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V čele města stojí nová starostka –
Květa Kubíčková

Novou starostkou města je paní
Květa Kubíčková (ANO). Volba
nového starosty byla na programu
11. zasedání Zastupitelstva města
Vrbna pod Pradědem, které se
uskutečnilo v pondělí 25. ledna
v sále Střechy. Paní Kubíčková,
dosavadní první místostarostka, byla
jedinou kandidátkou na post
starostky, když návrh za koalici vznesl
Petr Kopínec (ANO) a opozice návrh
nepodala. Volba byla veřejná.
Z přítomných dvaceti členů
zastupitelstva jedenáct hlasovalo
pro, tři byli proti, šest se zdrželo
hlasování. „Těm, kteří mi věří a dali mi
svůj hlas, velmi děkuji a věřím, že ve
své práci budu pokračovat stále
nadšeně a budu volit správná
rozhodnutí. Jsem si vědoma, že po
roce ve funkci nemám ještě tolik
zkušeností, ale jsem připravena pro
město pracovat co nejlépe a učit se
nové věci. Děkuji,“ uvedla bezprostředně po svém zvolení nová starostka.

Paní Květa Kubíčková ve funkci nahradila Ing. Petra Grosse, který se z osobních důvodů

rozhodl rezignovat k 31. prosinci 2015. Své důvody objasnil veřejnosti na prosincovém
zasedání zastupitelstva města.
Nová starostka i místostarostka Ing. Pavla Müllerová jsou jako členky zastupitelstva pro
výkon funkce dlouhodobě uvolněny, místostarostka bude v čase nepřítomnosti starostku
zastupovat. Zastupitelé rozhodli o zrušení funkce druhého místostarosty. Uvolněné místo
v sedmičlenné radě města proto muselo být doplněno o jednoho člena. Zastupitel Martin
Pleva navrhl na post radního Petra Kopínce, jiný návrh nebyl podán. Nový radní byl zvolen
patnácti hlasy, pět zastupitelů včetně navrženého zastupitele se zdrželo. Ing. Petr Gross
zůstává členem zastupitelstva města.

Květa Kubíčková, rodačka z Petřvaldu u Karviné a absolventka Střední pedagogické školy
v Krnově, žije ve Vrbně p. P. od roku 1988. Mnozí občané ji znají jako kolegyni a mistrovou
z Moravolenu nebo továrny na šněrovadla, od roku 1992 pak z mateřinky na ulici Jesenické,
kterou jako ředitelka vedla až do komunálních voleb na podzim roku 2014. Je mámou tří dcer
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a raduje se z pěti vnoučat. K dětem má stále blízko a těší ji, když vidí, jak z dřívějších
předškoláků vyrůstají čestní, svědomití a úspěšní lidé. Sama každou práci vnímá jako výzvu
a v nové funkci chce obstát co nejlépe a občanům města dokázat, že Vrbno pod Pradědem je
domovem na dobré adrese.

Od letošního ledna město oceňuje skvělé počiny či zásluhy jednotlivců a týmů podle nových
Zásad pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a poděkování
rady města Vrbna pod Pradědem. Navrhnout druhé k ocenění může každá fyzická či
právnická osoba, a to v daném roce vždy do konce února. Formulář najdete na našich
stránkách www.vrbnopp.cz v sekci Město/Čestná občanství a ceny města. Pro navrhovatele,
kteří s počítačem nepracují, formulář vytiskneme. Vyplněný a zdůvodněný návrh je třeba
doručit na městský úřad osobně nebo poštou. Evidujeme už první dva návrhy pro ocenění
v roce 2016. Podle zásad se k nim vyjádří určená komise, následně rada města a případně

také zastupitelstvo.

Zveme milovníky tance a společenské zábavy na 19. ples města a městských organizací.
Uskuteční se v pátek 11. března 2016 od 19.30 hodin v Klubu Mír. K tanci a poslechu zahraje
skupina Mirabel. Předprodej vstupenek začne 22. února, zakoupit je můžete na radnici
v kanceláři 109 nebo si rezervovat místenky ke stolům (paní J. Musilová, tel. 554 795 151).

Na městský úřad přišel dopis společnosti CETIN - České telekomunikační infrastruktury, která
vlastní od června 2015 telekomunikační infrastrukturu v ČR. Ve snaze zabránit poškozování
nadzemních i podzemních sítí upozorňuje stavebníky a další subjekty na povinnost provést
opatření, aby nedošlo ke škodám například při hluboké orbě, zemních pracích, terénních
úpravách nebo při průjezdu zemědělské nebo stavební techniky s nesklopenými součástmi
zasahujícím do výšky. Mezi základní opatření patří to, že si lidé před začátkem prací vyžádají

Návrhy na ocenění jednotlivců či týmů lze podávat do konce února

Chystejte plesové róby, městský ples se blíží

Pozor při zemních pracích, zjištění sítí nabízí jejich správce
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vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí. Společnost CETIN je připravena toto
vyjádření poskytnout zdarma, stačí se s žádostí obrátit přes internetové stránky společnosti
www.cetin.cz.

Někteří příznivci rybaření si navykli jezdit pro rybářský lístek na městský úřad do Bruntálu, to
ovšem nemusí. Rybářský lístek mohou získat ve Vrbně pod Pradědem, u vedoucí finančního
odboru MěÚ Ing. Jitky Steinerové. Stačí přinést starý rybářský lístek nebo osvědčení o složení
zkoušky a občanský průkaz. U nezletilých dětí je potřebný doprovod zákonného zástupce.
Výše správního poplatku se odvíjí od délky platnosti průkazu, tedy 100 Kč na jeden rok,
200 Kč na tři léta a 500 Kč na deset let. Děti do 15 let platí polovinu.

Od pondělí 18. ledna 2016 mohou spolky, sportovní kluby a další organizace, případně

individuálně občané, podávat žádosti o dotace na rok 2016. Město vyhlásilo tři dotační
programy (usnesení zastupitelstva č. 140/10/2015). První je určen na podporu činnosti
spolků a dalších neziskových organizací a je zde alokována částka k rozdělení ve výši 100 tisíc
korun. Dotace směřuje k podpoře aktivit v oblasti zájmové činnosti, práce s mládeží, na
obnovu, zachování a rozvíjení lidových tradic a společenského života ve městě. Jedná se
o neinvestiční dotaci.

Druhý okruh na podporu kulturních a společenských akcí má vyčleněnu částku 400 tisíc
korun. Žadatelé mohou dotaci využít na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečení
kulturních a společenských akcí určených pro širokou veřejnost a spojených s propagací
města.

Třetí program na podporu sportovních organizací a akcí může už druhým rokem rozdělit dva
miliony korun.

Žádosti se podávají do 31. května, u sportovních aktivit jen do 30. dubna, a to na
předepsaných formulářích, které jsou k dispozici na internetových stránkách města. Můžete
se také osobně obrátit na Ing. Jitku Steinerovou (tel. 554 795 117) a formuláře v papírové
podobě si vyzvednout na finančním odboru. Upozorňujeme žadatele, aby s žádostmi
o dotace zbytečně neotáleli, alokované částky jsou skutečně konečné.

Jak jsme vás informovali, město nabízí k pronájmu prostory bývalého sportovního gymnázia.
O objekt bývalé mateřské školy na Žižkově ulici už se uchází několik žadatelů, ve školní
budově gymnázia je zatím schválen pronájem jednoho celého patra a několika místností.
O objekt bývalých jeslí na Jesenické už radní rozhodli na 26. zasedání, když jej získala
žadatelka, která zde chce rozvíjet služby pro rodiny s dětmi. Informace o pronájmu
nebytových prostor v objektu bývalého gymnázia zájemcům poskytne Ing. Miloš Lasota,
tel. 554 795 154, Mobil: 775 151 818, e-mail: milos.lasota@vrbnopp.cz.
Ceny pronájmu schválené radou města 2. prosince 2015:

tělocvična 100 Kč/hod
posilovna 150 Kč/hod
spinning 5 000/měsíc

Rybářské lístky vydáváme žadatelům i ve Vrbně

Žádosti o dotace na rok 2016 už se vrší

Město stále nabízí k pronájmu volné prostory bývalého gymnázia

·
·
·
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Zima ukázala svou tvář v noci na pondělí 25. ledna

Kvalitní výrobky budou již posedmé soutěžit o titul Regionální potravina
Moravskoslezského kraje

Pondělní ráno přineslo déšť a ledovku, ta pokryla město a velmi ztížila lidem cestu do práce či
do školy. Většina chodníků se stala jen obtížně schůdných, hned dvě pracovnice našeho
úřadu při cestě do práce na ledu spadly a zranily se. Jak informoval ředitel TECHNICKÝCH
SLUŽEB VRBNO s.r.o. Zdeněk Valenta, v ulicích byla nasazena veškerá technika, ovšem
účinnost inertního posypu i soli byla nízká. V mrznoucím dešti se posypový štěrk rychle
obaluje ledem, déšť smývá sůl z již ošetřených ploch. Do některých ulic v kopcích se zrána
technika technických služeb ani nedostala. Mimořádná situace žádá trpělivost lidí a hodně

rozvahy. Pokud silnice a chodníky pokryje ledová krusta, je dobré zvážit, zda vůbec vyjít ven
a raději počkat, až nebezpečí pomine. Meteorologové předpovídají, že také únor ještě
přinese mrazy a sněžení.

Mgr. Alena Kiedroňová, odbor vnitřních věcí MěÚ Vrbno p. P.
Foto: Patrik Locku, Archív Ski Arény Vrbno

Městský úřad Vrbno pod Pradědem obdržel informace, týkající se 7. ročníku soutěže
o značku Regionální potravina Moravskoslezského kraje. Soutěž zastřešuje Ministerstvo
zemědělství a Moravskoslezský kraj. Pravidla pro udělení značky Regionální potravina
Moravskoslezského kraje jsou zveřejněna na www.regionalnipotravina.cz. Přijímání
přihlášek končí 1. dubna 2016 a hodnocení přihlášených potravinářských výrobků proběhne
5. května 2016.

Patrik Locku, IT pracovník MěÚ Vrbno pod Pradědem

Když zima, tak raději na sjezdovce, než na ledovce v ulicích. Po týdnech čekání se v prvním lednovém
týdnu rozjel vlek ve Ski Aréně Vrbno a lyžovalo se tady i večer při osvětlení. Snad ve Vrbně budeme
lyžovat ještě v únoru a březnu…
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Vážení občané a obchodní partneři.
Vzhledem k převodu střediska Vodovodů a kanalizací na TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO
(dále jen TSV) si Vám dovolujeme předložit nejdůležitější informace pro hlášení havárií,
odečtů a o provozních dobách a kontaktech.

V druhé polovině ledna jste obdrželi vyúčtování vodného/stočného za 4. čtvrtletí 2015 spolu
s informacemi o placení faktur, o kontaktech a o hlášení odečtů. Protože došlo k převodu
všech pohledávek a závazků, upozorňujeme, že i předešlé dlužné částky je potřeba hradit na

s.r.o.
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TSV. Pro potřeby občanů jsme rozšířili pracovní dobu ekonomického úseku.

-bankovním převodem na č.ú., uvedeném na faktuře
-složenkou, jež je součástí zaslané faktury
-hotově na ekonomickém úseku TSV-Jesenická 205, Vrbno v pracovní dny-tel. 554 751 601:

PO + ST 6:00 - 15:00
ÚT, ČT, PÁ 6:00 - 14:00
polední přestávka 11:30 -12:30

Vzhledem k tomu, že fyzické odečty jsou časově náročnou prací, bude pro období
čtvrtletních odečtů středisko VaK posíleno o další pracovníky, kteří na základě pověření
budou odečty provádět. Odečty budou fyzicky probíhat 4x ročně. Pokud nebude našemu
pracovníkovi umožněn přístup k vodoměrům, pak se bude postupovat jako doposud.
Do schránky bude odběrateli vložen odečítací lístek k vyplnění a tímto, případně dalším
způsobem, nahlásí stavy vodoměrů do 5. dne následujícího měsíce po skončení čtvrtletí.

554 751 504 (i záznamník)
603 807 819 jen SMS
554 751 601 ekonomický úsek v pracovní dny
do schránky na úpravně vody, do schránky na TSV, Jesenická 205, Vrbno

V případě, že nám nebude znám odečet vodoměru, pak bude výpočet odběru proveden
průměrem daného odběrného místa. Reklamace přijímá ekonomický úsek v provozní době

osobně nebo telefonicky a dále písemně: tel. 554 751 601 p. Bartoňková
, p. Machetanzová

Na ekonomický úsek hlásí odběratel také všechny změny uzavřené smlouvy. Smlouvy, jež

byly uzavřeny Městem Vrbno pod Pradědem s odběrateli vodného/stočného přechází na
TSV. V rámci doplnění a upřesnění údajů, uváděných ve smlouvách, jak ukládá Zákon
o vodovodech a kanalizacích, si dovolíme odběratelům (občanům a podnikatelským
subjektům) v průběhu prvního pololetí r. 2016 zaslat nový návrh Smlouvy o dodávce pitné
vody a o odvádění odpadních vod s průvodním vysvětlujícím dopisem. Do doby uzavření
nové smlouvy tedy platí v plném rozsahu smlouva stávající.

