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1 UDÁLOSTI ROKU 2013
1.1 Nejvýznamnější události světové, celostátní i regionální
LEDEN
 Prezident Václav Klaus ve svém novoročním projevu vyhlásil částečnou amnestii.
Její aboliční část se kvůli osvobození „tunelářů“ stala terčem kritiky. Klausova obliba
po amnestii klesla z 53 % na 26 %.
 Zemřela herečka Jiřina Jirásková, která byla deset let ředitelkou Divadla
na Vinohradech, ztvárnila přes 140 rolí a dabovala slavnou americkou herečku
Elizabeth Taylorovou.
 Prvním přímo zvoleným prezidentem České republiky se stal Miloš Zeman.
 Zemřel grafik Oldřich Kulhánek, mimo jiné autor současné podoby českých bankovek.
ÚNOR
 Ze zdravotních důvodů odstoupil papež Benedikt XVI. Ve funkci byl osm let, patřil mezi
konzervativní katolíky. Byl první hlavou katolické církve po 600 letech, která odstoupila.
Novým papežem se stal 13. března první Jihoameričan, argentinský kardinál a jezuita
Jorge Mario Bergoglio, jenž přijal jméno František.
 Miloš Forman dostal v Los Angeles cenu Sdružení amerických režisérů.
Předseda sdružení Taylor Hackford jej označil za jednoho z největších filmařů naší doby.
BŘEZEN
 Zemřel venezuelský prezident Hugo Chávez. Prezidentem byl zvolen v roce 1998,
zemi bohatou na ropu vedl autoritářsky a v ostře protiamerickém kurzu. Ve věku 58 let
zemřel na rakovinu.
 V Pákistánu byly uneseny české turistky, nějakou dobu byly nezvěstné. Objevila se ale
videa, na nichž prosí o pomoc. Ministerstvo zahraničí začalo vyjednávat, ale do konce
roku nic nevyjednalo a turistky se do ČR nedostaly.
 Nejnovější největší výškovou budovou České republiky se oficiálně stala brněnská
AZ Tower. Měří 111 metrů
 Rychlobruslařka Martina Sábliková sedmý rok po sobě slavila titul světové šampiónky.
V Soči jej získala na trati 5000 metrů, navrch přidala stříbro na 3000 metrů.
Poosmé v řadě (jako první žena v historii) ovládla i celkovou klasifikaci
Světového poháru na dlouhých tratích.
DUBEN
 Zemřela Margaret Thatcherová, britská premiérka z let 1979–1990. Neústupná
„Železná lady“ se dožila 87 let, ve zchátralé zemi dokázala oživit ekonomiku,
dala rozkaz k útoku na Argentinu, obsadila Falklandy, tvrdě postupovala vůči odborům.
Byla spojencem amerického prezidenta Ronalda Reagana proti SSSR.
 Bombové útoky na Bostonském maratonu zabily tři lidi a 130 zranily. Úder na akci s více
než stoletou historií, který hluboce zasáhl USA, spáchali bratři Carnajovové, legální
přistěhovalci z Čečenska. Policie jednoho z nich zastřelila, druhého zadržela.
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KVĚTEN
 Česko schválilo zpřísnění boje proti anonymním akciím. V listinné podobě budou
uloženy u bank nebo v centrálním depozitáři, aby vlastníky šlo dohledat, bude-li
to policie potřebovat.
 Byla dokončena nejdražší stavba na světě „One World Trade Center“ v New Yorku.
Budova měří 541,3 metrů a stojí na místě „Dvojčat“, zničených teroristy v roce 2001.
 Čeští hokejisté odjeli z Mistrovství světa ve Švédsku bez medaile.
ČERVEN
 Narodila se první česká paterčata. Na svět přišla v podolské nemocnici císařským
řezem, čtyři chlapečci a holčička byli v pořádku. Porod zajišťovalo 40 specialistů.
 Česko čelilo povodním. Velká voda zasáhla 970 obcí včetně Ústí nad Labem, Děčína,
Plzně či Českých Budějovic, zasahovalo 29 tisíc hasičů, 21 tisíc policistů a 9 tisíc vojáků.
Zemřelo 15 lidí včetně 5 neukázněných vodáků.
 Propukla špionážní aféra americké vlády. Systémový administrátor CIA a kontraktor
agentury NSA Edward Snowden předal novinářům materiály o sledovacím programu
PRISM. Snowden čerpá roční azyl v Rusku. Rozsah sledování byl enormní, zpravodajci
měli přístup k datům obyčejných lidí i vrcholných politiků včetně německé kancléřky
Merkelové.
 Propukla aféra ředitelky premiérova kabinetu Jany Nagyové. Úkolovala vojenskou
rozvědku a předsedu vlády Petra Nečase, s nímž navázala intimní vztah, izolovala
od okolního světa. Důležitá rozhodnutí podle svědků činila ona. Premiér po čtyřech
dnech podal demisi, čímž padla vláda, a odstoupil z vedení ODS.
 Prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem ekonoma Jiřího Rusnoka. Ten býval
ministrem financí v Zemanově vládě a ministrem průmyslu a obchodu v následující
vládě Vladimíra Špidly. Rusnokovu vládu Zeman jmenoval 10. července.
ČERVENEC
 Britskému princi Williamovi a jeho manželce Catherine se narodil první syn, princ
George. Ten je po Charlesovi a Williamovi třetím v pořadí následnictví britského trůnu.
SRPEN
 Vláda Jiřího Rusnoka nezískala důvěru, získala 93 hlasů, proti ní bylo 100 poslanců.
Prezident Zeman dal najevo, že další vládu nejmenuje. V reakci na to se o 13 dní později
historicky poprvé rozpustila Sněmovna a Česko zamířilo k předčasným volbám.
 Překážkářka Zuzana Hejnová během roku zcela ovládla čtyřsetmetrovou trať, za celou
sezonu nenašla přemožitelku. Byla vyhlášena nejlepší českou atletkou roku a nejlepší
atletkou Evropy.
 Velký chemický útok poblíž Damašku zabil podle USA 1 429 lidí. Syrský konflikt
eskaloval, Západ v čele s USA se chystal na vojenský zásah proti režimu Bašára Asada,
v očích Západu původce chemického útoku. Sýrie se zavázala své chemické zbraně
zničit, čímž napětí pominulo, občanská válka v zemi ale trvá dál.
 Česká televize spustila dva nové kanály, dětský ČT :D a umělecký ČT art. Kanály doplnily
stávající čtveřici ČT1, ČT2, ČT24 a ČT sport.
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ZÁŘÍ
 Volby do Spolkového sněmu v Německu drtivě vyhrála Angela Merkelová, zisk 41,5 %
je nejvyšší pro CDU/CSU1 za dvacet let. Merkelová ale neměla absolutní většinu,
o vládní koalici jednala s poraženými sociálními demokraty.
 Skifař Ondřej Synek se stal podruhé v kariéře mistrem světa.
ŘÍJEN
 USA se ocitly v platební neschopnosti. Vláda poprvé po 17 letech neměla peníze
na běžnou agendu, tisíce státních zaměstnanců dostaly nucenou dovolenou.
Až do 17. října, kdy se demokraté a republikáni dohodli, se zastavil chod řady institucí.
 Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny vyhrála ČSSD (s nejslabším výsledkem
za 20 let). Faktickým vítězem se stalo hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše.
Do Sněmovny se vrátili křesťanští demokraté a uspěl Úsvit přímé demokracie. Do PS se
dostala také ODS. Zcela propadly strany prezidenta Zemana a exprezidenta Klause.
 Začala vzpoura v ČSSD. Vlivní členové vedení vedeni Michalem Haškem se po oznámení
výsledků voleb za zády předsedy Bohuslava Sobotky sešli s prezidentem a den nato
se Sobotku pokusili sesadit. O schůzce v Lánech lhali, že se nekonala. Sobotka získal
podporu většiny strany a rebelové odstoupili.
LISTOPAD
 Česká národní banka uměle oslabila korunu. Je to první podobná intervence od roku
2002. Vyvolala negativní reakce, centrální banka zásah obhajovala hrozícím propadem
ekonomiky v případě pokračování silného kurzu.
 Filipíny zasáhl extrémně silný tajfun Haiyan. Zemřelo pět tisíc lidí, tajfun patřil mezi
nejsilnější bouře historie a naměřená rychlost větru nad čarou pobřeží (305 km/h) byla
vůbec nejvyšší v historii.
 Z vazby na svobodu se dostal David Rath, někdejší poslanec sociální demokracie,
zadržený 14. května 2012 pro podezření z korupce. Měl u sebe sedm milionů
v hotovosti v krabici od vína. Proces pokračuje dál.
 Český tenisový tým obhájil vítězství v prestižní týmové soutěži Davis Cup. Ve finále
v Bělehradě zdolali Srbsko, vedené jedním z nejlepších hráčů světa
Novakem Djokovičem, 3:2 na zápasy.
 Zemřel oblíbený zpěvák country a rokenrolu Pavel Bobek. V roce 2013 byl uveden
Akademii populární hudby do Síně slávy, bylo mu 76 let.
PROSINEC
 V 95 letech zemřel bojovník proti apartheidu2 a první černošský prezident Jihoafrické
republiky Nelson Mandela. Postupem času se stal symbolem boje proti útlaku.
 Sedminásobný světový šampion formule 1 Michael Schumacher utrpěl při lyžování
ve Francii vážné zranění hlavy. Lékaři ho okamžitě operovali a po zákroku uvedli,
že došlo k poškození mozku. Jeho stav zůstal do konce roku kritický.
1

CDU/CSU – politická strana v Německu (CDU = konzervativní Křesťansko Demokratická unie, CSU = Křesťansko
Sociální Unie, která na celoněmecké úrovní těsně spolupracuje s CDU).
2
Označení pro politiku rasové segregace zejména v kontextu bývalého uspořádání na jihu Afriky.
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(Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/udalosti-roku-2013-ve-fotografiich-rocenka-ffo/domaci.aspx?c=A131205_122323_domaci_jb)

1.2 Zajímavosti roku 2013 a změny oproti roku předešlému

















Rok 2013 byl šestý nejteplejší od roku 1850, navíc ukázal dramatické dopady
klimatických změn na Zemi. A oteplovat se má i v následujících letech.
V roce 2013 bylo vyhlášeno 19 165 osobních bankrotů, tj. o 13 % více než loni. Osobní
bankrot umožňuje lidem, kteří nezvládají své dluhy, začít nový život bez dluhů.
K oddlužení ovšem dochází nejčastěji po pěti letech splácení, při kterém dlužníkům
ze mzdy zůstává jen nezabavitelné minimum. Člověk v osobním bankrotu přitom musí
svým věřitelům během zmíněných pěti let zaplatit alespoň 30 % původní výše dluhu.
V roce 2013 bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno ve Středočeském kraji (2425)
a v Ústeckém kraji (2396). Naopak nejméně bylo vyhlášeno v kraji Vysočina (560).
Počátkem ledna vstoupil v platnost zákon, který spustil církevní restituce. Církve
by podle něj měly od státu postupně dostat nemovitý majetek v hodnotě zhruba
75 miliard korun. Za nemovitost v držení obcí, krajů nebo soukromníků církve dostanou
59 miliard korun. Půjde cca o 2 miliardy ročně. K této sumě se bude připočítávat
inflace. Stát naopak církvím postupně přestane hradit platy duchovních ve výši zhruba
půldruhé miliardy korun ročně.
Daň z přidané hodnoty (DPH) se zvýšila o jedno procento na 15 a 21 %. Do snížené
sazby daně patří například energie, léky a potraviny. Zdražení se promítlo zejména
do zboží, které lze obtížně nahradit. Jedná se například o vodné a stočné, energie
a léky.
Kromě zvýšení sazby daně došlo také k přeřazení řady výrobků do 21% sazby. Zdražily
se například dětské pleny.
V roce 2013 byla zavedena tzv. solidní daň = 7% daň z příjmu, který ročně převyšuje
částku 1 242 432 Kč. Daň se týká zaměstnanců i živnostníků. Do příjmů se přitom
započítávají i nepeněžní benefity. Kromě toho se zrušilo i zastropování zdravotního
pojištění. Obě změny budou platit v letech 2013 až 2015.
V případě, že osoby samostatně výdělečně činné uplatní v daňovém přiznání k dani
z příjmů výdajový paušál, nebudou moci již využít slevu na vyživovanou manželku
či manžela ani slevu na dítě.
Pracující důchodci si nebudou moci v letech 2013 až 2015 odečítat slevu na poplatníka,
která momentálně činí 24 840 Kč.
Zdravotnictví se dále potýkalo s nedostatkem peněz. Zdravotní pojišťovny
proto navrhly, aby se omezil počet lůžek akutní péče. Zdravotnická zařízení dostaly
na úhradách péče o pacienty reálně o 8 až 10 % méně než v roce 2012, což se projevilo
na úrovni péče.
Od půlky ledna začal platit takzvaný holandský model, který veškerou zodpovědnost
za řízení auta převádí na majitele vozu. Již se nebude moci člověk vymlouvat na osobu
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blízkou. V případě, kdy bude s vozem spáchán přestupek, pokutu bude platit vždy jeho
majitel. Tedy pokud pravého řidiče neudá. A to je opět slabinou celého systému.
Pokud totiž motorista označí za řidiče nějakého svého fiktivního známého z ciziny,
nejlépe z mimoevropské země, úřady jej nemají šanci dohledat.
Zpřísnění zákona nastalo u řízení nejsilnějších motorek (skupina A nad 35 kW).
Kdo nemá zkušenosti s řízením motocyklu, sedne si na takto silnou „mašinu“ nejdříve
ve 24 letech. Pakliže bude mít zkušenosti v nižší skupině (A2), usedne za řídítka
už ve dvaceti letech.
Ministerstvo školství dovolilo, aby se od září mohlo místo psacího písma vyučovat
písmo Comenia skript (jednoduché, moderní a praktické písmo, které odráží
individuální tendence každého žáka. Ten si tak může přizpůsobit písmo svým
potřebám). Nový způsob psaní se ověřoval od září 2010. Školy, které budou chtít
novinku vyučovat, musí ale napřed získat souhlas rodičů žáků.
(Zdroj: časopis Týden, prosinec 2012; Aktuálně.cz)

1.3 Historicky první volby prezidenta České republiky
V pátek a v sobotu 11. a 12. ledna se uskutečnila historicky první přímá volba Prezidenta
České republiky. Do poslední chvíle se nevědělo, zda se opravdu půjde ve výše zmiňované
termíny volit, důvodem byla stížnost, kterou podal k Ústavnímu soudu jeden z kandidátů na
prezidenta, senátor Tomio Okamura. Toho do voleb nepustilo Ministerstvo vnitra, protože
neshromáždil dostatek platných podpisů občanů.
Kandidátů na prezidenta České republiky bylo mnoho, někteří nezískali potřebnou podporu
občanů, poslanců a senátorů, jiní byli vyřazení pro nepravost podpisů
Příloha 1-1: Rozdělení kandidátu do skupin dle toho, zda získali potřebnou podporu občanů,
poslanců a senátorů, nebo ne.
První kolo volby předčilo očekávání v počtu voličů, celkem byla účast 61,3 %. Tabulka níže
ukazuje, jak jednotliví kandidáti dopadli. Nejvíce hlasů získal Miloš Zeman, kterého volili
voliči především na Moravě, druhé místo obsadil Karel Schwarzenberg, který měl jasnou
voličskou základnu v Praze a v Čechách.
Druhé kolo voleb proběhlo ve dnech 25. a 26. ledna 2013, účast byla nižší než v prvním kole.
V tomto kole si občané zvolili nového prezidenta – Miloše Zemana, který měl
cca o 500 000 hlasů více než Karel Schwarzenberg.
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(Zdroj: Český statistický úřad)

Miloš Zeman vystřídal v březnu ve funkci prezidenta ČR Václava Klause.
Prezident Zeman přednesl svůj historický první prezidentský projev, tzv. inaugurační, v pátek
8. března 2013.
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2 POHYB OBYVATELSTVA, ŽIVOT LIDÍ
2.1 Statistika obyvatel














Prvním občánkem narozeným v roce 2013 se stal Matyas Šenkár, který se narodil
2. ledna. 2013 v Krnovské porodnici.
Posledním občánkem narozeným v letošním roce je Jakub Ušela, narozen přímo
na Silvestra (31. prosince 2013).
Nejstarší občanka města paní Josefa Blisová oslavila ve středu 21. srpna 2013 krásné
100. narozeniny. K narozeninám jí přišly popřát osobně paní starostka Helena Kudelová
s kolegyněmi paní Podešvovou a paní Musilovou, byla jí předána kytice, dort a dárkový
balíček s dobrotami. Ke gratulaci se také připojili zástupci Police ČR v čele s panem
Janákem a také paní Ondrová za Okresní správu sociálního zabezpečení, která předala
dopis ministra práce a sociálních věci. Ve všech gratulacích nechybělo přání pevného
zdraví. Bohužel o necelý měsíc později paní Blisová zemřela (8. září 2013).
Nejstarší občankou města se stala po smrti paní Blisové paní Ludmila Sléhová, narozena
2. července 1915. V pořadí druhou nejstarší obyvatelkou byla paní Irena Krejčířová
(95 let).
Z mužů byl nejstarším obyvatelem pan Květoslav Čech (91 let) a následoval
ho pan Oldřich Honek (90 let).
Vítání občánků proběhlo ve třech termínech, celkem bylo pozváno 53 dětí, vítání
se zúčastnilo 50 dětí.
K 1. lednu 2013 mělo město 5 521 obyvatel, z toho 2 689 mužů a 2 832 žen.
K 31. prosinci 2013 klesl počet obyvatel na 5 502, z toho 2 682 mužů a 2 820 žen,
ve věku:
 745 obyvatel
 3 707 obyvatel
 65+1 050 obyvatel
Dne 9. 11. 2013 oslavili diamantovou svatbu Vlastimil a Jarmila Duškovi, kteří uzavřeli
sňatek dne 7. 11. 1953 v Nesuchyni.
V roce 2013 se uskutečnilo 5 církevních sňatků.

(Zdroj: podklady zaslala matrikářka Bc. Dagmar Podešvová)

10

Pohyb obyvatelstva
Stav
1. 1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Stav
31. 12.

Rok 2011

5 561

53

45

95

94

5 570

Rok 2012

5 570

35

66

86

104

5 521

Rok 2013

5 521

66

64

99

120

5 502

(Zdroj: 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 2011

22

11

16

Rok 2012

19

11

22

Rok 2013

12

11

21

(Zdroj: Český statistický úřad – Databáze demografických údajů za obce ČR)

2.2 Významná výročí města

















1623 – velká zima a hlad, lidé mrzli na ulicích.
1633 – mor a cholera si vyžádaly spousty lidských životů.
1743 – velmi mírný a úrodný rok.
1748 – obrovská hejna kobylek zničila veškerou úrodu na polích.
1768 – velké povodně.
1773 – zima bez sněhu, po Novém roce po tři týdny pršelo.
1778 – ve městě střídavě rakouské a pruské vojsko.
1818 – od června nebývalá vedra; Vrbno pod Pradědem čítalo 170 domů s 1272
obyvateli;
Ve dvojtřídní škole bylo v zimním období 145 dětí.
1828 – podnikatelé Weiss a Rössler založili továrnu na výrobu nití (dnešní Odetka, a.s.)
1858 – třeskuté mrazy, suché jaro, nedostatek píce pro dobytek, který hynul hladem;
17. května – zahájená výuka na dívčí škole (dnešní školní budova gymnázia)
1868 – velmi mírný a úrodný rok
1878 – založená „Císařsko-královská“ odborná škola na zpracování dřeva. Roku 1902
byla zavřená.
1883 – otevřená továrna na zpracování juty.
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1903 – 11. července – povodeň, jaká dosud nepamatována. Zničena sklárna, zbořeny
všechny mosty (mimo mnichovského).
1918 – 19. října zemřelo sedm obyvatel na španělskou chřipku.
1938 – budování pevnůstek v okolí; ve volbách zvítězila sudetoněmecká strana,
a proto do města přišla německá policie a 7. října obsadila město německá armáda.
Městem projížděl Hitler spolu s Göringem a zfanatizovaný dav je nadšeně vítal.
Celé bruntálské panství bylo zabaveno Řádu německých rytířů Hitlerem.
1943 – únor – z dívčí školy se stal vojenský lazaret; 17. července – bombardování
města, několik lehčích bomb bylo svrženo na Bezručovu ulici.
1958 – k JZD ve Vrbně připojeno JZD Karlovice a JZD Mnichov.
1968 – v srpnu do kraje přišla sovětská armáda.
1983 – stavba školního pavilonu, v němž byla výuka zahájena školním rokem
1985/1986. Plynofikace některých závodů.
1988 – dokončena výstavba dvou lyžařských vleků nad školou v přírodě.

(Zdroj: Rašťáková: Historie Vrbna pod Pradědem, Hlávka: Historie Vrbenska, internet)

2.3 Významné osobnosti Vrbna
Vlastimil Dušek (*8. dubna. 1930)
Amatérsky spisovatel, básník a hudebník se narodil 8. 4. 1930 ve Cvrčovicích (okres Kladno).
Vyučil se strojním zámečníkem, vyšší odbornou školu průmyslovou absolvoval v Kladně. Jako
amatérský hudebník hrál v obci Nesuchyně, kde se seznámil se svoji manželkou Jarmilou, se
kterou oslavil tento rok krásnou diamantovou svatbu. Po základní vojenské službě pracoval
pan Dušek jako technicko-hospodářský pracovník ve šroubárně. Paní Dušková byla
v domácnosti,
avšak
pracovala
v JZD
Nesuchyně.
V roce
1957
se manželům narodila dcera Jitka a téměř o dva roky později dcera Hana. V roce 1962 se
rodina přestěhovala do Žatce, kde dcery postupně začaly chodit do základní školy. Později
pak obě vystudovaly Průmyslovou školu v Mostě.
Když se u paní Jarmily začaly více projevovat srdeční potíže, způsobené především
zhoršeným ovzduším v Žatci, zapříčiněné stavbou tepelných elektráren, byla jí doporučena
změna prostředí. Jelikož v té době žila dcera Jitka s manželem v Karlovicích u Vrbna
pod Pradědem, pobyla zde paní Duškova zhruba tři měsíce a její zdravotní stav se podstatně
zlepšil. Z tohoto důvodů bylo manželům doporučeno, aby se přestěhovali. Ačkoliv v dané
době pracoval pan Vlastimil ve Šroubárně v Žatci na významné vedoucí pozici, snažil se najít
nové pracovní místo v této oblasti. V roce 1983 se manželé přestěhovali do Jeseníku,
kde pan Dušek pracoval u RD Jeseník na závodě Ocelové stavby jako vedoucí zásobování.
Ačkoliv v roce 1990 vstoupil do důchodu, pracoval v závodě dále až do následujícího roku.
V roce 1991 vyměnili manželé byt a přestěhovali se z Jeseníku do Vrbna pod Pradědem.

12

V důchodu se pan Dušek zaměřil na svoji zálibu z mládí a začal opět psát básně
a veršovat pověsti. K prvním pokusům o úpravu a zveršování známých pověstí se dostal v září
2004, když Městská knihovna ve Vrbně pod Pradědem vyhlásila soutěž pro školní mládež
na grafické ztvárnění určitých pověstí. Jelikož měl pan Dušek pocit, že by pověsti
ve veršované podobě vyzněly lépe, byl vybídnut, aby se o to pokusil, a tak vznikla první
zveršovaná pověst s názvem Vřesová studánka. Od té doby zveršoval pan Dušek i jiné
pověsti, později přidal svou vlastní tvorbu. Současně začal více v básních a epigramech
vyjadřovat vlastní pocity. (Zdroj: podklady pana Vlastimila Duška).
Příloha 2-1: Ukázka z literárních prací pana Duška.

(Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, prosinec 2013)

Zdeněk Hlávka st. (*18. září 1944 – †18. července 2013)
Pracovitý člověk, vzorný otec rodiny, zanícený amatérský historik
a nadšenec místní historie, který se historii zabýval řadu let a
zajímal se zejména o blízké okolí Vrbna pod Pradědem. Nadšení,
se kterým se věnoval historií, zúročil ve své práci, kterou po léta,
když
už
byl
na
zaslouženém
odpočinku,
tvořil
a nezištně dal k dispozici na webových stránkách „Z Historie
Vrbna pod Pradědem – Würbenthal a okolí“.
Zdeněk Hlávka se narodil 18. září 1944 v Drnovicích.
Při osídlování pohraničí se v roce 1948 přistěhoval s matkou
a otčímem do Železné. Obecnou školu absolvoval v Železné, ve Vrbně potom studoval
na Měšťanské škole. V Bruntále se vyučil zedníkem. Po základní vojenské službě se
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v roce 1965 oženil s Brigitou Grimmovou, měli spolu 8 dětí. Pracoval v dělnických profesích,
jako lesní dělník, ale především byl zručným zedníkem.
Zemřel 18. července 2013, ve věku nedožitých 69 let. (Zdroj: podklady rodiny, které zajistil
a zaslal Jaroslav Ondryhal, pokračovatel webových stránek; foto: staženo z výše jmenovaných
stránek).

Ing. Emil Pela (*21. dubna 1942 - †14.dubna 2013)
Člen Zastupitelstva Města Vrbna pod Pradědem za volební stranu ODS a předseda finančního
výboru zemřel náhle v neděli 14. dubna 2013 ve věku nedožitých 71 let.
Tím odešel nesmírně pracovitý člověk, který se těšil důvěře mnoha občanů našeho města
i svých kolegů zastupitelů či bývalých spolupracovníků, sousedů a přátel.
Emil Pela se narodil 21. dubna 1942, do Vrbna pod Pradědem přišel
po ukončení studií v 60. letech na umístěnku. Nastoupil do rozvíjejícího
se plastikářského podniku Lisovny nových hmot, do konstrukce na úseku
technického rozvoje. Řadu let v oddělení automatizace a mechanizace
rozvíjel technologická zařízení pro výrobu a montáž. Z postu člena týmu
se postupně vypracoval do řídících funkcí. Později působil ve funkci
ředitele závodu na výrobu nití – dnešní Odetky, posléze pracoval opět
v plastikářském průmyslu. Od března 2001 do prosince 2006 byl členem
dozorčí rady ve společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.
Ani v důchodovém věku neuměl ubrat z mnoha svých aktivit a zájmů, svou odbornost zúročil
například jako soudní znalec. Aktivně se zajímal o veřejné dění ve městě, v naší zemi
i ve světě. Rád sportoval, měl rád tenis i lyže, spolupořádal nejrůznější sportovní akce
pro veřejnost. (Zdroj: Zpravodaj č. 5/2013 a webové stránky města Vrbno pod Pradědem)

Jitka Stiborová (*1941 – †2013)
Mezi výrazné osobnosti Vrbenska patřila Jitka Stiborová, rozená
Stará, která se díky svým sportovním výsledkům zapsala
i do historie ČR. Celý život sportovala a v tréninku byla samouk.
Dorostenecké úspěchy v běhu na lyžích později nahradila vítězstvím
v biatlonu, který se tehdy nazýval Sokolovský závod branné
zdatnosti. První vítězství v biatlonu se dostavilo v roce 1967,
na Slovensku se stala mistryní republiky. Vítězná série trvala
až do roku 1975, to už byla držitelkou mistrovské třídy a poté pět let
i československou reprezentantkou. Na olympiádu se nikdy
nedostala kvůli tomu, že biatlon se mezi olympijské disciplíny dostal až po skončení její
kariéry v roce 1997. Ocenění si přivezla i z Polska nebo dřívějšího NDR.
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I ve vyšším věku ráda závodila v orientačním běhu a oddávala se turistice. Ke sportu vedli
Jitku Stiborovou rodiče, Sokolové. Otec pocházel od Nového Města na Moravě, významného
lyžařského střediska, a v této lyžařské Mekce hodně sportoval. Po skončení druhé světové
války odešla rodina do Ondřejovic, táta pohraničník brával dceru často
na lyžařskou obchůzku s sebou okolo hranice s Polskem. A to byla ta nejlepší škola.
Jitka Stiborová vystudovala zdravotnickou školu v Šumperku. Měla ráda pořádek
a se svojí rodinou nechyběla na žádné městské akci. Mezi lidmi byla oblíbená a její veselá
povaha povzbuzovala. Aktivně pracovala v nejrůznějších místních organizacích, vždy a všude
obětavě a spolehlivě. (Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník; Informační portál Studio STA, Zpravodaj
č.3/2013)

Eva Vacková (*14. května 1940 v Prostějově - †16. května 2013 ve Vrbně pod Pradědem)
Eva Vacková, rozená Ustrnulová, byla učitelka, zakladatelka a dlouholetá dirigentka
Pěveckého sboru města Vrbna. Po škole nastoupila jako učitelka nejprve v Kunově,
poté působila v Karlovicích a nakonec získala místo ve Vrbně pod Pradědem.
Hned po revoluci byla první místostarostkou (starostou byl Ing. Zdeněk Babka), po ukončení
volebního období se vrátila zpět do školy.
Před dvaačtyřiceti lety, při příležitosti oslav Dne učitelů, dostala
za úkol sestavit program k oslavám. S několika kolegy tedy
nacvičila tři sborové skladby, které měly obrovský úspěch,
a tak vznikl v roce 1971 Smíšený pěvecký sbor vrbenských učitelů
a paní Vacková se stala jeho první dirigentkou.
Byla to paní dirigentka přísná, pod jejím vedením se sbor dostal
na přední místo mezi českými sbory a dosáhl
i významných úspěchů v zahraničí. Zároveň to ale byla přívětivá
a milá kamarádka s velkým srdcem, se smyslem pro humor, která sbor i přes značný věkový
rozdíl mezi členy perfektně stmelila a vytvořila skvělou partu lidí, kterou jí nejeden sbormistr
záviděl. V prosinci roku 1995 založila Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek ZŠ Vrbno.
Jako dirigentka sborů působila paní Vacková dlouhých třicet let, v roce 2001 se rozhodla být
babičkou na plný úvazek a odešla k dceři do Lucemburska. Zemřela v květnu 2013 ve Vrbně
pod Pradědem. (Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, červen 2013; za PSMV Remešová Marie a Janků
Hana)

Johann Karl Nestler (*16.
†9. července 1842 v Olomouci)

prosince

1783

ve

Vrbně

pod

Pradědem

Tento rok uplynulo 230 let od narození významného rodáka, výzkumníka na poli šlechtění
zvířat a rostlin Prof. Dr. Phil. Johanna Karla Nestlera. Narodil se 16. prosince 1783 ve Vrbně
pod Pradědem a zemřel 9. července 1842 v Olomouci. Byl profesor polního hospodářství
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a přírodní historie na Filosofické fakultě olomoucké univerzity, děkan této fakulty a rektor
univerzity a jeden z nestorů české vědy o polním hospodářství.
Nestler studoval v letech 1800-1806 filosofii, teologii a právo na olomouckém akademickém
lyceu. V letech 1806-1812 byl vychovatelem v Starém Hobzi a vletech
1812–1818 ředitelem gymnaziálního institutu v Klafterbrunnu (Dolní Rakousy).
V letech 1818-1820 absolvoval odborné vzdělání v polním hospodářství, v letech 1820–1821
pak studoval polní hospodářství na Vídeňské univerzitě.
V rámci výuky v Olomouci Nestler zařadil zvláštní sekci věnovanou vědeckému šlechtění
zvířat a plodin. Hlavní důraz kladl na historii šlechtění ovcí s cílem zlepšit produkci vlny. Snažil
se také vysvětlit, jak příroda produkuje nové druhy zvířat a rostlin skrz síly mimo kontrolu
člověka a jak šlechtitelé kontrolují reprodukci a změny skrz příbuzenské křížení
a mezidruhové křížení s cílem zvýšit produkci. Nestler chtěl objasnit genetickou historii.
Využíval k tomu i výzkum záznamů o předcích nejlépe šlechtěných zvířat, který nazýval
vývojovou historii. Podle některých autorů ovlivnil pozdější práci Gregora Johanna Mendela.
(Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbneska, text připravila Hana Janků).

2.4 Ostatní
Díky prezidentské amnestii bylo na Vrbensku (Široká Niva, Karlovice, Vrbno pod Pradědem)
propuštěno 9 osob (Zdroj: Úřad práce ČR).
„Vrbeňáci“ reprezentovali Českou republiku v okolí lotyšského městečka Madona,
kde se konalo Mistrovství Evropy dorostu, Mistrovství světa juniorů a Mistrovství Evropy
dospělých v lyžařském orientačním běhu. Mezi reprezentanty České republiky patřila i trojice
vrbenských studentů gymnázia a členů SK při Gymnáziu: dorostenec Vojtěch Matuš
a juniorky Jana Jančová a Ewa Haltof. V kategorii dorostenců si při své premiérové účasti
na mezinárodní akci Vojta připsal 38., 33. a 30. místo. Jana vybojovala 40. a 35. místo.
Ewa, jako nejzkušenější z vrbenské výpravy, získala v závodech jednotlivců 31., 27. a 23.
místo, v závodě tříčlenných štafet se pak se svými kolegyněmi postavila na velkou bednu díky
6. místu. (Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, březen 2013, za SK při Gymnázium Richard Klech)
Vrbenská firma získala ocenění za přínos české ekonomice v podobě pamětního listu
a symbolické slánky. Zástupci firmy DŘEVOVÝROBA PRADĚD Ing. Ondřej Poštulka se svou
dcerou Alexandrou převzali toto ocenění z rukou předsedkyně Miroslavy Němcové na půdě
Poslanecké sněmovny, kam byli pozvání na setkání nazvané „Živnostníci a rodinné firmy – sůl
české ekonomiky“. Ačkoliv se jedná o vrbenského podnikatele, vhodné prostory pro výrobu
a sklad řeziva našel v Bruntále na Krnovské ulici, kde začínal své podnikání v jedné hale
se třemi zaměstnanci. V současnosti zaměstnává 20 osob a podnik se rozrostl o areál
se dvěma výrobními a dvěma skladovacími halami na 30 000 m2 plochy. V posledních letech
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společnost investuje do nového strojního vybavení a moderních technologií a rozšiřuje
nabízený sortiment. (Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, duben 2013)
Již 3 roky mohli návštěvnicí na svých toulkách přírodou Jeseníků narazit na cedulky
s QR kódy, ze kterých si pomocí chytrého mobilu mohou přečíst zajímavosti o místě, kde se
nacházejí. V letech 2012–2013 Actaea – společnost pro přírodu a krajinu v rámci projektu
Jeseníky v mobilu doplňovala zastavení zejména na zajímavých místech v obcích v Jeseníkách
a okolí. Do přípravy zastavení byly zapojeny děti ze základních škol – ZŠ a MŠ Karlovice,
Sportovní gymnázium Vrbno pod Pradědem, ZŠ Krnov, ZŠ Bruntál, ZŠ Město Albrechtice,
ZŠ Andělská Hora. Děti se naučily pracovat s mobilními telefony, číst a vyhledávat informace,
ale také zastavení ve svém městě a okolí aktivně tvořily.
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Bruntále ocenil 22. listopadu 2013 v Audienčním
sále Zámku Bruntál na slavnostním setkání bezpříspěvkových dárců krve nové nositele
Stříbrných a Zlatých medailí prof. MUDr. Jana Jánského za Zlatých křížů 3. třídy. Z našeho
města a okolí byli ocenění:
 Bronzovou medaili prof. MUDr. Jana Jánského – za 10 bezplatných odběrů krve:

Novotný Jan, Stiborová Monika, Štolba Dalibor (Ludvíkov)
 Stříbrnou medaili prof. MUDr. Jana Jánského – za 20 bezplatných odběrů krve:

Chalupa Ondřej, Ing. Ušela Antonín, Doleželová Zdeňka, Petráš Rudolf, Režnar Jaroslav
(Karlovice)
 Zlatou medailí prof. MUDr. Jana Jánského – za 40 bezplatných odběrů krve:

Matušek Josef, Bc. Pavlíček Jindřich, Krystalovič Pavel
 Zlatý kříž Červeného kříže 3. třídy za 80 bezplatných odběrů krve obdržel Purzitidis
Nikolas.
Dne 28. listopadu 2013 se v Kompresorovně LANDEK PARKU uskutečnilo slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže „O keramickou popelnici“, ve které obce a města Moravskoslezského kraje
soutěžily ve výtěžnosti separovaného odpadu na jednoho obyvatele. Hodnotila se výtěžnost
třídění papíru, plastu, skla a nápojového kartonu. Soutěž pořádala autorizovaná obalová
společnost
EKO-KOM,
a.s.
ve
spolupráci s Moravskoslezským krajem
.Obce byly rozděleny do dvou
velikostních kategorií – do 4 000
obyvatel a nad 4 000 obyvatel. Město
Vrbno pod Pradědem v kategorii nad
4 000 obyvatel obsadilo 6. místo,
cenu, a to keramickou popelnici,
převzala vedoucí majetkoprávního
odboru Ing. Iveta Pešatová.
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3 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
3.1 Rada a Zastupitelstvo města







Složení Zastupitelstva se změnilo ve dvou osobách, zemřel Ing. Emil Pela (ODS), jehož
místo obsadil Ing. Marian Hvorecký (ODS), a z funkce odstoupila Monika Ševčíková
(NK), kterou nahradila na jednání dne 27. 6. 2013 Dagmar Demelová (NK).
Složení rady se nezměnilo.
Ke změně došlo ve finančním výboru, jehož předseda zemřel. Ing. Emil Pela byl
nahrazen Ing. Marianem Hvoreckým.
Příloha: Složení Rady města a Zastupitelstva města.
Příloha: Účast zastupitelů na jednotlivých zasedáních.

Rada města
Poprvé se v letošním roce radní sešli u příležitosti 42. schůze, konané dne 2. ledna 2013, při
které došlo ke zrušení zadávacího řízení „Revitalizace městské zeleně“ vyhlášené
14. 12. prosince a současně se radní shodli na vyhlášení nového zadávacího řízení na akci
„Revitalizace městské zeleně“.
Na 43. schůzi, konané dne 17. ledna, radní schválili rozpis rozpočtu na rok 2013
v podrobném členění. Dále souhlasili s vyhlášením grantů města na rok 2013 pro oblast
kultury a sportu, schválili pravidla pro udělování těchto grantů a jmenovali členy komise
pro posouzení a výběr projektů (Ing. Miloš Lasota, Ing. Pavla Müllerová, Ota Slovík,
Mgr. Ivana Odstrčilová a Ivan Hába).
Dne 31. ledna zasedla rada města při příležitosti 44. schůze, na které vzala na vědomí
zpracování kroniky města za rok 2011, přičemž stanovila dvouměsíční lhůtu
k připomínkování a případnému doplnění kroniky. Odsouhlasila dotaci ve výši 50 000 Kč
na poskytování služeb OPEN HOUSE na území města Vrbna pod Pradědem na rok 2013
pro drogově závislé a osoby ohrožené závislostí. Současně Rada odsouhlasila příspěvek
ve výši 10 000 Kč na činnost Občanského sdružení Praděd. Odsouhlasila poskytnutí dotace ve
výši 4 000 Kč na výdaje spojené se zakoupením odměn pro nejlepší sportovce. Dále rada
odsouhlasila umístění stavby SINGLETRACK VRBENSKO-BIKETRAILS Vrbno pod Pradědem
a přestavbu objektu Penzion Vrbno (Nádražní 228, Vrbno pod Pradědem) tak, že v objektu
vznikne 8 podporovaných bytů dle podmínek stanovených Ministerstvem pro místní rozvoj.
Na své 45. schůzi, konané dne 21. února, rozhodovali členové Rady především
o finančních příspěvcích pro několik organizací. Odsouhlasili poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 50 000 Kč společnosti HELP-IN o.p.s, Bruntál, na zajištění pečovatelské služby;
pro Slezskou diakonii, středisko ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení, uvolnili 2 000 Kč,
Středisku rané péče SPRP Ostrava poskytli finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč. Dále uvolnili
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10 000 Kč za účelem nákupu 3 hodnotných cen do tomboly na ples města a vzali na vědomí
několik žádostí o poskytnutí dotace ať již na nákup pomůcek či organizací akcí v roce 2013.
Současně odsouhlasili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč pro občany
postižené výbuchem panelového domu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dále Rada rozhodla
o uzavření smlouvy na provozování veřejných WC s TJ Sokol. Schválila bezúplatný převod
majetku – vyprošťovací zařízení – agregát pro pohon a hydraulické nůžky LS 200B
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Vrbno pod Pradědem v rámci zabezpečení
požární ochrany a integrovaného záchranného systému. Dále Rada rozhodla u uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se podzemních inženýrských sítí
vedených v pozemcích města, ve věci objektu bobové dráhy ve Vrbně pod Pradědem.
Rada také rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v objektu
MŠ Jesenická č.p. 488 ve Vrbně pod Pradědem.
Dne 14. března zasedli Radní po 46. a schválili poskytnutí finančního příspěvku
10 500 Kč z rozpočtu města na financování sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi –
Rodinná asistence – v roce 2013 obecně prospěšné společnosti HELP-IN Bruntál.
Rada rozhodla o přidělení grantů města v roce 2013 zaměřené na oblast kultury a sportu.
Členové Rady se sešli 3. dubna na 47. schůzi, na které projednali a odsouhlasili pořízení 660
ks kompostérů do domácností v rodinných domech za účelem snížení objemu biologického
odpadu v komunálním odpadu.
Na 48. schůzi, konané 11. dubna, Rada schválila přijetí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu MSK pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných
hasičů ve výši 250 000 Kč. Rada schválila návrh rozpočtových změn č. 1/2013. Členové Rady
souhlasili s umístěním a realizací stavby „Novostavba Domova pro osoby se zdravotním
postižením ve Vrbně pod Pradědem“ na částech pozemku parc. č. 430 zast. plocha a nádvoří
a pozemku parc. č. 436 zahrada, současně rozhodla o zřízení věcného břemene k části
pozemku parc. 419 ostatní plocha, spočívající v právu umístění a provozování vodovodní
přípojky, přípojky jednotné kanalizace a plynovodní přípojky a zároveň odsouhlasila zřízení
věcného břemene, spočívající v právu umístění a provozování stavby sjezdu v rámci stavby.
Rada města schválila pronájem části nebytových prostor o výměře 79 m2 – 4 místnosti
včetně sociální zařízení – v objektu MŠ Jesenická č.p. 488 ve Vrbně pod Pradědem za účelem
ambulance dětského lékaře MUDr. Miroslava Schuberta. Dále radní rozhodli o poskytnutí
daru ve výši 12 000 Kč Policii ČR.
Ze 49. schůze, konané 2. května, vzala Rada na vědomí Výroční zprávu o provozu vodovodu
a kanalizace. Projednala žádost fyzické osoby Naděždy Klíčové o souhlas
s uložením zeminy na uložišti u lomu v Mnichově a rozhodla, že na úložiště u lomu bude
umožněno všem podnikatelským subjektům ukládání zeminy za poplatek ve výši 50 Kč/t.
Dne 23. května se konala 50. schůze Rady města, na které vzala Rada na vědomí výroční
zprávy Střediska kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem a výroční zprávu Domova
pro seniory. Dále vzala mimo jiné na vědomí uzavření provozu MŠ Jesenická a MŠ Ve Svahu.
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Vyhlásila záměr na pronájem nebytových prostor v areálu VRSAN na ul. Jesenická
ve Vrbně pod Pradědem.
Na 51. schůzi, konané 13. června, schválila Rada města poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu města Poradně rané péče MATANA ve výši 5 000 Kč. Vzala na vědomí zprávu
auditora o ověření účetní závěrky za rok 2012 ve společnosti TEPLO VRBNO s.r.o.
a TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. Rada odsouhlasila konání dětského letního tábora
Campanula v lokalitě Beránkovy pily ve 4 turnusech.
Dne 11. července se uskutečnila 52. schůze Rady města, na které radní schválili přijetí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti
jednotky Sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 100 000 Kč. Dále Rada odsouhlasila
umístění 5 ks kontejnerů na dobu určitou 1 rok na použitý textil, obuv, hračky na území
města. Radní rozhodli o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
MSK na akci „Obnova kanalizační sítě na ulici Jiráskově ve Vrbně p. P“. Dále Rada schválila
provedení generální opravy křížení teplovodu a propadlé vozovky na ul. Sadová a zakázku
přidělila firmě Naděžda Klíčová. Rada rozhodla o uzavření mandátní smlouvy na výkon
zadavatelské činnosti mezi Městem Vrbno pod Pradědem a RECTE.CZ, s.r.o. Ostrava v rámci
akce „Revitalizace městské zeleně“ a „3. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan“.
V rámci 53. schůze, konané 1. srpna, radní odsouhlasili umístění 2 ks dodatkového
dopravního značení (Výjezd rychlé lékařské záchranné služby) na sloupech veřejného
osvětlení umístěné na pozemku p.č. 1200/1 na Nádražní ulici u objektu výjezdové stanice.
Dále bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o dílo mezi městem a Regionální poradenskou
agenturou s.r.o. Brno na provedení veřejné zakázky „Zkvalitnění nakládání s odpady
ve městě Vrbno pod Pradědem“. Radní zrušili výběrové řízení na akci „Úprava prostranství
v Železné“ a zrušili poptávku na opravu střechy u bytových domů 510, 511 a 512
na nám. Sv. Michala, současně vyhlásili poptávku na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Oprava střech u bytových domů 510, 511, 512 na nám. Sv. Michala.
Na 54. schůzi Rady města, dne 14. srpna, byla zrušena, na základě projednání písemných
záznamů o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
„Opravy MK ve Vrbně pod Pradědem 2013“, veřejná zakázka malého rozsahu, a to v celém
vyhlášeném záměru. Radní projednali možnosti opravy střešního pláště na stávajícím objektu
smuteční síně a souhlasili se zpracováním koncepčního řešení této opravy s potřebnými
detaily u Atelieru DEK TRADE.
Dne 22. srpna zasedli radní na 55. schůzi a rozhodli o prodloužení pronájmu nebytových
prostor v areálu bývalého Vrsanu firmě ATQ, s.r.o. Vrbno pod Pradědem do 30. června 2014.
Dále bylo rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR na akci „Úprava prostranství v Železné“. Radní schválili uzavření smlouvy
o dílo mezi městem a firmou Naděžda Klíčová, Mnichov, na provedení opravy teplovodu
na ul. Sadová 406, 410, 411, Vrbno pod Pradědem. Dále bylo rozhodnuto, na základě
předloženého protokolu, o přidělení zakázky na dodávku plastových oken pro bytové domy
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nám. Svatého Michala 509 až 511 společnosti RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec.
Na základě předloženého protokolu bylo rozhodnuto o přidělení zakázky na zateplení
štítových stěn bytových domů na ulici Ve Svahu společnosti Zdeněk Holomek, Klášterní 73,
Vidnava. Rada města po projednání nabídek na opravu střechy Technických služeb rozhodla
o přidělení zakázky firmě Josef Foltýn, Karlovice 334. Radní také rozhodli uzavřít rámcovou
smlouvu
na
provádění
exekucí
mezi
městem
Vrbno
pod
Pradědem
a JUDr. Antonínem Dohnalem, Jeseník. Rada projednala stížnost na způsob provádění prací
při realizaci nových chodníků na vrbenském hřbitově a odsouhlasila návrh odpovědi.
Současně byla stížnost a odpověď na ni uveřejněna na webových stránkách města.
Na 56. schůzi Rady města, konané 30. srpna, bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo
na čistění místních komunikací s TECHNICKÝMI SLUŽBAMI VRBNO, s.r.o.
Na 57. schůzi, konané 12. září, odsouhlasili radní realizaci opravy chodníku a schodiště na ul.
Školní a odsouhlasili firmu Jaroslav Liďák, průmyslové podlahy, Staré Hamry 233.
Dále projednali a schválili předložený „Plán zimní údržby místních komunikací“ pro zimní
období 2013-2014. Současně byl projednán návrh smlouvy o právu provést stavbu –
prodloužení lyžařského vleku Vysoká a Rada rozhodla tuto smlouvu mezi městem a KARETOU
s.r.o., Bruntál uzavřít. Dále byla projednána a odsouhlasena nabídka VZMR3
na „Opravu ocelové lávky přes řeku Střední Opava“ včetně zpevněných ploch v lokalitě
Železná a „Opravy MK 2013“, také bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy o dílo s firmou
PREFA na opravu střešního pláště na objektu smuteční síně ve Vrbně pod Pradědem.
Rada města se rozhodla uzavřít smlouvu s firmou Okrasné zahrady arboristika s.r.o., 549 37
Žďárky 69 na „Revitalizaci městské zeleně“ a v rámci „Úprava prostranství v Železné“
se rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na sadové úpravy s firmou Ing. Milada Tošková
„Omoorika“, Melč. Pro projekt „Přírodní zahrada v MŠ Jesenicka“ byla uzavřená mandátní
smlouva s firmou INNOVA Int. s.r.o., Tyršova 1832/9, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
na zabezpečení výkonu zadavatelských činností v souvislosti s výběrovým řízením pro tento
projekt.
Rada na své 58. schůzi, konané 25. září, zrušila veřejnou zakázku na dodávky v rámci akce
„Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem“ a současně souhlasila
s vyhlášením výzvy k předložení nabídek na dodávku v rámci této akce. Bylo rozhodnuto
o uzavření smlouvy o poskytování služeb s firmou Regionální poradenská agentura s.r.o.,
Brno na organizaci výběrového řízení.
V rámci 59. schůze Rady města, konané 10. října, bylo schváleno přijetí neinvestiční dotace z
Moravskoslezského kraje na pokrytí mimořádných výdajů jednotky SDH Vrbno pod
Pradědem v Krnově ve výši 168 800 Kč a přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK
pro rok 2013 na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů v celkové
výši 95 300 Kč. Radní schválili návrh rozpisu rozpočtových změn č. 3/2013 a současně vzali
na vědomí přípravu rozpočtu na rok 2014. Dále Rada souhlasila s konáním cyklokrosového
3

