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1 Události roku 2018 

Od ledna 2018 vzrostla měsíční výše příspěvku pro koordinátory veřejně 

prospěšných prací a asistentů prevence kriminality na 16 500 Kč. V případě 

ostatních pracovníků pak může dosáhnout až 15 tisíc korun. Veřejně prospěšné 

práce patří mezi nejvíce využívané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž 

prostřednictvím se daří zvyšovat zaměstnanost zejména dlouhodobě evidovaných 

uchazečů. 

Ke konci prosince pracovalo na VPP v celé České republice celkem 11 750 lidí. 

Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci prosince šanci získat zaměstnání 8 

878 uchazečů. 

V prvním kole prezidentských voleb uspěli Miloš Zeman (38,56 %) a Jiří Drahoš 

(26,6 %). Volby se zúčastnilo 61,92 % voličů. Ve volbách konaných 12. a 13. 

ledna se podruhé stal prezidentem republiky Miloš Zeman (51,36 %). Zemi 

tak povede dalších pět let. Ve druhém kole porazil Jiřího Drahoše, když získal 

51,4 % hlasů. Prvního kola se zúčastnilo celkem devět kandidátů, mezi nimi 

Mirek Topolánek, Michal Horáček, Pavel F 

ischer, Jiří Hynek, Petr Hannig, Vratislav Kulhánek a Marek Hilšer. 

Volby nejen v Moravskoslezském kraji, ale i na Bruntálsku, skončily s podobným 

výsledkem jako v celé České republice. V kraji i v bruntálském regionu zvítězil 

současný prezident ČR Miloš Zeman. V Moravskoslezském kraji získal 62,32 % 

(383 tisíc 104) hlasů, na Bruntálsku 68,64 % (31 tisíc 516) hlasů. 

Jeho protikandidát, vědec a bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš 

obdržel o necelou polovinu hlasů méně než vítěz druhého kola prezidentských 

voleb. Jiří Drahoš v Moravskoslezském kraji získal 37,68 % (231 tisíc 640) hlasů, 

na Bruntálsku pak 31,36 % (14 tisíc 397) hlasů. 

Volební účast v Moravskoslezském kraji se vyšplhala na 62,76 %, na Bruntálsku 

navštívilo volební místnosti 59,47 % voličů. Obě čísla jsou menší než u volební 

účasti v celé České republice. 

Při březnovém inauguračním projevu prezidenta Zemana odešli ze sálu někteří 

poslanci. Jako první někdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava 

Němcová (ODS) a po ní zástupci TOP 09 a KDU-ČSL. Zeman v projevu ostře 

zaútočil na podnikatele Zdeňka Bakalu, média patřící do jeho vydavatelského 

domu, ale i na Českou televizi. 

Jednobarevná menšinová vláda předsedy hnutí ANO Andreje Babiše 

nedostala v lednu důvěru Sněmovny. Tu získala až druhá Babišova vláda  

v červenci, kabinet ANO a ČSSD získal podporu díky hlasům KSČM. 

Česká koruna oslavila 25. narozeniny, její vznik provázely vojenské 

manévry. Bankéři museli vše utajit, aby lidé nepanikařili. 

Koruna coby platidlo samostatné České republiky vznikla po krachu měnové unie 

se Slovenskem v únoru 1993. Vznik samostatné české měny provázela složitá 
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logistická operace. Celkem 340 milionů bankovek muselo být rozděleno a každá 

země si svou část okolkovala.  

Přesně před čtvrt stoletím - v noci na 8. února 1993 - proběhlo rozdělení 

dosavadní společné měny Čechů a Slováků. Vzniku dnešní koruny předcházely 

logistické manévry, včetně lepení 160 milionů kolků dovezených v utajení  

z kolumbijské Bogoty. Nové bankovky a mince se pak narychlo vyráběly  

v továrnách od Hamburku až po kanadský Winnipeg. 

Než samostatná měna vstoupila v platnost, měli lidé čtyři únorové dny na 

výměnu papírových platidel. Mohli donést na pobočky České spořitelny a České 

pošty bankovky v hodnotě 100, 500 a 1000 korun československých (Kčs) a 

vyměnit je za prakticky stejné, jen opatřené kolkem samostatné České republiky. 

Operaci zajišťovalo 40 tisíc lidí, včetně zaměstnanců Komerční banky, kde 

probíhalo hlavní kolkování. Akce také znamenala manévry pro policii, útvar 

rychlého nasazení (URNA) i armádu. Ozbrojenci hlídali převozy stovek tun 

bankovek v obrněných vozech po celé republice. 

Peníze nad stanovený limit si lidé museli uložit v bance nebo utratit. Po 8. únoru 

1993 si vybírali z účtů nebo poštovní poukázkou už jen okolkované či zcela nové 

bankovky. 

Tisk první sady nových bankovek s nominály 50, 100 a 500 korun byl opět 

svěřen tiskárnám De La Rue. Připravovala se také už ražba kovových mincí -  

v německém Hamburku (10, 20, 50 h, 10, 20, 50 Kč) a kanadském Winnipegu 

(1, 2, 5 Kč). Česká republika totiž odchodem Slováků ztratila vlastní mincovnu. 

Další obtížnou a jedinečnou operaci představoval dovoz nových bankovek.  

Z Velké Británie jich bylo přivezeno 170 tun. Z Německa a Kanady se na etapy 

dopravily dva tisíce tun mincí. 130 tun bankovek dodala Státní tiskárna cenin. 

Vše se muselo navíc bezpečně uložit. Těsně před odlukou bylo v obou státech 

oběživa v hodnotě kolem 100 miliard, což představovalo asi 350 milionů kusů 

bankovek a přes tři miliardy kusů mincí. 

Náročná byla i likvidace starých platidel. Bankovky se pálily mimo standardní 

pece ČNB, například v pecích v Kralupech nad Vltavou. "Standardní kapacity 

úředního ničení v prostorách banky nestačily na tak velký jednorázový objem a 

likvidovaly by se několik let," říká Moravec. Kov z neplatných mincí byl posléze 

prodán hlavně do Německa a Rakouska. 

Novým předsedou ČSSD se stal v neděli 18. 2. 2018 na sjezdu ČSSD v Hradci 

Králové Jan Hamáček, místopředsedou strany se stal Zimola.  

Na počátku března zasáhly Českou republiku akutní respirační infekce včetně 

chřipky, nemocnost dosáhla hodnoty 1 984 nemocných na 100 000 obyvatel. 

V roce 2018 došlo ke dvěma průmyslovým neštěstím, která stála život 

dohromady devatenáct lidí. Březnová exploze nádrže na pohonné hmoty  

v rafinerii Unipetrol nedaleko Kralup nad Vltavou si vyžádala šest obětí - pět 

rumunských dělníků a jeden Čech. Oběti pracovali pro agenturu, kterou si najala 

externí dodavatelská firma, pravděpodobně proto, aby ušetřila na nákladech. 



4 
 

Opravovali nádrž, ve které podle Unipetrolu neměly být vznětlivé výpary, ale 

naneštěstí pro pracovníky byl opak pravda. 

Stejně tak neměl být metan na šachtě ČSM osm set metrů pod zemí, kde před 

Vánoci zemřelo při výbuchu třináct lidí. Dvanáct z nich byli Poláci pracující přes 

agenturu, poslední obětí byl český zaměstnanec OKD. Podle výpovědí horníků se 

při práci v dole běžně zakrývají čidla na metan, aby se nepřerušovala těžba a 

horníci plnili normy. 

Oba případy jsou si nápadně podobné: firma si na nebezpečnou a špatně 

placenou práci najímá zahraniční dělníky a kvůli šetření zanedbává bezpečnostní 

postupy.  

Prosluněná sobota 7. dubna patřila ve Vrbně pod Pradědem úklidu města. Už 

čtvrtý rok se město přidalo k akci Ukliďme svět, ukliďme Česko (foto 1-1). 

Školáci si v okolí školy a hřiště uklidili o den dříve. I v letošním roce byli sraz u 

radnice, na náměstí Sv. Michala, v Mnichově na hřišti a v Železné u obchodu.  

Od 1. července 2018 došlo k významným změnám ve vydávání občanských 

průkazů a cestovních pasů, od tohoto data byly vydávány se strojově 

čitelnými údaji pouze s kontaktním elektronickým čipem. Občan se však mohl 

sám rozhodnout, zda si čip při převzetí občanského průkazu aktivuje či nikoli, 

aktivace totiž nebyla povinná. Dosavadní vydané občanské průkazy bez čipu 

zůstaly i nadále v platnosti. Tímto dnem zároveň skončilo vydávání občanských 

průkazů bez strojově čitelných údajů. 

Na základě rozhodnutí premiéra Andreje Babiše se ve středu 8. srpna 2018 v 

pravé poledne na 140 sekund rozezněly po celé zemi ve všech městech a obcích 

sirény. Zvukem sirén byla uctěna památku tří českých vojáků, kteří zemřeli při 

útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu, Martina Marcina, Kamila 

Beneše a Patrika Štěpánka. 

V říjnu se konaly sedmé komunální volby v historii ČR a první kolo 

senátních voleb na třetině území. Hnutí ANO získalo nejvíce velkých měst, 

ztratilo ale v Praze. V celé republice pak nejvíce zastupitelských křesel získala 

nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. 

Česká republika letos 28. října oslavila kulaté výročí od založení nezávislé 

republiky. Zároveň se letos slavilo i 100. výročí od konce první světové války. 

Česká republika uctila výročí speciálními dvacetikorunovými mincemi, kulturními 

akcemi, ale i různými přehlídkami nebo novou emisí státních dluhopisů. Po 

dlouhé rekonstrukci se také otevřelo Národní muzeum. 

Předsedou Senátu se stal v listopadu dlouholetý senátor a primátor Teplic 

Jaroslav Kubera (ODS). 

Novou skupinu potenciálně protirakovinných látek navrhla laboratoř profesora 

Jiřího Neužila z Biotechnologického ústavu. Jedna z těchto látek, takzvaný 
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tamoxifen, je velmi účinná i proti obtížně léčitelným typům nádorů prsu. Tato 

látka je nyní v první fázi klinického testování. 

1.1 Kultura 
Jiří Menzel dostal na lednovém berlínském festivalu cenu Kamera Berlinale 

určenou lidem, k nimž má přehlídka zvláštní vztah. 

Nejlepším filmem při předávání cen Český lev se stal snímek Bába z ledu, jeho 

tvůrci dostali šest sošek. 

Hlavním vítězkou cen Czech Grand Design 2017 se stala šperkařka Nastassia 

Aleinikava. 

Knihou roku při vyhlášení cen Magnesia Litera se stala publikace Erika Taberyho 

Opuštěná společnost. 

Cenu Architekt roku 2018 získal architekt a pedagog Petr Hájek. 

V dubnu zemřel česko-americký režisér, scenárista a herec Miloš Forman  

(*18. února, Čáslav). Byl držitelem dvou Oscarů za nejlepší režii, tří Zlatých 

glóbů a ceny BAFTA ve stejné kategorii. 

V srpnu zemřel Kofi Atta Annan (* 8. dubna 1938 Kumasi) byl ghanský diplomat. 

V letech 1997–2006 byl sedmým generálním tajemníkem OSN. V roce 2001 

spolu s OSN obdržel Nobelovu cenu míru. 

1.2 Sport 
Ze zimních olympijských her v Jižní Koreji přivezla Ester Ledecká hned dvě 

zlaté medaile. Velkým úspěchem je i fakt, že se jí podařilo zvítězit ve dvou 

sportech. Výhru v superobřím slalomu o týden později doplnila o první místo ve 

snowboardu. Takový výkon řadí Ledeckou mezi nejlepší sportovkyně světa. 

Rumunský záložník Nicolae Stanciu se stal nejdražším fotbalistou v historii 

české ligy. Sparta za něj Anderlechtu zaplatila 96 milionů korun. 

Brankář Petr Čech vychytal v březnu rekordní 200. čisté konto v anglické 

fotbalové lize. 

Hokejisté Komety Brno obhájili v březnu titul v extralize a vybojovali rekordní 

13. triumf v historii. 

1.3 Klima, počasí 
Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) vydal počátkem října naléhavou 

zprávu, která oblétla světová média: klimatický systém při zachování současné 

trajektorie emisí skleníkových plynů směřuje k takové míře globálního 

oteplení, jež vylučuje existencí stabilní lidské civilizace. Upozorňuje, že cíl 

Pařížské dohody, k níž se světové vlády zavázaly, je omezení oteplení globálního 

klimatu na 1,5 stupně Celsia. Dnes směřujeme k oteplení o tři až čtyři stupně. 

Podle IPCC máme pouhých dvanáct let na transformaci globální ekonomiky. 

Pokud změny neprovedeme teď, v budoucnosti již lidstvo nebude mít prostředky 

naše chyby napravit. V současnosti globální průměrné oteplení o jeden stupeň 
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způsobuje mimo jiné extrémní výkyvy počasí, povětrnostní jevy, tání polárního 

ledu a zvyšování hladin moří. Aby se podařilo omezit oteplování na 1,5 stupně, 

musely by se podle zprávy do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého způsobené 

člověkem o 45 procent. Do roku 2050 by pak bylo nutné dosáhnout nulových 

emisí.  

Konec února 2018 byl ve znamení velice nízkých teplot. Teploty v noci klesaly  

k - 20 °C. Denní teploty nepřekročily teplotu - 10 °C.  

Problémy se suchem byly stále horší. V některých obcích bylo tak málo podzemní 

vody, že ji museli dovážet v cisternách. A to nejen v letní sezóně, ale i na podzim 

a v zimě. Potíže letos způsobily hlavně dubnové teploty (v Praze-Klementinu byla 

naměřena průměrná měsíční teplota 15,6 °C, což znamená, že odchylka od 

normálu 1981-2010 byla +4,8 °C), teplá zima bez sněhu a suché léto. V rámci 

ČR spadla v první polovině dubna 2018 zhruba jen polovina srážkového normálu.  

Rekordní byly i letošní teploty. V pražském Klementinu zaznamenali průměrnou 

teplotu 22,7 °C. To je nejvíce za celých 244 let, kdy se v Klementinu teplota 

měří. Květen 2018 byl na území ČR teplotně mimořádně nadnormální. Dle údajů 

ČHMÚ byla průměrná měsíční teplota na území ČR 16,2 °C, což je o 3,2 °C nad 

normálem 1981 - 2010. Tato hodnota převyšuje dokonce i červnový normál 

(15,8 °C). Květen 2018 se tak stal nejteplejším květnem v období od roku 1961.  

