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1 Události roku 2019 

Rok 2019 začal v úterý 1. ledna a skončil v úterý 31. prosince. V České republice 

měl 251 pracovních dnů a 13 státních a ostatních svátků, z toho 10 jich připadalo 

na mimovíkendové dny. Letní čas začal v neděli 31. března ve 2.00 hodin a skončil 

v neděli 27. října ve 3.00 hodiny. 

Populace České republiky zaznamenala v průběhu roku 2019 růst o 44,1 tisíce 

osob na 10,69 milionu (k 31. 12.). Šlo o největší přírůstek za posledních 11 let. 

Počet obyvatel vzrostl výhradně díky kladnému saldu zahraniční migrace (44,3 

tisíce), bilance přirozené měny byla záporná. Počet zemřelých převýšil počet živě 

narozených dětí o 131. Obyvatelům ČR se během roku 2019 živě narodilo 112,2 

tisíce dětí (o 1,8 tisíce méně než v roce 2018). Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 

30 let, více jak třetinu rodiček představovaly ženy ve věku 28 až 32 let. Počet 

zemřelých v roce 2019 dosáhl 112,4 tisíce a byl tak o téměř 600 nižší než v roce 

2018. Meziročně méně bylo zemřelých žen (55,0 tisíce), počet zemřelých mužů 

(57,3 tisíce) stagnoval. Nejvyšší byl počet úmrtí v lednu (10,4 tisíce) a nejnižší v 

září (8,7 tisíce). Před dosažením jednoho roku věku zemřelo celkem 288 dětí. 

Kojenecká úmrtnost se meziročně nezměnila, zůstala na úrovni 2,6 ‰. 

V průběhu roku 2019 bylo obyvateli Česka uzavřeno 54,9 tisíce sňatků (o 400 více 

než o rok dříve). Počet rozvodů byl v roce 2019 meziročně o necelých 200 nižší, 

celkově bylo registrováno 24,1 tisíce rozvodů. Celkem bylo zasaženo rozvodem 

22,6 tisíce nezletilých dětí. Z pohledu délky trvání manželství bylo rozvodů nejvíce 

po 2 až 4 letech od uzavření manželství. 

V průběhu roku 2019 se ze zahraničí do České republiky přistěhovalo celkem 65,6 

tisíce osob (o 7,4 tisíce více než o rok dříve) a 21,3 tisíce se jich naopak z Česka 

vystěhovalo (meziročně o 1,8 tisíce více). Zahraničním stěhováním tak vzrostl 

počet obyvatel České republiky o 44,3 tisíce. Vyšší přírůstek obyvatel zahraničním 

stěhováním byl naposledy zaznamenán v roce 2008. Přes 40 % salda připadlo na 

občany Ukrajiny (18,2 tisíce), druhé nejvyšší bylo saldo občanů Slovenska (4,6 

tisíce) a třetí občanů Ruska (2,7 tisíce). Statistika zahraničního stěhování občanů 

České republiky v roce 2019 zaznamenala 2,2 tisíce přistěhovalých ze zahraničí a 

naopak 3,8 tisíce vystěhovalých. 

Evropská komise potvrdila, že Česko se stalo první zemí na světě, kde se podařilo 

kompletně vymýtit africký mor prasat (vysoce nakažlivé virové onemocnění prasat 

domácích a prasat divokých, způsobené DNA virem rodu Asfivirus).   

Volby do Evropského parlamentu proběhly v pátek 24. a v sobotu 25. května. 

Česko bylo jedinou zemí, kde se volilo dva dny. Nově zvolený Evropský parlament 

byl opět složen ze 751 poslanců, Česká republika v něm získala 21 zástupců. Čeští 

občané mohli vybírat kandidáty z 39 politických uskupení. Ve všech krajích kromě 

Prahy vyhrálo ANO 2011, celkově získalo 21,18 % hlasů a 6 mandátů v Evropském 

parlamentu. Za ANO následovala ODS, Piráti, dále STAN+TOP 09, SPD, KDU-ČSL 

a KSČM. Volební účast byla 28,72 %, byla tak třetí nejnižší volební účastí ze všech 

států EU po Slovinsku a Slovensku. 



Je to na nás! byla veřejná demonstrace, která se konala 23. června 2019 v Praze 

na Letenské pláni. Pořádal ji spolek Milion Chvilek. Jednalo se do té doby o největší 

politickou protestní akci na území Česka od sametové revoluce v listopadu 1989 a 

tedy i největší od počátku 21. století. Zúčastnilo se jí na 250 tisíc lidí.  

Na červnový protest navázala 16. listopadu 2019 pod vedením téhož pořadatele 

obdobně velká demonstrace Letná 2 – znovu za demokracii! Podle policie se 

zúčastnilo 250 000 lidí, dle mobilních operátorů 275 000 a podle organizátorů až 

300 000. 

Milion chvilek pro demokracii byla kampaň za odstoupení Andreje Babiše z funkce 

předsedy vlády České republiky, vedená od 25. února 2018, a to zejména 

prostřednictvím sběru podpisů pod výzvu Chvilka pro rezignaci a pořádáním 

demonstrací. Své požadavky protestující odůvodňovali tím, že je nepřijatelné, aby 

premiérem byl „trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB“. 

Ve věku 88 let zemřel v červenci Josef Koutecký, český lékař, chirurg a 

zakladatel dětské onkologie v Československu. Dětskou onkologii založil v 

roce 1964, v době, kdy na onkologická onemocnění umíralo 97 procent dětí s touto 

diagnózou. Přispěl k tomu, že se toto číslo postupně snížilo na 17 procent. Po 

sametové revoluci zastával čtyři funkční období post děkana 2. lékařské fakulty 

UK, v mezidobí byl prorektorem Univerzity Karlovy v Praze. Byl také literárně 

činný. V roce 2010 obdržel hlavní Národní cenu projektu Česká hlava za celoživotní 

dílo a výzkum v oboru dětské onkologie. V roce 2015 převzal Cenu Neuron za 

přínos světové vědě v oboru medicína. 

Při červencových bouřích s krupobitím zemřelo v Řecku nejméně šest zahraničních 

turistů, mezi nimiž byli i dva starší Češi. Ti skonali poté, co se kvůli silnému větru 

převrátil jejich obytný přívěs na poloostrově Chalkidiki. Oběti pocházeli z kraje 

Vysočina, pohřbení byli v Jihlavě koncem července. 

Prezident Miloš Zeman jmenoval v srpnu na Pražském hradě Lubomíra Zaorálka 

(ČSSD) ministrem kultury. Ve funkci nahradil Antonína Staňka, který ke konci 

července v čele resortu skončil. 

Česká republika si připomněla třicetileté výročí sametové revoluce. 

Oslavy, připomínky a piety se konaly napříč celou zemí. Jejich centrem byla ovšem 

Praha, kde se 17. listopadu začalo hroutit socialistické Československo. 

Do ulic v Praze vyšly v den třicátého výročí oslav svobody desítky tisíc lidí. Kvůli 

jejich bezpečnému pohybu byla v centru místy zastavena, místy omezena 

doprava. Davy od samého rána směřovaly především k pamětní desce na Národní 

třídě. Tedy do míst, kde před osmou večerní v roce 1989 pořádkové síly zasáhly 

proti neozbrojeným studentům. 

K památníku dorazil letos jako jeden z prvních premiér Andrej Babiš, a to v 6:47 

ráno. Lidé, kteří na něj čekali, ho ovšem vypískali. Podobného přijetí se během 

dne dostalo i dalším politikům, mimo jiné Václavu Klausovi ml. nebo předsedovi 

ČSSD Janu Hamáčkovi. 

Součástí oslav svobody byla po celé ČR vedle happeningů, průvodů, výstav, 

přednášek také řada hudebních koncertů. 



Nabitého víkendu v Česku si ve velkém všimla světová média. Ta shrnula, že Češi 

dali svým politikům opět masově najevo, že nejsou ze situací v zemi spokojeni, že 

chtějí změny. 

Audit Evropské komise (EK) potvrdil, že premiér Andrej Babiš (ANO) je ve 

střetu zájmů. Podle EK Babiš porušuje české i evropské právo. Začalo se 

spekulovat o tom, kolik miliard bude muset Česko vracet z unijních dotací 

vyplacených Agrofertu. 

Ke střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava došlo 10. prosince 2019 v ranních 

hodinách. Do čekárny traumatologie vstoupil muž s pistolí, který bez varování, 

zblízka a v rychlém sledu zasáhl 9 pacientů. Čtyři pacienti přišli na místě o život, 

tři další lidé podlehli způsobeným zraněním. Ze sedmi zavražděných byli čtyři muži 

a tři ženy. Pachatel z místa unikl, ale později, když ho policie odhalila, spáchal 

sebevraždu. Motivem útoku byla rozšířená sebevražda. Dle počtu obětí je tento 

útok druhým nejhorším v dějinách České republiky, po střelbě v Uherském Brodě 

v roce 2015. Celkově šlo o třetí masovou střelbu (tj. střelbu se 4 a více oběťmi) 

od vzniku samostatné ČR a již druhou v Moravskoslezském kraji (střelba v 

Petřvaldu, 2009). 

1.1 Kultura 

Václav Vorlíček zemřel 5. února 2019 v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského v Praze. Pohřben je na pražském Vyšehradském hřbitově. Byl český 

filmový režisér a scenárista. Jeho nejčastějším spolupracovníkem byl spisovatel a 

scenárista Miloš Macourek. Mezi jeho nejvýznamnější filmy patří Tři oříšky pro 

popelku a Dívka na koštěti.  

Po onkologickém onemocnění zemřel v květnu ve věku 75 let Václav 

Postránecký, český herec, režisér a divadelní pedagog. Byl dlouholetým členem 

Činohry Národního divadla, ztvárnil celou řadu rozhlasových, filmových a 

televizních rolí. Účinkoval zhruba ve 170 filmech a zejména televizních filmech, 

např. v komedii S tebou mě baví svět. Vedle hraní také režíroval, a to jak v divadle, 

tak i v televizi. Na FAMU vyučoval režiséry práci s hercem. Dlouhodobě se také 

věnoval dabingu. V roce 2005 mu byla udělena Cena Františka Filipovského za 

nejlepší mužský dabérský výkon ve francouzské filmové komedii Zločin v ráji. V 

letech 2005 až 2011 byl prezidentem Herecké asociace. 

V Karlových Varech začal v červnu 54. ročník mezinárodního filmového 

festivalu. Běžel až do 6. července. Slavnostního zahájení se zúčastnila i slavná 

americká herečka Julianne Mooreová, která převzala na zahájení MFF KV 

(Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary) Křišťálový glóbus za mimořádný 

umělecký přínos světové kinematografii. K dalším významným hostům letošního 

filmového svátku patřila také americká herečka Patricia Clarksonová, která na jeho 

konci převzala rovněž Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové 

kinematografii. Z českých filmových legend MFF KV ocenil výjimečného 

kameramana Vladimíra Smutného. Vítězem 54. ročníku MFF KV se pak 6. července 

stal bulharsko-řecký snímek Otec režisérů Kristiny Grozevy a Petara Valchanova. 



Češi přitom opět bodovali v divácké přízni. Diváckou cenu Práva získal dokument 

režisérky Olgy Sommerové Jiří Suchý – Lehce s životem se prát. Sám Jiří Suchý si 

jeho uvedení ve Varech nenechal ujít. 

Po více než deseti letech práce na adaptaci knihy Jerzyho Kosinského se režisér 

Václav Marhoul dočkal světové premiéry film Nabarvené ptáče. Došlo k ní v Sala 

Grande v rámci benátského filmového festivalu. Nabarvené ptáče si nakonec 

Zlatého lva do Česka neodvezlo, ale rozruch vzbudilo značný. 

K těm patřilo mimo jiné to, že ne všichni benátští diváci také zvládli drsné drama 

o putování malého dítěte válečnými krutostmi dokoukat až do konce. Nabarvené 

ptáče i přesto získalo v Benátkách jednu z cen, od studentské poroty. Ocenění 

Film pro UNICEF. Ta je udělována snímku, který nejlépe vyjadřuje boj za práva 

dětí. 

Českou premiéru si ptáče odbylo v polovině září v Praze. Do kina na něj do konce 

roku přišlo kolem devadesáti tisíc diváků, což je na české poměry a na podobný 

žánr poměrně dost. 

Americký magazín The Hollywood Reporter ho navíc zařadil do výběru dvaceti 

nejlepších snímků z filmových festivalů letošního podzimu. Do boje o nominace na 

amerického Oscara jej vzápětí vyslala Česká filmová a televizní akademie (ČFTA). 

Koncem října za něj dostal kameraman snímku Vladimír Smutný na 55. 

Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu ocenění za Nejlepší kameru. 

Ve věku 80 let zemřel před půlnocí 1. října ve spánku doma na Bertramce  

v rodinném kruhu Karel Gott. Média úmrtí oznámila následujícího dne dopoledne. 

Všechny hlavní televizní stanice v České republice zařadily do svých programů 

mimořádné zpravodajství nebo vzpomínkové pořady a svůj program upravily i 

stanice Českého rozhlasu a Rádio Impuls. Vláda na mimořádném zasedání 2. října 

schválila vypravení státního pohřbu a den pohřbu vyhlásila státním smutkem.  

O den později však premiér Babiš od záměru státního pohřbu ustoupil s tím, že by 

se mělo jednat jen o pohřeb se státními poctami. Na prezidentském zámku  

v Lánech byly z rozhodnutí prezidenta na znamení smutku staženy státní vlajky 

na půl žerdi. Uctění památky pro veřejnost se konalo v pátek 11. října 2019  

v pražském Paláci Žofín, jímž během dne prošlo zhruba 50 000 lidí. Pohřeb se 

státními poctami se pak uskutečnil pro pozvané hosty v sobotu 12. října  

v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Pohřeb vysílala v přímém přenosu televize 

a na velkém plátně na Hradčanském náměstí, kde se shromáždilo přes 3 000 lidí. 

Gottovy ostatky byly krátce po obřadu zpopelněny v Motolském krematoriu. Dne 

20. prosince 2019 byla jeho urna uložena do hrobu na Malvazinském hřbitově. 

Karel Gott byl nejvýznamnější český zpěvák, herec a malíř. V letech 1965–2019 

se prodalo 50 milionů nosičů alb s jeho nahrávkami, což z něj učinilo 

nejúspěšnějšího českého interpreta. Během kariéry vydal 293 sólových alb na 

domácí scéně i v zahraničí. Zpíval nejen česky, ale i německy, latinsky (Adeste 

fideles), anglicky, italsky a rusky. V anketách Zlatý slavík a později Český slavík 

získal celkem 42 ocenění. Dále obdržel více než 120 televizních ocenění, 8 zlatých 

desek, 1 diamantovou desku, 2 ceny Anděl, opakovaně se umisťoval na prvních 

příčkách hitparád a prodeje desek. Celkově nazpíval kolem 2 500 písní. 



Spolupracoval s mnoha významnými umělci. Stal se druhým nejúspěšnějším 

absolventem mezinárodní pěvecké soutěže Eurovision Song Contest, který 

pocházel z České republiky.  