VZMR = Veřejná zakázka malého rozsahu

21

závodu „Černá Opava 2013“ dne 19. října. 2013 v Mnichově na dráze BMX. Rada města
rozhodla o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na akci „Méně známé atraktivity ve Vrbně“. Dále Rada města
rozhodla o uzavření smlouvy na stavební práce v rámci akce „Úprava prostranství v Železné“
s firmou René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26. Dále bylo rozhodnuto o uzavření Smlouvy
o poskytování odborných služeb na akci „Zateplení a výměna výplní otvorů na objektu MěÚ“
s firmou AXIOM engineering s.r.o., Pardubice. Po projednání se radní rozhodli o uzavření
smlouvy o dílo na „Rekonstrukci městského kamerového systému“ s firmou
Ing. Lukáš Šulkovský, se sídlem M. Alše 387, Vrbno pod Pradědem.
Rada města, na své 60. schůzi, konané 15. října, rozhodla o uzavření kupní smlouvy
s firmou JELÍNEK-TRADING spol. s.r.o. Zlín na kompostéry a štěpkovač pro město
Vrbno pod Pradědem.
Na své 61. schůzi, konané 30. října, zrušila Rada veřejnou zakázku malého rozsahu
na akci „Obnova kanalizační sítě na ul. Jiráskově ve Vrbně pod Pradědem“ z důvodu čerpání
dotace z Moravskoslezského kraje a přípravy inženýrských sítí ke stavbě
„Novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením“, jejímž investorem
je Moravskoslezský kraj. Obnova kanalizační sítě na ulici Jiráskově byla objednána u firmy
AQUAstop, v.o.s. Bruntál.
Dne 7. listopadu zasedala Rada města na své 62. schůzi a projednávala stížnost předsedy
ZO KSČM Vrbno pod Pradědem na výlep plakátů v rámci předvolební kampaně
pro volby do PS Parlamentu ČR. Vzala na vědomí Výroční zprávu ZŠ a hodnocení Mateřských
škol Ve Svahu a Jesenické ve školním roce 2012/2013. Vzala na vědomí informaci o zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci sociálního zařízení ve 2. třídě
v MŠ Ve Svahu. Dále bylo odsouhlaseno zakoupení 5 kusů PC sestav pro potřeby
MěÚ Vrbno pod Pradědem od firmy Ing. Petr Obrusník, Chelčického 465,
Vrbno pod Pradědem a byl schválen návrh rozpisu rozpočtových změn č.4/2013. Dále Rada
města ve funkci valné hromady společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. jmenovala dozorčí radu
ve složení: Karel Michalus, Jan Juřík, Mgr. Fotis Fotopulos, Dagmar Jiříčková,
Mgr. Tomáš Kočička a uložila jednateli společnosti zpracovat opatření k zefektivnění
hospodaření.
V rámci 63. schůze, konané 28. listopadu, schválila Rada zvýšení úhrady za bydlení
v Domově pro seniory dle návrhu s platnosti od 1. 1. 2014. Odsouhlasila vyhlášení grantů
města na rok 2014 pro oblast kultury a sportu. Schválila aktualizaci právní a psychologické
poradny na I. pololetí 2014, současně schválila přihlášku města ke spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování vyloučených lokalit. Radní odsouhlasili žádosti
o finanční příspěvky pro cyklistické reprezentanty na rok 2013 a současně žádost Zdeňka
Petruše o finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na dopravu na cyklistické závody v roce 2013
pro Jiřího Petruše. Byla odsouhlasená žádost o poskytnutí dotace Pěveckému sboru města
Vrbna pod Pradědem na autobusovou dopravu na koncerty v rámci Moravskoslezského kraje
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a Olomouckého kraje ve výši 10 000 Kč a na autobusovou dopravu účinkujících děti
a veřejnosti na Vánoční koncert v kostele v Mnichově ve výši 1 500 Kč. Dále byl schválen
ceník pro užívání mobilního kluziště a odměny ředitelům příspěvkových organizací.
Rada schválila termíny jednání Rady města na rok 2014 a termín předložení návrhů
na vyřazení majetku příspěvkových organizací. Dále vzala na vědomí Petici občanů proti
a pro vybudování skateparku v Železné a uložila zveřejnění obou petic na internetových
stránkách města.
Dne 18. prosince se konalo poslední zasedání Rady města v roce 2013, na kterém radní
rozhodli o uzavření „Smlouvy na realizaci služeb – zimní údržba“ s TECHNICKÝMI SLUŽBAMI
VRBNO s.r.o. Zřídili komisi pro posouzení a výběr projektů pro přidělení grantů města na rok
2014 na oblast kultury a sportu a jmenovalo její členy: Ing. Miloš Lasota,
Ing. Pavla Müllerová, Ota Slavík, Mgr. Ivana Odstrčilová a Ivan Hába. Schválili návrh rozpisu
rozpočtových změn č.5/2013 a současně schválili rozpočtový výhled sestavený na roky
2014-2018. Radní rozhodli přijmout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje určenou na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky
Sboru dobrovolných hasičů města Vrbna pod Pradědem ve výši 6 600 Kč za podmínky,
že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí dotace, a rozhodli
o výběru dodavatele firmy SPEDOS Vrata a.s., Hranická 771, Valašské Meziříčí, na veřejnou
zakázku „Pořízení vrat na požární zbrojnici“.
Příloha: Usnesení ze zasedání Rad Města

Zastupitelstvo města
Na 14. zasedání Zastupitelstva města, konaného 28. března, bylo rozhodlo o prodeji
nemovitostí – budovy - stavba č.p. 582 umístěné na pozemku parc. č. 899/5 na LV č. 554
v k.ú. Vrbno pod Pradědem a prodej tohoto pozemku – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
303 m2, za sníženou cenu 200 000 Kč za účelem provozu stolárny. Dále bylo rozhodnuto
o prodeji nemovitostí – pozemků s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku
od rozhodnutí zastupitelstva: jedná se o pozemky parc. č. 136 – druh ostatní plocha v k.ú.
Vrbno pod Pradědem, o výměře cca 201 m2 za účelem provozu zahrady a pozemek parcela
č. 503/1 – druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Železná pod Pradědem o výměře 472 m2,
za účelem scelení pozemků a zajištění funkčního celku s přiléhajícími pozemky ve vlastnictví
žadatele. Dále bylo rozhodnuto o prodeji pozemků formou dražby, jedná se o pozemky: parc.
č. 509 – druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Železná pod Pradědem o výměře 724 m2
a pozemek parc. č. 510/1 – druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Železná pod Pradědem
o výměře 544 m2. Zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení záměru na prodej dalších nemovitostí
– pozemků. Po projednání byl stažen návrh úpravy ceny vodného a stočného od 1. 7. 2013
pro všechny odběratele. Bylo odsouhlaseno podání žádosti o dotaci na projekt „Přírodní
zahrada v MŠ Jesenická“ do Operačního programu životního prostředí a schváleno zahájení
přípravných prací na realizaci projektu „Revitalizace nám. Sv. Michala 510-515
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ve Vrbně pod Pradědem“ do programu Panel 2013, dále bylo odsouhlaseno podání žádosti
o dotaci na projekt Singletrack do Regionálního operačního programu a schváleno zahájení
přípravných prací na realizaci akce Skatepark. Zastupitelstvo města nesouhlasilo
se zahájením přípravných prací souvisejících s koupí pozemku p.č. 753/1 ostatní plocha,
manipulační plocha v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 2898 m2 a stavby na pozemku p.č.
753/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem Hasičské zbrojnice. Zastupitelé schválili
návratnou finanční výpomoc ve výši 280 000 Kč na předfinancování projektů
Lesní slavnosti Lapků z Drakova a Dlouhá noc pod hradem Fürstenwalde v roce 2013.
Z mimořádného 15. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 16. května, vzešel
po projednání souhlas se zahájením přípravných prací souvisejících s koupí pozemků
p.č. 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753/1, 753/7, vše v k.ú.
Vrbno pod Pradědem za účelem výstavby nové hasičské zbrojnice. Zastupitelé schválili cenu
vodného a stočného od 1. 9. 2013 pro všechny odběratele, a to ve výši vodné 24,70 Kč/m3
včetně DPH a stočné 24,70 Kč/m3 včetně DPH. Souhlasili s podáním žádosti
u ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - o bezúplatný převod pozemku
parc. č. 1382 – druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m2 v katastrálním
území Vrbno pod Pradědem do vlastnictví města. Účelem nabytí pozemku do vlastnictví
města je záměr zbudování parkovacích stání v lokalitě sídliště Husova a řešení
tak nedostatečného počtu parkovacích stání na počet bytů v oblasti. Dále vzali na vědomí
informaci o podané žádosti farní rady na dotaci na opravu kostela.
V rámci 16. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 27. června, odsouhlasili
zastupitelé financování 100 % nezpůsobilých výdajů a 15 % způsobilých výdajů a v době
udržitelnosti ve výši 80 000 Kč u projektu SINGLETRACK VRBENSKO – BIKETRAILS VRBNO POD
PRADĚDEM. Byl vyhlášen záměr na prodej několika nemovitostí – pozemků
a rozhodnuto o prodeji nemovitostí – pozemků s podmínkou uzavření kupní smlouvy
do 1 roku od rozhodnutí zastupitelstva: pozemek parc. č. 70 – druh pozemku zahrada v k.ú.
Vrbno pod Pradědem o původní výměře 520 m2 mezi dva žadatele za cenu 200 Kč/m2 +
náklady odpovídající ve výši daně z převodu nemovitostí + ostatní náklady spojené
s prodejem; pozemek parc. č. 136 – druh pozemku ostatní plocha v k.ú.
Vrbno pod Pradědem, část o výměře 300 m2, jehož podmínkou je bezúplatné zřízení věcného
břemene z důvodu umístěné kanalizace na pozemku parc. č. 136 ve prospěch města za cenu
80 Kč/m2 + náklady odpovídající výši daně z převodu nemovitostí + ostatní náklady spojené
s prodejem a zřízením věcného břemene kanalizace – bezúplatně; pozemek parc. č. 397/1 –
druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Mnichov pod Pradědem, část o výměře 240 m2
za účelem připojení ke stávajícím pozemkům a využitím jako zahrady, za cenu 150 Kč/m2
+ náklady odpovídající výši daně z převodu nemovitostí + ostatní náklady spojené
s prodejem. Dále bylo rozhodnuto o prodeji nemovitostí – pozemku za podmínek uzavření
smlouvy budoucí kupní nejpozději do 1 roku od rozhodnutí zastupitelstva: pozemek
parc. č. 1465/7 – druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře
1021 m2 za účelem výstavby rodinného domu a za cenu 380 Kč/m2 + náklady odpovídající
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výši daně z převodu nemovitostí + ostatní náklady spojené s prodejem; pozemek
parc. č. 1465/15 – druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 744
m2 s podmínkou zřízení věcného břemene ve prospěch města – kanalizace, za účelem
výstavby rodinného domu a za cenu 380 Kč/m2 + náklady odpovídající výši daně z převodu
nemovitostí + ostatní náklady spojené s prodejem za zřízení věčného břemene – kanalizace
se z kupní ceny odčítá 10 000 Kč. Dále zastupitelé rozhodli o poskytnutí příspěvku
na sportovní činnost mládeže v roce 2013 Tělovýchovné jednoty Sokol Vrbno pod Pradědem
ve výši 91 400 Kč, současně vzali na vědomí žádost TJ SOKOL Vrbno o poskytnutí dotace
na údržbu majetku ve výši 800 tis. Kč. Na tomto zasedání bylo také schváleno prodloužení
termínu splatnosti návratné finanční výpomoci ve výši 126 000 Kč pro Euroregion Praděd,
a to z původního termínu splatnosti 31. 7. 2013 na nový termín splatnosti 31. 12. 2015,
současně bylo rozhodnuto o poskytnutí příspěvku Euroregionu Praděd na dofinancování
projektu ve výši 50 400 Kč. Zastupitelé vzali na vědomí žádost o poskytnutí příspěvků
SK při Gymnáziu ve výši 30 000 Kč na dofinancování projektu „Lyžařské běžecké trasy v okolí
Vrbna pod Pradědem“ v zimní sezóně 2012/2013, žádost o poskytnutí dotace
Spolku Přátelé Vrbenska na zapojení se v kulinářském projektu „Warsztaty kulinarne“ v roce
2013 ve výši 10 000 Kč a na Mezinárodní den dětí s kulturním programem, pořádaný
na zámečku Grohmann v roce 2013 ve výši 17 000 Kč, dále rozhodlo o poskytnutí bezúročné
půjčky na opravu kostela sv. Michala ve Vrbně pod Pradědem ve výši 500 000 Kč
se splatnosti do 31. prosince 2018. Na tomto zasedání bylo rozhodnuto o poskytnutí
finančního daru ve výši 100 000 Kč obci Hořín, místní část Vrbno, která byla postižena
povodní 2013. Po projednání byl zastupitelstvem zvolen nový člen finančního výboru. Místo
Ing. Emila Pely, který zemřel, nastoupil Ing. Marian Hvorecký, současně byl zvolen
i předsedou výboru.
Na 17. zasedání Zastupitelstva města, konaného 26. září, bylo rozhodnuto o vyhlášení
záměru na prodej dvou nemovitostí – pozemků a rozhodnuto o prodeji nemovitosti
– pozemků s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od rozhodnutí zastupitelstva:
pozemek parc. č. 136/1 – druh pozemku zahrada v k.ú. Železná pod Pradědem o výměře
266 m2 za účelem zahrady za cenu 150 Kč/ m2 + náklady odpovídající výši daně z převodu
nemovitostí + ostatní náklady spojené s prodejem; pozemek parc. č. 130/1 – druh pozemku
ostatní plocha/neplodná půda v k.ú. Železná pod Pradědem část o výměře cca 1100 m2
za účelem připojení pozemku k zahradě domu č.p. 109 v Železné a využití jako zahrady
za cenu 100 Kč/ m2 + náklady odpovídající výše daně z převodu nemovitostí + ostatní náklady
spojené s prodejem. Zastupitelstvo města dále vzalo na vědomí informaci k žádosti
TJ SOKOL Vrbno o poskytnutí dotace na údržbu majetku ve výši 800 tis. Kč a žádost farní rady
a faráře o poskytnutí dotace na opravu kostela sv. Michaela ve Vrbně pod Pradědem ve výši
500 tis. Kč. Zastupitelé rozhodli o poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Jesenická,
ve výši 194 225 Kč na předfinancování projektu „Děti Evropy“ a schválilo příslib na poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč, se splatností do konce roku 2015,
na předfinancování projektu „Přátelství nezná hranic“ spolku Přátelé Vrbenska. Následně byl
schválen návrh rozpočtových změn č. 3/2013. Zastupitelé vzali na vědomí žádost společnosti
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HELVET GROUP a.s. Praha a Tipgames a.s. Beroun o změnu OZV č. 3/2011 a trvali
na platnosti této obecně závazné vyhlášky. Dále byl odsouhlasen nákup služebního vozidla
a souhlas s jeho nákupem na splátky.
Dne 30. října se konalo mimořádné 18. zasedání Zastupitelstva města, na kterém došlo
k odsouhlasení přijetí dotace na akci “Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě
Vrbno pod Pradědem“. Dále zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtové změny č. 4/2013
a uložilo Radě města odpovědět na dotazy a připomínky občanů a zastupitelů.
Na posledním 19. zasedání Zastupitelstva města, dne 12. prosince, byl vyhlášen záměr
na prodej několika nemovitostí – pozemků, současně bylo rozhodnuto nevyhlásit záměr
na prodej konkrétních nemovitostí - pozemků a bylo rozhodnuto o prodeji nemovitostí –
pozemků s podmínkou uzavření kupní smlouvy do 1 roku od rozhodnutí zastupitelstva: část
pozemku parc č. 182 – druh pozemku ostatní plocha/neplodná půda
v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře cca 50 m2, za účelem údržby plotu a zpevnění
sesouvajícího se břehu ze strany parcely města za cenu 33,49 Kč/m2 + náklady odpovídající
výši daně z převodu nemovitostí + ostatní náklady spojené s prodejem; část pozemku
parc. č. 182 – druh pozemku ostatní plocha/neplodná půda v k.ú. Vrbno pod Pradědem
o výměře cca 367 m2, za účelem vytvoření funkčního celku s pozemky ve vlastnictví žadatele
za cenu 33,49 Kč/m2 + náklady odpovídající výši daně z převodu nemovitostí + ostatní
náklady spojené s prodejem; prodej části pozemku parc č. 183/1 – druh pozemku ostatní
plocha v k.ú. Vrbno pod Pradědem část o výměře cca 49 m2 a prodej části pozemku
parc. č. 183/5 – druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace v k.u.
Vrbno pod Pradědem o výměře cca 10 m2, za účelem funkčního celku s pozemky
ve vlastnictví žadatele a za cenu 33,49 Kč/m2 + náklady odpovídající výši daně z převodu
nemovitostí + ostatní náklady spojené s prodejem; prodej části pozemku parc. č. 181 – druh
pozemku trvalý travní porost v k.u. Vrbno pod Pradědem část o výměře cca 80 m2 a prodej
části pozemkuparc. č. 182 – druh ostatní plocha v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře
cca 350 m2 za účelem scelení s ostatními pozemky ve vlastnictví žadatele za cenu
33, 49 Kč/m2 + náklady odpovídající výši daně z převodu nemovitostí + ostatní náklady
spojené s prodejem; prodej části pozemku parc. č. 181 – druh pozemku trvalý travní porost
v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře cca 281 m2 za účelem scelení s ostatními pozemky
ve vlastnictví žadatele za cenu 33,49 Kč/m2 + náklady odpovídající výši daně z převodu
nemovitostí + ostatní náklady spojené s prodejem; prodej části pozemku parc. č. 181 – druh
pozemku trvalý travní porost v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část o výměře cca 100 m2 a prodej
pozemku parc č. 192 druh pozemku zahrada v k.ú. Vrbno pod Pradědem o výměře 1914 m2
za účelem scelení s ostatním pozemky ve vlastnictví žadatele za cenu 33,49 Kč/m2 + náklady
odpovídající výši daně z převodu nemovitostí + ostatní náklady spojené s prodejem; prodej
části pozemku parc č. 182 – druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Vrbno pod Pradědem, část
o výměřecca 205 m2 za účelem využití jako zahrady a připojení k pozemku žadatelů za cenu
33,49 Kč/m2 + náklady odpovídající výši daně z převodu nemovitostí + ostatní náklady
spojené s prodejem. Zastupitelé schválili smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
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parc. č. 1382 o výměře 64 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zbudování bezplatných
parkovacích míst pro obyvatele bytových domů v lokalitě sídliště Husova, včetně všech
omezujících, zavazujících a sankčních podmínek od ČR – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Vzali na vědomí žádost Osadního výboru Mnichov ze dne 5. 11. 2013
o schválení vybudování chodníku na ul. Zlatohorská a petici pro zrušení stavby „Skatepark
Vrbno pod Pradědem“ na pozemku p.č. 154 v k.ú. Železná pod Pradědem ze dne 27. 11.
2013. Zastupitelstvo města po projednání vydalo OZV č. 1/2013 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Schválilo Směrnici č. 8/2013 – Zásady pro tvorbu a použití sociálního
fondu. Na zasedání bylo schváleno prodloužení termínu splatnosti návratné finanční
výpomoci ve výši 300 000 Kč pro TJ SOKOL Vrbno dle smlouvy ze dne 30. září 2011,
a to z původního termínu splatnosti 31. prosince 2012 na nový termín splatnosti
31. prosince 2016, bylo rozhodnuto o poskytnutí příspěvku SK při Gymnáziu ve výši 30 000 Kč
na dofinancování projektu „Lyžařské běžecké tratě v okolí Vrbna pod Pradědem“ v zimní
sezóně 2012/2013 a bylo rozhodnuto o poskytnutí příspěvků ve výši 40 000 Kč
na vybudování vlastní studny pro majitele nemovitostí v Mnichově č.p. 54, 313 a 253.
Dále zastupitelé odsouhlasili podání žádosti o dotaci v rámci ROP s názvem
„Poznávání přírody moderními prostředky“ a schválilo příslib na poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši cca 1 325 000 Kč na předfinancování tohoto projektu Základní škole
Vrbno pod Pradědem, současně souhlasí s financováním 15 % způsobilých výdajů a 100 %
nezpůsobilých výdajů tohoto projektu. V neposlední řadě byl schválen rozpočet
Města Vrbno pod Pradědem na rok 2014 dle předloženého návrhu, s úpravami: snížením
rozpočtu na Vrbenské slavnosti a rekonstrukci smuteční síně, navýšení kapitoly grantů
a dotací, posílení příspěvku města pro TJ Sokol na údržbu zařízení z rezervy města a uvolnění
prostředků na zahájení výstavby chodníku na ul. Zlatohorská.
Příloha: Usnesení z jednání Zastupitelstva

3.2 Volby v roce 2013
Ve dnech 11.–12. ledna 2013 se uskutečnila historicky první volba prezidenta
České republiky. Oproti celorepublikovému schématu volili „Vrbeňáci“ jinak.
Druhý Karel Schwarzenberg skončil u nás jako čtvrtý s počtem 236 hlasů oproti prvnímu
Miloši Zemanovi se 719 hlasy. V prvním kole byla volební účast nižší než v kole druhém.
V tomto kole vyhrál u nás jednoznačně Miloš Zeman.
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(Zdroj: Český statistický úřad)
Ve dnech 25.–26. října se uskutečnily předčasné volby do Poslanecké sněmovny.

V těchto volbách volili obyvatelé města následovně:
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(Zdroj: www.novinky.cz/volby/, Český statistický úřad)

3.3 Městský úřad Vrbno pod Pradědem
Adresa:
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem.
Úřední hodiny:
Pondělí a středa
7:00 – 11:30 13:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek a pátek
9:00 – 11:30 13:00 – 14:30
Organizační struktura Městského úřadu Vrbno pod Pradědem k 31. prosince 2013
Viz příloha
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Personální složení:
2011

2012

2013

Počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu

28

26

26

Počet žen

21

20

19

Počet mužů

7

6

7

Odbory MěÚ a jejich personální složení:
Viz příloha
Správní obvody Městského úřadu:
 Pověřený obecní úřad - správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce
s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov,
Vrbno pod Pradědem, Karlovice a Široká Niva.
 Matriční úřad - správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným
obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov,
Vrbno pod Pradědem, Karlovice a Široká Niva.
 Stavební úřad - správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným
obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov,
Vrbno pod Pradědem, Karlovice a Široká Niva
 Silniční správní úřad pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové
komunikace – správní obvod silničního správního úřadu pro místní komunikace
a veřejně přístupné účelové komunikace je vymezen územím města
Vrbna pod Pradědem.
Letos poprvé se město zapojilo do řetězu těch, kteří chtěli předat Betlémské světlo. Využilo
rozvozu prostřednictvím vlaků ČD. Betlémské světlo vyzvedli zástupci radnice
v sobotu 21. prosince 2013 na bruntálském nádraží. Plamínek, přenesený z věčného světla,
které hoří v jeskynní kapli ve městě Betlémě, si pak mohli občané vyzvednout v sobotu
21. prosince od 14:00 do 15:00 a v pondělí 23. prosince od 8:00 do 16:00 na radnici.