Ondřej Brindza tel. 554 751 504
provozní doba PO-PÁ 6:30 – 14:30

603 807 819 24 hodin denně

tel.: 554 751 504
tel.: 554 751 476

Další informace rádi poskytneme osobně či telefonicky a také je naleznete na našich
www.tsvrbno.cz.

TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., Zuzana Machetanzová

MOŽNOSTI PLATEB FAKTUR

ODEČTY

Hlášení odečtů:

STŘEDISKO VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Provozní technik:

Hlášení havárií VaK:
Úpravna vody:
Čistírna odpadních vod:

odecet.vodomeru@seznam.cz

bartonkova@tsvrbno.cz machetanzova@tsvrbno.cz

ondrej.brindza@seznam.cz
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Činností hasičů z Vrbna p. P. v roce 2015 bylo mnoho

Výjezdová jednotka hasičů z Vrbna pod Pradědem, která je zařazená
v kategorii JPO II/2, má 28 členů. V průběhu roku 2015 byla provedena jak
praktická odborná příprava, tak teoretické školení ze širokou škálou
zaměření. Mezi tyto řadíme školení dýchací techniky, radiového spojení,
zdravotnické přípravy, zásahy u dopravních nehod, chemické havárie
a spousty jiných.

Bylo vysláno několik členů jednotky do hasičské školy v Jánských Koupelích. Tři členové
absolvovali kurz specialistů ochrany obyvatelstva a dva členové se účastnili kurzu na získání
způsobilosti pro práci s motorovou pilou. Jeden člen vrbenské jednotky navštívil
instruktážně metodické zaměstnání v Mladé Boleslavi, kde se seznámil s konstrukcí
a bezpečnostními prvky vozidel Škoda auto. Díky faktu, že je naše jednotka předurčena pro
práce při dopravních nehodách, se členové účastnili mnoha výcviků. Vždy se jednalo
o problematiku vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Školení tohoto druhu se
odvíjelo v praktické rovině, a sice samotnými vyprošťovacími pracemi na nachystaných
vracích, kde jsme procvičili práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízením a první pomoc při
dopravní nehodě, dále jsme prováděli mnoho ukázek techniky a činnosti.

Dalším výcvikem byla záchrana osob a zvířat ze zamrzlé vodní plochy. Místem konání byl areál
rybníků ve Vrbně p. P.. Námětem cvičení bylo vytažení osoby, která se propadla do rybníku
a nemůže se vlastními silami dostat zpět na břeh. Hasiči cvičili všechny možné způsoby
záchrany.

V měsíci červnu vyrazilo družstvo lezců naší jednotky na výcvik do obce Milovy v Čechách.
Instruktorem cvičení byl člen Horské služby, který předal hasičům cenné rady a zkušenosti na
skalách. Cvičil se pohyb ve skalnatém prostředí a také možná činnost při záchraně osob.

Nedílnou součástí výcviku jednotky je i činnost požárního sportu, na kterém se podílí členové
jednotky. V rámci této činnosti dosahujeme velmi pěkných výsledků.

Dále bylo uspořádáno cvičení v areálu společnosti Husqvarna Manufactoring. Námětem byl
požár v nástrojárně společnosti. Také se hasiči podílí na pořádání mnoha akcí v našem městě
a některé jsme v roce 2015 pořádali (dětský den s večerní zasahavou, soutěž v požárním
sportu).

Všechna tato cvičení a školení mají pouze jeden důvod, a to být co nejlépe připraveni na
reálné zásahy. V roce 2015 jsme zasahovali u 130 událostí v našem městě i mimo něj. Z čehož

bylo 16 požárů, 10 dopravních nehod, 95 technických pomocí různého druhu - řezání
spadlých stromů, odchyt nebezpečného hmyzu, otevírání uzavřených bytů aj., dále u 2 úniků

nebezpečných látek a 7 ostatních zásahů, jakými jsou záchrana osob a zvířat z výšky, hloubky
či vody.

Naše jednotka disponuje šesti požárními automobily. Jedná se o CAS 24 Tatra 815, CAS 32
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Z činnosti policie
ČR Vrbno pod Pradědem

Tatra 815, CAS 16 Praga V3S, Požární plošinou o dostupné pracovní výšce 20m, dopravním
automobilem VW Crafter a osobním automobilem Škoda Fabia. Je třeba konstatovat, že se
během roku provádí na všech zmiňovaných automobilech pravidelná údržba či opravy všeho
druhu, tak aby nedošlo k omezení akceschopnosti jednotky. Největší problém ve vozovém
parku vnímáme u požární plošiny, která slouží hasičům více jak 40 let a zub času se již
znatelně projevuje. Tato technika je již v řešení a hledají se vhodné možnosti na obměnu.

Během roku 2015 se udělalo spoustu důležitých kroků a práce na přípravě realizace projektu
výstavby nové hasičské zbrojnice. Na začátku roku proběhla schůze vedení města, kraje
a hasičů a zde padlo rozhodnutí k vypracování nové projektové dokumentace s umístěním
budovy vedle benzinové pumpy na městském pozemku. Ihned poté se rozběhly práce
a v těchto dnech se blíží projektová dokumentace do finální podoby a tato bude zakončena
stavebním povolením. Finanční zajištění na první fázi akce již zastupitelstvo města schválilo
v rozpočtu města na rok 2016. Moc si tohoto rozhodnutí Vážíme a pevně věřím, že tato akce
se již opravdu po mnoha letech příprav blíží do zdárného konce a hasiči budou mít potřebné
zázemí pro svoji činnost.

Rád bych poděkoval vedení města za kladný přístup k hasičské činnosti,což zejména vede ke
kvalitnímu zabezpečení občanů města.

Poděkování patří také panu řediteli hasičů územního odboru Bruntál panu Ing. Jiřímu
Patrovskému, který je jednotce hasičů z Vrbna nápomocen při plánování či prosazování
našich potřeb a dále je přenáší na vedení kraje a krajských hasičů.

Bc. Ondřej Chalupa, velitel JSDH

Nehodovost

Vloupal se do restaurace a vzal prázdné krabičky od cigaret

Dopravní policisté řešili v průběhu víkendu sedm nehod, při kterých se lehce zranily dvě

osoby. Hmotná škoda přesáhla 600 tisíc korun. Řidiče potrápila také zejména namrzlá
vozovka.
Mezi obcí Vrbno pod Pradědem a Andělská Hora v sobotu 9. 1. 2016 v 18:35 hodin jel 22letý
muž s vozidlem Volvo a v mírném stoupání při průjezdu prudké pravotočivé zatáčky dostal na
mokré komunikaci smyk, který nezvládl. Vyjel do protisměru, kde se čelně střetl
s protijedoucím vozidlem Ford. Při nehodě utrpěly dvě osoby lehké zranění. Způsobená
škoda činí 200 tisíc korun.

Vrbenští policisté prověřují vloupání do restaurace v Karlovicích. Prozatím neznámý pachatel
vnikl z neděle 10. na pondělí 11. 1. 2016 do objektu pohostinství, který prohledal. Odcizil
prázdné krabičky od cigaret. Škoda vznikla poškozením, a to ve výši tisíc korun.
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Schoval se do úložného prostoru v posteli

Nehodovost

Vloupání do hotelu

V Břidličné na konci minulého týdne vypátrali a zadrželi rýmařovští policisté celostátně

hledaného 18letého mladíka, který byl podezřelý z násilné trestné činnosti a byl v pátrání od
poloviny července 2015. Hledaný mladík se schovával před policisty v bytě rodičů v úložném
prostoru postele. Při zadržení kladl aktivní odpor a policisté museli použít donucovací
prostředky. Ke zranění osob nedošlo.
V den svého zadržení si také vyslechl od policejního komisaře obvinění ze zvlášť závažného
zločinu loupeže. Je mu kladeno za vinu, že v druhé polovině roku 2015 se měl dopustit
loupežných přepadení ve Vrbně pod Pradědem a v Břidličné. Před jednou z loupeží měl
napadnout přítomné hosty restaurace.
V rámci prověřování se mladík doznal také k další násilné a majetkové trestné činnosti
v okrese Bruntál. Trestní stíhání je vedeno vazebně. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody
do výše deseti let.

O víkendu řešili dopravní policisté pět nehod, při kterých došlo k jednomu lehkému zranění.
Hmotná škoda přesáhla 800 tisíc korun. Jedna nehoda byla pod vlivem alkoholu a další řidič
jel s vozidlem v zákazu řízení.
V sobotu 16. 1. 2016 v 3:00 hodin na parkovišti ski areálu v Andělské Hoře 24letý řidič vozidla
Škoda nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem a přední částí vozidla narazil do
zaparkovaného vozidla Peugeot, které se posunulo a narazilo do dřevěné chatky. Řidič
z místa nehody ujel, aniž by věc oznámil. Následným šetřením vrbenští policisté vozidlo
i řidiče vypátrali. Dechová zkouška u něj vykázala pozitivní hodnotu, která přesahovala
1,5 promile. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz. Nyní je podezřelý z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky.

Ve stejný den po 6:00 hodině mezi obcemi Heřmanovice a Vrbno pod Pradědem jel 27letý
muž s vozidlem Audi a při jízdě usnul. V pravotočivé zatáčce vyjel na sněhem pokryté
komunikaci za levý okraj, kde narazil do stromu. Z místa nehody utekl a majiteli automobilu
pouze telefonicky oznámil, že má nabourané vozidlo. Majitel policistům následně sdělil, že
vozidlo svěřil známému do opravy a v sobotu si ho měl vyzvednout. Policisté v dopoledních
hodinách ve spolupráci s kolegy ze Zlatých Hor řidiče vypátrali a také zjistili, že má vysloven
zákaz řízení a to až do října 2017. Je podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání.

Několika násobně vyšší škoda poškozením, než samotnou krádeží, vznikla majitelům hotelu
v Ludvíkově. Prozatím neznámý pachatel násilně vnikl v době od 20. do 21. 1. 2016 do
objektu hotelu, kdy se dostal až do recepce a odcizil přes 10 tisíc korun. Poškozením však
způsobil škodu nejméně ve výši 140 tisíc korun. Vrbenští policisté zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinů krádeže a poškození cizí věci.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková
skupina tisku a prevence Bruntál

Zprávy z organizací
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Středisko kultury a vzdělávání
ve Vrbně pod Pradědem

upozorňuje zájemce o studium
dalšího, již

8. cyklu Univerzity volného času,
že studium bude zahájeno 11. února 2016

Podmínky studia zůstávají i pro 8. cyklus stejné:
Místo konání: Středisko kultury a vzdělávání, Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem
Výuka: čtvrtek 2x za měsíc, 16:00 – 18:00 hod
Termín realizace: únor – květen 2015
Podmínky přijetí:
Ø dosažení věkové hranice minimálně 50 let
Ø vyplnění přihlášky a doručení na adresu: Středisko kultury a vzdělávání „Střecha“, Ve svahu

578, 79326 Vrbno pod Pradědem paní Naděždě Trzaskalikové, tel. 554 295 195, mobil
605 291 147

Ø zaplacení poplatku ve výši 500,- Kč nejpozději v den zahájení
dne 11. 2. 2016 před 16:00 hodinou.

Harmonogram přednášek 8. cyklu Univerzity volného času únor - květen 2016:

11. 2. - Sociologie – socializace ve stáří, společnost a starší lidé, sociální péče, dějiny,
představitelé, konflikty, mezilidské vztahy a postmoderní společnost.
Přednáší Mgr. Zdeněk Hons, lektor Masarykovy univerzity Brno

25. 2. - Bezpečnost na železnici – přejezdy, mimořádné události na trati atd.
Přednáší Bc. Milan Fišr, absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

10. 3. - Přírodní bohatství Jesenicka – co zdejším lidem dalo a vzalo
Přednáší Mgr. Michaela Kollerová, historička, Vlastivědné muzeum Jesenicka

24. 3. - Hrady a zámky na Jesenicku
Přednáší Bc. Milan Rychlý, archeolog, Vlastivědné muzeum Jesenicka

7. 4. - Feng Shui v obydlí aneb zdravé a příjemné bydlení
Přednáší Dana Luňáková, lektorka spolku HEDA Bruntál

21. 4. - Život s toulavýma botama pokračuje
Cestovatelské vyprávění Marie Rampulové z Vrbna p. P.

5. 5. - „Vaše Dana Medřická“ – o setkáváních nejen s paní Medřickou, ale i s jejími
blízkými, přáteli a milovanými kolegy
Beseda s autorkou knihy Bohumilou Spisarovou

19. 5. - Závěrečný výlet – bude včas upřesněno
Naďa Trzaskaliková, organizační pracovník UVČ

Zprávy z organizací
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Zprávy z organizací
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Zprávy z organizací

S T Ř E C H A vyhlašuje nové počítačové kurzy

1.KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY bude zahájen v pondělí 22. 2. 2016, výuka bude probíhat

od 16:00–17:30, 1x týdně. Celkem 15 kurzů. Cena kurzu 500 Kč (materiály v ceně).

2.KURZ PRO POKROČILÉ bude zahájen ve čtvrtek 25. 2. 2016. Výuka bude probíhat

od 16:00–17:30, 1x týdně. Celkem 15 kurzů. Cena kurzu 500 Kč (materiály v ceně).