Dne 3. května 1977 byl Karlu Gottovi propůjčen titul zasloužilý umělec a 30. dubna 

1985 pak titul národní umělec, tj. nejvyšší vyznamenání, které tehdy mohlo být 

uděleno za zásluhy v oblasti umění. V jeho případě se jednalo o reprezentaci 

Československa po dobu několika desítek let v cizině a umělecké zásluhy v 

Československu. Bylo to vůbec poprvé, co nejvyšší umělecké ocenění získal 

zpěvák populární hudby. Dne 28. října 2009 obdržel od prezidenta České republiky 

Václava Klause Medaili za zásluhy I. stupně. Městská část Praha 5 mu jako 

významnému občanu udělila 28. října 2009 ve vile Portheimka Záslužnou medaili 

za přínos městu. 2. listopadu 2009 se stal čestným občanem svého rodného města 

Plzně a byl hejtmankou Miladou Emmerovou uveden do Dvorany slávy Plzeňského 

kraje. V dubnu 2011 mu Asociace českých rusistů udělila pamětní Medaili Josefa 

Jungmanna za propagaci česko-ruských vztahů. V neděli 12. června 2011 převzal 

Gott v Moskvě Řád Jurije Gagarina. V červnu 2019 převzal Gott ve Španělském 

sále Pražského hradu mezinárodní cenu Trebbia, za přínos evropské kultuře. Na 

začátku listopadu 2018 mu Český rozhlas udělil ocenění zpěvák století, které 

vybrali posluchači v anketě „100 hitů republiky“ uspořádané u příležitosti stého 

výročí založení Československa. Za svou kariéru získal také pět zlatých rolniček, 

Zlatou jehlu Polydoru, dva Zlaté klíče festivalu Intervize, Zlatou a Bronzovou Lyru 

v Bratislavě, Stříbrného a Bronzového lva rádia Luxemburk, dvě Zlaté ladičky 

festivalu Tag des deutschen Schlagers, Zlatou harfu ve Stuttgartu, čtyři Trophée 

nationale na přehlídce MIDEM v Cannes, cenu Třešňové květiny na festivalu v 

Tokiu, Zlatou jehlu Pragakoncertu, množství zlatých desek, platinové desky za 

nejprodávanějšího interpreta firem Supraphon, Polydor a Polygram a množství 

dalších ocenění. Dne 28. října 2020 bylo Karlu Gottovi in memoriam uděleno 

nejvyšší státní vyznamenání České republiky, Řád Bílého lva. 

1.2 Sport 

V únoru se Eva Samková stala mistryní světa ve snowboardcrossu. Eva 

Samková je česká snowboardistka závodící ve snowboardcrossu. V této disciplíně 

je olympijskou vítězkou ze Zimních olympijských her 2014 v Soči a bronzovou 

medailistkou z následujících ZOH v Pchjongčchangu. Na X Games 2014 v 

coloradském Aspenu vybojovala druhé místo, stejné umístění má na kontě i z roku 

2016. V roce 2019 se stala mistryní světa, v letech 2010, 2011 a 2013 juniorskou 

mistryní světa. V sezonách 2016/2017 a 2018/2019 vyhrála celkové hodnocení 

snowboardcrossu v rámci Světového poháru. 

Český sportovec – vzpěrač a zápasník, herec, kaskadér a moderátor Jiří Srstka 

zemřel v červenci ve věku 83 let. Závodně se věnoval vzpírání. V roce 1955 

reprezentoval Československo na mistrovství světa v Mnichově, v roce 1957 

vybojoval bronzovou medaili na mistrovství Evropy, v roce 1960 startoval na 

letních olympijských hrách v Římě, kde obsadil 9. místo z 20 startujících. Věnoval 

se rovněž boxu a především řecko-římskému zápasu, v němž dokonce zápasil na 



reprezentační úrovni.V roce 2010 byl přijat do Síně slávy Českého svazu vzpírání. 

Jeho herecké začátky byly spojeny s kaskadérstvím. Hrál většinou malé role v 

několika desítkách českých filmů, vystupoval také v televizních seriálech a v 

poslední době uváděl televizní pořad o opuštěných zvířatech Chcete mě? 

1.3 Klima, počasí 

Rok 2019 byl druhým nejteplejším v historii měření Českého 

hydrometeorologického ústavu. Průměrná teplota v České republice byla 9,5 

stupně Celsia. Nejteplejším rokem zůstává rok 2018, kdy průměrná teplota byla o 

jednu desetinu stupně vyšší, tedy 9,6 stupně Celsia. 

Do středečního rána 2. 1. 2019 se obyvatele probudili do zasněženého dne (foto 

1-1). Celý den mrzlo, dul vítr a chumelilo. Sněžit začalo od večera prvního dne 

nového roku a duchna narůstala.  

Poslední úplné zatmění Měsíce (foto 1-2) tohoto desetiletí mohli zájemci spatřit 

v České republice v pondělí 21. ledna v časných ranních hodinách. I ve Vrbně pod 

Pradědem byla obloha jako vymetená, 11 stupňů mrazu, viditelnost báječná. 

Takto začal stín z měsíce v tzv. superúplňku odstupovat asi dvě minuty po sedmé 

hodině.  

V noci z neděle 10. března na pondělí 11. března se Vrbenskem prohnala 

vichřice. Hasiči, pracovníci TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. a lidé zapojení 

ve veřejně prospěšných pracích od časného rána odstraňovali následky (foto 1-3: 

Škody po vichřici). Prudké poryvy síly orkánu na Vrbensku lámaly a převracely 

stromy, příjezd do Vrbna pod Pradědem na mnoha místech zatarasily padlé kmeny 

a některé úseky musela policie na čas uzavřít. Poničen byl městský lesopark i 

porosty v blízkosti Domu s pečovatelskou službou na Husově ulici. 

Nejhorší situace byla ve směru do Karlovic a na Pustou Rudnou, tam stromy 

zavalily silnice  ve velkém a průjezd byl uzavřen na několik hodin. Od časného 

pondělního rána byli v terénu i další lidé s technikou, aby co nejdříve odstranili 

nebezpečné porosty. Do lesoparku hned zrána zamířil také starosta města Petr 

Kopínec, aby se přesvědčil o škodách a také způsobu zabezpečení chodníků, aby 

tudy nešly třeba děti do školy. Padlé stromy rozlámaly některé lavičky a cedule v 

lesoparku, poničen byl také vodní prvek na trase naučné stezky. Vyvrátily se 

zejména solitérní smrky. Na ulici Nádražní se zlámala vzrostlá bříza, lípa, také 

osiky, u některých stromů jsou zlámány silné větve nebo terminální vrchol.  

  



2 Obyvatelstvo, sociální a zdravotní 

charakteristika, bezpečnost, pohřebnictví 

Populace města Vrbna pod Pradědem zaznamenala v průběhu roku 2019 pokles o 

45 osob na 4995 (k 31. 12. dle ČSÚ). Počet obyvatel klesl výhradně díky 

zápornému saldu přirozené migrace. Počet zemřelých převýšil počet živě 

narozených dětí o 45.  

 
Stav 

1. 1. 
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Stav 

31. 12. 

Rok 2015 5391 32 76 59 133 5 273 

Rok 2016 5 273 44 64 74 155 5 172 

Rok 2017 5 172 32 68 73 107 5 102 

Rok 2018 5 102 32 65 53 82 5 040 

Rok 2019 5 040 31 76 83 83 4 995 

(Zdroj: Český statistický úřad – Databáze demografických údajů za obce ČR - příloha 2-1 

ČSÚ obyvatelstvo) 

Sňatky, rozvody a potraty občanů s trvalým pobytem ve městě 

 Počet sňatků Počet rozvodů Počet potratů 

Rok 2015 20 7 14 

Rok 2016 25 6 24 

Rok 2017 24 11 14 

Rok 2018 22 7 19 

Rok 2019 23 8 14 

(Zdroj: Český statistický úřad - Databáze demografických údajů za obce ČR - příloha 2-2 

ČSÚ sňatky, rozvody ...) 

Ve výroční zprávě (příloha 2-3) města Vrbno pod Pradědem bylo uvedeno, že 

počet obyvatel ve Vrbně pod Pradědem a jeho místních částech byl 5104 k datu 

31. 12. 2019. 

 



 
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem - příloha 2-3).  

Od 1. dubna 2019 začala ve Vrbně pod Pradědem fungovat služba Senior taxi. 

Zastupitelé na zajištění senior taxi schválili z rozpočtu na rok 2019 300 tisíc korun. 

Služba je určena lidem ve věku od 65 let s trvalým pobytem ve Vrbně a jeho 

místních částech. Za jednu jízdu po městě zaplatí senior patnáct korun, 

doprovázející osoba jede zdarma. Senior taxi je dotovanou službou města a lidé ji 

mohli zpočátku fungování využít šestkrát za měsíc, od října 2019 až desetkrát za 

měsíc. Vozidlo jezdilo pouze po Vrbně a v jeho místních částech. Formou veřejné 

soutěže byla vybrána firma Black&White s.r.o., která službu pro naše město 

zajistila. 

Významné či vyznamenané osobnosti 

V sobotu 29. června proběhlo ve vrbenské Smuteční síni rozloučení s Bohumilem 

Sýkorou (79 let), významnou osobností města. Od března 1982 do prosince 1989 

byl předsedou Městského národního výboru, později v 90. letech řídil chod 

Městského úřadu jako tajemník. Řadu let také pracoval jako člen zastupitelstva a 

rady města Vrbna pod Pradědem. Příloha 2-4: medailonek Sýkora Bohumíl. 

Začátek jednání zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem ve středu 18. září bylo 

spojeno se slavnostním aktem předání Cen města za rok 2019. 

Zastupitelstvo ocenilo mimořádné aktivity čtyř osobností - Naděždy Trzaskalíkové, 

Danuše Beranové, Dušana Wagnera a Mgr. Jana Vavříka. Stříbrné pamětní 

medaile s listinou o udělení Ceny města (foto 2-1; příloha 2-5: medailonky 

oceněným) oceněným předal starosta Petr Kopínec. 

Dne 20. září 1849 se narodil v rodině mnichovského drátaře Josef Lowag, osud 

mu předurčil stát se jednou z nejvýznamnějších osobností spojených s městem 

Vrbno pod Pradědem. Uznávaný odborník na geologické složení Jeseníků a dějiny 

místního hornictví, sběratel a autor jedinečných pověstí i humoresek mistrně 

zachycujících život místních horalů či tvůrce vůbec prvních turistických průvodců 

po Pradědových horách - tím vším byl tento skromný a všeobecně oblíbený pán.   



2.1 Nezaměstnanost a volná pracovní místa  

K 31. 12. 2019 bylo úřady práce evidováno v Moravskoslezském kraji 37 307 

uchazečů o zaměstnání, z toho ženy představovaly 47,3 %. Z dlouhodobého 

pohledu se jedná o nejnižší počet uchazečů od vzniku Moravskoslezského kraje, 

tj. od roku 2000. 

Proti konci roku 2018 se celkový počet uchazečů o zaměstnání snížil o 2 482 osob, 

ve srovnání s prosincem 2017 byl pokles ještě výraznější, činil 12 180 osob (téměř 

24,6 %). K meziročnímu snížení počtu uchazečů došlo napříč všemi okresy kraje, 

přičemž nejvyšší pokles zaznamenal okres Opava, a to o 15,5 %. 

 

(Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xt/nezamestnanost-v-moravskoslezskem-kraji-k-31-

12-2019, příloha 2-6: ČSÚ nezaměstnanost v MSK) 

Podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2019 dosáhl 

hodnoty 4,44 %, jednalo se tak o nejvyšší hodnotu mezi všemi kraji. Meziročně 

se podíl nezaměstnaných snížil o 0,21 procentního bodu. 

V rámci kraje byly nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v okresech Karviná a 

Bruntál (6,71 %, resp. 5,64 %), v žebříčku 77 okresů v ČR se okresy Karviná a 

Bruntál umístily až na posledním, resp. předposledním místě. Příloha 2-7 a 2-8 

ČSÚ Podíl nezaměstnaných. 

  

https://www.czso.cz/csu/xt/nezamestnanost-v-moravskoslezskem-kraji-k-31-12-2019
https://www.czso.cz/csu/xt/nezamestnanost-v-moravskoslezskem-kraji-k-31-12-2019


Vývoj nezaměstnanosti v obcích mikroregionu Vrbensko. 

 

Z 67 obcí okresu Bruntál překročily 4 obce podíl nezaměstnaných osob 10 %,  

z toho 14 % překročily 2 obce. Naopak, podíl nezaměstnaných osob pod hranicí 5 

% byl registrován v 21 obcích, z toho pod 3 % se dostaly 3 obce.  

 

Uchazeči o zaměstnání - údaje ze statistik v okrese Bruntál. 

 

Příloha 2-9: Zpráva o situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji. 



2.2. Sociální a zdravotní služby a zařízení  

Spoluobčanům, kteří se dožili osmdesáti a více let, jezdili popřát dobré zdraví a 

spokojenost starosta města Petr Kopínec a místostarostka Ing. Iveta Pešatová. 

Setkání s jubilanty se také uskutečňovalo v přístavě radnice (foto 2-2: setkání s 

jubilanty). 

V lednu 2019 vyrazili do ulic tří králové, aby podpořili Tříkrálovou sbírku  

pro Charitu ČR. Tři králové byli k vidění od 1. do 14. ledna. V bruntálském a 

rýmařovském regionu Tříkrálovou sbírku organizuje třetím rokem Charita  

sv. Martina - pobočka Charity ČR. Ve Vrbně se podařilo letos vybrat částku 48.844 

Kč. Za organizací sbírky ve městě již mnoho let vděčíme paní Haně Obrusníkové.  

V roce 2019 poskytovateli sociální služby neziskové organizace OPEN HOUSE 

o.p.s. terénní pracovnice Program SDP OPEN HOUSE pracoval s uživateli 

návykových látek a jejich blízkými. Věnoval se důsledné výměně injekčního 

materiálu, sociálnímu poradenství v oblasti užívání drog, zdraví, bydlení, práce 

nebo finančních potíží, také prevenci pro školy, DD nebo širokou veřejnost. Nově 

pak program zavedl možnost testování na onemocnění HIV, hepatitidy typu B a C 

a syfilis.  

Od 1. dubna 2019 začala ve Vrbně pod Pradědem fungovat služba Senior taxi. 

Zastupitelé na zajištění senior taxi schválili z rozpočtu na rok 2019 300 tisíc korun. 

Služba je určena lidem ve věku od 65 let s trvalým pobytem ve Vrbně a jeho 

místních částech. Za jednu jízdu po městě zaplatí senior patnáct korun, 

doprovázející osoba jede zdarma. Senior taxi je dotovanou službou města a lidé ji 

mohli zpočátku fungování využít šestkrát za měsíc, od října 2019 až desetkrát za 

měsíc. Vozidlo jezdí pouze po Vrbně a v jeho místních částech.  

Formou veřejné soutěže byla vybrána firma Black&White s.r.o., která službu pro 

naše město zajistila. 

 

Obecně prospěšná společnost HELP-IN, zajišťující pro Vrbno pod Pradědem 

pečovatelskou službu i dluhové poradenství, převzala v úterý 14. května 2019 

nové vozidlo značky Dacia Dokker (foto 2-3). Na pořízení sociálního vozu přispělo 

na pět desítek dárců, ať už firem působících ve městě nebo na Vrbensku, tak město 

Vrbno pod Pradědem, obce Ludvíkov, Karlova Studánka a Heřmanovice.  



 

Už počtvrté odstartovali 1. března obyvatelé domovů pro seniory po celé zemi i 

na Slovensku na rotopedech a dalších šlapadlech, aby dorazili tentokrát na Jadran. 