3.4 Hospodaření obce
Dne 21. listopadu 2012 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření města k datu
30. září 2012.
V roce 2013 bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2012 dne
28. března 2013, a to auditorem Ing. Jiřím Turoněm. Závěr auditu zněl: “Při přezkoumání
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hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c).“
Rozpočet, příjmy a výdaje (v tabulce)
Pro rok 2013 byl na 13. zasedání Zastupitelstva města dne 13. prosince 2012 schválen
rozpočet ve výši 93 758 000 Kč na straně příjmů, 103 053 000 Kč na straně výdajů, celkem
včetně financování 103 858 000 Kč - číslo usnesení 202/13/2012. V průběhu roku bylo
provedeno 6 rozpočtových změn a upravený rozpočet činil k 31. prosinci 2013 na straně
příjmů109 114 000 Kč, na straně výdajů 120 988 000 Kč, celkem včetně financování
121801000 Kč.

Třída

Schválený
rozpočet v Kč

Upravený
rozpočet v Kč

Plnění
k 31.12.2013
v Kč

% plnění
k uprav.
rozpočtu

1

Daňové příjmy

55 240 000,00

59 394 130,00

67 523 803,31

113,68

2

Nedaňové příjmy

25 706 000,00

27 456 994,95

25 901 016,35

94,33

3

Kapitálové příjmy

200 000,00

2 219 000,00

2 316 159,22

104,37

4

Přijaté transfery

12 612 000,00

20 043 949,63

16 868 974,85

84,15

Příjmy celkem

93 758 000,00

109 114 074,58 112 609 953,73 103,20

5

Běžné výdaje

92 994 000,00

105 269 432,48 92 343 829,52

87,72

6

Kapitálové výdaje

10 059 000,00

15 718 706,00

49,97

Výdaje celkem

103 053 000,00 120 988 138,48 100 198 628,83 82,81

Saldo příjmů a
výdajů
Financování

-9 295 000,00

-11 874 063,90

12 411 324,90

9 295 000,00

11 874 063,90

-12 411 324,90

8

7 854 799,31

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)
Z daňových příjmů byl nejvyšší příjem z DPH, a to cca 24,6 mil. Kč, a dále daň z příjmu
právnických osob ve výši cca 11,6 mil. Kč.
V příloze se nachází tabulka souhrnu dotací, které město v roce 2013 obdrželo, včetně
poskytovatele dotace a účelu dotace. Celkově město obdrželo 16 868 974,85 Kč.
Mimo dotací ve výši 5 407 500 Kč z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrželo
město investiční dotaci od SZIF na akci „Obnova kaple panny Marie Sněžné“ ve výši
206 162 Kč a od Regionální rady investiční i neinvestiční dotace na akci
„Vrbenská veřejnost do škol“ v celkové částce 5 588 210,34 Kč a investiční dotaci na akci
„2. etapa regenerace Vrsan“ ve výši 3 449 153,91 Kč.
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Obdržena byla také neinvestiční průtoková dotace pro Základní školu
ve Vrbně pod Pradědem na projekt vzdělanosti ve výši 730 511,60 Kč. Od obcí bylo obdrženo
vyúčtování přestupků ve výši 26 144 Kč.
Na základě smluvních vztahů mezi Městem Vrbno pod Pradědem a Úřadem práce
v Bruntále byly v roce 2013 sjednány pracovní úvazky na veřejně prospěšné práce.
Na mzdové náklady pracovníků VPP a odvody byla dle smluv průběžně obdržena dotace
z Úřadu práce ve výši Kč 1 340 791 Kč.
Od Českomoravské záruční a rozvojové banky město obdrželo dotaci na úroky k úvěru
na revitalizaci domů na náměstí Sv. Michala ve výši 120 502 Kč.
V roce 2013 poskytlo město dotace různým subjektům na různé akce v celkové výši
562 300 Kč (viz tabulka v příloze), na sociální oblast poskytlo město dotace ve výši 551 500 Kč
(viz tabulka v příloze) a grantovou komisí bylo za rok 2013 v různých kategoriích přiděleno
celkem 250 000 Kč, konkrétněji na akce různé (48 000 Kč), sportovní (131 000 Kč)
a kulturní či společenské (71 000 Kč). Podrobnější rozpis dotací přidělených grantovou komisí
v příloze. Celkem bylo podáno žádostí za 499 330 Kč, z těchto byly 3 žádosti vyloučeny,
jelikož nesplňovaly dané podmínky. (Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem za rok 2013)
Místní poplatky
V roce 2013 se poplatek za komunální odpad zavedl obecně závaznou vyhláškou
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou schválilo Zastupitelstvo Města Vrbna
pod Pradědem 13. prosince 2012 usnesením č. 204/13/2012 s účinnosti od 1. ledna 2013.
V této nové vyhlášce je rovněž zahrnuta i změna na novelizované znění zákona o místních
poplatcích, neboť se zde rozšířil okruh poplatníků. Poplatníkem je nově i fyzická osoba, která
má trvalý pobyt na ohlašovně MěÚ Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, nebo fyzická osoba
vlastnící dům či byt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Sazba poplatku
činila 490 Kč.
Dle nařízení města č. 1/2012 je prodejcům určeno tržní místo na parc. č. 1207v k.ú. Vrbno
pod Pradědem (za domem č. p. 109 na ulici Bezručova). Toto místo však nebylo žádným
prodejcem v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 využito.
Při vybírání poplatku bylo postupováno dle Obecně závazné vyhlášky
Města Vrbno pod Pradědem č. 1/2012 ze dne 1. dubna 2012, která byla platná i pro rok
2013. Podklady pro vybírání tohoto poplatku podává Majetkoprávní odbor MěÚ.
Při vymáhání pohledávek bylo postupováno dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. V roce 2013 se správce
místních poplatků soustředil ve vyšší míře na vymáhací činnost zaměřenou na vymáhání
nedoplatků od občanů. V tisku a na nástěnkách MěÚ jsou zveřejňovány výzvy k občanům.
Touto činností se zvýšilo množství vymožených nedoplatků z minulých let.
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K 31. prosinci 2013 bylo evidováno 5 774 poplatníků místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Při vybírání tohoto poplatku bylo postupováno dle zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů a dle obecně závazných vyhlášek č. 36, 37, 02/03, 3/2004,
3/2005, 1/2006, 1/2007, 1/2008, 7/2009, 3/2010, 2/2011 a 2/2012.
K 31. prosinci 2013 bylo vybráno na tomto místním poplatku 2 800 127,64 Kč. Nedoplatky
činí 1 669 352,36 Kč a přeplatky 63 960 Kč. Nedoplatky a přeplatky se vztahují
k období let 2002–2013.
Místní poplatek

Počet poplatníků k 31. 12.

Vybráno v Kč k 31. 12.

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Ze psů

466

456

481

126 967

156 138

149 900

Za lázeň. a rekreační pobyt

19

21

24

57 191

40 070

46 736

Užívání veř. prostranství

9

11

16

16 870

5 900

10 400

Za ubyt. kapacity

22

24

24

46 585

39 365

50 446

Za povolení k vjezdu

0

0

0

0

0

0

Za provoz. výh. hrac.
automat.

9

4

0

354 105

20 000

0

Místní poplatek

Pohledávka v Kč k 31. 12.
2011

Ze psů

2012

2013

75 085 63 637 61 168

Za lázeňský a rekreační pobyt

0

0

0

Za užívání veř. prostranství

0

0

0

Za ubyt. kapacity

0

0

0

Za povolení k vjezdu

0

0

0

Za provoz. výherních hracích automatů

0

0

0

Statistika počtu bytů v majetku města
V roce 2013 správa bytů obhospodařovala 543 bytů.
K 31. prosinci 2013 bylo evidováno celkem 77 žádostí na pronájem bytové jednotky
ve vlastnictví města. Pro rok 2013 byl pořadník (viz příloha) projednán v bytové komisi města
dne 17. dubna 2013 a schválen v Radě města dne 2. května 2013. Podmínkou při podání
žádosti je nemít žádné dluhy vůči Městu Vrbno pod Pradědem. Za podání žádosti je vybírán
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manipulační poplatek ve výši 200 Kč. V průběhu roku 2013 bylo přiděleno sedm bytů novým
nájemníkům. Pět bytů o velikosti 2+1, jeden byt 1+1 a jeden byt o velikosti 3+1.
Celkem šest žadatelů v pořadníku odmítlo nabízený městský byt.
U třech bytů se podařilo dohodnout jejich předání nájemníky, kteří už v nich dlouhodobě
nebydleli a svým počínáním navyšovali dluh na nájemném. Jedná se o byty
na adresách Nové doby 432, Husova 248 a Ve Svahu 429. (Zdroj: Výroční zpráva MěÚ za rok
2013 a webové stránky města Vrbna pod Pradědem)

Placení nájmů a stav vymáhání dluhů
Na nájmech se vybralo 8 834 976 Kč. Ve městě bydlelo 62 neplatičů a jejich dluhy
za nájemné činily 980 668 Kč.
Rok

2011

Počet poplatníků

2012

2013

544

543

Částka za nájemné

7 993 581,20 Kč

8 595 510 Kč

8 834 976 Kč

Počet dlužníků za rok

66

155

62

Dluh za nájemné

991 426 Kč

1 365 724 Kč

980 668 Kč

3 567 420,20 Kč

4 228 022 Kč

4 597 925,30 Kč

555 230 Kč

369 431 Kč

307 493,36 Kč

Stav pohledávek za
nájemné k 31. 12.
Stav pohledávek za vodné
a stočné k 31. 12.

(Zdroj: podklady od vedoucí finančního odboru, paní Magdálkové)

Zastupitelé schválili na svém 15. zasedání, konaném 16. května, cenu vodného
a stočného od 1. září 2013 pro všechny odběratele, a to ve výši vodné 24,70 Kč/m3 včetně
DPH a stočné 24,70 Kč/m3 včetně DPH.
Činnost na úseku správy pozemků
K 31. prosinci 2013 bylo vybráno za pronájem pozemků ve vlastnictví města
246 862 Kč.
Nedoplatky po splatnosti činí 11 571 Kč. V evidenci je vedeno 340 poplatníků.
Kontrola smluv a vyřazování z evidence na základě neplacení je prováděna pravidelně
ve spolupráci s majetkoprávním odborem.
Rok

2011

2012

2013

Počet poplatníků

375

380

340

Částka za pronájem pozemků

219 100,50 Kč

198 811 Kč

246 862 Kč

Nedoplatky po splatnosti

18 113 Kč

31 441 Kč

11 571 Kč
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V roce 2013 Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji 23 nemovitostí – pozemků nebo jejich
částí o celkové výměře cca 10 909 m2, kdy byla průměrná cena 385,91 Kč/m2.

Hospodaření v lesích města Vrbno pod Pradědem:
V roce 2013 bylo jednáno o přípravě Lesního hospodářského plánu, který bude účinný
na dobu 10 let, konkrétně do konce roku 2023, s firmou Ing. Vladimír Flídr, ING-FOREST
se sídlem Kotkova 988, Dvůr Králové nad Labem. V posledním roce platnosti lesního
hospodářského plánu byly v lesích města provedeny následující těžební a pěstební zásahy:
Těžební činnost

2011

2012

2013

Celková těžba dříví

1 301,02 m3

1 291,35 m3

1 215,19 m3

Vyfakturováno
(za prodej dřeva)

915 149 Kč

904 480 Kč

909 239 Kč

Průměrné zpeněžení dřeva

703 Kč/m3

731 Kč/m3

751 Kč/m3

Od počátku LHP4 bylo v lesích města vytěženo 14.228,90 m3 dříví. Decenální plán počítal
s maximální možnou těžbou ve výši 19 900 m3. Za desetileté období bylo proti plánu
zašetřeno 5 671 m3 dříví. Průměrná roční těžba činí 1 423 m3.
Pěstební činnost

2011

2012

2013

První zalesnění – les

3,01 tis. ks

5,95 tis. ks

8,35 tis. Ks

Opakované zalesňování

2,10 tis. ks

-

1,55 tis. Ks

Úklid klestu

910 m3

714 m3

439 m3

Oprava oplocením

1 980 Kč

8 260 Kč

280 Kč

Výsek škodících dřevin

1,50 ha

2,1 ha

2,20 ha

Ožínání MLP – plošky

24,70 tis. ks

20,4 tis. ks

20,90 tis

Prořezávky

2,91 ha

1,5 ha

0,50 ha

Nátěr MLP proti okusu

33,00 tis. ks

28,00 tis. ks

25,20 tis. ks

Ind. ochrana MLP – oplůtek

0,01 tis. ks

0,05 tis. ks

0,05 tis.ks

Lapáky

6 ks

6 ks

6 ks

20 ks

20 ks

Feromonové návnady

Za provedení všech výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic byly vynaloženy náklady
ve výši 224 429 Kč.
4

LHP = Lesní hospodářský plán
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Ochrana lesa:
Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno 6 ks stromových lapáků
a instalováno 10 ks feromonových lapačů. V roce 2013 bylo vytěženo 17 m3 kůrovcového
dříví. Stav lesa z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako „základní“.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ)

Výrobní úkoly a ekonomika 2014:
Projekty úkolů pěstební a těžební činnosti pro rok 2014 byly předány dodavatelské firmě
Technické služby Vrbno, s.r.o., v měsíci únoru 2014. Ekonomická rozvaha
dle jednotlivých lesnických výkonů byla zpracována pro Městský úřad v září loňského roku.
V letošním roce byl zpracován a dokončen nový LHP, který bude schvalován v jarních
měsících letošního roku Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Podle předběžných
informací počítá tento plán s těžbou ve výši cca 14.000 m3. Pro rok 2014 byly zčásti
obnoveny dotační tituly pro hospodaření v obecních lesích z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Dále bude možno získat dotace na vyhotovení LHP z rozpočtu
Ministerstva zemědělství. (Zdroj: Výroční zpráva MěÚ)

3.5 Obchodní organizace zřízené obci
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
Předmět podnikání dle živnostenského listu:

V oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných.

V oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení.

Údržba veřejné zeleně.

Zimní údržba a čištění komunikací včetně chodníků.

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.

Provozování pohřebišť a krematorií.

Silniční motorová doprava nákladní.

Práce speciálními stroji.

Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti.

Hostinská činnost.

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci
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Počet zaměstnanců: 31, z toho 21 kmenových a 10 pracovníků z Úřadu práce
(veřejně prospěšné práce).
Hospodaření roku 2013 skončilo ziskem po zdanění 63.392 Kč.
Modernizace/ investice do nového majetku v roce 2013: pořízení zametacího samojízdného
vozu – Ladog T1550. Byl pořízen v rámci projektu Snížení imisní zátěže z dopravy
ve Vrbně pod Pradědem. Pořizovací cena vozu včetně ceny projektu činila 5 218 800 Kč,
z toho je vstupní cenou majetku (10 %) 521 280 Kč a dotační titul (90 %) 4 691 520 Kč.
Opravy majetku v roce 2013:

Výměna střechy na budově Technických služeb Jesenická 205.

Oprava fasády na budově Sběrného dvora.
Popis činnosti v roce 2013:

Likvidace odpadu a třídění odpadu.

Údržba hřbitova (vyčistění od náletů dřevi a úklid na starých hrobkách).

Zimní údržba komunikací, včetně chemického posypu solí (povoleno úřadem Správy
Chráněné Krajinné Oblasti Jeseníky).

Běžná údržba veřejného osvětlení.

Čistění místních chodníků a komunikací po zimní údržbě.
(Zdroj: Podklady zaslal ředitel Technických služeb Vrbno s.r.o. Zdeněk Valenta).

Ve snaze o co nejlepší třídění odpadů byl v závěru roku rozšířen recyklační dvůr Technických
služeb Vrbno s.r.o. v místní části Mnichov a nyní funguje na ploše zhruba jednoho tisíce
metrů čtverečních. Lze tady uložit tradiční suroviny (papír, sklo i plasty), kromě toho jsou zde
umístěny velkoobjemové kontejnery na biologický rozložitelný odpad, směsný komunální
odpad, objemný odpad, stavební elektrotechniku aj. (Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, únor 2013)
V roce 2013 bylo ve Vrbně pod Pradědem ze směsného komunálního odpadu vytříděno 278
tun využitelných surovin. Největší část z tohoto množství představoval papír, kterého bylo
131 tun, za ním následovaly plasty s 80 tunami a sklo v množství 67 tun.
V případě, že by toto množství odpadu skončilo na skládce, představovalo by to částku
550 000 Kč, kterou by bylo nutno uhradit v poplatku za popelnice. (Zdroj: Zpravodaj obcí
Vrbenska, březen 2014).

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: Jaroslav Marťán
Činnost dle živnostenského listu (nevyužívá se):

Rozvod a výroba tepla.

Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej.

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
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Licencovaná činnost:

Rozvod a výroba tepla.

Metrologická činnost prováděná na základě vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 262 ze dne 14. července 2000.
Popis činnosti v roce 2013:

Provoz domovních (Krejčího 487/488, Husova 248, 626, 627, Městský úřad
Vrbno pod Pradědem) a sídlištních kotelen (Družstevní ulice - uhelná kotelna;
nám. Sv. Michala, ulice Husova a Ve Svahu - plynové kotelny) – jedná se o rozsáhlé
strojní zařízení, které podléhá amortizaci a jehož životnost je cca 5 let.

Opravy prasklého potrubí, přepojení, čištění a údržba užitkové vody (bojlery) aj.

Snížení výrobních nákladů, snížení ztrát podle zákonných nařízení.
Rok
2011
2012
2013
Výroba tepla (GJ)

27 200 GJ

25 775 GJ

25 700 GJ

Cena tepla (bez DPH)

529 Kč

563 Kč

524 Kč

Počet zaměstnanců: 3 osoby/ 3 úvazky + práce na Dohodu o provedení práce.
Základní kapitál: 820 000 Kč.
Hospodaření Teplo Vrbno s.r.o.: Hospodaření a postupy společnosti obecně jsou
předmětem kontrol státních orgánů a institucí z hlediska tvorby cen a dodržování regulací
cenotvorby, ochrany životního prostředí aj. Hospodaření v roce 2013 skončilo ziskem.
Modernizace/ investice do nového majetku v roce 2013: Investice a obnovu majetku
zabezpečuje Město Vrbno pod Pradědem coby vlastník. Teplo Vrbno s.r.o. zajišťuje opravy,
přičemž cca 90 % oprav je vlastní činnost a jen 10 % oprav se zajišťuje smluvně
s dodavatelskou firmou. V roce 2013 byly pořízeny do kotelen investice v celkové hodnotě
cca 538 000 Kč, z nichž největší položku tvořilo pořízení nového termokondenzoru na ulici
Sv. Michala a generální oprava kotelen na ulici Sadová 409, 410, 411.
Dozorčí rada společnosti Teplo Vrbno s.r.o.: od 18. prosince 2008 pracovala ve složení:
Eduard Peřich – člen DR, Bohumil Sýkora – člen DR, Ing. Ivan Kačur – člen DR, Jan Zvědělík –
člen DR, Dagmar Juříková – člen DR; svou působnost ukončila DR odvoláním 4 z 5 členů;
od 7. listopadu 2013 pracuje ve složení: Mgr. Tomáš Kočička – předseda DR, Jan Jurik – člen
DR, Bc. Dagmar Juříková – členka DR, Mgr. Fotis Fotopulos – člen DR, Karel Michalus – člen
DR;
(Zdroj: podklady jednatele společnosti pana Jaroslava Marťána a Martina Kočky, webové stránky
města, podklady paní Magdálkové).
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3.6 Příspěvkové organizace zřízené a finančně usměrňované obci
Město Vrbno pod Pradědem má zřízeno 5 příspěvkových organizací, u tří z nich byly
v průběhu roku provedeny finanční kontroly. Cílem těchto kontrol bylo prověřit hospodaření
s finančními prostředky z rozpočtu města poskytnutými na jejich provoz, dále zda účtová
osnova, postupy účtování a uspořádání položek účetní uzávěrky je v souladu s ustanovením
zákona.
Finanční
kontrolou
nebyly
zjištěny
žádné
závažné
nedostatky,
které by zpochybňovaly hospodaření příspěvkových organizací.
Příspěvkové organizace zřízené městem:






DOMOV PRO SENIORY Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace,
adresa: Mnichov 262 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Mgr. Pavla Žaludová.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem,
adresa: Školní 477 Vrbno pod Pradědem, ředitel: Mgr. Zdeněk Bártek.
MATEŘSKÁ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, příspěvková organizace
adresa: Ve Svahu 578 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Magdalena Nováková.
MATEŘSKÁ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, příspěvková organizace
adresa: Jesenická 448 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Květa Kubíčková.
STŘEDISKO KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace
adresa: Ve Svahu 578 Vrbno pod Pradědem, ředitelka: Hana Janků.
(Pozn. kronikářky: více informací o činnosti jednotlivých organizacích naleznete v příslušných
kategoriích.
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4 ROZVOJ MĚSTA, VÝSTAVBA, DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
4.1 Projekty realizované nebo předložené v roce 2013
Seznam připravovaných akcí – viz příloha. V roce 2013 se Město Vrbno pod Pradědem, odbor
majetkoprávní, podílelo na realizaci následujících projektů:

3. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan
Tato etapa navazuje na dvě předchozí etapy. V poslední etapě budou zdemolovány zbylé
objekty v této lokalitě. Součástí bude i podrcení stavební sutě, která zůstane v místě
a bude použita na úpravu terénu. Hlavním cílem projektu, žádost byla předložena
a schválena v roce 2013, je využití opuštěného areálu pro vybudování volnočasové
infrastruktury.
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Revitalizace městské zeleně
Cílem projektu je vyřešit sadové úpravy ve čtyřech lokalitách ve městě
(hřbitov ve Vrbně pod Pradědem; hřbitov v Mnichově; MŠ Jesenická a MŠ Ve Svahu).
Jednotlivé lokality jsou přístupné veřejnosti, a proto bylo potřeba provést inventarizaci
zeleně a navrhnout vhodná opatření pro ošetření dřevin stávajících a výsadku nových.
V roce 2013 proběhlo výběrové řízení a v říjnu byla podepsaná smlouva s vítěznou firmou –
Okrasné zahrady arboristika s.r.o. ze Ždárek. Na začátku listopadu byla zahájena fyzická
realizace projektu. V lokalitě hřbitova v Mnichově a na hřbitově ve Vrbně byly již stromy
pokáceny a ošetřeny. V mateřských školách probíhá kácení a ořezy stromů nyní.
I přes nepřízeň počasí by veškeré tyto práce měly být hotovy do konce listopadu.
Výsadba stromů, keřů a trvalek bude zahájena na jaře. Finanční prostředky na projekt získalo
Město Vrbno pod
Pradědem z Operačního programu životního prostředí.
Projekt byl ukončen v dubnu 2014.
Celkové náklady projektu dle žádosti o dotaci:
Dotace z ERDF/FS5
Dotace ze SR6

2 732 791 Kč
1 912 954 Kč
136 640 Kč

Hřbitov ve Vrbně pod Pradědem
Na území se nacházejí především jehličnany exotického původu, jedná se o jalovce virginské,
cypřišky, zeravy. Z těchto jehličnanů rostou mnohé těsně u hrobů, náhrobků a obvodové
kamenné zdi, proto vyžadují asanaci. Je zde i několik hodnotných a perspektivních listnatých
stromů, které budou ponechány. Dřeviny jsou ve věku 20 až 80 let. V této lokalitě bude
celkem vysázeno 201 nových jak listnatých, tak jehličnatých stromů (15 listnatých
a 24 jehličnatých) a keřů (162 listnatých).
Hřbitov v Mnichově
V řešeném území se nachází mnoho hodnotných a perspektivních dřevin, převážně listnatých
stromů širokého druhového spektra (javory mléč i klen, duby, jasany), které budou
ponechány. Jedná se většinou o dřeviny ve věku 30 až 120 let. Některé ze stromů jsou ve
špatném stavu a jsou navrženy k odstranění. Zde bude celkem vysázeno 7 listnatých stromů
a 28 listnatých keřů.
MŠ Jesenická
V areálu zahrady je listnatých i jehličnatých stromů dostatek. Některé z těchto stromů jsou
ovšem ve velmi špatném zdravotním stavu a jsou navrženy k odstranění. V celém území
se jedná většinou o dřeviny ve věku 10 až 100 let, zčásti dosazovány koncepčně, zčásti
živelně. Na tomto místě bude celkem vysázeno 917 nových stromů, keřů či trvalek:
38 listnatých stromů, 858 listnatých keřů a trvalek a 21 jehličnatých stromů a keřů.

