejich úkolem je
opravovat krátery po nástražných bombách, aby silnice byly bezpečné pro vojsko i místní
obyvatele..

Zprávy z vrbenské radniceKnihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v lednu

Sport / Novinky v knihovně
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2.: BERENSON, A.: Zlín: Kniha Zlín, 2015.

3.: LEHMANN, S.: Praha: Metafora, 2015.

4.: STEINBEWRG, H.: Zlín: Kniha Zlín, 2014.

5.: BAUER, J.: Brno: Moba, 2015.

6.: WORTH, S.: historický román z období války růží. Strmý pád. Praha:
Nakladatelství Brána, 2015.

7.: REEMAN, D.: Praha: Baronet, 2014.

1.: MILER, K.: (Česko): Svatojánek, 2015.
Je krásný slunečný den. Krtek je pozvaný na návštěvu. Cestou se k němu přidávají kamarádi.
Ježek, veverka, sýkorka a myška. Jen Krtek ale ví, kam všechny vede. Když přijdou na místo,
jsou mile překvapeni a navíc prožijí dobrodružství s novým hostem.

2.: FRIEDRICH, J.: Praha: BB art, 2015.

Falešný agent.

Butik Astor Place.

Mimo dosah.

Vražedná mše.

Růže z Yorku:

Než přijde smrt...

Krtek na návštěvě.

Čtyři a půl kamaráda a zrádný agent.

Do jednoho istanbulského hotelu dorazí varování, že íránské síly mají v úmyslu zabít tamního
rezidenta CIA. K vyšetřování je přizván John Wells, bývalý agent CIA. Než však ve vyšetřování
výrazněji pokročí, ukáže se, že tip byl pravdivý. Což znamená, že následující varování ze
stejného zdroje bude muset být bráno vážně.

Amanda Rosenbloomová vlastní butik Astor Place v New Yorku a její největší vášní je probírat
se hromadami retro oblečení, v nichž občas narazí na opravdový poklad. Její poslední úlovek
ale nemá podobu originálního kousku známého návrháře, tentokrát je to deník, pečlivě zašitý
v rukávníku. Číst cizí zápisky se Amandě zpočátku příčí ale postupem času ji příběh autorky
deníčku Olive zcela pohltí a nakonec jí úplně změní život.

Politický thriller amerického scénáristy je příběhem zahraničního zpravodaje, který pátrá
v Uzbekistánu po své unesené ženě.

Detektivní román z doby Václava IV. V Kutné Hoře se schází zemský sněm. Na úvod se
v chrámu svatého Jakuba koná mše, během níž je zavražděn Hynek z Lichtemburka. Nikdo
neví, kdo vraždu spáchal, jisté však je, že zlikvidovat šlechtice, a navíc v chrámu Páně, je
nepředstavitelně troufalé. Jen pár dnů nato je v nechvalně známé uličce nalezeno tělo dalšího
z účastníků sněmu, pana Břečka z Riesenburka. Nejpodivnější ovšem je, že oba mrtví krátce
před smrtí odkázali veškerý svůj majetek jakémusi Bratrstvu svatého Josefa…

Dramatický závěr vzrušující ságy z období válek růží zachycuje poslední dva roky života krále
Richarda III. Vykresluje ho jako tragického hrdinu, který se snažil vládnout všem spravedlivě

a podle práva, bez ohledu na původ. Osud si s ním krutě zahrál – vzal mu jeho nejdražší,
a nakonec i chuť žít.

Úder britské miniponorky XE.51 v týlu nepřítele, očekávajícího každým okamžikem
spojenecké vylodění v Itálii, skončil úspěchem…Ne tak již útěk britského plavidla z italského
přístavu, v němž se mu podařilo zničit německý plovoucí dok. Náhoda svedla dohromady
britské námořníky z miniponorky i britské válečné zajatce, Němce a Italy a donutila je
spolupracovat. Spolupracovat ve jménu přežití, v něž ale nikdo z nich doopravdy nevěří.

Kalle, Ferda, Štefka a Ředkvička a jejich poloviční detektiv, pes Sedmikrásek, opět hledají

… pro děti a mládež

Novinky v knihovně
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nějaký opravdický kriminální případ, do kterého by se mohli pustit. Ani náhodou by je
nenapadlo, že případ na ně čeká přímo u Štefky a Ředkvičky doma. Jejich dědečkovi totiž
falešný investiční poradce ukradl peníze – veškeré jeho úspory.