Začátek prázdnin byl chladný, ranní teploty padaly kolem 0 - 5 stupňů.  

Teplotně rekordní byl i srpen, kdy oproti stejnému měsíci v letech 1981 až 2010 

bylo o 3,4 °C v průměru tepleji. Nejteplejším dnem celého roku byl čtvrtek 9. 8. 

2018. Průměrná teplota byla 26,9 °C. Před studenou frontou, která přecházela v 

noci, kulminoval příliv teplého vzduchu, a tak byly i noční teploty nezvykle 

vysoké. Průměrná minimální noční teplota ze stanic do 600 m.n. m. byla 20,0 °C, 

což byla nejteplejší noc z celého roku a na některých stanicích dokonce 

nejteplejší noc od začátku měření. Srpen byl podle ČHMÚ třetím nejteplejším od 

roku 1961. 

Teplota 28. listopadu klesla na některých šumavských stanicích poprvé v zimě 

2018 pod hranici -20°C. Naposledy byl takto silný mráz v listopadu naměřen v 

roce 2010 na Rokytské slati. 

Pravá zima se sněhem přišla do našeho města 11. prosince 2018 a tentokrát sníh 

vydržel až do Vánoc. Foto 1-2 Zimní město 

 

Dne 27. července bylo možné pozorovat nejdelší zatmění Měsíce v 21. století – 

trvalo 1 hodinu, 43 minut, 34 sekund 
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2 Obyvatelstvo, sociální a zdravotní 

charakteristika, bezpečnost, pohřebnictví 

Ve výroční zprávě města Vrbno pod Pradědem bylo dle evidence uvedeno jako 

počet obyvatel číslo 5 156 obyvatel. Rozloha města se rozkládala na 6 891 ha 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem – Příloha 2-1).  

Data uvedená v níže předložených tabulkách pocházejí z databáze Českého 

statistického úřadu:  

 
Stav 

1. 1. 
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Stav 

31. 12. 

Rok 2014 5 502 45 65 57 148 5 391 

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 

(Příloha 2-2: Český statistický úřad – Databáze demografických údajů za obce ČR) 

Sňatky, rozvody a potraty občanů s trvalým pobytem ve městě 

 
Počet sňatků Počet rozvodů Počet potratů 

Rok 2014 18 20 11 

Rok 2015 20 7 14 

Rok 2016 25 6 24 

Rok 2017 24 11 14 

Rok 2018 22 7 19 

(Příloha 2-3: Český statistický úřad - Databáze demografických údajů za obce ČR). 

 
Významné či vyznamenané osobnosti 

Rada města ocenila tři osobnosti za jejich dobrovolnou a záslužnou práci pro 

občanskou společnost. Poděkování Rady města převzali společně s medailí a 

finanční odměnou Vladimíra Burdová, Zdeňka Walachová a Květoslav Súkup.  

V červnu zemřel Vladimír Vaníček (foto 2-1), který byl členem SH ČMS od roku 

1986, tedy 32 let. Nejdříve působil u dobrovolných hasičů v Telči, kde vykonával 

funkci vedoucího mládeže. V Telči také působil ve výjezdové jednotce JPO III. 

jako strojník a velitel družstva. V prosinci roku 2000 se přestěhoval do Vrbna pod 

Pradědem, kde začal opět působit v SDH. Do dnešních dnů zastával funkce člena 

okresní odborné rady mládeže, rozhodčího soutěží mladých hasičů i dospělých. 
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Během mnohaletého působení u hasičů získal mnoho ocenění. V roce 2009 získal 

medaili sv. Floriána.  

V srpnu dostal Martin Matela jedinečnou příležitost představit svou tvorbu v 

Senátu Parlamentu ČR. Na pozvání senátora obvodu č. 64 (Bruntál)  

MUDr. Ladislava Václavce k prohlídce Senátu Parlamentu ČR byl vypraven radnici 

autobus do Prahy. Přítomni za město byly starostka Květa Kubíčková, 

místostarostka Ing. Pavla Müllerová a samozřejmě Martin Matela, starostky 

Ludvíkova Ing. Dana Selingerová a Široké Nivy Alena Máteová.  

Biskup František Václav Lobkowicz udělil 16. října v den sv. Hedviky, která je 

patronkou ostravsko-opavské diecéze, ocenění věřícím, kteří se dlouhodobě 

angažují ve svých farnostech nebo v Charitě. Ocenil také manželský pár z Vrbna 

pod Pradědem, manželé Vojtěcha a Annu Zatloukalovi (foto 2-2: ocenění) za 

dlouhodobé působení ve farnosti Vrbno (40 let), za pomoc při opravách kostela a 

za příkladný křesťanský život. (Zdroj: Bruntálský deník).  

V listopadu 2018 věnovali paní Anna Monika Kutová (žije v Praze, ve Vrbně žila 

v letech 1947 až 1960) a její bratr František Orth (žil zde ve Vrbně po celý svůj 

život od roku 1951 až do své  smrti v roce 2018) městu velký olejový obraz 

Vrbna od malíře Karla Schauera (foto 2-3: Obraz Vrbno). Obraz zakoupila jejich 

matka, paní Štěpánka Rihová-Orthová v padesátých letech minulého století.  

Ta přišla do Vrbna těsně po válce v roce 1945 jako mladé děvče budovat 

pohraničí, v roce 1950 se zde vdala, pracovala v tzv. Kovovce (foto 2-4: 

V Kovovce), později LNH, byla činná v místním Červeném kříži i v odborovém 

hnutí, s rodinou žila na Palackého ulicí čp. 355 (foto 2-5: Májový průvod na 

Jesenické ulici v roce 1961).  

František Orth se v LNH vyučil nástrojařem, pracoval zde až do sametové 

revoluce v roce 1989, poté založil s kolegy Urbánkem a Malíkem obchodní firmu 

UMO v prostorách bývalého komunálního podniku. Byl to velký sportovec, za 

Sokol Vrbna hrával fotbal, v posledních letech života velice aktivně pracoval ve 

Spolku přátel Vrbenska.   

 

2.1 Zaměstnanost a volná pracovní místa 
V průběhu roku 2018 počet zaměstnavatelů se stavem 26 a více zaměstnanců v 

okrese Bruntál vzrostl o 8 firem.  

 
 

 

 

 



9 
 

U sledovaných firem se stavem 26 a více zaměstnanců zvýšil celkový stav o 90 

zaměstnanců. 

 
Na nárůstu počtu zaměstnanců v průběhu roku 2018 se v největší míře podílela 

zdravotní, sociální péče (+ 79 zaměstnanců), k nárůstu došlo také  

ve zpracovatelském průmyslu (+ 63 zaměstnanců) a ve výrobě základních kovů 

(+ 79 zaměstnanců), výrobě pryžových a plastových výrobků (+ 70 

zaměstnanců) a výrobě nábytku (+ 31 zaměstnanců). Naopak k poklesu 

zaměstnanosti  

ve zpracovatelském průmyslu došlo ve výrobě chemických látek a přípravků (- 

79 zaměstnanců) a výrobě strojů a zařízení jinde nezařazených (- 16 

zaměstnanců). 

Počet zaměstnanců vzrostl v průběhu roku 2018 také ve stavebnictví (+ 28 

zaměstnanců), v zásobování vodou (+ 27 zaměstnanců), ve veřejné správě  

(+ 23 zaměstnanců) a v lesnictví (+ 21 zaměstnanců). 

Naopak k poklesu počtu zaměstnanců došlo v odvětví doprava a skladování  

(- 104 zaměstnanců) a ve velko-maloobchodě (- 36 zaměstnanců). 

Počet osob vykonávajících samostatně výdělečnou činnost meziročně vzrostl  

o 220 osob. 

 

K 31. 12. 2018 bylo evidováno 1 216 volných pracovních míst (VPM), což je  

o 148 více oproti stejnému období loňského roku. Průměrný měsíční stav 

evidované poptávky v roce 2018 byl 1 298 volných pracovních míst (v roce 2017 

byl průměrný stav 973 a v roce 2016 763). 

K 31. 12. 2018 bylo evidováno 3 818 uchazečů o zaměstnání, na 1 volné 

pracovní místo připadlo 3,1 uchazečů o zaměstnání. V meziročním porovnání to 

znamená, že na 1 volné pracovní místo v roce 2018 připadlo o 1,2 uchazečů  

o zaměstnání méně než v roce 2017. Podle počtu uchazečů o zaměstnání  

na 1 volné pracovní místo se k 31. 12. 2018 okres Bruntál v rámci kraje zařadil 

na 2. místo a v celorepublikovém porovnání na 4. místo (Zdroj: Analýza stavu a 

vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2018 – příloha 2-4).  



10 
 

 
 
Vývoj nezaměstnanosti v obcích mikroregionu Vrbensko v roce 2018 

 
Nepojistné sociální dávky - rok 2018 

 
(Zdroj: Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2018 – příloha 2-4)  

Od ledna 2018 vzrostla měsíční výše příspěvku pro asistenty prevence kriminality 

na 16 500 Kč. V případě koordinátorů veřejně prospěšných prací činí 16 000 Kč a 

u ostatních pracovníků pak může dosáhnout až 15 tis. Kč. Veřejně prospěšné 

práce patří mezi nejvíce využívané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž 

prostřednictvím se daří zvyšovat zaměstnanost zejména dlouhodobě evidovaných 
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uchazečů. Ke konci prosince pracovalo na VPP v celé České republice celkem 11 

750 lidí. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci prosince šanci získat 

zaměstnání 8 878 uchazečů. 

Minimální mzda se od 1. ledna 2018 zvyšuje o 1200 Kč na 12 200 Kč. O této 

úpravě rozhodla vláda v srpnu loňského roku. Základní hodinová sazba hrubé 

minimální mzdy se zvyšuje z původních 66 Kč na 73,20 Kč. Za nejnižší mzdu v 

Česku pracovalo zhruba 132 tisíc lidí (Zdroj: Úřad práce). 

2.2. Sociální a zdravotní charakteristika 
První lednové dny tradičně patří k Tříkrálové sbírce pořádané Charitou Česká 

republika. Ve městě se podařilo vybrat částku ve výši 56.379 Kč. 

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

gymnázia nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let věku Vrbnoland. 

Liga Bruntál si od města pronajala velké prostory - v jednom patře pět místností, 

z nich dvě jsou bývalé třídy gymnázia. Pro volnočasové aktivity dětí a mladých 

lidí je potřeba dostatek místa. Děvčata a kluci mohli využívat prostory a účastnit 

se programů zdarma.  

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

investorem a budoucím provozovatelem nového Domova pro seniory, 

společností SENIOR DOMY POHODA, a.s. Zastupitelé současně dali souhlas k 

prodeji první části pozemku o rozloze 1.000 m2 pro objekt nového domova pro 

seniory. Zbylou část pozemku mezi ulicí Husovou a Nádražní, v blízkosti dvou 

objektů domova s pečovatelskou službou a hasičskou zbrojnicí, má podle 

smlouvy investor získat do vlastnictví nejpozději dva roky po kolaudaci objektu. 

Jde o dalších 7700 m2 pozemku, který bude investor potřebovat pro zahradu k 

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

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

Pradědem postavit dle vlastního projektu a poté provozovat domov pro seniory a 

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

50 lůžek pro osoby se zvláštním režimem), včetně nezbytného personálního a 

technického zázemí. Domov pro seniory měl být postaven do konce roku 2018 

(pozn. kronikáře - v září 2019 se ještě se stavbou nezačalo).  

Projekt Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku se zaměřoval na 

realizaci aktivit v oblasti prevence ztráty bydlení, zaměstnanosti a 

multidisciplinárního přístupu k řešení rizikových situací účastníků. Projekt byl 

zahájen 1. 5. 2017 a předpokládané datum ukončení bylo stanoveno na 30. 4. 

2020. Celkové způsobilé výdaje činily 5 545 923 Kč, z toho dotace ve výši 5 268 

627 Kč, vlastní zdroje 277 296 Kč. Příloha: Plán sociálního začleňování. 

Tradiční Den zdraví a sociálních služeb, pořádaný radnicí dne 20. října v 

prostorách Střechy si nenechaly ujít desítky zájemců, kteří si přišli nechat 

zkontrolovat hladinu cukru, cholesterolu či krevní tlak, ale také zacvičit si, 

protáhnout tělo, nebo ochutnat něco ze zdravé výživy. Svá stanoviště s nabídkou 
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služeb zde měly společnosti Help-In, Open House, Centra pro zdravotně 

postižené, Vrbenské klubíčko i Domov pro seniory Vrbno.  

2.3 Zdravotnická a sociální zařízení 
Ve městě působilo 6 praktických lékařů, z toho 2 pro děti a dorost, 2 zubaři a 1 

gynekolog. Ostatní odborní lékaři přijížděli ve stanové dny. V případě neodkladné 

lékařské pomoci fungovala zdravotnická záchranná služba, která převážela 

pacienty do nemocnice v Bruntále, popřípadě v Krnově. Zubní pohotovost byla 

zajišťována pouze o víkendech a svátcích, a to vždy od 8 do 12 hodin dle rozpisu 

služeb. Kde se v době potřeby nacházel lékař, zjistil pacient na centrálním 

telefonním čísle. Příloha 2-5: Seznam lékařů a zdravotnických zařízení.    

Domov pro seniory je příspěvková organizace zřízená Městem Vrbno pod 

Pradědem, vystupuje jako právní subjekt v čele se statutárním zástupcem  

Mgr. Janem Vavříkem. Služba je pobytová, poskytována celoročně, 24 hodin 

denně. Objekt Domova je bezbariérový. Během roku pořádal Domov pro seniory 

spoustu akcí, mezi nejvýznamnější patřil projekt “Jedeme v tom společně” - 

smyslem akce bylo motivovat seniory k pravidelnému pohybu a také jim dopřát 

společenský kontakt. Letošní ročník dostal název Po vlastech československých a 

záštitu nad ním přijala první dáma, manželka prezidenta České republiky Ivana 

Zemanová a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Letos se zúčastnilo 

celkem 60 organizací, z toho byly čtyři domovy seniorů ze Slovenska, zbývající 

pak z celé České republiky. Průměrný věk závodníků byl 79 roků, přičemž 

nejstarší měl stěží uvěřitelných 105 let. Závodníci urazili během dvou měsíců 

trasu dlouhou 1 800 kilometrů. 