5
6

ERDF/FS = Evropský fond pro regionální rozvoj/sociální fond
SR - Strukturální rozvoj
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MŠ Ve Svahu
V řešeném území se nachází málo hodnotných dřevin (většinou bříza bradavičnatá a smrk
ztepilý a pichlavý). Jedná se většinou o dřeviny ve věku 10 až 30 let, zčásti dosazované
koncepčně, zčásti spontánně, až živelně. Některé z těchto stromů jsou ve velmi špatném
zdravotním stavu a jsou navrženy k odstranění. V tomto prostoru se vysází nejvíce nových
rostlin, a to 1218 stromů a keřů, konkrétněji 12 listnatých stromů, 1192 listnatých keřů
a 14 jehličnatých stromů a keřů.
Fotodokumentace

Obnova kaple Panny Marie Sněžné
Cílem projektu bylo obnovení kapličky zasvěcené Panně Marii Sněžné. Tato nově obnovená
kaple byla dle projektu vystavěna na původním betonovém základě. Fasáda a štíty byly
obloženy modřínovými prkny. Původní modřínový šindel byl nahrazen šindelem smrkovým
a byl položen ve dvojitém kladení. Realizaci stavby provedla firma Radek Menšík,
Vrbno pod Pradědem a celkové náklady na projekt vyšly na 278 360 Kč.
Stavba byla ukončena 15. srpna 2013. Fotodokumentace.

Tato kaplička je úžasným příkladem lidského konání, protože s nápadem přišli
a pak vše od vyhledání historických pramenů až po poslední zatlučený hřebík dotáhli
ke zdaru chalupáři společně s místními a s podporou firem podnikajících ve městě.
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V sobotu 1. června pak přišel den, kdy byla nová kaplička vonící smrkovým dřevem zasvěcena
Panně Marii. Kdo se sem vydal na 10. hodinu dopoledne, zažil úžasnou pospolitost a mír
v duši. Biskup ostravsko-opavské diecéze při mši svaté posvětil zvon, oltář a kapli
Nanebevzetí Panny Marie. (Zdroj: Kiedroňová Alena, Zpravodaj č. 7-8/2013)

Úprava prostranství v Železné
V místní části Železná byly upraveny tři plochy: lokalita u obchodu, kde vznikla „náves“
se zelení, posezením, byla zde umístěna infotabule s informacemi o historii
i současnosti Železné, směrovky; lokalita u garáží, kde došlo k výměně čekárny (autobusová
čekárna byla v nevyhovujícím stavu, proto byla odstraněna a na její místo umístěna nová čekárna
s dřevěnou konstrukcí a s polykarbonátovými bočnicemi, na podlahu byly položeny kameny),

přesunu kontejnerů a výsadbě keřů a trav; lokalita u bytového domu č.p. 142, kde byla
vysázena zeleň (stromy, keře, trávy).

Náklady projektu na základě žádosti o dotaci:
Způsobilé výdaje:
materiál pro výsadbu, mobiliář, kameny)
Nezpůsobilé výdaje:
Dotace:
Skutečné náklady:
Příloha: prezentace k úpravě prostranství
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451 947 Kč
376 981 Kč (čekárna, úprava ploch, šlapáky,
74 966 Kč (DPH)
339 282 Kč
437 105 Kč

Přírodní zahrada v MŠ Jesenická
Cílem projektu, jehož žádost o dotaci byla předložena v roce 2013, je přeměna venkovního
prostředí školního zařízení na „přírodní učebnu“, která by se stala nedílnou součástí
mateřské školy a novou výukovou platformou. Návrh řešení přírodní zahrady
se zaměřením na environmentální výchovu rozšíří nabídku aktivit mateřské školy a podnítí
zájem dětí o přírodu. Výukově orientovaná programová náplň zahrady napomůže rozvíjet
a formovat kladný vztah nejmladší generace k přírodě a k životnímu prostředí.
Náklady projektu na základě žádosti o dotaci:
Celkové náklady:
2 653 420 Kč
Dotace z ERDF/FS:
2 135 425 Kč
Dotace ze státního rozpočtu
125 613 Kč
Příspěvek města
392 382 Kč
Příloha: Návrh přírodní zahrady MŠ Jesenická

SINGLETRACK VRBENSKO – BIKETRAILS VRBNO POD PRADĚDEM
Projekt zahrnuje vybudování nových tras dlouhých cca 6,8 km, které jsou umístěny
v blízkosti vrcholu Vysoké hory (1040 m n. m.). Navržený systém tras obsahuje tří gravity tratí
(tratě, kde není potřeba šlapat, jelikož vedou z kopce dolů). První trasa je nejméně obtížná
a je v kategorii začátečník, druhá má střední obtížnost a třetí je pro zkušené mtb cyklisty.
Tratě jsou přístupné ze stávající výjezdní komunikace z Vrbna.
Náklady projektu:
Celkové náklady:
Dotace EU:
Náklady žadatele:

3 470 268 Kč
2 949 727 Kč
520 541 Kč

Obnova kanalizační sítě na ulici Jiráskově ve Vrbně pod Pradědem
Cílem projektu je obnova a oprava kanalizační sítě na ulici Jiráskova související s novu
výstavbou objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením (investorem
je Moravskoslezský kraj). Dešťová kanalizace na ulici Jiráskově patří ke starým stokám, které
byly budovány v době před rokem 1970, kdy byla zahájena stavba ČOV7 a jednotné
kanalizační sítě města Vrbna pod Pradědem.
Přínosem celého projektu bude možnost napojení objektu Domova pro osoby
se zdravotním postižením na kanalizaci, která bude na ulici Jiráskově postavena.
Dalším přínosem bude změna využití kanalizace, kdy bude možno odvádět všechny odpadní
vody, tedy i splaškové. Nyní se odvádí jen vody dešťové.
7

ČOV = čistírna odpadních vod
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Termín realizace:
Zahájení: 1. ledna 2013; ukončení: 31. prosince 2013
Náklady akce:
Celkové náklady:
815 936 Kč
Dotace
520 000 Kč
Realizace akce:
Smlouva o dílo byla dle rozhodnutí Rady města jejím usnesením č. 1196/61/2013 podepsána
s firmou AQUAstop, v.o.s.

Obnova prosperity obcí údolí řeky Opavy III.
Cílem projektu byla obnova venkova prostřednictvím přípravy rozvojového záměru
„Zpřístupnění údolí řeky Opavy“.
Předmětem projektu bylo zpracování návrhu opatření nutných k zajištění prostupnosti trasy
v terénu – lávek přes řeku Opavu. Konkrétně se jednalo o polohopisné
a výškové zaměření, zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí
a projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro výstavbu dvou lávek a jednoho
transbordéru přes řeku.
Realizace projektu: 1. března 2012–31. prosince 2013.
Náklady akce:
Celkové náklady projektu dle skutečnosti: 247 000 Kč
Dotace dle skutečnosti
133 000 Kč
Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem
Cílem projektu bylo snížit objem směsného komunálního odpadu, zamezit skládkování
a pálení biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
Předmětem projektu bylo pořízení 650 kusů 720l kompostérů, které byly od druhé poloviny
listopadu 2013 předávány do užívání občanům města a umístěny na jejich pozemcích,
a pořízení 20 kusů 1400l kompostérů a štěpkovače, určených pro potřeby komunitního
kompostování občanů svépomocí.
Realizace projektu: v září a říjnu 2013 probíhalo výběrové řízení na dodávky zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení. Výběrové řízení na dodávky kompostérů a štěpkovač
vyhrála firma JELÍNEK-TRADING spol. s.r.o., Zlín.
Náklady akce:
Celkové plánované výdaje v žádosti o poskytnutí dotace: 2 149 813 Kč
Skutečné výdaje:
1 562 000 Kč
Dotace (z EU 85 %, ze SFŽP 5 %)
1 405 000 Kč
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4.2 Výstavba a rozvoj města, úprava veřejného prostranství
V průběhu roku proběhla výrazná modernizace bytového fondu ve vlastnictví Města Vrbna
pod Pradědem. Finančně nejvýznamnější akcí, o celkové částce 1 444 761 Kč bez DPH, byla
výměna oken za plastová v bytových domech na ulici Husova 453 až 494 a na nám. Svatého
Michala 509 až 511. Na nám. Svatého Michala se okna neměnila jenom v bytech,
ale i na chodbách, což se pozitivně odráží na snižování tepelných ztrát domů. Ke snížení
tepelných ztrát přispívá i výměna zadních vchodových dveří za plastová na nám. Svatého
Michala 510 až 515. Plastová okna a dveře nainstalovala společnost RI Okna a. s. Jeseník.
Vleklý problém se zatékáním do bytů na nám. Svatého Michala 510 až 512 se podařilo vyřešit
na podzim roku 2013 opravou střechy nákladem 261 300 Kč bez DPH. Poslední významnější
modernizací na nám. Svatého Michala byla výměna měřičů tepla v bytech
v celkové výši 300 130,75 Kč bez DPH.
U bytových domů na ulici Sadová 497 až 500 proběhla kompletní rekonstrukce balkonů,
provedená společností STAFI CZ s. r. o., nákladem 999 999 Kč bez DPH.
Nového dřevěného zábradlí na terase se dočkal Domov s pečovatelskou službou na ulici
Husova 627. Nevyhovující stav terasy u domu v Železné 68 byl také kompletní rekonstrukcí
odstraněn.
Výraznou proměnou prošly domy v ulici Ve Svahu. Zateplením štítových stěn se snížily jejich
tepelné ztráty a navíc barevná kompozice fasád oživila vzhled domů. Zateplení realizovala
společnost Holomek z Javorníku.
Při modernizace se nezapomnělo ani na menší bytové domy. Úplně nového zadního
schodiště se dočkal bytový dům na ulici Nádražní 141. Na ulici Husova 248 mohou nájemníci
od léta roku 2013 využívat zbrusu nové sklepní kóje dodané společností Vosáhlo a Thér.
V
průběhu
celého
roku
probíhala
běžná
údržba
bytového
fondu
Města Vrbna pod Pradědem. Nejnákladnější položkou běžné údržby byly elektroinstalační
práce, které z rozpočtu ukrojily 243 627,75 Kč bez DPH. Zednické práce z rozpočtu odčerpaly
240 980 Kč bez DPH, a to hlavně z důvodu kompletní rekonstrukce dvou bytových jader
u uvolněných bytů. Třetí nejnákladnější položkou, s částkou ve výši 160 101,50 Kč bez DPH,
byly vodoinstalatérské práce. V této částce je zahrnuta výměna vodoměrů v bytových
domech na ulici Krejčího 487/8 a Železná 68. (Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)
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Stavební úřad:
2010

2011

2012

2013

Celkem vydáno rozhodnutí

417

317

500

244

Stavební povolení

20

6

7

16

Kolaudační (rozhodnutí)
souhlas

47

18

17

16

Nařízení odstranění stavby

1

-

4

-

Dodatečné povolení stavby

1

2

2

2

Ostatní

256

182

211

203

Přidělení čísla popisného a
evidenčního

3

5

5

3

Výmaz čísla popisného

-

-

-

4

Za rok 2013 bylo uloženo celkem 58 správních poplatků v celkové výši 165.700 Kč.
Navýšení počtu správních poplatků vyplývá ze změny stavebního zákona ke dni
1. ledna 2013.
(Zdroj: Výroční zprávy MěÚ 2010, 2011, 2012, 2013)

Autobusové čekárny v Železné a Mnichově byly v nevyhovujícím stavu, proto musely být
odstraněny a na jejich místo umístěny nové čekárny s dřevěnou konstrukcí
a s polykarbonátovými bočnicemi. Na podlahu byly položeny kameny. V místní části Železná
byla čekárna financována v rámci projektu „Úprava prostranství v Železné“.
Ve středu 31. července přibyly u bytových domů ve městě nové kontejnery na tříděný odpad.
Bylo jich celkem dvanáct, měly hnědou barvu a byly určeny výhradně na biologický odpad.
Umístěny byly na nám. Sv. Michala, v ulicích Družstevní, Husova, Ve Svahu,
Nové doby, Nad Stadionem, Svatopluka Čecha a v Mnichově v lokalitě u tzv. statkových
bytovek. Do hnědých kontejnerů patří: shrabky z trávníků včetně listí a spadaného ovoce,
dřevní štěpka i kuchyňský odpad při přípravě pokrmů z ovoce a zeleniny, sedliny kávy a čaje,
rozdrcené skořápky od vajec, pokojové rostliny, nekontaminovaná zemina.
V našem městě byly umístěny nové kontejnery, tentokrát na oděvy, obuv, textil
a hračky. Byly rozmístěny u recyklačního dvora, v Mnichově u hřiště, na ulici Myslivecké
nad školkou, na nám. Sv. Michala u domu č.p. 509 a na ulici Husova u obchodu Hruška.
Věci uložené v kontejnerech byly určeny k ekologické likvidaci nebo případně k dalšímu
využití, jako např. k distribuci do rozvojových zemí nebo k výrobě čisticích prostředků atd.
V měsíci listopadu proběhla na vrbenském hřbitově asanace několika desítek stromů
a vybrané dřeviny byly ořezány.
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V měsíci prosinec proběhla rekonstrukce Penzionu Vrbno. Vzniklo zde 8 tak zvaných
podporovaných bytů, které byly dokončeny koncem ledna 2014, a v průběhu února již bylo
možno přistupovat k jejich přidělování a uzavírání nájemních smluv.

4.3 Výstavba a opravy komunikací, vodovodů, kanalizace a plynofikace
Ve spolupráci s MěÚ Bruntál, odborem dopravy a silničního hospodářství byly řešeny dílčí
úpravy svislého a vodorovného dopravního značení ve městě. Se střediskem SS MSK8 Bruntál
byla průběžně řešena údržba státních komunikací II. a III. třídy v územním obvodu města
(opravy dopravního značení, údržba doprovodného zařízení apod.). Ve spolupráci
s TS Vrbno byly dle potřeby provedeny opravy poškozeného dopravního značení a čištění
účelových a místních komunikací ve znění smlouvy.
Vrbenští radní koncem listopadu 2012 schválili dodatek k Plánu zimní údržby místních
komunikací pro zimní období 2012-2013. Žádost o povolení chemické údržby státní ochrana
přírody odsouhlasila, podmínky specifikovala Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky:
„Chemický posyp lze provádět technologii, která umožňuje zkrápění a přesnou regulaci
dávkování posypových solí. Užit může být v podmínkách kalamitního stavu, kdy selhává
inertní posyp, či k preventivní ochraně komunikací před vznikem náledí.“
(Zdroj: Zpravodaj č. 1/2013).

Opravy místních komunikací byly řešeny na podkladě vedeného seznamu (viz příloha) oprav
místních komunikací. Přehled závad na komunikacích – viz příloha.

Provedení oprav místních komunikací v Železné, provedení vjezdů k RD na nově
opravených MK, provedení zpevnění krajnic a vyrovnání výškové úrovně při nově
opravených MK v Železné a Mnichově.

Opravy místních komunikací v Mnichově.
Příloha: Seznam oprav místních komunikací provedených v roce 2013.
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Kromě závad na MK byly řešeny i jiné závady či opravy:
Provedení chodníku od zastávky autobusu rozcestí k Železné, který bude navazovat
na chodník z Ludvíkova.
V srpnu 2013 začaly probíhat stavební práce na výstavbě a obnově chodníků
na hřbitově ve Vrbně pod Pradědem viz příloha Plán oprav chodníků na hřbitově a příloha
1. etapa oprav. Během října byl v centrální části dokončen chodník z dlažebních kostek.
Celý páteřní systém byl vyskládán z kostek, pouze vedlejší chodníky zůstanou mlatové.
Více práce si vyžádaly změnu užitého materiálu a cenu prací.
Rekonstrukce lávky do Železné, opravu provedla firma René Darmovzal.
Oprava schodiště před hlavním vstupem do objektu Základní školy na ulici Školní.
Následovaly opravy navazujících chodníků, kácení stromů a likvidace pařezů s kořeny.
Práci provedla firma Naděžda Klíčová a byly hotovy do konce roku.

SS MSK = Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
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Silniční správní úřad:
2010

2011

2012

2013

Celkem vydáno rozhodnutí

18

17

41

37

Uzavírka místní komunikace

0

4

-

1

Připojení nemovitosti na
místní komunikaci
Zvláštní užívání místní
komunikace
Vyhrazené parkování ZTP

4

4

2

4

14

9

22

12

0

0

-

0

Ostatní

0

0

17

20

Za rok 2013 bylo uloženo celkem 15 správních poplatků v celkové výši 6.800 Kč.
(Zdroj Výroční zprávy MěÚ 2010, 2011, 2012, 2013)

Městské vodovody a kanalizace – od 1. ledna 2012 provozuje vodovod i kanalizace
Město Vrbno pod Pradědem, se sídlem Nádražní 389. Vedoucím provozu byl Ondřej Brindza.
V roce 2013 pracovalo na úseku VaK 6 osob (2 na pitné vodě, 3 na čističce odpadních vod
a 1 vedoucí). Firma AQUAstop nadále zajišťovala opravy vodovodů a některé provozní
činnosti.
Vodovodní řady v roce 2013 dle majetkové evidence měly celkovou délku 29,15 km městské
části Vrbno pod Pradědem, Železná a Mnichov. Pod vrbenský vodovod spadá
i vodovod v místní části Vidly, který měl délku 1,90 km. Celkový počet vodovodních přípojek
byl 905. Systém vodovodu zahrnuje 6 vodojemů, 6 čerpacích stanic, 2 úpravny vody,
kde probíhá pouze odkyselení vody kontaktní filtrací a zdravotní zabezpečení chlornanem
sodným. Vyrobená pitná voda činila téměř 280 000 m3
Kanalizace pro veřejnou potřebu měla v roce 2013 celkovou délku 22,25 km,
na kanalizaci bylo napojeno celkem 886 kanalizačních přípojek. Součástí kanalizačního
systému byla také čistírna odpadních vod a 4 přečerpávací stanice odpadních vod.
Odkanalizováno a vyčištěno bylo téměř 560 000 m3.
V roce 2013 byla prováděná běžná údržba vodovodu, která spočívala v čištění vodojemů,
odkalování vodovodu, čištění pramenišť, odečty vodoměrů na vodojemech a sekčních
vodoměrů, kontrola kvality vody a zdravotní zabezpečení. V rámci kontroly kvality pitné vody
bylo odebráno celkem 15 vzorků vody, u kterých bylo stanoveno až 51 ukazatelů. Nebyla
zjištěna žádná závada v kvalitě pitné vody po stránce chemické i bakteriologické.
Dále byly prováděny drobné opravy vodovodu, byly vyhledány a odstraněny poruchy
na vodovodu, kterých bylo 10.
Kanalizační síť byla udržována čištěním jednotlivých stok, dále byly prováděny běžné drobné
opravy na stokové síti a jejích objektech. Pozornost byla věnována nově vybudované
kanalizaci Mnichov-Železná. Řešeno bylo časté ucpávání čerpadel v čerpací stanici, které bylo
způsobeno samotnými producenty odpadních vod, jelikož do kanalizace vhazovali věci,
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které tam nepatří. Problém byl vyřešen vsazením česlicové šachty. Provoz ČOV byl
pravidelně kontrolován, bylo odebráno celkem 12 vzorků na přítoku i odtoku z ČOV.
V roce 2013 byla provedena celková rekonstrukce armaturní komory vodojemu dolního
tlakového pásma, dále byl vyměněn úsek vodovodu od vodojemu po hlavní zásobovací řád v
místní části Vidly. Na ulici Střelniční bylo zahájeno přepojení vodovodních přípojek, aby mohl
být následně odpojen zásobovací řád, který vykazoval poruchy. Na kotelně sv. Michala byla
obnovena tlaková stanice.
Na kanalizaci byla provedena rekonstrukce – obnova kanalizace v ulici Jiráskově.
V Mnichově byla instalována česlicová šachta. Na čistírně odpadních vod byla obměněna část
drenáží na kalových polích, byl vyměněn transformátor, který je v majetku města a v budově
obsluhy byly provedeny drobné stavební úpravy.
(Zdroj: Výroční zpráva – Provoz vodovodů a kanalizací ve Vrbně pod Pradědem v roce 2013, zpracoval
Zbyněk Sokol; podklady vedoucího provozu ve Vrbně pod Pradědem Ondřeje Brindzy).

4.4 Doprava
Od 1. května až do konce září mohla veřejnost využívat k cestování po Jeseníkách jednodenní
turistickou jízdenku. Cena byla pro jednotlivce stanovena 100 Kč a pro skupinu
až pěti lidí 250 Kč. Veřejnost mohla využívat linkových autobusů dopravce ARRRIVA Morava
a.s. a železnici Desná. Jízdenka se dala zakoupit u řidiče autobusu nebo průvodčího vlaku.
Společnost ARRIVA Morava vypravila v roce 2013 sedm spojů pro občany - držitele průkazů
ZTP/P a TP a jejich nezbytný doprovod až pod věž Praděd. Z dolního parkoviště
v Karlově Studánce autobus vyjel vždy v 10:52 hod., z Pradědu dolů se vracel ve 12:20 hodin.
Doprava byla v tomto případě zdarma, jen bylo nutné v předstihu rezervovat místa
v autobuse a uvést, zda přepravujete vozíček nebo kočárek.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje předložil městům a obcím návrh jízdních řádů drážní
dopravy na období 2013/2014. Návrh drážní dopravy pro celý region a pro regionální trať
Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem byl vyvěšen na internetových stránkách města.
Až do 4. července měli občané možnost podávat připomínky k jízdním řádům, a to písemně
odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu MSK.
Město Vrbno pod Pradědem zajišťovalo provádění zimní údržby na cca 40 km místních
komunikací ve Vrbně a místních částech Železná a Mnichov organizací TECHNICKÉ SLUŽBY
VRBNO s.r.o. Vlastní provádění zimní údržby se uskutečňovalo podle schváleného „Plánu
zimní údržby“, který schválila Rada města dne 12. září 2013 – viz příloha.
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5 HOSPODÁŘSKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
5.1 Průmysl, živnosti a drobní podnikatelé
V roce 2013 nedošlo k žádnému rozrůstání průmyslu a s tím souvisejících pracovních míst,
spíše naopak docházelo ke snižování stavu v podnicích. Průmysl byl ve městě zastoupen
především malými soukromými firmami, zabývajícími se například výrobou a zpracováním
plastů a skla či stavebními úpravami.

Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o – Jesenická 146.
V roce 2006 došlo k odkoupení koncernu GARDENA Manufacturing švédskou společností
Husqvarna. S účinností od 1. listopadu 2011 se změnil název společnosti
z Advanced Plastic s.r.o. na Husqvarna Manufacturing CZ.
Firma se zabývá především vývojem, výrobou a odzkoušením forem pro vstřikování,
vstřikováním technických dílů a termoplastů, montáží a dalšími doprovodnými
technologiemi. Díky své technologii pokrývají komplexní potřeby a požadavky výrobců
automobilů, bílé techniky, elektrotechniky, zahradní techniky a spotřebního zboží.
„Rok 2013 byl rokem, kdy naše společnost dosáhla téměř 20procentního růstu tržeb, a to jak
ve skupině, tak mimo ní. Tento růst byl způsoben zejména realizací projektů, které byly
připravovány v létech předešlých. Tento růst znamenal i růst počtu přímých dělníků
a vedl ke složité personální situaci v oblasti nepřímých pracovníků, neboť s pokračujícím
zaváděním „Husqvarna Operation Systém“ v naší společnosti, a s tím spojeným rozhodnutím
mateřské firmy o zeštíhlení skupiny, se nedostávalo kvalifikovaných pracovníků
k zabezpečení nárůstu výroby. Přesto se podařilo doplnit kádr z vlastních zdrojů,
a tak zabezpečit nárůst výroby a zároveň splnit úkoly skupiny,“ informace za rok 2013 doplnil
RNDr. Svatopluk Máj, jednatel společnosti.