3.GOOGLE FAMILY kurz zaměřený na majitele, který pracuje/chtěl by pracovat s mailovým
účtem u Googlu – gmail.com. a poznat další služby jako: Google+, Chrome, Google drive, Hangouts,

YouTube, Picasa, Google Earth. Kurz bude zahájen v pátek 26. 2. 2016 (13:30–15:00),
celkem 10 kurzů, cena 350 Kč (materiály v ceně).

4.ÚPRAVA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE v PICASA – kurz začne ve středu 24. 2. 2016
(vždy od 16:30–18:00) a bude zaměřen na úpravu Vašich digitálních fotografií v programu Picasa. Na

kurzu se naučíte fotky: oříznout, vyrovnat, zrušit červené oči, vyretušovat, zobrazit fotku přes různé
filtry, vytvořit fotokoláž, vytvořit filmovou prezentaci, …. Ukážu Vám, kde můžete své upravené fotky

na Internetu zdarma prezentovat. Celkem 10 lekcí. Cena za kurz činí 350 Kč (materiály v ceně)

Obecná obsahová náplň prvního a druhého kurzu

Úvod: software a hardware. Základní/pokročilé nastavení počítače. Seznámení s operačním

systémem. Správa souborů, vytváření složek, kopírování, přesouvání a orientace na ploše Windows.

Seznámení s ovládacími panely. Nastavení pro snazší práci s počítačem.

Internet: trocha historie. Vyhledávání na Googlu, Seznamu. Mapy, vyhledávání MHD. Oblíbené

položky, historie.

Textový editor: psaní textů, formátování textu, číslované seznamy, odrážky, kontrola pravopisu,

práce s obrázky, nastavení tisku a mnoho dalšího.

Komunikační nástroje: práce s mailem (s tím související netiketa), Facebook a mnoho dalšího.

MS Excel: psaní do buněk, formátování, vytvoření tabulky, základy vytváření vzorců SUMA, MAX,

MIN, KDYŽ atd., grafy a jejich možnosti, nastavení tisku a mnoho dalš ího.

Součástí každé lekce je průběžné opakování, praktická cvičení, samostatná práce, otázky
a odpovědi. Výše uvedený obsah kurzu je rámcový a bude př izpůsobován dle schopností,
přání a potřeb skupiny. Důraz je kladen na praktické zvládnutí dovedností a jejich využití
pro samostatnou práci.

Přihlášky do kurzů se přijímají do 19. 2. 2016:

1. telefonicky 554 295 195, 732 321 700

2. na mailové adrese info@strecha-vrbno.cz

3. osobně ve Střeše

4. lektor všech tří kurzů: Mgr. Jakub Rybár
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Zprávy z vrbenské radniceZŠ Vrbno informuje

Krajský přebor škol v šachu
14. ledna 2016 se družstvo našich žáků zúčastnilo krajského přeboru škol. Mezi čtrnácti
nejlepšími školními družstvy z celého kraje se družstvo ve složení Karolína, Pavel, Filip,
Martin a Dominik umístilo ze čtrnácti družstev na osmém místě. Před námi byly pouze školy
z Frýdku-Místku, gymnázia z Orlové, Havířova a ZŠ z Opavy.
I letos tak naše škola obhájila své postavení z minulých let a potvrdila výsadní postavení
družstva naší školy na okrese.
Doufáme, že v příštích letech nahradí odcházející žáky zdatní nástupci, kteří se již nyní
prezentují na jiných soutěžích. Jejich výkony budeme moci také sledovat i doma, a to:

,
kdy ve STŘEŠE od 9:00 hod. bude konat

za předpokládané účasti šedesáti hráčů od šesti do patnácti let. Všichni zájemci o šachovou
hru a výkony našich dětí jsou srdečně na tuto akci zváni.

Více na
ZŠ Vrbno pod Pradědem

20. února 2016

Velká cena Vrbna pod Pradědem mládeže
se

www.zsvrbno.cz

Zprávy z organizací/ Školy
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Školy

Mezi školáky
V úterý 19. 1. 2016 zavítaly do základní školy děti z vrbenských mateřských škol. Učitelé se
svými žáky pro ně připravili ukázku z běžného vyučování, hudební aktivity i tělesnou
výchovu. Hlavní program spočíval v simulaci zápisu do 1. Třídy. Nakonec děti z MŠ posvačily
ve školní jídelně a po fotografování se s námi rozloučily. Akce byla připravena pro
předškoláky, kteří přijdou v pátek nebo sobotu k zápisu do 1. třídy. Děkuji učitelům, kteří akci
připravili, jejich pomocníkům z řad školního parlamentu a také učitelkám MŠ za spolupráci.

L. Šajerová
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Školy

Krajský přebor mládeže v rapidu
V sobotu 9. ledna proběhlo v Ostravě již třetí kolo "Krajského přeboru mládeže v rapid
šachu". Turnaje se zúčastnily Karolína a Kateřina Remešovy. Obě shodně ve své kategorii
obsadily čtvrté místo. V průběžném pořadí celého seriálu Grand Prix po třech odehraných
turnajích je Karolína na druhém místě a Kateřina se dělí o čtvrtou příčku.
Ať se jim stejně daří v dalších kolech Grand Prix.

Ivan Hába

Volejbal pro všechny
Na konci roku proběhl v tělocvičně ZŠ největší volejbalový turnaj smíšených družstev
složených jen z hráčů Vrbna a okolí. Ve třinácti vyrovnaných utkáních, plných bojovnosti,
elánu a nadšení čtyřicet dva účastníků prokázalo i značné volejbalové umění. Své kvality
prokázali jednak ti, kteří se s volejbalem kamarádí jen pár let, ale i hráči, kteří mají zkušeností
na rozdávání.
Celá akce se vyznačovala kamarádskou pohodou, nepostrádala napětí a potvrdila, že
volejbalem se lze bavit v každém věku.
Všichni si užili příjemný den a mnozí i zavzpomínali na své začátky, kdy jako děti základní školy
začínali s prvními volejbalovými krůčky.
Poděkování patří tedy všem za pohodový přístup, ale hlavně těm, kteří již několik desítek let
seznamují děti s tímto krásným sportem a díky kterým dovednosti získané před mnoha lety
umožnily všem prožít příjemný den a jejichž práce je zárukou, že i v roce 2016 se volejbalem
Vrbno bude bavit dál.

To všem přejí pořadatelé.
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Školy

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

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

Prosinec [mm] 24,4 0 15,9 16,3 17,4 8,5 28,5 33,2 49 13,2 32 21,4 12

Leden do 23.

den hodina hodnota

teplota max 10.1 1:45 4,4 °C

min 3.1 7:07 -16,6 °C

rychlost větru 12.1 8:52 5,8 m/s

náraz větru 12.1 8:43 12,5 m/s

srážky měsíční 6,6 mm

za den 6.1 1,6 mm

za hodinu 6.1 11:00-12:00 0,8 mm

Prosinec

den hodina hodnota

teplota max 27.12 11:40 13,3°C

min 31.12 23:59 -10,1°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
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za ZŠ Vrbno p. P. Mgr. Pavel Remeš, Ph.D.

Školy
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Zprávy z vrbenské radniceZŠ a MŠ Karlovice informuje

1. místo na Olympiádě v německém jazyce
V pátek 15. ledna 2016 se konalo okresní kolo Olympiády v německém jazyce ve Středisku
volného času v Krnově. Zastoupení jsme měli ve dvou kategoriích, ve kterých jsme získali
krásná umístění: Aleš Pěgřim kategorii I. A (7. třída) vyhrál a Anna Provazová skončila na
krásném 3. místě, Alex Scheffler v kategorii II.A (8. - 9. Třída) získal 2. místo a postupuje do
krajského kola, které se koná v březnu v Ostravě, Agáta Rokosová se umístila na 4. místě.
Našim žákům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. Navázali tak na
úspěchy svých předchůdců, kteří nás reprezentovali i v celostátních kolech jazykových
soutěží. Ing. Jaroslava Schefflerová

Vánoční hopsání

Školy
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Již počtvrté jsme se sešli v tělocvičně a společně si zasoutěžili o nejlepší třídu v přeskoku přes
švihadlo. Celých 40 minut se všechny třídy snažili překonat loňský rekord, který byl 24 248
přeskoků. A že se nám to letos podařilo! Na letošním Vánočním hopsání jsme udělali celkem
30 167 přeskoků!

Gratulujeme všem k jejich výkonům!
Mgr. Martina Brachtlová

Připravujeme: Zápis do první třídy 4. 2. 2016 od 15:00 do 17:00
Maškarní bál 27. 2. 2016 od 15:00 do 17:00
Lyžařský výcvik mateřské školy

Zprávy z vrbenské radniceNa návštěvě v základní škole

Blíží se zápis dětí do základní školy. Většina neví, co je čeká. Základní škola ve
Vrbně pod Pradědem pozvala naše budoucí školáky, v rámci spolupráce, na
takovou malou exkurzi školou.

Navštívili jsme třídu paní učitelky J. Sztukové, kde nám děti zahrály
zajímavou dramatickou scénku na téma „ZÁPIS“. Nakoukli jsme do opravdické vyučovací
hodiny jazyka českého i matematiky k paní učitelce H. Strouhalové. Žáci nám předvedli, jak
se učí ve škole. Naše děti sledovaly výuku doslova bez dechu. V hudebně jsme si prohlédli
různé instrumentální nástroje. Většinu známe z naší mateřské školy, ale i přesto jsme si na ně

rádi zahráli. Také jsme se pochlubili zpěvem některých písní.

Nejvíce nás však zaujala tělocvična. Tahle místnost nám v mateřské škole chybí. Protáhli
jsme naše těla na různých stanovištích, zahráli jsme si florbal i košíkovou.
Na závěr nás čekalo milé překvapení ve školní jídelně. Ovocná svačinka s chutným džusem
všechny občerstvila a posilnila.

Informace k zápisu si děti odnesly v podobě malého dárečku „papírové aktovky“.

Chtěli bychom poděkovat p. zástupkyni L. Šajerové a M. Šajerovi i ostatním pedagogům za
velmi pěkně připravený program pro naše děti.

H. Machetanzová, MŠ Jesenická

Školy
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ZTRATILI SE SNĚHULÁCI …

Dětem z MŠ Ve Svahu se zčista jasna ztratilo třicet krásných sněhuláků,
které si vyrobily a pojmenovaly. Zůstalo po nich jen pár stop ve sněhu,
které směřovaly do města.

Prosíme, pomozte nám s hledáním našich sněhuláků!
Výsledky svého pátraní doručte do školky VE SVAHU nejpozději

do rána 22. 2. 2016.

Náležitosti pátrací listiny:
- jména nalezených sněhuláků s čísly a místy nalezení,
- jméno a příjmení „pátrače“ a kontakt.

Na všechny úspěšné „pátrače“ čeká odměna. Děkujeme za
pomoc s hledáním.

Mgr. M. Vinklarová

MASOPUSTNÍ  PRŮVOD
Ve čtvrtek 4. února v 9:30 vyrazíme od školky na obchůzku městem.

Srdečně zveme ostatní příznivce veselí a zábavy, aby se k nám v maskách připojili!

Školy
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Klub zdraví / Spolky

Zprávy z vrbenské radniceZpráva o činnosti PSMV v roce 2015

V minulém roce jsme trochu zmírnili tempo, odzpívali jsem „jen“ 21 koncertů. Z nich byla pro
náš sbor dominantní a nejvýznamnější účast na 7 koncertech: na celodenním setkání sborů

z celé České republiky „ Svátky písní Olomouc“ jsme získali 3 stříbrné medaile v kategoriích:
Smíšené sbory dospělých, Církevní a duchovní hudba a Limitovaný nácvik neznámé skladby.
Nejen medaile, ale i kladné hodnocení přísné odborné poroty nás opět kvalitativně posunulo
o velký kus dopředu.

V rámci našich pravidelných „Letních koncertů“ se vydařilo spojení našeho sboru
s cimbálovou muzikou „Rochus“ ze Zlatých Hor.

V září byl úspěšný II. Benefiční koncert, výtěžek jsme věnovali na opravu vrbenského kostela.
Pozvání přijal známý Spirituál kvintet, který slavil 50 let svého trvání. Posluchači i ze širokého
okolí odcházeli nadšeni.

Důležitý byl i náš samostatný koncert „Duchovní hudby Krnov 2015“, za který jsme obdrželi
od Unie pěveckých sborů v Ostravě poděkování za úspěšnou reprezentaci regionu.

Vrbenský“XXI. Mezinárodní Festival pěveckých sborů “si své místo mezi příznivci a mezi
pěveckými sbory celé Moravy už vydobyl.

Závěr roku patřil Adventním a Vánočním koncertům v Bruntále, Malé Morávce a ve Vrbně.
Začátkem ledna 2016 jsme uvedli Tříkrálový koncert v Senici na Hané.

Nemohu opomenout pro náš sbor smutnou událost. Na jaře nás náhle navždy opustila
dlouholetá členka sboru Andělka Janová, náš „anděl strážný“.