Celé slavnostní ukončení 3. ročníku soutěže bylo online přenášeno do všech 

zúčastněných organizací. Kromě ředitele pořádajícího domova Jana Vavříka 

pozdravili závodníky i zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a 

starostka Vrbna pod Pradědem Květa Kubíčková. Ta společně  

s místostarostkou Pavlou Müllerovou předala drobné odměny závodníkům  

z domova seniorů ve Vrbně pod Pradědem – Mnichově.     

V dubnu 2018 se v partnerském městě Glogówek setkali vrbenští senioři 

s polskými (foto 2-6). Vyjeli tam na pozvání burmistra Andrzeje Kalamarze. 

Setkání se účastnily také starostka Květa Kubíčková a místostarostka Ing. Pavla 

Müllerová.  

V Klášteře minoritů svatého Jakuba v Praze se 13. června 2018 konal již šestý 

ročník projektu Dobrá duše, jehož posláním je oceňovat obětavé dobrovolníky i 

dobrovolnické instituce za jejich přínos. Slavnostním vyhlášením provázeli 

moderátoři Aleš Cibulka a Vladimír Hron. V kategorii institucí odbornou porotu 

nejvíce zaujal Domov pro seniory Vrbno, díky aktivizačnímu projektu s názvem 

„Jedeme v tom společně“. Ocenění v Praze převzala, místo Mgr. Jana Vavříka, 

ředitele organizace, a týmu DPS předala místostarostka Ing. Pavla Müllerová 

(foto 2-7).  
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Příjmy domova pro seniory v roce 2018: 

• Příjmy od uživatelů - 7.200.014,--Kč  

• Příspěvky na péči - 6.114.133,--Kč  

• Dotace od zřizovatele - 2.900.000,-Kč  

• Příjmy od zdravotních pojišťoven - 684.872,--Kč  

• Dotace od státu-MSK - 10.196.000,-Kč  

• Jiné ostatní příjmy - 353.739,91Kč  

Celkem 27.448.758,91 Kč 

Výnosy za rok 2018 celkem: 27.448.758,91 Kč  

Náklady za rok 2018 celkem: 27.448.730,61 Kč  

Hospodářský výsledek ke dni 31. 12. 2018: 28,30 Kč 

(Zdroj: Výroční zpráva DpS za rok 2018 – příloha 2-6). 

2.4 Bezpečnost ve městě 
Plán prevence kriminality na léta 2017-2020 (příloha 2-7)byl strategickým 

dokumentem města Vrbna pod Pradědem, jehož účelem bylo zmapovat 

bezpečnostní rizika ve městě Vrbno pod Pradědem a navrhnout hlavní priority 

prevence kriminality pro následující léta. Dokument byl vytvořen na základě 

bezpečnostních analýz města a sloužil zároveň jako podklad k preventivním 

opatřením. Za naplnění plánu a dodržování jeho stanovených priorit odpovídala 

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

souladu s metodikou přípravy plánu prevence kriminality obcí, kterou vydal 

odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.  

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

cílem bylo zlepšení situace v majetkové a násilné trestné činnosti a v oblasti 

veřejného pořádku na území města. 

Kamerový dohlížecí systém směl být používán pouze v souladu se zákony ČR a 

Listinou základních práv a svobod, byl obsluhován Policií České republiky, 

obvodním oddělením Vrbno pod Pradědem. Kamerové záznamy bylo možné 

uchovávat pouze po dobu přiměřenou účelům kamerového systému. 

Rozmístění kamerových bodů:  

 Bezručova - prostranství ulice, parkoviště a obchodní centrum 

 Bezručova - prostranství ulice Zlatohorská a blízké okolí 

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

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

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

do budovy  

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

budovy 

 Jesenická - budova č.p. 575 - prostranství před budovou obchodního 

centra, ve směru ul. Bezručova 

 Jesenická - budova č.p. 575 - prostranství před budovou obchodního 

centra, ve směru ul. Jesenická 

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

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

Karlova Studánka 

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

okružní křižovatce 

 Nádražní - prostranství a vstup do budovy MěÚ Vrbno pod Pradědem 

 Nádražní - společné prostory v budově MěÚ Vrbno pod Pradědem 

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

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

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

Nádražní 

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

Bezručova, Sadová 

 Sadová - dům č.p. 123 - prostranství nám. Sv. Michala - kašna a kostel, 

ve směru ulice Žižkova 

V ulicích  města působili od roku 2017 Asistenti prevence kriminality. Počet 

asistentů se ve městě zvýšil na šest osob. Základem jejich práce byla 

pochůzková činnost. Působili zejména v lokalitách vnímaných veřejností jako 

problémové a úzce spolupracovali s obvodním oddělením Policie ČR. Cílem bylo 

snížení počtu trestných činů a přestupků ve městě, garance bezpečnosti a 

veřejného pořádku ve městě a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel. 

Program služby drogové prevence zajišťovala ve městě organizace 

OpenHouse. Všechny služby byly bezplatné. Návštěva byla možná každé úterý na 

adrese Husova 469, terénní pracovník se vyskytoval ve městě vždy ve středu. V 

rámci programu byl zajištěn kontakt v terénu, výměna injekčního materiálu, 

distribuce zdravotnického materiálu, první pomoc, poradenství, motivační 

trénink, sociální či právní poradenství, zprostředkování služeb jiných organizací a 

zařízení.   

Sbor dobrovolných hasičů města Vrbno pod Pradědem (SDH) je tvořen 

orgány sboru a členskou základnou, kterou v roce 2018 tvořilo 82 mužů, žen a 

dětí. Jedná se o spolek, který vykonává spolkovou činnost (tj. poradenská 

činnost; preventivní požární hlídky; výstavba, udržování a zkoušky požárních 

zařízení; přednášky; preventivní výchovná činnost; vyhledávání nových členů; 

výchova mladých hasičů do 18 let v oblasti požární ochrany; požární sport; péče 

o kulturní a jinou zájmovou činnost SDH; udržování tradic SDH; péče o rodinné 

příslušníky SDH; organizování kulturních a jiných činností; ochrana životního 

prostředí; podíl na humanitární pomoci a další).  

Jednotka sboru dobrovolných hasičů je organizace, kterou podle zákona č. 

133/1985 Sb. o požární ochraně a souvisejících předpisů zřizuje obec/ město a je 

určena pro zásahovou činnost (mimořádné události - požáry, dopravní nehody, 

atp.) podle požárního poplachového plánu a dle plošného pokrytí jednotek kraje.  

V jednotce působí 27 mužů, z čehož se 24 pravidelně střídá a drží 24 hodinovou 

pohotovost. Informace o zásahu je sdělována prostřednictvím mobilních telefonů 

členů.  
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Všichni členové musejí každoročně projít řadou povinných školení, praktických 

výcviků a jednou za dva roky zdravotnickou prohlídkou praktického a mnohdy 

odborného lékaře.  

V roce 2018 vyjížděla jednotka SDH Vrbno pod Pradědem k více jak 100 

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

tradičně tvořily technické pomoci. U požárů zasahovala jednotka celkem 14 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 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet členů 24 24 27 29 27 

Celkový počet zásahů 75 130 93 136 118 

     * Požáry 14 16 14 9 13 

     * Dopravní nehody 11 10 11 13 20 

     * Únik nebezpečných látek 3 2 - 3 4 

     * Technická pomoc 38 94 59 93 64 

     * Ostatní 9 8 9 7 15 

     * Planý poplach - - - 2 2 

Říjen 2018 byl měsícem, kdy jednotka vyjížděla nejvíce, celkem 16 x, naopak v 

únor se stal měsícem s nejnižším počtem výjezdů (3x). Poslední výjezd ze staré 

hasičské zbrojnice na ulici Hřbitovní se uskutečnil 24. 1. 2018, první výjezd z 

nové HZ na ulici Nádražní proběhl 29. 1. 2018. 

V sobotu 19. 5. 2018 se uskutečnila Krajská soutěž ve vyprošťování zraněných 

osob z havarovaných vozidel v areálu hlučínské štěrkovny (foto 2-8). Tato akce 

byla hromadná pro soutěžní družstva příslušníků Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje, a také pro vybrané předurčené jednotky sboru 

dobrovolných hasičů měst a obcí. Družstvo (velitel: Ladislav Jelínek, DiS., 

strojník: Pavel Holý, hasič - zdravotník: Martin Holko a hasič: Jiří Kubis). Vrbenští 

získali 1. místo v kategorii dobrovolných jednotek a porazili dosud úřadující 

Mistry ČR stříbrný Jablunkov.  

Ve čtvrtek 1. února 2018 dopoledne převzala (foto 2-9) jednotka Sboru 

dobrovolných hasičů ve Vrbně pod Pradědem nově postavenou hasičskou 

zbrojnici. Umístění areálu s výjezdem na komunikaci II/451 Nádražní zkrátí 

výjezdové časy, moderní pracoviště lépe vyhoví potřebám členů jednotky. Objekt 

hasičské zbrojnice byl postaven zhruba za 22 milionů korun, město jako investor 

přitom získalo dotaci z IROP. Dlouho připravovaná stavba začala v lednu 2016 a 

dodavatelská firma HROŠÍ STAVBY MORAVA a. s. předala dílo v termínu 31. října 

2017.  
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Vrbenská jednotka hasičů dosud využívala hasičskou zbrojnici na Hřbitovní ulici, 

umístění v kopci ztěžovalo zejména v čase zimy výjezdy techniky. Nové 

pracoviště vyhovuje všem nárokům a konečně dává jednotce dostačující prostor 

nejen pro techniku, ale také vybavení, pro sušení výstroje, pro odbornou 

přípravu i cvičení.  

Paní starostka Květa Kubíčková předala jednotce umělecké dílo - anděla, který 

byl 4. 2. 2018 posvěcen panem farářem ve Vrbenském kostele. Anděl má hasiče 

chránit před nebezpečím a vždy je v pořádku vrátit z výjezdů.  

Den otevřených dveří na nové hasičské zbrojnici (foto 2-10) se uskutečnil v 

sobotu 26. 5. 2018 a byl součástí oslav 145. výročí založení SDH. Pro veřejnost 

byla připravená zajímavá událost, která začala průjezdem hasičských automobilů 

městem a průvodem místních hasičů od staré zbrojnice k nové. Na programu 

nechybělo ani ukázky hasičské budovy a techniky, zásah u dopravní nehody a 

požáru, přehlídka vozidel záchranného systému, atrakce pro děti, bohaté 

občerstvení a mnoho dalšího.  

Ještě v tomto roce dostali hasiči rekonstruovanou výškovou plošinu (foto 2-11), 

která je naprosto nezbytná pro zásahy ve výškách. Pořízena byla s dotací 

Moravskoslezského kraje a dostane při zásazích hasiče až do výšky 27 metrů. 

Vrbenská jednotka si mohla díky štědrým příspěvkům místních podnikatelů 

zakoupit i termokameru, která patří mezi základní vybavení profesionálních 

hasičů, ale dobrovolní hasiči ji mívají k dispozici jen zřídka především kvůli 

vysokým nákladům na její pořízení. Termokamera svými pokročilými funkcemi 

zvyšuje kvalitu, účinnost a rychlost zásahu. Namísto viditelného světla 

zaznamenává tepelné záření a je tak schopná rozlišit a stanovit teplotu předmětů 

v okolí. Navíc vidí skrze i poměrně hustý kouř a mlhu, a to i za absolutní tmy. Pro 

účely Jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve Vrbně pod Pradědem byla 

zakoupena termokamera zn. FLIR K 45 v hodnotě 112 000 Kč. 

Nejlepší policisté převzali dne 21. listopadu 2018 v prostorách kostela Sv. Ducha 

v Krnově z rukou plk. Ing. Radovana Krygera ocenění za službu a činnost v 

letošním roce. Za vrbenské obvodní oddělení Policie ČR byl letos oceněn jako 

nejlepší policista praporčík Petr Šulák. Čestnou medaili získal i policista bydlící ve 

Vrbně a sloužící na OOP Město Albrechtice, zástupce vedoucího, npor. Bc. 

Jindřich Pavlíček.  

2.5 Městský hřbitov a pohřebnictví 
K původní kašně na městském hřbitově se přidal nový vodní zdroj v horní části. 

Společně s novou vstupní bránou, jejíž celková rekonstrukce (foto 2-12) začala 

již v roce 2017, se jednalo o další viditelnou proměnu vzhledu hřbitova.  

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

služeb Vrbno s.r.o. Město Vrbno pod Pradědem, respektive Středisko 

pohřebnictví Vrbno pod Pradědem. Koordinátorem pohřebních činností byl Petr 

Čuj.  
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Středisko pohřebnictví nově zajišťuje rozptyl ostatků. Zatímco v roce 2017 

se uskutečnil jeden, letos už byly tři – dva anonymní a jeden s obřadem 

rozloučení. Jedná se o novou službu, kdy pozůstalá rodina přiveze na správu 

hřbitova urnu s ostatky jejich blízkého, a protože ten byl například rodákem 

právě z Vrbna pod Pradědem, zajistí středisko pohřebnictví takové uložení 

ostatků pietním způsobem na místním hřbitově.  

Vrbno začalo s přípravou kolumbária – pietního místa pro ukládání 

pohřebních uren, které bude součástí smuteční síně. Náklady na vybudování 

kolumbária byly zahrnuty v rozpočtu města na rok 2018. Podobu kolumbária 

navrhl Ing. arch. Petr Šmarda, podle kterého byla utvářena i podoba vrbenské 

smuteční síně. Na přípravě investice se podílel za vrbenskou radnici Jiří Skácel.  

3 Politický a veřejný život 

Po programu dotací pro sportovce, který byl vyhlášen s předstihem  

pro bezproblémový chod sportovních oddílů a klubů od začátku ledna 2018, 

vyhlásilo zastupitelstvo města také programy I. a II. - na podporu činnosti spolků 

a občanských sdružení a na podporu kulturních a společenských akcí (příloha 3-

1, 3-2: Podmínky vyhlášení programů). Žádostí se mohly podávat od 1. února  

do 31. května. Pro rok 2018 byla uvolněná částka pro program I. - 100.000 Kč a 

program II. - 400.000 Kč.  

Kvůli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 GDPR (General 

Data Protection Rebulation – Obecní nařízení na ochranu osobních údajů) byl 

úřad od 25. 5. 2018 nucen zavést změnu v systému rozesílání pozvánek ke 

slavnostnímu vítání nově narozených občánků našeho města. Rodiče s dětmi byli 

doposud zváni na obřad pozvánkou města. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti 

s GDPR, byli nyní rodiče s dětmi zváni na „vítání občánků“ pouze na základě 

vyplněné přihlášky k tomuto obřadu. Přihlásit k obřadu bylo možno dítě do 1 

roku.  