Jelínek Trading spol. s.r.o. – Jesenická 146.
Hlavním výrobním programem provozu byla výroba plastových kompostérů
a kompostovacích sil (v současnosti je firma největšími výrobci v ČR). Dále vyrábí technologií
injekčního vstřikování různé plastové výlisky dle zadání a požadavků zákazníků a dodává
je do mnoha zemí Evropy. Firma má malou strojírenskou dílnu pro své servisní potřeby
a akreditovanou kalibrační laboratoř pro délku, rovinný úhel a tlak.

PAŇÁK PLASTY s.r.o. – Mnichov 233.
Hlavním zaměřením firmy je vývoj, výroba a montáž dílů z plastů. Tyto činnosti jsou
směrovány do automobilového, elektrotechnického, nábytkářského, reklamního
a spotřebního průmyslu. Majitelem a vedoucím v jedné osobě je Miloslav Paňák,
v současnosti zaměstnává firma cca 60 pracovníků v třísměnném provozu.
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Polykemi spol. s.r.o. – Jesenická 146.
Jedná se o skandinávskou společnost, která má svou pobočku také v České republice,
ve Vrbně pod Pradědem. Firma se zabývá především prodejem plastových polotovarů.
Vedoucí pobočky je Renata Johnová. Firma zaměstnávala 4 další zaměstnance, zabývající
se především prodejem a administrativní činností.

T.W.I. spol. s.r.o. – Mnichov 146.
Firma se nyní řadí k největším výrobcům solárních a okenních systémů
v České republice a je významným producentem i v rámci EU. Ředitelem firmy
je Ing. Zdeněk Pravda.

Vrbenská nástrojařská s.r.o. – Dušan Laštůvka - Zlatohorská 103.
Společnost byla založena v roce 1993, výroba začala lisováním forem a jejich tvarových částí.
Výroba elektrod začala v roce 1994. Firma dodává jak pro tuzemský trh,
tak pro zahraniční. Počet zaměstnanců včetně managementu je do 15 osob.

Urbaník.cz – Dělnická 157.
Firma Lukáš Urbaník byla založena v roce 2010. V témže roce začala naplňovat své první
obchodní aktivity, zaměřené především na plastikářskou výrobu. Firma podporuje
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (chráněná dílna) a v současné době má
9 zaměstnanců.
Již během prvního roku se firma začala soustředit na výrobu ekologické střešní krytiny
EKOternit9. Tento produkt si brzy našel oblibu nejen u pokrývačů, kterým se s ní díky její
pružnosti a předvrtaným montážním otvorům dobře pracuje, ale také u koncového zákazníka
díky ceně. Vzhledem k těmto faktorům si firma vytvořila sortu stálých zákazníků.
Ekologická střešní krytina Ekoternit je odolná vůči UV záření, což zajišťuje její stálobarevnost
a garanci životnosti 20 let. Používá se na veškeré celobedněné střešní konstrukce. Produkt je
vyráběn ve dvou velikostech a je vyráběn z kabelového odpadu (kabelová PVC drť), tudíž
firma zpracovává ročně přibližně 650 tun odpadu a ulehčuje tím životnímu prostředí.
V roce 2012 dodávala firma krytinu do třech velkoskladu, v roce 2013 to bylo již necelých
padesát velkoskladů, jako jsou například firmy Coleman S.l., a.s.; WHA systém – CZ, s.r.o.
Salvator Střechy, s.r.o.; apod. V roce 2013 byl otevřen velkosklad se zbožím určeným
pokrývačům a klempířům, kde se prodává veškerý potřebný materiál, jako jsou žlaby, svody,
plechy, hřebíky a podobně. (Zdroj: podklady zaslala Alena Rybárová z firmy Lukáš Urbaník).

9

Krytina EKOternit je oblíbena u pokrývačů především díky její pružnosti a předvrtaným montážním otvorům.
Pro koncového zákazníka je vhodná hlavně cenově, je odolná vůči UV záření, což zajišťuje její stálobarevnost a
garanci životnosti 20 let
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IPG s.r.o. – Dělnická 644
Firma byla založena v roce 2001, sídlí na vlastních pozemcích v Miloticích nad Bečvou,
nástrojárna je ve Vrbně pod Pradědem. V současné době disponuje firma 22 moderními
vstřikovacími stroji s uzavírací silou 35 až 500 tun od firem Arburg a Krauss Maffel. Firma
vyrábí plastové díly pro bílé zboží a díly pro automobilový průmysl. K dispozici mají CNC
obráběcí stroje, EDM drátovou řezačku, děrovačku a hloubičku, různé vstřikovací
technologie.

ATQ s.r.o. – Dělnická 643
Nástrojařství. Jednatelem je Rostislav Srostlík

Odetka a.s. – Dělnická 157
Společnost se v současnosti řadí mezi střední podniky hospodářského spektra a mezi velmi
úspěšné podniky regionu. V současnosti se orientuje především na výrobu svíčkových knotů,
šněrovadel, oděvních, technických a padákových šňůr, chirurgických nití, sítí a síťovin,
prošívacích přízí a dalších pletených a proplétaných výrobků.

Pradědský lesní závod, a.s. – Nádražní 599.
Hlavním předmětem činnosti firmy je poskytování komplexních lesnických služeb
v těžební a pěstební činnosti, nákup a prodej dříví. Vedlejšími předměty podnikání
je provozování pilařské výroby, chov skotu a údržba krajiny, produkce lesního sadebního
materiálu, sázení okrasných dřevin a péče o veřejnou zeleň, výkup dříví, doprava dříví,
provozování vlastních ubytovacích zařízení. Ředitelem společnosti je Ing. Miloslav Komárek,
zástupci ředitele jsou Vladislav Herman (současně i vedoucí útvaru plánu práce a mezd)
a Ing. Venuše Komárková (vedoucí útvaru obchodu a jakosti).

JESBETON s.r.o. –Mnichov 360.
Společnost byla založena v roce 1998, od ledna 2001 je jednatelem René Darmovzal.
Firma se zabývá výrobou betonu a betonářských výrobků, prováděním staveb včetně jejich
změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, silniční motorové dopravě nákladní,
zprostředkovatelskou činnost v oblasti obchodu a služeb, zemními pracemi.

KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o. – Mnichov 236.
Firma je na trhu od roku 2004 jako pokračovatel firmy Pavel Kamenský – Vzduchotechnika,
která byla založena v roce 1990 se statutem fyzické osoby. Hlavní náplní bylo pokračovat
v oblasti vzduchotechniky. Na základě poptávky rozšířila firma podnikání
na oblast výroby a montáže ocelových konstrukcí, výrobní a skladovací haly, mostní
konstrukce, lávky, speciální konstrukce pro montáže technologií a podobně. Při rozšíření
rozsahu náplně prováděných prací bylo logické rozšířit podnikání o stavební činnost, kterou
začala firma provádět od roku 1996. Zpočátku se jednalo o drobné stavební zakázky.
V současné době realizuje stavby a rekonstrukce na klíč včetně dodání vybavení na přání
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zákazníků. Dalším pozitivním krokem bylo zřízení střediska přípravy projektování
a zpracování rozpočtů staveb. Pro spokojenost zákazníka nabízí firma konzultace řešení,
zpracování dokumentace, výrobu a montáž, v co nejkratších termínech. Krédem firmy byla
cena, rychlost a kvalita. Firma investuje nemalé částky do školení svých zaměstnanců, strojů
a ručního nářadí, které urychlují postupy prací a umožňují provádět tyto práce kvalitněji.
Od roku 2005 vlastní firma certifikát normy ISO 9001. Jednatelem společnosti byl
Pavel Kamenský st., obchodním ředitelem Pavel Kamenský ml.

Naděžda Klíčová – Mnichov 311.
Naděžda Klíčová – fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná
v obchodním rejstříku. Podnikat začala v roce 1993 a zaměstnává průměrně 20-24 stálých
zaměstnanců + několik sezónních pracovníků. Disponuje třemi živnostenskými oprávněními:
1. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
2. Živnostenské oprávnění k výrobě, obchodu a služeb neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství,
lesnictví a myslivost; Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; Výroba
stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků; Provozování vodovodů
a kanalizací a úprava a rozvod vody; Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
Zprostředkování obchodu a služeb; Velkoobchod a maloobchod; Zasilatelství a zastupování
v celním řízení; Pronájem a půjčování věcí movitých; Poskytování technických služeb.
Oprávnění získáno v roce 1996.
3. Živnostenské oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Toto oprávnění
vzniklo v roce 2010.

GESENKE s.r.o. – Mnichov 2
Jedná se o společnost s ručením omezeným. Předmětem podnikání byla hostinská činnost,
zprostředkování obchodu a služeb, specializovaný maloobchod a maloobchod
se smíšeným zbožím, ubytovací služby, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
a zařízení sloužících k regeneraci a rekonstrukci. Základní kapitál činil 200 000 Kč. Jednateli
byli Ivo Klíč a Naděžda Klíčová.

MEPAC CZ – pobočka Vrbno pod Pradědem – Jesenická 350
Firma vznikla v roce 1995 a zabývá se přesným opracování povrchu: leštěním vstřikovacích
forem, nástrojů a speciálních dílů, s vysokými nároky na kvalitu a přesnost povrchu
až do zrcadlových lesků; opravy vstřikovacích, vyfukovacích, ohýbacích forem
a střižných nástrojů speciálním navařováním včetně laserového navařování; renovace
poškozených tvarů forem a střižných nástrojů či speciálních dílů s vysokou přesností
opracování včetně opravy plochy do původní drsnosti povrchu; dodávky speciálních přístrojů
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a strojů pro přesné opracování povrchu, šitých na míru dle potřeb zákazníků; prodej přístrojů
a nástrojů a spotřebního materiálu pro přesné opracování povrchu.
Produkty firmy MEPAC najdete v automobilovém průmyslu, u výrobců plastů nebo dentální
techniky, v letectví, textilním průmyslu, některé produkty se dostaly i do kosmu.
Výrobky firmy MEPAC CZ, s.r.o. získaly řadu uznání a mezinárodních ocenění. Pomyslného
krajského inovačního Oskara si odvezl ve světě jedinečný mobilní laserový gravírovací systém
k označování – gravírování forem a nástrojů ve strojírenství. Oceněný patentovaný přístroj
nemá ve světě konkurenci.
V roce 2013 získala firma ocenění Inovační firma Moravskoslezského kraje 2013. Klientelu
firmy tvořilo přibližně 7200 českých firem, zákazníci pocházeli také ze Slovenska, Polska,
Maďarska, Rumunska, Francie a Švýcarska. Firma obchodovala s firmami z oblasti přesného
strojírenství, s výrobci nástrojů a forem, s firmami zabývajícími se vstřikováním
či vyfukováním plastových výlisků, firmami zabývajícími se výrobou plechových díků střižných
nástrojů, výkovků či odlitků apod.
Mateřská firma má sídlo v Třinci, pobočku ve Vsetíně a dceřinou společnost MEPAC SK
na Slovensku. Majitelem firmy je Ing. Petr Petřík, celá firma má v ČR 46 pracovníků. Firma
MEPAC CZ, s.r.o. má pobočku ve Vrbně pod Pradědem na ulici Jesenická 350. Provozní doba
byla od 7:00-17:00 hodin. Vedoucím pobočky ve Vrbně byl Jiří Ševčík, pracovalo
zde 6 zaměstnanců. Pobočka ve Vrbně pod Pradědem se zabývá zajišťováním oprav
a renovací forem pro vstřikování plastů, speciálním leštěním nástrojů až do zrcadlových
lesků, nástrojářskými pracemi, laserovým navařováním, gravírováním a odborným
poradenstvím. Zabývá se prodejem nástrojů, přístrojů a speciálního spotřebního materiálu
průmyslového charakteru. Zajišťuje servis technického zařízení pro vzduchové a nástrojové
brusky, pilovačky a závěsné motory. Zajišťuje odborné záležitosti partnerů, kde má obchodní
zastoupení pro firmy NAREX a MAIKTA.
(Zdroj: podklady zaslal Jiří Ševčík, vedoucí pobočky ve Vrbně pod Pradědem)

Ve městě fungovala řada malých obchodů a obchůdků (potraviny, květinka, drogerie,
zelenina, hračky a sport aj.), 2 supermarkety (Penny market a Albert) a několik drobných
podnikatelů a živnostníků, pracujících ve službách (kosmetika, kadeřnictví, instalatérství,
kominictví apod.). Příloha: Seznam obchodů a služeb. V roce 2013 došlo k následujícím změnám
v oblasti drobného podnikání:
 Nově byl otevřen hotel pro psy, který zajišťoval krátkodobé i dlouhodobé hlídání
a ubytování psů a jiných zvířecích mazlíčků. Hotel pro psy provozoval Tomáš Kleiber,
součástí hotelu byla zahrada o rozloze 500 m2 určená pro výběh a hry.
 Nová nekuřácká ČAJOVNA – KAVÁRNA byla otevřena od 6. prosince na ulici
Nové doby 112 (tržnice). Provozní doba: pondělí až sobota 9:00–21:00 hodin.
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mlékem z pojízdné prodejny. Jezdilo vždy v pátek (od ledna do června a od října
do prosince) na prodejní místo u okružní křižovatky ve Vrbně. Kromě mléka nabízelo
družstvo také máslo, sýry z ovčího a kozího mléka a jogurty.
Cukrárna Mokarabia rozšířila sortiment o pomůcky a suroviny pro pečení (marcipán,
potahovačky, modelovací hmoty, vypichovátka, formy, lišty, kleštičky, válečky,
různé druhy potravinových barev, trestí, čokoládových polev, jedlých dekorací
a mnoho jiného). Současně zprovoznila i e-shop, na kterém šlo zboží objednat
a v místní prodejně vyzvednout.
Pekařství Karlovice otevřelo
novou
prodejnu na ulici Bezručova
ve Vrbně pod Pradědem, naproti parkovišti supermarket Albert. Mimo stálý
sortiment pečiva rozšířili nabídku o žitný kvasový chléb. Otevírací doba:
pondělí–pátek 5:30–15:30; sobota 7:00–11:00.
Prodejna nábytku byla přestěhována na Nádražní ulici 151 v sídle firmy Ridex.
Prodejna nabízela kromě nábytku také různé druhy koberců a PVC. Součástí nabídky
byl také odvoz a pokládka zboží. Otevřeno pondělí až pátek 9:00–12:00 hodin
a 14:00–16:30 hodin.
Od 1. června 2013 ukončila svou činnost prodejna Železářství paní Juříkové
na Nádražní ulici.

5.2. Významné kulturní, sportovní akce a výstavy
 V pátek 22. března se v sále Mír uskutečnil v pořadí 16. ples města a městských

organizací. Tentokrát ve znamení květin. Sál Klubu Mír byl zaplněn takřka
do posledního místečka. Motiv květu se objevil snad na všech oděvech žen
a na mnoha oblecích mužů. Cenu za nejstylovější oděv si odnesl pan Ing. Pavel Suk,
který vsadil na styl hnutí hippies z 60. let 20. století, styl „květinových dětí“. O zábavu
se postarali hudebníci z Ostravy a jejich zpěvačka Michaela, kteří až do časných
ranních hodin hráli nejen ve stylu kapely ABBA, Roy Orbisona a Jennifer Lopez.
Fotodokumentace
 2. ročník seriálu cyklistických závodů pro děti a mládež mikroregionu Vrbensko

Vrbenský dráček se uskutečnil ve vybraných termínech (od 13. dubna do 22. června)
v 6 obcích náležících do mikroregionu Vrbensko (celkem 7 závodů). Finále proběhlo
v Mnichově v cykloareálu Černá Opava.
 O víkendu 25. a 26. května se ve městě konaly závody minikár, a to od 9:00 do 15:00
hodin. Trasa závodu vedla z ulice Střelniční přes ulici Křivou, Palackého, Mysliveckou
a Nad Stadionem. Minikáry byly taženy traktorem po ulici Jesenická, Myslivecká,
Jirásková a náměstí Sv. Michala. Po dobu tréninku, závodu a tahu minikár traktorem
do místa startu byly uvedené ulice pro ostatní dopravu uzavřeny. Hned dvě první
místa obsadil Radek Penáč z Olympie CUP Bruntál.
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cyklistice kategorie mužů do 23 let, současně proběhla jedna z vrcholných
cyklistických akcí pod názvem Závod míru 2013. V pelotonu tohoto etapového
závodu se objevilo několik závodníků Sportovního gymnázia: vynikajícího úspěchu
dosáhl čerstvý maturant David Dvorský, který v celkovém pořadí závodu obsadil
13. místo jako třetí nejlepší Čech. Dále se závodu zúčastnili: student sexty Josef Hošek
(28. místo), Matěj Lasák (67. místo), Petr Hampl (93. místo).
V rámci finálového závodu v silniční cyklistice na konci května proběhlo vyhlášení
čtvrtého ročníku seriálu Trivalis cup 2012/13, ve kterém se bojuje o titul
Nejvšestrannějšího sportovce Vrbna. Tento seriál pořádají pro studenty i veřejnost
trenéři vrbenského gymnázia. Letošním vítězem se stal student kvinty Vojtěch Matuš
(SK Vrbno), druhý byl Antonín Lant (Forman Cycling). Nejlepším veteránem byl
Pavel Pytela, který jako jediný absolvoval všech deset závodů. Vítězkou v kategorii
žen a dívek se stala Klára Škopcová (ACS Drak Vrbno) před Evou Planičkovou
(BikeSport Mohelnice), která až v posledním závodě přeskočila třetí dívku Elišku
Sýkorovou (ACS Drak Vrbno). V deseti uplynulých měsících měli možnost jak studenti
gymnázia, tak i mladší děti či rodiče vyzkoušet: na podzim závody na in-line bruslích,
v přespolním běhu a v cyklokrosu; v zimním období závody ve slalomu a v běhu
na lyžích; v tělocvičně gymnázia biatlon; na jaře atletický trojboj, duatlon, závod
v orientačním běhu a finálový závod v silniční cyklistice.
Ve dnech 17., resp. 18. května se uskutečnily první dva turnaje nové tenisové sezóny.
Turnaje se účastnilo 20 hráčů, kteří byli rozdělení do dvou skupin. Druhým turnajem
byl tradiční Turnaj kamarádů. Desátého ročníků se zúčastnilo 42 hráčů, po zápasech
ve čtyřech skupinách se soutěž rozdělila do dvou „pavouků“.
Ve dnech 6. až 9. června pořádalo Centrum pro výcvik psů Alfa na Vrbensku
5. ročník dogtrekkingového závodu „Zde jsou lvi“. Závodní tým tvořil vždy člověk
a pes a měli za úkol, v co nejkratším čase zdolat stokilometrovou trať. Trasa vedla
ze Suché Rudné přes Vrbno pod Pradědem zpátky do Suché Rudné. Závodníci
startovali postupně během celého dne.
V pátek 14. června se v areálu TO Vrbno pod Pradědem konal již 17. ročník
tenisového
turnaje
bývalých
vrbenských
fotbalistů
ve
dvouhrách.
Turnaje se zúčastnilo celkem 27 hráčů, kteří soupeřili dle výkonnosti ve dvou
základních skupinách na čtyřech kurtech. Na turnaji vládla dobrá nálada, počasí bylo
ukázkové.
Sobota 15. června patřila ve městě tradičním Vrbenským slavnostem,
i letos jednodenním. Program byl pestrý a přilákal na dva a půl tisíce návštěvníků.
Zmínit lze např. poppunkovou kapelu On the Way, The Beatles Revival a hlavní
hvězdou slavností se stala kapela No Name. Fotodokumentace.
Středisko kultury a vzdělávání Střecha připravilo výstavu „Reunion of strangers“
(Znovushledání neznámých). Označuje skupinové portréty vzájemně si cizích lidí,
zachycených momentkou v jednom dni a na jednom místě. Autor pozoruje po dobu
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2–5 hodin náhodné chodce na ulici, jež fotografií zachycuje a technikou digitální
montáže skládá ve skupiny. Tato kolekce fotografií-autoportrétů byla vytvořena
speciálně pro Vida Galllery v Austrálii a vystavení ve Vrbně pod Pradědem
je současně jedinou prezentací tohoto projektu v Evropě. Výstava byla přístupná celé
prázdniny. Příloha + Fotodokumentace.
Město Vrbno pod Pradědem ve spolupráci se Střediskem chytrých aktivit STŘECHA
a Základní školou Vrbno pod Pradědem připravily pro školáky o prázdninách
(od 8. července do 30. srpna týdenní programové pobyty s nabídkou aktivně
stráveného volného času. Děti, ve věku od 7 do 15 let, se scházely v klubovně
Základní školy, kde kromě her a jiných aktivit byl připraven i další program
a naplánovány byly také celodenní výlety s programem. Cena týdenního pobytu byla
150 Kč/dítě. Kapacita jednotlivých turnusů byla omezená, proto byly děti zařazovány
podle pořadí došlých přihlášek. V jednotlivých týdnech se příměstského tábora
účastnilo 12–17 dětí.
Lesní slavnost Lapků z Drakova a Dny Lesů České republiky - druhý červencový
víkend tradičně obsadili lapkové a loupeživí rytíři Drakov. Akce přilákala více než
deset tisíc návštěvníků nejen z celé republiky, ale i Polska. Na lesní slavnosti Lapků
z Drakova a Dnech Lesů České republiky byly předváděny řemeslnické a šermířské
ukázky, výstava v lesní galerii, pro děti populární razítkovací hra Lapků z Drakova,
Drakovský plaváček, dětský rybolov a mnoho dalších zajímavostí. Na slavnosti
nechybělo dostatečné občerstvení, doprovodný hudební program a mnoho dalších
zábavných akcí. Příloha: plakátky + fotodokumentace.
Dne 29. června se v areálu TO Vrbno pod Pradědem uskutečnil tradiční turnaj
ve čtyřhrách „Memoriál Bedřicha Opatrného a Pavla Holého“. Turnaje se zúčastnilo
56 hráčů, kteří si poprvé zahráli ve dvou kategoriích, a to do 50 let a nad 50 let.
Kromě hráčů TO Vrbno si na turnaj našli čas i hráči např. z Prahy, Olomouce,
Zlatých Hor, ale i z polského Opole.
Členové základní organizace Českého svazu chovatelů ve Vrbně pod Pradědem
připravili na víkend 16.–18. srpna tradiční výstavu drobného zvířectva.
Výstava se konala v areálu chovatelů poblíž vlakového nádraží. K vidění byli králíci,
drůbež, okrasní a užitkoví holubi aj. Viz plakát
Rytířské hry pod hradem Fürstenwalde aneb Dlouhá noc připravil Spolek Přátelé
Vrbenska ve spolupráci s obcí Ludvíkov a polskými partnery z polské obce Wiamowice
Nyske. Hry se konaly v areálu restaurace Koliba u Autokempinku v Ludvíkově v sobotu
17. srpna. Akce byla zahájená průvodem rytířů Vrbnem, Ludvíkovem a Karlovou
Studánkou. Dále byly k viděni rytířské hry, prohlídka rytířského ležení a výzbroje,
šlehačková bitva a další. Celou akci prolínal hudební program, ve kterém
se představily skupiny Řebřiňák, Proton, Hobes, Maraton a Škrpál. Na akci byl vstup
zdarma. Viz příloha – plakát.
V Galerii na radnici se ve středu 28. srpna slavnostně otevřela výstava nejlepších prací
autorů fotosoutěže „Lidé na Vrbensku mým objektivem“, jejíž součástí bylo
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vyhlášení výsledků fotosoutěže. V galerii bylo možno vidět 30 fotografií
od 14 amatérských fotografů. Soutěž probíhala od 1. dubna 2012 do 28. února,
účastnit se ji mohli občané města i ostatní veřejnost. Veřejnost také mohla hlasovat,
která z fotografií je tou nejlepší. Soutěžní porota rozhodla neudělit první místo,
shodla se, že žádná z fotografií nebyla až natolik výjimečná, unikátní a nezaměnitelná.
Neznamenalo to ovšem, že by nebylo z čeho vybírat a co ocenit. Oceněný byly
fotografie těchto autorů: Libor Doležel – digitální fotorámeček (2. místo),
Nikola Juříková - digitální fotorámeček (3. místo) a Tomáš Fajman – sportovní hodiny
(4. místo). Cena diváků webu: Bohdana Krahulcová – obrazová publikace. Autoři byli
pozváni na 28. srpna do obřadní síně radnice, aby byli účastni vyhlášení výsledků,
a aby ocenění převzali své ceny. Současně se účastnili vernisáže stejnojmenné
výstavy Lidé na Vrbensku mým objektivem. Slavnostní akt vyhlášení vítězů uvedl
místostarosta Ing. Miloš Lasota. Fotodokumentace
Město Vrbno a TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, oddíl kopané pořádaly mezinárodní
fotbalový turnaj VRBENSKÝ CUP. Turnaj se konal v sobotu 31. srpna na fotbalovém
hřišti ve Vrbně pod Pradědem, doprovodným odpoledním programem byl 5. ročník
VRBENSKÉHO BABÍHO LÉTA – viz příloha plakátek
V pátek 20. září se konala ve Střeše veřejná beseda s krajskými zastupiteli za KSČM
(Pavel Bačgoň z Bruntálu, Fotis Fotopulos z Vrbna pod Pradědem a Jitka Hanusová
z Města Albrechtic).
V sobotu 21. září se konal již 43. ročník dálkového pochodu Vrbenská padesátka.
Akci organizoval Klub vrbenských turistů, start byl stanoven mezi 6:00 a 9:45 hodin
u železničního nádraží ve Vrbně pod Pradědem. Zájemce si mohl vybrat ze tří tras
o různých délkách. Šlo se 12, 22 a 50 km, děti do 15 let mohly startovat pouze
v doprovodu dospělé osoby a na dvou kratších trasách. Každý účastník, který prošel
kontrolním stanovištěm na zvolené trase, si odnesl účastnický list a skleničku
s emblémem Vrbenské 50. V cíli pochodu u chaty Sokolka nad Vrbnem pod Pradědem
dostali účastníci teplý čaj a chléb se sádlem a cibulí. Příloha-plakát.
Dne 21. září proběhly na parkovišti před MŠ Jesenickou mezinárodní dětské závody
motokár – viz příloha-plakát.
Město Vrbno pod Pradědem a Pěvecký sbor města Vrbno pod Pradědem, člen unie
českých pěveckých sborů, uspořádal XIX. Mezinárodní festival pěveckých sborů,
který proběhl 5. října 2013 v Klubu Mír. Účastníci se mohli zaposlouchat do čtyř
pěveckých těles – Pěveckého sboru Pavlíny Zámečníkové z Kuřimi,
Ženského pěveckého sboru z Krnova, Pěveckého sboru z Polska a Pěveckého sboru
města Vrbna pod Pradědem. Akce byla spolufinancována z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Praděd, vstupné bylo zdarma. Příloha – plakát.
Dne 5. října proběhl ve Střeše tradiční Den zdraví a sociálních služeb. Viz plakát.
Dne 3. prosince se poprvé rozsvítil vánoční strom Mnichova. Akce se konala
na zahradě Domova pro seniory Vrbno, součástí byla také hudební produkce a prodej
občerstvení. Příloha – plakát.
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 Ve středu 11. prosince v 18 hodin rozsvítilo Vrbno pod Pradědem svůj vánoční















