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1 Události roku 2017 

Ani v roce 2017 se ozbrojené konflikty světu nevyhýbaly. Konečně se podařilo porazit 

radikály z Islámského státu a vytlačit je z jejich samozvaného chalífátu.  

Rok 2017 byl rokem bezpečnějšího létání. V tomto roce nedošlo k žádné havárii komerčních 

osobních proudových letadel. Pětiletý průměr podle agentury pro bezpečnost civilního 

letectví ASN čítá průměrně 17 havárií, při kterých zemře 495 osob. 

Rok 2017 byl na astronomické a vesmírné objevy víc než bohatý. Na trpasličí planetě Ceres 

byl objevený organický materiál, který je nezbytným (ale nikoliv jediným dostačujícím) 

základem života na Zemi. NASA našla hvězdu se sedmi planetami. Tři jsou výjimečně vhodné 

pro život. Do vesmíru poprvé odstartovala “recyklovaná” raketa, a úspěšně přistála. 

Několik desítek konzervativních katolických teologů, kněží a akademiků formálně obvinilo 

nynějšího papeže Františka z šíření kacířství. Měl se ho dopustit v roce 2016 vydáním 

dokumentu Amoris laetitia (Radost lásky), v němž vyjádřil otevřenost vůči rozvedeným a 

občansky znovu ženatým a vdaným věřícím. Obvinění v podobě 25stránkového dopisu 

podepsalo 62 signatářů. Teologové v něm obviňují papeže ze zastávání a šíření sedmi 

kacířských postojů souvisejících s manželstvím, morálním životem a svátostmi, navíc vytýkají 

papeži, že zavedl církev do dvou krizí. Dopis má podobu Correctio filialis de haeresibus 

propagatis, čili „nápravy šíření herezí“. Naposledy byla tato forma varování hlavy katolické 

církve použita proti papeži Janu XXII. v roce 1333.  

Nejlepším rokem v historii se pro český automobilový průmysl stal rok 2017. Výroba 

tuzemských osobních aut stoupla o 5 % na rekordních 1 414 milionu vozidel. Největší podíl 

na celkové produkci si zachovala automobilka Škoda Auto.  

Česká republika se řadí s Tureckem a zeměmi bývalého Sovětského svazu do skupin států, 

které v Evropě v přepočtu na obyvatelstvo vězní nejvíce lidí. Česko také patří ke třinácti 

evropským zemím, které mají přeplněné věznice, a je na třetím místě co do největšího 

meziročního nárůstu počtu vězňů. Vyplývá to ze studie SPACE, zveřejněné Radou Evropy.  

V českých hotelech, penzionech či kempech se loni ubytovalo rekordních 20 milionů turistů, 

což bylo o 9,1 % více než o rok dříve. Počet tuzemských i zahraničních návštěvníků rostl 

zhruba stejně. Lidé nejčastěji mířili do Prahy a na jih Moravy.  

Poslanci schválili protikuřácký zákon, kvůli kterému si od června 2017 kuřáci nezapálili v 

žádné restauraci ani hospodě. 

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky. Ve volbách zvítězilo hnutí ANO 2011, které získalo 29,64 % hlasů a 78 

mandátů. Na druhém místě skončila ODS, jež získala 11,32 % a 25 poslanců. Následovaná 

byla na třetím místě Českou pirátskou stranou s 10,79 % a na čtvrtém místě SPD s 10,64 %. 

Obě tyto strany získaly shodně 22 mandátů. V poslanecké sněmovně ještě zasednou zástupci 

KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů a nezávislých. Volební účast činila 60,84 % z 

celkového počtu 8 374 501 registrovaných voličů. 
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Ve Vrbně se volilo celkem na 7 místech, k volebním urnám přišlo 2 278 voličů ze 4 435 

občanů, kteří volit mohli. Ve městě jednoznačně zvítězilo ANO, další v pořadí byla SPD a 

pomyslnou třetí příčku obsadila ČSSD. (Příloha 1: Výsledky voleb ve městě) 

Počet obyvatel Česka se v roce 2017 zvýšil zhruba o 31 000. V zemi tak žilo 10 610 055 lidí 

(hranice 10,6 milionu obyvatel byla naposledy zaregistrována na konci druhé světové války). 

Zahraniční migrací přibylo více než 28 000 lidí, což bylo nejvíce od roku 2010 (nejvíce lidí se 

přistěhovalo z Ukrajiny a Slovenska). Živě narozených dětí bylo loni 114 405, podíl 

mimomanželských dětí se zvýšil na 49 %. V roce 2017 zemřelo 111 443 lidí, což bylo nejvíce 

za posledních dvacet let. Před dosažením prvního roku života zemřelo 304 dětí, což je 

meziročně o 13 méně. Průměrný věk obyvatel se zvýšil ze 42 na 42,2 let. Počet sňatků byl 

loni nejvyšší za posledních deset let. Nejvíce lidí odešlo z Moravskoslezského kraje, kde 

ubylo 3 993 obyvatel. Kvůli stěhování přišel kraj o 2 511 lidí, také zde o 1 482 lidí více 

zemřelo, než se narodilo. (Zdroj: Český statistický úřad). 

Ministerstvo financí oznámilo, že příjmy státu v loňském roce dosáhly 1 273,6 miliardy 

korun a jeho výdaje 1 279,8 miliardy korun. Oproti schválenému deficitu tak byl státní 

schodek v roce 2017 nižší o 53,8 miliardy korun a dosáhl 6,2 miliardy. Podle resortu jde o 

druhá nejlepší čísla od roku 1997. 

Česká ekonomika v loňském roce posílila o 4,6 %. Reálné příjmy domácností loni podle 

aktuálních údajů statistiků stouply meziročně o 3,9 %. Spotřeba domácností na obyvatele 

vzrostla dokonce o 4,6 %. V absolutních číslech dosahoval měsíční příjem domácností na 

obyvatele v průměru 24 842 Kč, zatímco měsíční spotřeba na obyvatele loni činila 22 025 Kč 

(Zdroj: Český Statistický Úřad).  

Průměrná mzda v Česku vzrostla ve 4. čtvrtletí roku 2017 na 31 646 Kč a poprvé tak 

překonala hranici 30 tisíc. Meziročně se mzda zvýšila o 8 %, což je 2 337 Kč. Po zahrnutí 

inflace se výdělek zvýšil o 5,3 % (Zdroj: Český statistický úřad). 

Sportovní rok 2017 přinesl mimo jiné nezapomenutelné spojení legend Nadala s Federerem, 

velké triumfy Realu, Pittsburghu či Komety. Ale na druhé straně také konce velkých českých i 

světových sportovců, velké zklamání curlerů i curlerek či obří ruskou dopingovou aféru.  

Klima způsobilo roku 2017 největší škody v dějinách. Zpráva Světové meteorologické 

organizace (WMO) o stavu klimatu konstatovala: extrémy počasí mají silné negativní dopady 

na člověka. Loňský rok patřil k nejteplejším v dějinách měření a také přinesl nejhorší 

ekonomické škody způsobené klimatem a počasím.  

Velmi silná hurikánová sezona v severním Atlantiku, velké monzunové povodně v Indii a 

pokračující sucha ve východní části Afriky - tyto tři hlavní faktory přispěly k tomu, že rok 

2017 byl zatím nejdražším v dějinách z hlediska klimatických a meteorologických událostí. 

Dopad extrémního počasí na ekonomický vývoj, potravinovou bezpečnost, zdraví i migraci je 

podle této zprávy zásadní.  
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Globální teploty v roce 2017 se pohybovaly 1,1 °C nad teplotami před průmyslovou revolucí.  

Rok 2017 byl výjimečně bohatý na neštěstí spojená s velkými ekonomickými důsledky. 

Německá pojišťovna Munich Re odhadovala, že celkové škody z meteorologických a 

klimatických jevů přesáhly v roce 2017 částku 320 miliard dolarů. Jedná se o vůbec nejhorší 

ekonomické škody v dějinách, a to i pokud se počítá s inflací.  

Letošní leden, který byl ve znamení mrazů, extrémně nízkých teplot a vydatného sněžení, byl 

čtvrtým nejstudenějším za dobu, kdy se teploty v Česku měří, a vůbec se stal nejchladnějším 

měsícem za posledních 77 let. (Foto: Husova ulice leden 2017) 

Na většině území Moravy a Slezska začalo 18. dubna svěžit. Husté a vytrvalé sněžení, silný 

vítr a ledovka komplikovaly dopravu už od úterního odpoledne, například v Jeseníkách do 

středečního rána napadlo až 30 centimetrů sněhu. Nejhorší situace byla na Bruntálsku, kde 

vytrvale sněžilo celou středu i ve čtvrtek ráno, napadl místy i metr sněhu. Řada silnic byla 

kvůli sněhovým bariérám zcela uzavřená, na dalších průjezd komplikují uvízlé kamiony a 

auta s letními pneumatikami. (Foto: sněhová nadílka 19. 4. 2017)  

 Extrémně suché počasí a tropické teploty v červnu se ale nevyhnuly ani Česku. (Foto: 

květinová výzdoba města). První srpnový den se stal doposud nejteplejším dnem roku, kdy 

se na mnoha místech naší republiky teplota po celý den držela kolem 35°C.  

V závěru roku se Česká republika ocitla pod sněhovou peřinou. 
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2 Obyvatelstvo, sociální a zdravotní charakteristika, 
bezpečnost, pohřebnictví 

Město Vrbno pod Pradědem mělo k 31. 12. 2017 celkem 5 102 obyvatel. Jak je vidno z 

tabulky níže stále přetrvával klesající trend.  

 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Stav k 1. 1. 5 521 5 502 5 391 5 273 5 172 

Narození 66 45 32  44 32 

Zemřelí 64 65 76 64 68 

Přistěhovalí 99 57 59 74 73 

Vystěhovalí  120 148 133 155 107 

Stav k 31. 12. 5 502 5 391 5 273 5 172 5 102 
(Zdroj: Český statistický úřad – Databáze demografických údajů za obce ČR) 

Příloha 2-1 Graf vývoje počtu obyvatel od roku 1971 do současnosti 

Příloha 2-2 Graf vývoje počtu narozených a zemřelých od roku 1971 do současnosti 

Příloha 2-3 Graf vývoje počtu narozených a zemřelých od roku 1971 do současnosti 

Sňatky, rozvody a potraty občanů s trvalým pobytem ve městě 

 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Počet sňatků 12 18 20 25 24 

Počet rozvodů 11 20 7 6 11 

Počet potratů 21 11 14 24 14 
(Zdroj: Český statistický úřad - Databáze demografických údajů za obce ČR) 

Příloha 2-4 Graf vývoje počtů sňatků a rozvodů od roku 1971 do současnosti 

2.1 Zaměstnanost a volná pracovní místa 

K 31. 12. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 280 620 uchazečů o zaměstnání. To je  

o 15 151 více než v listopadu, o 100 753 méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší 

prosincovou hodnotu od roku 1997, kdy jich bylo 268 902. 

Porovnání vývoje podílu nezaměstnaných osob v okrese Bruntál v roce 2016 a 2017. 
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Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v 

prosinci nabízeli prostřednictvím ÚP ČR1 216 629, z toho 15 048 pak v rámci dohod mimo 

pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních 

dostupných dat EUROSTATU (za listopad 2017) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.  

V meziročním porovnání je podíl nezaměstnaných osob k obyvatelstvu v prosinci 2017 o 2,5 

procentních bodů nižší než v předcházejícím roce.  

Porovnání počtu uchazečů o zaměstnání v okrese Bruntál v roce 2016 a 2017 

K 31. 12. 2017 bylo evidováno celkem 4 602 uchazečů o zaměstnání (UoZ), z toho 2 208 žen 

(47,9 %). Z celkového počtu UoZ bylo 4 252 dosažitelných, což představuje podíl 

nezaměstnaných osob 7,0 %. Tímto podílem se okres Bruntál zařadil na 4. místo v rámci 

okresů ČR. Podíl nezaměstnaných osob za celou ČR činil 3,8 % (280 602 UoZ).  

K 31. 12. 2017 bylo evidováno v okrese Bruntál 1 068 volných pracovních míst. V porovnání 

se stejným obdobím roku 2016 bylo k 31. 12. 2016 evidováno o 259 volných pracovních míst 

více. Na 1 volné místo připadalo k 31. 12. 2017 celkem 4,3 uchazečů o zaměstnání, k 31. 12. 

2016 to bylo 7,8 uchazečů o zaměstnání.  

V průběhu roku 2017 se nově zaevidovalo celkem 6 436 uchazečů o zaměstnání a vyřazeno 

bylo celkem 8 165 uchazečů. Nejvyšší počet vyřazených byl v dubnu a květnu, naopak 

nejvyšší počet nově evidovaných byl v prosinci.  

Vývoj nezaměstnanosti v obcích mikroregionu Vrbensko v roce 2017 

 

 

                                                
1
 ÚP ČR = Úřad práce České republiky 
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Dávky v hmotné nouzi v roce 2017 za mikroregion Vrbensko 

 
Příloha 2-5: Analýza stavu a vývoje trhu práce  

2.2. Sociální a zdravotní charakteristika 

Jako každý rok i letos proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníkům se ve městě 

podařilo vykoledovat 49 358 Kč. Celkem se na Bruntálsku a Rýmařovsku podařilo vybrat v 

několika dnech 338 337 korun. Z této celkové částky 65 %, tedy zhruba 220 tisíc korun, 

pomůže přímo Charitě sv. Ma rtina provozovat pečovatelskou službu a rozběhnout novou 

službu - terénní zdravotnickou péči v domácnostech. Pečovatelská služba je provozována od 

května loňského roku, domácí péče od ledna 2017. Zbylé prostředky byly využity na různé 

projekty a humanitární pomoci.   

Liga Bruntál, o.p.s. otevřela v úterý 17. ledna 2017 v prostorách bývalého gymnázia 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let věku (foto 2-1: prostory zařízení). 

Následně bylo otevřeno od pondělí do čtvrtka vždy od 13 do 18 hodin. Název pro zařízení 

vymyslely později samy děti. Liga Bruntál si od města pronajala velké prostory - v jednom 

patře pět místností, z nich dvě jsou bývalé třídy gymnázia. Pro volnočasové aktivity dětí a 

mladých lidí je potřeba dostatek místa. Například byla zřízena kuchyňka za účelem možnosti 

naučit zájemce vařit. Prostor byl přizpůsoben také tanci. Koupeno bylo několik horských kol, 

stany, spacáky s cílem pořádání víkendových akcí v přírodě. V prostorách nízkoprahového 

zařízení byly také počítače, stolní fotbálek, playstation a podobně. Děvčata a kluci mohli 

využívat prostory a účastnit se programů zdarma.  

Liga vytvořila ve Vrbně tři pracovní místa, rozběh a provoz zařízení pro mládež byl v prvních 

letech realizován v rámci programu sociálního začleňování a s podporou vrbenské radnice. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) je sociální službou, zaměřující se na 

intenzivní spolupráci s bezprizorními sociálně vyloučenými dětmi a mládeží, ovlivňování 

jejich hodnot a orientaci vedoucí k prevenci sociopatologie.  

Zastupitelé schválili na svém jednání 30. ledna 2017 podpis smlouvy s investorem a 

budoucím provozovatelem nového Domova pro seniory, společností SENIOR DOMY 

POHODA, a.s. Zastupitelé současně dali souhlas k prodeji první části pozemku o rozloze 

1.000 m2 pro objekt nového domova pro seniory. Zbylou část pozemku mezi ulicí Husovou a 

Nádražní, v blízkosti dvou objektů domova s pečovatelskou službou a nově vyrůstající 

hasičskou zbrojnicí, má podle smlouvy investor získat do vlastnictví nejpozději dva roky  
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po kolaudaci objektu. Jde o dalších 7700 m2 pozemku, který bude investor potřebovat pro 

zahradu k odpočinku klientů domova, pro přístupovou cestu, parkoviště a další zázemí. 

Podle schválené, ale dosud nepodepsané smlouvy chce investor ve Vrbně pod Pradědem 

postavit dle vlastního projektu a poté provozovat domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem s kapacitou nejméně 90 míst (40 lůžek pro seniory, 50 lůžek pro osoby se zvláštním 

režimem), včetně nezbytného personálního a technického zázemí. Domov pro seniory měl 

být postaven do konce roku 2018 (pozn. kronikáře – ke konci roku 2018 se ještě se stavbou 

nezačalo).  

Pečovatelé z bruntálské organizace Help-in získali nový automobil, který jim pomohl při 

poskytování terénních sociálně zdravotních služeb ve Vrbně pod Pradědem a okolních 

obcích. Darované vozidlo pokřtil Poslanec Parlamentu ČR Martin Sedlář, za pomoc občanům 

Vrbna p. P. a z okolních obcí poděkovala ředitelce Help-in Janě Hančilové (foto 2-2:  

na snímku vlevo) starostka města Květa Kubíčková.  