Skupina osmdesáti dětí z Litvy a Ukrajiny přijela v rámci svého desetidenního 

pobytu v polském městě Glogówku také do Vrbna pod Pradědem (foto 3-1: 

návštěva vrbenské radnice). V pondělí 25. června zavítaly také na radnici, kde je 

přijala starostka Květa Kubíčková a místostarostka Ing. Pavla Müllerová. Děvčata 

a kluci si prohlédli město, zavítali do kostela sv. Michaela a prohlédli si také 

novou hasičskou zbrojnici.  

Vrbno pod Pradědem získalo Cenu hejtmana kraje za 1. místo v soutěži  

za společenskou zodpovědnost v kategorii ostatních obcí. Z rukou hejtmana 

Moravskoslezského kraje Iva Vondráka převzala na slavnostním večeru  

v ostravském Dole Hlubina cenu starostka města Vrbna pod Pradědem Květa 

Kubíčková (foto 3-2: převzetí ceny). Ceny za společenskou odpovědnost byly v 

Moravskoslezském kraji předávány už po deváté. Jejich vyhlašovateli jsou Rada 

Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality České republiky. Ocenění má 
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vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že 

dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa.  

Ve čtvrtek 6. 12. 2018  proběhlo společenské setkání, jenž neslo název "To 

nejlepší z Jeseníků". Součástí večera bylo i předávání cen YES LIKE, které letos 

poprvé uděluje Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. 

Cenu YES LIKE v kategorii Akce cestovního ruchu 2018 získala akce Lesní 

slavnost lapků z Drakova, pořádána Spolkem přátelé Vrbenska.  

3.1 Zastupitelstvo, rada města a jejich komise a 

výbory  

Ve dnech 5. a 6. října proběhly na základě rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana 

v celé republice komunální volby. V Mikroregionu Vrbensko měly volby hladký 

průběh, nedošlo k žádnému jejich narušení.  

Ve Vrbně pod Pradědem se voleb zúčastnilo šest volebních stran. Za ANO 2011, 

které získalo sedm mandátů, byli do zastupitelstva zvolení Květa Kubíčková, Jan 

Vavřík, Pavla Müllerová, Petr Gross, Petr Kopinec, Martin Pleva a Pavel 

Kamenský. Čtyři mandáty získalo Sdružení nezávislých kandidátů Vrbno i pro 

mladé. Zvolení byli Ludmila Knápková, Bedřich Opatrný, Karel Drtil, Rudolf 

Kudela. Za ČSSD byli zvoleni tři kandidáti Ondřej Chalupa, Helena Kudelová, 

Zdeněk Bártek. SNK Evropští demokraté měli v novém zastupitelstvu také tři 

zastupitelé Ivetu Pešatovou, Hanu Janků a Josefa Dudíka. Dva mandáty získalo 

SNK Sportovci Vrbno p. P. V zastupitelstvu zasedli Petr Obrusník a René 

Darmovzal. KSČM získala rovněž dva mandáty a zastupovat jí budou Dušan 

Pechal a Jana Soudková.  

Voleb ve městě se zúčastnilo 39,96 procent oprávněných voličů.   

Ve čtvrtek 1. listopadu od 16 hodin se konalo první ustavující zasedání 

zastupitelstva (příloha 3-3: pozvánka na zastupitelstvo). Zastupitele na svém 

ustavujícím zasedání zvolili nové vedení města, radu města, předsedy a členy 

finančního a kontrolního výboru. Starostou města se na toto volební období stal 

Petr Kopínec, který byl zvolený za hnutí ANO 2011, místostarostkou Ing. Iveta 

Pešatová za SNK Evropští demokraté. Dále zastupitelé zvolili sedmičlennou radu 

města, jejímiž členy se stali za ANO 2011 Petr Kopinec,  Květa Kubíčková  a  

Mgr. Jan Vavřík. Za SNK ED zasedli v radě města Josef Dudík a Ing. Iveta 

Pešatová. ČSSD v městské radě zastupoval Mgr. Zdeněk Bártek a SNK Sportovci 

Vrbno pod Pradědem Ing. Petr Obrusník (foto 3-3: ustavující zastupitelstvo). 

Předsedou finančního výboru byl zastupiteli zvolen Pavel Kamenský (ANO 2011), 

členy pak paní Knápková, Magdálková, Novotná a Vašková.  Funkci předsedkyně 

kontrolního výboru bude vykonávat Hana Janků (SNK Evropští demokraté), členy 

a členkami byli zvoleni paní a pánové Lesniaková, Pořízka, Prečan a Strnad 

(příloha 3-4: seznam členů výborů za léta 2014-2018 a 2018-2022).  

 

Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem má celkem 21 členů a v roce 2018 se 

sešlo 5x. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Usnesení Zastupitelstva města 

Vrbna pod Pradědem (příloha 3-5: usnesení a zápisy z jednotlivých zasedání 
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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 2014-2018 pro roky 2018-2022 

Mgr. Zdeněk Bártek (ČSSD - BEZPP) Mgr. Zdeněk Bártek (ČSSD - BEZPP) 

René Darmovzal (SV - NK - BEZPP) René Darmovzal (SV - NK - BEZPP) 

Bc. Miroslav Doležel (PRO VRBNO - NK - 

BEZPP) 

Karel Drtil (NK-BEZPP) 

Josef Dudík (SNK ED - BEZPP) Josef Dudík (SNK ED - BEZPP) 

Ing. Petr Gross (ANO 2011 - BEZPP) Ing. Petr Gross (ANO 2011 - BEZPP) 

Bc. Ondřej Chalupa (ČSSD - BEZPP) Bc. Ondřej Chalupa (ČSSD - BEZPP) 

Hana Janků (SNK ED - BEZPP) Hana Janků (SNK ED - BEZPP) 

Mgr. Tomáš Kočička (ČSSD) Pavel Kamenský (ANO 2011) 

Petr Kopínec (ANO 2011) Ludmila Knápková (NK - BEZPP) 

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

Ing. Helena Kudelová (ČSSD) Květa Kubíčková (ANO 2011) 

Dana Magdálková (ČSSD - BEZPP) Rudolf Kudela (NK - BEZPP) 

Karel Michalus (SPV- NK - BEZPP) Ing. Helena Kudelová (ČSSD) 

Vlastimil Mlynář (SV - NK - BEZPP) Jakub Mikláš (NK - BEZPP)  

Ing. Pavla Müllerová (ANO 2011) Ing. Petr Obrusník (NK - BEZPP) 

Ing. Petr Obrusník (NK - BEZPP) Dušan Pechal (KSČM - BEZPP) 

Dušan Pechal (KSČM - BEZPP) Ing. Iveta Pešatová (SNK ED - BEZPP) 

Martin Pleva (ANO 2011) Martin Pleva (ANO 2011) 

Jana Soudková (KSČM) Robert Sivulka (ANO 2011) 

Mgr. Evžen Trzaskalik (PRO VRBNO - NK 

- BEZPP) 

Jana Soudková (KSČM) 

Naděžda Trzaskaliková (SPV - NK - 

BEZPP) 

Mgr. Jan Vavřík (ANO 2011) 
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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 2014-2018 pro rok 2018-2022 

Mgr. Zdeněk Bártek (ČSSD - BEZPP) Mgr. Zdeněk Bártek (ČSSD - BEZPP) 

Petr Kopínec (ANO 2011) Josef Dudík (SNK-ED - BEZPP) 

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

Karel Michalus (SPV - NK - BEZPP) Květa Kubíčková (ANO 2011) 

Vlastimil Mlynář (SV - NK - BEZPP) Ing. Petr Obrusník (NK - BEZPP) 

Ing. Pavla Müllerová (ANO 2011) Ing. Iveta Pešatová (SNK-ED - 

BEZPP) 

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

Mgr. Jan Vavřík (ANO 2011) 

 

3.2 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.  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkový počet zaměstnanců 26 26 26 28 28 29 

Počet žen 19 18 19 20 19 20 

Počet mužů 7 8 7 8 9 9 

Radnice nechala v přímé blízkosti výtahu v zadním traktu radnice vybudovat 

vyhrazené parkovací stání pro občany se sníženou mobilitou. 

V prostorách radnice byl umístěn také model města – nové centrum (foto 3-4) 

V květnu se uskutečnil první Den otevřených dveří na radnici (foto 3-5: den 

radnice), který měl až nečekaný ohlas u veřejnosti. Během dvou dnů si městský 

úřad přišlo prohlédnout bezmála 500 zájemců, a to jak dětí z místních 

mateřských škol a základní školy, tak i dospělí. Na přípravě a průběhu Dnů 

otevřených dveří se podílel tým všech pracovníků úřadu. Ti úkol pojali trochu 

odlehčenou formou a dobovým oblečením v podstatě mapovali sto let od založení 

Československé republiky. Právě tímto výročím byla akce také motivována.  

Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory radnice - sekretariát, jednotlivé 

kanceláře a také třeba obřadní síň. Zde si mohli prohlédnout výstavu fotografií z 
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činnosti matriky a zhlédnout krátký video film, který jim ukázal, čím vším se 

městský úřad zabývá. Prohlídku pak zpříjemnila návštěvníkům také hudba a 

nechybělo samozřejmě ani občerstvení.  

Obřadní síň vrbenské radnice ozdobila nově velká olejomalba města 

Vrbna pod Pradědem od malíře Karla Schauera. Umělecké dílo městu 

darovali Anna Monika Kutová a její již zesnulý bratr František Orth. Darovaný 

obraz převzala v Praze vrbenská místostarostka Ing. Iveta Pešatová (viz kap. 2).  

3.3 Hospodaření města – rozpočet obce, majetek  
Pro rok 2018 byl na 16. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 

18. 12. 2017 schválen rozpočet (příloha 3-8) ve výši 108 443,5 tis. Kč na straně 

příjmů, 124 183,5 tis. Kč na straně výdajů, celkem včetně financování 24 090 

tis. Kč. I když byl rozpočet schválen se schodkem zhruba 25,7 milionu Kč, je 

pokryt z přebytků hospodaření v minulých letech. Ve schodku rozpočtu 25 730 

032 Kč je mimo jiné zahrnuta částka zhruba osmi milionů Kč na půjčku pro 

investiční podíl základní školy, která chce naplnit projekt bezbariérového přístupu 

a dalších technických úprav. 

V průběhu roku bylo provedeno jedenáct rozpočtových změn a upravený 

rozpočet činil k 31. 12. 2018 na straně příjmů 143 833,3 tis. Kč, na straně 

výdajů 127 432,5 tis. Kč, financování - 16 400,8 tis. Kč. 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 po konsolidaci: 

Třída 
 

Schválený 

rozpočet v Kč 

Upravený 

rozpočet v Kč 

Plnění k 31. 12. 

2018 v Kč 

% plnění  

k uprav. 

rozpočtu 

1 
Daňové 

příjmy 
66.530.000,00 77.582.466,53 80.309.746,06 103,52 

2 
Nedaňové 

příjmy 
24.487.500,00 25.615.293,54 23.789.100,68 92,87 

3 
Kapitálové 

příjmy 
2.100.000,00 4.280.493,00 2.894.155,00 67,61 

4 
Přijaté 

transfery 
15.325.968,00 37.190.299,70 36.840.299,70 99,06 

 

Příjmy 

celkem 
108.443.468,00 144.668.552,77 143.833.301,44 99,66 

5 
Běžné 

výdaje 
102.586.500,00 112.284.449,93 105.264.702,57 92 

6 
Kapitálové 

výdaje 
29.947.000,00 29.931.810,57 22.167.799,52 74,06 
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Výdaje 

celkem 
132.183.500,00 142.216.260,50 127.432.502,09 89,83 

 

Saldo 

příjmů a 

výdajů 

-24.090.032,00 2.452.292,27 16.400.799,35 668,79 

8 Financování 24.090.032,00 -2.452.292,27 -16.400.799,35 668,79 

 

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.  

Místní poplatek za komunální odpad zůstal pro rok 2018 ve stejné výši jako  

v loňském roce. Výše poplatku pro rok 2018 činila 490 Kč na osobu. K 31. 12. 

2018 bylo vybráno na tomto místním poplatku 2.588.188 Kč. Nedoplatky činily  

1 444 333 Kč. Nedoplatky se vztahují k období 2009-2018. Ani ostatní poplatky 

se nijak nezměnily. Poplatek za psa byl stanoven na 200 Kč, za každého dalšího 

psa pak 500 Kč. K 31. 12. 2018 bylo vybráno za poplatky ze psů 123 716 Kč. 

Nedoplatky po splatnosti činí 25 360 Kč. 

K 31. 12. 2018 bylo za pronájem pozemků ve vlastnictví města 362 285 Kč. 

Nedoplatky po splatnosti činily 49 598 Kč.  

K 31. 12. 2018 bylo vybráno za přestupky a pořádkové pokuty 22 285 Kč. 

Nedoplatky činily za období 2010-2018 166 965 Kč.  

V roce 2018 získalo město dotace v celkové výši 36 520 299,7 Kč. Byly 

přijaty dotace na činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů, na výkon sociální 

práce, na konání prezidentských voleb aj. (příloha 3-9: tabulka přijatých dotací v 

roce 2018). 

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. 

Na 16. jednání zastupitelstva byl schválen také návrh střednědobého 

rozpočtového výhledu města na roky 2018-2021 (příloha 3-10: návrh rozpočtu). 

Poslední zasedání zastupitelů v prosinci 2017 mělo na programu také přidělení 

dotací na podporu sportovních oddílů a klubů z programu III. Dotace 

získaly: 

 Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem - 125 660 Kč 

 Základní škola Vrbno pod Pradědem - 145 173 Kč 
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 ACS DRAK VRBNO - 175 925 Kč 

 Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., - 402 269 Kč 

 TJ Sokol Vrbno pod Pradědem - 1 038 000 Kč 

 Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem, z.s. - 18 420 Kč 

 Český rybářský svaz, místní organizace Vrbno pod Pradědem, z.s. - 43 708 

Kč  

Zastupitelé a radní města projednali žádosti spolků a dalších organizací o dotace 

na rok 2018, a to v programech I. na podporu činnosti a II. na podporu 

kulturních a společenských akcí. Z rozpočtu města byly poskytnuty i jiné účelové 

dotace, v celkové hodnotě více než 3 200 tis. Kč (příloha 3-11: poskytnuté 

dotace z rozpočtu města v roce 2018).   