I když za těmito úspěchy je hodně práce (což by mohlo odradit případné zájemce o sborový

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

TAJNÁ  PŘÁNÍ  MUŽE A ŽENY

KDY: čtvrtek 18. února 2016
KDO: Oldřich Wagenknecht

Přednáška se zabývá lidskými vztahy, které jsou nejvyšší kvalitou
v lidském životě. Na rozdíl od zvířat, kde jsou párová soužití záležitostí
instinktů nebo pudů, člověk je bytostí od základu vztahovou a bez
harmonických vztahů postupně strádá a někdy i předčasně umírá.
V přednášce autor pojednává o typických i atypických procesech, které v současné době

způsobují rozvrat ve vztazích a vztahy, zvláště v rodině s dětmi nejvíce narušují a ukazuje na
to, jak je jim možno čelit a narušené rodinné vztahy revitalizovat.

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. Začátek přednášky je v 18 hod. Vstup volný.
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zpěv), najdeme si čas na zábavu. Věřte, že je mezi námi dost vtipálků, kteří nás pobaví
a rozesmějí. Přijďte mezi nás, rádi přivítáme muže i ženy a přesvědčíte se sami, že máme
vtipného i pana dirigenta.

V souvislosti s hodnocením naší činnosti děkujeme Městskému úřadu a také všem
sponzorům v našem městě za jejich finanční podporu., bez níž by sbor nemohl vyvíjet tak
bohatou činnost.

Přejeme všem spoluobčanům i příznivcům sborového zpěvu stálé zdraví, pevný krok, ať vás
provází po celý rok.

Milada Řehulková

Zprávy z vrbenské radniceStřípky z Domova pro seniory Vrbno pod Pradědem

Víte, že…
- jsme v lednu navštívili - divadelní představení v opavském divadle?

, který vznikl ve spolupráci činoherního i operního souboru. Limonádový Joe, pistolník
s lahodným tenorem, který se místo whisky napájí Kolalokovou limonádou a na celém
divokém západě nemá konkurenci ani v rychlosti tasení koltů, ani v přesnosti střelby, patří
k titulům, které neopouštějí divadelní scény ani televizní obrazovky. V opavském divadle se
však představil úplně poprvé.
Ještě před návštěvou divadelního představení jsme si připomněli osobnost autora Jiřího
Brdečky (1917-1982). Jeho jméno je samo o sobě pojmem a právem se řadí k legendám
československého filmu.
Pod hlavičkou Československého státního filmu působil od roku 1949 jako scénárista,
dramaturg a režisér a odvedl zde obdivuhodný kus práce. Stačí vyjmenovat tituly, jako Adéla
ještě nevečeřela nebo Tajemství hradu v Karpatech… Ale úspěchy neslavil jen s typickými
komediemi, natočenými ve spolupráci s Oldřichem Lipským. Jeho jméno najdeme
i u takových zajímavých snímků, jako je Jasného Podobenství, Až přijde kocour nebo Vlčí jáma
podle románu Jarmily Glazarové. Napsal také scénáře k oblíbeným pohádkám Princ
a Večernice, Obušku, z pytle ven nebo Byl jednou jeden král… a v neposlední řadě k Císařově

pekaři a Pekařově císaři. S Karlem Zemanem přivedl na svět Barona Prášila, s Jiřím Trnkou
patřil k zakládajícím osobnostem světoznámého studia animovaného filmu Bratři v triku.
Původní román Limonádový Joe vyšel už v roce 1946. Do podoby divadelního - muzikálového
- scénáře jej autor přepsal v roce 1955 a nezapomenutelný stejnojmenný film natočil Oldřich
Lipský v roce 1964. Autory hudby jsou Jan Rychlík a Vlastimil Hála.
Potěšil nás Brdečkův cit pro nadsázku, vtip a hru s jazykem. V neposlední řadě nám udělaly
radost i známé šlágry, které se linuly z jedinečného Trigger Whisky Saloonu!

- dne 20. ledna byl v našem DpS ustanoven ? Výbor je tvořen zástupci
klientů, kteří jsou uživateli sociálních služeb poskytovaných DpS. Posláním výboru je
zprostředkovávat kontakt mezi klienty a vedením tak, aby klienti měli možnost vyjadřovat se
k podmínkám a okolnostem jejich života v DpS. Výbor umožňuje klientům vyjadřovat vlastní
vůli, podněty, názory, potřeby a připomínky se zřetelem k individualitě klientů i specifikům
života v domově. Členům může být při jejich činnosti ve výboru poskytována podpora ze
strany pracovníků přímé péče.

Muzikál Limonádový
Joe

Výbor obyvatel DpS
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- dne 28. ledna jsme se opětovně sešli s našimi malými, milými přáteli z MŠ Jesenická.
Tentokrát jsme si společně protrénovali své smysly - kolik už si toho dokážeme zapamatovat
(kolik si toho ještě dokážeme zapamatovat… kolik už rozeznám chutí) kolik ještě rozeznám
chutí…co se změnilo-ubylo, přibylo, přesunulo se z místa na místo…

- jsme organizátory projektu „Jedeme v tom společně“ , kterým chceme podpořit seniory
domovů pro seniory v oblasti pohybových aktivit? Smyslem je motivovat seniory k pohybu.
Tentokrát jízdou na rotopedu. Startuje se hypoteticky u nás - na Pradědu, cíl je v Praze a trasa
je dlouhá 393 km. Do závodu se přihlásilo už přes 20 domovů z celé Moravy, Čech i Slezska .

Sylva Bučková, vedoucí soc. úseku DpS

Zprávy z vrbenské radniceListárna

Poděkování sponzorům
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří svými sponzorskými dary v loňském
roce podpořili našeho syna Jiřího Petruše, který je studentem gymnázia

a cyklistou. Svými výkony si v loňském roce vybojoval místo mezi nejlepšími muži do 23 let
a vedl si velmi dobře jak na republikových závodech, tak i v zahraničí. Toto by bylo pro nás bez
pomoci sponzorů nerealizovatelné.
Takže ještě jednou díky patří Městu Vrbno pod Pradědem, Odborovému svazu kovo
Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., firmám Mader lesnická firma s.r.o. , SítěCZ pana
Vlastimila Tydlačky , Ekoternit p.Lukáš Urbaník a Horské lázně Karlova Studánka.

Petrušovi
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Mladí běžkaři ze Studánky
Druhou lednovou sobotu se v Rýmařově uskutečnil závod v běžeckém
lyžování. Sněhové podmínky pro běžce na lyžích nejsou v této sezóně

příznivé, ale díky pořadatelům v Rýmařově se podařilo uspořádat závod na 500 m
dlouhém okruhu, který dokázali během pár dní nastříkat technickým sněhem. Kluci
Peňázovi (oba ročník 2003) z Karlovy Studánky a odchovanci Sportovního klubu ve Vrbně

p. P. se ve své kategorii starších žáků utkali v klasice na 2,5 km trati (5 okruhů) se svými
soupeři a umístili se na výborném 3. místě (Vojta Peňáz) a 4. místě (Radek Peňáz).

Tento závod byl zároveň stanoven jako 1. nominační závod pro účast na ZIMNÍ OLYMPIÁDU
DĚTÍ A MLÁDEŽE, která se uskuteční od 17. 1. - 22. 1. 2016 v Ústeckém kraji. Jedná se
o setkání mladých sportovců – žáků (mladších a starších), kteří se utkají v 10-ti sportech mezi
které patří i běh na lyžích. Každý kraj z celé ČR vysílá 2 závodníky v kategorii mladších
žáků/žaček a starších žáků/žaček. Díky uspořádaným nominačním závodům v Rýmařově,
dopoledne v klasice (veřejný závod) a odpoledne ještě v závodě volnou technikou (jen pro
nominované žáky), kde oba kluci byli na předních pozicích, se nakonec rozhodlo. Náš

Moravskoslezský kraj bude v běžeckém lyžování na olympiádě reprezentovat v kategorii
staršího žactva jeden z dvojčat Peňázových – VOJTA. Jeho bratr Radek si díky svým dobrým
výkonům zajistil pozici prvního náhradníka.

Přejeme klukům hodně úspěchů a sportovních zážitků z tak velké sportovní akce.
děda Bouzek a celá rodina
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Novoroční výstup na Praděd.
Po silvestrovské noci se z teplého pelíšku příliš nechce. Přesto vstáváme
s dostatečným předstihem a užíváme si novoroční ráno. Když chceme opustit

dům, objeví se komplikace. Manžel někam založil peněženku. Bleskurychle vkládám
potřebný obnos do svého batohu, ale není to nic platné. Spolu s peněženkou zmizely
i doklady od auta. Odcházím otevřít vrata garáže s jiskřičkou naděje, že snad přece jen
plánovaný čas výjezdu na Ovčárnu stihneme. Manžel sprintuje ulicí jako zamlada, když

dobíhal autobus. Odjíždíme se zpožděním, ale odjíždíme. Silnice je suchá, provoz téměř

nulový, na parkovišti na Hvězdě je dostatek místa pro rychlé zaparkování. Nakonec na odjezd
autobusu ještě pár vteřin čekáme.

Cestující mají dobrou náladu a novoročně naladěn je
i řidič autobusu. Zatím, co pomalu „šplháme“ do
kopce, rozhlížím se po okolí. Údolí Bílé Opavy zahalila
neproniknutelná mlha, na vozovce i kolem ní ani
zrníčko sněhu. Od poloviny cesty začíná řídce
poletovat drobounká sněhová krupice. Na Ovčárně

je o poznání chladněji. Vybaluji čepici a rukavice
a zjišťuji, že si manžel vykročil bez šály. Pomáhám
utěsnit kolem krku jeho svršky a startujeme. Cesta je
pokrytá souvislou vrstvou ledu s lehkým sněhovým
popraškem. Kupodivu neklouže. Po několika
desítkách metrů se dostáváme do závětří, jde se
docela příjemně. Mladší turisté nás míjejí, někteří se
už vracejí zpět. Možná potkáváme někoho známého,
ale letošní výstup je vzhledem k počasí anonymní.
Všichni jsou zahaleni t ak, že by klidně obstáli
i v muslimském prostředí. Dva, podle chůze mladí,
vypadají, jako by právě chtěli vyloupit nějakou banku. Manžel bez šály je určitě výjimkou.

Nostalgicky vzpomínáme na náš poslední novoroční výstup, od kterého uběhlo sedm roků.
Tehdy se počasí skvěle vydařilo a paní Zima čarovala tak, že široko daleko neměla v novoroční
výzdobě konkurenci. Tentokrát nacházíme podél cesty jen chabé zbytky silně zledovatělého
sněhu. Zprava stékající pramínek si vesele bublá. Je opatřen novým (alespoň pro nás)
přístřeškem. Je to už hezky dlouho, co jsme tady nebyli. Nový se nám zdá nejenom přístřešek
nad pramenem, ale i odpočinková místa. Je jich podél cesty několik. U prvního mi manžel
hlásí: „Máš tady bufet, ale je bez obsluhy.“ O kousek dál je vyhlídkové místo, pro nás také
ještě neznámé. Symbolicky vystoupíme na dřevěnou plochu, opatřenou zábradlím, ale
stejně jako v údolí Opavy i tady se můžeme podívat pouze do husté mlhy.

V poslední části cesty začíná nepříjemně foukat. Kolem sochy děda Praděda se krčí skupinka
nejméně deseti turistů a žádají o zmáčknutí spouště fotoaparátu. Poprosím o protislužbu,
a tak máme s manželem společný snímek s vysílačem na pozadí. Vysílač si ale musíme
domyslet. Z mlhy vykukuje sotva jeho vstupní část. Počasí si vybralo svou daň. Za pořízení
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snímků platím pěkně zkřehlými, k sobě se lepícími prsty a moje první kroky směřují za teplou
vodou na toaletu. Hala i restaurace praskají ve švech, je tu jako v úle. Zamlžující se brýle jsem
odložila do batohu už během cesty a tak špatně vidím a řeči pořadatelů díky čepici přes
uši a šumu kolem vůbec nerozumím. Účastnický list přebírám více méně po paměti. V duchu
obdivuji členky Klubu českých turistů z Krnova, které tady tráví Nový rok už po šestnácté.
V restauraci se nám podaří vystát dvě volná místa. Zhltneme polévku a s ohledem na další
čekající rychle mizíme.

Věž Pradědu na malou chvíli odkryla svou spodní část, aby v zápětí znovu zmizela v mlze.
Během půl hodinky se příroda přebarvila na bílo a vozovka je pokrytá souvislou, asi
třícentimetrovou vrstvou sněhu. Skupiny příchozích houstnou a v protisměru napočítám
dokonce šest dětských kočárků. Inu, někteří rodiče upřednostňují sparťanskou výchovu. Je
to super a povzbuzující pocit, že nám přece jen vyrůstá část generace, která bude vychovaná
nejenom počítači, ale i přírodou. Na Ovčárně nemusíme čekat, autobusy jsou právě

připraveny k odjezdu. Máme štěstí na stejného řidiče. Usmívá se stejně jako ráno a já sonduji,
jestli by si raději nevyměnil roli. Je se svou novoroční službou turistům evidentně spokojen.
Na Praděd si určitě vyrazí, ale v létě a na kole.

Bílá barva nás provází až před panelák ve Vrbně pod Pradědem. Zdá se, že máme konečně

nefalšovanou zimu. Počasí nevyšlo, ale cítíme se skvěle. Tradice je tradice. Pokud jste si ještě
kouzlo novoročního výstupu nezkusili, neváhejte. Krnováci budou na Pradědu určitě v roce
2017 znovu.