Čtrnáctiletou Audrey spolužačky krutě šikanovaly, proto ji už řadu měsíců vězní doma strach.
Lépe se cítí jen ve tmě nebo alespoň za tmavými brýlemi. Léčí se u doktorky Sarah, ale
k návratu do normálního života má stále daleko. Změna přijde nečekaně - se sympatickým

kamarádem jejího staršího bratra Linusem. Audrey totiž zjistí, že právě s ním dokáže mluvit o

svých obavách a psychických problémech jako s nikým jiným a hlavně kvůli němu se opět

odváží mezi lidi.

3.: KINSELLA, S.: Praha: BB art, 2015.

Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé

Audrey se vrací.

Zprávy z vrbenské radniceBlahopřejeme

Jan Vrbno pod Pradědem
Mikuláš Vrbno pod Pradědem
Michal Vrbno pod Pradědem

K r o p á č e k

J a n o š e c

T o m e š e k
Michaela Chytilová, MěÚ - odbor vnitřních věcí

Dne 11. ledna 2016 oslaví krásné

kulatiny náš „Velký Manitů“ a Lapka z Drakova

Všechno nejlepší a hlavně pevné

zdraví Ti ze srdce přeje

manželka Věra, dcera Monika

a syn Karel s rodinami,

Tvoje milované vnučky

Aďa, Zuzka a Markétka,

členové Spolku Přátelé

Vrbenska, přátelé,

kamarádi a známí.

Karel Michalus.

Novinky v knihovně / Společenská rubrika

„Chce to hodně nápadů s partou přátel a kamarádů.

Už teď se těšíme na duben, s čarodkami půjdem ven.

V létě si teplo rádi užijem, a začnem to rovnou Drakovem.

Dlouhá noc to završí, Maratón na ní nás potěší.

Na Silvestra k Mirkovu pramenu jdem pochodem,

a pak na sjezdovce to na pekáči z kopce rozjedem.

Je toho však mnohem víc, čím vycházíš všem lidem vstříc!”

Karle, Ty musíš pořád zdravý býti a 100 let s námi oslaviti!!!

Máme Tě moc rádi!!!
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Přijmi naše blahopřání,

do let příštích ať máš k mání

štěstí, zdraví, mnoho sil, abys tady dlouho byl

a stovku s námi oslavil.

Dne 25. prosince 2015 oslavil své krásné 84. narozeniny

z Vrbna pod Pradědem

Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví

přeje manželka Marta, dcera Hedvika

a syn Jožka s rodinami.

pan Josef Rybár

Zprávy z vrbenské radniceVzpomínáme

Květoslava Vrbno pod Pradědem
Viktorie Vrbno pod Pradědem
Marie Vrbno pod Pradědem

R u s t l e r o v á

K u r k o v á

P e ř i c h o v á
Michaela Chytilová, MěÚ - odbor vnitřních věcí

„Zastavte se na chvíli a vzpomínejte dnes, na místa kde spolu prožili,
na rodný dům, trávu a les, na lásku v níž s námi žili, na všechna místa, kde šťastni byli.

Neb oni byli ten vánek a ta voda, co přinášeli nám do života klid a mír a pokoru
a láskyplnou oporu, protože kdo ví, zda život není umíráním a smrt životem“.

V lednu 2016 vzpomeneme smutné výročí úmrtí

„Dny plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout“.
S láskou vzpomínají dcery Anežka, Marta,

Zdeňka, Anna a syn Josef.

manželů Marty a Františka

Černotových
z Vrbna pod Pradědem – Železné.

„Čas utíká a nevrací, co vzal, jen láska,
úcta a vzpomínka v srdcích zůstávají“.

Dne 7. ledna 2016 uplynou 4 roky od úmrtí
a 15. února vzpomeneme nedožitých 78 let

a 8. ledna 2016 to budou 2 roky od úmrtí

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná celá rodina.

pana Mikuláše Slivky

pana Josefa Slivky

Společenská rubrika
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„Kdo hluboko v srdcích žije, ten nikdy nezemřel“.
Dne 7. ledna 2016 vzpomeneme

4. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka

a
dne 19. března 2016 uplynou 2 roky

od úmrtí naší maminky a babičky

S láskou a úctou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

pana Rostislava Tušky

paní Jiřiny Tuškové.

„Když řekneš maminka, za život děkuješ,
i když již zemřela, stále ji miluješ“.