3.4 Majetek města 
K 31. 12. 2018 vlastnilo město 489 bytů ve 46 domech. Z tohoto počtu je již 

fakticky zprivatizováno 33 bytů - k těmto bytům jsou 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.  

Placení nájmů a stav vymáhání dluhů 

Stav pohledávek k 31. 12. 2018 byl 4 165 053,73 Kč.  

 
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ za rok 2018) 
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K úpravě cen došlo u stočného. Od 1. 4. 2018 činila cena vodného 23,50 Kč/m3 

a stočného 30,80 Kč/m3. V součtu za vodné a stočné dosáhne platba částku 

54,30 Kč za kubík.  

V průběhu roku 2018 byly dle plánu oprav provedeny následující akce: 

1) Rekonstrukce rozvodů vody:  

Sadová č. 499 a 500 - cena: 193 446 Kč bez DPH 

Husova č. 493 až č. 496 - cena:  386 981Kč bez DPH 

2) Výměna střešních oken  

Ve Svahu č. 423, 425, 426, 428, 430 - cena: 831.318 Kč bez DPH 

3) Výměna oken ve zbývajících bytech: 

Nové doby 417, Bezručova 109, Krejčího 488 - cena: 480 956 Kč bez DPH 

4) Oprava a sanace splaškové kanalizační přípojky a splaškového potrubí 

Ve Svahu 425 - cena: 49 870 Kč bez DPH 

5) Instalace přístřešků nad vchody Ve Svahu - cena: 48 000 Kč bez DPH 

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

zatížení pozemků nebo jejich částí. Za rok 2018 bylo celkem uzavřeno 57 smluv 

(kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, směnné smlouvy a smlouvy  

o smlouvách budoucích). Město v průběhu roku 2018 nakoupilo do majetku 

pozemky parc. č. 732 a 733 v k. ú. Vrbno pod Pradědem. V průběhu roku byla 

realizována směna pozemků s Biskupstvím ostravsko-opavským. Uskutečněnou 

směnou byl do majetku zařazen pozemek parc. č. 858 v k.ú. Železná pod 

Pradědem (komunikace) a vyřazen pozemek parc. č. 1031 v k.ú. Mnichov pod 

Pradědem. V roce 2018 byl realizován převod nemovitého majetku tepelného 

hospodářství na společnost TEPLO VRBNO s.r.o. 

V roce 2018 byla organizována veřejně prospěšná práce. Zařazení pracovníci se 

podíleli na úklidu města a jeho přilehlých částí.  

3.5 Příspěvkové a obchodní organizace zřízené 

městem 
Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace 

Sídlo: Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Jednatel společnosti: Mgr. Jan Vavřík 

Hlavní náplň činnosti: poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Více 

o činnosti v kapitole 2.3 a v příloze 2.6: výroční zpráva DpS.  
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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 3-12: výroční hodnotící zpráva 2017-2018 a příloha 3-13: výroční 

hodnotící zpráva 2018-2019. 

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 3-14: výroční zpráva 2017-2018 a příloha 3-15: 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 

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. Více informací o činností v kap. 5, nebo v 

příloze 3-16: výroční zpráva 2018. 
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TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o. 

Sídlo: Jesenická 205, Vrbno pod Pradědem 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

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

Pradědem 

Jednatel společnosti: Zdeněk Valenta 

Hlavní náplň činnosti: provozování veřejného pohřebiště, podnikání v oblasti 

nakládání s odpady; údržba místních komunikací a silniční motorová doprava 

nákladní; údržba veřejné zeleně; lesnictví a těžba dřeva; provozování vodovodů 

a kanalizací; montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení; 

obchodní činnost - prodej plastových pytlů a nádob na odpad aj.  

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

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

Darmovzal - člen DR 

TEPLO VRBNO, s.r.o. 

Sídlo: Krejčího 487, Vrbno pod Pradědem 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

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

Pradědem 

Jednatel společnosti: Ota Scholz  

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

Dále několik tzv. domovních kotelen (pět plynových a jednu uhelnou). Společnost 

je držitelem licencí na výrobu a rozvod tepelné energie, vydané Energetickým 

regulačním úřadem. 

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

Roční dodávka tepla se pohybuje ve výši zhruba 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 Cena/ 1 GJ 

2016 535,53Kč bez DPH (615,86Kč s DPH) 
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2017 529,31Kč bez DPH  (608,71Kč s DPH) 

2018 469,26Kč bez DPH (539,65Kč s DPH)   

Cena tepla v roce 2018 byla velmi příznivá, díky nečekaně nízké ceně plynu na 

světových trzích, což našim odběratelům,  při roční dodávce 21 527GJ, uspořilo 

cca 1 486 655 Kč s DPH. 

V průběhu první poloviny roku 2018 proběhlo výběrové řízení, na základě 

kterého byl vybrán dodavatel projekční a inženýrské činnosti pro společné 

stavební řízení, na vybudování nových teplovodů, připojení nových odběratelů 

tepla a modernizaci budoucí centrální kotelny. Po podpisu smlouvy s vítězným 

uchazečem byly v druhé polovině roku 2018 zahájeny projekční práce (zdroj: 

webové stránky společnosti). 

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 

3.6 Propagace města 
V rámci propagace Jeseníků se Vrbensko společně s Bruntálskem, Rýmařovskem 

a Krnovskem představilo na jednom z největších veletrhů cestovního ruchu GO-

REGIONTOUR v Brně (foto 3-6: veletrh v Brně). Další prezentace Vrbna pod 

Pradědem proběhla také na veletrhu v Bratislavě, kam zavítalo i vedení města, v 

Praze a v Ostravě.   

Se začátkem Zimních olympijských her v Pchjongčchangu se otevřela v Malé 

Morávce na Kopřivné a v Karlově centra Olympijského festivalu. Do Vrbna 

pod Pradědem přijížděly den co den speciální vlaky vypravované z Krnova a  

z Vrbna do Karlova na ně navazovaly autobusy označené Festivalový pendl 

(příloha 3-17). Autobusy dopravovaly zdarma do obou jesenických center 

lyžování zájemce o olympiádu a adrenalinové zážitky či soutěže.  

Dne 9. května natáčela TV Polar (foto 3-7) medailonek o našem městě v 

rámci soutěže "Společenská zodpovědnost obce", do které se město přihlásilo a 

kterou také vyhrálo.  

Na vrbensku se v květnu sešel konvent maršálků vojvodství Polské 

republiky, což je v podstatě totéž, jako by zde proběhl sněm hejtmanů všech 

krajů České republiky. Slavnostního ukončení se zúšastnili také starostka Vrbna 

pod Pradědem Květa Kubíčková, místostarostka Ing. Pavla Müllerová a zástupce 

hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.  

Celodenní výjezdní zasedání Výboru pro územní plánování a strategický 

rozvoj zastupitelstva Moravskoslezského kraje proběhlo v červnu 2018 ve 

Vrbně pod Pradědem (foto 3-8). Iniciovala jej místostarostka Vrbna Ing. Pavla 

Müllerová, která je jeho členkou. Členové výboru si prohlédli vrbenskou radnici, 

kde si vyslechli krátkou přednášku o Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Poté se 

seznámili s městem, zhlédli novou smuteční síň a navštívili také Ski Arénu. Po 
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obědě přejeli do Karlovic, kde se blíže seznámili se stavbou poldru – Suché 

nádrže Jelení na Kobylím potoce. 

Vrbenský umělec Martin Matela měl od 14. 8. 2018 výstavu v Senátu ČR a 

k tomuto termínu pozval senátor MUDr. Ladislav Václavec občany Vrbenska na 

prohlídku Senátu Parlamentu České republiky s průvodcem.   

Tým Vrbenské lišky nemohl chybět na letošních závodech dračích lodí (foto 3-

9) na přehradě Slezská Harta. Letošní účast byla rekordní, na startu se postupně 

objevilo více než šest desítek posádek. Vrbenské lišky skončily na první rozjížďce 

na druhém místě.  

Vrbenská starostka Květa Kubíčková a místostarostka Ing. Pavla Mullerová přijaly 

pozvání na tradiční polské Dožinky (foto 3-10), kde prezentovaly město Vrbno 

pod Pradědem.  

3.7 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 je 20. den každého měsíce 

 Příspěvky nejsou honorovány 

Příloha 3-18: ceník inzerce a příloha 3-19: zásady pro vydávání Zpravodaje 

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. 

 NÁPOJE - Nádražní ul. 

 HRUŠKA Šrámkovi, Myslivecká ul. 

 KNIHKUPECTVÍ paní Hulínová, Nové Doby 

 Potraviny - Železná 

 Potraviny - U Rákosí 
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4 Výstavba a doprava, zemědělství, 

průmysl a služby, cestovní ruch 

Na úseku investic města byly zpracovány zadávací dokumentace pro výběrová 

řízení: 

 Rekonstrukce kulturního domu 

 Opravy místních komunikací 

 Kolumbárium 

Z roku 2017 zůstavaly v realizaci projekty Bezpečnost dopravy ve městě Vrbno 

pod Pradědem; Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku; Zimní tradice  

v pohraničí.   

 
 

Projekt Zvýšení atraktivity cyklistických tras navazuje na projekty, díky 

kterým byly vybudovány cyklotrasy č. 553, 6909 a 6070. V místě, kde se 
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cyklotrasy a cyklostezky potkávají (Mnichov-Rákosí), bude v následujícím roce 

vybudována doprovodná infrastruktura pro cyklisty.  

Dřevěná doprovodná infrastruktura bude sestávat z: 

 posezení se stříškou 

 odpadkový koš 

 stojan na kolo 

 knihobudka 

 informační tabule 

Přehled financování: 

celkové náklady:         213 000 Kč 

dotace MSK 58,96 %:   125 600 Kč 

vlastní zdroje 41,03 %:     84 400 Kč 

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

Předmětem projektu Rekonstrukce místní komunikace na nám. Sv. Michala 

byla rekonstrukce místní komunikace, kde se nachází Základní škola, Dětský 

domov, Školní družina a Školní jídelna, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský 

kraj. Komunikace byla ve velmi špatném stavu, bez parkovacích míst, bylo 

ohroženo i zásobování. Zastupitelstvo Města Vrbno pod Pradědem se usneslo  

na rekonstrukci s vybudováním nových parkovacích míst pro potřebu 

zaměstnanců jmenované organizace.  

V září 2018 byly zahájeny stavební práce na opravách komunikací nad kostelem 

sv. archanděla Michaela, komunikací pod dětským domovem a přilehlých částí. 

Současně byla vybudována nová parkovací místa. Souběžně byla rekonstruována 

celá délka komunikace od nájezdu z hlavní silnice. Stavbu prováděla firma René 

Darmovzal z Vrbna pod Pradědem (foto 4-1: probíhající práce). 

Přehled financování: 

celkové náklady:     1 262 208 Kč bez DPH 

dotace MSK 23,76 % ve výši:         300 000 Kč 

vlastní zdroje města 76,23 % ve výši:    962 208 Kč bez DPH 

Realizace projektu: 1. 8. 2018-31. 10. 2018 

Účelová investiční dotace Technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 

Tatra 815, poskytnutá Moravskoslezským krajem, byla určena na pořízení 

repasované hasičské plošiny pro JSDH, kategorie JPO II/2 města Vrbno pod 

Pradědem a její následnou rekonstrukci.  

Přehled financování: 

celkové náklady:    5 256 030 Kč 

schválená dotace MSK (85 %):  4 469 530 Kč 

vlastní zdroje (15 %):   786 500 Kč 

Realizace projektu: 1. 7. 2017-30. 6. 2018 

 

Původním záměrem projektu Bezpečnost dopravy bylo zpětně požádat o dotaci 

na již vybudovaný chodník Zlatohorská včetně 6. etapy (křižovatka před mostem 

Mnichov), pokračující chodníkem od mostu až ke křižovatce (foto 4-2). 
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Následně pak vznikla myšlenka využít tuto dotaci a vytvořit tak vnější okruh na 

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

začíná společný pruh pro chodce a cyklisty, který pokračuje podél areálu 

Darmovzal k odbočce kolem fy Kamenský). 

Předpokládaná realizace projektu: 2017/2018. 

Přehled financování: 

celkové náklady:  6 359 667 Kč 

dotace:   4 133 438 Kč 

náklady města:  2 226 229 Kč 

Projekt byl spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Integrovaný 

regionální operační program 2014-2020. 

V rámci projektu Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku jsou 

realizované aktivity v oblasti prevence ztráty bydlení, zaměstnanosti a 

multidisciplinárního přístupu k řešení rizikových situací účastníků. 

Přehled financování:  

celkové způsobilé výdaje: 5 545 923 Kč 

dotace:    4 714 035 Kč 

vlastní zdroje:       831 888 Kč 

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

Základem práce asistentů prevence kriminality byla pochůzková činnost, 

působili zejména v lokalitách, kde se vyskytovaly patologické jevy. Asistenti  

(6 občanů zejména z řad dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání) 

prošli školením a úzce spolupracovali s obvodním oddělením Policie ČR.  

Projekt město podalo v lednu 2018 a vycházel z Plánu prevence kriminality 

města Vrbna pod Pradědem na roky 2017-2020. Cílem projektu bylo snížit počet 

trestných činů a zvýšit pocit bezpečí obyvatel. Projekt podpořilo dotací 

Ministerstvo vnitra ČR. 

Přehled financování: 

celkové způsobilé výdaje: 4 591 400 Kč 

dotace:    3 861 634 Kč 

vlastní zdroje:      729 766 Kč 

Realizace projektu: 1. 1. 2018-31. 12. 2020 

Oranžové hřiště Železná - záměrem bylo vybudovat víceúčelové hřiště určené 

pro míčové hry (minifotbal, volejbal, házenou, vybíjenou, tenis, streetball) v 

Železné na parcele č. 154/1 (vedle skateparku). Projekt nebyl podpořen.  

Cílem projektu Zimní tradice v pohraničí byla realizace aktivit souvisejících  

s přibližováním tradic a regionálního bohatství spojeného s vánočními a zimními 

tradicemi na obou stranách hranice. Jednalo se především o zorganizování 

vánočního jarmarku ve Vrbně (13. 12. 2017) i v Glogówku (16. 12. 2017), pak 

masopust (foto 4-3) na ledě ve Vrbně (13. 2. 2018) a česko-polský karneval v 

Glogówku (17. 2. 2018). Součástí projektu bylo i zapůjčení kluziště ve Vrbně 

(foto 4-4: montáž kluziště).  
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Přehled financování: 

celkové způsobilé výdaje: 12 305,84 € 

dotace:     10 460,00 € 

vlastní zdroje:     1 845,84 € 

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

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). Příloha 4-1: letní příměstský tábor 2018. 