Helena Rusková
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Krása ze skla, mědi a cínu zrozená
Každý kousek skla, vylomený střep i
dílek vykrojený podle drobné šablony
několikrát obrátí v ruce, aby jeho užití v
celku bylo co nejlepší. Dílek olepí
měděnou páskou, pomocí tavených
cínových pásků spojí jeden k druhému,
druhý k třetímu a pak další…až se zrodí
křehký krásný předmět. Autorka nikdy
předem neví, jaký bude výsledek a jak
se výrobek bude líbit zákazníkům.

Pozorovat Ivetu Strnadovou při tvorbě

je zážitek. Malá útulná vitrážová
manufaktura, postavená v zahradě za
rodinným domem Strnadových ve

Vrbně pod Pradědem na Bezručově ulici, je stále se proměňující galerií. Kdo sem přijde, může
se zeptat na tiffany techniku, jak ji autorka používá, na zajímavé zakázky, které pro ni byly
obrovskou výzvou. Může si zadat třeba výrobu malého šperku z transparentního nebo
opálového skla rozličných barev a přechodů podle vlastních představ. Výrobku, který vždy
nese značku Jeseníky - originální produkt.

Paní Iveta je autorkou vitráží,
zasazených v krnovské synagoze, kapli
v osadě Františkov u Jeseníku, kapli na
úpatí Červené hory u Budišova nad
Budišovkou, obnovené kapli v Železné
i Lesních Albrechticích u Opavy. Její díla
zdobí příbytky lidí doma i v zahraničí. Jejími šperky se krášlí stovky žen. Kdekdo si vybírá
v dílně a domů odváží křehké anděly, obrázky s dětskými motivy a jiné. Mezi nejsložitější
a časově nejnáročnější díla patří stínidla lamp do interiérů. Iveta Strnadová na nich pracuje
často i několik týdnů.

„Je to krásná práce a pokaždé zase nová. Přináší mi hodně radosti,“ říká paní Iveta. V její dílně

už vitráže obdivovali turisté snad ze všech míst naší země, také Britové, Američanka, Izraelci,
Poláci, Rusové a další cizinci. Vrbenskou autorku v loňském roce objevila také Česká televize
a natočila s ní pořad v cyklu Toulavá kamera. Blíže se s tvorbou vitrážistky můžete seznámit
také na internetových stránkách www.vitraze-sperky.cz.

Ve Vrbně pod Pradědem žijí a pracují umní lidé, muži a ženy se zajímavými profesemi,
uměleckým nadáním i neobvyklými koníčky. Mnohé sami znáte. A ty další objevíte třeba
společně s námi - v této nové rubrice Žijí mezi námi.

Alena Kiedroňová, foto autorka a archív Ivety Strnadové

Zprávy z vrbenské radniceŽijí mezi námi
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1. 2. Jóga, 17:30-18:30, Střecha
1. 2. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
1. 2. Kurz anglického jazyka Callanova metoda, 17:00-18:30, Střecha
2. 2. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
2. 2. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15-17:45, Střecha
2. 2. Kurz německého jazyka pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
3. 2. Počítačový kurz zaměřený na Excel, 16:00-17:30, Střecha
3. 2. , 8:00-11:30,

Střecha
ýroba Valentinek pro klienty

Dps a seniory města, 14:00-17:00, Střecha
4. 2. , pořádá MŠ Ve Svahu, 9:30 od školky
4. 2. Beseda CHKOJ „To nejkrásnější z Jeseníků“, přednáší Mgr. Petr Šaj, 17:00, Střecha
8. 2. , 17:30-18:30, Střecha
8. 2. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
8. 2. Kurz anglického jazyka Callanova metoda, 17:00-18:30, Střecha
9. 2. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
9. 2. Virtuální Univerzita třetího věku - Potraviny a spotřebitel, 14:00-15:30, Střecha
9. 2. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15-17:45, Střecha
9. 2. Kurz německého jazyka pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha

10. 2. Počítačový kurz zaměřený na Excel, 16:00-17:30, Střecha
10. 2. , 8:00-11:30,

Střecha
10. 2. Voňavé malování pro kliety Dps a seniory města, 14:00-17:00,

Střecha
10. 2. Kurz trénování paměti, 15:00-16:30, Střecha

11. 2. Univerzita volného času, přednáška na téma Sociologie, přednáší Mgr. Zdeněk
Hons, 16:00, Střecha

15. 2. , 17:30-18:30, Střecha
15. 2. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
15. 2. Kurz anglického jazyka Callanova metoda, 17:00-18:30, Střecha
16. 2. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
16. 2. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15-17:45, Střecha
16. 2. Kurz německého jazyka pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
17. 2. Počítačový kurz zaměřený na Excel, 16:00-17:30, Střecha
17. 2. , 8:00-11:30,

Střecha

Sociální a finanční poradenství pro klienty Dps a seniory města

Masopustní průvod

Jóga

Sociální a finanční poradenství pro klienty Dps a seniory města

Jóga

Sociální a finanční poradenství pro klienty Dps a seniory města

3. 2. - setkání MŠ Karlovice s DD Vrbno, v

-

Seniorská středa

Seniorská středa

Kalendář akcí



31. strana

Kalendář akcí

17. 2. ědomostní soutěž o Česku pro klienty Dps a seniory města,
14:00-17:00, Střecha

17. 2. Kurz trénování paměti, 15:00-16:30, Střecha
18. 2. Klub zdraví - přednáška na téma , přednáší Oldřich

Wagenknecht, 18:00, Střecha
19. 2. , 16:00, Střecha
19. 2. - Lidové divadlo Krnov, 19:00, Střecha

21. 2. Pohádka Divadélka Andromeda Praha ,
15:00, Střecha

22. 2. , 17:30-18:30, Střecha
22. 2. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
22. 2. Kurz anglického jazyka Callanova metoda, 17:00-18:30, Střecha
23. 2. Zkouška PSMV, 17:30, Střecha
23. 2. Virtuální Univerzita třetího věku - Potraviny a spotřebitel, 14:00-15:30, Střecha
23. 2. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:15-17:45, Střecha
23. 2. Kurz německého jazyka pro začátečníky, 16:00-17:30, Střecha
24. 2.

16:00, Střecha
24. 2. ,

8:00-11:30, Střecha

24. 2. Kurz trénování paměti, 15:00-16:30, Střecha
24. 2. PC kurz na úpravu digitální fotografie v Picase, 16:30-18:00, Střecha
25. 2. Univerzita volného času, přednáška na téma Bezpečnost na železnici, přednáší

Bc. Milan Fišr, 16:00, Střecha
25. 2. PC kurz pro pokročilé, 16:00-17:30, Střecha
26. 2. PC kurz zaměřený na „Google family“, 13:30-15:00, Střecha
29. 2. , 17:30-18:30, Střecha
29. 2. Kurz anglického jazyka Callanova metoda, 17:00-18:30, Střecha

Naďa Trzaskaliková, Střecha Vrbno p. P.

„Tajná přání muže a ženy“

LKŽ výroční schůze
Vražda sexem - komedie

„Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru“

Jóga

Vernisáž výstavy Šárka Quisová - obrazy a Mgr Zdeněk Hons - loutky,

Sociální a finanční poradenství pro klienty Dps a seniory města

Jóga

Stálá výstava obrazů výtvarnice Mileny Reissner, Střecha

Seniorská středa - v

Seniorská středa24. 2. - soutěživé hry, luštění křížovek, sudoku atd.

Na svatého Valentýna zima sílit počíná.
Svatý Valentýnek - jara tatínek.

Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Na Hromnice zimy polovice.

Zprávy z vrbenské radnicePár pranostikúnorových
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STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem pořádá

Výtvarné kurzy
pod vedením malíře Zdeňka Kurečky z Města Albrechtic

KURZY KRESBY - březen 2016

Termíny vždy v sobotu od 9 do 12 hodin:

5. 3. - kresebné materiály, pomůcky, postupy, geometrické figury, formáty, techniky
12. 3. - vo lby motivů, zlatý střed, inverzní kresba, techniky rytím, skicy postav a objektů
19. 3. - kresba zátiší, květin, kompozice, netradiční techniky kresby
26. 3. - kresba krajinných a městských motivů, kolorovaná kresba,
kombinované techniky

Kursy budou probíhat v kulturním středisku STŘECHA ve Vrbně, v případě
dobrého počasí i venku ve městě Vrbno pod Pradědem. V ceně kurzu je
veškerý materiál potřebný pro účastníky.

Předpokládaný počet účastn íků: 10
Počet hodin kurzu: 12 hodin
Kurzovné pro jednoho účastníka = 400,- Kč

V měsíci dubnu budete moci pokračovat v KURZECH OLEJOMALBY
Podrobnosti k těmto kurzům budou zveřejněny v březnovém Zpravodaji

Výsledky vánoční soutěže
vyhlášené Střediskem kultury a vzdělávání STŘECHA ve Vrbně pod Pradědem

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBU NEBO DEKORACI 2015

Těm, co svými výrobky přispěli k vytvoření krásné vánoční atmosféry
ve Střeše, děkujeme. Odměňujeme 5 soutěžících bez

ohledu na kategorie, kteří získali od návštěvníků
největší počet hlasů.

Naďa TrzaskalikováJsou to:
MŠ Jesenická
MŠ Ve Svahu
Lena Rybyšarová
Jitka Strnadová a Marie Provazová
Domov pro seniory Mnichov

Kultura
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Zprávy z vrbenské radniceAkce ve Zlatých Horách

5. 2. 2016 v 19:30 hod. - - Hotel Praděd Thamm. K tanci a poslechu hraje
cimbálová muzika Rochus. Vstupné 150 Kč.

13. 2. 2016 ve 20:00 hod. - - Penzion Rejvíz. Hraje Jaguár ze Zlatých
Hor. Vstupné 100 Kč. Pořádá SDH Rejvíz.

16. 2. 2016 v 17:00 hod. - - Městské muzeum
Galerie SNOP. Vernisáž proběhne za hudebního doprovodu.

4. 3. 2016 v 19:00 hod. - - Hotel Praděd
Thamm. Veselá výuka místních originálních písní a tanců lidových i šantánových. Vstupné
100 Kč. Pořádá KPZH.

5. 2. 2016 ve 20:00 hod. - - Vst. 110 Kč,  příst. od 15 let, č. titulky.
6. 2. 2016 v 15:00 hod. - - Vst. 80 Kč, mládeži přístupný, český dabing.
11. 2. 2016 v 18:00 hod. - - Vst. 70 Kč, příst. od 12 let, v českém znění.
12. 2. 2016 ve 20:00 hod. - - Vst. 110 Kč, příst. od 15 let,

české titulky.
13. 2. 2016 v 17:30 hod. - - Vst. 120 Kč, mládeži přístupný, v českém znění.
19. 2. 2016 ve 20:00 hod. - - Vst. 110 Kč, příst. od 12 let, v českém znění.
20. 2. 2016 v 15:00 hod. - - Vst. 100 Kč, mládeži přístupný, český dabing.
25. 2. 2016 v 18:00 hod. - - Vst. 80 Kč, mládeži přístupný, české titulky.
26. 2. 2016 ve 20:00 hod. - - Vst. 110 Kč, přístupný od 15 let, české titulky.
27. 2. 2016 v 15:00 hod. - - Vst. 100 Kč, mládeži

přístupný, český dabing.
Více o kulturních, sportovních a společenských akcích na – kulturní
kalendář akcí.

Aneta Albertová, Městské informační centrum Zlaté Hory
tel. 584 425 397, e-mail: ,

Folklórní Ples

Maškarní bál na Rejvízu

Vernisáž výstavy „Paměť podzemí u Supíkovic”

Horování pro Zlatohorský a Jesenický folklór

Padesát odstínů černé
Žabák Ribit
Opuštěný vesmír
13 hodin: Tajní vojáci z Benghází

Decibely lásky
Lída Baarová
Ledová sezóna
Zbrusu nový zákon
Deadpool
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda

-

www.zlatehory.cz

mic@zlatehory.cz www.zlatehory.cz

Zprávy z vrbenské radniceKultura v Krnově

Městské divadlo
Červená Karkulka

Jean-Claude Islert: Jo, není to jednoduché

Koncertní síň Sv. Ducha
Sedláčkovo kvarteto

Městské muzeum Flemmichova vila

sobota 13. 2. v 15:30 hod - - známá pohádka v novém zpracování
s písničkami Divadla Applause Praha. Vstupné 60,- Kč

úterý 16. 2. v 19:00 hod - - francouzská
komedie. Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, David Punčochář, Monika Timková, Karolína
Krejčová. Vstupné 280,- a 260,- Kč, studenti sleva 50%.

úterý 23. 2. v 19:00 hodin - - koncert úspěšného mladého komorního
souboru. Vstupné 140,- Kč, děti a studenti sleva 50%.

do 21. 2. - Marie Blabolilová – výstava malby a kresby pražské výtvarnice

Kultura
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Zprávy z vrbenské radniceKultura v Bruntále

Městské divadlo

K-PAX - - Svět podle Prota.

Červená karkulka

Fragile

Společenský dům Bruntál

Městský ples s pestrým programem.

Jazzový koncert SoulMates s americkým varhaníkem.

Zámek Bruntál

Sedláčkovo kvarteto.