Projekt Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku se zaměřoval na realizaci aktivit v 

oblasti prevence ztráty bydlení, zaměstnanosti a multidisciplinárního přístupu k řešení 

rizikových situací účastníků. Projekt byl zahájen 1. 5. 2017 a předpokládané datum ukončení 

bylo stanoveno na 30. 4. 2020. Celkové způsobilé výdaje činily 5 545 923 Kč, z toho dotace 

ve výši 5 268 627 Kč, vlastní zdroje 277 296 Kč. Příloha 2-6: Plán sociálního začleňování 

Jednodenní sbírka pro pomoc chlapci z Železné Dominikovi, upoutaného na kolečkové 

křeslo, uspořádaná Moravskoslezským krajem u příležitosti gastrofestivalu v Karlově 

Studánce "Jak šmakuje Moravskoslezsko", vynesla 13 219 korun a 0,7 €. Zástupce hejtmana 

Moravskoslezského kraje Jan Krkoška předal výtěžek sbírky pro přestavbu koupelny paní 

Lence Svobodové, mamince chlapce, v pátek 18. srpna 2017. Mezitím rada města na svém 

jednání ve středu 16. srpna rozhodla, že na stejný účel poskytne částku 10 tisíc korun, kterou 

ten samý den předala starostka Květa Kubíčková. Foto 2-3: Předání dary Dominikovi 

Tradiční Den zdraví a sociálních služeb, pořádaný radnicí dne 7. října v prostorách Střechy si 

nenechaly ujít desítky zájemců, kteří si přišli nechat zkontrolovat hladinu cukru, cholesterolu 

či krevní tlak, ale také zacvičit si, protáhnout tělo, nebo ochutnat něco ze zdravé výživy. Svá 

stanoviště s nabídkou služeb zde měly společnosti Help-In, Open House, Centra pro 

zdravotně postižené, Vrbenské klubíčko i Domov pro seniory Vrbno. Foto 2-4: Den zdraví 

2.3 Zdravotnická a sociální zařízení 

Ve městě působilo 6 praktických lékařů, z toho 2 pro děti a dorost, 2 zubaři a 1 gynekolog. 

Ostatní odborní lékaři přijížděli ve stanové dny. V případě neodkladné lékařské pomoci 

fungovala zdravotnická záchranná služba, která převážela pacienty do nemocnice v Bruntále, 

popřípadě v Krnově. Zubní pohotovost byla zajišťována pouze o víkendech a svátcích, a to 

vždy od 8 do 12 hodin dle rozpisu služeb. Kde se v době potřeby nacházel lékař, zjistil 

pacient na centrálním telefonním čísle. Příloha2-7: Seznam lékařů a zdravotnických zařízení.    
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Domov pro seniory je příspěvková organizace zřízená Městem Vrbno pod Pradědem, 

vystupuje jako právní subjekt v čele se statutárním zástupcem Mgr. Janem Vavříkem. Služba 

je pobytová, poskytována celoročně, 24 hodin denně. Objekt Domova je bezbariérový.  

V roce 2017 navštívil Domov pro seniory předseda vlády Andrej Babiš (Foto 2-5). 

Během roku pořádal Domov pro seniory spoustu akcí, mezi nejvýznamnější patřily tyto:  

“Jedeme v tom společně” - senioři se pokusili zdolat trasu z Pradědu do Paříže. Muži a ženy z 

více než 50 domovů pro seniory v České republice a na Slovensku společně urazili něco přes 

119.000 km z Pradědu do Paříže, na rotopedech. Smysl akce byl motivovat seniory k 

pravidelnému pohybu a také jim dopřát společenský kontakt. Slavnostní vyhodnocení 

proběhlo ve čtvrtek 4. května 2017. Foto 2-6: Ze zahájení; příloha 2-8: Závěrečná zpráva k 

projektu. 

Díky projektu “Jedeme v tom společně” navázal domov přeshraniční spolupráci a partnerství 

s Domovem pro seniory Katka ze slovenské Povážské Bystrice. Foto 2-7: Slovenská návštěva.    

“Den otevřených dveří” - uskutečnil se v září, za nepříliš příznivého počasí. V úvodu přivítal 

pan ředitel zástupce organizací a spolků – zástupce zřizovatele, zástupce Mnichovského 

osadního výboru, LKŽ, svazu invalidů, charity Jeseník, Domova Pohoda z Bruntálu, sponzory, 

rodinné příslušníky uživatelů i veřejnost. Na celé odpoledne byl připraven pestrý program. 

“Soutěž o nejkrásnější mobilní zahrádku” - domov pro seniory se zapojil do soutěže s 

hlasováním o nejkrásnější mobilní zahrádku v domovech pro seniory v celé zemi. Soutěž 

uspořádala vrbenská společnost “MARLI zahrada bez bariér”, která vyráběla mimo jiné i tyto 

zahrádky.  

“Vánoce s Ježíškovými vnoučaty” - Na Štědrý den byly obyvatelům domova předány dárky. 

Letošní vánoční svátky byly pro seniory velmi významné díky štědrým dárcům z projektu 

Ježíškova vnoučata. 

Pro své aktivity a možností dalšího zdravotního vybavení získal Domov pro seniory značné 

finanční dary z různých Nadací. Příloha 2-9: Čestné uznání od společnosti Hartmann; příloha 

2-10 Darovací listina a příloha 2-11Výroční zpráva Domova pro seniory za rok 2017. 

2.4 Bezpečnost ve městě 

Plán prevence kriminality na léta 2017-2020 byl strategickým dokumentem města Vrbna 

pod Pradědem, jehož účelem bylo zmapovat bezpečnostní rizika ve městě Vrbno pod 

Pradědem a navrhnout hlavní priority prevence kriminality pro následující léta. Dokument 

byl vytvořen na základě bezpečnostních analýz města a sloužil zároveň jako podklad k 

preventivním opatřením. Za naplnění plánu a dodržování jeho stanovených priorit 

odpovídala Komise prevence kriminality města Vrbna pod Pradědem. Plán byl zpracován v 

souladu s metodikou přípravy plánu prevence kriminality obcí, kterou vydal odbor prevence 

kriminality Ministerstva vnitra ČR. Příloha 2-12: Plán prevence kriminality. 

Ve městě fungoval městský kamerový a dohlížecí systém (MKDS), jehož cílem bylo zlepšení 

situace v majetkové a násilné trestné činnosti a v oblasti veřejného pořádku na území města. 
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Kamerový dohlížecí systém směl být používán pouze v souladu se zákony ČR a Listinou 

základních práv a svobod, byl obsluhován Policií České republiky, obvodním oddělením 

Vrbno pod Pradědem. Kamerové záznamy bylo možné uchovávat pouze po dobu 

přiměřenou účelům kamerového systému. 

Rozmístění kamerových bodů - foto 2-8: Městský kamerový systém  

� Bezručova - prostranství ulice, parkoviště a obchodní centrum 

� Bezručova - prostranství ulice Zlatohorská a blízké okolí 

� Bezručova - dům č.p. 83 - prostranství ulice Nové doby a křižovatka 

� Hřbitovní - Smuteční síň č.p. 655 - prostor před vstupem do budovy 

� Hřbitovní - Smuteční síň č.p. 655 - prostor před pravým zadním vstupem do budovy  

� Hřbitovní - Smuteční síň č.p. 655 - prostor před levým zadním vstupem do budovy 

� Jesenická - budova č.p. 575 - prostranství před budovou obchodního centra, ve 

směru ul. Bezručova 

� Jesenická - budova č.p. 575 - prostranství před budovou obchodního centra, ve 

směru ul. Jesenická 

� Jesenická - budova č.p. 205 - prostranství ulic a křižovatka Myslivecká, Jesenická 

� Jesenická - u č.p. 252 IC Vrbno - prostranství ulice Jesenická, ve směru Karlova 

Studánka 

� Jesenická - u č.p. 252 IC Vrbno - prostranství ulice Jesenická, ve směru k okružní 

křižovatce 

� Nádražní - prostranství a vstup do budovy MěÚ Vrbno pod Pradědem 

� Nádražní - společné prostory v budově MěÚ Vrbno pod Pradědem 

� Nádražní - mezi č.p. 201 a 211 - prostranství ulice ve směru k lékárně 

� Nádražní - mezi č.p. 201 a 211 - prostranství ulice ve směru k Policii ČR 

� Nádražní - čerpací stanice č.p. 607 - křižovatka a prostranství ulice Nádražní 

� Sadová - dům č.p. 123 - prostranství nám. Sv. Michala a křižovatka Bezručova, Sadová 

� Sadová - dům č.p. 123 - prostranství nám. Sv. Michala - kašna a kostel, ve směru ulice 

Žižkova 

Příloha 2-13: Směrnice č. 8/2016 o provozu kamerového systému 

Varovný systém ve městě i v místních částech prošel v půli července revizí všech hlásičů. 

Servisní firma vyzkoušela a nastavila všechny tlampače, a to i na základě poznatků a hlášení 

občanů. Nový systém hlásičů městského rozhlasu byl instalován v rámci projektu 

Protipovodňová opatření města Vrbna pod Pradědem. Projekt je zaměřen na preventivní 

protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a 

následnou digitalizaci povodňového plánu města Vrbno pod Pradědem.  

Hlásiče byly napájeny ze sloupů veřejného osvětlení a platilo jednoduché pravidlo, že svítí-li 

lampa, je napájen i hlásič.  

V ulicích města začali působit Asistenti prevence kriminality. Základem práce tří vybraných 

mužů byla pochůzková činnost. Působili zejména v lokalitách vnímaných veřejností jako 

problémové. Dohlíželi na areály dětských hřišť, prostranství u smuteční síně a hřbitova, 
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lesopark, areál BMX a další. Pracovali ve dvou směnách, od 7 do 16 hodin a od 14 do 22 

hodin. Asistenti prevence kriminality úzce spolupracovali s obvodním oddělením Policie ČR. 

V teplých dnech byli k vidění ve světle modrých tricích s logem města a označením asistenta 

prevence kriminality, s černými kšiltovkami. V chladnějších dnech muži oblékli černé 

sportovní bundy, opět s označením pro asistenty prevence kriminality. Asistenti prevence 

kriminality vychází z Plánu prevence kriminality města Vrbna pod Pradědem na roky 2017-

2020, který byl schválen Zastupitelstvem města Vrbna pod Pradědem na jeho lednovém 

zasedání. V rámci projektu nalezli práci občané, zejména z řad dlouhodobě nezaměstnaných 

uchazečů o zaměstnání. Cílem je snížení počtu trestných činů a přestupků ve městě, garance 

bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel. Foto 2-9: 

Asistenti prevence kriminality 

Práce v Jednotce hasičů města Vrbno pod Pradědem lze dělit na dvě základní odvětví. 

Jednalo se o spolkovou činnost ve sboru dobrovolných hasičů a zásahovou činnost v 

jednotce SDH Vrbno pod Pradědem. Mezi základní činnost sboru patřilo pořádání akcí pro 

širokou veřejnost, jako jsou dětské dny, soutěže v požárním sportu, požárně preventivní 

akce a přednášky pro děti a také dospělé. Vybraní členové navštěvovali základní školy s 

programem Hasík (prevence do škol).  

Ve Sboru dobrovolných hasičů působí téměř 90 členů. Do tohoto počtu jsou započítány děti, 

ženy, muži v aktivním věku a také zasloužilí hasiči.  

Nejčastěji je ovšem činnost zásahová, kde působili členové zásahové jednotky. Tito jsou 

většinou také členové sboru. V jednotce působí 29 mužů, z čehož se 24 pravidelně střídá a 

drží 24hodinovou pohotovost v počtu 8 mužů, v týdenních intervalech. Lidé, kteří drží tzv. 

službu, jsou povinni se dostavit na požární zbrojnici a vyrazit k zásahu do 5 min. od vyhlášení 

poplachu v jakoukoliv denní hodinu. Tato informace je již několik let sdělována 

prostřednictvím mobilních telefonů. Hlavní činnosti hasičů ve Vrbně byla činnost zásahová. 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet členů  24 24 24 27 29 

Celkový počet zásahů 78 75 130  93 127 

* Požáry 11 14 16 14 9 

* Dopravní nehody 13 11 10 11 13 

* Živelná pohroma - - - - - 

* Únik nebezpečných látek 1 3 2 - 3 

* Technická pomoc 50 38 94 59 93 

* Ostatní 3 9 8 9 7 

* Planý poplach - - - - 2 
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Všichni členové musejí každoročně projít řadou povinných školení, výcviků a jednou za dva 

roky zdravotnickou prohlídkou praktického a mnohdy odborného lékaře. Školení byla 

zaměřena jak na teoretickou část, tak na praktickou činnost. 

Jednotka disponovala šesti hasičskými vozidly. Jednalo se o CAS 24 T815, CAS32 T815, CAS16 

Praga V3S, PP-20 Š706 RTH, DA VW Crafter a OA Škada Fabia. 

Působnost jednotky je dána zřizovatelem. Dislokačně jednotka spravuje obce: Vrbno pod 

Pradědem, Mnichov, Železná, Bílý potok, Vidly a Ludvíkov. 

Během roku 2017 vyjížděli vrbenští hasiči na žádost Krajského operačního a informačního 

střediska HZS MSK v Ostravě do obcí Heřmanovice, Bruntál – Kunov, Široká Niva, Karlova 

Studánka, Malá Morávka, Holčovice, Město Albrechtice, Krnov či Andělská Hora. 

Hasiči z Vrbna pod Pradědem vyjíždí také pravidelně do obce Heřmanovice, kde není zřízená 

místní dobrovolná jednotka.  

Starostce města Květě Kubíčkové přišel děkovný dopis ředitele Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje Vladimíra Vlčka za zásah vrbenské jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů při ničivém požáru v areálu národní kulturní památky - Karnoly Krnov. 

Událost z 20. prosince 2017 si vyžádala zásah devatenácti jednotek požární ochrany z 

širokého okolí. Příloha 2-14: Celé znění dopisu Poděkování ředitele HZS. 

(Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska 2/2018) 

2.5 Pohřebnictví 

Od 1. ledna 2017 přebralo veškerou agendu správy hřbitova od Technických služeb Vrbno 

s.r.o. Město Vrbno pod Pradědem. Veškeré záležitosti pohřebnictví - nájmu hrobových míst, 

smluv, kamenických prací, nových hrobových míst, oprav náhrobků, vjezdu vozidel - vše se 

bude řešit na jednom místě, v kanceláři pohřebnictví, která se nacházela v suterénu obřadní 

síně (ulice Hřbitovní 655). Koordinátorem pohřebních činností byl Petr Čuj. Výhodou pro 

občany byl hlavně komplexní servis služeb.  

Na konci roku 2016 a počátkem roku 2017 se připravoval nový počítačový program pro 

správu hřbitova. Do každé karty hrobového zařízení byly vkládány fotografie každého 

hrobového místa i další informace. Připravila se mapa hřbitova s jednotlivými hrobovými 

místy i s infrastrukturou hřbitova (osvětlení, komunikace, lavičky, vodovodní řad, stromy 

atd.). Připraven byl náhled na významné a válečné hroby atd.  

V kompetenci střediska pohřebnictví byla také celoroční údržba hřbitova, výkopy hrobů aj.  

V den státního svátku 28. 10. 2017 se ve vrbenské smuteční síni konal Den otevřených dveří 

(příloha 2-15), jehož smyslem bylo představit veřejnosti kompletní nabídku služeb. Přišlo na 

300 návštěvníků. Příloha 2-16: Informační zpravodaj Sdružení pohřebnictví - článek o 

Vrbenské smuteční síni; příloha 2-17 : Ceny za pronájem hrobových míst; příloha 2-18: Řád 

pohřebiště; příloha 2-19: Vzor smlouvy. Foto 2-10: Hřbitov a Smuteční síň v zimě. 
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3 Politický a veřejný život 

Do Vrbna pod Pradědem zavítal ve čtvrtek 9. února 2017 místopředseda vlády ČR a ministr 

financí Ing. Andrej Babiš. Jako patron Domova pro seniory v Mnichově daroval na zkrášlení 

zahrady, pořízení zahradního mobiliáře a obnovu kašny 200 tisíc korun, a podpořil též 

aktivizační akci „Jedeme v tom společně“. Poskytl 140 tisíc korun na nákup rotopedů  

pro seniory z českých DPS, které se zapojily do prvního ročníku této akce a soupeřily, kdo 

nejdříve zdolá pomyslnou vzdálenost z nejvyšší hory Jeseníků Pradědu do hlavního města 

Prahy. V DPS ministra Babiše pozdravili starostka města Květa Kubíčková, místostarostka  

Ing. Pavla Müllerová, radní a předseda Spolku přátel Vrbenska Karel Michalus i předseda 

místní organizace ANO Robert Sivulka (foto 2-5: Andrej Babiš v Domovu pro seniory Vrbno).  

Poté navštívil některé průmyslové podniky a debatoval s podnikateli. Nejprve zamířil  

za Ing. Petrem Grossem, Nejlepším podnikatelem Olomouckého kraje za rok 2016, do jeho 

firmy IPG s.r.o. vyrábějící světelné komponenty pro vozidla světových značek a automatické 

sněhové řetězy pro osobní vozidla.  

Další zastávkou pracovní návštěvy ministra byl výrobce solárních systémů T.W.I., kde hovořil 

s jednatelem firmy Ing. Zdeňkem Pravdou.  

Ministr se setkal v Pizzerii Pomodoro také s podnikateli a živnostníky v oblasti prodeje, 

potravinářství, gastronomie a dalších služeb významných pro rozvoj cestovního ruchu a 

diskutoval s nimi na téma EET a o podmínkách pro podnikání v příhraničí.   

Už potřetí se Vrbno pod Pradědem přihlásilo k akci „Ukliďme svět, Ukliďme Česko“.  