Přehled financování:  

celkové náklady:         866 063,00 Kč 

požadovaná dotace z Operačního programu zaměstnanost:  822 759,80 Kč 

vlastní zdroje:           43 303,15 Kč 

Předpokládaná 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.  

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

Evropské unie, ve výši 15 000  € 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.  

4.1 Výstavba, údržba nemovitosti, domů a bytů  
Katastrální úřad provedl revizi údajů v katastru nemovitostí a předložil městu 

Vrbnu p. P. jedenadvacet návrhů na změnu způsobu využití půdy u pozemků a 

79 návrhů na sloučení pozemků dávajících do souladu skutečný stav se stavem 

zapsaným v katastru nemovitostí.  

Veřejné projednávání návrhu Územního plánu města (příloha 4-2: návrh 

s textovou i grafickou části) proběhlo v říjnu ve Střeše.  

V průběhu roku 2018 byly dle plánu oprav provedeny následující akce: 

1) Rekonstrukce rozvodů vody:  

Sadová č. 499 - cena 96 121 Kč bez DPH 

Sadová č. 500 - cena 97 325 Kč bez DPH 

Husova č. 493 - cena 64 994 Kč bez DPH 

Husova č. 494 - cena 111 632 Kč bez DPH 

Husova č. 495 - cena 105 252 Kč bez DPH 

Husova č. 496 - cena 105 103 Kč bez DPH 
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2) Výměna střešních oken:  

Ve Svahu 423 - cena 194 978 Kč bez DPH 

Ve Svahu 425 - cena 199 467 Kč bez DPH 

Ve Svahu 426 - cena 199 102 Kč bez DPH 

Ve Svahu 428 - cena 117 126 Kč bez DPH 

Ve Svahu 430 - cena 120 645 Kč bez DPH 

3) Výměna oken v bytech: Nové doby 417, Bezručova 109, Krejčího 488 

Souhrnná cena 480 956 Kč bez DPH 

4) Oprava a sanace splaškové kanalizační přípojky a splaškového potrubí Ve 

Svahu 425. Cena 49 870 Kč bez DPH. 

5) Instalace přístřešků nad vchody Ve Svahu. Cena 48 000 Kč bez DPH. 

6) Bytový dům na Bezručově ulici 418 prošel rekonstrukcí, budova byla zateplena 

a dostala novou fasádu. Vysoutěžená cena 1 972 060,06 Kč bez DPH. Opravou 

prošla také kanalizace a chodník kolem domu.  

Vysoké náklady tvořily neplánované opravy. Tyto opravy jsou objednávány na 

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

Součástí těchto nákladů byly také servisy zařízení a revize. 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem, 2018). 

4.2 Výstavba a opravy komunikací, vodovodů, 

kanalizace a plynofikace, doprava 
Pracovníci firmy Silnice.cz z Krnova opravovali po zimě zničené povrchy cest. 

Práce byly prováděny tryskovou metodou Jet Patcher, tedy tryskovým nástřikem 

směsi asfaltové emulze a štěrku do děr, které jsou zarovnány s okolním 

povrchem. Město opravy vyšly přibližně na 3,7 tis. Kč/ tuna směsi bez DPH s 

ohledem na skutečně spotřebovaný materiál. Objednáno bylo přibližně 18 tun. 

Nejvíce po zimě postiženými místními komunikacemi a pro zvolenou technologii 

oprav výtluků v krytu vozovky, byly dopravně frekventované místní komunikace 

ulic Husova (vyjma úseku od křižovatky Erbenova po křižovatku Svatopluka 

Čecha), Erbenova (foto 4-5: oprava), dále část opravy je věnována průjezdu 

kolem vlakového nádraží, potom část místní komunikace Nad Stadionem 

křižovatka pod bytovým domem čp 473 a část napojení této místní komunikace 

na sil. II/445 Jesenická. V Mnichově pak za mostem přes Černou Opavu odbočka 

vlevo. 

Výstavba chodníku a cyklostezky v Mnichově, realizovaná v rámci projektu 

“Bezpečnost dopravy ve městě Vrbno pod Pradědem”, pokračovala v průběhu 

prázdnin za plného provozu. Rada města přidělila zhotovení chodníku podél silnic 

III/44519 a III/44520 Mnichov - Železná firmě Naděždy Klíčové z Vrbna pod 

Pradědem. Tato firma podala nejvýhodnější nabídku. Navržený chodník a stezka 

pro chodce a cyklisty (příloha 4-3: situační výkresy) propojila již vybudované 

úseky chodníků a stezek pro chodce a cyklisty na území obce. Vzhledem  

k dispozičním možnostem byla stavba realizovaná v jedné části jako chodník a  

v druhé části jako společná stezka pro pěší a cyklisty a také částečně jako 

samostatná stezka pro cyklisty. Chodník navazuje na již vybudovaný úsek 
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chodníku vedoucí z centra Vrbna pod Pradědem k místní části Mnichov.  

Před křižovatkou se sil. III/44520 je silnice III/44519 umístěna v blízkosti domu 

č. p. 116, proto byla v rámci stavby navržena přeložka této silnice v délce cca 80 

m. Silnice byla odsunuta od č. p. 116 o cca 1 m na druhé straně rozšířena, tak 

aby bylo dosaženo šířky jízdních pruhů 2 x 3,0 m.  

Před křižovatkou se sil. III/44519 se stezka přibližuje k vozovce a dále přechází 

přes sjezd na účelovou komunikaci. Za křižovatkou a sjezdem je navržen 

přechod pro chodce, který převede chodce na navržený chodník na druhé straně 

silnice III/44519. Pro cyklisty stezka pokračuje dále v zatravněném prostoru v 

odstupu 1,5 m od hrany zpevnění vozovky dalších cca 60 m k navrženému 

napojení na sil. III/44519. Naproti vyústění cyklostezky je dle TP 179 navržen 

odbočovací pruh pro cyklisty š. 1,0 m, který bude sloužit cyklistům přijíždějícím 

po sil. III/44519 od Vrbna pod Pradědem při odbočení vlevo a nájezdu na 

cyklostezku (foto 4-2). Celková délka chodníku š. 1,75 je 208,07 m a délka 

stezky pro pěší a cyklisty šířky 2,25 m je 281,01 m. 

V květnu skončila úplná uzávěra silnice II/452 mezi Karlovicemi a Holčovicemi a 

silnice III/4521 mezi Karlovicemi a Starými Purkarticemi. O uzavírce rozhodl 

Městský úřad v Bruntále, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a 

zemědělství. Důvodem uzavírky bylo pokračování stavby suchého poldru (foto  

4-6) nad Karlovicemi na Kobylím potoku. 

V záři byly zahájeny stavební práce na opravě chodníku podél obchodního centra 

s marketem Albert (foto 4-7). Stavbu provedla firma René Darmovzal z Vrbna 

pod Pradědem. 

Obnovou v průběhu roku 2018 prošly také ulice: 

 Oprava MK nad kostelem sv. Michaela (foto 4-1) 

 Oprava MK Kopečná 

 Oprava části MK Sklárenská 

 Oprava MK v Mnichově 

 Oprava části MK M. Alše pod ŘD 484 - 486 

 Oprava chodníků pod BD na ul. Sadová 409 – 411 

 Zahájení stavby přechodu přes ul. Sadová u BD 409 včetně podélného 

stání 

 Oprava parkovacího stání na ul. Myslivecká 

 Výstavba parkovacího stání na ulici Husova (foto 4-8) 

 Úprava krajnice a odvedení povrchových vod Ve Svahu nad BD 419 

 Oprava chodníku podél ulice sv. Michala (foto 4-9) 

 

Od prosince 2018  přebral autobusovou dopravu na linkách z Bruntálu do Karlovy 

Studánky a z Vrbna do Zlatých Hor nový dopravce - Transdev Morava s.r.o. (foto 

4-10) místo ARRIVA MORAVA, a.s. Společnost Transdev Morava a.s. vyhrála 

výběrové řízení pro oblasti Bruntálska, Krnovska, Rýmařovska a západní části 

Novojičínska. Mezi významné změny patřila redukce spojů na lince 863  

z Bruntálu do Vrbna pod Pradědem vedené údolím řeky Opavy, kde některé 

dřívější spoje nahrazuje vlak, a to jak ve dnech víkendů a státních svátků, tak i  
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v pracovních dnech (příloha 4-4 platný jízdní řád vlak + autobus pro toto 

období). 

4.3 Turistika a životní prostředí, veřejná prostranství, 

čistota a vzhled obce 
Akce “Daruj lavičku” s úspěchem pokračovala také v roce 2018. Nové moderní 
lavičky, které nesly štítek se jménem donátora, byly instalovány na ulici 

Jesenická, dvě v Železné a pět na náměstí Sv. Michala. Město nechalo u firmy 
Kamenský zhotovit také deset nových vzhledných odpadkových košů, které 

mobiliář laviček doplnil na “kolonádě”.    

Po dvou cvičebních zařízeních u víceúčelového hřiště v blízkosti Jamajky přibyly 

začátkem července tři další posilovací stroje v areálu volnočasových aktivit 

Černá Opava (foto 4-11). Jsou volně přístupné a bezplatné.  

Během léta se o povrch sjezdovky ve Ski aréně Vrbno staraly ovečky (foto 4-12). 

Ve městě, v místní části Mnichov, vznikla malá expozice historického 

truhlářství (foto 4-13). Zájemci mohli vidět, jak vypadala truhlářská dílna v 

čase našich (pra)dědů a seznámit se s jejich pracovními nástroji. V expozici se 

nacházela i další tradiční ruční nářadí. Návštěvníci měli možnost poznat a 

vyzkoušet si tradiční pracovní postupy truhlářů. Expozici provozoval David Valach 

v prostorách u bývalého “Rákosí”.  

V půli července začaly po desetiletích na věži Kostela Nanebevzetí Panny Marie  

v Mnichově znovu hodiny odměřovat čas. Postarali se o to vrbenští farníci, kteří 

našli vhodný dotační titul i podporu města a místních donátorů. 

S nápadem oživit věžní hodiny v kostele postaveném roku 1875 – 1878  

v novogotickém stylu přišel mnichovský podnikatel Jiří Klíč a stal se také jedním 

z největších donátorů realizace. „V roce 2017 jsme uspěli s žádostí na 

Ministerstvu zemědělství, když v programu SZIF nám byla odsouhlasena dotace 

ve výši 70 % nákladů (114 116 Kč) na opravu žaluzií, světlíků a nátěry ciferníků 

ve věži kostela. Tato dotace však nemohla být použita na pořízení nových hodin 

a další práce, které se v průběhu oprav vyskytly a s nimiž jsme ani nepočítali,“ 

uvedl Květoslav Súkup z farní rady. Město Vrbno pod Pradědem přidalo finanční 

příspěvek 30 000 Kč  na nové hodiny. 

Když byly sejmuty staré ručičky hodin, zjistili farníci, že patrně nikdy nebyly 

ošetřeny nátěrem z vnitřní strany. Byly příliš poškozeny, a tedy se na věž už 

nemohly vrátit. „Musíme ocenit přístup a nezištnost firmy pana Kamenského, ta 

nám vyrobila zcela nové ručičky hodin z nerezového plechu, dále musel být 

vyroben i nový ciferník a pomohli i s dalšími opravami. Neuvěřitelnou práci tady 

odvedli také otec a syn Vosmíkovi, ti dva týdny malovali číslice na cifernících. 

Obkreslili ty staré a přenášeli je na ciferníky. Malovali je ručně a přepečlivě 

štětcem, každá číslice má jiný „rádius“, museli odvést opravdu velmi 

soustředěnou práci. Pro představu, ciferník má průměr 1,8 metru a každá číslice 

měří 22 cm,“ vyjmenovává Květoslav Súkup. 
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Rádiem řízené hodiny, jejich pohon, chybějící cimbál, vybrané u vyškovské firmy 

Mobatime, měly stát zhruba 104 000 Kč korun. Za předpokladu, že investor 

ostatní komponenty zabezpečí sám.  

Spoustu hodin práce při obnově odvedli pracovníci firmy Kamenský a také 

samotní farníci, dnes už by ten čas nikdo ani nezměřil. Jen renovace převodovky 

představovala desítky hodin práce, a stejně nemohla být při spouštění hodin 

použita. Dělala se nová elektroinstalace, část dílů byla rozlámána, pokroucena, 

rezavé ciferníky bylo nutné dokonale vybrousit a opatřit několika nátěry. 

Neskutečné úsilí lidé odvedli při snímání ciferníků a jejich transportu dolů na 

zem, natož pak při jejich nové instalaci za pomoci kladky a prosté lidské síly. 

Šest urostlých mužů mělo co dělat, aby ciferník zvedlo a pak usadilo do roviny. 

„Muselo být vše ve váze a ose, maximálně přesné, aby pak hodiny skutečně na 

všechny tři strany ukazovaly vždy stejný čas,“ dodal Květoslav Súkup. 

Další práce zabezpečili farníci s pomocí členů vrbenské jednotky hasičů a s 

využitím nové výškové plošiny. Osazovaly se také těžké dřevěné žaluzie, každá 

váží okolo metráku (foto 4-14) .  

Mezitím už ale nové hodiny s ohromnou přesností ukrajují čas a mimo noční dobu 

cimbálovým bitím odměřují den. Poprvé bijí v 6:00 hod. ráno, naposled pak ve 

22:00 hodin. Pokud by v Mnichově někdy nešel proud, hodiny se zastaví. Jejich 

záložní baterie ale zajistí, aby nastavená data byla zachována a jakmile odstávka 

pomine, tak se ručičky po rádiovém signálu posunou do reálného času. Životnost 

baterií má dosahovat až pět let.  

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 %.  