čtvrtek 4. 2. v 19 hod. - Světový bestseller a filmový hit
v divadelním provedení a české premiéře. Kouzelný příběh lidí, které možná navštívila
bytost z hvězd. Hrají: Radim, Fiala, Marika Procházková, Petr Halberstadt a další. Doprodej
vstupenek za 230 Kč.

neděle 14. 2. v 15 hod. - - nedělní pohádka. Nové zpracování Červené
Karkulky Divadlem Applause z Prahy. Vstupné 60 Kč.

úterý 23. 2. v 19 hod. divadlo
- koncert vokální skupiny.

Slovenská vokální skupina tvořená z
populárních osobností známých z
televize, divadla a muzikálů
interpretuje písně bez použití
hudebních nástrojů. V osmičlenné
kapele účinkuje i Soňa Norisová.
Doprovázeli na úspěšném turné
Richarda Müllera. Vstupné 250 Kč.

sobota 13. 2. v 19:30 hod. - Tradiční městský ples.
K tanci bude hrát TIP TOP Band ze Skalice, jako host přijde zazpívat jazzová legenda Laďa
Kerndl. Milovníci cimbálové muziky se mohou těšit na „Burčák“, krojovanou kapelu z jižní
Moravy. Na programu je přehlídka autorské kolekce společenských šatů Aleny Wilson
s účastí „reálných“ žen z Bruntálu v roli modelek. Slavnostní předtančení předvede
lektorka Flamenca Petra Pšenicová z Olomouce spolu s bruntálskými tanečnicemi.
Vstupenky na ples můžete zakoupit od 11. ledna 2016 v kanceláři městského divadla.
Rezervaci je možno učinit telefonicky na č. 554 712 765.

středa 24. 2.  - SoulMates je trio se
špičkovým americkým varhaníkem z New Yorku Brianem Charettem, Tomášem Hobzekem
na bicí a Liborem Šmoldasem na kytaru. Vstupné 150 Kč.

pondělí 22. 2. v 19 hod. - Koncert KPH
pro širokou veřejnost. Koncert z prémiové listiny mladých.
Vstupné 120 Kč, studenti a senioři 80 Kč

Kultura
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Knihovnické okénko

Zprávy z vrbenské radniceKnihovnické okénko aneb Novinky v knihovně v únoru

Tolik knih jako v knihovně doma mít prostě nemůžete…
… z populárně-naučné literatury

…z beletrie

1.: BAUER, J.: Lucemburkové: rozhádaná rodinka Otce vlasti. Řitka: Čas, 2015.
2.: SUVOROV, V.: Poslední republika. Díl III., Porážka. Praha: Naše vojsko, 2015.
3.: BORELL, R.: Pletení medvídci. Praha: Metafora, 2015.

1.: MURAKAMI, H.: Muži, kteří nemají ženy. Praha: Odeon, 2015.

2.: KESSLER, B.: Bez dětí neodejdu. Frýdek-Místek: Alpress, 2015.

3.: GREASLEY, H.: Zpívají ptáci i v pekle? : neuvěřitelný příběh ze zajateckého tábora. Praha:
Ikar, 2015.

4.: VIEWEGH, M.: Biomanžel. Brno: Druhé město, 2015.

5.: WEIN, E.: Krycí jméno Verity. Praha: CooBoo, 2015.

6.: BUCKINGHAM, R.S.: Nemám co ztratit. Frýdek-Místek: Alpress, 2015.

Nejnovější Murakamiho kniha vypráví o vztazích poznamenaných nedorozuměním, nevěrou
či proradností. Sedm povídek sbírky spojuje téma osamění mužů, kteří za různých okolností
ztratily ženu nebo o ni nenávratně přicházejí.

Berit se provdala za beduína Salima. Když jí došly úspory, manželovo chování se prudce
změnilo. Je zcela odkázána na muže, s dětmi žije v nezařízeném bytě. Následuje fyzické týrání
a znásilňování, z něhož se narodí třetí syn. Berit chce zpátky do Německa a po úporných bojích
s izraelskými úřady nakonec získá souhlas s návratem, ale bez dětí. Její zápas nekončí…

Když Hitler na jaře 1939 přepadl Československo, bylo Horaci Greasleymu dvacet let. Po
sedmi týdnech výcviku se s pouhými třiceti náboji octl v severní Francii tváří v tvář mocné
německé armádě. Nebojoval dlouho – už koncem května 1940 padl do zajetí. A tehdy začíná
jeho neuvěřitelná anabáze po zajateckých táborech od Francie, přes Belgii a Holandsko až do
Polska.

Biomanžel je volným pokračováním bestselleru Biomanželka. Známému spisovateli
Mojmírovi praskne v cíli pražského maratonu aorta, a někdejší sebevědomý světák se tak na
několik příštích let změní v komicky neurotického pacienta. Takovou proměnu unese jen
málokterá žena, zvláště když se její choť ve slabé chvíli přizná k nevěře. Ani Hedvika není
výjimkou.

11.října 1943 se nedaleko Paříže, v okupované Francii, zřítilo britské špionážní letadlo. Jeho
pilotka a pasažérka byly nejlepší přítelkyně. Jedna z dívek má naději, že přežije. Druhá hru o
život prohrála dříve, než začala. Když Verity chytne gestapo, zažívá jako tajný agent chycený
na nepřátelském území nejhorší noční můru jakéhokoli špióna. Nacisté ji ale ihned nezabijí,
dají jí na výběr. Buď jim odhalí svou misi, anebo ji strašlivým způsobem popraví. A ona se
rozhodne říct jim pravdu. Avšak ne takovou, jakou očekávají.

Poté co lékaři devatenáctiletému Camovi sdělili, že mu zbývá jen rok života, přijme nabídku
přidat se k utajené skupině, která s využitím experimentálního přípravku pomáhá
zachraňovat svět. Jenže ve výcvikovém táboře pojme podezření: ostatní parťáci nevypadají
vůbec nemocní, navíc ho začne pronásledovat záhadná dívka z džungle, která tvrdí, že patřila
k loňské skupině.
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Knihovnické okénko / Sport

7.: MORAN, M.: Královna rebelka. Frýdek-Místek: Alpress, 2015.

1.: SCHEFFLER, A.: Všichni letí na koštěti. Praha: Svojtka, 2015.

2.: COWELL, C.: Jak zamotat dračí příběh / Škyťák Šelmovská Štika III. Praha: Slovart, 2015.

3.: BOORMAN, K.A.: Smrtná zima. Praha: BB art, 2015.

Olga Hulínová, vedoucí půjčovny pro dospělé

Indie v 19. století. Sita, venkovská dívka z království Hansi, nastoupí do služby v ženské osobní
gardě královny Lakšmi. Je bystrá a upřímná, brzy povýší na královninu společnici. V té době se
Británie začíná rozpínat ve světě. Sita se ke své smůle stane trnem v oku královniny sestřenice,
zákeřné Kahini, která se tajně spolčí s mužem loajálním k Britům. Schyluje se k nerovnému
boji…

Čarodějnice i s kočkou si letí na koštěti… a vtom zafouká vítr a sebere čarodějnici klobouk.
A potom mašli a nakonec i kouzelnou hůlku! Naštěstí se objeví zvířátka, která čarodějnici

pomůžou ztracené věci najít.

Někdo ukradl Ohnikam, sopka na ostrově Lávolumpů už pěkně dlouho hřímá a chystá se

vybuchnout. Až se to stane, vylíhnou se z vajec děsiví draci hubivci. Podaří se Škyťákovi

zabránit explozi a uchránit vikinské kmeny před strašnými šavlovitými drápy hubivců?

V imaginárním světě připínajícím středověk žije v osadě uprostřed tajemných lesů

patnáctiletá Emmeline. Puritánská komunita dodržuje přísná pravidla, která mají ochránit

její členy před nebezpečím pocházejícím z okolních hvozdů. Emmeline ví, že vydat se mimo

osadu je přísně zakázané, avšak stromy v lese jí cosi šeptají a táhnou ji na zapovězenou

cestu…

… pro děti a mládež

Zprávy z vrbenské radniceSportovní veteráni

V sobotu 16. ledna se ve Vrbně pod Pradědem v „Sokolovně“ uskutečnil 4. ročník memoriálu
Bohuslava Rašťáka ve stolním tenisu veteránů – nad 60 let, který pořádali Oddíl stolního
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tenisu TJ Sokol Vrbno p.P. a Základní škola ve Vrbně p. P.
Letos se sešlo 18 hráček a hráčů z Vrbna - 8, Karlovic - 1, Bruntálu - 3, Krnova - 4, Břidličné - 1
a Města Albrechtic - 1.
Na čtyřech stolech bylo odehráno celkem 105 zápasů. Každý z účastníků odehrál minimálně

10 zápasů. Vítězem se stal - Vyvial Jaromír z Krnova (na fotu druhý zprava), 2. místo – Vyhňák
Zdeněk z Krnova, 3. místo – Merta Ivan z Bruntálu.
K pěkné atmosféře a pohodě celého turnaje přispěli velkou měrou naši sponzoři, bez nichž

bychom takovou akci těžko organizovali. Za to jim všem patří naše obrovské poděkování
a doufáme, že nám zachovají přízeň i v dalších letech.
Jsou to: Autodíly Remeš, Tiskárna Zubalík, Elektro Lindner, Plasty Urbánek, Drogerie Váňová,
Penzion Holaj, Hospůdka „Dřevas Štochl“, Hospůdka „Jamajka“ Peterová, Řeznictví Opatrný,
Autodoprava Krahulec, Inf. centrum Bednaříková, Pila Mader, Polykemi Johnová, Potraviny
Garis, Sklářská huť Tomi-Tomčík, JUST Šimončíková, ZŠ Vrbno.
Poděkování rovněž patří Emilce Korchové a Anežce Matelové, které se vzorně staraly
o občerstvení všech účastníků.

Ještě jednou všem velké poděkování.
Za organizátory: Rašťák Miloslav a Vojtko Richard

Zprávy z vrbenské radniceVánoční šachy

V kavárně U Dvořáků se hrál tradiční
vánoční turnaj v Rapid šachu. Měl
kvalitní obsazení nejlepších hráčů

z okresu. Hráli na něm i Poláci, kteří
hostují za náš oddíl v soutěži
družstev. Zvítězil Vladimír Vaněk,
který hraje výborně za nás
v krajském přeboru a hostuje
v Litovli, kde hraje 2. ligu. Druhý byl
P. Malinovský z Krnova, třetí skončil
P. Ludvig z Bruntálu. Na  4. místě se

umístil J. Dabrowský z  Glucholaz.
Celkem  hrálo 23 šachistů.
Poděkování za sponzorské věcné
ceny patří pivovaru Holba, kavárně

U Dvořáků,  firmě Husqvarna a
sklárně Tomi.

Za šachový oddíl S. Vrba

Petr Ludvig, Ladislav Vaněk, Petr Malinovský
Ivan Richtr a Svatopluk Máj
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Oddíl alpských disciplin

Oddíl běžeckých disciplin

!

!

!

Sourozenci Zvědělíkovi

Thaisa Otipková

, kteří v loňské zimní sezóně obsazovali na závodech pódiová
umístění, byli od dubna 2015 devětkrát na ledovci Molltal v Rakousku, kde intenzivně

trénovali na novou lyžařskou sezonu. Na prvních závodech byli až 10. 1. 2016 na Šumavě

na Lipně, kde se konal Přebor Jihočeského kraje a Šumavský pohár. Ondra v kategorii
předžáků vyhrál, Vojta byl v kategorii přípravky na třetím místě. Další závody je teprve
čekají, protože zimní sezóna teprve začíná. Budeme držet palce.

Závodila i na Annabergu na MADEJA SPORT CUP 9. 1. - 10. 1. 2016
v kategorii předžactva v obřím slalomu a obsadila 28. a 29. místo.

Všechny děti se pravidelně připravovali opět od září každé pondělí a středu (vždy se scházíme
v 15:30 hodin před klubovnou, kterou máme v budově gymnázia) na trénincích. V prosinci
2015 jsme trénovali také během víkendů na Pradědu. Sněhové podmínky nám umožnili
závodit až v lednu v rámci Jizerské 50 a v Rýmařově.

Sourozenci Malí L. Kolářa reprezentovali sportovní klub na Jizerské 50 v pátek 8. 1.
2016 v rámci doprovodného programu, kdy se jel závod pro děti.

Zprávy z vrbenské radniceInformace ze Sportovního klubu ve Vrbně pod Pradědem, z.s.
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! V sobotu 9. 1. 2016 děti závodily v Rýmařově na „Rýmařovském kriteriu“ na malém

uměle zasněženém okruhu v zahradě Hedvy a obsadily pěkná místa: Karolína Grussová
mezi benjaminkami 3., Šimon Tomčík v kategorii benjaminků 2. místo, kategorii
předžaček byla Karolína Malá na 4. místě a Eliška Tomášková na 5. místě, Eliška
Tomčíková mezi mladšími žačkami byla 10., Tomáš Malý byl 8. kategorii mladších žáků, v
kategorii starších žáků byl Vít Matuš na 7. místě a Zdeněk Gruss na 8. místě, kategorii
juniorů vyhrál Vojtěch Matuš.