Projekt "Jedeme v tom společně" v roce 2016 postavil Domov pro seniory Vrbno 

a rok od roku se do něj zapojují další a další zařízení pečující o seniory. Díky 

Vrbenským i podpoře zvenčí se daří aktivizovat ženy i muže, hecovat je k novým 

výkonům. 

Slavnostního startu čtvrtého ročníku (foto 2-4) se zúčastnili představitelé obcí 

Vrbenska, starosta města Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec, místostarostka Iveta 

Pešatová, starostka Karlovy Studánky Radka Chudová, starostka Ludvíkova Dana 

Selingerová i starostka Široké Nivy Alena Mátéová. Slavnostní zakončení se událo 

v úterý dopoledne 7. května ve Vrbně pod Pradědem.  

Šlapáním do pedálů rotopedů urazilo společně 622 mužů i žen z 49 míst naší země 

i Slovenska společně neuvěřitelných 144.759 kilometrů na pomyslné trase z 

Pradědu na Jadran, do města Split. Vyhlášení výsledků a vyhodnocení soutěže 

vedl při online internetovém spojení s účastníky ředitel vrbenského DPS a autor 

projektu Mgr. Jan Vavřík.  

Mgr. Jan Vavřík poblahopřál všem týmům k velkým výkonům a ocenil nejlepší 

členy vrbenského týmu, kteří převzali dárkové balíčky se spoustou dobrot. Celému 

týmu pak poděkoval za výkony, ale také reprezentaci města starosta Petr Kopínec. 

Poděkováním vrbenským seniorům byl koncert populární umělkyně Yvetty 

Simonové, která zavítá přímo do Domova pro seniory.  

Během roku vznikala Skupina aktivních seniorů, jednalo se o trend rozšiřující se v 

mnoha městech a obcích. Senioři cestovali, vzdělávali se, poznávali nová místa, 

nové lidi. Vrbenská skupina se zprvu scházela v přístavbě radnice, na sklonku roku 

přesídlila do bezbariérové klubovny v Domu s pečovatelskou službou na Husově 

ulici, která sloužila také spolku Vrbenského klubíčka pro rodiny s dětmi se 

zvláštními potřebami a také spolku Osoby zdravotně postižené.  

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.  

K 31. prosinci 2019 ukončila svou praxi praktická lékařka MUDr. Vlasta Holajová.  

Příloha 2-10: Seznam lékařů a zdravotnických zařízení. 

2.3 Bezpečnost ve městě  

Ve městě dále 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. 

 



Zastupitelé ve středu 18. září 2019 rozhodli o ukončení projektu Asistentů 

prevence kriminality, který nepřinesl takový efekt, jak se očekávalo. Projekt má 

být ukončen k 31. prosinci 2019. 

Mezi oceněnými policisty za rok 2019 byl také prap. Michal Toman, který sloužil 

na obvodním oddělení Policie ČR ve Vrbně pod Pradědem. Ocenění převzal na 

slavnostní akci pořádané v koncertní síní Sv. Ducha v Krnově. Michalu Tomanovi 

poděkoval za práci také vrbenský starosta Petr Kopínec.  

Vrbenští hasiči vyhráli krajskou soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných 

vozidel, která se uskutečnila na Zámeckém náměstí ve Frýdku-Místku v sobotu 

11. 5. 2019. Hasičům za výbornou reprezentaci poděkovali v pátek 17. května na 

setkání v prostorách hasičské zbrojnice starosta Petr Kopínec a místostarostka 

Ing. Iveta Pešatová (foto 2-5: setkání hasičů s vedením města). Moravskoslezský 

kraj bude reprezentovat právě naše jednotka na Mistrovství České republiky JSDH 

v Olomouci. Velitel jednotky vytvořil sestavu ve složení - velitel Lubomír Kováčik, 

strojník Pavel Holý, hasič Jiří Kubis  a hasič-zdravotník Ladislav Jelínek , DiS. 

V roce 2019 vyjížděla jednotka SDH Vrbno pod Pradědem ke 161 

mimořádným událostem. Jednalo se o různorodou činnost. Největší počet zásahů 

tradičně tvořily technické pomoci. U požárů zasahovala jednotka celkem 17 krát. 

Jednalo se o požáry lesních porostů, nízkých budov a také komínů bytových 

domů. Další část zásahů tvoří úniky nebezpečných látek, záchrana osob či zvířat 

z výšek či hloubek a ostatní zásahy. 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet členů 24 27 29 27 25 

Celkový počet zásahů 130 93 136 118 161 

* Požáry 16 14 9 13 17 

* Dopravní nehody 10 11 13 20 16 

* Únik nebezpečných látek 2 - 3 4 2 

* Technická pomoc 94 59 93 64 113 

* Ostatní 8 9 7 15 9 

* Planý poplach - - 2 2 4 

Mezi nejzávažnější zásahy během roku patřilo zasahování při silném větru, který 

se prohnal v březnu městem. Hasiči zasahovali bez přestávky téměř 48 hodin na 

území města i mimo něj. Jednalo se zejména o popadané stromy, kterých bylo 

desítky, ale také poškozené střešní krytiny na rodinných domech apod. Dalšími 

výraznými zásahy loňského roku byly pády dvou kluzáků, tedy bezmotorových 

letadel. Bohužel při obou případech nebylo možné pilotům nijak pomoci.  

(Zdroj:hasici-vrbnopp.cz)   



2.4 Městský hřbitov a pohřebnictví 

Výstavba kolumbária (foto 2-6) v suterénní části vrbenské smuteční síně byla 

dokončena v roce 2019, pak následovala kolaudace objektu a uvedení do provozu. 

Podobu kolumbária navrhl Ing. arch. Petr Šmarda. Podle jeho návrhů se utvářela 

i podoba vrbenské smuteční síně. Stavbu dokončila firma František Lukovský, v 

souladu s firmou Kamenictví Ludwig Opava. Ta mramorem obložila již vyzděné 

urnové boxy. Dále se instalovalo sklápěcí osvětlení výtvarného díla, které prostor 

kolumbária zkrášluje. V kolumbáriu se nachází 93 schránek, určených pro ukládání 

uren. Do jedné vstupní schránky se podle typu vejdou dvě urny, nejvýše pak pět 

uren. Kolumbária umístěná na hřbitovech vyžadují neustálou údržbu, to vrbenské 

je jiné, pod střechou a v moderním vzhledu, se zajímavým nasvícením schránek. 

Přístup veřejnosti byl možný každý den i mimo provozní dobu kanceláře střediska 

pohřebnictví. Lidé, kteří tady mají/měli uloženy ostatky svých blízkých, mohli 

vstupovat po zadání kódu. 

(Zdroj: webové stránky města Vrbna pod Pradědem - pohřebnictví, Zpravodaji Sdružení 

obcí Vrbenska č. 3/2018, příloha ) 

V roce 2019 prošly na místním hřbitově údržbou komunikace, vysazovaly se 

okrasné květiny, prováděla se údržba zeleně, stromů a zakrácení živého plotu. V 

horní části městského hřbitova byla v červenci 2019 dokončena a zprovozněna 

kašna (foto 2-7). Vodovodní vstup s kohoutkem je zabudován ve vzhledném 

sloupu. Kontrolou se zjistilo, že voda v horní části hřbitova nemá potřebný tlak, 

aby vytlačila požadované množství vody. Z tohoto důvodu bude v roce 2020 

vodovodní řád posílen o tlakové čerpadlo a zároveň se zde namontuje i vodoměr 

a stojan na konve. Druhá - vzhledově identická - kašna situovaná níže, v dolní 

části hřbitova, byla dokončena v srpnu 2019. V měsíci říjnu se kácely nevzhledné 

tři túje a jeden smrk.  

V průběhu roku byla doplňována databáze hrobových míst a tvořila se mapa. 

Hřbitov byl monitorován kamerou pro jeho lepší ostrahu před vandalismem a 

namátkově sem docházely hlídky Policie ČR i asistenti prevence kriminality.  

V roce 2019 byla správě pohřebiště přidána další agenda, a to válečné hroby, 

pietní místa a významné hroby. Počítá se do budoucna, že dojde k rozšíření o řadu 

dalších náhrobků a pietních míst a likvidaci opuštěných hrobů. 

Z důvodu otevření kolumbária a estetického vzhledu hřbitova bylo v září 2019 

natřena vstupní zeď hřbitova a márnice.  

Příjmy hlavní činnost Částka/ počet 

Pronájem hrobových míst 1-12/2019 172.822 Kč 

Kolumbárium (50 sluv x 2.500 Kč) 125.000 Kč 

Celkem bez DPH  297.822 Kč 

Výnosy hospodářská činnost Částka/ počet 



Prodej služeb - obřady, partie, služby, atd. 288.916,15 Kč 

Prodej doplňkového zboží 83.851,04 Kč 

Počet objednávek smutečního rozloučení za rok 2019 57 

Celkem bez DPH 372.767,19 Kč 

Zdroj: Výroční zpráva města Vrbna pod Pradědem 

3 Politický a veřejný život 

V únoru proběhl také ve Vrbně pod Pradědem celostátní průzkum dopravního 

chování zaměřený na dopravu a její budoucnost "Česko v pohybu". Informace byly 

získávány pro efektivní plánování dopravy a dopravních staveb, souvisejících s 

rozvojem regionu. Určená pracovnice Centra dopravního výzkumu zjišťovala 

například, zda domácnost vlastní kola, auto či motorku, jak často a kam cestuje 

na krátké i delší vzdálenosti apod. Průzkum probíhal za podpory Ministerstva 

dopravy České republiky a  získaná data byla anonymní. Průzkum byl dokončen 

na jaře a jeho výsledky zveřejněny na podzim.  

Od 1. dubna začala ve Vrbně pod Pradědem fungovat služba Seniortaxi. Určena 

byla lidem ve věku od 65 let s trvalým pobytem ve Vrbně a jeho místních částech. 

Za jednu jízdu po městě zaplatili patnáct korun, doprovázející osoba jela zdarma. 

Seniortaxi bylo dotovanou službou města a lidé jej mohli využít šestkrát za měsíc. 

Vozidlo jezdilo pouze po Vrbně a v jeho místních částech.  

Firma, zajišťující tuto službu, byla vybrána formou vyhlášení veřejné soutěže. Do 

soutěže se přihlásil jediný uchazeč, a protože splnil všechny podmínky, byl vybrán. 

Jednalo se o společnost Black and White z Horního Benešova.  Zastupitelé na 

zajištění seniortaxi schválili v rozpočtu na rok 2019 částku 300 tisíc korun.  

Volby do Evropského parlamentu proběhly v pátek 24. května od 14.00  

do 22.00 hodin a v sobotu 25. května od 8.00 do 14.00 hodin. Do uzavření 

volebních okrsků ve dvou dnech hlasovalo v našem městě  985 voličů (tj. 22,49 

% účast). Nejvíce hlasů získalo ANO 2011 (32,07 %), pořadí dalších stran: KSČM 

(14,56 %), SPD (13,95 %), Piráti (6,82 %) a ČSSD (6,41 %).  

Volební účast na Bruntálsku dosáhla 21,61 procent, průměr v České republice byl 

28,72 % a v Moravskoslezském kraji 23,76 %.  

Celkově evropské volby 2019 v ČR: 

 ANO 2011 - 21,2 procenta hlasů - obsadí 6 křesel 

 ODS - 14,5 % - 4 křesla 

 Česká strana pirátská - 14,0 % - 3 křesla 

 Koalice STAN, TOP 069 - 11,7 % - 3 křesla 

 SPD - 9,1 % - 2 křesla 

 KDU-ČSL - 7,2 % - 2 křesla 

 KSČM - 6,9 % - 1 křeslo 



3.1 Činnost městského zastupitelstva, rady a jejich 

orgánů  

Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem má celkem 21 členů a v roce 2019 se  

sešlo 6x. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Usnesení a zápisy Zastupitelstva 

města  Vrbna pod Pradědem (příloha 3/1-6: usnesení a příloha 3/7-12 zápisy z 

jednotlivých zasedání Zastupitelstva) je zveřejněno po dobu 15 dní na úřední 

desce Městského úřadu  Vrbno pod Pradědem a také na oficiálních stránkách 

města.  

Složení zastupitelstva města 

pro roky 2018-2022 Květa Kubíčková (ANO 2011) 

Mgr. Zdeněk Bártek (ČSSD - BEZPP) Rudolf Kudela (NK - BEZPP) 

René Darmovzal (SV - NK - BEZPP) Ing. Helena Kudelová (ČSSD) 

Karel Drtil (NK-BEZPP) Jakub Mikláš (NK - BEZPP) 

Josef Dudík (SNK ED - BEZPP) Ing. Petr Obrusník (NK - BEZPP) 

Ing. Petr Gross (ANO 2011 - BEZPP) Dušan Pechal (KSČM - BEZPP) 

Bc. Ondřej Chalupa (ČSSD - BEZPP) Ing. Iveta Pešatová (SNK ED - BEZPP) 

Hana Janků (SNK ED - BEZPP) Martin Pleva (ANO 2011) 

Pavel Kamenský (ANO 2011) Robert Sivulka (ANO 2011) 

Ludmila Knápková (NK - BEZPP) Jana Soudková (KSČM) 

Petr Kopínec (ANO 2011) Mgr. Jan Vavřík (ANO 2011) 

K nejdůležitějším bodům 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod 

Pradědem, které se sešlo ve středu 19. prosince 2018, patřil návrh rozpočtu 

města na rok 2019. Návrh přednesla vedoucí finančního odboru města Bc. Marcela 

Vosáhlová. Nikdo k návrhu nevznesl zásadní připomínky a pro jeho schválení 

hlasovalo všech dvacet přítomných zastupitelů. 

Podle schváleného rozpočtu budou: 

● příjmy města v roce 2019 činit 121.286.357 Kč, 

● výdaje pak 138.350.400 Kč, 

● schodek ve výši 16.564.043 Kč bude pokryt z finančních přebytků města z 

minulých let. 

K významným položkám rozpočtu patřil například nákup pozemků, a to zejména 

v souvislosti se záměrem vybudování cyklostezky Vrbno pod Pradědem – 

Karlovice. Několik milionů město investuje do rekonstrukcí a údržby místních 

komunikací a výstavby lékařských ordinací v prostorách bývalých jeslí MŠ 

Jesenická.  

 



Zastupitelstvo města na 2. zasedání rozhodlo o: 

● pozastavení akce Rekonstrukce kulturního domu z důvodu 

přizpůsobení stávající projektové dokumentace dle podmínek dotačního 

titulu Ministerstva pro místní rozvoj, 

● o podání žádosti o dotaci s názvem "Revitalizace kulturního domu"  

na celkovou rekonstrukci kulturního domu v rámci dotačního titulu 

Ministerstva pro místní rozvoj Podpora regenerace brownfieldů  

pro nepodnikatelské využití, 

● o nečerpání dotace v rámci 3. výzvy Ministerstva životního prostředí  

z Programu Zelená úsporám - Realizace úspor energie v budovách 

veřejného sektoru. 

Stávající Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce kulturního domu se 

aktualizuje a dopracuje tak, aby byla v souladu s podmínkami dotačního titulu 

Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace brownfieldů  

pro nepodnikatelské využití". Max. výše  dotace je 60 % celkových způsobilých 

výdajů, nejvýše však 30 mil. Kč.  