V pátém roce platnosti lesního hospodářského plánu města Vrbna pod Pradědem 

byly v lesích města provedeny následující těžební a pěstební zásahy: 

Těžební činnost 2015 2016 2017 2018 

Celková těžba dříví 1 380,43 m3 1 831,23 m3 2 109,64 m3 2 343,40 m3 

Vyfakturováno 

(za prodej dřeva) 

1 146 816 Kč 1 582 502 Kč 1 300 681 Kč 1 013 181 Kč 

Průměrné zpeněžení 

dřeva 

871 Kč/m3 884 Kč/m3 626 Kč/m3 432 Kč/m3 
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Náklady na pěstební činnost (úklid klestu 1 051 m3, ožínání MLP – plošky 19,00 

tis. ks,  nátěr MLP proti okusu 25,50 tis. ks, prořezávka 15,70 ha, zalesňování 

14,08 tis. ks, oprava oplocení 0,26 km, údržba lesní rozdělovací sítě 1,00 km) 

včetně nákupu sazenic dosáhly částky 481 708 Kč. 

Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno 6 ks stromových 

lapáků a instalováno 9 ks feromonových lapačů.  

V roce 2018 bylo vytěženo 1.505 m3 kůrovcového dříví. Stav lesa z hlediska 

výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako „kalamitní“. 

Dlouhodobý nedostatek srážek a výkyvy teplot pociťovali nejen lidé, ale 

především lesy. V těch státních spravovaných podnikem Lesy ČR se vytěžilo 

sedmkrát víc dříví poškozeného suchem a dalšími vlivy než před 20 lety, bezmála 

3,5 milionů metrů krychlových. Vykácené plochy se zalesňovaly a v porostech 

významně přibylo listnatých stromů (Zdroj: Lesy ČR). 

V souvislosti s těžbou stromů zasažených kůrovcovou kalamitou se lesy 

proměnily v nebezpečná místa. Riziko nesly pokračující těžební práce (foto 4-15). 

Omezení měla vliv i na turisty, především na turistické trasy.  

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 2018 k žádné změně. Žádná firma 

neohlásila úpadek, ani žádná nová firma nepřibyla (příloha 4-5: seznam firem 

působících na území města). 

Největší zaměstnavatel ve městě, vrbenský závod Husqvarna Manufacturing CZ, 

postupoval i v roce 2018 v investičním záměru, rozšiřování výrobních kapacit pro 

nový produkt - robotickou sekačku trávy (foto 4-16). V areálu závodu 

pokračovala výstavba haly, firma stále nabírala nové pracovníky.  

V roce 2018 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 2018). 

V roce 2018 ukončili svou činnost: 

 Lacinka Vrbno - Nus Style, s.r.o 

 KCS obuv Vrbno  



38 
 

Nově byl otevřen obchod Boubelka - sekáč pro nadměrné velikosti, který 

provozovala Ludmila Bergrová v prostorách nad supermarketem Albert, a nově 

byly do nabídky zařazeny Apartmány Stone.  

Rok 2018 přinesl v oblasti výroby a spotřeby potravin zdražování. Na tvorbě cen 

potravin se do určité míry podílelo počasí. To bylo charakterizované značným 

nedostatkem dešťových srážek a – nejen na našem území – nebývale vysokými 

teplotami. 

Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že ceny vzrostly především (logicky) 

v rostlinné výrobě. V říjnu byly o 6,9 % vyšší než ve stejném období roku 2017. 

Naopak ceny v živočišné výrobě klesly o 7,7 %, celkově byly ale v říjnu potraviny 

v ČR meziročně dražší o 3,9 %. 

5 Kultura, sport, církev a školství 

5.1 Kultura a kulturní akce 
Mimořádně významné výročí si připomněla celá Česká republika. Dne 28. října 

2018 uplynulo 100 let od vzniku Československé republiky. K oslavám se 

připojilo také město Vrbno pod Pradědem. Byla vytvořená pracovní skupina, 

která koordinovala a připravovala jednotlivé akce, konané k této příležitosti,  

během celého roku. Hlavní část příprav směřovala k termínu 25. a 26. května, 

kdy představitelé města společně s vrbenskými hasiči a Spolkem Přátelé 

Vrbenska pozvali veřejnost na den otevřených dveří na radnici, v nové hasičské 

zbrojnici a na Výstavu na ulici.  

Leden 

 Konal se Myslivecký ples v obecním domě Slezan Karlovice. Pořádal ho 

Myslivecký spolek PRADĚD z.s. Vrbno pod Pradědem.  

 Loutkoherecká skupina LOUDADLO z Prahy spolupracující s ČT vyprodala 

sál STŘECHY pohádkou “Na kouzelném paloučku”.  

Únor 

 Konal se 21. ples města, tentokrát laděný do “černobíla” (foto 5-1). 

 Městem prošel Masopustní průvod (foto 4-3). Trasa vedla od školky na 

ulici Ve Svahu, okolo knihovny, radnice, Alberta a ukončena byla u 

základní školy. Děvčátka a chlapci z obou vrbenských mateřských škol i s 

učitelkami a některými rodiči oblékli nejroztodivnější masky a nabízeli 

sladké koláčky. Před radnicí vytancoval medvěd starostku Květu 

Kubíčkovou, ta společně s místostarostkou Ing. Pavlou Müllerovou naplnila 

dětem košíčky bonbónky. Odpoledne masopust pokračoval na kluzišti. Na 

masopust po vrbensku se přijeli podívat také přátelé z partnerského 

polského města Glogówku, vedení burmistrem Andrzejem Kalamarzem.  

 Klub vrbenských turistů připravil 16. PAPUČOVÝ BÁL (příloha 5-1: plakát), 

jehož téma bylo - Anděl na horách. Akce se uskutečnila tradičně v 

Sokolovně a předepsán byl outfit zněl papuče a oděv neformální.   
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Duben 

 Na konce dubna připravil Spolek Přátel Vrbenska Slet čarodějnic. Akce se 

konala ve SKI Aréně u restaurace Andělka ve Vrbně pod Pradědem.  

 Výstava Help-inu byla k prohlédnutí na radnici města. Velkoformátové 

fotografie, jejímiž autory byly Pavel Rapušák za Klub Za starý Bruntál a 

Mgr. Jana Hančilová - ředítelka společnosti, připomněly 15 let činnosti 

organizace. 

Květen 

 Ve Střeše se konala akademie Mateřské školy Ve Svahu.  

 V prostorách atria základní školy se uskutečnila 24. školní akademie. 

Červen 

 Na začátku měsíce proběhl na několika místech Den dětí, organizace 

spočívala na místních spolcích a školách.  

 Vrbno se baví - městské slavnosti se konaly v areálu klubu Mír, vstupné 

činilo 50 Kč v sobotu, neděle byla zdarma. Hlavními kapelami byly Mňaga 

a Žďorp či Olga Lounová (foto 5-2). Slavnostem nepřálo počasí a téměř 

oba dny propršelo.  

 Svatojánskou noc ve Ski aréně Vrbno (příloha 5-2: plakátek) pořádal 

Spolek přátelé Vrbenska a stejná noc se uskutečnila také ve Skateparku 

(příloha 5-3: plakátek).  

 Výstava na ulici 

Červenec 

 Letní slavnost Lapků z Drakova (foto 5-3) - pořádá Spolek Přátelé 

Vrbenska v Biskupských lesích. Jedná se o tradiční dvoudenní akci, kde se 

představují rytířské spolky a zruční řemeslníci. Na zhruba 

devítikilometrové trase, která vede historickou obchodní stezkou spojující 

Olomouc s Vratislaví a Baltským mořem, bylo nejen devět stanovišť 

většinou inspirovaných místními pověstmi, ale také množství jiných úkolů 

a zábavy určené jak dětem, tak dospělým. Vstupné v sobotu i neděli činilo 

30 Kč. V rámci akce byla připravena i autobusová přeprava z/do Vrbna a 

na/z Drakova.   

Srpen 

 Dlouhou noc pořádal Spolek Přátelé Vrbenska v areálu Koliby, tentokrát 

byla součástí také Olympiáda Ludvíkova - soutěže dospělých o cenu Obce 

Ludvíkova. Pro děti a dospělé byl připraven pestrý program.  

 4. ročník hudebního festivalu (foto 5-4) pořádal Zvonek - spolek pro 

obnovu kultury a řemesel Vrbenska, konal se na louce “nad kapličkou” v 

Mnichově.  

Září 

 Spolek Přátelé Vrbenska pozval veřejnost na gastronomickou akci 

Bejvávalo (foto 5-5), aneb Co se vařilo a jedlo v kraji pod Pradědem. V 

areálu Penzionu U Hradilů se vařilo v kotlících, byly tady ochutnávky jídel, 

jarmareční stánky, hry pro děti i hudba. Touto akcí se završil projekt 
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Výstava na ulici pořádaný ke 100. výročí vzniku samostatného 

Československa.  

 Ve Střeše proběhla vernisáž „Jak se žilo na Vrbensku“ za přítomností 

pamětníků a vystavovatelů. Zájemci si mohli prohlédnout množství 

fotografií z různých míst a dob města, současně si popovídat s pamětníky.  

 Městem projela kolona veteránů Trofeo Niké 

 Již po několikáté se uskutečnil Benefiční koncert Pěveckého sboru města 

Vrbna s hosty Ivou Hošpesovou a Alešem Voráčkem v kostele Sv. 

Archanděla Michaela Vrbno 

 XXIV. mezinárodní festival pěveckého sboru města Vrbna se uskutečnil  

v klubu Mír ve Vrbně pod Pradědem. Akce má mezinárodní charakter,  

v tomto roce vystoupily kromě českých sborů, také sbory ze Slovenska i 

Polska.  

Říjen 

 Městem prošel Halloweenský průvod, pořádaný Mateřskou školou 

Jesenická. Průvod se vydal na cestu městem, kterou zakončil v zahradě 

školky, kde na děti čekalo překvapení v podobě zábavného programu.  

Listopad 

 Ve Střeše proběhl zábavný pořad s Alešem Cibulkou, Ivankou Devátou, 

Radimem Uzlem a italským zpěvákem Andreem Andreimem “Sejdeme se s 

Cibulkou”, cena vstupného činila 300 Kč, ZTP a studenti 180 Kč. 

 Pracovníci TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. už instalovali v ulicích 

vánoční světelnou výzdobu, a v pátek 23. listopadu také nádherně rostlý 

vánoční strom, který městu daroval pan Leon Nekoranec z Videl.  

Prosinec 

 Na začátku měsíce přibyla u okružní křižovatky světelná dekorace andělů s 

trubkami a koulí (foto 5-6). Podobná dekorace letos zkrášlila také vstupní 

vestibul vrbenské radnice. Na přání veřejnosti se letos vánoční výzdoba 

města rozzářila už na samém začátku adventu, v sobotu 1. prosince.  

 Vrbenské Vánoce s rozsvícen stromečku, kulturním programem a 

stánkovým prodejem proběhly počátkem prosince na prostranství u 

kruhového objezdu. Vánoční atmosféru navodila také Vánoční výstava 

konaná pravidelně ve Střeše.   

 Silvestrovské tanečky u Mirkova pramene (pod Sokolskou chatou) tradičně 

organizuje Spolek Přátelé Vrbenska. U Mirkova pramene čekalo dvanáct 

měsíčků s Maruškou a jahodami, k pobavení zahrála skupina Duo 

Modulor.  

5.2 Sport a činnost sportovních oddílů a klubů 
Město si v zimních měsících pronajalo kluziště s umělým povrchem bez ledu (foto 

4-4). Radnice vybrala pro kluziště místo na prostranství mezi okružní křižovatkou 

a nákupními centry. Město si kluziště pronajalo od brněnské společnosti Pao CZ 

s.r.o. Plocha pronajatého kluziště měla rozměr 20 na 10 metrů. 
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Město Vrbno v rámci projektu „NAUČÍME DĚTI BRUSLIT“ zprostředkovalo 

zájemcům výuku bruslení zdarma. Ve vybraných dnech a časech přišli trenéři na 

vrbenské kluziště, kde probíhal trénink.   

V roce 2018 došlo k rozšíření nabídky půjčovny elektrokol. K dosavadním 2 

kolům přibyly 4 nové a jedna nabíjecí stanice. Půjčovna elektrokol, kterou 

provozuje město, sídlí v autokempingu Dolina. Město ještě před začátkem letní 

sezóny rozšířilo zázemí půjčovny a instalovalo nabíjecí stanici.  

Tři nové posilovací stroje byly instalovány na přelomu června a července v Areálu 

volnočasových aktivit Černá Opava (foto 4-11), známém jako "areál BMX".  

Vrbenský rodák Pavel Drtil se stal dvojnásobným mistrem Evropy v 

moderních šipkách. Nejprve výrazným způsobem pomohl reprezentačnímu týmu 

České republiky vyhrát v soutěži národních týmů, a následně sám suverénním 

způsobem opanoval soutěž jednotlivců ve hře 501 Double Out.  

Pětačtyřicetiletý Drtil patřil k nejlepším českým hráčům v historii moderních šipek 

a je pravidelným reprezentantem své země na mezinárodní úrovni.  

Leden 

 Uskutečnil se 7. ročník memoriálu Bohuslava Rašťáka ve stolním tenisu 

důchodců. Zúčastnilo se ho dvacet hráčů z Vrbna, Bruntálu, Krnova a 

Města Albrechtic. Nejstaršímu účastníkovi bylo 85 let. 

 Konaly se lyžařské závody - ski serie Masters - závody se konaly ve 3 

disciplínách. V kategorii C8 zvítězila mezi ženami Alena Bouzková, v 

kategorii C4 obsadila Hana Obelczová 2. místo. V mužích se v kategorií B9 

výborně umístil Josef Obelcz.    

Únor 

 Ve SKIARENĚ Vrbno se konala jedna z etap 24. ročníku mezinárodního 

Mistrovství Armády České republiky v zimním vytrvalostním víceboji 

WINTERSURVIVAL (foto 5-7). Kromě příslušníků české armády se 

zúčastnili i vojáci z Belgie, Rakouska, Slovenska, Německa, Polska a 

Ukrajiny. Dohromady se závodu zúčastnilo 22 týmů.  

Květen 

 Uskutečnily se rybářské závody dětí “Zlatá udice” pořádané naší místní 

organizaci ve Vrbně pod Pradědem. Závodu se zúčastnily děti místních 

organizací Jeseník, Zlaté Hory a Vrbno. Na závodníky čekaly různorodé 

disciplíny. Všichni závodníci si odnesli drobné ceny a na nejvýše umístěné 

pak čekaly poháry, udice, navijáky a další rybářské a upomínkové 

předměty.  