strom, tento okamžik si nenechalo ujít kolem 500 občanů. Vybrán byl vzrostlý smrk
v prostoru mezi Komerční bankou a Penny Marketem, v blízkosti okružní křižovatky.
Byl ozdoben šňůrami LED diod v jiskřivé bílé a modré barvě, mezi nimiž stékaly ledové
kapky. Zažehnutí stovek světýlek bylo spojeno s akcí
„Česko
zpívá
koledy
s regionálním Deníkem“. Jednalo se o třetí ročník celorepublikového projektu, který
probíhal ve stejný čas na přibližně 280 místech ČR. Zpívalo se společně s Pěveckým
sborem města Vrbna pod Pradědem, mezi parkovištěm u Penny Marketu
a parkovištěm u Komerční banky.
Velká vánoční akce Spolku Přátelé Vrbenska a Města Vrbno pod Pradědem „Vánoce
na zámku“ spojená se „Zámeckým jarmarkem“ připravována na sobotu 14. prosince
se na poslední chvíli přesunula na náměstí Svatého Michala a do prostor Gymnázia.
Zájemci se mohli zapojit do soutěží „O nejkrásnější vánoční dekoraci“ a „O nejlepší
vánoční cukroví“, přičemž své výtvory měli přinést den předem do Gymnázia. Nejlepší
soutěžní výrobky byly oceněny finanční či věcnou cenou. Fotodokumentace.
V neděli 22. prosince zahájilo provoz mobilní kluziště v areálu TJ Sokol
Vrbno pod Pradědem. Tento den, na Štědrý den i na Silvestra byl vstup na ledovou
plochu zdarma. V ostatní dny platilo vstupné stejné jako v předchozích letech.
Na Štěpána se konal již X. ročník v karetní hře mariáš, nazývaný Vrbenský flek 2013.
Uskutečnil se ve Sporthotelu Centrum Stone, startovné činilo 200 Kč (bylo určeno
k úhradě občerstvení a obědu hráče, cen a části nákladu turnaje). Viz příloha.
Tradiční Vánoční koncert zazněl v kostele Navštívení Panny Marie v Mnichově dne
27. prosince. Pořadatelem byl Pěvecký sbor města Vrbno pod Pradědem.
Vstupné činilo 50 Kč dospělí a 30 Kč důchodci a děti.
Pro milovníky královské hry byly připraveny Vánoční šachy. O přípravu se postaral
šachový oddíl TJ Sokol. Soutěž se konala v kavárně „U Dvořáka“ a startovné činilo
100 Kč. Příloha-plakát.
Na Silvestra připravil Spolek Přátelé Vrbenska 1. ročník silvestrovského výšlapu
na vyhlídku hradu Fürstenwalde. Sraz byl ve 13 hodin na rozcestí Železná,
za hotelem Garni. Dospělí účastníci obdrželi v cíli barevnou pamětní pohlednici
s příležitostným razítkem. Všem účastníkům byl poskytnut silvestrovský čaj a dětem
sladký oplatek. Příloha – plakát.
Na Silvestra se na sjezdovce konal také tradiční sjezd na pekáči. Akci nejprve pořádal
Sportovní klub vrbenského gymnázia, pak spolek Přátelé Vrbenska, nyní štafetu
převzali pokračovatelé: Penzion U Hradilů, Fun-line Krnov a provozovatel vrbenské
sjezdovky Kareta Bruntál. Součástí byla také soutěž o nejlepší masku, přičemž každá
maska nad 18 let dostala na kuráž panáka a dárek. Občerstvení bylo zajištěno.
Příloha-plakát.
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5.2 Kulturní, zájmové a sportovní spolky
Ve městě působila řada společenských či sportovních spolků (seznam – viz příloha).
Ty, které v daném roce oslavily výročí a podělily se mnou o informace, jsou uvedeny níže.

ACS Vrbno – dvacet let
V roce 1998 byl založen cykloturistický oddíl mládeže „Dráčata“, který fungoval
při KČT10 Vrbno. Od roku 1987 přecházeli nejlepší do Lokomotivy Krnov, kde např.
Alena Mlynářová získala titul Mistryně ČSFR11. V roce 1992 jsme spolupráci s LOKO Krnov
ukončili a pokusili jsme se založit vlastní oddíl ve Vrbně.
Dne 19. března 1993 orazítkovalo Ministerstvo vnitra stanovy ACS Vrbno, a tak vznikl
ve Vrbně pod Pradědem druhý sportovní oddíl. Základnu tvořilo 15 členů a 4 závodníci.
Hlavním cílem tehdy i dnes byla výchova cyklistické mládeže, další v pořadí je zájmová
cyklistická činnost.
V roce 1995 byl oddílem založen Jesenický Šnek, župní seriál silničních závodů, který měl
po několika letech až 15 závodů ročně a je pořádán dodnes. Jako tým jsme jej 3x vyhráli.
Od roku 2001 byl založen a pořádán krajský seriál cyklokrosů Oderský pohár, který se také
po několika letech rozběhl ve druhý nejlepší cyklokrosový seriál v ČR.
V roce 2005 byla na Sportovním gymnáziu ve Vrbně založena cyklistická třída,
která měla v tomtéž roce 3 studenty, dnes jich má kolem 15–19. Význam této třídy překročil
krajská měřítka. Jednalo se o jediné gymnázium s cyklisty na celé Moravě.
V roce 2007 bylo oddílu přiděleno krajské Sportovní centrum mládeže (SCM Vrbno).
Každý rok pracuje s 20-30 nejlepšími cyklisty ve věku od 15-19 let v rámci Moravskoslezského
kraje. Práce byla ukončena v roce 2013.
Od roku 2012 disponuje oddíl i Sportovním střediskem (SpS Vrbno), kde je 15–20 nejlepších
cyklistů ve věku 11–14 let. Středisko fungovalo pouhé dva roky, mládež však
v činnosti pokračovala dál. Popáté je již pořádán seriál Vrbenský Dráček, který je určen
pro nejmladší cyklisty až do věku 14 let.
Ve výčtu úspěchu je více jak 10 reprezentantů ČR, oddíl dosáhl zisku 18 titulů mistra ČR jak
na silnici, tak v cyklokrosu a někteří odchovanci se stali mistry světa (Zdeněk Mlynář)
a mistry Evropy (Lubomír Petruš). V současnosti působí 7 odchovanců v kontinentálních
týmech (L. Petruš, D. Hynek, T. Markos, J. Tomek, P.Hampl, B. Rohel a D. Dvorský).
Do české první ligy jsme vychovali ještě další cyklisty, kteří působí především
v krajském týmu FORMAN cycling (A.Lant, R.Brokeš, V.Prejda, J.Petruš).
Z iniciativy ACS Vrbno byla také postavena cyklistická dráha Černá Opava,
která v krajském měřítku rovněž nemá obdoby. Je pravidelně využívána k tréninku všemi

10
11

KČT = Klub českých turistů
ČSFR = Československá federativní republika
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věkovými skupinami cyklistů a jsou na ní pořádány cyklistické závody od místních (Tritur),
regionálních (Vrbenský Dráček), krajských (Oderský pohár) až po republikové (ČP Masters).
(Zdroj: podklady pana Vlastimila Mlynáře).

Místní organizace českého rybářského svazu Vrbno pod Pradědem
V roce 2013 uplynulo od založení Místní organizace ČRS Vrbno pod Pradědem 20 let.
Do té doby činnost členů Českého rybářského svazu v regionu Vrbno pod Pradědem byla
řízená Místní skupinou, která spadala pod místní organizaci Bruntál, na které byla hlavně
finančně závislá. Místní organizace vznikla 22. dubna 1993 zásluhou Lubomíra Čilipky,
vedoucího MS ČRS12. V počátečním období se nový výbor MO13 scházel pravidelně, měsíčně
v hostinci a postupně podle plánu řešil zlepšování činnosti organizace.
Postupně se zlepšovalo zarybnění revírů, činnost dětského kroužku a narůstal počet členů.
Z původních 154 členů měla organizace v roce 2013 členů 323. Zlepšovala se i finanční
stránka organizace.
V roce 1997 zasáhla negativně její činnost velká povodeň, která způsobila velké škody
na rybářské chatě. Záslužnou pomocí podstatné většiny členů organizace se podařilo
v poměrně krátké době škody napravit a chata byla uvedena do stavu, který umožňoval
pravidelné schůze výboru, činnost dětského kroužku jakož i dalších akcí. Hospodaření
na revírech bylo dobré. V poslední době však došlo v revírech, vinou kolísající hladiny vody
a náletů kormoránů, k vymizení ryb. Náprava byla zajištěna v roce 2012 vysazením pstruha
obecného a duhového.
Velkým přínosem bylo vybudování soustavy rybníků – Biocentra, které má organizace
v nájmu. Do rybníků byl vysázen kapr, parma a další ryby včetně pstruha obecného
a duhového. V roce 2012 si již členové lovu na rybnících plně užili. Docházek na lov bylo
v roce 2012 – 937, ulovených ryb 654 ks o celkové váze 476 kg.
Na počest 20. výročí a dosažení úspěchů zajistil výbor MO hlavně pro děti následující akce:
 Rybářské závody dětí – Jesenický kapr v Jeseníku (19. května 2013), účast 9 dětí, 3. místo





od
12
13

Lukáš Franc.
Rybářské závody dětí – Zlatá udice ve Vrbně pod Pradědem (1. června 2013), účastnilo
se 22 dětí, z místní organizace 12 dětí, na 1. místě se umístil Jiří Tkačík.
Rybářské závody dětí – 2denní soustředění ve Zlatých Horách, účast 5 dětí z místního
kroužku, na 2. místě se umístil Jiří Tkačík. Součástí jednotlivých závodů jsou testy – vodní
živočichové, pravidla rybolovu, rybolovná technika a rybolov.
Prezentační akce – ukázka lovu pstruhů u příležitosti oslav Lapkové z Drakova.
V roce 2013 byla obnovena nájemní smlouva na pronájem rybníků – Biocentrum
MěÚ Vrbno pod Pradědem. Jako každým rokem se vysadilo do řek i rybníků větší

MS ČRS = Místní skupina Českého rybářského svazu
MO = Místní organizace
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množství kaprů, pstruhů a sivenů. Zarybňování v těchto letech bylo velmi náročné, neboť
řádění kormoránů a navíc v letošním roce snížená hladina vody v řekách působily negativně
na hospodaření v revírech. (Zdroj: Zpravodaj č. 3/2013 – článek pana Jaroslava Koryčanského
k 20. výročí založení + podklady pana Koryčanského).

Myslivecké sdružení PRADĚD Vrbno pod Pradědem
Myslivecké sdružení PRADĚD bylo občanských sdružením založeným podle zákona
č. 83/1190 Sb., o sdružování občanů. K výkonu práva myslivosti mělo sdružení
od státu pronajatou honitbu Karlovice sever o celkové výměře 1416 ha prostřednictvím
státního podniku Lesy České republiky, s.p. Činnost sdružení řídil v roce 2013 tříčlenný výbor:
Jan Zaoral, coby předseda MS; Martin Jurášek jako místopředseda a jednatel a myslivecký
hospodář Bedřich Kostka. Důležitou funkci finančního hospodáře zastával Karel Kočí, který
zároveň plnil funkci správce chaty. Na počátku roku mělo sdružení 19 členů, v průběhu roku
ukončily členství 2 osoby.
MS Praděd vlastnilo mysliveckou střelnici s víceúčelovou chatou. Střelnice měla lovecké kolo
pro brokovou střelbu a část pro kulovou (100 m, 50 m a možnost střelby
z revolveru či pistole).
Sdružení uspořádalo celou řadu společenských a střeleckých akcí pro mládež
a veřejnost Vrbna a okolí. Nejvýznamnější akce roku se uskutečnila v sobotu 14. září na střelnici proběhl již 55. ročník veřejné střelecké soutěže „Cena Pradědu“ příloha - plakát.
V hlavní soutěži o Cenu Pradědu se hodnotila broková střelba na loveckém kole a kulová
střelba z lovecké malorážky na terč redukovaného kňoura. Doprovodnými soutěžemi byla
samostatná soutěž v brokové střelbě na loveckém kole, dále střelba na terč redukovaného
srnce. Připravená byla také střelba ze vzduchovky pro mládež a zábavná střelba pro dospělé
z revolveru flobert ráže 6mm. Všechny soutěže proběhly ve sportovním duchu.
Vítězem letošního 55. ročníku o Cenu Pradědu se stal pan Ing. Martin Stacho. Počasí akci
nepřálo, ale přesto byla účast relativně hojná. K úspěchu akce přispělo výborné myslivecké
menu.
(Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, říjen 2013, za Myslivecké sdružení Praděd přispěl Jan Zaoral).

Občanské sdružení Pro Vrbno
Občanské sdružení Pro Vrbno bylo nově vzniklé, otevřené, dobrovolné a nepolitické
společenství lidí, kterým život ve městě nebyl lhostejný. Hlavním cílem a smyslem
společenství bylo přispět k řešení komunální problematiky a cílevědomou činností přispívat
k rozvoji města. Cíle občanského sdružení Pro Vrbno dle jeho předsedy Květoslava Súkupa:
„Aktivizovat občanskou iniciativu ve vrbenském komunálním dění, přispívat aktivní účastí
ve veřejném životě a v komunální problematice – vše s cílem revitalizovat město a uvést
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v život poslání a cíle sdružení“. Sdružení bylo řádně zaregistrováno a začalo vyvíjet činnost,
mělo zvoleno řídící orgány a oficiálně bylo o vzniku tohoto sdružení zastupitelstvo
informováno na jednání konaném dne 27. června 2013. Sdružení založilo webové stránky
(www.provrbno.cz), na kterých jsou uveřejňovány informace o jeho aktivitách.
Většina členů se v roce 2012 aktivně podílela na úspěšné petiční akci
„Proti vyhlídkové věži a pro opravu našeho zchátralého hřbitova“. Aktivně a pravidelně
se účastní jednání zastupitelstev. Cílem sdružení bylo uspět v komunálních volbách 2014,
přičemž by se chtěli řídit především „selským“ rozumem. Např. nebudou podporovat
výstavbu „Knihovny 21. století“, ale rádi by se zaměřili na vybudování lepší infrastruktury.
(Zdroj: webové stránky sdružení)

Spolek Přátelé Vrbenska
„Lesní slavnost Lapků z Drakova“ byla nominována na udělení Ceny Nadace OKD
za nejlepší projekt neziskové sféry v programu Pro radost. Zástupci Spolku byli pozváni
na slavnostní vyhlášení, které se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu v 18:00 hodin v galerii
Multižánrového centra současného umění Cooltour v Ostravě.
Lesní slavnost Lapků z Drakova je pořádána nepřetržitě od roku 2005. Původně vznikla
za
účelem
záchrany
zdejší
technické
památky,
Lorenzovy
huti,
která
je v Moravskoslezském kraji zcela ojedinělou stavbou dokládající dávný způsob výroby
železa. (Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, prosinec 2013)

Střelecký klub Vrbno pod Pradědem
V roce 2013 žádal klub grant z města, který nezískal. Navázal spolupráci
s Mysliveckým sdružením Praděd ve Vrbně pod Pradědem. Členové se sešli 6x na myslivecké
střelnici na tréninkových střelbách, kromě členů Střeleckého klubu Vrbno pod Pradědem
myslivců si přišlo zastřílet 15 hostů, z nich byli pouze 2 místní, zbytek byl přespolní.
Mezi významnými osobnostmi ze střelců byla slečna Haltof nebo pan Červinka, oba špičkoví
sportovci v oblasti cyklistiky.
Klub zajišťoval zdarma právní poradnu, ve které odborník v oboru poskytl poradenství
ve věcech trestního, správního a stavebního práva.
(Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, prosinec 2013).
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5.3 Středisko kultury a vzdělávání
Sídlo: Ve Svahu 578/13
Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem
Ředitelka organizace: Hana Janků
Účel organizace: zabezpečit kulturní, kulturně výchovné a kulturně vzdělávací potřeby
veřejnosti územního obvodu města Vrbno pod Pradědem
Provozní prostory organizace:
Střecha
Ve Svahu 578/13

Městská knihovna
Sadová 312

Místní knihovna
Železná

Rok 2010

Počet pracovníků: 3
Úvazky: 3

Počet pracovníků: 3
Úvazky: 2,8

Počet pracovníků: 1
Úvazky: 6 hod/týden

Rok 2011

Počet pracovníků: 3
Úvazky: 3

Počet pracovníků: 2
Úvazky: 2

Počet pracovníků: 1
Úvazky: 6 hod/týden

Rok 2012

Počet pracovníků: 3
Úvazky: 3

Počet pracovníků: 3
Úvazky: 2,5

Počet pracovníků: 1
Úvazky: 6 hod/týden

Rok 2013

Počet pracovníků: 3
Úvazky: 3

Počet pracovníků: 3
Úvazky: 2,5

Počet pracovníků: 1
Úvazky: 6 hod/týdně
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Základní údaje o hospodaření organizace za rok 2013

Městská knihovna Vrbno
Již od roku 1996 zajišťuje nákup na základě Smlouvy o poskytování regionálních služeb
a služeb knihovnických uzavřené s Městskou knihovnou v Bruntále Regionální knihovnické
centrum v Bruntále.

Přírůstek
knihovního fondu
Objem finančních
prostředků na
nákup knih

14

2010

2011

2012

2013

960 sv.14

953 sv.

932 sv.

914 sv.

150 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

150 000 Kč

Sv. = svazek, svazků
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Stav knihovního
fondu k 31.12.
Průměrná
pořizovací hodnota
1 dokumentu
Skutečná průměrná
hodnota 1
dokumentu
Počet exemplářů
docházejících
periodik
Celkem
zaregistrováno
čtenářů
- z toho čtenáři do
15 let

35.269 sv.
/+706/

35.404 sv.
/+135/

35 903 sv.
/+499/

35 788 sv.
/+596/

175,49 Kč

178,19 Kč

264,92 Kč

265,43 Kč

32

30

36

36

691

675

701

707

195

202

228

242

Počet výpůjček

45.216 sv.

43 399 sv.

42 866 sv.

52215 sv.

Průměrný počet
výpůjček na čtenáře

65,44
dokumentů

64,29
dokumentů

61,15
dokumentů

73,85
dokumentů

Využití MVS15

155

85

25

69

Půjčování CD-ROMů

-

-

96 výpůjček

172 výpůjček

Kopírovací služby

560 kopií

838 kopií

778 kopií

570 kopií

Počet akcí

81

54

48

51

V roce 2013 bylo dodáno na pracoviště MK Železná 4 soubory – celkem 260 sv.,
tj. o 34 sv. více než v roce 2012. Z toho 3 soubory novinek byly dodány z Regionálního centra
v Bruntále. Soubory jsou připravovány v souladu s požadavky knihovnice. Konkrétní
požadavky čtenářů řešila knihovnice individuálně výpůjčkami z MěK Vrbno. Vráceno bylo
v 5 souborech celkem – 270 svazků.
Od 1. 1. 2013 přešla knihovna na plně automatizovaný výpůjční systém a byla zrušena
duplicitní kartotéka výpůjček v lístkové podobě, která byla do této doby vedena
jako „záloha“ při výpadku proudu nebo poškození PC.
Letos bylo v knihovnách ukončeno bezplatné připojení na Internet, které bylo využíváno
od roku 2004 díky grantu VISK3. Od března využívala knihovna bezdrátové připojení
společnosti MX-NET Telekomunikace s.r.o. se sídlem v Bruntále.

15

MVS = Meziknihovní výpůjční služba
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Významné projekty knihovny:
V roce 2013 knihovna nezískala dotaci na projekt „Knihovna pro všechny generace“.
V rámci projektu Česká knihovna, který vyhlašuje Moravská zemská knihovna v Brně
na podporu nákupu nekomerčních děl české literatury, byly pořízeny dokumenty za částku
5 500 Kč.
Materiální potřeby a opravy:
V roce 2013 byl opraven komín a nejvýše položené okapy na střeše, celková hodnota těchto
oprav činila 68 652 Kč. Uskutečnila se pravidelná kontrola plynového kotle,
revize hromosvodu a elektrospotřebičů.
Hospodaření knihovny
2010

2011

2012

2013

Vlastní výnosy
knihovny

62 682 Kč

58 580 Kč

48 392 Kč

52 858 Kč

Granty

25 000 Kč

11 100 Kč

10 000 Kč

-

Dary

1 000 Kč

2 000 Kč

1 000 Kč

-

Celkem příjmy

88 682 Kč

71 680 Kč

59 392 Kč

-

Příloha: ceník administrativních poplatků.