V loňském roce jsme vzpomněli 20 let od úmrtí
naší drahé maminky, babičky a prababičky

Stále s láskou vzpomínají synové Pepa, Jiří a Petr s rodinou.

paní Adély Hropkové
z Vrbna pod Pradědem.

„Měl jsi rád život a lidi kolem sebe, a my všichni jsme milovali Tebe.
Jen vzpomínky zůstaly na roky šťastné,
jsou v srdcích ukryté, hluboké, krásné...

Tak, jak Ti z očí zářila láska a dobrota, tak nám chybíš do konce života“.
Nikdy nezapomeneme.

V prosinci 2015 jsme vzpomněli smutné výročí úmrtí

Za celou rodinu stále vzpomínají sestry
Anežka, Marta, Zdenka, Anna, bratr Josef a družka Kristína.

pana Františka Černoty
z Bolatic.

„Jen ten, kdo ztratil, ví, kolik bolesti,
žalu a smutků zůstalo v srdcích těch nejbližších“.

Dne 26. ledna 2016 vzpomeneme 5. smutné výročí úmrtí

S láskou vzpomínají maminka a sestry Libuše a Drahomíra s rodinami.

pana Milana Burkarta
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

Společenská rubrika
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„Jen svíci hořící, jen krásnou kytici Ti na hrob dáme.
Tiše se zastavíme, tichounce se pomodlíme na tebe zavzpomínáme“.

Dne 7. ledna 2016 vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí

Vzpomíná manželka, syn Petr s Hankou,
dcera Daniela s Miroslavem, vnoučata, pravnoučata a ostatní rodina.

pana Roberta Jurčáka
z Vrbna pod Pradědem.

„Přestalo tlouci Tvé srdce znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene,
bolestí znaveno přestalo bít, nebylo léku, jímž mohlo by žít...

„Loučím se s Vámi, drazí moji milí, ruky Vám stisk již nemohu dát,
dotlouklo srdce, odešly síly, loučím se se všemi, kdo měl mě rád“.

Dne 19. ledna 2016 vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila

S láskou vzpomíná celá rodina.

paní Dana Čmelová
ze Široké Nivy.

„Tak ráda jsem pro vás žila a s vámi tady byla, vždy na tváři úsměv měla,
zlý osud nám Tebe náhle vzal. A co my za lásku Tvou Ti můžeme dát?

Jen svíčku a kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a tiše na Tebe vzpomínat“.
Dne 4. ledna 2016 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí naší milované

maminky, babičky a prababičky

Současně 14. února budeme vzpomínat jejích nedožitých 87 let.

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají syn Luděk s rodinou,

dcery Miluše a Jiřina s rodinami i se všemi vnoučátky a pravnoučátky.

paní Jiřiny Plíškové.

Společenská rubrika

„Tatínkové neumírají, jen usnou,
aby se každé ráno probudili v srdcích svých dětí“.

Dne 8. ledna 2016 vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil

S velkou láskou stále vzpomínají děti s rodinami a Bohunka.

pan Josef Slivka
z Vrbna pod Pradědem.
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„Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází“.

Dne 3. ledna 2016 jsme vzpomněli 8. smutné výročí úmrtí
naší milované maminky, manželky, babičky, tety a švagrové

„Kdo znal, vzpomíná, kdo měl rád, nezapomíná“.
Stále vzpomíná celá rodina.

paní Helgy Rybárové
z Vrbna pod Pradědem.

„Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout“.
Dne 6. ledna 2016 by se dožil 70 let

Stále vzpomínají děti Hanka a Jindřich,
bratr Jiří s rodinou, kamarádi a přátelé z Ludvíkova i z Vrbna.

pan Bedřich Pavlík
z Ludvíkova, později Vrbna pod Pradědem.

Zprávy z vrbenské radniceInzerce

Společenská rubrika / Inzerce
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Inzerce

M ě s í c e

Leden je měsíc plný ledu, únor zavolá skřivánka,

březen dá první lžičku medu, v dubnu se čistí studánka,

květen se říká podle kvítí, červen si na svět sluncem svítí,

červenec po jahodách voní, srpen si bleskem zakřeše,

v září se sejdem pod jabloní, v říjnu déšť pleská po střeše,

listopad svléká stromům šaty, v prosinci zrajou hvězdy zlatý.

(Václav Čtvrtek)
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