V sobotu 8. dubna 2017 se dobrovolníci sešli hned na čtyřech místech, odkud vyrazili  

s plastovými pytli sbírat polétavý odpad z veřejných ploch. Mezi dobrovolníky byli letos 

pracovníci městského úřadu, děti a vychovatelky z dětského domova, členové Spolku Přátel 

Vrbenska, členové osadního výboru Mnichov i další nadšenci (foto 3-1: Ukliďme v Mnichově). 

Děvčata a kluci s učitelkami ze základní školy se k akci přidali v jiném termínu. Odvoz pytlů  

s odpadky zajistily pro město TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.  

Ústřední výkonný výbor sociální demokracie si v sobotu 8. dubna 2017 zvolil do širšího 

vedení strany deset členů. Figuruje mezi nimi i bývalý vlivný poslanec Michal Kraus, který  

v roce 2006 odešel z politiky po aféře kolem privatizace továrny na kakao v Ghaně.  

Do vedení se vrátila také bývalá místopředsedkyně strany a senátorka Alena Gajdůšková. 

Do předsednictva si ústřední výkonný výbor ČSSD v sobotu zvolil také lídra ústecké 

kandidátky Jaroslava Foldynu, poslance Richarda Dolejše, Jiřího Petrů a Robina Böhnische, 

bývalou senátorku Alenu Gajdůškovou, bývalou starostku Vrbna pod Pradědem Helenu 

Kudelovou, chebskou političku Hanu Hozmanovou, šéfa Senátu Milana Štěcha a bývalého 

senátora Martina Tesaříka. 

Vrbno pod Pradědem a polské město Glogówek oslavilo v roce 2017 patnáct let 

partnerství. Připomněly si to na slavnostech „Vrbno se baví“ a o víkendu 24. a 25. června 

2017 na „Dnech Glogówku“, jichž se účastnili obyvatelé čtyř evropských měst spojených 
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mostem přátelství: Rietbergu (Německo), Ribéracu (Francie), Glogówku a Vrbna pod 

Pradědem. Do polského města se vydala delegace z Vrbna pod Pradědem, vedená 

starostkou Květou Kubíčkovou, a samostatně ještě skupina vrbenských dětí z Mateřské školy 

Jesenická, které se účastnily tradičního závodu v městském parku „Běhej s námi“. V české 

skupině byli zastoupeni vrbenští podnikatelé. Česká delegace v Glogówku se zúčastnila oslav 

dnů města na náměstí, kde večer vystoupila také vrbenská kapela Proton. Součástí 

nedělního programu byla mše v kostele sv. Bartoloměje a odpoledne výstava a ochutnávka 

tradiční české a polské kuchyně.  

Pokračování v dosavadní mezinárodní spolupráci stvrdili svými podpisy starostka Vrbna pod 

Pradědem Květa Kubíčková a starosta polského města Glogówek Andrzej Kalamarz (foto 3-2: 

Podpis Dohody o partnerství).  

O strategii rozvoje města Vrbna pod Pradědem se v úterý 2. května 2017 odpoledne 

diskutovalo ve Střeše (příloha 3-1: pozvánka na veřejné projednávání). Zástupci radnice a 

vývojového a rozvojového centra Regio Ostrava představili občanům na veřejném 

projednání (foto 3-3: S občany o Strategii rozvoje města) cíle rozvoje stanovené v deseti 

oblastech, a to na sedm let. Návrh projednali v červnu zastupitelé. 

O veřejné projednání strategie rozvoje města byl mezi občany zájem. Ti, kteří do Střechy 

dorazili, byli zvědaví, jak dopadl v roce 2016 socioekonomický průzkum a jak se má rozvíjet 

město v příštích letech, jaké budou priority a kde jsou možná úskalí.  Dotazníkové šetření 

bylo prvním nezbytným krokem, jak zjistit potřeby a zájmy občanů, jejich názor na podmínky 

života, kvalitu služeb, fungování úřadu apod. V ustavené komisi strategického rozvoje 

pracovali zástupci podnikatelské sféry, organizací zřizovaných městem, osadního výboru 

Mnichov, spolků a dalších organizací, vedení města i zaměstnanci městského úřadu, policie a 

další. Dotazník, v němž se v roce 2016 vyjádřilo 268 občanů všech věkových kategorií, 

umožnil zjistit většinový názor veřejnosti. Lidé v něm vyjádřili spokojenost s životem  

ve městě, přírodou i dostupností služeb, vnímají Vrbno jako bezpečné město. Přesto jsou 

místa, kam se kvůli problémovým občanům obávají jít, vadí jim nevyužití areálu  

po Dřevokombinátu, přejí si mít lepší rozsah zdravotní péče, zejména fungujících ordinací 

lékařů-specialistů. Ve městě jim chybí koupaliště nebo bazén, kulturní dům, lepší pracovní 

příležitosti. V posledních 25 letech neustále klesá počet obyvatel města, zejména mladí lidé 

hledají pracovní uplatnění mimo město, nemohou zde uplatnit svou kvalifikaci a odcházejí za 

lepšími pracovními nabídkami.  

Charakter města předurčuje možnosti jeho rozvoje zejména v oblasti cestovního ruchu. Řada 

cílů formulovaných v deseti oblastech se přirozeně překrývá.  

Mezi priority rozvoje patří zlepšování infrastruktury, výstavba vodovodu v Mnichově, 

rekonstrukce místních komunikací, budování chodníků, parkovišť, cyklostezek a cyklotras, 

proměna prostranství v blízkosti okružní křižovatky na nové centrum, rekonstrukce 

kulturního domu a optimalizace kulturních zařízení ve městě, výstavba domova pro seniory, 

vylepšování bytového fondu, dokončení výstavby hasičské zbrojnice, vybudování 

kolumbária, revitalizace sídlišť, spolupráce s aktéry rozvoje cestovního ruchu, zlepšení 

dopravní dostupnosti města a obcí mikroregionu, příprava výstavby víceúčelové haly s 
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menším bazénem, outdoorového hřiště v Železné a další cíle (příloha 3-2 Strategie rozvoje 

města 2017-2023; příloha 3-3 Akční plán pro roky 2017-2018). 

Při diskusi občané vyjádřili nesouhlas s vedením cyklotrasy do Karlovic souběžně se státní 

silnicí, pochybnosti o rozvoji lyžařského areálu pod Vysokou horou kvůli nízké nadmořské 

výšce i potřebnosti víceúčelové haly, když ve městě jsou tři tělocvičny, projevili lítost nad 

ztrátou střední školy ve městě. Poukázali také na zdánlivé maličkosti, které ale mohou 

vtisknout turistům nehezký dojem z návštěvy města - věčně znečištěné prostranství u 

marketu Albert, nevzhledné okolí pošty, neochotu podnikatelů starat se o prostranství vedle 

svého podniku. Stačí přitom málo, nečekat, až přijedou technické služby, ale vzít koště a 

uklidit. V zahraničí obdivujeme úpravnost a čistotu měst a vesniček, přitom to tolik nežádá. 

Na začátek školního roku došlo k nehodě jedenáctiletého chlapce, který v pondělí 4. září 

2017 kolem 7.30 hodin šel do školy a na ulici Sadová přebíhal silnici v místě mimo přechod 

pro chodce. „Chlapec, aniž by se přesvědčil, že může bezpečně přejít vozovku, vběhl zpoza 

popelářského vozidla do jízdní dráhy jedoucímu vozidlu Volkswagen Passat.“ Řidič pro 

krátkou vzdálenost již nedokázal zabránit střetu a chlapec při nehodě utrpěl těžké zranění 

nohy a byl převezen do nemocnice.  

3.1 Činnost městského zastupitelstva, rady a jejich orgánů – volby, 
složení zastupitelstva, rady komisí, výborů 

Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem mělo celkem 21 členů a v roce 2017 se sešlo 

celkem 7x. Zasedání zastupitelstva byla veřejná, přítomnost jednotlivých členů na jednáních 

(příloha 3-4: Účast zastupitelů na jednáních). Jednání se řídilo jednacím řádem. Usnesení 

Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem byla zveřejněna po dobu 15 dní na úřední desce 

Městského úřadu Vrbno pod Pradědem a také na oficiálních stránkách města. 

Složení zastupitelstva města pro rok 2014-2018 (Titul, jméno a příjmení, navrhující strana-

zkratka, politická příslušnost): 

� Mgr. Zdeněk Bártek (ČSSD - BEZPP) 

� René Darmovzal (SV - NK - BEZPP) 

� Bc. Miroslav Doležel (PRO VRBNO - NK - BEZPP) 

� Josef Dudík (SNK ED - BEZPP) 

� Ing. Petr Gross (ANO 2011 - BEZPP) 

� Bc. Ondřej Chalupa (ČSSD - BEZPP) 

� Hana Janků (SNK ED - BEZPP) 

� Mgr. Tomáš Kočička (ČSSD) 

� Petr Kopínec (ANO 2011) 

� Květa Kubíčková (ANO 2011) 

� Ing. Helena Kudelová (ČSSD) 

� Dana Magdálková (ČSSD - BEZPP) 

� Karel Michalus (SPV- NK - BEZPP) 

� Vlastimil Mlynář (SV - NK - BEZPP) 
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� Ing. Pavla Müllerová (ANO 2011) 

� Ing. Petr Obrusník (PRO VRBNO - NK - BEZPP) 

� Dušan Pechal (KSČM - BEZPP) 

� Martin Pleva (ANO 2011) 

� Jana Soudková (KSČM) 

� Mgr. Evžen Trzaskalik (PRO VRBNO - NK - BEZPP) 

� Naděžda Trzaskaliková (SPV - NK - BEZPP) 

 

Zastupitelstvo města schválilo  

� plán prevence kriminality na rok 2017-2020 dle předloženého návrhu (příloha 2-12) 

� zahájení přípravných prací spojených s rekonstrukcí kulturního domu 

� strategii rozvoje Města Vrbna pod Pradědem pro období 2017-2023 (příloha 3-1)  

� komunitní plán rozvoje sociálních služeb na rok 2017-2020 dle předloženého návrhu 

(příloha 2-6) 

� místní plán inkluze Vrbenska 2017-2020 - příloha Strategického plánu sociálního 

začleňování (příloha 3-5). 

� uzavření smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vrbnem pod Pradědem 

na zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou 

linkovou dopravou - oblast Bruntálsko 

Zastupitelstvo města přijalo 

� dotaci ve výši 19 645 760,01 Kč na projekt “Novostavba hasičské zbrojnice ve městě 

Vrbno pod Pradědem 

Zastupitelstvo města rozhodlo o 

� prodeji nemovitosti - části pozemku s podmínkou výstavby domova pro seniory 

společnosti SENIOR DOMY POHODA a.s.  

� úpravě ceny vodného a stočného od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 (cena za vodné a 

stočné činí celkem 51,80 Kč/m3 s DPH) 

� prodeji nemovitostí - bytových jednotek domů č.p. 604, 605 a 606 na ulici Palackého  

ve Vrbně pod Pradědem 

� uzavření Smlouvy o členství ve Sdružení pohřebnictví v ČR 

� poskytnutí dotace v celkové výši 140 000 Kč na spolufinancování akcí Spolku Přátelé 

Vrbenska 

� poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč Pěveckému sboru města Vrbna pod Pradědem 

� poskytnutí dotace ve výši 480 000 Kč na spolufinancování sociálních služeb 

společnosti HELP-IN, o.p.s.  

� poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč Mysliveckému spolku PRADĚD 

� poskytnutí individuální dotace ve výši 170 000 Kč na opravu schodiště a podlahy věže 

kostela sv. Archanděla Michaela Římskokatolické farnosti Vrbno pod Pradědem 

� prodeji nemovitost - areálu penzionu DOMA za účelem turistické ubytovny nebo 

bydlení pro seniory se společností SENIOR DOMY POHODA, a.s.  
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� poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem ve výši 125 660 

Kč 

� poskytnutí dotace Základní škole Vrbno pod Pradědem na činnost školního 

sportovního klubu ve výši 145 173 Kč 

� poskytnutí dotace ve výši 175 925 Kč spolku ACS DRAK VRBNO 

� poskytnutí dotace Sportovnímu klubu ve Vrbně pod Pradědem, z.s. ve výši 402 269 

Kč 

� poskytnutí dotace pro TJ Sokol Vrbno na činnost sportovního klubu ve výši 1 038 000 

Kč 

� změně výše měsíční odměny od 1. 1. 2018 členům přestupkové komise, kteří nejsou 

členy zastupitelstva, následovně: předseda PK 0 Kč, členové PK 2 000 Kč. Odměna 

byla vyplacena čtvrtletně.  

Zastupitelstvo města vydalo 

� obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, jíž se zakazuje na území města Vrbno pod 

Pradědem provozovat hazardní hry (příloha 3-6: Celé znění vyhlášky č.1/2017).  

� obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o městských symbolech (příloha 3-7: Celé znění 

vyhlášky č.2/2017) 

� obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 

činností (příloha 3-8: Celé znění vyhlášky č.3/2017)  

� obecně závaznou vyhlášku 4/2017 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů na rok 2018 (příloha 3-9: Celé znění vyhlášky č.4/2017)  

Zastupitelstvo města vyhlásilo 

� dotační programy I. a II. na rok 2018 v oblasti podpory činnosti spolků a na pořádání 

kulturních a společenských akcí (příloha 3-10: Dotační program na činnost; příloha 3-

11: Dotační program na akce).  

Zastupitelstvo města udělilo OCENĚNÍ MĚSTA - Čestné občanství města paní Evě Vackové 

“in memoriam” (příloha 3-12: Medailonek paní Evy Vackové) 

(Poznámka kronikáře: usnesení a zápisy ze 17. až 23. zasedání zastupitelstva najde zájemce 

také v přílohách, konkrétně přílohy 3-13 až 3-26) 

K 30. 6. 2017 byl odvolán člen majetkového výboru pan Miroslav Krupa, místo něj byla 

zvolena Alena Divišová s účinností od 1. 7. 2017 (příloha 3-27: Seznam členů jednotlivých 

výborů).  

Rada města Vrbno pod Pradědem má 7 členů a schází se zpravidla 1x za 3 týdny. Schůze 

rady města jsou neveřejné, kromě členů rady města se jich účastní také tajemník Městského 

úřadu Vrbna pod Pradědem, který má hlas poradní. Usnesení Rady města zájemce najde  

v přílohách 3-28 až 3-46 kroniky.   

Složení Rady města pro rok 2014-2018: 

� Mgr. Zdeněk Bártek (ČSSD - BEZPP) 

� Petr Kopínec (ANO 2011) 
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� Květa Kubíčková (ANO 2011) 

� Karel Michalus (SPV - NK - BEZPP) 

� Vlastimil Mlynář (SV - NK - BEZPP) 

� Ing. Pavla Müllerová (ANO 2011) 

� Ing. Petr Obrusník (PRO VRBNO - NK - BEZPP) 

Rada města na svém jednání dne 15. března ocenila a udělila Poděkování Rady města paní 

Haně Kauerové za práci ve Vrbenském klubíčku, z.s. a podporu rodin vychovávajících děti se 

zvláštními potřebami a panu Liboru Urbanovi za organizování sportovních a společenských 

akcí a práci pro rozvoj místní části Mnichov (foto 3-4: poděkování).  

Příloha 3-47: Složení jednotlivých komisí podřízených Radě města 

3.2 Městský úřad – budova úřadu, zaměstnanci úřadu, pracovní doba, 
úřední hodiny, místní zpravodaj, využití počítačů a další techniky 
(veřejný rozhlas, kabelová televize, internet), služby úřadu, správní 
reformy 

Budova městského úřadu sídlí na ulici Nádražní 389. Na budově úřadu byla zhotovena 

fasáda (foto 3-5: rekonstrukce radnice), došlo k výměně plynového kotle, byl zbourán 

přistavěný komín, byly opraveny střechy a klempířské prvky. Zčásti byla modernizována 

kancelářská technika a zrekonstruovány některé kanceláře. 

Úřední hodiny pro veřejnost byly v pondělí a ve středu od 7:00 do 11:30 a od 13:00 do 

17:00; v úterý, čtvrtek a pátek dle telefonické domluvy.  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkový počet zaměstnanců 26 26 26  26 28 28 

Počet žen 20 19 18  19 20 19 

Počet mužů 6 7 8  7 8 9 

Příloha 3-48: Organizační struktura  a personální složení k 31. 12. 2017. 

Od roku 2011 je Městský úřad ve Vrbně pod Pradědem pověřený vydáváním rybářských 

lístků podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství. V roce 2017 obdržel 46 žádostí o vydání 

rybářského lístku, všechny byly vyřízeny kladně. 

V lednu 2017 nastoupili na pozici referent odboru výstavby a životního prostředí Tomáš 

Vondra a na pozici referent odboru vnitřních věcí Jaroslava Harazinová, v září pak na pozici 

referenta odboru výstavby a životního prostředí Milan Halo. 

V rámci zlepšování služeb občanům byla od 2. 1. 2017 zavedena možnost provádět platby 

kartou na pokladně MěÚ. Prostřednictvím běžně používaných platebních a kreditních karet 

měli občané možnost platit například za místní a správní poplatky, třeba za psa nebo za svoz 

odpadu, pokuty a jiné další platby.  
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Městský kotec byl umístěn v areálu společnosti Technické služby Vrbno s.r.o. na ulici 

Jesenická č. p. 205. Tento kotec sloužil pouze jako dočasné místo k ochraně psů, kteří se 

zaběhli, nebo kterých se někdo úmyslně zbavil. Psi zde měli zajištěnu základní péči po dobu 

až několika týdnů. Pokud se o odchycené psy nepřihlásil jejich majitel, město zvířata 

odváželo do smluvních útulků v Opavě a Slezských Pavlovicích. Základní péči opuštěným 

zvířatům poskytoval pečovatel, který je krmil a venčil.  