Původní projektová dokumentace zahrnovala tyto požadavky na dispoziční 

členění: 

1. využití přízemí pod úrovní kanalizace 

2. restaurace se 100 jídly denně 

3. vyřešení křížení jídla s běžným provozem 

4. sociální zařízení (WC ženy, muži) 

5. zabezpečovací systém vč. požární signalizace 

6. skladové zázemí pro úklid vč. technické místnosti 

7. osvětlení (divadelní technika) a ozvučení 

8. zachování parket v hlavním sálu (renovace) 

9. zachování mramorové dlažby (renovace) 

10. víceúčelový sál - kinosál: 

a) kapacita sálu 100-200 osob 

b) pódium 

c) promítací kabina (digitální kino) 

d) promítací plocha 

e) alternativa hlediště: zasouvací vyvýšené nebo mobilní 

Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem na svém 2. zasedání rozhodlo  

o vyhlášení dotačních programů na rok 2019. Jedná se o Program I. - Podpora 

činností spolků a občanských sdružení (dotace na činnost) a Program II. - Podpora 

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. Obecně  

pro tyto oba programy platilo, že žádosti o poskytnutí dotace, bylo možno podávat 

na MěÚ Vrbno pod Pradědem nejdříve od 1. 2. 2019 a nejpozději do 31. 5. 2019. 

Poplatek za komunální odpad od ledna 2019 stoupl o šedesát korun na občana, 

rozhodli o tom zastupitelé na svém jednání v prosinci přijetím obecně závazné 

vyhlášky 1/2018. Až doposud se částka držela na 490 kč, a to už od roku 2007, 



přestože město rok co rok na likvidaci odpadu doplácelo. Náklady na nakládání s 

odpadem po přepočtu dosahují 1.380 Kč na jednoho člověka ve městě. Nově tedy 

poplatek činí 550 Kč/os/rok. 

Zastupitelé města na svém zasedání 20. března dali zelenou koupi dvou 

pozemků od společnosti Energoaqua a.s. z Rožnova pod Radhoštěm. Jde o 

asfaltovou plochu u Mateřské školy Jesenická a budoucího sdruženého 

zdravotnického zařízení a pozemek u čističky odpadních vod. U té má vyrůst 

kompostárna a současně zázemí technických služeb, z parkoviště na Jesenické je 

přístup do mateřské školy i budovaného sdruženého zdravotnického centra s 

ordinacemi odborných lékařů. A plochu město využije i jinak. Pozemek p.č. 556/1 

o rozloze 4.207 m2 město koupí za bezmála 5,9 milionu Kč a pozemek u čističky 

odpadních vod p.č. 900 o velikosti 7.978 metrů čtverečních za 3.989 tisíc Kč. 

Zastupitelstvo města vydalo dne 20. 3. 2019 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 

Požární řád města a OZV č. 2/2019 O zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství města. 

Příloha 3/13-19: Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2019.  

Začátek jednání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem ve středu 18. září bylo 

spojeno se slavnostním aktem předání Cen města za rok 2019. Zastupitelstvo 

ocenilo mimořádné aktivity čtyř osobností - Naděždy Trzaskalikové, Danuše 

Beranové, Dušana Wagnera a Mgr. Jana Vavříka. Stříbrné pamětní medaile s 

listinou o udělení Ceny města oceněným předal starosta Petr Kopínec (foto 2/1).  

Zastupitelé na svém 6. zasedání ve středu 18. září rovněž rozhodli o ukončení 

projektu Asistentů prevence kriminality, který nepřinesl takový efekt, jak se 

očekávalo. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2019. 

 

Seznam členů výborů: 

Finanční výbor 

Předseda: Pavel KAMENSKÝ 

Členové výboru: 

● Ludmila KNÁPKOVÁ 

● Dana MAGDÁLKOVÁ 

● Ing. Ivana NOVOTNÁ 

● Bc. Romana VAŠKOVÁ 

Kontrolní výbor 

Předsedkyně: Hana JANKŮ 

Členové výboru: 

● Pavlína LESNIAKOVÁ 

● Ing. Kamil POŘÍZKA 

● Bc. Vít PREČAN 

● Jiří STRNAD 

 

 

 



Majetkový výbor 

Předsedkyně: Květa KUBÍČKOVÁ 

Členové výboru: 

● Alena DIVIŠOVÁ 

● Jan RICHTER 

● Josef DUDÍK 

● Ing. Jitka KRÄTSCHMEROVÁ 

Osadní výbor Mnichov 

Předseda: Antonín BŘENEK 

Členové výboru: 

● Martin PLEVA 

● René DARMOVZAL 

● Nikola VÁCLAVÍKOVÁ 

● Vladimíra BURDOVÁ 

● Marek VÁCLAVÍK 

● Zdeněk HOLUB 

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 

(příloha 3-6: usnesení Rady města, příloha 3-7: členové komisí za roky  2014-

2018 a 2018-2022).   

Složení Rady města:  

pro rok 2018-2022 Květa Kubíčková (ANO 2011) 

Mgr. Zdeněk Bártek (ČSSD - BEZPP) Ing. Petr Obrusník (NK - BEZPP) 

Josef Dudík (SNK-ED - BEZPP) Ing. Iveta Pešatová (SNK-ED - 

BEZPP) 

Petr Kopínec (ANO 2011) Mgr. Jan Vavřík (ANO 2011) 

Plán zimní údržby (příloha 3-20: Plán zimní údržby pro rok 2018/2019) místních 

komunikací ve městě Vrbno pod Pradědem a jeho místních částech pro rok 2019 

byl schválen Radou města Vrbno pod Pradědem dne 12. 12. 2018. Zimní údržba 

se provádí od 1. 1. do 31. 3. a od 1. 11. do 31. 12.  

Rada města Vrbna pod Pradědem udělila na svém řádném zasedání Poděkování 

Rady města Vrbna pod Pradědem (foto 3-1) panu Petru Lindnerovi za rozvoj 

motoristického spolku. Petr Lindner je dlouholetý člen automotoklubu v AČR a od 

roku 1986 zastává funkci prezidenta klubu ve Vrbně pod Pradědem. In Memoriam 

paní Libuši Maderovou za dlouholetou a obětavou práci pro veřejnost a za aktivní 

činnost ve Spolku Přátelé Vrbenska. Ocenění převzal manžel pan Jaroslav Mader. 

Třetím a posledním oceněným byl pan František Orth – in memoriam – za 

dlouholetou a obětavou práci pro veřejnost a za aktivní činnost ve Spolku Přátelé 

Vrbenska. Ocenění převzala dcera Žaneta Švarcová.  



Podrobnější činnost Rady města je zaznamenána formou Usnesení ze zasedání 

Rad - přílohy 3/21-38.  

Seznam členů komisí: 

Kulturní komise 

Předseda komise: Mgr. Jan VAVŘÍK 

Členové komise: 

● Jitka GRYGOVÁ 

● Sára JÄGERMANOVÁ 

● František LANGER 

● Karel MICHALUS 

Komise likvidační 

Předsedkyně komise: Dana MAGDÁLKOVÁ 

Členové komise: 

● Mgr. Zdeněk BÁRTEK 

● Antonín KLÍČNÍK 

Komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku 

Předseda komise: Rudolf KUDELA 

Členové komise: 

● Jaroslav KLIMEŠ 

● Martin KOVÁŘ 

● Alena MARTÍNKOVÁ 

● Květoslav ZBOŘIL 

Komise pro rozvoj cestovního ruchu 

Předsedkyně komise: Lenka BEDNAŘÍKOVÁ 

Členové komise: 

● Mgr. Alena KIEDROŇOVÁ 

● Ludmila KNÁPKOVÁ 

● Ing. Leopold KOLÁŘ 

● Jaroslav POSPÍŠIL 

● Radek VRÁBLÍK 

● Dušan ZAPALAČ 

Komise přestupková 

Předsedkyně komise: Martina SAKALOVÁ 

Členové komise: 

● Hana JANKŮ 

● Zdeněk TROJAN 

Komise sportovní 

Předseda komise: Vlastimil MLYNÁŘ 

Členové komise: 

● René DARMOVZAL 

● Kamil MARTÍNEK 

● Alena MLYNÁŘOVÁ 

● Dušan PECHAL 

● Zdenek RYBÁR 

● Lenka SLAVÍKOVÁ 



Komise strategického rozvoje města 

Předseda komise: Robert SIVULKA 

Členové komise: 

● Antonín BŘENEK 

● Markéta KAMENSKÁ 

● Ing. Helena KUDELOVÁ 

● Robert SIKORA 

Komise výstavby 

Předseda komise: Ing. Jaroslav MARTÍNEK 

Členové komise: 

● Ing. Jan HVORECKÝ 

● Ladislav KOVÁČ 

● Jakub MIKLÁŠ 

● Ing. David ONDRA 

Komise životního prostředí 

Předsedkyně komise: Ing. Helena KUDELOVÁ 

Členové komise: 

● Petr GUT 

● Helena RUSKOVÁ 

● Ing. Taťana SCHMIDTOVÁ 

● Jan ZAORAL 

3.2 Hospodaření města – rozpočet obce, investice, 

státní dotace 

Zastupitelé města Vrbna pod Pradědem schválili na svém 2. zasedání v prosinci 

2018 návrh rozpočtu na rok 2019. Podle schváleného rozpočtu budou: 

- příjmy města v roce 2019 činit 121.786.357 Kč, 

- výdaje pak 138.350.400 Kč, 

- schodek ve výši 16.564.043 Kč bude pokryt z finančních přebytků města  

z minulých let. 

K významným položkám rozpočtu patřilo například nákup pozemků, a to zejména 

v souvislosti se záměrem vybudování cyklostezky Vrbno pod Pradědem - 

Karlovice. Několik milionů město investuje do rekonstrukcí a údržby místních 

komunikací a výstavby lékařských ordinací v prostorách bývalých jeslí MŠ 

Jesenická.  

V průběhu roku bylo provedeno 8 rozpočtových změn a upravený rozpočet činil  

k 31. 12. 2019 na straně příjmů 159.137,230 Kč, na straně výdajů 168.853.372 

Kč, financování 9.716.143 Kč (město splácí dva dlouhodobé úvěry na revitalizaci 

domů na náměstí Sv. Michala). 

 

 



 

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

do nedaňových příjmů. Byly 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 pozemků plnění funkcí lesa  a 

správní poplatky.  

Od ledna 2019 stoupl poplatek za komunální odpad o šedesát korun na občana. 

Již od roku 2007 se částka držela na 490 Kč, přestože město rok co rok na likvidaci 

odpadu doplácelo. Náklady na nakládání s odpadem po přepočtu dosahovaly 1.380 

korun na jednoho člověka ve městě. Nově tedy poplatek činil 550 Kč/ os./rok. K 

31. 12. 2019 bylo vybráno na tomto místním poplatku 2.769.501 Kč. Nedoplatky 

činily  1.402.130 Kč. Nedoplatky se vztahují k období 2009-2019.  

Poplatek za psa zůstal stejný jako v roce předešlém, částka byla stanovena na 

200 Kč, za každého dalšího psa pak 500 Kč. K 31. 12. 2019 bylo vybráno za 

poplatky ze psů 119.424 Kč. Nedoplatky po splatnosti činí 24.507 Kč.  

K 31. 12. 2019 bylo za pronájem pozemků ve vlastnictví města 353.486 Kč.  

Nedoplatky po splatnosti činily 28.960 Kč.  

Při vymáhání pokut za přestupky postupoval úřad podle zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. K 31. 12. 2019 bylo vybráno za 

přestupky a pořádkové pokuty 42.788 Kč. Nedoplatky za období 2010 - 2019 činí 

188.477 Kč. 

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.  

 



V roce 2019 získalo město dotace v celkové výši 41.194.932,6 Kč. Byly  přijaty 

dotace pro základní školu, mateřskou školu i domov pro seniory, na výkon sociální 

práce a pro Asistenty prevence kriminality, na činnost sboru dobrovolných hasičů 

aj.  

 
 



Zastupitelé vymezili v rozpočtu na rok 2019 jednu část pro tzv. participativní 

rozpočet a vymezili pro něj 300 tisíc Kč. Peníze měly být využity pro nápady 

občanů, zapojit se mohli také mladiství, kteří dosáhli věku 16. let. Návrhy mohly 

být podávány od středy 2. 1. 2019 na podatelně, ale také elektronicky. Návrhy 

občanů se následně dopracovaly společně se samosprávou a připravily k 

hlasování.  

Více o podaných projektech se mohli zájemci dozvědět na vrbenské radnici ve 

čtvrtek 9. 5. Na veřejné projednání přišli všichni čtyři autoři návrhů a svůj 

projekt detailněji představili. Zájem veřejnosti byl jen malý, to ovšem neplatí o 

hlasování, ať už online přes webové stránky města, nebo odevzdáním anketních 

lístků na radnici, ve Střeše a Městské knihovně.  

Na veřejném projednání projektů podaných v participativním rozpočtu představil 

Jiří Strnad návrh renovace litinového empírového kříže na kamenném podstavci z 

roku 1825, stojícího před kostelem sv. Archanděla Michaela. Kříž nese plastiku 

Panny Marie Sedmibolestné a pro město jej nechali postavit manželé Reichelovi a 

nikdy nebyl ve vlastnictví církve. 

Ing. Václav Vosáhlo představil nápad postavení jednoduchého hřiště pro petanque 

na hřišti v ulici M. Alše. 

Dušan Zapalač přiblížil projekt "Pohádková cesta za liškou, aneb Proč je liška 

vrbenskou liškou". Smyslem projektu bylo nabídnout místním i turistům atraktivní 

možnost vyžití ve městě. Projekt by využíval mobiliář vrbenského lesoparku 

včetně jeho chodníčků, doplnil ho novými prvky hry, kdy děti s rodiči či prarodiči 

budou podle pohádky poznávat, jak se do Vrbna p. P. dostala liška, která je 

součástí jeho heraldického znaku. Liška by se v budoucnu měla stát skutečným 

"maskotem" města. 

Dalším zajímavým projektem bylo vybudování workoutového hřiště ve městě, a 

to buď v blízkosti současného hřiště  mezi ulicemi Husova, Sv. Čecha a Nádražní, 

nebo v areálu BMX. Profesionální hřiště je současným trendem a umožňuje 

mladým lidem, ale i starším občanům a seniorům cvičit vlastní vahou, posilovat 

zdraví, užít si volný čas. Na veřejném projednání se probíraly také možnosti 

instalace podkladové desky pro doskoky a možnosti města takový prostor lidem 

nabídnout pro sportování. 

Nejvíce hlasů obdržel projekt workoutového hřiště, které bylo postaveno do konce 

roku v blízkosti současného hřiště mezi ulicemi Husova, Sv. Čecha a Nádražní.  

Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem na svém 2. zasedání rozhodlo o 

vyhlášení dotačních programů na rok 2019. Jedná se o Program I. - Podpora 

činností spolků a občanských sdružení (dotace na činnost) a Program II. - Podpora 

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. 

Obecně pro tyto oba programy platilo, že žádosti o poskytnutí dotace, bylo možno 

podávat na MěÚ Vrbno pod Pradědem nejdříve od 1.2.2019 a nejpozději do 

31.5.2019. Dotace do výše 50.000 kč schvaluje Rada města, nad 50.000 Kč 

Zastupitelstvo města.  