Oddíl orientačních sportů
Vojta Matuš bude sportovní klub reprezentovat v lyžařském
orientačním běhu na Světovém poháru v německém
Oberwiesenthalu. Současně zde bude probíhat i Mistrovství
světa veteránů, kde bude startovat Leopold Kolář.
Program záčíná v pátek 22. 1. sprintem (veteráni mají první
závod na krátké trati), o den později se pojede middle
(veteráni druhý závod), v neděli pak klasická trať (též

veteráni). Všechny tyto tři závody mají centrum ve Sparkasse
Skiarena Oberwiesenthal, jen malý kousek od nejvyššího
vrcholu německé části Krušných hor Fichtelberg.
Závody SP se po dnu volna přesunou do 50 km vzdáleného
Mühlleithenu (Klingenthal), kde se pojedou sprintové štafety
a celý program bude uzavřen ve středu 27. 1. závodem
tříčlenných štafet.
Světového poháru se zúčastní více než stovka závodníků ze 14 zemí, pochopitelně včetně

kompletní české reprezentace. Na veteraniánský šampionát je aktuálně přihlášeno
266 závodníků, nejpočetnější je zastoupena ČR (66 závodníků), dále početně silné výpravy
přijedou z Ruska, Finska a pochopitelně domácího Německa.
Oddíl OS sportovního klubu pořádá závod Českého poháru v lyžařském orientačním běhu
13. - 14. 2. 2016 na mapě v Suché Rudné. Centrum závodu bude na Paramonu. Bližší
informace najdete na webových stránkách sportovního klubu . Závodit
může i široká veřejnost v otevřených kategoriích, kterou tímto zveme.

Ing. Jitka Krätschmerová

www.skvrbno.cz
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Zprávy z vrbenské radniceStřelecký klub Vrbno pod Pradědem informuje

Činnost v roce 2015
Vážení čtenáři Zpravodaje,
dovolte, abych vám hned úvodem popřál jménem klubu vše dobré do nového
roku 2016 a zároveň abych vám poděkoval za přízeň, kterou nám věnujete.
Jako každoročně se poohlédnu za naší činností, která je rok od roku bohatší.

Ve spolupráci s Mysliveckým spolkem PRADĚD ve Vrbně pod Pradědem, se kterým
spolupracujeme od roku 2013, byly uspořádány na střelnici Mysliveckého spolku v Mnichově

č.p. 395, Vrbno pod Pradědem, celkem šestery řádné veřejné tréninkové střelby, které se
konaly v neděli 31. května, 28. června, 26. července, 30. srpna, 25. října a v pondělí 28. září.

Krom členů Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem a myslivců Mysliveckého spolku si přišlo
zastřílet 41 hostů, z nich bylo 23 místních, zbylých 18 bylo přespolních. Hradec Králové, Brno,
Karviná apod.) Někteří přišli i opakovaně. Největší účast jsme zaznamenali na svátek patrona
země Koruny české Sv. Václava 28. září 2015, kdy nás navštívilo dvacet střelců. Průměrně

jsme zaznamenávali v sobotu účast 6 střelců (5,75) a v neděli 7 střelců (7,4).

Na našich internetových stránkách nabízíme občanům
i další bezplatné služby a informace. Nejvýznamnějšími
z nich jsou asi rubriky věnované zbraním a právní poradna.
V rubrice „Zbraně a střelivo“ se návštěvníci stránek
dozvědí, jak postupovat při nákupu či prodeji zbraně,
jejich registraci, nebo se dozvědí více i o procesu
vyřizování zbrojního průkazu a o poplatcích, povinnostech
a právech s tímto spojených. Dále se dozvědí
o podmínkách a možnostech cestování se střelnou zbraní
do zahraničí. Tyto informace nám zaslaly zastupitelské úřady nebo ministerstva zahraničních
věcí 15 evropských státních útvarů, z toho 10 členských států Evropské unie. Články z rubriky
„Zbrojní průkaz a zbraně“ patří mezi nejčtenější a článek věnovaný nákupu a prodeji zbraně

suverénně vede v počtu přečtení. Dále nabízíme občanům možnost právního poradenství.
Tato služba je poskytována bezplatně osobou vysokoškolsky vzdělanou v oblasti práva.

V rámci spolupráce s Mysliveckým spolkem „PRADĚD“ ve Vrbně pod Pradědem se naši
členové běžně spolupodílejí i na zabezpečení přeborů Mysliveckého spolku. Současně naši
členové poskytovali na základě dohody služby na historicky prvním přeboru v mířené
střelbě, který pořádal Myslivecký spolek PRADĚD spolu se Střeleckým klubem Vrbno pod
Pradědem, zapsaným spolkem, místní skupinou Českého červeného kříže a Spolkem Přátelé
Vrbenska. Závodníci stříleli o pohár starosty města Vrbna pod Pradědem na redukovaný terč
srnce na vzdálenost 50 m s loveckou malorážkou Brno mod. 1 s optikou. Zájem o závod byl
enormní, proto se střílelo déle, než bylo původně v plánu.

V rámci plnění cílů spolku byla poskytnuta bezúplatná pomoc při výcviku v používání krátké
kulové ruční palné zbraně deseti strážníkům čekatelům, kteří byli zároveň i žadateli o zbrojní
průkaz. Dalších osm osob se dotazovalo na možnost získání zbrojního průkazu, přičemž dva

í .
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z tohoto počtu byli občany Slovenské republiky.

Na začátku loňského roku se rovněž dočkaly renovace naše stanovy, které byly upraveny do
podoby, která je v souladu s novým občanským zákoníkem, čímž také došlo ke změně názvu
klubu, která spočívala v zakomponování právnické formy „zapsaný spolek“ do obchodního
jména organizace. V souvislosti se změnou stanov proběhla i nová volba výboru spolku.
Volba se na fungování nikterak neprojevila, neboť byl zvolen výbor v totožném složení, jako
při poslední volbě v roce 2012. Nové funkční období členů výboru začíná 17. října 2015 a je
opět tříleté. Novelizace se dočkaly i podmínky pro vznik členství u fyzických a právnických
osob, přičemž nově stačí pouze elektronická přihláška.

V neděli 17. ledna 2016 v 17:00 hod. se konala výroční členská schůze střeleckého klubu, na
které se řešila výroční zpráva o činnosti a hospodaření, tréninkové střelby na rok 2016, granty
a dotaze a nárůst zájmu o zbrojní průkazy.

Krom běžné činnosti, kterou provozujeme již několik let (veřejné tréninkové střelby),
plánujeme školení na duben-červen (termín bude upřesněn) pro zájemce o zbrojní průkaz.
Protože nedovedeme odhadnout počet možných zájemců, tak žádáme zájemce o praktickou
přípravu na ZP, aby nás kontaktovali – pomůže nám tato informace s optimálním nastavením
podmínek a obsahu školení.

Za Střelecký klub Vrbno str. Radek Fabian, v.r., předseda SKVP

Výroční členská schůze

Zprávy z vrbenské radniceMyslivecký spolek PRADĚD, z.s.

Vážení spoluobčané.

Nejdříve bych chtěl vám všem jménem členů našeho spolku popřát mnoho zdraví, rodinné
i pracovní pohody v roce 2016.

Stávající členové našeho spolku vykonávají právo myslivosti v honitbě Karlovice sever
o výměře 1416 ha, pronajaté od Lesů České republiky s.p., Lesní správy Karlovice.

I přes stávající nízký počet členů se spolek významně podílí na společenském životě občanů

města, zejména v oblasti myslivosti a sportovního střelectví.

Rok 2015 byl, pokud se týká naší činnosti, pro veřejnost bohatý. Zorganizovali jsme několik
velkých akcí, a to Letní slunovrat - Zvěřinové hody, 57. ročník ceny PRADĚDU a velmi úspěšný
první ročník Poháru starosty města ve střelbě z malorážky za průměrné účasti až 350 lidí na
každé akci. Děkujeme za významnou finanční pomoc města Vrbna pod Pradědem a podporu
naší spolkové činnosti. Dále jsme pokračovali v úspěšné spolupráci se Střeleckým klubem
Vrbno pod Pradědem. Společně jsme uskutečnili 6 plánovaných a 4 mimořádné veřejné
tréninkové střelby pro veřejnost na naší uznané střelnici v Mnichově o které se každoročně

zvyšuje zájem. Rovněž s Okresním mysliveckým spolkem spolupracujeme mnoho let a jako
každoročně se u nás konala tradiční Okresní soutěž v myslivecké střelbě a pro nové adepty
myslivosti byly dvakrát provedeny cvičné střelby.Úplně nově jsme v roce 2015 navázali
spolupráci se Spolkem Přátel Vrbenska a tím zahájili tradici výše zmíněné soutěže o Pohár
starosty města Vrbna pod Pradědem.
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V souladu s novým Občanským zákoníkem jsme vloni upravili naše stanovy a hlavně změnili
název na Myslivecký spolek PRADĚD, z.s.

Pro širokou veřejnost chci poznamenat, že výkon práva myslivosti je nutno chápat jako
soubor činností zaměřených kromě jiného na hospodaření se zvěří, což je nezanedbatelný
přínos k naplnění společenských a kulturních potřeb nejen nás myslivců, ale i všech
spoluobčanů. Myslivci nejsou pouze lovci, ale především chovatelé a ochránci celého
životního prostředí zvěře, tedy přírody kolem nás. Abychom mohli dále pokračovat
v mnohaleté tradici činnosti našeho mysliveckého spolku, rádi mezi sebou uvítáme nové
mladé členy.

Na závěr děkuji všem našim členům za jejich podíl na úspěšné činnosti v roce 2015 a našim
spoluobčanům za přízeň a srdečně vás zvu na naše akce v letošním roce.
S mysliveckým pozdravem Lovu zdar

Jan Zaoral, předseda MS PRADĚD

Myslivecký spolek PRADĚD, z. s. pořádá v letošním roce pro příznivce myslivosti i širokou
veřejnost střelecké a společenské akce, na které si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat.
Rozpis jednotlivých akcí pro rok 2016 je v níže uvedené tabulce. Věříme, že si najdete čas ke
střeleckému sportu, rádi Vás na naší střelnici uvítáme i jako diváky.

Střelecké akce, tréninková střelba a další akce pro veřejnost na střelnici MS PRADĚD - 2016
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Podmínky:
Tréninkové střelby se konají vždy ve stanovený termín v době od 9:00 do 12:00 hodin.
V každém tréninkovém termínu je na střelnici přítomen střelecký instruktor MS Praděd
Při střelbě z vlastních zbraní je třeba se prokázat zbrojním průkazem a průkazem zbraně

Pro skupiny i jednotlivce nevlastnící zbrojní průkazy lze umožnit střelbu z malorážky,
flobertky, vzduchovky za dohledu střeleckého instruktora (náboje je možno zakoupit na
střelnici)
Kulové a brokové náboje si zajišťuje střelec

Tréninková střelba na střelnici - ceník (mimo členy MS a Střeleckého klubu Vrbno p. P).:
(kulovnice, malorážka, pistole, revolver) 100,-Kč/osoba
Po vzájemné dohodě po 12:00 hodině pokračování střeleb 100,-Kč/osoba/hod.
Střelba ze zbraně MS - malorážka (včetně terče) 50,-Kč/10 ran(vč.nábojů)

- revolver Flobert (vč. terče) 8 ran 40,-Kč/8 ran (vč.nábojů)
- brokovnice skeet 30,-Kč/položka

Lovecké kolo úplné (20 asfaltových terčů) 100,-Kč/položka

Ve Vrbně pod Pradědem 7. 1. 2016 Výbor MS PRADĚD

!

!

!

!

!

Zprávy z vrbenské radniceZimní příprava fotbalistů TJ Sokol Vrbno pod Pradědem

Rád bych Vás tímto informoval o průběhu zimní přípravy fotbalového oddílu TJ Sokol Vrbno
pod Pradědem, která je součástí přípravy na soutěžní ročník 2016/2017.

Mladší přípravka, děti ročník narození 2007 a mladší, se zúčastnila dvou turnajů:

Dne 14. 11. 2015 fotbalového turnaje mladších přípravek ve Šternberku, kde za účasti
mužstev z Bruntálu, Opavy, Olomouce, Zlína, se naši nejmladší umístili na krásném 3. místě. V
utkání o bronzové medaile rozhodl výkon brankáře A. Kopeckého, který chytl v penaltovém
rozstřelu rozhodující pokutový kop soupeře.

Na turnaji nás reprezentovali: K. Vondrová, Š. Tomčík, J. Mirga, Š. Bílý, A. Pavlíček, A. Kopecký,
M. Krupa, J. Tomášek.

Další turnaj byl pořádán fotbalovým oddílem FK Krnov a to dne 12. 12. 2015. Turnaje se
zúčastnila mužstva z okresu Bruntál – FK Krnov A, FK Krnov B, SK Zátor, TJ Sokol Vrbno p. P.

V tomto turnaji se mladí fotbalisté z Vrbna ve finále střetli z mužstvem FK Krnov a ještě
minutu před koncem řádné hrací doby jsme prohrávali o jednu branku. Těsně před koncem
utkání přišlo vyrovnání z kopečky našeho talentovaného fotbalisty Šimona Tomčíka a o vítězi
utkání museli rozhodnout pokutové kopy, které opět skončili úspěchem našeho mužstva a
výborným výkonem brankáře A. Kopeckého.