Příloha 3-49: Výroční zpráva Městského úřadu Vrbno pod Pradědem za rok 2017. 

3.3 Hospodaření města – rozpočet obce (příjmy, výdaje), investice, 
státní dotace, majetek 

Pro rok 2017 byl na 16. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 14. 12. 

2016 schválen rozpočet ve výši 114 829,5 tis. Kč na straně příjmů, 116 043,6 tis. Kč na straně 

výdajů, celkem včetně financování 117 843,6 tis. Kč. Příloha 3-50: Podrobný komentář k 

rozpočtu 2017. 

V průběhu roku bylo provedeno sedm rozpočtových změn a upravený rozpočet činil k 31. 12. 

2017 na straně příjmů 131 071,2 tis. Kč, na straně výdajů 132 262,2 tis. Kč, financování 1 191 

tis. Kč.  Hospodaření města za rok 2017 skončilo schodkem ve výši 1 191 072,95 Kč.  

 

Nejvyšší výnosy v roce 2017 vykazují daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických 

osob. V porovnání s rokem 2016 byly kapitálové příjmy nižší, v roce 2016 se prodal majetek 

za 2 201 tis. Kč, v roce 2017 činily výnosy z prodeje kapitálového majetku 1 718,5 tis. Kč. 

Významným příjmem do rozpočtu města jsou správní a místní poplatky, zahrnuté do 

nedaňových příjmů. Jsou tvořeny zejména místními poplatky za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, za 

psy, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za použití veřejného prostranství, z ubytovací 

kapacity a dále odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a poplatky za odnětí 
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pozemků plnění funkcí lesa, odvod z loterií a podobných her, odvod z výherních hracích 

přístrojů a správní poplatky.  

 

 

 

Výše místních poplatků:   

Místní poplatky stanovené ve městě Vrbně pod Pradědem pro rok 2017 se nijak nemění. Za 

svoz, třídění a likvidaci odpadů zůstává platba za občana už řadu let na částce 490 Kč; 

poplatek za psa 200 Kč, za každého dalšího psa pak 500 Kč.  

Rok  2014 2015 2016 2017 

Komunální odpad 2 731 354 Kč 2 726 287 Kč 2 657 232 Kč 2 637 434 Kč 

Psi 161 621 Kč 175 474 Kč 123 616 Kč 120 313 Kč 

Lázeňský a rekreační pobyt 54 042 Kč 63 012 Kč 74 046 Kč 116 141 Kč 

Užívání veř. prostranství 12 840 Kč 16 100 Kč 20 520 Kč 31 000 Kč 

Ubytovací kapacita 67 132 Kč 62 8740 Kč 86 152 Kč 104 356 Kč 

Správní poplatky - - - 495 275 Kč 

Daň z hazar. her - - - 279 820 Kč 

Odvod z loterií - - - 94 836 Kč 

 

V roce 2017 získalo město dotace v celkové výši 29 832 821,19 Kč. Byly přijaty dotace na 

činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů, na výkon sociální práce, na konání voleb do 
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parlamentu ČR, dotace na provoz Domova pro seniory Vrbno. Největší přijatou dotací byla 

dotace na výstavbu hasičské zbrojnice. Příloha 3-51: Přijaté dotace v roce 2017. 

 

Největší část výdajů města tvoří běžné výdaje. Obsahují výdaje na chod města –  

na zabezpečení základních služeb, jako je odvoz odpadů, veřejné osvětlení, údržba zeleně, 

pohřebnictví, zajištění požární ochrany, údržba komunikací, financování předškolního a 

základního školství apod. Kapitálovými výdaji jsou myšleny investice do dlouhodobého 

majetku. 

 

Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem vyhlásilo na svém 16. zasedání v prosinci 2016 

dotace na rok 2017. Dotační programy byly určené na podporu činnosti spolků a občanských 

sdružení (dotace na činnost), na podporu kulturních a společenských akcí (dotace na akce). 

Pro program činnosti spolků a občanských sdružení byla alokována částka 100 000 Kč a pro 

program Podpory kulturních a společenských akcí byla alokována částka 400 000 Kč. 

Příloha 3-52: Soupis poskytnutých dotací v roce 2017. 

Město Vrbno pod Pradědem i v roce 2017 zaměstnávalo tzv. pracovníky VPP (veřejně 

prospěšné práce), jejichž mzdy jsou z velké části kryty dotací z Úřadu práce pro 

Moravskoslezský kraj – tato dotace je tvořena finančními prostředky ze státního rozpočtu. 

Město splácelo dva dlouhodobé úvěry na revitalizaci domů na náměstí Sv. Michala (16 195 

057 Kč) a dále krátkodobý úvěr na vůz Škoda Rapid. 

Zdroj: Závěrečný účet města 2017 - příloha 3-53.   
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3.4 Majetek města 

K 31. 12. 2017 vlastnilo město 537 bytů ve 49 domech. Z tohoto počtu je již fakticky 

zprivatizováno 81 bytů - k těmto bytům jsou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

Jednalo se o celé domy Železná 68 a Palackého 604-606. Částečně se jedná o bytové domy 

Ve Svahu 423-431 a Krejčího 487/488. 

Město také provozovalo dva domy s pečovatelskou službou na ulici Husova 626 a 627. 

Celkem se jednalo o 18 bytů.  

Cena nájmů bytů se s účinností od 1. 1. 2017 zvýšila o 3 Kč/m2. Nově tedy činí 31,59 Kč/m2, 

byty se sníženou kvalitou 28,73 Kč/m2 včetně DPH. O zvýšení nájemného v městských 

bytech rozhodla rada města svým usnesením č. 941/35/2016 ze dne 29. 6. 2016. Příloha 3-

54: Výše nájemného od roku 1997. 

Po novelizaci občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. se mění maximální výše složené jistoty 

před přidělením městského bytu na trojnásobek měsíčního nájemného bez služeb. Tato výše 

jistoty se bude týkat pouze nových nájemních smluv. Podle důvodové zprávy je důvodem 

pro snížení maximální přípustné výše jistoty skutečnost, že, dle poznatků Ministerstva práce 

a sociálních věcí, je šestinásobek nájemného nepřiměřeně vysoký a komplikuje přístup ke 

standardnímu bydlení spoluobčanům s nižšími příjmy. 

Placení nájmů a stav vymáhání dluhů 

Stav pohledávek k 31. 12. 2017: 4 473 563,38 Kč 

 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ za rok 2017) 

K úpravě cen došlo u stočného. Od 1. 4. 2017 činila cena vodného 22,30 Kč/m3 a stočného 

29,50 Kč/m3. Výše vodného a stočného (příloha 3-55) byla schválena zastupitelstvem města 

usnesením č. 317/18/2017 ze dne 29. 3. 2017. 

 

V průběhu roku 2017 byly dle plánu oprav provedeny následující akce: 

� Rekonstrukce rozvodů vody - Sadová č. 497, 498. Cena 174 278 Kč bez DPH 

� Rekonstrukce rozvodů vody - Krejčího č. 487, 488. Cena 228 954 Kč bez DPH 
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� Stavební úpravy bytového domu ul. Bezručova 419. Cena 1 647 139 Kč bez DPH 

� Výměna vodoměrů. Cena 62 086 Kč bez DPH 

� Výměna střešních oken v půdních vestavbách Ve Svahu 428, cena 162 901 Kč bez 

DPH a Ve Svahu 430, cena 108 933 Kč bez DPH. 

� Rekonstrukce rozvodů teplé vody na nám. Sv. Michala II. a III. etapa. Cena 1 419 

105,50 Kč bez DPH. 

V roce 2017 byly dokončeny stavební úpravy bytových domů na nám. Sv. Michala 509–515 

(foto 3-6). Cena investice činila 6 706 670 Kč bez DPH.  

Vysoké náklady tvořily neplánované opravy. Tyto opravy byly objednávány na základě 

vzniklých závad a havárií v městských bytech nebo na bytových domech. Závady a havárie 

bylo potřeba odstranit co nejdříve, aby nedocházelo k větším škodám na majetku, či újmě na 

zdraví. Součástí těchto nákladů byly také servisy zařízení a revize. 

Zvláště velké neplánované náklady v roce 2017 tvořila deratizace bytu a bytových domů 

proti štěnicím, a to na nám. Sv. Michala č. 505–508 a Krejčího č. 487 a 488. Cena deratizací v 

konečném důsledku činila 93 653,50 Kč bez DPH. Dva byty, konkrétně v domech č. 505 a 507 

na ulici nám. Sv. Michala, musely být vzhledem ke značnému zamoření kompletně 

zrekonstruovány. Cena rekonstrukce bytu v domě č. 505 činila 237 941,6 Kč bez DPH a cena 

rekonstrukce bytu v domě č. 507 činila 237 795 Kč bez DPH. 

Město v průběhu roku 2017 provedlo dva nákupy nemovitostí. Do majetku pořídilo pozemek 

parc. č. 774/2 a 1478 v k.ú. Vrbno pod Pradědem.  

K 31. 12. 2017 bylo vybráno za pronájem pozemků ve vlastnictví města 362 285 Kč. 

Nedoplatky po splatnosti činí 49 598 Kč. 

3.5 Příspěvkové a obchodní organizace zřízené městem 

Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 

Sídlo: Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Jednatel společnosti: Mgr. Jan Vavřík 

Hlavní náplň činnosti: poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.  

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková 

organizace 

Sídlo: Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Jednatel společnosti: Pavlína Lesniaková 

Hlavní náplň činnosti: předškolní výchova 
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Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková 

organizace 

Sídlo: Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Jednatel společnosti: Magdalena Nováková 

Hlavní náplň činnosti: předškolní výchova 

Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Sídlo: Školní 477, Vrbno pod Pradědem 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Jednatel společnosti: Mgr. Zdeněk Bártek 

Hlavní náplň činností: poskytování základního vzdělání v 1.- 9. ročníku, specializovaný 

maloobchod, hostinská činnost, realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových 

prostor. 

Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace 

Sídlo: Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Jednatel společnosti: Hana Janků 

Hlavní náplň činností: zabezpečuje rozvoj kultury ve městě a regionu, usiluje o rozvíjení 

kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních skupin obyvatelstva, spolků, 

zájmových sdružení, společenských organizací a jednotlivců, vydává a šíří periodický tisk 

(název tisku SDRUŽENÍ OBCÍ VRBENSKA - Zpravodaj ), uskutečňuje pravidelnou a příležitostní 

vzdělávací a zájmovou činnost v kroužcích, klubech, souborech, kurzech apod., vytváří 

podmínky k prevenci sociálně patologických jevů, naplňuje funkce konzultačního a 

poradenského střediska pro celou oblast místní kultury a amatérské činnosti, poskytuje 

veřejnosti informační služby z oboru své činnosti, provozuje veřejný internet. 

V provozních prostorách Městské knihovny Vrbno organizace zajišťuje poskytování 

veřejných knihovnických a informačních služeb podle zákona č. 257/2001 Sb., knihovního 

zákona.   

TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. 

Sídlo: Jesenická 205, Vrbno pod Pradědem 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Jediný společník: Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem 

Jednatel společnosti: Zdeněk Valenta 

Hlavní náplň činnosti: provozování veřejného pohřebiště, podnikání v oblasti nakládání s 

odpady; údržba místních komunikací a silniční motorová doprava nákladní; údržba veřejné 

zeleně; lesnictví a těžba dřeva; provozování vodovodů a kanalizací; montáž, opravy, údržba a 

revize vyhrazených elektrických zařízení; obchodní činnost - prodej plastových pytlů a nádob 

na odpad aj. Od 1. 7. 2017 se rozšiřuje sběr posečené trávy od rodinných domů a ze 

soukromých pozemků v našem městě. Jedná se o tzv. pytlový systém, který doplní stávající 
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možnost pro majitele rodinných domů odložit posečenou trávu ze soukromých pozemků do 

kontejneru u sběrného dvora v Mnichově. 

Sběr probíhal v pravidelných intervalech, vždy v pondělí a v pátek, prostřednictvím 

červených pytlů o objemu 120 l, které občan umístil u své nádoby na komunální odpad. 

Pytle byly k zakoupení na pokladně TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. za cenu 40,- Kč 

včetně DPH. V ceně je zahrnuta cena odvozu a likvidace trávy. Sváženy byly pouze tyto 

speciální pytle.  

Dozorčí rada společnosti: Petr Slavkovský - místopředseda DR, Petr Kopínec - člen DR, 

Zdeněk Trojan - člen DR, Bc. Miroslav Doležel - člen DR, René Darmovzal - člen DR 

TEPLO VRBNO, s.r.o. 

Sídlo: Krejčího 487, Vrbno pod Pradědem 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Jediný společník: Město Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem 

Jednatel společnosti: ke dni 28. 2. 2017 byl odvolán Jaroslav Marťán, do funkce jednatele 

byl zvolen od 1. 3. 2017 Ota Scholz  

Popis činnosti: Společnost provozuje tři velké - licencované plynové kotelny. Dále několik 

tzv. domovních kotelen (pět plynových a jednu uhelnou). Společnost je držitelem licencí na 

výrobu a rozvod tepelné energie, vydané Energetickým regulačním úřadem. 

Teplo z těchto kotelen je dodáváno převážně do objektů s bytovým fondem. Roční dodávka 

tepla se pohybuje ve výši zhruba 23 až 24 tis. GJ 

Zhruba 85% dodávek tepla je z velkých plynových kotelen, na které jsou uděleny licence na 

výrobu a rozvod tepla. Jedná se o kotelny: Ve Svahu č. p. 580 (2,750 MWh), kde je 

dvoutrubní rozvod ÚT, Husova č. p. 469 (1,000 MWh) a nám. Sv. Michala č. p. 560 (3,120 

MWh), kde je rozvod čtyřtrubní ÚT + TUV. Teplo je z nich rozváděno po městě teplovody a 

rozvody teplé vody, směrem k jednotlivým objektům.  

Zbývajících 15 % dodávek tepla je z domovních kotelen, které jsou umístěny přímo v 

objektech, do kterých je dodávka uskutečňována. Jedná se o kotelny: Družstevní č. p. 591, 

Husova č. p. 626, Husova č. p. 627, Husova  č. p. 248, Krejčího č. p. 487, Nádražní č. p. 389. 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Výroba tepla (GJ) 25 700 GJ 22 790 GJ 22 723 GJ 23 183 GJ 23 126 GJ 

Cena tepla (bez DPH) 524 Kč 529 Kč 537 Kč 535,53 Kč 529, 31 Kč 

608,71 Kč s DPH 

V průběhu roku 2017 byla dokončena optimalizační studie tepelného hospodářství města 

Vrbno pod Pradědem, formou technicko-ekonomické studie. V této studii je již počítáno  

z jednou centrální kotelnou Ve Svahu č. p. 580, která nahradí dvě, ze stávajících velkých 

plynových kotelen. V první fázi kotelnu na nám. Sv. Michala č. p. 560 a později kotelnu  

na ul. Husova č. p. 469. 

Trasy nových teplovodů, které umožní centralizaci na jednu velkou plynovou kotelnu, jsou již 

vedeny tak, aby mohlo dojít také k napojení nových odběratelů tepla. Díky těmto opatřením, 
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modernizaci celé výroby a velké části rozvodů, napojení nových odběratelů, dojde k 

zefektivnění výroby a dodávek tepla. 

V této centrální kotelně bude dále umístěna kogenerační jednotka. Toto zařízení na 

kombinovanou výrobu elektřiny a tepla dokáže také výrazně zefektivnit výrobu a dodávky 

tepla koncovým odběratelům. 

Dozorčí rada společnosti Teplo Vrbno s.r.o.: od 1. března 2017 pracuje ve složení: Ing. Pavla 

Müllerová – předsedající DR, Karel Michalus - člen DR, Jitka Steinerová – člen DR, Jan Jurik – 

člen DR, Mgr. Fotis Fotopulos – člen DR, Zdeněk Holub – člen DR 

(Zdroj: podklady pana Oty Scholze – jednatele společnosti, webové stránky společnosti). 

3.6 Propagace města 

O smuteční síni ve Vrbně pod Pradědem byl v lednu 2017 napsán článek v Informačním 

zpravodaji Sdružení pohřebnictví ČR. Viz příloha 2-15: Informační zpravodaj  

Tým Vrbenských lišek se zúčastnil letošního 4. ročníku Závodu Dračích lodí (foto 3-7), 

neoficiálního mistrovství České republiky, který odstartoval o víkendu 26. a 27. srpna na 

přehradě Slezská Harta, v leskovecké zátoce. Konkurence byla mimořádně silná, do závodu 

na 200 metrů sprint nastoupilo celkem 52 posádek. Tým vyhrál rozplavbu, celkově obsadil 

dvanácté místo. V nedělním dopoledni se na startu závodu na 1.000 metrů postavilo 46 

týmů a náš tým Vrbenské lišky obsadil velmi slušné 32. místo. 