 



 

3.3 Majetek města 

Nakládání s majetkem města zajišťuje odbor správy majetku města, který 

připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města. Realizuje koupě, 

prodeje a pronájmy pozemků, zřizování věcných břemen a uzavírání dohod o 

omezení užívání nemovitostí. Dále zajišťoval smlouvy o pronájmu bytů a 

nebytových prostor. Odbor správy majetku města vykonává v oblasti správy 

budov dozorovou a kontrolní činnost.  

 



K 31. 12. 2019 vlastnilo město 489 bytů ve 46 domech. Z tohoto počtu je již  

fakticky zprivatizováno 33 bytů - k těmto bytům byly uzavřeny smlouvy  o smlouvě 

budoucí kupní. Jednalo se o celý bytový dům Železná 68 a částečně o bytové domy 

Ve Svahu 423 - 431 a Krejčího 487/488 (zde byly uzavřeny  smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní na půdní vestavby).  

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

Celkem se jednalo o 18 bytů.  

Cena nájmů zůstala z předchozího roku na částce 31,59 Kč/m2. O zvýšení 

nájemného pro rok 2020 v městských bytech rozhodlo zastupitelstvo města svým 

usnesením ze dne 19. 6. 2019. S účinnosti od 1.1.2020 se nájemné zvýší na 36 

Kč/m2.  

Placení nájmů a stav vymáhání dluhů  

Stav pohledávek k 31. 12. 2019 byl 4.071.058,31 Kč.  

 
(Zdroj Výroční zpráva města Vrbna za rok 2019) 

Od 1. ledna 2019 mírně vzrostla cena vodného a stočného. Vodné se navýšilo na 

22,05 Kč/m3 a stočné na 27,97 Kč/m3 (obě částky uvedeny bez DPH). V součtu za 

vodné a stočné odběratelé zaplatili 50,02 Kč/m3 (bez DPH) a s DPH 57,97 Kč.  

Koncem roku 2019 nabídlo město jeden byt se sníženou kvalitou zájemcům o 

nájemní byt, kteří nechtějí čekat několik let, až vystoupají v pořadníku čekatelů 

na první příčku. Byt se nacházel na Nádražní ulici a bylo nutné, aby zájemce o něj 

provedl řadu úprav na své náklady. O možnosti této nabídky tohoto bytu mimo 

pořadník rozhodla rada města.  

Zastupitelé města na svém 5. zasedání 19. června všemi hlasy dali souhlas s 

vyhlášením záměru na prodej areálu bývalého rekreačního zařízení DOMA v 

Mnichově. Odhadní cena nemovitosti činila zhruba 2,1 milionu korun. Prodej se 

uskutečnil obálkovou metodou.  

Úsek správy pozemků a lesů se zabýval podanými žádostmi o odkoupení či zatížení 

pozemků nebo jejich částí. Za rok 2019 bylo celkově uzavřeno 55 smluv (kupní 

smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, směnné smlouvy a smlouvy o smlouvách 

budoucích).  



Město v průběhu roku 2019 nakoupilo do majetku nemovitosti vrbenského 

Infocentra v k.ú. Vrbno pod Pradědem.  

V průběhu roku 2019 byla realizována směna pozemků s Lesy ČR.  

Město darem od Správy silnic MSK získalo pozemek parc. č. 1836/1 v k.ú. Vrbno 

pod Pradědem. 

Pozemky a objekty užívané sportovními oddíly TJ Sokol se vrátily městu formou 

daru nemovitostí. Sportovci je dosud užívali na základě smlouvy s městem, a to 

od roku 2003. Ani teď se pro sportovce nic nemění, budou areál i nadále využívat 

a také udržovat. Město se zaručilo, že areál bude i nadále sloužit sportovcům a 

také rozličným kulturním aktivitám. Město dotovalo činnost dvou pracovníků, kteří 

areál udržovali, a to do výše 100 tisíc Kč ročně.   

Hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem 

V šestém roce platnosti lesního hospodářského plánu města Vrbna pod Pradědem  

byly v lesích města provedeny následující těžební a pěstební zásahy: 

Těžební činnost 2016 2017 2018 2019 

Celková těžba dříví 

1 831,23 

m3 

 

2 109,64 

m3 

 

2 343,40 

m3 

 

2 634,32 

m3 

 

Vyfakturováno 

(za prodej dřeva) 

1 582 502 
Kč 

1 300 681 
Kč 

1 013 181 
Kč 

747 876 
Kč 

Průměrné zpeněžení  

dřeva 
884 Kč/m3 

 
626 Kč/m3 

 
432 Kč/m3 

 
828 Kč/m3 

 

V roce 2019 bylo vytěženo 1.660 m3 

 kůrovcového dříví. Stav lesa z hlediska  výskytu kůrovce je hodnocen jako 

„kalamitní“, což je také důsledkem dlouhotrvajícího sucha v předešlých letech.  

Náklady na pěstební činnost (úklid klestu 706 m3, ožínání MLP – plošky 19,00  tis. 

ks, nátěr MLP proti okusu 25 tis. ks, prořezávka 5,07 ha, zalesňování  8,40 tis. 

ks) dosáhly částky 311.297 Kč.  

Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo instalováno 9 ks feromonových 

lapačů.  

3.4 Městský úřad, příspěvkové a obchodní organizace 

zřízené městem 

3.4.1 Městský úřad 

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.  

 



 2014  2015  2016  2017  2018 2019 

Celkový počet zaměstnanců  26  26  28  28  29 29 

Počet žen  18  19  20  19  20 20 

Počet mužů  8  7  8  9  9 9 

 

Organizační struktura Městského úřadu Vrbno pod Pradědem k 31. 12. 2019 

 
MATRIKA A PRACOVIŠTĚ CZECHPOINT se na vrbenské radnici přestěhovaly nově 

a natrvalo do kanceláře číslo 104 (v přízemí). Kancelář byla navíc vybavena 

informační cedulí, která příchozí informovala, zda je volno a mohou vstoupit. 



Přesunutí matriky souviselo se záměrem vedení města přiblížit veřejnosti co 

nejvíce podatelnu, aby ji lidé nemuseli hledat v horním patře.  

Na pozvání vrbenské radnice přijela 5. 9. do města dvacetičlenná výprava z 

partnerského polského Glogówku (foto 3-2), vedená burmistrem Piotrem 

Bujakem. Povětšinou pracovníci glogówské radnice si prohlédli Vrbno a pak se v 

doprovodu několika členů vrbenského zastupitelstva vydali na vrchol Pradědu. 

Odpoledne strávili všichni na mnichovské střelnici sportovní střelbou. Polské 

přátele provázeli také starosta Petr Kopínec a místostarostka Iveta Pešatová.  

Vrbenská radnice pozvala veřejnost v den 30. výročí sametové revoluce 17. 

listopadu na Den otevřených dveří (foto 3-3). Připraveny byly panely s dobovými 

fotografiemi i dobový tisk z listopadu 1989, návštěvníci se mohli setkat se 

starostou Petrem Kopíncem i místostarostkou Ing. Ivetou Pešatovou, vedoucími 

odborů i dalšími pracovníky Městského úřadu.  

V závěru roku byly starostovi města doručeny hned dvě petice občanů a obě se 

týkaly připravované výstavby parkoviště pro 44 vozidel na ulici Palackého. Jedna 

byla proti stavbě, druhá ji podporovala. O investici se diskutovalo také na 

posledním zasedání zastupitelstva, zejména s ohledem na bezpečí lidí v sídlištní 

zástavbě. V případě, že by lidé parkovali svá vozidla jako doposud, neprojede 

úzkou uličkou v případě potřeby hasičské záchranné vozidlo, což by mohlo mít 

tragické následky.  

3.4.2 Příspěvkové organizace města  

Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace  

Sídlo: Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem  

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem  

Jednatel společnosti: Mgr. Jan Vavřík do 30. 6. 2019; od 1. 7. 2019 na dobu 

určitou, do jmenování nového ředitele, byla řízením pověřena Mgr. Kristina 

Strouhalová. Pověřila ji Rada města na svém 11. zasedání.  

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.  

Příloha 3-39 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření DPS za rok 2019.  

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  

Příloha 3-40: hodnotící zpráva školy 2018-2019 a příloha 3-41 hodnotící zpráva 

2019-2020.  

 



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. ročníků,  

specializovaný maloobchod, hostinská činnost, realitní činnost - pronájem  

nemovitostí, bytů a nebytových prostor.  

Příloha 3-42 výroční zpráva 2018-2019 

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 do 30. 9. 2019;  od 1. 10. 2019 Ing. Pavla 

Müllerová, která předtím vedla odbor Městského úřadu Vrbno p. P. Do nové funkce 

nastoupila po ředitelce Haně Janků, která se rozhodla pro odchod do důchodu.  

Hlavní náplň činností: zabezpečuje plnění osvětových úkolů zaměřených na  

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 zajišťovala 

poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb podle zákona č.  

257/2001 Sb., knihovního zákona.  

Od října 2019 přešlo pod SKaV také provozování městského informačního centra. 

Příloha 3-43 výroční zpráva 2019. 

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 do 31. 8. 2019, od 1. 9. 2019 jmenován 

Bc. Miroslav Pella.  



Rada města ve funkci valné hromady TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. uvolnila 

k 31. 8. 2019 z funkce jednatele Zdeňka Valentu na základě jeho žádostí o 

uvolnění z funkce. Nového jednatele vybrala z pěti uchazečů, jmenovala Bc. 

Miroslava Pellu z Krnova. 

Hlavní náplň činnosti: 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.   

Rada města Vrbno pod Pradědem ve funkci valné hromady odvolala usnesením č. 

0179/RM/04/2019 dozorčí radu s končícím funkčním období ve složení Zdeněk 

Trojan, Miroslav Doležel, René Darmovzal, Petr Slavkovský a Petr Kopínec a zvolila 

novou dozorčí radu ve složení Zdeněk Trojan, Bc. Miroslav Doležel, René  

Darmovzal, Petr Slavkovský a Ing. Pavla Müllerová.  

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: Ota Scholz  

Popis činnosti: Společnost provozuje 4 licencované kotelny (zdroje tepla). Tři 

velké plynové kotelny s příkonem 1MW a více, jednu menší uhelnou s příkonem 

do 0,3MW. Dále 5 tzv. malých domovních kotelen. 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 22 tis. GJ.  

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

výrobu  tepla. Jedná se o plynové kotelny: Ve Svahu č. p. 580 (2,750 MW), Husova 

č. p.  469 (1,000 MW) a nám. Sv. Michala č. p. 560 (3,120 MW). Dále jedna uhelná  

kotelna na ul. Družstevní č. p. 591 (0,1800MW). 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:  

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

č. p. 389.  

Mezi největší odběratele tepla patřily:  

 město Vrbno pod Pradědem (bytový fond, budova městského úřadu, domy 

s  pečovatelskou službou)  

 OSBD Krnov (bytový fond)  

 SVJ Vrbno pod Pradědem (bytový fond) 

  



Vývoj ceny tepla 

Rok  2016 2017 2018  2019 

Cena 

1 GJ 

535,53 Kč bez DPH 

(615,86 Kč s DPH) 

529,31 Kč bez DPH 

(608,71 Kč s DPH) 

469,26 Kč bez DPH 

(539,65 Kč s DPH)  

533,35 Kč bez DPH 

613,35 Kč s DPH 

Cena tepla za rok 2019 se díky vývoji ceny plynu vrátila na cenovou hladinu roku 

2017.  

 

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  

3.5 Propagace města 

Město Vrbno pod Pradědem rozvíjelo dále přátelství s partnerským městem 

Glogówkem. Veřejnost se díky projektu Bruslíme společně znovu dočkala kluziště 

s umělou ledovou plochou, které bylo přístupné od 1. 2. až do 29. 3. 2019. Otevřeli 

jej představitelé města společně se zástupci Glogówku (foto 3-4) 

Propagace Vrbenska na veletrzích v Brně, Praze a Bratislavě.  

Tým „Vrbenské lišky“ (foto 3-5) ani tentokrát nechyběl na letošní největší akci  

na přehradě Slezská Harta a vzorně reprezentoval naše město. Touto událostí je 

každoročně Závod Dračích lodí, kterého se vždy účastní desítky posádek ze široka 

daleka.  

Oproti loňskému roku poněkud obměněný tým nepodcenil přípravu a absolvoval 

několik tréninkových soustředění.  V samotném závodě jej však provázela smůla. 

Při rozjížďkové jízdě skončily Lišky jenom o zlomek sekundy na třetím místě.  

V sobotních jízdách sprintu na 200 metrů se sice nedostaly do semifinále, ale 



obsadily mezi 47 týmy krásné dvacáté místo. V neděli se postavily na start 

vytrvalostního závodu na 1.000 metrů a patří jim 24. místo. Zajely ve výborném 

čase.  

Rada města souhlasila s ukončením vydávání občasníku Radniční listy města Vrbna 

z důvodu dostatečné informovanosti Zpravodajem Sdružení obcí Vrbenska a také 

moderními médii. Mezi ty přibyl před necelým rokem také Mobilní rozhlas, který 

zasílá informace přihlášeným uživatelům.  

3.5.1 Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska 

 Celý název: Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska, periodický tisk územně 

samosprávního celku 

 Vydavatel: Město Vrbno pod Pradědem, IČ: 00296457  

 Číslo evidence: MK ČR E 11348, měsíčník, vychází první pracovní den   

v měsíci (náklad 1 140 ks)  

 Redakce, administrativa - Středisko kultury a vzdělávání, se sídlem   

Ve Svahu 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem  

 Odpovědný redaktor: Naděžda Trzaskaliková  

 Grafické zpracování: Vladimír Ulip - WILLY, Vrbno pod Pradědem  

 Tisk: Tiskárna Zubalík, Vrbno pod Pradědem  

 Uzávěrka Zpravodaje byla 20. den každého měsíce  

 Příspěvky nebyly honorovány  

Prodejci Zpravodaje ve městě:  

 Městský úřad, Nádražní 389 - pokladna  

 Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578  

 Městská knihovna, Sadová 312  

 Informační středisko IMPULS  

 Čerpací stanice Oil Team  

 Potraviny u Pradědu  

 GARIS novinový stánek u OC Albert  

 HRAČKY-PAPÍR pan Vondra, Nádražní ul.  

 HRUŠKA Šrámkovi, Myslivecká ul.  

 KNIHKUPECTVÍ paní Hulínová, Nové Doby  

 Potraviny - U Rákosí 

Přílohy 3/44-54 Zpravodaj obcí Vrbenska 1-12/2019 

4 Výstavba, rozvoj města, turistika a 

životní prostředí 

Zastupitelstvo města na svém zasedání ve středu 16. 10. schválilo Územní plán. 

Jedná se o zásadní dokument, podle něhož se bude v příštích letech ubírat rozvoj 

města. Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území města, ochrany 

jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a 

koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, 



plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území a plochy změn 

v krajině. Stanoví podmínky pro využití těchto ploch, dále vymezuje plochy pro 

veřejně prospěšné stavby a pro veřejné prospěšné opatření.   

Nový domov pro seniory ve městě nebyl postaven ani v roce 2019. Potenciální 

Investor, společnost Senior domy Pohoda přestal s vedením města komunikovat.  

Město v prosinci 2018 získalo dotaci, z dotačního titulu Iniciativa WiFi4EU Evropské 

unie, ve výši 15 tis. € na zřízení FreeWifi připojení ve vybraných lokalitách 

veřejného prostranství: 

● prostranství u kruhového objezdu 

● skatepark 

● odpočívadlo u Rákosí 

● ordinace lékařů  

● nádraží 

V návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu by veřejné wifi mohlo být v 

provozu do konce roku 2020.   