Penaltový rozstřel vyhrálo naše mužstvo a na turnaji jsme obsadili na první místo. Na turnaji
byl vyhlášen nejlepším brankářem Aleš Kopecký.

Na turnaji nás reprezentovali: K. Vondrová, Š. Tomčík, J. Mirga, Š. Bílý, A. Pavlíček, A. Kopecký,
M. Krupa, M. Šmach.
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Hráči starší přípravky se dne 21. 11. 2015 zúčastnili halového turnaje v Šumperku pro ročník
2006 a mladší. Vrbenský tým hrál v sestavě: Karel Mirga, Jakub Černatovič, Jakub Tomášek,
Pert Bugyi, Roman Marek, Vladimír Hlávka, Daniel Gorniak a Šimon Tomčík. Kluci skončili na
pátém místě, ale po správném přepočítání výsledků a velké omluvě pořadatelů turnaje
vrbenský tým skončil na třetím místě. Turnaje se zúčastnili týmy: Šumperk 1, Šumperk 2,
Nové Sady, Libina, Loštice a Lužice. Na prvním místě se umístil Šumperk 1, na druhém místě
TJ Libina a na třetím místě skončilo mužstvo TJ Sokol Vrbno p.P.

Dalšího turnaje se hráči TJ Sokol Vrbno p. P. zúčastnili dne 19. 12. 2015 a turnaj byl určen pro
fotbalisty ročníku 2005 a mladší. Turnaj se uskutečnil v Šumperku a vrbenský oddíl zde
reprezentovali hráči: Lukáš Buršík ( vyhlášen nejlepším hráčem turnaje), Roman Marek,
Jaromír Šmach, Ondřej Zvědělík, Jakub Tomášek, Jakub Černatovič, Carlos Galář, Vladimír
Hlávka a Karel Mirga. Chlapci skončili na pěkném třetím místě. Na turnaj přijeli týmy:
Šumperk, Zábřeh na Moravě, Sigma Olomouc, Šternberk, Bystrc-Kníničky a Uničov.
Naše další mužstva a to týmy mladších a starších žáků se v tomto období nezúčastnili
žádného přípravného turnaje. Doufám, že našim žákům nebude absence v halových
turnajích chybět v jarní části fotbalové sezóny a rovněž doufám, že si to především
uvědomují jejich trenéři. Naše mládežnická mužstva trénují v nedostatečných podmínkách
naší malé tělocvičny na ZŠ Vrbno pod Pradědem. Současně bych chtěl tímto poděkovat panu
Mgr. Bártkovi, který nám umožnil v této tělocvičně trénovat.
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Hráči dorostu se zúčastnili dne 2. ledna 2016 mládežnického turnaje v halové kopané
„O přeborníka OFS Bruntál 2016“, v bruntálské sportovní hale. O titul nejlepšího halového
týmu okresu kategorie mladšího dorostu zápolili bez Krásných Louček, které se k turnaji
nedostavili, mladí fotbalisté FC Slavoj Olympia Bruntál, Jiskra Rýmařov, TJ Horní Benešov,
Juventus Bruntál a Sokol Vrbno pod Pradědem. Turnaj byl zároveň i prvním kolem „Poháru
VV MS KFS“, který je vypsán pro kluby okresních soutěží a krajské soutěže. Bez nároku na
postup do semifinále „Poháru MS KFS“ tak hrál FC SO Bruntál, od začátku turnaje si vedl
výborně a nakonec po zásluze bez ztráty jediného bodu vybojoval titul přeborníka OFS
Bruntál 2016. Dobře si vedli také vrbenští mladší dorostenci ve složení Roman Nečesaný,
Petřík, Tomčík, Bulava, Laníček, Mikula, Koždoň, Michal Nečesaný a Darmovzal, dosáhli na
druhou turnajovou příčku. V závěru turnaje vyhlásili pořadatelé nejlepším brankářem
Jaroslava Šidláka z FC SO Bruntál, nejlepším hráčem se stal Vítězslav Kret z Horního Benešova
a cenu pro střelce si odvezl z Bruntálu Denis Darmovzal z Vrbna pod Pradědem.

V pořadí druhý letošní mládežnický turnaj v halové kopané „O přeborníka OFS Bruntál 2016“

se uskutečnil ve sportovní hale v Bruntále minulou neděli 17. ledna. O titul nejlepšího
halového týmu okresu zápolili starší dorostenci sedmi oddílu. Systémem každý s každým
bojovaly o pohár pro vítězný tým Sokol Vrbno pod Pradědem, Jiskra Rýmařov, TJ Světlá Hora,
Juventus Bruntál, FC Slavoj Olympia Bruntál, Avízo Město Albrechtice a TJ Horní Benešov.
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Zprávy z vrbenské radniceUzavřená manželství

31. 12. 2015 Vladimír a Marta (oba z Prahy)
16. 01. 2016 Slavomír a Lucie (oba z Vrbna p. P.)

Vítek Bergová
Chudý Břicháčková

Zpracovala: Bc. Dagmar Podešvová, matrikářka MěÚ Vrbno pod Pradědem

Zprávy z vrbenské radniceBlahopřejeme k narození

Karolína Vrbno pod Pradědem
Hynek Vrbno pod Pradědem
Veronika Vrbno pod Pradědem

S e d l á k o v á
C h a l u p a

V e d r a l o v á

Michaela Chytilová, MěÚ - odbor vnitřních věcí

Zprávy z vrbenské radniceBlahopřejeme

„Dnes když bouchne šampáňo, roky mají nahnáno.

Kdo rád žije, veselí se a slaví, nikdy nemá šanci býti starý“.

Všechno nejlepší k narozeninám!

Dne 7. února 2016 slaví náš kamarád

významné životní jubileum.

Všechno nejlepší, hodně zdraví a veselou mysl přejí

Milena, Jura, Ota, Jirka, Tonda a Jakub.

pan Josef Kárník
z Vrbna pod Pradědem

Od začátku turnaje si výborně vedl kvalitně složený tým Vrbna pod Pradědem, který hned ve
svém úvodním duelu přehrál největšího favorita z Rýmařova a pak až do konce turnaje ani
jednou nezaváhal. Šňůra šesti vítězství v řadě zajistila svěřencům Ing. Pavla Koždoně z Vrbna
titul přeborníka OFS Bruntál 2016. Cenu pro nejlepšího brankáře získal David Kupka
z Juventusu Bruntál, nejlepším hráčem celého bruntálského klání stal vrbenský Dominik
Vaško a pohár pro nejlepšího střelce si za osm branek vystřílel Jakub Hrubý z Vrbna pod
Pradědem.

Oddíl mužů začíná dne 26. 1. 2015 zimní přípravu, kdy její součástí budou nejen běžecké
tréninky, kterých jak doufám, se budou hráči účastnit v „hojném počtu“, tak i přípravná
utkání s mužstvy FC SO Bruntál dne 6.2. 2015 na umělé trávě v Bruntále. Další přípravné
utkání se uskuteční dne 20. 2. 2016 s mužstvem staršího dorostu FK Krnov na umělé trávě

v Krnově. Současně tímto hledáme trenéra pro naše muže, jelikož mužstvo je opět bez
trenéra a situace u mužstva tímto není dobrá.

Doufám, že se již blíží stavba sportovní haly, která je součástí koaliční smlouvy a že všechny
koaliční strany dostojí svého slibu a projekt haly nezůstane jen na papíře a v oblasti
předvolebních slibů. Podle mého názoru je lepší mít děti a mládež v tělocvičně nebo na hřišti,
než na ulici nebo v restauraci.

Za fotbalový oddíl   Bc. Jindřich Pavlíček
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Zprávy z vrbenské radniceRozloučili jsme se

„Neplačte, že jsem odešla, ten klid mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky mi stále zachovejte“.

S lítostí v srdci oznamujeme,
že dne 30. prosince 2015 po těžké nemoci zemřela

ve věku nedožitých 95 let.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku.

S láskou zarmoucená rodina.

paní Ludmila Gajdíková

Zprávy z vrbenské radniceVzpomínáme

Jaroslav Vrbno pod Pradědem – Mnichov
Rozalia Vrbno pod Pradědem – Železná
Václav Vrbno pod Pradědem
Juliana Vrbno pod Pradědem
Anna Vrbno pod Pradědem
Tomáš Vrbno pod Pradědem

C a b a l k a
Č e p e r o v á

J a n í k
O h n o u t k o v á

T a u c h m a n o v á
Ď u r á k

Michaela Chytilová, MěÚ - odbor vnitřních věcí

„Kdo v naších srdcích a myslích žije, je stále s námi a nikdy neumírá“.
Dne 5. února 2016 by se dožil 90 let

S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Olga a Hana s rodinami.

pan Jindřich Škrabola
z Vrbna pod Pradědem.

Co popřát k narozeninám nejlepšímu tatínkovi?

Přeci jen to nejlepší!

Dne 7. února 2016 oslaví krásné 70. narozeniny náš tatínek

Všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví Ti ze srdce přejí děti s rodinami.

pan Josef Kárník
z Vrbna pod Pradědem.
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„Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout“.
Dne 3. února 2016 vzpomeneme 2. výročí, kdy nás opustil

a zároveň 11. února 2016 vzpomeneme jeho nedožité 75. narozeniny.
Vzpomíná manželka, děti, vnoučata a pravnoučata.

pan Zdeněk Jehlář
z Vrbna pod Pradědem

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

Dne 25. února 2016 to bude rok, kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička

S láskou vzpomíná manžel, dcery Petra a Martina s rodinami,
syn Pavel a vnoučata.

paní Ilona Paulenová
z Vrbna pod Pradědem.

„Kdo znal, vzpomíná, kdo měl rád, nezapomíná“.
Dne 15. února 2016 si připomeneme 1. smutné výročí úmrtí

naší maminky, babičky a prababičky

a
dne 10. března 2016 nás před 25 lety

opustil náš tatínek a dědeček

S láskou a úctou vzpomínají dcera Jiřina a syn Zdeněk s rodinami.

paní Jiřiny Kalivodové

pan Zdeněk Kalivoda.

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

Dne 5. ledna 2016 jsme vzpomněli nedožitých 63 let

S láskou vzpomínají syn, sourozenci, vnoučata a pravnoučata.

paní Marie Klichové
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.
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„Čas mírní bolest, ale nadá zapomenout“.
Dne 5. února 2016 vzpomeneme 11. smutné výročí úmrtí

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

pana Šimona Jurika
z Vrbna pod Pradědem.

„Zůstal jen velký smutek a vzpomínky, které nám nikdy nevymizí“.
Dne 25. 2. 2016 vzpomeneme 8. smutné výročí úmrtí

S láskou a úctou vzpomínají syn Vratislav s rodinou,
syn Mirek a dcera Dagmar s rodinou.

pana Ing. Zdenka Babky
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

„Tak ráda jsi pro nás žila a s námi tady byla,
vždy na tváři úsměv měla,

zlý osud nám Tebe náhle vzal.
A co my za lásku Tvou Ti můžeme dát?

Jen svíci a kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše na Tebe vzpomínat“.

Dne 5. února 2016 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí

S láskou vzpomínají synové a dcery s rodinami.

paní Vlastimily Kratochvílové
z Vrbna pod Pradědem – Mnichova.

„Zůstáváš v naší mysli celý čas, jak bys jen odešel a měl se vrátit zas“.
Dne 17. února 2016 vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí

S láskou vzpomínají manželka Anna,
dcera Šárka s manželem a vnuk Jan.

pana Václava Falušiho.
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KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ DANÍ, ÚČETNICTVÍ A MEZD

Ing. Dagmar Juříková, Sadová 411, Vrbno pod Pradědem
tel. 602 978 926, e-mail: jurikova.dasa@gmail.com

Nabízím vedení účetnictví, daňovéevidence, personální

a mzdové agendy. Kompletní daňová přiznání za rok 2015

včetně příloh, přehledy pro pojišťovny, vedení mezd
a daňové poradenství.

Rekonstrukceúčetnictví a další ekonomické služby.

Zprávy z vrbenské radniceInzerce

Pronajmu nebytové prostory v centru města Vrbna pod Pradědem,

Pronajmu mezonetový byt v centru města Vrbna pod Pradědem

ul. Bezručova 113, bývalá prodejna krmiv. Informace na tel. 602 521 480.

.
Informace na tel. 602 521 480.

Dne 10. února 2016 vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí

Za tichou vzpomínku děkují synové Antonín a Lubomír.

pana Antonína Paseky
z Vrbna pod Pradědem.

" Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.

Dík za to, čím jsi nám v životě byl, za každý den, jenž jsi pro nás žil "
Dne 7. února 2016 vzpomeneme nedožitých 85. narozenin

Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a synové s rodinami

pana Ladislava Hromádky
z Vrbna pod Pradědem - Železné
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Ú no r
Ze šuplíku vykoukltrošku,
vystrčil i svojinožku,

potom ještětvář co září
a máme ÚNOR v kalendáři!
Jetusnámi, jense směje,
každý den seněcoděje.

Jednou je to matičko,
den jak zlaté s l un í čk o,
podruhépak, lidézlatí,
všese zasev chladnuztratí.

Točí seto, točí, pěknědokola
a my čekámeaž nanás
J AR O zavolá.

JaroslavaJ.
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