Tým Vrbenské lišky byl tvořen i s náhradníky: lišáci David Valach, Jiří Zadovei, Robert Sivulka, 

Petr Kopínec, Petr Kubíček, Petr Gut, Josef Dostál, Marek Vikartovský, Jan Fučela, Ivan Kuja, 

Vladislav Ziegelbauer a lišky Linda Dolečková, Jaroslava Schefflerová, Ladislava Lančiová, 

Monika Ševčíková, Ivana Gajdošová, Pavla Müllerová, Lucie Vikartovská, Milada Gamovská, 

Nikola Vondrová, Nelly Maria Fučelová Rozmanitová a Karolína Kopíncová. V týmu byli 

sportovci, hasiči, podnikatelé i učitelky či úřednice. Závod dračích lodí oslovil i mnohé 

vrbenské firmy, které finančně vypomohly. Z rozpočtu města byl uhrazen jen poplatek za 

účast, vše ostatní bylo pokryto sponzorsky. 
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4 Výstavba, rozvoj města, turistika a životní prostředí 

Z roku 2016 zůstaly v realizaci projekty Protipovodňová opatření města Vrbno pod 

Pradědem, Bezpečnost dopravy a Novostavba hasičské zbrojnice.  

 
Protipovodňová opatření města Vrbno pod Pradědem jsou zaměřena na preventivní 

protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a 

následnou digitalizaci povodňového plánu města Vrbno pod Pradědem.  

Jeho cílem je pomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a 

majetku občanů a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany. Projekt byl realizován 

od července 2016 do března 2017. Zpracovatel: firma ENVIPARTNER z Brna. 

Radnice s využitím dotace na protipovodňová opatření měnila v druhé polovině března 

postupně všechny hlásiče městského rozhlasu a další tlampače přibyly. Nové hlásiče byly 

zprovozněny najednou, proto bylo po dobu prací hlášení rozhlasu výrazně omezeno. 

� celkové náklady 2 601 744 Kč 

� dotace (70 %) 1 821 220,80 Kč  

� náklady města (30 %) 780 523,20 Kč 
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Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - fondem soudržnosti v rámci operačního 

programu životního prostředí.  

Záměrem města bylo vybudování parku v Mnichově, tzv. Mnichovská náves. Dle 

kvalifikovaného odhadu by částka za úpravy parku byla ve výši 1,5 mil. Kč vč. DPH 

(odvodnění, drenáž, zemní práce, chodníky, kaskády).  

V první fázi byly vykáceny stromy a dále bude provedeno odvodnění dané lokality. 

Na mobiliář a doprovodnou zeleň v celkové výši 319 865 Kč byla podána žádost o dotaci z 

dotačního titulu Ministerstva zemědělství. Tato dotace by mohla být ve výši max. 200 tis. Kč. 

Předpokládaná realizace: 2017-2018 

Původním záměrem projektu Bezpečnost dopravy (přílohy 4-1 a 4-2: Situační výkresy 

k projektu) bylo zpětně požádat o dotaci na již vybudovaný chodník Zlatohorská včetně 6. 

etapy (křižovatka před mostem Mnichov), pokračující chodníkem od mostu až ke křižovatce. 

Následně pak vznikla myšlenka využít tuto dotaci a vytvořit tak vnější okruh na Železnou 

(navázání na 6. etapu chodníku Zlatohorská, kdy u obchodu v Mnichově začíná společný 

pruh pro chodce a cyklisty, který pokračuje podél areálu Darmovzal k odbočce kolem fy 

Kamenský). 

Předpokládaná realizace projektu: 2017/2018. 

Přehled financování: 

� celkové náklady 6 359 667 Kč 

� dotace 4 133 438 Kč 

� náklady města 2 226 229 Kč 

Projekt byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální 

operační program 2014-2020.  

Město předalo staveniště k výstavbě nové hasičské zbrojnice (foto 4-1) dodavatelské firmě  

21. července 2016. Samotné práce začaly 8. srpna. Ve výběrovém řízení na dodavatele 

zvítězila společnost Hroší stavby Morava, a.s. z Olomouce. Nová hasičská zbrojnice s 

veškerým zázemím pro vrbenskou jednotku JPO II/2 přijde město na 22 milionů korun. 

Město získalo dotaci ve výši 19,6 milionu korun, z vlastních prostředků vydá zhruba 2,2 

milionu korun.  

Město Vrbno pod Pradědem mělo podepsáno memorandum s Moravskoslezským krajem na 

výstavbu hasičské zbrojnice. To znamenalo, že kraj byl připraven uvolnit na stavbu až deset 

milionů korun. Město se ovšem ucházelo ještě o dotaci přes ministerstvo pro místní rozvoj, z 

Evropských strukturálních a investičních fondů, která byla výhodnější, a uspělo. Proto 

zastupitelé na 17. zasedání dne 30. ledna 2017 současně rozhodli o odstoupení od smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK. 

� celkové náklady 22 328 622 Kč 

� dotace IROP (90 %) 19 645 760 Kč 

� vlastní zdroje (10 %) 2 682 862 Kč 

Stavbě hasičské zbrojnice musely ustoupit také dvě vzrostlé lípy na ulici Nádražní. V jejich 

místě bude vybudován vjezd k objektu. Slavnostní otevření proběhlo v únoru 2018.  
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Vzhledem k tomu, že hasiči nutně potřebovali pořídit výškovou plošinu pro zásahy v 

sídlištích i při dalších výškových zákrocích, požádalo město Moravskoslezský kraj o účelovou 

investiční dotaci určenou na pořízení repasované hasičské plošiny pro JSDH, kategorie JPO 

II/2 města a její následnou rekonstrukci.  

� celkové náklady 4 477 000 Kč 

� dotace MSK (85 %) 4 469 530 Kč 

� vlastní zdroje (15 %) 7 470 Kč 

Realizace projektu: červenec - listopad 2017 

Projekt 15 let spolupráce mezi Vrbnem p.P a Glogówkem měl za cíl prohloubit vzájemnou 

spolupráci mezi jednotlivými městy. Jednalo se o dvoudenní akce. Pokračování v dosavadní 

mezinárodní spolupráci stvrdili svými podpisy starostka Vrbna pod Pradědem Květa 

Kubíčková a starosta polského města Glogówek Andrzej Kalamarz (foto 3-2). Obě města si v 

těchto dnech připomínají patnácté výročí svého partnerství. Dohodu o spolupráci podepsali 

tehdejší představitelé obou měst 15. června 2002.  

� celkové náklady 20 600,03 € 

� dotace 17 510 € 

� vlastní zdroje 3 090,03 € 

Realizace projektu: 1. 3. 2017-31. 7. 2017 

V rámci projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku jsou realizované aktivity v 

oblasti prevence ztráty bydlení, zaměstnanosti a multidisciplinárního přístupu k řešení 

rizikových situací účastníků. 

� celkové způsobilé výdaje 5 545 923 Kč 

� dotace 4 714 035 Kč 

� vlastní zdroje 831 888 Kč 

Realizace projektu: 1. 5. 2017-30. 4. 2020 

Od poloviny roku 2017 fungovali ve městě Asistenti prevence kriminality (foto 2-9). 

Základem jejich práce byla pochůzková činnost, působili zejména v lokalitách, kde se 

vyskytovaly patologické jevy. Takovými místy byly areály určené pro sportovní činnost, 

areály dětských hřišť, prostranství u smuteční síně a hřbitova, lesopark atd. Asistenti prošli 

školením a úzce spolupracovali s obvodním oddělením Policie ČR. V roce 2017 pracovali ve 

dvou směnách, od 7 do 16 hodin a od 14 do 22 hodin. Projekt město podalo v lednu 2017 a 

vychází z Plánu prevence kriminality města Vrbna pod Pradědem na roky 2017-2020, který 

byl schválen Zastupitelstvem města na jeho lednovém zasedání. V rámci projektu našli práci 

4 občané, zejména z řad dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání. Cílem 

projektu bylo snížit počet trestných činů a zvýšit pocit bezpečí obyvatel. Projekt podpořilo 

dotací Ministerstvo vnitra ČR.   

� celkové způsobilé výdaje 648 300 Kč 

� dotace 556 000 Kč 

� vlastní zdroje 92 300 Kč 

Realizace projektu: 1. 7. 2017-31. 12. 2017 
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Cílem projektu Zimní tradice v pohraničí (foto 4-2) byla realizace aktivit související s 

přibližováním tradic a regionálního bohatství spojeného s vánočními a zimními tradicemi na 

obou stranách hranice. Jednalo se především o zorganizování vánočního jarmarku ve Vrbně i 

v Glogówku, pak masopust na ledě ve Vrbně a česko-polský karneval v Glogówku. Součástí 

projektu bylo i zapůjčení kluziště ve Vrbně, díky čemuž se rozšířily další zimní aktivity ve 

městě (výuka bruslení, bruslení s hudbou aj.).  

� celkové způsobilé výdaje 12 305,84 € 

� dotace 10 460 € 

� vlastní zdroje 1 845,84 € 

Realizace projektu: 1. 11. 2017-31. 3. 2018 

V roce 2017 se připravovaly podklady pro projekty, u kterých se předpokládá realizace v 

roce 2018:  

Snížení energetické náročnosti kulturního domu - v rámci 3. výzvy Ministerstva prostředí 

Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru, 

podalo město v říjnu 2017 žádost o dotaci ve výši 5,4 mil. Kč. Žádost byla akceptována. 

Město by mohlo dostat podporu až 90 % na podporovaná opatření a etapově zahájit 

realizaci rekonstrukce kulturního domu. Mezi podporovaná opatření patří: zateplení 

obvodového pláště a středních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní a 

zateplení podlahy a jiné.  

Víceúčelové hřiště Železná - záměrem je vybudovat víceúčelové hřiště v Železné na parcele 

č. 154/1 (vedle skateparku). Dle zpracované projektové dokumentace bude hřiště určeno 

pro míčové hry - minifotbal, volejbal, házenou, vybíjenou, tenis, streetball.  

Letní příměstské tábory - projekt zaměřující se na realizaci 25 letních turnusů v období tří let 

(2018-2020).  

Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice - v březnu 2017 se povedlo městu získat z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci na zpracování projektové dokumentace (PD) ve 

výši 487 500 Kč. Na realizaci projektu bude město žádat dotaci na podzim 2018 v rámci výzvy 

Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavba je předběžně plánována na rok 2019.  

4.1 Výstavba, údržba domů, bytů a dalších objektů 

V roce 2016 byly započaty stavební úpravy bytových domů na nám. Sv. Michala 509-515. 

Rada města na návrh výběrové komise zadala zakázku na stavební úpravy panelových 

bytových domů na nám. Sv. Michala 509-515 (foto 3-6) firmě AF Stav Krnov s.r.o. Zateplení 

domů na náměstí Sv. Michala začalo v roce 2016, úpravy byly dokončeny v roce 2017. Cena 

investice činila 6 706 670 Kč bez DPH. Vysoké náklady tvořily neplánované opravy. Tyto 

opravy byly objednávány na základě vzniklých závad a havárií v městských bytech nebo na 

bytových domech.  

Lidový dům (foto 4-3), který město získalo do vlastnictví a chce jej zprovoznit jako nový 

kulturní dům s širokou škálou aktivit, už má nejen studii na využití, ale připravuje se již také 

projektová dokumentace. Zakázku na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci 
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kulturního domu ve Vrbně pod Pradědem získal Ing. Václav Čech z Opavy. Bude vycházet ze 

studie na využití objektu, který se jednou stane centrem kulturního a společenského života s 

širokou škálou aktivit. Projekt byl hotov ještě v letošním roce a město za něj zaplatilo 445 

tisíc korun.  

Multifunkční hala pro skateboard, BMX a hudebníky (foto 4-4) vznikla v prostorách 

bývalých skláren, kde příznivci netradičních sportů našli vhodné prostory o rozměrech 

zhruba 32 x 6,2 metru. Prostor určený přímo pro skejtování byl vymalován a nasvícen 

luxusním osvětlením v celé délce haly. Minirampa má na délku zhruba 12 metrů a na šířku 

6,2 metru, povrch je pokryt březovou překližkou. V krytém prostoru haly bude mít životnost 

minimálně deset let. V plánu je vytvořit streetovou část pro ridery. Hala byla využívána také 

pro organizaci menších koncertů a kulturních akcí. Součástí byl oficiální provozní řád a 

provozní doba. Symbolické vstupné sloužilo na pokrytí nákladů za nájem a elektřinu. 

Projekt oddílu podpořila firma, která stavěla ve Vrbně pod Pradědem betonový skatepark, 

Fiveramps Skateparks, společnost O2, Smartup, Wheel Clothing, Asociace Českého 

skateboardingu a vrbenská firma T.W.I. 

4.2 Výstavba a opravy komunikací, vodovodů, kanalizace a 
plynofikace, doprava 

Zastupitelé města na svém 17. zasedání 30. ledna 2017 dali souhlas k zahájení přípravných 

prací a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projektovou 

dokumentaci k nové cyklostezce spojující město Vrbno pod Pradědem a obec Karlovice. Po 

zvážení několika variant má její trasa vést souběžně se státní silnicí. Šíře cyklostezky má 

dosahovat tří až čtyř metrů a na trase se počítá s dvěma odpočinkovými místy a jedním 

parkovištěm. Pokud město s žádostí uspěje a dotaci získá, mohlo by práce na projektové 

dokumentaci zadat už letos. Když dotaci nezíská, posune se záměr do dalšího roku. 

V říjnu 2017 začala oprava chodníku na nám. Sv. Michala (foto 4-5) podél nově zateplených 

domů na náměstí. Oprava byla dokončena v roce 2018.  

Město nechalo vybudovat zpevněnou plochu pro podélné a pro kolmé stání v ulici Husova 

(foto 4-6) podél paneláků. Situace s parkováním v této lokalitě byla dlouhodobě 

neuspokojivá a město se rozhodlo tento nedostatek řešit vybudováním nových ploch pro 

parkování.  

Parkování bylo situováno na pravé straně komunikace při směru dolů Husovou ulicí, poblíž 

napojení k ulici Na Bělidle, na pozemcích v katastrálním území Vrbno pod Pradědem parc. 

č. 919, 1121/1, 1137/1, 1137/2, 1360 a 1447. Délka parkovacích stání je 54 m (kolmé) a 31 

m (podélné), což je kapacita pro cca 26 osobních vozidel. Součástí výstavby bylo řešeno 

vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na levé straně komunikace.  

V rámci projektu výstavby byla také navržena úprava napojení k ulici Na Bělidle. Jednalo se o 

zapravení a zaoblení stávajících nároží a úpravu živičných ploch. 

V souvislosti s výstavbou parkovacího stání došlo k úpravě polohy stožáru veřejného 

osvětlení 3B7, který byl posunut o 2 m směrem od komunikace za hranici parkovacích stání a 



33 

 

přeložení kabeláže včetně uložení podzemního vedení kabelu O2. Přílohy 4-3 až 4-5: Situační 

výkresy k projektu. 

V červnu proběhla pokládka spojovacího nátěru a následné položení asfaltu na místní 

komunikaci k rodinnému domu Ing. Hvoreckého, v Mnichově lokalita rodinných domů pod 

Stavařem (foto 4-7) a příjezdová komunikace nad T.W.I, příjezdová komunikace k horní 

bráně hřbitovní zdi nad objektem Smuteční síně a parkovací místa na nám. Sv. Michala 

naproti BD č.p. 510-515 (foto 4-8). Opravy provedla společnosti Silnice.CZ s.r.o. Krnov.  

Součástí stavby/ opravy místní komunikace Mnichov bylo také umístění nového veřejného 

osvětlení s technologií LED.  

Příloha: Seznam oprav místních komunikací na rok 2017. 

V červenci bylo ve městě provedeno vodorovné dopravní značení na těchto parkovištích: 

Nádražní - parkoviště před domem č. p. 236 (podélné stání), Nové doby - parkoviště před 

domy č. p. 402 a 403 (podélné stání), Jesenická - parkoviště u České pošty (podélné stání + 

příčné stání), Jesenická - parkoviště u hřiště, naproti České pošty (podélné stání), Myslivecká 

- parkoviště před domy č. p. 588, 589 a 590 (příčné stání, části a-c), Družstevní - parkoviště 

před domy č.p. 593, 594 a 595 (příčné stání), Družstevní - parkoviště před domy č. p. 596, 

597 a 598 (šikmé stání), Sadová - parkoviště před domy č. p. 497 a 498 (příčné stání), Sadová 

- parkoviště před domy č. p. 499 a 500 (příčné stání), Sadová - parkoviště před domy č. p. 

438, 437 a 436 (podélné stání).  

Od 11. června došlo na žádost radnice k obnově zajíždění nedělního odpoledního spoje  

č. 13 linky 950 104 Jeseník - Olomouc - Přerov na zastávku Vrbno pod Pradědem - centrum. 

Důvodem zrušení zajíždění autobusu do centra bylo prodloužení jízdního času tohoto spoje, 

který má důležitá přípoje, v Olomouci například na spoj do Brna.  