Z roku 2017 zůstal v realizaci projekt Snižování sociálního vyloučení a zpracování 

projektové dokumentace k cyklostezce Vrbno - Karlovice, z roku 2018 pokračovaly 

projekty Asistenti prevence kriminality a Letní příměstské tábory.  

 



 
V rámci projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku byly realizované 

aktivity v oblasti prevence ztráty bydlení, zaměstnanosti a multidisciplinárního 

přístupu k řešení rizikových situací účastníků.  

Přehled financování:  

celkové způsobilé výdaje: 5.545.923 Kč  

dotace (Operační program zaměstnanost): 1.725.537,25 Kč  

vlastní zdroje: 3.820.386 Kč  

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

Hlavním cílem projektu Asistenti prevence kriminality bylo snížení počtu 

trestných činů a přestupků ve městě, garance bezpečnost a veřejného pořádku ve 

městě a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel. Díky tomuto projektu našlo práci 6 osob, 

bohužel efekt asistentů nebyl takový, jaký město předpokládalo, proto byl projekt 

ukončen o rok dříve čili v roce 2019. 

Přehled financování: 

 celkové způsobilé výdaje: 4.591.400 Kč 

 dotace (Ministerstvo vnitra ČR) 1.325.191,78 Kč 

 vlastní zdroje: 3.266.208,22 Kč 

Realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12.2020 (projekt byl ukončen 31. 12. 2019) 

Projekt Letní příměstské tábory se zaměřuje na poskytnutí nástroje nutného 

pro rodiče dětí slaďující práci a rodinu v době prázdnin, kdy rodiče vykonávají  

pracovní činnost. Jedná se o realizaci 25 letních turnusů v období tří let (2018- 

2020).  

Přehled financování:  

celkové náklady: 739.325 Kč  

dotace (MAS Hrubý Jeseník): 636.184,75 Kč  

vlastní zdroje: 103.140,25 Kč  

Realizace projektu: 25. 6. 2018 - 30. 10. 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.  

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení byla 

dokončena a podána stavebnímu úřadu v Bruntále dne 30. 8. 2019. 

Stavební povolení nabylo právní moci dne 17. 10. 2019. 

Dokumentace pro provedení stavby byla zhotovitelem předána dle Smlouvy o 

dílo dne 4. 12. 2019. 

Přehled financování projektové dokumentace: 

 celkové náklady: 650.000 Kč 

 dotace (Moravskoslezský kraj): 365.625 Kč 

 vlastní zdroje 284.375 Kč 

Realizace projektu na zpracování PD: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019 

Město získalo z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci na zpracování Studie 

optimalizace odpadového hospodářství, která je primárně zaměřena na níže 

uvedené oblasti systému nakládání s komunálními odpady v našem městě.  

Přehled financování: 

 celkové náklady 84.700 Kč 

 dotace (Moravskoslezský kraj): 71.664,67 Kč 

 vlastní zdroje: 13.035,33 Kč 

Realizace projektu: 2. 1. 2019 - 31. 12. 2019 

Projekt zvýšení atraktivity cyklistických tras navazuje na projekty, díky 

kterým byly vybudovány cyklotrasy č. 553, 6909 a 6070. V místě, kde se 

cyklotrasy a cyklostezky potkávají (Mnichov-Rákosí), byla vybudována 

doprovodná infrastruktura pro cyklisty. Jako zajímavost byla instalována 

knihobudka "dones knihu a vyměň za jinou", která je ve městech a obcích čím dál 

oblíbenější.  

Dřevěná doprovodná infrastruktura sestávala z: 

● posezení se stříškou 

● odpadkový koš 

● stojan na kolo 

● knihobudka 

● informační tabule 

Přehled financování 

celkové náklady: 166.980 Kč 

dotace (Moravskoslezský kraj): 98.465 Kč 

vlastní zdroje:  68.515 Kč 

Realizace projektu:1. 2. 2019 - 31. 8. 2019 

Bezmála šestimilionovou (přesně 5.831.896 Kč) dotaci Státního fondu rozvoje 

bydlení bude moci město Vrbno využít pro svůj projekt "Regenerace sídliště 

Husova - I. etapa". Uspělo se svou žádostí o dotace. Do konce roku 2019 

proběhne výběrové řízení a realizace stavby by mohla začít na jaře 2020.  

Úspěch v dotačním řízení umožňuje radnici provést v prostoru mezi bytovými 

domy velkorysé terénní úpravy, postavit nové chodníky i veřejné osvětlení, 



vybudovat pro mládež i dospělé malé workoutové hřiště, pro menší děti 3D model 

hřiště, pro všechny a pro čas horkého léta třeba mlhoviště, vysadit tady novou 

zeleň. Příloha 4.1 Studie regenerace + vizualizace sídliště Husova  

Přehled zdrojů financování 

● celkové způsobilé výdaje 12.028.809 Kč 

● dotace (48 %) 5.831.896 Kč 

● vlastní zdroje města 6.196.913 Kč 

Předpokládaná realizace 

● 7/2019 - 3/2021 (do konce roku 2019 proběhne výběrové řízení a realizace 

stavby by mohla začít na jaře 2020) 

4.1 Výstavba, údržba domů, bytů a dalších objektů 

V průběhu roku 2019 byly dle plánu oprav, vedeného odborem správy majetku 

města, provedeny následující akce: 

1) Vyhotovení dokumentace na stavební úpravy bytového domu č .p. 493, 494, 

495, 496 na ulici Husova 

- Dokumentace byla vypracována Ing. Romanem Macoszkem 

- Cena: 120.000 Kč bez DPH 

2) Výměna vodoměrů v městských bytech, kterým skončila stanovená životnost 

dle zákona 

- Výměnu vodoměrů realizoval p. Martin Pleva 

- Cena: 110.000 Kč bez DPH 

3) Rekonstrukce bytového domu ul. Bezručova 418 

- Oprava kanalizace, která byla ve špatném stavu 

- Zateplení a odvodnění venkovní zdi podsklepeného prostoru domu 

- Nové schodiště u vstupů do objektu 

- Nový chodník před objektem 

- Celková cena rekonstrukce domu: 1.972.060 Kč bez DPH 

4) Rekonstrukce střechy objektu č. p. 141 na ulici Nádražní 

- Veškeré práce na střeše objektu byly dokončeny v březnu 2019 

- Konečná faktura: 133.965 Kč bez DPH 

- Celková cena rekonstrukce střechy: 333.965 Kč bez DPH 

Plán oprav pro rok 2019 obsahoval také Kompletní rekonstrukci bytového domu 

č. p. 248 na ulici Husova. Veřejná zakázka malého rozsahu byla sice vysoutěžená, 

ale vítězný uchazeč od zakázky odstoupil z kapacitních důvodů, proto bude 

zakázka znovu vysoutěžená v roce 2020. 

- Předpokládaná cena: 1.820.000 Kč bez DPH 

V roce 2019 byly také provedeny následující akce: 

1) Kompletní rekonstrukce městského bytu č. 6 na ulici Ve Svahu č. p. 428 

- Elektroinstalační práce: 48.537 Kč bez DPH 

- Vodoinstalatérské práce: 32.044 Kč bez DPH 

- Stavební a zednické práce: 187.238 Kč bez DPH 

2) Kompletní rekonstrukce městského bytu č. 9 na ulici Sv. Michala č. p. 507 

- Elektroinstalační práce: 56.711 Kč bez DPH 



- Vodoinstalatérské práce: 26.239 Kč bez DPH 

- Stavební a zednické práce: 139.699 Kč bez DPH 

3) Kompletní rekonstrukce městského bytu č. 9 na ulici Sadová č.p. 499 

- Vodoinstalatérské práce: 25.304 Kč bez DPH 

- Elektroinstalační práce: 56.882 Kč bez DPH 

- Stavební a zednické práce: 139.699 Kč bez DPH 

4) Kompletní rekonstrukce městského bytu č. 6 na ulici Ve Svahu č.p. 429  

- Elektroinstalační práce: 63.910 Kč bez DPH 

- Vodoinstalatérské práce: 32.044 Kč bez DPH 

- Stavební a zednické práce: 200.000 Kč bez DPH – realizace 2020 

5) Provedení postřiků proti šíření a výskytu štěnic v městských bytech bylo 

realizováno u nájemníků, u který bylo pojato podezření na výskyt tohoto hmyzu. 

Zástupci firmy provádějící deratizační práce podezření potvrdili.   

- V roce 2019 byly náklady na tyto postřiky: 83.440 Kč bez DPH 

Vysoké náklady tvoří neplánované opravy, které jsou objednávány na základě 

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

a havárie je potřeba odstranit co nejdříve, aby nedocházelo k větším škodám na 

majetku, či újmě na zdraví. Součástí těchto nákladů jsou také servisy zařízení a 

revize. 

Rekonstrukce bytového domu - startovací byty 

Cílem projektu “Rekonstrukce bytového domu - startovací byty” je rekonstrukce 

bytového domu na ul. Hřbitovní 8, kde by dle projektové dokumentace a podmínek 

dotačního titulu byly nově vybudovány startovací byty. 

Předpokládaná realizace 

● 2020 - 2021 

Přehled zdrojů financování 

● celkové způsobilé výdaje cca 13 mil. Kč 

● dotace (95 %) cca 12,6 mil. Kč 

● vlastní zdroje (5 %) cca 0,4 mil. Kč 

Poskytovatel dotace 

● Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Integrovaný regionální operační program 

2014-2020 

(Zdroj Výroční zpráva města Vrbna za rok 2019 a webové stránky městského úřadu) 

Rada města v dubnu rozhodla o uzavření smlouvy na rekonstrukci bývalých jeslí 

na zdravotnické centrum s novými ordinacemi na ulici Jesenické s vrbenskou 

firmou Kamenský - stavby a rekonstrukce. Cena stavby vzešla z výběrového řízení 

a činila 5,9 milionů Kč (bez DPH).  

V objektu byly zřízeny tři nové ordinace pro odborné lékaře a stávající ordinace 

pediatra se dočkala nového dispozičního uspořádání. Součástí zakázky bylo také 

vybudování nových WC pro pacienty včetně jednoho pro občany se sníženou 

mobilitou a také zázemí pro zdravotnický personál. Pacienti se dočkali prostorné 

čekárny s bezbariérovým přístupem. Stavební úpravy také řešily nové rozvody 

vnitřních instalací vodovodu, kanalizace, elektroinstalace a ústředního vytápění s 



dálkovým připojením na centrální zdroj tepla. Objekt bývalých jeslí byl zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu a dostal též nové dveře i okna.   

4.2 Výstavba a opravy komunikací, vodovodů, 

kanalizace a plynofikace 

Mezi významné opravy v roce 2019 na místních komunikací patří: 

 velkoplošné opravy místní komunikace Bezručova 77, Palackého 340, 

Husova 335 (u křižení s místní komunikací Smetanova), Husova 328, byly 

provedeny po opravách vodovodního řádu, 

 velkoplošná oprava asfaltového krytu byla provedena na výjezdu/nájezdu 

u kruhového objezdu po havárii příčného odvodňovacího žlabu 

 rekonstrukce chodníku pod nákupním střediskem Albert 

 dokončení opravy místní komunikace Kopečná a provedena stavba 

„Prodloužení MK Kopečná“ (k rodinnému domu Schuska Jaroslav a Anna, 

č.p. 140) 

 kompletní oprava venkovního schodiště podél oplocení zahrádky (Petr 

Franc, Mnichov) 

 oprava příjezdová a přístupová komunikace k mateřské škole Ve Svahu a 

STŘECHA vč. zpevněné plochy pro podélné stání osobních automobilů a 

přístupového schodiště pro MŠ 

 Nutné opravy místních komunikací – opravy výtluků tryskovou metodou, 

opravy propadů asfaltových a dlážděných ploch na cyklostezce městem  

V prvním dubnovém týdnu zahájili cestáři opravy rozbité silnice mezi Vrbnem a 

Karlovicemi a na Andělskou Horu. Po označení nejhlubších a nejrozsáhlejších děr 

přišla penetrace a na ní výsprava asfaltem. Ve středu 3. dubna už se silničáři s 

technikou dostali až před Vrbno pod Pradědem. Výspravy musí vydržet až do 

zahájení celkové rekonstrukce silnice II/451. Začít by snad mohla už v červnu. 

Od 17. 6. začala velká rekonstrukce silnice č. 451 v úseku od křižovatky na 

Karlovice až po zhruba 80 metrů za cedulí na vjezdu do Vrbna pod Pradědem. 

Investice za bezmála 38 milionů korun si vyžádala celkovou uzavírku po dobu 75 

dnů, místem projely pouze linkové autobusy a vozidla integrovaného záchranného 

systému. Sedm týdnů uzavřený úsek byl v pátek 2. srpna odpoledne otevřen. 

Samotná stavba byla ukončena až o týden později položením dvou úseku 

zdrsnělých červených pásů před zatáčkou u skály.  

Řešení nedostatku parkovacích míst ve městě, zejména v sídlištích, patří k 

prioritám radnice. Ta zadala společnosti Lesprojekt Krnov s.r.o. vypracovat studii 

na vybudování parkovacích míst na ulici Palackého (příloha 4.2. Studie 

parkovacích míst na ulici Palackého). Těch by tady mělo přibýt celkem 44, upraví 

se také parkovací místa u Pomodora a výhledově se počítá s využitím plochy mezi 

bývalým Dřevokombinátem a Mateřskou školou Jesenická.  

Nová parkovací místa na ul. Palackého mají vzniknout na parcelách č. 1856/1 a 

369 s napojením na komunikaci na parcele č. 157. Všechny parcely jsou v majetku 

města, v současnosti se tady nachází zatravněná plocha vymezená obytnou 



zástavbou a místní komunikací. Terén je mírně svažitý, proto studie navrhuje 

členění parkoviště na dolní a horní část. 

V dolní části parkoviště studie navrhuje 15 kolmých parkovacích stání, z toho 

jedno by bylo určeno pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu. Parkovací 

stání mají mít délku 5 metrů a šířku 2,5 metru, přitom krajní stání budou ještě 

širší (2,75 m a 3,75 m). Vnitřní obslužná komunikace parkoviště je navržena  

v šířce šesti metrů. Povrch parkoviště se navrhuje z betonové mezerovité dlažby. 

V horní části parkoviště je navrženo 29 šikmých parkovacích stání, z toho dvě 

místa vymezená pro vozy osob se sníženou schopností pohybu. Šikmá parkovací 

stání jsou navržena s úhlem 60 stupňů, délkou 4,3 metru a šířkou 2,5 metru. 

Vnitřní obslužná komunikace je navržena jako jednosměrná v šířce 3,5 metru. I 

zde má být povrch parkovacích míst z betonové mezerovité dlažby.  

V jízdních řádech linek autobusů obsluhujících Bruntálsko došlo od 1. září 2019 k 

změnám, které se dotýkají linek 861 a 863. V obou případech došlo k posunu 

odjezdů a protažení trasy. Některé spoje se pro nevytíženost zrušily.  

V měsíci září proběhla výluka na železniční trati 313 z Milotic nad Opavou do Vrbna 

pod Pradědem.   

V pondělí 23. září začala II. etapa opravy silnice II/451 (příloha 4-3 nákres). 