Červen 

 Místní částí Vidly projel peloton cyklistů ve 3. etapě Poháru Národů v 

silniční cyklistice Závod Míru U23 2018 Grand Prix Priessnitz spa (příloha 

5-4: plakát). Po šesti ročnících lze bez pochyby konstatovat, že Závod 

míru se zabydlel mezi naprostou světovou špičku. Třetím rokem je zařazen 

do seriálu světové cyklistické federace UCI jako jeden ze závodů N Cup 
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(Pohár národů), který obsahuje jen šest závodů na celém světě, a spolu s 

Tour de Avenir patří mezi dva nejprestižnější závody mladých cyklistů do 

23 let. 

Července 

 Ve skateparku Vrbno pod Pradědem - Železná se konal SKATE JAM 2018. 

Jedná se o outdoorovou akci, účastníci přespávají přímo v areálu ve 

stanech. Samotný závod se jel ve třech kategoriích. Po ukončení závodu 

následovalo vyhlášení výsledků a after party.   

Srpen 

 27. ročník soutěže mužů a žen v požárním útoku - areál fotbalového hřiště 

Mnichov 

 Soutěž mladých hasičů “O putovní pohár starostky města Vrbna pod 

Pradědem” 

Září 

 48. ročník Vrbenské padesátky - letošní ročník zahájil vydatný déšť,  

na start přišlo 113 závodníků včetně dětí. Nejstarším účastníkem celého 

ročníku byl pán z Krnova ve věku 82 let, nejmladší závodnice měla 1 rok.  

 Myslivecký spolek Praděd, z.s. pořádal na své střelnici tradiční, již  

60. 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. 

Následovaly další soutěže, k úspěchu akce přispěla také výborná 

myslivecká kuchyně.  

5.3 Spolky a spolková činnost 
Spolek Přátelé Vrbenska - 15 let 

Hlavním poslání spolku se považovalo “Zachování a rozvoj kulturních tradic 

města”. Povinnosti spolku bylo chránit, oživovat a uchovávat tradice a bohatou 

historií našeho města. Členové spolku pořádali každoročně několik kulturně 

společenských akcí, většina z nich byla zaměřena na děti a mládež. Mezi 

nejoblíbenější a nejúspěšnější akce patřila “Lesní slavnost lapků  z Drakova”. 

Předsedou spolku byl Karel Michalus.  

ACS Vrbno - 25 let 

V roce 1981 byl založen cykloturistický oddíl mládeže “Dráčata”, který fungoval 

při Klubu českých turistů (KČT) Vrbno pod Pradědem. Od roku 1987 přecházeli 

nejlepší cyklisté do Lokomotivy Krnov. V roce 1992 byla spolupráce s LOKO 

Krnov ukončena. Dne 19. března 1993 odsouhlasilo Ministerstvo vnitra stanovy 

ACS Drak Vrbno, a tak vznikl ve Vrbně pod Pradědem třetí sportovní oddíl. 

Základnu tvořilo 15 členů, z toho 4 závodníci. Hlavním cílem tehdy i dnes byla 

výchova cyklistické mládeže, další v pořadí byla zájmová cyklistická činnost.  

V roce 1995 byl oddílem založen Jesenický Šnek, župní seriál silničních závodů, 

který je pořádán dodnes. Stejně jako krajský seriál cyklokrosů Oderský pohár.    
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V roce 2005 byla na Sportovním gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem založena 

cyklistická třída. Význam této třídy překročil krajská měřítka. Jednalo se o jediné 

gymnázium s cyklisty na celé Moravě. Činnost Gymnázia byla ukončena v roce 

2015.  

V roce 2007 bylo oddílu přiděleno krajské Sportovní centrum mládeže. Každý rok 

pracovalo se 20-30 nejlepšími cyklisty ve věku od 15-19 let v rámci 

Moravskoslezského kraje. Činnost byla ukončena v roce 2013. 

Od roku 2012 disponoval oddíl i Sportovním střediskem, kde bylo 15-20 

nejlepších cyklistů ve věku 11-14 let. Středisko fungovalo pouhé dva roky, 

mládež však v činnosti pokračovala dál.  

Ve výčtu úspěchů bylo více jak 10 reprezentantů ČR, oddíl dosáhl zisku 27 titulů 

mistra ČR jak na silnici, tak v cyklokrosu a někteří odchovanci se stali mistry 

světa (Zdeněk Mlynář) a mistry Evropy (Lubomír Petruš). V minulosti působilo 9 

odchovanců v kontinentálních týmech (L. Petruš, D. Hynek, T. Markos, J. Tomek, 

P. Hampl, B. Rohel, J. Petruš a D. Dvorský, Vojtěch Kmínek).  

Z iniciativy ACS Vrbno byla také postavena cyklistická dráha Černá Opava, která 

v krajském měřítku rovněž nemá obdoby. Je pravidelně využívána k tréninku 

všemi věkovými skupinami cyklistů a jsou na ní pořádány cyklistické závody od 

místních, regionálních, krajských až po republikové.  

V roce 2018 měl ACS Drak více jak 50 členů všech věkových kategorií, z toho 

více jak 20 členů ve věku do 16 let. S mládeží pracovalo 6 trenérů jak v 

tělocvičně, tak v létě na silnici a na podzim v cyklokrosu. 

(Zdroj: Zpravodaj 4/2018, webové stránky ACS Drak). 

Myslivecký spolek PRADĚD, z.s. sdružoval své členy zejména ke společnému 

výkonu práva myslivosti v honitbě. K výkonu práva myslivosti má spolek od státu 

pronajatou honitbu Karlovice sever o celkové výměře 1416 ha prostřednictvím 

státního podniku Lesy České republiky, s.p. Činnost spolku řídil v roce 2018 

tříčlenný výbor: Jan Zaoral  předseda MS, Martin Jurášek místopředseda a 

jednatel, Bedřich Kostka myslivecký hospodář 

Myslivecký spolek PRADĚD pořádal v  roce 2018 pro příznivce myslivosti i širokou 

veřejnost střelecké a společenské akce, mezi nejvýznamnější patřily Letní 

slunovrat - zvěřinové hody, Memoriál  L. Juřici -  Okresní přebor v myslivecké 

střelbě, Veřejný střelecký závod 60. ročník Ceny Pradědu a Soutěž „Vrbenská 

střela“ IV. ročník -pohár starosty města a „Kotlíkový fest“. Velký význam pro 

spolek i pro veřejnost bylo obnovení tradice konání mysliveckých plesů. Ples č. 1 

se uskutečnil 19. ledna 2018  ve Slezském domě v Karlovicích (příloha 5-5: 

podklady spolku zaslané p. Zaoralem).  

5.4 Školství 
Den učitelů oslavili 3. dubna 2018 pracovníci školských zařízení ve Vrbně pod 

Pradědem. Slavnostní setkání s oceněním nejlepších pracovnic základní školy i 

obou mateřských škol se uskutečnilo v prostorách Střechy. Oceněným 

poblahopřály starostka Květa Kubíčková a místostarostka Pavla Müllerová.  

V letošním roce byly k ocenění navrženy a následně oceněny dvě učitelky a tři 

nepedagogické pracovnice. Ocenění (foto 5-8) převzaly Lenka Georgiadisová a 
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Jana Kuřítková, pracovnice kuchyně MŠ Ve Svahu, Lucie Moudrová (učitelka) a 

Věra Kosnovská (školnice) obě z Mateřské školy Jesenická a Olga Rektoříková, 

učitelka Základní školy Vrbno.  

Vedení města se setkalo s vycházejícími žáky (foto 5-9). Setkání proběhlo v 

červnu v chovatelském areálu, kde se se třemi desítkami deváťáků a jejich 

učitelkami setkaly starostka Květa Kubíčková a místostarostka Ing. Pavla 

Müllerová. Setkání se zúčastnili také dva asistenti kriminality, kteří dětem 

představili svou náplň práce.  

Pro děti otevřelo město Vrbno pod Pradědem možnost znovu trávit volný čas 

během prázdnin na příměstském táboře (příloha 4-1). Týdenní turnusy byly 

určené pro děti od 7 do 15 let, vždy tématicky zaměřené. Cena pro dětí z Vrbna 

byla stanovená na 490 Kč, dítě odjinud zaplatilo 650 Kč (za týden). Děti se 

scházely na Základní škole - budově č. 2 (ulice Komenského 59).   

Dvě první třídy otevírala v minulosti každoročně vrbenská základní škola. Letos 

však otevřela pouze jednu první třídu se sedmadvaceti prvňáčky. Děti přivítala 

třídní učitelka Danuše Hošková, ředitel školy Zdeněk Bártek a jeho zástupkyně 

Ludmila Šajerová. Za vedení města pak starostka Květa Kubíčková a pracovnice 

úřadu Jitka Grygová.  

Do základní školy ve školním roce 2018/2019 nastoupilo 383 děvčat a chlapců. 

Se začátkem nového školního roku začala i velká investiční akce za zhruba 

sedmnáct milionů korun v prostorách vrbenské Základní školy. Jednalo se o 

vybudování dvou výtahu (venkovního a vnitřního) a bezbariérového sociálního 

zařízení. Rekonstrukci čekaly také čtyři učebny - dvě pro výuku německého a 

anglického jazyka, jednu počítačovou a učebnu chemie.   

MAS Hrubý Jeseník, z.s. v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 

Bruntálsko, zpracovala dokument (příloha 5-6) v oblasti vzdělávání obce s 

rozšířenou působností Bruntál (MAP pro Bruntálsko), který je prioritně zaměřen 

na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.  

Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a 

neformálního vzdělávání.  

Cílem MAP pro Bruntálsko je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních 

školách zejména tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních 

aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb.  

Rada města (1698/64/2018) odvolala člena školské rady paní Ivanu Remešovou, 

DiS a jmenovala Mgr. Danu Tománkovou novým členem školské rady.   

5.5 Duchovní život 
Kostel v Mnichově dostal v roce 2018 nové elektronické věžní hodiny od 

firmy Mobatime z Vyškova a dřevěné žaluzie. Na obnovu kostela vznikl 

transparentní účet mnichovské farnosti. Celkové náklady na opravy byly 

spočítány na 163.023 Kč. (viz kapitola 4.3) 
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Ve Vrbně pod Pradědem působí Církev adventistů s. d., jejíž počátky na území 

Slezska se datují do začátků 20. století. Věřící z oblasti Vrbenska patřili dlouhá 

léta pod církevní společenství v Krnově. Současná modlitebna církve na Sadové 

ulici ve Vrbně pod Pradědem byla vysvěcena dne 11. listopadu 1995 a dne 6. 

ledna 1996 se konalo její slavnostní otevření. Sbor ve Vrbně pod Pradědem se 

stal samostatným sborem. 

Církev adventistů s. d. je církví registrovanou pod ministerstvem kultury, 

duchovní církve slouží ve školách, soc. zařízeních, jako kaplani v nemocnicích, 

armádě a věznicích. Církev má své internetové radio AWR, internetovou televizi 

Hope TV, vydavatelství knih a časopisů Advent – Orion, Adventistický teologický 

institut, Mateřskou školu a základní školu Eliáš v Praze a Domov pro seniory 

Efata ve Zlíně. 

Měřítkem života církve je Boží slovo – Bible. Členové očekávají 2. příchod Ježíše 

Krista, respektují desatero Božích přikázání v celém rozsahu, včetně přikázání o 

7. dni – sobotě. Angažují se v oblasti humanitární práce, založili a řídí 

humanitární organizaci ADRA a organizují Kluby zdraví. 

Pod záštitou humanitární organizace ADRA probíhal ve Vrbně pod Pradědem, na 

adrese Centrum zdraví, Nádražní 449, do konce roku 2018 pravidelný sběr 

šatstva pro humanitární účely.  

Mladí lidé se v průběhu roku věnovali také volnočasovým aktivitám (společné hry 

v tělocvičně ZŠ v Malé Morávce, bowling, výlet na bicyklech apod.) 

Ve dnech 11. 5. 2018 – 13. 5. 2018 se konalo společné setkání mladých pod 

názvem WE – SEND. Zúčastnilo se kolem 30 lidí z okolních sborů. Hostem 

setkání byl mladý kazatel CASD Jan Havelka se svojí manželkou Lenkou, kteří 

přijeli z Ostravy. V sobotu odpoledne promluvil kazatel Jan Hovorka na téma 

důležitosti malých skupinek scházejících se věřících za různými společnými zájmy 

(studium Bible, sportovní aktivity, kurz vaření apod.) Po večeři byl volný program 

s možností výběru (film, táborák, stolní hry). V neděli byl organizován výlet do 

Karlovy Studánky a na Rolandův kámen.  

Dne 26. 5. 2018 se sbor podílel na oslavě 100 + 1 výročí sboru CASD Krnov. Ke 

krnovskému sboru váže vrbenský sbor společná historie. Slavnostní shromáždění 

se konalo v Krnově, ve středisku Méďa. 

Dne 31. 8. 2018 sbor slavil slavnost křtu s přijetím nové členky do společenství 

místních věřících.  

Kazatelem sboru je Richard Medřický z Krnova. Vedoucím sboru zůstává Miroslav 

Bukur z Karlovic. 

Zpracovala: Helena Rusková, tajemník 

Schváleno výborem sboru dne 27. 2. 2019 
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4. Obchodní rejstřík a Sbírka listin: Ministerstvo spravedlnosti České 

republiky 

5. Týdenník Bruntálský region. (Vychází každé úterý jako součást 

Bruntálského a Krnovského deníku). 

6. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2018, vypracoval Ing. 

Miroslav Adámek.  

7. Vývoj cen potravin v roce 2018 v Moravskoslezském kraji. Český 

statistický úřad 

8. Webové stránky města Vrbno pod Pradědem: www.vrbnopp.cz. 

9. Webové stránky www.vrbno.cz. 

10.Webové stránky jednotlivých subjektů a podnikatelů 

11.Webové stránky informačního centra.  

12.Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2018. 
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Kapitola 5 – Kultura, sport, církev a školství. 

1. Bruntálský a Krnovský deník. Rok 2018.  

2. Podklady Jana Zaorala za Myslivecké sdružení Praděd. 

3. Podklady Heleny Ruskové za Sbor Církve adventistů sedmého dne Vrbno 

pod Pradědem. 

4. STA Bruntálsko. Rok 2018.  

5. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 

6. Webové stránky www.vrbno.cz.  

7. Webové stránky kulturních a sportovních spolků. 

8. Webové stránky Římskokatolické farnosti Vrbno pod Pradědem. 

9. Webové stránky Sboru Církve adventistu sedmého dne ve Vrbně pod 

Pradědem. 

10.Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2018 

 

 