Bezmála půl roku se na Bruntálsku diskutovalo, jaké víkendové a sváteční autobusové spoje 

zachovat tak, aby nedošlo k navýšení prostředků za jejich provoz. Na sklonku roku 2016 

oslovila ARRIVA MORAVA a.s. obce a chtěla navýšit platby obcím, aby byla schopna pokrýt 

vyšší náklady na růst platů svých řidičů, o kterém rozhodla vláda ČR. Proti takovému 

navyšování nákladů obcím se postavilo Sdružení obcí Hlučínska a takřka současně také 

Dobrovolný svazek obcí Bruntálska. Rada města Vrbna proto v listopadu 2016 dala souhlas, 

aby se město připojilo k „hlučínské“ a „bruntálské“ výzvě a dodatek ke smlouvě 

autodopravci neschválila. Arriva Morava a.s. vstupovala do roku 2017 bez potvrzených 

smluvních vztahů. Krátce před 46. jednáním rady města (začátek března 2017) přišel dopis 

náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA. Ten vyzval obce a 

města k podepsání dodatků ke smlouvám s autodopravcem na rok 2017 s tím, že 

financováním veřejné osobní dopravy se bude kraj i nadále zabývat, stejně tak Asociace 

krajů ČR (AKČR). Autodopravce začal s představiteli obcí jednat o dodatku smlouvy na rok 

2017. Pro Vrbno to představovalo vydat o 62 366 Kč více, tedy by už mělo dotovat dopravu 

částkou 629 332 Kč za rok. 

Příloha 4-7 a 4-8: Plán zimní údržby silnic a cest pro rok 2016-2017, 2017-2018.  



34 

 

U Karlovic začala počátkem listopadu 2017 stavba protipovodňového opatření - vzniká tak 

nejvyšší sypaná hráz suché nádrže Jelení, která má před povodněmi ochránit tamní obec, ale 

i Širokou Nivu a Nové Heřminovy. Stavba vyjde na 150 milionů korun a má být dokončena v 

polovině roku 2019. 

4.3 Turistika a životní prostředí, veřejná prostranství, čistota a vzhled 
obce 

V pátek 24. března 2017 zahájili členové demoličního týmu zkušební práce a pokusy na 

nevyužívaném 27 metrů vysokém komínu na Husově ulici, aby si ověřili způsob stavby a 

spojování komínových skruží a připravili si odsekání spojů komínových segmentů pro uřezání 

výztuže. Ve středu 29. března 2017 proběhla demolice komína, kdy byly jednotlivé komínové 

skruže rozebírány a jeřábem snášeny dolů (foto 4-9).  

Komín byl kolaudovaný v roce 1987 a tehdy patřil podniku Teplotechna. V provozu byl snad 

jeden rok. Podle technického posudku Ing. Romana Macoszka z letošního ledna se objevily 

ve spojích betonových skruží praskliny, komín byl mírně vychýlen a celkově v havarijním 

stavu. Město zadalo práce po výběrovém řízení společnosti Vin San - Tomáš Mysliveček z 

Hořic, která podala nejnižší nabídku a má pro demolice skvělé reference i vhodnou techniku. 

Náklady na demolici činily 398 670 Kč (bez DPH).  

Ve snaze vylepšit vzhled města připravila radnice akci: Daruj lavičku. Postupně chtěla 

vyměnit lavičky na veřejných prostranstvích za nové, moderní. Oslovila proto podnikatele, 

ale obrátila se také na občany. Výzva vrbenské radnice místním podnikům, spolkům i 

jednotlivcům měla kladnou odezvu. Prvních šestnáct laviček v centru města, v blízkosti 

okružní křižovatky i dále od ní, už získaly své dárce. Město tak postupně měnilo lavičky za 

nový typ, který více odpovídá 21. století a připravované proměně centra města v blízkosti 

obchodů a dalších provozoven služeb (foto 4-10) .  

Lavičky vyráběla podle návrhu Ing. Františka Zajíčka ze společnosti COOP ARCH Olomouc 

vrbenská firma Kamenský - Stavby a konstrukce. Kovová konstrukce byla doplněna sedadlem 

a opěradlem ze sibiřské borovice, opěradlo bylo opatřeno nerezovým štítkem se jménem 

dárce, ať už se jednalo o firmu, jednotlivého občana či rodinu. Štítky připravovala společnost 

MEPAC. 

Prvních šestnáct laviček koupili tito dárci: 

� pan Robert Sivulka 

� Odetka a.s.  

� Stolařství Vosáhlo, Ther, Vondra  

� MEPAC, s.r.o. 

� Jan Richter, Richter – Servis 

� Pstruhařství Mnichov 

� Květa Kubíčková, starostka města  

� Spolek Přátelé Vrbenska  

� rodina Lukaštíkova 
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� rodina Vosáhlova 

� TEPLO VRBNO s.r.o. 

� KAMENSKÝ – Stavby a konstrukce s.r.o.  

� Ing. Petr Gross, s.r.o. - společnost koupila 2 lavičky 

� pan Marcin Chmaj 

� rodina Honsova 

� Ludvík Ohnoutka, Železná 

Lavičky umístěné na kolonádě a prostranství kolem kruhového objezdu (centrum) stály osm 

tisíc korun, v dalších městských částech na veřejných prostranstvích sedm tisíc a na 

veřejných prostranstvích v místních částech Mnichov a Železná šest tisíc korun.  

V blízkosti okružní křižovatky byly v úterý 15. srpna instalovány čtyři stojany s vizualizací 

návrhu proměny prostoru u nákupního centra (foto 4-11). Návrhy architekta představují, 

jak může budoucí centrum vypadat. Vizualizace zatím nepojala všechny výtvarné prvky. 

Stojany s vizualizací zůstanou na místě dlouhodobě. Jsou pod dohledem kamerového 

systému a zástupci města věří, že tady zůstanou k dispozici veřejnosti co nejdéle a 

nepoškozeny vandaly. Příloha 4-9: Více o projektu 

Město se dočkalo nové turistické atraktivity - zájemci měli možnost vystoupat do věže 

kostela sv. Archanděla Michaela (foto 4-12) a prohlédnout si město z výšky. Farnost 

požádala město o dotaci 170 tisíc korun. Vrbenští zastupitelé si prohlédli prostory věže, 

seznámili se s rozsahem nutných oprav a poté dotaci schválili s tím, že příjemce dotace 

zajistí, že věž kostela bude pro veřejnost přístupná minimálně po dobu pěti let. Po tuto dobu 

bude městu, poskytovateli dotace, jednou ročně předkládat statistiku návštěvnosti. Vstupné 

bude dobrovolné a zůstane příjmem farnosti.  

Dne 2. listopadu 2017 se uskutečnilo ve Střeše veřejné projednání k projektu "Regenerace 

sídliště Husova" (foto 4-13: Možné vizualizace proměny). Na jednání byl projekt blíže 

představen. Příloha 4-10: Projekt regenerace sídliště.  

O víkendu 11. a 12. listopadu pokračovalo po zhruba dvou letech kácení starého stromořadí 

na Jesenické ulici (foto 4-14). Skácení stromořadí na takzvané „kolonádě“ bylo nezbytné, už 

kvůli zdravotnímu stavu stromů. Na pařezech bylo prokazatelné, že lípy byly zasaženy 

hnilobou a mohly se stát velkým rizikem jak pro chodce, tak motoristy. V pondělí 13. 11. 

zbývalo vyfrézovat šest pařezů. Město práce zadalo firmě Jiřího Hastíka ze Zlatých Hor, 

specializované na odborné a zdravotní ořezy stromů, kácení obtížně přístupných stromů a 

další údržbu veřejné zeleně.  

V prosinci byla zrekonstruovaná vstupní brána na městský hřbitov (foto 4-15). Původní, 

stará, historická branka hrozila zřícením a město hledalo přijatelnou technologií opravy. Po 

řadě jednání s památkáři společně našlo schůdnou cestu k nápravě. Zvažovalo se snesení 

horní části portálu, který se mohl vrátit na nově vyzděnou část po obou stranách hřbitovní 

zdi. Opravy prováděla firma Dolmeus ze Světlé Hory a stihla většinu prací ještě před 
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příchodem mrazů. Brána je prakticky dokončená, některé práce se přesunou ještě do 

teplých jarních dnů.  

Bezmála sedm tisíc žab se podařilo letos na jaře přenést přes frekventovanou státní silnici v 

Mnichově při jejich reprodukční pouti k rybníku. Při cestě byly instalovány podle pokynů 

ochránců přírody z CHKOJ zábrany a při nich co pár metrů zahloubeny kbelíky. Uvízlé žáby 

pak byly bezpečně přenášeny přes silnici. Žáby se daly na cestu už koncem března, když 

teplota vzduchu přesáhla 10 stupňů Celsia. Nejvíce jim vyhovoval déšť nebo zatažená obloha 

a vysoká vlhkost vzduchu. A zatímco například 29. března se podařilo přesunout přes silnici 

23 žab, 4. dubna jich bylo už 1 902. Ten den bylo zataženo a 12 stupňů Celsia. O den později 

se ve sběrných nádobách při zábranách zadrželo 1 546 žab, bylo polojasno a 11 stupňů 

Celsia. Od 29. března do 13. dubna pomohli lidé celkem 6 759 žábám dostat se bezpečně k 

vodě. Pouť obojživelníků zastavilo samo počasí, příchod studené fronty a sněžení. Od 15. 

dubna už se v záchytných nádobách neobjevil žádný tvor. 

Odpadové hospodářství 2017 

Město Vrbno pod Pradědem zajišťovalo pro své občany sběr velkoobjemového odpadu na 

recyklačním dvoře v místní části Mnichov. Doposud zde byly umístěny dva kontejnery, jeden 

před budovou recyklačního dvora a druhý v areálu. Před recyklačním dvorem byl kontejner 

naplňován odpadem, který svými vlastnostmi neodpovídal pouze odpadu 

velkoobjemovému, odpad musel být dále roztříďován, čímž městu narostly neúměrně 

náklady na likvidaci tohoto odpadu. V roce 2016 došlo také k navýšení množství 

velkoobjemového odpadu ze 155 t/rok na 287 t/rok. Tento nárůst nezpůsobili pouze občané 

našeho města, ale zejména projíždějící „návštěvníci“. Za loňský rok tak město zaplatilo za 

likvidaci velkoobjemového odpadu o 350 tis Kč navíc oproti roku 2015 (320 tis. Kč stála 

likvidace odpadu v roce 2015, 670 tis. Kč v roce 2016). S ohledem na výše uvedené důvody 

se město rozhodlo od 1. února 2017 ponechat pouze kontejner v areálu recyklačního dvora, 

kde mohli občané našeho města i nadále tento odpad zdarma odkládat v době od pondělí 

do pátku v čase 9.00–16.30 a v sobotu v čase 9.00 – 11.00 hodin. 

Poplatek za svoz, třídění a likvidaci odpadů zůstal za občana už řadu let na částce 490 Kč.  

Pro podnikatele působící na území města Vrbna pod Pradědem platila u odpadového 

hospodářství trochu jiná pravidla než pro obyvatele. Jako původci odpadu ze své živnosti byli 

povinni likvidovat jej v souladu se zákonem o odpadech. Nestačilo platit poplatek jako 

fyzická osoba s trvalým bydlištěm ve městě. Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti 

vznikaly odpady, se stal původcem odpadů a byl povinen likvidovat odpady ze své živnosti v 

souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). Každý podnikatel by 

tedy měl mít zajištěnou likvidaci odpadů na základě písemné smlouvy s oprávněnou osobou 

(svozovou společností). Ve Vrbně tuto službu zajišťovaly Technické služby Vrbno s.r.o. se 

sídlem na ulici Jesenická č. p. 205. Toto se netýkalo pouze komunálních odpadů, ale i 

vytříděných komodit (sklo, plasty, papír) a nebezpečných složek odpadu.   

Ve Vrbně byly nově umístěny separační nádoby na odkládání použitých jedlých tuků a olejů z 

domácností. Tuky stačilo nalít do použité PET lahve, uzavřít a vhodit do zeleného kontejneru.  
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O recyklaci se postarala firma EKO-PF s.r.o. Celkem bylo pořízeno osm kontejnerů, z nich dva 

byly umístěny na recyklačním dvoře, jeden v místní části Železná, další v Mnichově a pak u 

sběrných hnízd v sídlištích Družstevní, Husova, Ve Svahu a na nám. Sv. Michala. Kontejner 

měl objem 240 litrů, přišel na 500 Kč za rok. Z použitých potravinářských tuků lze využít 

složku methylesteru, která se následně přidává do nafty coby biopalivo. Další složky se 

využívají v gumárenském a chemickém průmyslu, nebo jdou do spaloven, mohou být užity k 

výrobě tepla či elektrické energie. Je tedy účelnější takto tuk využívat, než jej vylévat do 

odpadního systému domácností. Tam postupně zanáší trubky, kanalizaci, v čistírnách 

odpadních vod plováky a čerpadla.  

Technické služby přestaly odvážet biologický odpad ze soukromých pozemků. Plnou hlavu 

starostí kam s posekanou trávou a dalším zahradním odpadem měli chataři, chalupáři a 

majitelé rodinných domů. Trávu, ořezané větve a další biologický odpad ze svých 

soukromých pozemků začali ukládat na pozemky patřící městu. Tím vlastně zakládali černou 

skládku, za což jim podle zákona hrozil citelný postih. 

Údržbu veřejné zeleně včetně kosení pozemků vlastněných městem a odvoz trávy z těchto 

pozemků prováděly na základě smlouvy technické služby. Odvoz trávy a dalšího zahradního 

odpadu, který pochází ze soukromých pozemků, k jejich povinnostem nepatřil. V minulosti 

pracovníci technických služeb v omezené míře odpad ze soukromých pozemků odváželi ve 

snaze udržet vzhled města na patřičné úrovni.  

V poslední době však množství tohoto odpadu překročilo únosnou míru a podílelo se 

nemalou měrou na zvýšení celkových nákladů na svoz komunálního odpadu. Svoz 

komunálního odpadu je nákladná záležitost. V loňském roce za něj město zaplatilo 5 479 324 

Kč, za poplatky získalo 2 658 324 Kč, rozdíl tedy činil 2 821 583 Kč, které město muselo 

zaplatit ze svého rozpočtu. Je třeba zdůraznit, že náklady v loňském roce výrazně vzrostly, na 

čemž se nemalou měrou podílí i náklady na odvoz zahradního odpadu ze soukromých 

pozemků. 

Z tohoto důvodu technické služby důrazně upozornily, že napříště už tento odpad odvážet 

nebudou. Všichni majitelé rodinných domků dostali od města zdarma kompostéry určené na 

likvidaci biologického odpadu. Pokud objem kompostéru nestačil, mohl každý občan 

posekanou trávu a další biologický odpad odvézt na sběrný dvůr a zde jej zdarma uložit.  

Před bránou sběrného dvora je neustále k dispozici nejméně jeden kontejner na trávu. 

Vedení města navíc rozhodlo o přidání dalšího kontejneru vždy na víkend, kdy je o ukládání 

trávy největší zájem. Odvoz zahradního odpadu je také možné si u technických služeb 

objednat, za tuto službu je ale nutné zaplatit.  
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5 Zemědělství a lesní hospodářství, průmysl a služby 

Vrbno pod Pradědem je podhorským městem, které leží na východní hranici CHKO Jeseníky. 

Nachází se v údolí řeky Opava, která na území města vzniká soutokem řek Černá Opava a 

Střední Opava, do které vtéká také na území města Bílá Opava. Město tak leží v protáhlé 

sníženině táhnoucí se od severu k jihovýchodu a od západu k jihovýchodu. Ovšem katastrální 

území města Vrbno pod Pradědem je mnohem rozlehlejší a patří k němu okolní svahy a také 

hornatina Hrubého Jeseníku v okolí Střední Opavy, která zasahuje téměř až k nejvyššímu 

vrcholu Jeseníků - Praděd (1491 m n. m.). Nejnižší polohy se nachází v okolí Opavy na 

jihovýchodě území v cca 510 m n. m. 

V nejvyšších polohách území jsou udržovány trvalé travní porosty a většina svahů je 

zalesněná. Lesní půda tvoří téměř 85 %. V okolí je půda intenzivněji zemědělsky využitá, 

ovšem i zde převažují trvalé travní porosty.  

5.1 Zemědělství a lesní hospodářství 

Největším producentem v oblasti zemědělské výroby byl ve městě Pradědský lesní závod, 

a.s., jehož předmětem činností bylo poskytování komplexních lesnických služeb v těžební a 

pěstební činnosti, nákup a prodej dříví, doprava dříví, chov skotu a údržba krajiny, produkce 

sadebního materiálu lesních dřevin, péče o veřejnou zeleň a poskytování ubytovacích služeb 

ve vlastních ubytovacích zařízeních. 

Firma AGRO PRADĚD TOP s.r.o., sídlící na adrese Nádražní 599, zabezpečovala prodej skotu 

a údržbu luk a pastvin. Firma obhospodařovala vlastní i pronajaté pozemky. V živočišné 

výrobě se zaměřovala na chov skotu bez tržní produkce mléka. Stěžejním programem byla 

údržba a sklizeň travních porostů v rámci ochrany a údržby krajiny. Produkty dodávané na 

trh splňovaly kritéria certifikátu BIO. 

Do zemědělské produkce se aktivně zapojují i soukromě hospodařící zemědělci. 