Město Vrbno pod Pradědem v rámci součinnosti se stavebními úpravami povrchu 

na ulici Nádražní povolilo objízdnou trasu opravovaného úseku, a to po MK Husova 

(od Benzina a.s.) a po MK Svatopluka Čecha (s výjezdem na ul. Nádražní (u 

Jamajky). Tato objízdná trasa byla omezena dopravním opatřením zakazující vjezd 

automobilů nad 3,5 tuny s dodatkovou tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen. 

Uzávěra a objízdná trasa trvala do 31.10.2019. Po dobu rekonstrukce byla mimo 

provoz autobusová zastávka u Zámečku. Cestáři nyní opravili zhruba 700 metrů 

dlouhý úsek, zbytek trasy ke "kruháči" se má opravovat nejdříve příští rok v 

květnu. 

Pod nákupním střediskem byl v září vyfrézován poničený asfaltový chodník a místo 

dočasně přehrazeno. Nový chodník tady vybudovala podle smlouvy firma Naděžda 

Klíčová.  

Spojovací schodiště Družstevní - Myslivecká bylo opraveno a znovu začalo sloužit 

veřejnosti (foto 4-1). Stávající schodiště bylo v nevyhovujícím stavu, nyní bylo 

nahrazeno nových schodištěm s ocelovými rošty, výškově také byla upravena 

dlažba na podestách, aby byla bezpečnější. Schodiště, které vyhovovalo i nárokům 

zimního provozu, dodala firma Kamenský Stavby a konstrukce.  

4.3 Turistika a životní prostředí, veřejná 

prostranství, čistota a vzhled obce 

V roce 2019 organizoval městský úřad ve Vrbně veřejně prospěšné práce. 

Zařazení pracovníci se podíleli na úklidu města a jeho přilehlých částí, např. 

zajištění průjezdných profilů komunikací v Železné a Mnichově, na úpravě vzrostlé 



zeleně na ulicích Sadová, Husova, Družstevní a nám. Sv. Michala, na stříhání a 

údržbě živých plotů, úklidu chodníků a komunikací. 

V blízkosti supermarketu Albert byla v závěru roku 2018 instalovaná kostra 

budoucího informačního kiosku, poté přibyla elektronická část. Na konci ledna 

2019 byl připraven software kiosku tak, aby poskytoval všechny vyžádané 

informace. Kiosek se ovládal přes dotykový panel a zájemci získali informace  

z elektronické úřední desky, mapu města, informace o ubytovatelích a možnostech 

stravování, jízdní řády a jiné. 

Městem se v noci z neděle na pondělí 10. března prohnala vichřice o síle orkánu 

(foto 1-3). Zlámala a převrátila desítky stromů, popadané stromy a větve odřízly 

město od okolí. Město bylo po několik hodin po silnici i železnici nedostupné. Policie 

musela některé úseky silnic dočasně uzavřít. Mnohé domácnosti i obchody a 

provozovny služeb zůstaly dlouhé hodiny bez elektřiny.  

Padlé stromy rozlámaly v lesoparku tři lavičky, odpadkový koš a cedule, byl 

poničen také vodní prvek na trase naučné stezky. Vyvrátily se zejména solitérní 

smrky. Na ulici Nádražní se zlámala vzrostl bříza, lípa a také osiky, u některých 

stromů byly zlámané silné větve nebo termální vrcholy.  

Nabídku gastronomických služeb ve městě rozšířila v červenci nová Pizzerie 

Perfecto na Jesenické ulici 318 - otevřeno má denně od 11 hodin, od pondělí do 

čtvrtka do 21 hod., v pátky a soboty do 22 hodin a v neděli do 20 hodin. 

V sobotu 17. srpna se uskutečnil první Farmářský a řemeslný trh (foto 4-2).  

K prodeji byly kravské, kozí i ovčí sýry, domácí uzeniny, džemy, marmelády, šťávy 

a sirupy, nejrůznější koření, čerstvě pražená kávu a řada dalších dobrot, vše  

v nejvyšší kvalitě. Nechyběly pak ani drobné dárkové předměty a občerstvení. 

Podle smlouvy uzavřené mezi městem a organizátorem trhů, spolkem Arma Ferre 

z Bruntálu se další trhy konaly pravidelně jednou měsíčně vždy v neděli  

na prostranství u kruhového objezdu.  

Novou podobu získala během měsíce srpna stezka spojující Vrbno pod Pradědem 

s Karlovicemi. Stezka dostala název Cesta kolem vody (foto 4-3 Jak se rodila cesta 

kolem vody) a byla podle značení průchozí z centra města kolem rybníků a dále 

pak mezi kolejemi a řekou až do Karlovic. Nejprve byla určena především pro pěší, 

popřípadě pro zkušenější terénní cyklisty.  

Na úpravách se podíleli dobrovolníci z Vrbna pod Pradědem a z Karlovic, značení 

zajistil spolek Actaea - společnost pro přírodu a krajinu Karlovice. Celkové náklady 

na úpravy nepřekročily díky práci dobrovolníků 20 tisíc Kč.  

V Mnichově v lokalitě U Rákosí město vybudovalo odpočívadlo pro cyklisty, ale 

třeba i pěší turisty. V místě je také box s knížkami na čtení, které si návštěvníci 

města mohou půjčit. Dřevěné prvky odpočívadla zhotovila vrbenská firma Marli, 

zemní práce včetně základových patek provedla firma Zemní práce Naděžda 

Klíčová.  

 



Půjčovna kol “Všude blízko”, kterou provozuje již několikerou sezónu město Vrbno 

pod Pradědem v areálu Autokempu Dolina, zaznamenala i toto léto nárůst 

rezervací. Rostl zájem především o zapůjčení elektrokol. Kola a koloběžky se 

půjčovaly zdarma, lidé uhradili jen přiměřený servisní poplatek a vratnou kauci, k 

zapůjčení byly také bezpečností helmy. Půjčovna byla otevřena od května do září.  

Centrum města se pozvolna měnilo s novým mobiliářem. Po lavicích, které město 

mohlo zčásti pořídit díky akci “Daruj lavičku”, přišly v létě na řadu nové koše na 

odpadky. Byly vyrobeny na zakázku u vrbenské firmy Kamenský Stavby a 

konstrukce a v jednotném designu laviček, jak je navrhl Ing. František Zajíček.  

První vrbenské workoutové hřiště (foto 4-4) v blízkosti hřiště na míčové hry mezi 

ulicemi Nádražní a Husova začalo sloužit všem zájemcům od začátku září. Provoz 

zahájil první týden září starosta Petr Kopínec, jehož doprovázela místostarostka 

Ing. Iveta Pešatová a další zaměstnanci radnice. Při slavnostní otevření předvedli 

při exhibici členové Sportovního klubu Fénix z Opavy, jak se dá cvičit na tomto 

typu sportoviště.  

V pátek 20. 9. byla v blízkosti pošty, před vrbenským informačním centrem, 

odhalena dřevěná busta Josefa Lowaga (foto 4-5), jedné z nejvýznamnějších 

osobností města a celých Jeseníků, hutního odborníka, geologa a spisovatele, 

který se narodil před 170 lety v Mnichově. Bustu odhalil starosta Petr Kopínec a 

vrbenský rodák a historik Vlastivědného muzea Jesenicka Matěj Matela, který 

inicioval vznik pomníku. Samotné dílo vytvořil řezbář Ivan Laňo z Vrbna-Železné 

a kamenný podstavec zhotovila firma Zemní práce Naděždy Klíčové.   

Infocentrum Impuls u vrbenské pošty ukončil provoz k poslednímu dni září roku 

2019. Vlastník objektu a přilehlých pozemků o velikosti 541 m2 jednal s vedením 

města o možné prodeji pro účel dalšího provozování informačního centra. 

Zastupitelé na svém jednání 19. 6. koupi jednomyslně odsouhlasili.   

Nedaleko nového spojovacího schodiště Družstevní - Myslivecká byl instalován 

nový herní prvek se šplhadlem i skluzavkou. V místě byly ještě instalovány dvě 

lavičky a odpadkový koš. Zemní práce provedla firma Darmovzal, herní prvek 

dodala firma Hras - zařízení hřišť s.r.o. z Havířova.  

Hřiště pro míčové hry mezi ulicemi Nádražní a Husova, v blízkosti nového 

workoutového hřiště, dostalo nové oplocení, které mělo vylepšit využívání 

sportoviště.  

4.4 Zemědělství, průmysl a ostatní služby ve městě 

Vrbno pod Pradědem je podhorským městem, které leží na východní hranici  CHKO 

Jeseníky. Nachází se v údolí řeky Opavy, která na území města vzniká  soutokem 

řek Černá Opava a Střední Opava, do které vtéká také na území města  Bílá Opava. 

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 %.  

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.  

V průmyslovém odvětví nedošlo v roce 2019 k žádné změně. Žádná firma  

neohlásila úpadek, ani žádná nová firma nepřibyla (příloha 4-12: seznam firem  

působících na území města).  

Největší zaměstnavatel ve městě, vrbenský závod Husqvarna Manufacturing CZ,  

postupoval i v roce 2019 v investičním záměru, rozšiřování výrobních kapacit pro  

nový produkt - robotickou sekačku trávy. V areálu závodu  pokračovala výstavba 

haly, firma stále nabírala nové pracovníky.  

V roce 2019 fungovala ve městě řada malých obchodů (potraviny, květinka,  

drogerie, hračky a sport aj.), 2 supermarkety (Penny market a Albert) a několik  

drobných podnikatelů a živnostníků pracujících ve službách (příloha 4-6: seznam  

obchodů a služeb působících v roce 2019).  

V roce 2019 ukončila svou činnost:  

 Family drogerie s.r.o. na ulici Jesenická 575 (v areálu u Alberta),  

 Konzum u Kopilčáků - v Mnichově 376 

 Rezi - prodejna dekorací do bytu, kávy a čaje, květinářství sídlící na ulici 

Bezručova 621 

 nábytek Maximus na Jesenické ulici 575 

 PaP Vladimír Holaj - pekárna, prodejna na ulici Jesenické 20 

 Podlahové krytiny se vzorkovou prodejnou na ulici Nové doby 

 Potraviny Helena Andrýsková v Železné 144 

Nově byla otevřena Pizzerie Perfecto.   

 

 

 

 

 

 



5 Kultura, sport, školství a církve 

Ve městě se začala v první polovině roku 2019 utvářet skupina, či klub aktivních 

seniorů; zapojení lidé se scházeli v prostorách přístavby radnice.   

5.1 Kulturní činnost 

Klub vrbenských turistů Vrbno pod Pradědem připravil pro členy a příznivce  

17. ročník Papučového bálu (příloha 5-1), tentokrát s Večerníčkem. Ten proběhl 

tradičně v Sokolovně, vstupné a místenka byla v ceně 120 Kč. Oděv byl 

neformální, předepsanou obuvi byly papuče.  

Ples města (plakát - příloha 5-2, foto 5-1) s pořadovým číslem 22 se uskutečnil 

16. 2. v Klubu Mír, tentokrát v benátském stylu. V ceně vstupenky byla místenka, 

poukázka na večeři a také slosovatelná část.  

Reprezentační akci slavnostně zahájil starosta města Petr Kopínec a moderátor 

celého večera Radek Vráblík.  

Ve čtvrtek 28. 2. kolem půl desáté dopoledne prošel městem veselý masopustní 

průvod (plakát - příloha 5-3; foto 5-2). K dětem z mateřských škol Ve Svahu a 

Jesenická se přidali i další občané města. Průvod vyšel od MŠ Ve Svahu a 

pokračoval kolem knihovny, radnice, nákupního centra až k základní škole. 

Odpoledne se masopust přenesl na kluziště. Od 15 hodin tam začal Masopust  

s medvědem a liškou - masopustní rej na ledě (foto 5-3). V programu malé i velké 

návštěvníky potěšili Klauni z Balónkova, od 17 hodin všem zahrála kapela 

Řebřiňák. 

Již tradiční akce Večer u cimbálu (foto 5-4) se uskutečnila v březnu. Tentokrát 

zahrála Vsetínská cimbálová muzika a víno ke koštu přivezl vinař Jaroslav Blažek 

z Kostic. Cena vstupenky, která obsahovala také místenku a 6 kusů vzorků) činila 

220 Kč.  

O legrační podívanou se poslední den apríla postaral Spolek Přátel Vrbenska, 

který svolal Velký slet a mejdan jesenických čarodějnic (pozvánka - příloha 5-4, 

plakát 5-5, foto 5-5). Nebylo by na tom až tak nic divného, kdyby ale Babu Jagu 

nevybavil namísto koštětem hoverboardem a neposlal ji do ulic. Odpoledne se 

čarodějnice i s doprovodem sešly na Andělce, kde pokračoval slet čarodějnic.  

Slavnosti "Vrbno se baví" (plakát - příloha 5-6, foto 5-6) se letos uskutečnily 

ve dvou dnech, v pátek 7. června, kterému přálo slunečné počasí, a sobotu  

8. června. Sobota lákala nejen na koncerty, ale také k další zábavě. V místě byly 

závodní automobily, hasiči i policisté s technikou, lesníci v areálu Biskupských lesů 

představili moderní stroje, zábavné soutěže si připravil Spolek Přátel Vrbenska. 

Odpoledne se zatáhlo, mírně ochladilo a spadla i nějaká ta přeháňka. Oproti jiným 

ročníkům bylo letos změněno místo konání, které bylo přímo v centru města na 

ulici Jesenické. Podium pro účinkující vyrostlo v blízkosti pošty. Od pátečního rána 

7. 6. začala úplná uzavírka Jesenické ulice od vjezdu k Penny marketu až po 

parkoviště u Dřevokombinátu. Trvala do neděle 9. 6. do 8 hodin ráno. Značení 



dopravními značkami i organizace dopravy byla zajištěna. Autobusová zastávka z 

centra u Penny marketu byla přeložena k prodejně pana Lindnera a kavárně „U 

nás“, zastávka u Dřevokombinátu v obou směrech byla po dobu slavností až do 

nedělních 8 hodin ráno zrušena. 

Vstup byl zdarma.  

O víkendu 20. a 21. 7. proběhla hlavní akce roku pořádaná Spolkem Přátel 

Vrbenska - Lesní slavnost Lapků z Drakova v Biskupských lesích (foto 5-7). 

Přilákala stovky návštěvníků nejen z Vrbenska, ale i zdaleka. Program byl plný 

lákadel jak pro děti, tak pro dospělé až po seniorský věk, nechyběli řemeslníci ani 

muzikanti, prodejci rukodělných výrobků i všelijakých dobrot z grilu či pípy, akci 

také přálo počasí. Lesní slavnosti se také letos zúčastnili pozvaní hosté - poslanec 

Parlamentu ČR Michal Ratiborský, senátoři Ladislav Václavec a Peter Koliba, 

zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a další.  

Svou další, v pořadí už třetí, knihu pokřtil v červnu ve Střeše Jan Vavřík. Křest 

knihy nazvané Případ Kláry P. připravila vrbenská městská knihovna. V 

doprovodném kulturním programu se na křtu přestavily děti z vrbenského 

dětského domova (foto 5-8).  