Ve smrkových lesích na Bruntálsku propukla kůrovcová kalamita (foto 5-1). Podle lesníků se 

jednalo o největší kůrovcovou kalamitu v dějinách. Nevyhnula se ani vrbenským městským 

lesům. Město vlastnilo 173 hektarů lesa a podle dlouhodobého desetiletého plánu by se zde 

mělo každoročně těžit 1400 kubíků dřeva. Toto množství se letos překročilo, protože stromy 

napadené kůrovcem se musely urychleně vytěžit a odvézt mimo les. Lesníci se snažili proti 

kůrovci bojovat instalací plastových feromonových lapačů a lapáků. Příloha 5-1: leták ke 

kalamitě. 

Těžební činnost 2014 2015 2016 2017 

Celková těžba dříví 1 043,31 m3 1 380,43 m3 1 831,23 m3 2 109,64 m3 

Vyfakturováno (za prodej dřeva) 868 196 Kč 1 146 816 Kč 1 582 502 Kč 1 300 681 Kč 
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Průměrné zpeněžení dřeva 835 Kč/m3 871 Kč/m3  884 Kč/m3 626 Kč/m3 

Náklady na provedení všech výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic dosáhly částky 

317 782 Kč. Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno 6 ks stromových 

lapáků a instalováno 9 ks feromonových lapačů. V roce 2017 bylo vytěženo 1 270 m3 

kůrovcového dříví. Stav lesa z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako 

„zvýšený“. 

5.2 Průmysl a služby 

V roce 2017 nedošlo ve městě k žádné změně v oblasti průmyslu. Žádná firma neohlásila 

úpadek, ani žádná nová firma nepřibyla. Příloha 5-2: seznam firem působících na území 

města. 

Největší zaměstnavatel ve městě, vrbenský závod Husqvarna Manufacturing CZ, postupuje v 

investičním záměru, rozšiřování výrobních kapacit pro nový produkt - robotickou sekačku 

trávy. V areálu závodu pokračuje rychlým tempem výstavba haly (foto 5-2), firma stále 

nabírá nové pracovníky.  

Při příležitosti výročí patnáctileté spolupráce mezi naším městem a partnerským městem 

Glogówek byli místní podnikatelé pozváni ke společnému dvoudennímu setkání s 

představiteli obou měst a zástupců firem v Polsku, které proběhlo ve dnech 24. - 25. června 

2017 v Glogówku. Součástí programu byla prohlídka vybraných firem. Pro podnikatele se 

jednalo o skvělou příležitost k výměně zkušeností.  

V roce 2017 fungovala ve městě řada malých obchodů a obchůdků (potraviny, květinka, 

drogerie, hračky a sport aj.), 2 supermarkety (Penny market a Albert) a několik drobných 

podnikatelů a živnostníků pracujících ve službách (kosmetika, kadeřnictví, instalatérství, 

kominictví apod.). Příloha 5-3: seznam obchodů a služeb. 

V roce 2017 ukončili svou činnost: 

� cukrárna Kubjatko na ulici Zlatohorská (leden 2017) 

� prodejna autodílů Aleš Remeš na ulici Zlatohorská (leden 2017) 

� potraviny na ulici Bezručova (únor 2017) 

� prodejna textilů (Vietnamec) zrušil prodejnu v prvním patře obchodního domu 

nad Albertem a přestěhoval zboží pouze do přízemních prostor (březen 2017), v 

říjnu 2017 ukončil provoz úplně 

� second hand nad prodejnou Čapka na ulici Nové doby (březen 2017) 

� taxi Svozil (květen 2017) 

� prodejna CBA na ulici Husova (červen 2017) 

� restaurace Andělka “U vleku” na ulici Žižkova (srpen 2017) 

� prodejna zeleniny na ulici Nové doby (září 2017) 

� prodejna Chovatel-zahrádkář na ulici Nové doby (září 2017)  

� Nonstop (prosinec 2017) 

� hračky Pompo na ulici Jesenická (prosinec 2017) 
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Nově se otevřel pouze jeden obchod, a to Lacinka - Nus Style, s.r.o., na ulici Bezručova 238. 

Specializoval se na prodej slevového zahraničního zboží. Obchod otevřela Milena Pffeifer 

(Krahulcová), která zde společně s manželem také prodávala. 

V září byla otevřena kavárna “U NÁS” na místě bývalé cukrárny Mokarabia. Kavárnu 

provozovala firma PP.SVOMOV, s.r.o. Nabízela ranní snídaně, obědy i posezení u kávy a 

zákusku.  

Loni poprvé mohli spotřebitelé v ČR narazit o vybraných svátcích na zavřené provozovny 

prodejen potravin s výměrou nad dvě stě metrů čtverečních. Naopak od vchodů do prodejen 

zmizely tabule s údaji o procentuálním zastoupení prodávaných potravin z pěti zemí s 

nejširším sortimentem, které se ukázaly jako zcela o ničem nevypovídající.  

Ceny ve vybraných oddílech indexu spotřebitelských cen (meziroční změna, v %) 

 
Ceny potravin a nealkoholických nápojů v roce 2017 vzrostly o 5,2 %. To je nejvíce od roku 

2012. Ceny rostly poměrně výrazně u většiny skupin klasifikace, klíčové však bylo zdražení 

pekárenských výrobků a obilovin o 5,1 %, mléka, sýrů a vajec o 10,8 % a masa o 4,4 %. Tyto 

tři položky dohromady tvoří více než 10 % váhy spotřebního koše. Celkově v závěru roku 

potraviny a nealkoholické nápoje meziročně zdražily o 6,3 % a podílely se na tom především 

výše zmíněné skupiny výrobků. 

Růst cen bydlení, vody, energie a paliv za rok 2017 celkově dosáhl 1,7 %. V průběhu celého 

roku mírně klesaly ceny elektřiny, tepla, plynu a také ostatních paliv (-0,7 %). V samotném  

4. čtvrtletí ceny bydlení a energií meziročně vzrostly o 2,2 %.  
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Ceny dopravy v roce 2017 vzrostly o 3,7 %. V první polovině roku jejich růst táhlo meziroční 

zvýšení cen pohonných hmot, zesílené mimořádně nízkou srovnávací základnou roku 2016. 

Ve 2. pololetí rychleji rostly ceny osobních dopravních prostředků. 

Čtvrtou položkou, která po celý rok významně ovlivňovala růst indexu spotřebitelských cen, 

bylo stravování a ubytování. Za celý rok 2017 zde ceny vzrostly o 5,7 %. Za tímto vývojem lze 

vidět poměrně výrazné zvyšování mezd ve stravování a ubytování, které se promítalo i do 

konečných cen. 
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6 Kultura, sport a školství 

Ve městě fungovala řada spolků - příloha 6-1: Seznam kulturních a sportovních spolků, 

sdružení a organizací zabývající se kulturní a sportovní činností. Akce ve městě pořádaly 

nejen tyto spolky, ale samotné město, školní zařízení či Středisko kultury a vzdělávání.  

O všech důležitých událostech, informacích a zajímavých akcí informoval občany vrbenský 

měsíčních pod názvem Zpravodaj sdružení obcí Vrbenska – příloha 6-2 až 6-12: Zpravodaj 1-

12/2017, který vydávalo Město Vrbno pod Pradědem (číslo evidence: MK ČR E 11348). 

Měsíčník vycházel vždy první pracovní den v měsíci (náklad 1.140 ks), stál 15 Kč, jen letní, 

prázdninové dvojčíslo, stálo 20 Kč. Redakcí a administrativou bylo Středisko kultury a 

vzdělávání, odpovědným redaktorem byla Naděžda Trzaskaliková. Grafické zpracování 

zajišťoval Vladimír Ulip – Willy, tisk obstarala tiskárna Zubalík. Příloha 6-13: Ceník inzerce 

platný od 15. 9. 2017.  

6.1 Kulturní činnost 

Středisko kultury a vzdělávání provozovalo svou činnost ve třech prostorách: Střecha, 

městská knihovna a místní knihovna Železná. Účelem organizace bylo zabezpečit a 

podporovat rozvoj kultury ve městě a regionu. Uskutečňovat pravidelnou a příležitostní 

vzdělávací a zájmovou činnost formou exkurzí, přednášek, besed. Organizovat a pořádat 

kulturní a kulturně společenské akce pro veřejnost jako divadelní představení, koncerty, 

výstavy, vzdělávací kurzy. Příloha 6-14: Výroční zpráva SKaV 

Přehled akcí - srovnání jednotlivých let 
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Jmenný seznam jednotlivých kulturních akcí pořádaných ve Střeše nalezne zájemce také 

v příloze 6-14.  

Nejvýznamnější kulturní akce roku 2017 

Leden 

- V budově bývalého gymnázia na nám. Sv. Michala proběhlo slavnostní otevření 

nového Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež do 26 let. Příloha 6-15: Letáček 

k otevření 2017; foto 6-1 Slavnostní otevření.  

Únor 

- Ve Střeše byl představen zábavný pořad písniček a vyprávění Oldřicha Navrátila & 

Karla Bláhy. Příloha 6-16: Plakátek k pořadu, foto 6-2.  

- Městem prošel masopustní průvod masek dětí z mateřských škol Ve Svahu a 

Jesenická. Před radnici je uvítaly starostka Květa Kubíčková a místostarostka Pavla 

Müllerová. Masopustní průvod byl příležitostí naučit předškoláky lidovým tradicím a 
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dopřát jim veselou kratochvíli. Průvod procházel městem s písničkou a nechyběli v 

něm ani medvěd, klaun, vojáci či rytíři, princezny i berušky, včelky a mnoho dalších 

postaviček. Příloha: Plakát 6-17; foto 6-3 Masopustní průvod.  

Březen 

- Ve Střeše se odehrálo Divadlo Pavla Trávnička. Příloha: Plakát 6-18, foto 6-4.  

- Mateřská škola Jesenická pořádala Maškarní bál: "Cesta kolem světa". 

- Na plese města a městských organizací letos zahrál Cover show band Jaromíra 

Adamce, hřebem večera byla brazilská show tanečnic v originálních kostýmech. 

Vstupné na ples činilo 350 Kč, v ceně byla zahrnuta místenka s teplou večeří. Příloha: 

Plakát 6-19; foto 6-5.   

- Při večeru u cimbálu hrála cimbálová muzika PRIMÁŠ z Přerova. Víno ke koštu přivezl 

vinař Jaroslav Blažek z Kostic na jižní Moravě. Akce se uskutečnila ve Střeše, vstupné 

činilo 200 Kč (obsahovalo místenku a 6 vzorků vína). Zajištěn byl i prodej vína. 

Příloha: Plakát 6-20; foto 6-6.   

Duben 

- Velikonoční výstava ve Střeše.  

- Ve Střeše zazněl klavírní koncert Zdeňka Krále - kromě vlastních skladeb zazněly i 

virtuózní úpravy klasiky (Turecký pochod, Elišce, Koncert B moll apod.), jazzová 

úprava Beatles nebo hudební mix improvizací na témata z publika. Příloha: Plakát 6-

21; foto 6-7. 

- Spolek Přátelé Vrbenska připravil v areálu zámečku Grohmann Čarohrátky  

na košťatech - na programu byla volba královny čarodějnic a prezidenta zeměkoule. 

Kouzelnice Radana učila kouzlit a čarovat. Došlo k zapálení vatry s upálením babice a 

opékáním špekáčků. Příloha: Plakát 6-22. 

Květen 

- Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek Vrbno pod Pradědem a jeho hosté zazpívaly na 

XIX. Jarním koncertu. Akce, která se uskutečnila v Klubu Mír, byla spojená s 

Festivalem dětských pěveckých sborů. Vstupné bylo dobrovolné.  

- Ve Střeše vystoupil Petr Kolář, představil svou tour 2017 - “Jednou nebe zavolá”. 

Jednalo se o akustický koncert. Cena vstupenky 250 Kč, studenti a ZTP 125 Kč. 

Příloha: Plakát 6-23; foto 6-8.   

- V sále Střechy proběhla Jarní akademie Mateřské školy ve Svahu, součástí byl také 

koncert sborečku Koťata. Příloha: Plakát 6-24.  

Červen 

- Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem společně se spolkem dobrovolných 

sportovců a Osadním výborem Mnichov připravili Den dětí: Hasiči s dětmi. Příloha 6-

25: Plakátek. 

- Spolek Přátelé Vrbenska nachystal akci pod názvem: „To tu ještě nebylo”. Velká 

bublinková show a soutěž děti ve tvoření největší bubliny na světě. Součástí byl i 

karneval v bonbónovém lese s kouzelnici Radanou, lovení světla, skákací hrad, 

barevný ohňostroj, dětské kolo štěstí, malování na obličej, kácení májky s pokladem 
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čarodějnic, vypuštění balónu s pozdravy vrbenských dětí a večerní posezení s hudbou 

a občerstvení na grilu. Příloha 6-26: Plakátek.     

- Město připravilo třídenní městské slavnosti - Vrbno se baví. Příloha 6-27: Plakátek; 

foto 6-9. 

- V rámci celostátní akce Noc kostelů byl otevřen také kostel sv. Michaela archanděla 

ve Vrbně pod Pradědem. Od 19. hodiny tady bylo připraveno literárně hudební 

pásmo, varhanní preludia a divadlo s kvízem pro diváky. Návštěvník měl možnost 

projít kostel s průvodcem a podívat se zblízka na varhany. Příloha 6-28: Plakátek 

- Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem připravil pro milovníky hudby “Letní 

koncert”, na kterém účinkoval také pěvecký sbor ZŠ Vrbno Harmonie a Schola 

Cantorum Opoliensis Opole. Příloha 6-29: Plakátek.   

- Myslivecký spolek Vrbno připravil pro milovníky zvěřinových hodů akci s názvem 

Letní slunovrat - Zvěřinové hody. Veřejnost čekaly soutěže pro děti, mládež i dospělé 

(vzduchovka, malorážka, revolver flobert) aj. Příloha 6-30 a 6-31: Plakátek a 

jídelníček ke zvěřinovým hodům.  

- Spolek přátelé Vrbenska připravili i Svatojánskou noc. Příloha 6-32: Plakátek. 

Červenec 

- Tradičně se konala dvoudenní Lesní slavnost Lapků z Drakova v Biskupských lesích, 

která přilákala stovky návštěvníků. Nedělní program je zaměřen zejména na děti, 

jejich fantazii a radost z dobrodružství. V údolí hledají poklad, potkávají se s 

pohádkovými bytostmi, kumštýři i reálnými mistry řemesla. Příloha 6-33: Plakátek; 

foto 6-10.  

- Výstavu Dvacet let od ničivé povodně mohli zájemci zhlédnout během letních 

prázdnin ve Střeše a na vrbenské radnici. Před ukončením výstavy proběhla v 

prostorách Střechy beseda k povodním s promítnutím dobového dokumentu (foto 6-

11). Nejzajímavějšími momenty bylo srovnání dramatických dnů léta 1997 s podobou 

míst dnešní doby.  

Srpen 

- Spolek Fikimo připravilo akci s názvem Würbenthal metalfest 2017 aneb “Bigbitem 

proti kůrovci”! Akce se uskutečnila v penzionu U Hradilů, vstupné bylo zdarma. 

Příloha 6-34: Text k akci.  

- Spolek Přátelé vrbenska uspořádalo každoroční Dlouhou noc - Ludvíkovské letní 

srandování. Vstupné činilo 30 Kč. Příloha 6-35: Plakátek. 

- V Mnichově u kapličky směrem na Drakov připravil spolek Zvonek již 3. ročník 

hudebního festivalu spojeného s ukázkami tradičních i netradičních lidových a 

uměleckých řemesel. Příloha 6-36: Plakátek. 

Září  

- V tomto měsíci proběhlo v areálu Ski Areny Vrbno Rozloučení s prázdninami - jednalo 

se o soutěžní odpoledne pro děti, zakončené dětskou diskotékou. Příloha 6-37: 

Plakátek.  
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- Pěvecký sbor města připravil již XXIII. ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sbor. 

Letos se festivalu zúčastnil kromě Pěveckého sboru města Vrbna pod Pradědem i 

sbor Schola Cantorum Opoliensis Opole, Allegria Thizy z Francie, Komorní pěvecký 

sbor ze Šternberku. Vstupné bylo dobrovolné  

- O víkendu 9. a 10. září projela Vrbenskem kolona vozů účastníků Trofeo Niké 

Jeseníky 2017. Tradiční přehlídku autoveteránů si nenechaly ujít stovky příznivců 

motorismu. Letmý start vozidel v Ludvíkově obstarala tamní starostka Ing. Dana 

Selingerová. V týmu vozidel nechyběla ani legendární Tatra Karla Lopraise, vítěze 

obtížné Rallye Paříž Dakar. Příloha 6-38: Plakátek, foto 6-12: Jan Vavřík 

- Domov pro seniory pořádal Den otevřených dveří – příloha 6-39: Pozvánka. 

- Soutěž ve vaření, tentokrát libovolné polévky, připravil Spolek Přátelé Vrbenska. 

Příloha: 6-40: Plakátek.  

- Uskutečnil se již čtvrtý benefiční koncert pro opravu kostela Sv. Michaela 

Archanděla. Společně s Pěveckým sborem města Vrbna pod Pradědem vystoupila 

Věra Martinová se svou kapelou a hudební soubor hry na ruční zvonky z Kateřinic při 

Sboru Českobratrské církve evangelické Zvonky dobré zprávy. Výtěžek putoval na 

transparentní účet veřejné sbírky pro opravu vrbenského chrámu. Koncert navštívilo 

cca 300 posluchačů. Mnozí ještě finančním darem do pokladniček podpořili snahu 

římskokatolické farnosti o získání prostředků na nutné opravy. Příloha 6-41: 

Plakátek; foto 6-13.  