Jan Vavřík debutoval v roce 2015 knihou Kolotoč strachu, dalším dílem byla o rok 

později kniha Návrat z pekla. Knihy Případ Kláry P. byla inspirována skutečnými 

události. Vypráví příběh psychologa Františka Langmaiera, který chce své řemeslo 

pověsit na hřebík. V rozhodující chvíli se mu však ozve jeho osudová pacientka 

Kristýna a požádá jej, aby pomohl její přítelkyni Tereze, která je matkou 

odsouzené Kláry. Právě dceřina drogová závislost zničila Tereze kariéru i 

manželství.  

V pátek 27. 9. 2019 se konal od 18.00 h. v kostele Sv. Michaela Archanděla ve 

Vrbně pod Pradědem 6. benefiční koncert. Jako hosté vystoupilo trio MUSICA 

DOLCE VITA (harfa, flétna, mezzosopran - zpěv) spolu s Pěveckým sborem města 

Vrbna.  

V prosinci proběhla na náměstí Sv. Michala a v prostorách bývalého gymnázia akce 

připravená Spolkem Přátel Vrbenska a vrbenskou radnici Vánoční království 

(foto 5-9). Akce byla připravená především pro děti, ale spokojení byli také 

dospělí. Do příprav se zapojily také vrbenské spolky, mateřské školy i základní 

škola a vrbenské firmy. Díky zapojení široké skupiny se podařilo připravit adventní 

odpolední program plný pohody, zábavy i poučení. Nechyběl vánoční jarmark. 

5.2 Sport a činnost sportovních oddílů a klubů 

Zimní přírodní víceboj s mezinárodní účastí Winter survival 2019 připravila na 

závěr měsíce ledna Univerzita obrany Brno. Závod armádních a sportovních týmů 

ve dnech 27. 1. až 1. 2. se uskutečnil také v blízkosti Vrbna pod Pradědem. 

Prestižní soutěž je považována za jednu z nejnáročnějších akcí na našem 

kontinentu, když borci zvládají mnohakilometrové přesuny na lyžích, zdolávají 

skály, ledopády, nocují v přírodě, transportují imobilního člena apod. V čase 



víceboje obyvatele mohli častěji potkávat závodníky i vojenskou techniku také  

ve městě.  

Od 1. 1. 2019 nabídlo město znovu dětem i dospělým kluziště s umělým 

povrchem. Vstup na něj byl zdarma, dopolední časy v pracovních dnech byly 

vyhrazeny pro školy a organizace, odpolední pro děti a dospělé. Bruslilo se dva 

měsíce. Na pronájem kluziště získalo město zhruba půl milionu korun v rámci 

česko-polského projektu Bruslíme společně, celkové náklady činily přibližně  

700 000 Kč. Pro děti i dospělé byla zajištěna výuka bruslení a další akce.  

V květnu vznikl nový badmintonový spolek ABS Badminton, jehož předsedou byl 

Roman Míček. Tento spolek o sobě dal vědět již v témže roce, když v Opavě ve 

své kategorii vyhrála Majda Míčková první místo a Kateřina Žíhová třetí místo. 

Myslivecký spolek Praděd (příloha 5-7 Činnost v roce 2019) pořádal u 

příležitosti měsíce myslivosti akci s názvem Letní slunovrat - Zvěřinové hody 

(plakát - příloha 5-8). Hody se uskutečnily v červnu, byly určeny jak pro myslivce, 

tak pro veřejnost. Součástí byla také soutěž pro děti, mládež a dospělé ve střelbě.  

Trasa Sportovně charitativní cyklo tour „Na kole dětem“, která se letos koná už 

podesáté, protla v úterý 4. 6. také Vrbno pod Pradědem. Před jedenáctou hodinou 

se peloton mířící z Jeseníku do Ostravy zastavil na prostranství u okružní 

křižovatky, cyklisté si chvíli oddechli, posilnili se v teplém slunečném dni a potkali 

se se zástupci vrbenské radnice a také místními sportovci (foto 5-10).  

Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem, který jede na vysokém kole, vyrazil 

29. 5. s odkazem: „My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, 

kdo ho mají méně“. Cyklotour se jede na podporu onkologicky nemocných dětí. 

Do cíle má peloton dorazit 8. 6., trasa vede z Aše do Znojma. Šestá etapa v úterý 

4. 6. vedla po trase Jeseník – Vrbno pod Pradědem – Bruntál – Leskovec nad 

Moravicí – Opava – Hlučín – Ostrava a měří 136 kilometrů. Veřejná cyklotour 

zastavila v deseti etapách celkem v 63 obcích a městech a projela 361 městy a 

obcemi České republiky. 

Koho akce zaujala, mohl se k pelotonu kdykoli a kdekoli přidat, formou podpory 

bylo také třeba partnerství na projektu, zakoupení trička a náramku s logem „Na 

kole dětem“, aktivní účast v pelotonu, propagace projektu mezi přáteli a známými 

i příspěvek na konto veřejné sbírky. Výtěžek slouží k pořádání rekondičních pobytů 

dětí z celé země po náročné onkologické léčbě. Ve zhruba stočlenném pelotonu do 

Vrbna pod Pradědem dorazili také lékaři s velkým renomé  Prof. MUDr. Jan Pirk, 

DrSc., kardiochirurg z pražského IKEM, a Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., břišní a 

hrudní chirurg z FN Motol.  

S cyklisty se při zastávce ve Vrbně pod Pradědem potkal starosta Petr Kopínec a 

posléze převzal také certifikát o podpoře naší radnice správné věci.  

Celkem pět hasičských sborů mladých hasičů s 10 týmy z celého okresu Bruntál 

se zúčastnilo pohárové soutěže O putovní pohár starosty města Vrbna pod 

Pradědem v požárním útoku (foto 5-11). Ta se uskutečnila v sobotu 17. 8.  

v areálu nové hasičské zbrojnice. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo SDH 

Vrbno pod Pradědem ,,A" a u starších sbor z Holčovic. Vítězům předával putovní 



pohár starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec, který společně s 

místostarostkou Ing. Ivetou Pešatovou průběh soutěže pozorně sledoval. Ve svém 

krátkém vystoupení na závěr soutěže vyzdvihl skvělou organizaci soutěže i výkony 

mladých hasičů. 

V sobotu 24. 8. byla na hřišti TJ SOKOL k vidění kynologická přehlídka (foto 5-

12), kterou připravila vrbenská organizace Českého kynologického svazu. Aktéři 

předvedli výcvik poslušnosti, ale také se poradili, jak nejlépe zvládnout svého psa, 

zajištění jeho zdraví a pohody.  

V září pořádal Myslivecký spolek Praděd, z.s. (více o činnosti příloha 5-7) ve Vrbně 

pod Pradědem na své střelnici tradiční, již 61. ročník veřejné střelecké soutěže 

“Cena Pradědu”. V hlavní soutěži o Cenu Pradědu byla hodnocena broková 

střelba na loveckém kole a kulová střelba z lovecké malorážky na terč 

redukovaného kňoura. Vítězem ročníku, stejně jako loni, se stal pan Borák Ondřej 

z Velkých Karlovice.  

Soutěž Trivalis vznikla již na Sportovním Gymnázium, po zániku gymnázia se 

pořádání ujal ACS Drak Vrbno. Letos se uskutečnil už 10. ročník. Soutěž se skládá 

z 12 disciplín, kde jsou zařazeny nejen cyklistické, ale mnohdy úplně jiné, jako 

např. stolní tenis, in-line, atletický čtyřboj, běžky, běh nebo cyklobiatlon. Cyklisté 

ACS Vrbno se zúčastňují pravidelně, ostatní zpravidla jen v disciplánách, které jim 

vyhovují. Seriálu se letos zúčastnilo přes 70 sportovců, někdy i mimovrbenských. 

Po několik posledních let kraluje na čele Roman Míček. 

Tradiční rybářské závody proběhly ve Zlatých Horách i ve Vrbně pod Pradědem. 

Zúčastnily se jich děti z rybářského kroužky vedeného paní Monikou Tkačíkovou. 

Závody ve Vrbně pod Pradědem pod názvem Zlatá udice mají již dlouholetou 

tradici. Letos se osobně dostavil starosta města, aby předal ceny výhercům a 

popřál jim hodně mnoho úspěchů.  

V blízkosti restaurace Jamajka bylo vybudováno v rekordním čase v rámci 

participativního rozpočtu workoutové hřiště. Projekt navrhl Patrik Locku a získal 

pro něj mezi čtyřmi návrhy největší podporu veřejnosti. Workoutové hřiště bylo 

slavnostně otevřeno v pátek 6. 9. v 16 hodin, připravena byla exhibice sportovců, 

kteří předvedli, jak se na takové pevné konstrukci cvičí vlastní vahou (foto 4-4). 

5.3 Školství, vzdělávání a volný čas 

Začátkem roku 2019 začala probíhat nezbytná rekonstrukce a modernizace na 

základní škole. Tato rekonstrukce byla vůbec nejnákladnější od doby, kdy byla 

budova školy dokončena. Celkové finanční náklady byly vyčísleny na 17 milionu 

Kč, přičemž podstatná část, celých 90 %, bylo hrazeno  dotací (integrovaný 

regionální operační program). Zbývajících 10 % uhradila ze svého ropočtu přímo 

škola.  

Jednalo se o vybudování a vybavení 4 moderních učeben pro výuku chemie, jazyků 

a počítačů, přestavbu stávajícího záchodu na pavilonu na bezbariérový, 

rekonstrukci a modernizaci vnitřního výtahu pavilonu. Práce byly dokončeny v 



červnu 2019. Po rekonstrukci škola odpovídala požadavkům kladeným na moderní 

školské zařízení.  

Oslava Dne učitelů (foto 5-13) ve Vrbně pod Pradědem už se stala každoroční 

akcí, kdy se scházejí zástupci základní školy i obou mateřských škol s vedením 

města. Letošní setkání se uskutečnilo v úterý 2. 4. odpoledne ve Střeše a některé 

učitelky i pracovnice škol převzaly z rukou starosty Petra Kopínce a místostarostky 

Ing. Ivety Pešatové ocenění za mnohaletou obětavou práci. Ke Dni učitelů 2019 

převzali ocenění: 

Z MŠ Ve Svahu: 

● Bc. Jana Veličková za dlouholetou pedagogickou činnost, zejména práci  

s dětmi s logopedickými vadami, 

● Fotula Kopincová za velmi dobré pracovní výsledky, hlavně pak  

za uplatňování nových zdravých trendů ve výživě dětí a dospělých. 

Z MŠ Jesenická: 

● Kamila Čechová za milý, vstřícný, citlivý, pečlivý a trpělivý přístup k dětem 

ve funkci chůvy a za její dlouholetou práci ve funkci asistenta pedagoga,  

ve které byla ochotná a empatická, pečlivá při práci se svěřenými dětmi, 

● Jarmila Trněná za pečlivou a svědomitou dlouholetou práci nejen ve školní 

kuchyni, ale také za pomoc při školních akcích pro děti a rodiče, za přípravu 

občerstvení pro hosty i zaměstnance mateřské školy. 

Ze ZŠ Vrbno pod Pradědem: 

● Jana Sztuková za výborné pedagogické výsledky, práci s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, organizaci školních soutěží a akcí, spolupráci  

s dětským pěveckým sborem, 

● Hana Žembová za výborné pedagogické výsledky, práci metodika prevence, 

práci ve školním poradenském pracovišti, organizaci školních soutěží a akcí. 

Absolventi 9. třídy vrbenské Základní školy se ve čtvrtek 20. 6. v areálu 

vrbenských chovatelů setkali s vedením města (foto 5-14) a měli možnost  

u společného opékání buřtů neformálně povídat o všem, na co se těší, co je trápí, 

s čím si nejsou jisti, mohli se ptát na své město a plány Vrbna v příštích letech 

čeká. Setkání vedení města s vycházejícími žáky 9. třídy už má několikaletou 

tradici a zachovají ho i starosta Petr Kopínec a místostarostka Ing. Iveta Pešatová. 

Filmové prázdniny, takový byl název celotáborové hry s devíti týdenními turnusy 

příměstského tábora (plakát - příloha 5-9, podrobnější informace - příloha -10). 

Od pondělí do pátku, od rána do pozdního odpoledne, mohly děti ve věku od 7 do 

15 let trávit čas se svými vrstevníky, hrát si, sportovat, poznávat nová místa. 

První turnus začal už 1. 7., počet míst pro každý turnus byl čtyřiadvacet. Přihlášky 

byly k dispozici na podatelně městského úřadu a webových stránkách města. Za 

týdenní příměstský tábor zaplatilo dítě z Vrbna p. P. 490 Kč, cena pro děti odjinud 

činila 650 Kč. V ceně byly obědy, dopolední a odpolední svačiny i pitný režim, 

jízdné a vstupné na výletech se do ceny nezapočítávalo. 

 



V pondělí 2. 9. 2019 se děti vrátily do školních lavic. Některé přišly do své třídy 

úplně poprvé. Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo do vrbenské Základní školy 

38 prvňáčků, přivítat je přišly nejen ředitel školy Mgr. Zdeněk Bártek se svou 

zástupkyni Mgr. Ludmilou Šajerovou, ale také starosta města Petr Kopínec. Ten 

školákům/prvňáčkům přinesl dárečky a popřál jim hodně radosti ve škole (foto 5-

15).  

V Základní škole, Dětském domově, Školní družině a Školní jídelně, příspěvkové 

organizaci Moravskoslezského kraje, začal nový školní rok setkáním s hejtmanem 

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., který dlouhá léta řídil Vysokou školu báňskou - 

Technickou univerzitu v roli rektora (foto 5-16). Nyní řídí rozvoj 

Moravskoslezského kraje s týmem zastupitelů a také pracovníků Krajského úřadu 

MSK. Do Vrbna pod Pradědem přijel na pozvání ředitele, který do funkce nastoupil 

teprve v létě, Mgr. Jana Vavříka.  

Veletrh volnočasových aktivit proběhl v sobotu 14. 9. od 10 do 16 hodin v 

prostorách Základní školy na ulici Školní 477. Akci pořádal MAS Hrubý Jeseník 

společně se Střediskem volného času Bruntál, které provozuje v Železné 

táborovou základnu a má se zájmovými kroužky všeho druhu ty nejlepší 

zkušenosti. Na veletrhu se představily organizace nejen z Vrbna (foto 5-17). Nové 

kroužky se letos otevírají v prostorách táborové základny Střediska volného času 

Bruntál, například kroužek taneční, ekologický, nebo třeba Klub instruktorů. V 

rámci projektu, který bude SVČ Bruntál a MAS Hrubý Jeseník rozvíjet ve Vrbně 

pod Pradědem, budou také příměstské tábory.  

5.4 Duchovní 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 rádio 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. 

V lednu proběhly sborové volby. Vedoucím sboru zůstal Miroslav Bukur z Karlovic. 

Kazatelem sboru byl Richard Medřický z Krnova. 

13. dubna se konalo společné setkání mladých pod názvem WE – SEND. Setkání 

bylo tentokrát jednodenní a hostem setkání byl kazatel církve Daniel Kašlík. 



Ve dnech 10. – 12. května se konala konference vztahových poradců.  

14. června sbor slavil slavnost křtu s přijetím nové členky do společenství věřících. 

Křest se konal na přehradě Slezská Harta. Další dva mladí byli pokřtěni 31. srpna 

na přehradě v Luhačovicích. 

7. července se členové sboru zúčastnili radostné svatební události. Svatební obřad 

mladého páru se konal v evangelickém kostele v Jeseníku. 

Zpracovala: Helena Rusková, tajemník 
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