- V autokempu Dolina si příznivci motorismů mohli prohlédnout mnoho vozidel 

továrních značek a let výroby. Přehlídku spojenou s kulturním zážitkem pořádal 

Výbor Automotoklubu Vrbno pod Pradědem u příležitosti 65 let založení klubu. Účast 

přislíbil Martin Kolomý z Tatra Buggyra Teamu. K vidění byla technika horských 

záchranářů i hasičů, kteří předvedli zájemcům ukázku vyproštění osob z vozidel. 

Příloha 6-42: Plakátek. 

Říjen 

- V říjnu byla k vidění na radnici výstava fotografií s názvem Čína od vrbenského 

rodáka Ondřeje L. Sháněla. Fotografie byly pořízeny při jeho pobytu v Číně na 

přelomu roku 2014/2015. Vystudovaný fyzik se zaměřením na nanotechnologii 

nachází krásu i v makrosvětě, kde se zaměřuje na momentky původních obyvatel a 

netradiční zachycení krajiny. K vidění byla například Velká čínská zeď, Zakázané 

město a Letní palác v Pekingu, rýžová terasa a mnoho dalšího.    

- Prostřednictvím zábavné talkshow se představili ve Střeše Zuzana Bubílková, Marie 

Formáčková a Andrea Andrei. Příloha 6-43: Plakátek, foto 6-14. 

- Madamme de Paris Radka Fišarová a vynikající běloruský akordenista Aliaksandr 

Yasinski a kytarista Miroslav Linka předvedli své umění v podobě francouzských 

šansonů, autorských písní a francouzské filmové melodie. Vstupné činilo 250 Kč, 

studenti a ZTP 125 Kč. Příloha 6-44: Plakátek, foto 6-15.  

- Mateřská škola Jesenická uspořádala Halloweenský lampioňák (příloha 6-45: 

Plakátek)  
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Listopad 

- Slavná situační komedie s detektivní zápletkou Zdeňka Podskalského - Liga proti 

nevěře - se odehrála ve Střeše. Představili se Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, 

Veronika Arichteva, Petr Mácha. Vstup 250 Kč, studenti a ZTP 125 Kč. Příloha 6-46: 

Plakátek; foto 6-16.  

- Uskutečnila se další přednáška z cyklu Lovy nejen bezezbraní. 

- Bohouš Josef a Petr Bende představili ve Střeše akustický recitál. Vstupné činilo 250 

Kč, studenti a ZTP 125 Kč. Příloha 6-47: Plakátek; foto 6-17.  

Prosince 

- Vítězové celoevropského festivalu v Bad Nauheimu 2017, skupina Elvis & Friends 

Unplugged,  se představili ve Střeše. Vstupné činilo 100 Kč, studenti a ZTP 50 Kč.   

- Vrbenská radnice připravila projekt s polskými přáteli z partnerského města 

Glogówku nazvaný Zimní tradice v pohraničí. Prostranství u vánočního stromu patřilo 

ve středu od samotného rána celodenní akci Vrbenské Vánoce. Na ploše parkoviště U 

Břízy vyrostly stánky s tradičními výrobky a občerstvením. Místem procházel s 

troubením ponocný, odpoledne se otevřela Ježíškova pošta, vánoční dílničky pro děti 

a další. Před 18. hodinou představitelé měst Vrbna pod Pradědem a Glogówku 

rozsvítili vánoční strom. V 18 hodin se město připojilo k celostátní akci Deníku Česko 

zpívá koledy (foto 6-18). V blízkosti vánočního stromu a usmívajícího se sněhuláka 

(který byl bohužel vandaly již na druhý den zničený; foto 6-19) byla postavená 

drobná dřevěná zvonička. Zvoničku postavila místní firma Marli - David Valach a 

Linda Dolečková. 

- Spolek Fikimo, z.s. připravil ve Střeše Akustické vánoce, tentokrát se představily 

Tanja, Žántí a Veronika Fialová. 

- Tradiční Vánoční koncert pěveckého sboru Vrbna se uskutečnil v kostele sv. 

Michaela.   

6.2 Sport 

Ski Aréna Vrbno zprovoznila v lednu sjezdovku v celé délce 2.134 metrů. Vlek se poprvé 

rozjel na Štěpána, 26. prosince 2016. Nově přibylo i umělé osvětlení na večerní lyžování.  

Hlavní náplní spolku ACS Vrbno je závodění v cyklistice a pořádání závodů. V roce 2017 se 

členové zúčastnili celkem 119 závodů od Tábora počínaje, přes Břeclav, Třinec, polské Opole 

až po Javorník. Výjimečná byla účast jedné závodnice v Lucembursku, Itálii a Rakoustku. 

Celkem členové absolvovali 536 startů, z nich bylo 93 vítězných, dále bylo nasbíráno 151 

“beden”, to znamená druhých a třetích míst. Nejkvalitnějšími výhrami byly dva tituly 

mistryně ČR, celkové vítězství v amatérském Moravském poháru a bronzová medaile na 

Mistrovství republiky ve veteránském cyklokrosu. V silniční cyklistice vyhráli závodníci z ACS 

Drak regionální seriál Jesenický Šnek 2017. ACS Drak i pořádá závody. Nejvýznamnějším 

závodem byla Jarní klasika, zařazená do seriálu SPAD, 25. ročník horského maratonu Železný 

drak a dále tři regionální závody zařazené do Jesenického Šneku 2017. Trenéři z ACS Drak 
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vedou i kroužek mladých cyklistů na Základní škole a byl založen i kroužek nejmenších 

zájemců o cyklistiku. Příloha 6-48: Plakát závodů ACS Dráčku; příloha 6-49: Výroční zpráva 

ACS Vrbno.  

V červnu projel městem dvakrát Závod míru U23 Grand Prix Priessnitz Spa. Závodu se 

účastnil také vrbenský rodák Jiří Petruš. Čtyřdenní cyklistický závod začal prologem v Krnově, 

tři etapy pak vedly po trasách Jeseníků.  

Vrbenští volejbalisté připravili jako přivítání letních prázdnin 6. ročník amatérského 

mixového volejbalového turnaje. Turnaj se konal na antukovém kurtu za Sokolovnou ve 

Vrbně.  

Akce pro příznivce koleček a adrenalinu se uskutečnila v červenci ve Skatecampu pod 

názvem Skate jam Vrbno pod Pradědem. Příloha: Plakát k akci.  

V čase prázdnin byla denně otevřena v areálu Autokempu Dolina v Ludvíkově půjčovna 

šlapacích čtyřkol, koloběžek či elektrokol. Kola městu v roce 2016 poskytla na dobu pěti let 

krajská destinační společnost Moravian Silesian Tourism. Kola a koloběžky byly k vypůjčení 

zdarma po zaplacení vratné kauce a uhrazení servisního poplatku.  

V srpnu se konal již 26. ročník soutěže v požárním útoku družstev hasičů "O putovní pohár 

starostky SDH Vrbna pod Pradědem" a 3. ročník soutěže mladých hasičů "O putovní pohár 

starostky města Vrbna pod Pradědem". Soutěž se konala v Mnichově, v areálu fotbalového 

hřiště a byla zařazena do soutěží Hasičské ligy - Praděd. Příloha 6-51: Plakátek.   

Třetí ročník závodu o Pohár starostky města v mířené střelbě z malorážky, Vrbenská střela 

(příloha 6-52: plakátek), na 50 metrů s oporou pro širokou občanskou veřejnost (tj. bez 

zbrojního průkazu) pořádal v září Střelecký klub Vrbno pod Pradědem. 

Myslivecký spolek (příloha 6-53: podklady pro kroniku zaslané p. Zaoralem) připravil v září 

střeleckou soutěž O cenu Pradědu (příloha 6-54, 6-55: plakátek + propozice k soutěži), 

zajištěno bylo i občerstvení a myslivecká kuchyně.  

Klub Českých turistů uspořádal již 47. ročník akce zvané Vrbenská 50. (příloha 6-56: 

plakátek).    

Pro všechny příznivce adrenalinových sportů vybudovali členové oddílu netradičních sportů 

a skateboardu při TJ Sokol ve Vrbně pod Pradědem krytý skatepark v prostorách bývalých 

skláren (foto 6-20).  

V prosinci proběhla sportovně společenská akce Silvestrovský turnaj dvojic ve stolním tenise 

(příloha 6-57: plakátek). 

Spolek přátelé Vrbenska zorganizoval Silvestrovský výšlap k Mirkovu prameni (příloha 6-58: 

plakátek). Společný výšlap byl zahájen u kašny na náměstí sv. Michala. 
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6.3 Školství a vzdělávání 

MAS Hrubý Jeseník, z.s., v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 

Bruntálsko, zpracoval dokument v oblasti vzdělávání (příloha 6-59) obce s rozšířenou 

působností Bruntál (MAP pro Bruntálsko), který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a 

inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a 

základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  

Cílem MAS pro Bruntálsko je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách 

zejména tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve 

vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

U příležitosti Dne učitelů se v úterý 28. března 2017 v prostorách Střechy uskutečnilo setkání 

pedagogických i ostatních pracovníků základní školy a mateřských škol. Starostka Květa 

Kubíčková ocenila níže uvedené učitelky a pracovnice ve školství: 

� učitelku Věru Bruštíkovou - za práci s nejmladšími dětmi 

� školnici Ivu Pantlíkovou - za dlouholetou práci v MŠ Ve Svahu 

� učitelku Helenu Machetanzovou - za dlouholetou práci, vedení kroužku hry na flétnu, 

výuku německého jazyka prezentaci MŠ Jesenická v médiích 

� učitelku Martinu Poštulkové - za dlouholetou práci zejména v oblasti logopedické 

prevence 

� učitelku Pavlu Kolářovou (foto 6-21) - za práci s dětmi ve školních sportovních 

kroužcích a za dlouholeté působení ve vrbenských sportovních oddílech 

� učitelku Irenu Remešovou - za 33 let práce ve vrbenské základní škole, prezentaci 

dětských výtvarných prací i na regionálních soutěžích, za dlouholeté vedení 

výtvarného a keramického kroužku 

Ve městě fungovala 1 základní škola, 2 mateřské a 1 základní škola při dětském domově.  

Školská zařízení: 

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková 

organizace. 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem. 

Ředitelka: do října 2014 Květa Kubíčková, od října 2014 Pavla Lesniaková 

Kapacita: 84 dětí, počet tříd: 3 

Součást školy: školní jídelna. 

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem                

Ředitelka: Magdalena Nováková 

Kapacita: 100 dětí, třídy: 4 

Součástí školy: školní jídelna s kapacitou 100 jídel 

Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Ředitel: Mgr. Zdeněk Bártek 
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Kapacita: 540 žáků 

Součástí školy: školní družina s kapacitou 90 dětí, školní klub s kapacitou 60 dětí a školní 

jídelna s kapacitou 550 jídel 

Škola měla k dispozici školní areál, který byl tvořen budovami na ulici Školní (hlavní budova, 

pavilon, tělocvična a nově zrekonstruované venkovní školní hřiště s umělým a antukovým 

povrchem), Komenského (budova II a Sokolovna) a Bezručově (budova III). Na hlavní budově 

bylo k dispozici 8 kmenových učeben a 7 odborných učeben. Dále disponovala dílnami, 

knihovnou pro 1. a 2. stupeň.  

Od září 2017 došlo k navýšení kapacity žáků ve školní družině při Základní škole Vrbno pod 

Pradědem ze současných 90 dětí na 120 dětí.  

V pondělí 4. září 2017 přivítali zástupci vedení školy i radnice třiačtyřicet prvňáčků (foto 6-

22). Příloha 6-60: Výroční zpráva ZŠ Vrbno. 

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. 

Sv. Michala 17, příspěvková organizace 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Ředitel: Mgr., Mgr. et Bc. Hana Vitásková 

Součástí školy: dětský domov s kapacitou 48 dětí, školní družina s kapacitou 20 dětí a školní 

jídelna s kapacitou 120 obědů. 

Příloha 6-61 o činnosti, příloha 6-62 o hospodaření instituce 

Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Ředitel: Mgr. Jiřina Krystýnková 

Odloučené pracoviště: Vrbno pod Pradědem, Komenského 59 

Vedoucí pracoviště: Iva Sokolářová 

6.4. Církevní život 

Ve Vrbně pod Pradědem působí Církev adventistů s. d., jejíž počátky na území Slezska se 
datují do začátku 20. století. Věřící z oblasti Vrbenska patřili dlouhá léta pod církevní 
společenství v Krnově. Současná modlitebna církve na Sadové ulici ve Vrbně pod Pradědem 
byla vysvěcena dne 11. listopadu 1995 a dne 6. ledna 1996 se konalo její slavnostní otevření. 
Sbor ve Vrbně pod Pradědem se stal samostatným sborem. 
Církev adventistů s. d. je církví registrovanou pod ministerstvem kultury, duchovní církve 
slouží ve školách, soc. zařízeních, jako kaplani v nemocnicích, armádě a věznicích. Církev 
má své internetové radio AWR, internetovou televizi Hope TV, vydavatelství knih a časopisů 
Advent – Orion, Adventistický teologický institut, Mateřskou školu a základní školu Eliáš 
v Praze a Domov pro seniory Efata ve Zlíně. 
 Měřítkem života církve je Boží slovo – Bible. Členové očekávají 2. příchod Ježíše Krista, 
respektují desatero Božích přikázání v celém rozsahu, včetně přikázání o 7. dni – sobotě. 
Angažují se v oblasti humanitární práce, založili a řídí humanitární organizaci ADRA  
a organizují Kluby zdraví. 
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Pod záštitou humanitární organizace ADRA probíhá ve Vrbně pod Pradědem, na adrese 
Centrum zdraví, Nádražní 449, pravidelný sběr šatstva pro humanitární účely.  
Dne 7. 7. 2017 sbor slavil slavnost křtu s přijetím nové členky do společenství místních 
věřících.  
Kazatelem sboru je Richard Medřický z Krnova, který byl dne 21. 10. 2017 vysvěcen při 
slavnostní bohoslužbě konané v kulturním domě Rybníček v Opavě.  
Vedoucím sboru je Miroslav Bukur z Karlovic. 
Dne 9. 11. 2017 se konalo sejití mládeže WE – SEND. Podobně jako před rokem se sešlo 
kolem 50 mladých lidí z několika moravských sborů. Dopolední program proběhl ve 
Středisku chytrých aktivit STŘECHA. Tématem akce byla Homiletika – nauka o kázání. 
Hostem byl předseda Československé unie CASD Mikoláš Pavlík. V průběhu dopoledne 
opakovaně vystoupila hudební skupina Náhodná setkání. Tato skupina obohatila také 
odpolední program, který proběhl v modlitebně CASD. Mladí si připravili celé pásmo 
mluveného slova protkaného písněmi. 
Zpracovala: Helena Rusková, tajemník (Schváleno výborem sboru dne 17. 1. 2018) 
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2. Obchodní rejstřík a Sbírka listin: Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 
3. Podklady od Oty Scholze, nového jednatele společnosti Teplo Vrbno, s.r.o. 
4. STA Bruntálsko (www.studio-sta.cz) 
5. Webové stránky Technických služeb Vrbno, s.r.o: http://www.tsvrbno.cz/. 
6. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2017, vypracoval Ing. Miroslav Adámek.  
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7. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 
8. Závěrečný účet města 
9. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska, rok 2017. 

Kapitola 4 – Výstavba, rozvoj města, turistika a životní prostředí 
1. Bruntálský a Krnovský deník.  
2. MF Dnes a jiné deníky. 
3. Týdenník Bruntálský region. (Vychází každé úterý jako součást Bruntálského a 

Krnovského deníku). 
4. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2017, vypracoval Ing. Miroslav Adámek.  
5. Webové stránky města Vrbno pod Pradědem: www.vrbnopp.cz. 
6. Webové stránky www.vrbno.cz. 
7. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2017. 

Kapitola 5 – Zemědělství a lesní hospodářství, průmysl a služby. 
1. Bruntálský a Krnovský deník. Rok 2017.  
2. Obchodní rejstřík firem a podnikatelů: obchodnirejstrik.cz. 
3. Obchodní rejstřík a Sbírka listin: Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 
4. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 
5. Webové stránky jednotlivých subjektů a podnikatelů. 
6. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2017, zpracoval Ing. Miroslav Adámek. 
7. Vývoj cen potravin v roce 2017 v Moravskoslezském kraji. Český statistický úřad 
8. Zpráva o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2017, vypracoval Ing. Zdeněk Jarmar. 

Kapitola 6 – Kultura, sport a školství. 
1. Bruntálský a Krnovský deník. Rok 2017.  
2. Podklady Jana Zaorala za Myslivecké sdružení Praděd. 
3. STA Bruntálsko. Rok 2017.  
4. Výroční zpráva Střediska kultury a vzdělávání v roce 2017, vypracovala Hana Janků. 
5. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Vrbno pod Pradědem ve školním roce 

2016/2017, vypracoval Mgr. Zdeněk Bártek. 

6. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 
7. Webové stránky www.vrbno.cz.  
8. Webové stránky informačního centra. Online: http://www.jeseniky-praded.cz/.  
9. Webové stránky kulturních a sportovních spolků. 
10. Webové stránky Římskokatolické farnosti Vrbno pod Pradědem. 
11. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2017 

 

 

 

 
 
 

 