Střecha
Zabezpečuje
kulturní,
společenský
a
vzdělávací
život
obyvatel
města.
Zajišťuje vydávání Zpravodaje, pořádání přednášek, kurzů a školení jiným subjektům,
pronájem prostor pro komerční akce firem a podnikatelů.
Mezi nejnavštěvovanější akce roku 2013 patřil koncert „Vlasta Redl a přátelé“, koncert
„Lenka Filipová“, zábavný pořad „One kurde šou“ Rudy z Ostravy a koncert „Robert Křesťan
a Druhá tráva“; naopak nejnižší návštěvnost měla cestopisná přednáška
„Japonsko“ – Jiří Mára, zájezd do divadla Opava – „Sekretářky z Ostrožné“ a koncert
písničkáře Jiřího Dědečka. Přehled kulturních akcí ve Střeše za rok 2013: viz příloha.
Ve Střeše během roku probíhaly ještě kulturní akce pořádané jinými organizacemi
či subjekty (celkem 8 akcí). Po celý rok byly uskutečňovány vzdělávací kurzy, ať již pořádané
samotnou organizací (11 kurzů), nebo jinými subjekty (EDUCO CENTRUM s.r.o., Krnov;
cyklus přednášek Centra ŽIVOT a ZDRAVÍ, různé firemní školení či komerční akce).
Příloha: Ceník pronájmu prostor.

Organizace navázala na ukončenou činnost U3V a od 2. poloviny roku 2012 pořádala
„Univerzitu volného času“. Jednalo se o netradiční formu zájmového celoživotního
vzdělávání pro širokou veřejnost, zejména pak pro věkovou kategorií 50+. Cykly studia byly
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pololetní a přednášky se konaly vždy 1x za 14 dní, součástí poslední přednášky bylo předání
Osvědčení, následoval také závěrečný výlet.
V rámci další nabídky celoživotního vzdělávání seniorů nabídla Střecha možnost studia
ve Virtuální univerzitě třetího věku, a to ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou
v Praze. Studium se skládalo z video přednášek ve Střeše za účasti lektora – moderátora,
domácího samostudia a testů. Slavnostní Ocenění bylo předáno v Kojetíně
u Kroměříže.
Přehled všech typů akcí uspořádaných v prostorách Střechy v roce 2013.
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Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy16 vydává Město Vrbno pod Pradědem, vychází vždy
první pracovní den v měsíci. Redakci a administrativu Zpravodaje zajišťuje
Středisko kultury a vzdělávání p.o. Odpovědným redaktorem je Naděžda Trzaskaliková.
Zpracování předlohy a grafickou úpravu měl na starosti Vladimír Ulip – WILLY, tisk zajišťuje
Tiskárna - František Zubalík. V roce 2013 se redakční rada scházela ve složení: šéfredaktorka
Naděžda Trzaskaliková, členové rady: Ing. Helena Kudelová (starostka), Ing. Miloš Lasota
(místostarosta), Mgr. Alena Kiedroňová (sekretariát MěÚ), Hana Janků (ředitelka SKaV).
Cena Zpravodaje byla 10 Kč, prázdninové dvojčíslo 15 Kč. Cena inzerce se v roce 2012
neměnila.
Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Celkové náklady

316 853,40 Kč

339 458,40 Kč

371 237,64 Kč

367 032,75 Kč

Průměrné
náklady
á 1 kus

20,82 Kč

23,08 Kč

25,29 Kč

27,09 Kč

Příjmy

163 697,00 Kč

163 304,00 Kč

178 593,00 Kč

207 912,00 Kč

Průměrné příjmy
á 1 kus

10,75 Kč

11,10 Kč

12,17 Kč

15,34 Kč

Ztráta

153 156,40 Kč

176 154,40 Kč

192 644,64 Kč

159 120,75 Kč

Celkem vytištěno

15 220 ks

14 710 ks

14 680 ks

13 550 ks

Průměrný počet
stran na číslo

48,36 stran

56,27 stran

60,72 stran

63 stran

V roce 2013 byl Zpravodaj zpracováván rovněž ve formátu PDF a přístupný
na stránkách města Vrbno pod Pradědem. (Zdroj: Výroční zpráva SKaV za rok 2013, doplňující
informace poskytnuté ředitelkou organizace)

Příloha: Zpravodaje 1-12/2013

5.4 Centrum volného času – KLUB KOTLÍK
Klub Kotlík ve Vrbně pod Pradědem funguje již od roku 2006. Jeho cílem je snížení kriminality
mládeže, výskytu sociálně patologických jevů a nevhodného trávení volného času dětí, žáků,
studentů a mládeže. Klub Kotlík spolupracuje při akcích s Dětským domovem
ve Vrbně pod Pradědem. Nachází se na ulici Husova 469 a otevřeno bylo denně
od 13:00–19:00 hodin.
Koordinátoři klubu Kotlík (Jan Hromjak a Jaroslav Krůžela) během roku 2013 uspořádali
několik akcí a výletů pro děti a mládež, jež klub navštěvují. Věk klientů navštěvujících klub
je mezi 7 až 18 roky. Koordinátoři s dětmi sportují, navštěvují různé přednášky
16

název je převzat ze zadní strany místního Zpravodaje
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ve Středisku kultury a vzdělávání, kulturní akce, zúčastňují se různých soutěží, ať již
vědomostních či sportovních. V letních měsících vyrážejí na turistické výlety v našem okolí.
V zimních měsících a v deštivém počasí využívají prostor Kotlíku k různým společenským
hrám, surfování na internetu, poslechu hudby či jen tak ke komunikaci s vrstevníky.
Pracuje se i na úpravě klubovny Kotlíku. (Zdroj: webové stránky města Vrbno pod Pradědem)
Fotodokumentace

5.5 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) města Vrbna pod Pradědem
V roce 2013 oslavil SDH Vrbno pod Pradědem 140 let od svého založení.
Historii sboru až po současnost nalezne zájemce v příloze.
Jednotka hasičů města Vrbno pod Pradědem (JPO) je zařazena do kategorie JPO II/217 a čítá
28 členů, z toho 1 vykonává v JSDH18 službu jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním
poměru a s 24, kteří vykonávají službu jako svoje vedlejší povolání, jsou sepsány dohody
o pracovní činnost. Všichni členové musí každoročně projít řadou povinných školení, výcviků
a jednou za dva roky zdravotnickou prohlídkou praktického a mnohdy odborného lékaře.
Školení jsou zaměřena jak na teoretickou část, tak na praktickou činnost.
Jednotka disponuje pěti hasičskými vozidly a novým dopravním automobilem.
Toto vozidlo je používáno převážně k technickým zásahům, dopravení osob či materiálu
na místo zásahu a také k dopravě družstev na soutěže v požárním sportu a dalším akcím
jednotky SDH.

Hlavní činnosti hasičů ve Vrbně je činnost zásahová.
Rok

2010

2011

2012

2013

Počet členů dobrovolných
hasičů

24

24

24

24

Celkový počet zásahů

106, u toho

119, z toho

96, z toho

78, z toho

Požáry

18

16

21

11

Dopravní nehody

14

8

13

13

Živelná pohroma

-

-

-

-

Únik nebezpečných látek

7

8

2

1

Technická pomoc

62

76

47

50

17

JPO II/2 – je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou
družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba
výjezdu z místa dislokace do 5 minut, doba příjezdu na místo zásahu do 10 min.
18
JSHD = Jednotka sboru dobrovolných hasičů
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Ostatní

5

11

13

3

Soutěže a vedlejší aktivity:
 „O putovní pohár starostky Vrbna pod Pradědem“ – tradiční soutěž pořádána
sborem města v požárních útocích družstev mužů i žen. Soutěž je zařazena do třetího ročníku
soutěží Hasičské ligy – Praděd, konala se v sobotu 18. května v areálu restaurace Mír (bývalé
koupaliště). Během dne byla předvedena ukázka požárního útoku i mladých hasičů.
Do Vrbna pod Pradědem dorazilo 36 družstev z okresů Bruntál, Jeseník, Opava a Šumperk.
Na start se postavilo 27 družstev mužů a 9 družstev žen.
 Dne 22. 6. 2013 proběhly oslavy 140 let od založení hasičského sboru. Oslavy byly
zahájeny spanilou jízdou hasičských automobilů, která projela i místní části našeho města.
Na ni navazoval slavnostní pochod, který šel od kruhového objezdu na zámeček Grohmann,
kde samotné oslavy probíhaly. Během odpoledne byla k vidění hasičská technika nejen
dobrovolných, ale také profesionálních hasičů, ukázky práce hasičů a činnost mladých hasičů.
Svou práci přiblížila také Policie ČR. Fotodokumentace
 Hasičská liga – Praděd – tento rok se uskutečnil již třetí ročník, který sestával z 15 kol
soutěží v požárním sportu. Do této ligy byla započítána všechna družstva z okresů Bruntál
a Jeseník, která se zúčastnila dané soutěže, zařazené do seriálu. Soupeřilo se v disciplíně
požárního útoku na rozdílně dlouhých tratích, které si určily samy pořadatelské sbory
dobrovolných hasičů. První soutěž proběhla již na začátku měsíce května a posledním kláním
byla soutěž v Jeseníku, kde proběhlo i samotné slavnostní vyhodnocení celého ročníku
a předání cen. Během sezóny 2013 nevynechalo družstvo mužů z Vrbna ani jednu soutěž této
ligy a důležitým faktorem bylo, že všechny požární útoky dokončili, tudíž si odnesli z každého
klání bodové ohodnocení. V těchto soutěžích stáli vrbenští hasiči 3x na prvním místě,
2x na místě druhém a 3x na příčce třetí. Po součtu všech bodů Hasičské ligy – Praděd muži
z Vrbna obsadili první místo, které obhájili z loňského roku.
Během roku byly provedeny tematické přednášky preventivně výchovné činnosti
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v ZŠ Vrbno pod Pradědem. Dále probíhal
kroužek mladých hasičů pod vedením instruktorů, kteří učí a připravují děti do soutěže
mladých hasičů a také pro pozdější činnost zásahovou.
Propagace a informovanost obyvatel obcí vrbenska o práci hasičů je provádě
na formou zveřejňováním článků o činnosti jednotky ve Zpravodaji a také na webových
stránkách www.hasici-vrbno.wbs.cz. (Zdroj: Zpráva o činnosti JSDH 2013)
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5.6 Policie, činnost na úseku přestupků
Činnost Policie
Obvodní oddělení Policie České republiky ve Vrbně pod Pradědem v roce 2013 provádělo
šetření několika desítek spáchaných přestupků a trestných činů dle místní a věcné
příslušnosti. Celkově bylo za uplynulý rok na OOP Vrbno pod Pradědem zpracováno
530 přestupků, z čehož bylo 256 přestupků vyřízeno v blokovém řízení a 121 přestupků bylo
oznámeno správnímu orgánu. Dále bylo zpracováno 142 trestných činů, z nichž
se 94 podařilo objasnit, což činí 66,20 %. Z tohoto počtu přestupků a trestných činů bylo na
území města Vrbna pod Pradědem a v jeho místních částech Mnichova a Železné spácháno
393 přestupků a 91 trestných činů.
U spáchaných přestupků se jednalo v převážné míře o přestupky proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu (BESIP), dále následovaly přestupky proti majetku a přestupky
proti občanskému soužití.
Na úseku mládeže byly poměrně často zaznamenávány případy konzumace alkoholických
nápojů nejen mladistvými, ale také nezletilými dětmi. Častými lokalitami byly prostory v okolí
místního hřbitova, v areálu vrbenského skateparku, ale i v jiných lokalitách, kde se schází
mládež. Tyto případy byly řešeny jak s rodiči, tak orgány zabývajícími se péči o děti.
V roce 2013 přibylo případu prodeje, distribuce a užívání drog, zejména konopí
a pervitinu. V této věci OOP Vrbno pod Pradědem usilovně spolupracovalo s kolegy
z kriminální policie, přičemž se podařilo několik skutků objasnit.
Policisté si hodně slibovali od prevence, celkem provedli 7 policejních a 20 dopravněbezpečnostních akcí. Jednalo se například o besedy s občany, zejména seniory, a besedy
s ukázkami práce policie pro děti a mládež. Policie několikrát provedla preventivní kontroly
chatových oblastí a volně situovaných chat. (Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, duben 2014;
inspektor prap. Martin Kovář, vedoucí oddělení npor. Bc. Jaromír Hošek).

V Městském divadle Bruntál v malém sále proběhlo dne 27. února 2014 slavnostní vyhlášení
nejlepších policistů Územního odboru Bruntál. Kromě oceněných pozvání přijali zástupci
místních správ a samospráv, předseda Okresního soudu Bruntál Mgr. Vladimír Čermák
a okresní státní zástupce JUDr. Libor Malý. Za příkladné plnění pracovních povinností v roce
2013 a dlouhodobé dosahování velmi dobrých pracovních výsledků bylo oceněno celkem
10 policistů, mezi kterými byl i vrbenský policista nprap. Vojtěch Lalinský.
Při této příležitosti byly předány také medaile a plakety Policie České republiky,
mezi obdarovanými byl opět nprap. Vojtěch Lalinský, který získal Medaili
Policie České republiky za věrnost II. stupně – za 20 až 30 let služby u Policie ČR. (Zdroj:
Zpravodaj obcí Vrbenska, duben 2014; por. Bc. Pavla Tušková).

Činnost na úseku přestupků a kontrola placení pokut v roce 2013
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Úsek přestupkové agendy odboru vnitřních věcí projednává přestupky spáchané jak
ve správním obvodu města Vrbna pod Pradědem včetně jeho částí, tak také projednává
přestupky spáchané ve správních obvodech obcí příslušných do správního obvodu našeho
pověřeného městského úřadu, a to na základě uzavřených „Veřejnoprávních smluv
na projednávání přestupků“ mezi Městem Vrbno pod Pradědem a obcí Karlova Studánka,
obcí Ludvíkov a obcí Karlovice.
Počet řešených přestupků v roce 2013 byl 119 případů, to bylo o 54 přestupků méně než
v roce 2012.
Na pokutách bylo celkem uloženo 12 000 Kč, uhrazeno bylo jen 800 Kč, neuhrazeno
11 200 Kč. Při vymáhání pokut za přestupky je postupováno podle zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2013 byla zvýšena vyhledávací činnost a vymáhání pokut. S občany byly sepisovány
průběžně smluvní splátkové dohody, čímž došlo k řadě úhrad nedoplatků
z minulých let. K 31. prosinci 2013 bylo vybráno za přestupky a pořádkové pokuty 5 625 Kč.
Nedoplatky z období let 2002-2013 činí 91 075 Kč.
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ)

Město modernizovalo kamerový systém
Od listopadu 2013 mělo Vrbno pod Pradědem technicky dokonalejší kamerový systém, který
měl napomoci prevenci kriminality a nežádoucích jevů v ulicích města. Pořízeno bylo 7 kamer
snímajících prostranství v barvě a s vysokým rozlišením. K dřívějším 5 stanovištím kamer
přibyla další 2. Oproti stávajícímu stavu tak mohl být rozšířen sledovaný prostor kolem
obchodního centra se supermarketem Albert včetně parkoviště. Město investovalo
do modernizace systému zhruba 150 000 Kč a po dohodě s Policií České republiky byly
výstupy kamer monitorovány přímo na obvodním oddělení.

5.7 Informační centrum
Městské informační centrum, IMPULS s.r.o, se nachází vedle České pošty
na ulici Jesenická 252 ve Vrbně pod Pradědem. Odpovědnou osobou je Lenka Bednaříková.
Hlavním úkolem informačního centra je poskytovat informace místním obyvatelům turistům,
dále se zabývá prodejem drobných upomínkových předmětů. Je zde v prodeji také turistická
známka Vrbna pod Pradědem a Pradědu.
(Zdroj: webové stránky Informačního centra)
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5.8 Euroregion Praděd
Dobrovolné sdružení českých a polských spolků a svazků měst a obcí,které se nacházejí
na území okresů Bruntál a Jeseník v České republice a na území Opolského Slezska
v Polské republice. Hlavním účelem vzniku Euroregion Praděd bylo sjednotit snahy
o vzájemnou spolupráci příhraničních regionů podle evropských modelů.
V současné době sdružuje Euroregion Praděd 72 obcí na straně české a 34 obcí
na straně polské. Nejvyšší orgán sdružení je Valná hromada, která je složená ze zástupců
sdružení. Výkonným orgánem je Rada. Ze svého středu volí předsedu a jednoho
místopředsedu, kteří vykonávají funkci statutárních orgánů sdružení. Předseda české strany:
Mgr. Petr Procházka, místopředseda české strany: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
Bruntál. Ve Vrbně pod Pradědem působil sekretariát (ulice Nové doby 111) a kancelář
cestovního ruchu (ulice Nové doby 625), celkový počet zaměstnanců byl 6 osob, ředitelem
byl Ing. Zdeněk Jarmar. Nejvyšším společným orgánem Euroregionu je Parlament.
Způsob volby členů Parlamentu je vnitřní věcí každé národní části. Za českou stranu jsou
členy Parlamentu členové Rady Euroregionu.
Hospodaření ER Praděd:
2011

2012

2013

Zůstatek z předešlých
roků
Výnosy (příjmy)

1 133 909 Kč

1 511 237 Kč

963 659 Kč

42 348 870 Kč

36 233 148

58 059 513 Kč

Náklady (výdaje)

41 971 542 Kč

36 770 726

57 301 678 Kč

Převod do následujícího roku

1 511 237 Kč

963 659

1 721 494 Kč

V roce 2013 pokračovala implementace programu Fond, zahájená v roce 2008.
K termínu 31. prosinci 2013 bylo zaevidováno na české straně 440 projektových žádostí,
z toho 376 bylo EŘV schváleno k realizaci. Fakticky realizovaných je 319 projektů, u 28
projektů bylo z různých důvodů od realizace odstoupeno. Závěrečné vyúčtování po ukončení
realizace předložilo 295 konečných uživatelů. Finančně uzavřeno bylo ke konci roku 264
projektů. Žadatelům bylo na účty poukázáno 2 618 397 € .
Euroregion Praděd působí v Jeseníkách (TO Jeseníky – východ) od poloviny roku 2011 jako
profesionální společnost destinačního managementu. Základními východisky jsou
aktualizovaná Marketingová strategie a na ni navazující Akční plány. Cílem je zajistit
dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na venkov, jeho poznávání
a aktivní dovolenou. (Zdroj: Zpráva o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2013)
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5.9 Církve
Ve Vrbně pod Pradědem působí aktivně dvě církve - Církev adventistů sedmého dne
a Římskokatolická církev. Římskokatolická farnost řešila v roce 2013 především problematiku
okolo kostela Archanděla Michaela ve Vrbně pod Pradědem.

Církev adventistů sedmého dne
Počátky církve na území Slezska se datují do začátků 20. století. První členové církve sem
přicházejí z polského Bílska. V roce 1917 vzniká sbor Církve adventistů s. d. v Krnově,
pod který spadají věřící z oblasti Vrbenska (z Vrbna pod Pradědem, Ludvíkova, Karlovic
a okolí). Dne 4. září 1987 dochází k otevření vlastní modlitebny v Karlovicích, která však
nadále spadá pod působnost krnovského sborového společenství. Budova je později prodána
a v srpnu roku 1993 je zakoupen dům ve Vrbně pod Pradědem na Sadové ulici č. 346.
Dům je převážně vlastními silami členů rekonstruován a samostatným sborem zapsaným
v rejstříku Ministerstva kultury se stává ke dni 4. března 1996.
V roce 2012 dochází na budově k výměně oken, dům dostává novou střechu, fasádu
ioplocení pozemku. Kazatelem sboru v roce 2013 je Tomáš Sedlák a vedoucím sboru
Petr Grunt. K 31. prosinci 2013 má sbor 38 členů. Od začátku roku 2010 má sbor vlastní
webové stránky a koncem roku 2011 vychází první číslo časopisu Poutník, který slouží
především potřebám členů sboru.
Církev je respektovanou křesťanskou denominací, duchovní církve slouží ve školách,
sociálních zařízeních, jako kaplani v nemocnicích, armádě a věznicích. Církev má své
internetové radio AWR, internetovou televizi Hope TV, vydavatelství knih a časopisů Advent
– Orion, Teologický seminář v Sázavě, Mateřskou školu a základní školu Eliáš v Praze.
Měřítkem života církve je Boží slovo – Bible. Členové očekávají 2. příchod Ježíše Krista a světí
sobotu na oslavu Božího stvořitelského díla. Angažují se v oblasti humanitární práce, založili
a řídí humanitární organizaci ADRA. (Zdroj: zpracovala Helena Rusková, tajemník sboru Církve
adventistů s. d. Vrbno p. Pr.; schváleno ve výboru sboru).

Římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem
Farářem byl v roce 2013 Mgr. Miroslav Horák. Kromě běžných i mimořádných bohoslužeb
a pronášení slov při různých svátostech zabrala část času problematika kolem opravy kostela
sv.
Archanděla
Michaela.
V
roce
2013
probíhala
výuka
náboženství
v prostorách fary. Výuka byla určena dětem od 1. do 9. třídy základní školy a studentům
střední školy.

Problematika kolem vrbenského kostela
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V roce 2012 bylo při opravných pracích kolem oken kostela zjištěno, že omítky
ve zbytku kostela jsou v horším stavu, než se předpokládalo. V kostele byla instalována
plošina a došlo k oklepání velmi nebezpečných míst. Posouzení statika bylo nekompromisní:
kostel se může dále využívat, ale pouze částečně. Boky vnitřku kostela musí být nepřístupné.
Bylo doporučeno zahájit práce na opravě omítek klenby co nejrychleji tak, aby nemohlo dojít
k ohrožení zdraví návštěvníků kostela. Farní rada zadala zpracování předběžného projektu
renomované firmě v této oblasti činnosti. Firma Winro s.r.o. doporučila odstranit téměř
800 m2 omítek z klenby kostela a provést nahození nové, ale už vyztužené sítí. Zachovaly by
se pouze stropní malby, zpevněné injektáži. Náklady na tento projekt mají činit více
jak 7 500 000 Kč. Značně nákladné má být lešení. Mělo by se jednat o unikátní, prostorové
lešení, které by mělo být instalováno ve výšce cca 9 metrů, mít dvojitou podlahu s vloženou
fólii tak, aby se prach a další nečistoty nedostávaly během prací do kostela. Tímto řešením
bude kostel dále sloužit svému účelu bez přerušení provozu. Nástropní malby se nachází
ve značné výšce, a to více jak v 18 metrech. Aby se i zde mohlo pracovat, bude na již
zmíněném lešení instalováno další, a to posuvné. Přístup a veškerý materiál bude
dopravován zvenčí po vysazení okna. (Zdroj: Zpravodaj č. 4/2013 – Za farní radu Květoslav Súkup)
Farnost Vrbno pod Pradědem požádala o dotaci 500 000 Kč město Vrbno pod Pradědem.
Tento dar zastupitelé města na posledním zasedání neodsouhlasili, ale nabídli farnosti
požadovanou částku formou půjčky. Farnost si nemohla dovolit vzít na sebe závazek
v podobě půjčky. Příjmy farnosti nedosahují takové výše, a proto byl vrbenský kostel
z bezpečnostních důvodů dne 29. září uzavřen.
Nedělní bohoslužby, pohřby a jiné církevní obřady se konaly v kostele Navštívení Panny
Marie v Mnichově. Dne 29. září byla také zahájená veřejná sbírka na opravu kostela
prostřednictvím transparentního účtu u Fio banky. Farníci se i touto cestou snaží získat
chybějící finanční prostředky na výstavbu lešení, aby se kostel mohl znovu otevřít.
Ke dni 18. 10. byl zůstatek na účtu veřejné sbírky již 42 211 Kč, o měsíc později byl zůstatek
na účtu sbírky 74 651 Kč.
Dne 12. října 2013 byly v kostele zahájeny přípravné práce potřebné pro výstavbu lešení,
v rozsahu nyní dostupných financí. Byl svěšen a uložen historický křišťálový lustr
z roku 1887. Pro podporu veřejné sbírky byla k akci přizvána média (Česká televize Ostrava,
TV Polar Bruntál, Televize NOR a regionální tisk). (Zdroj: Zpravodaj Vrbenska, listopad 2013,
za farní radu Petr a Hana Obrusníkovi).
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6 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
6.1 Zdravotnictví
Od 1. května 2013 zahájila provoz nová interní ambulance MUDr. Evy Matelové
na Sadové ulici 310 ve Vrbně pod Pradědem (zdravotní středisko, ordinace MUDr. Matelové).
Ordinační hodiny: pondělí 13:30-14:30; čtvrtek 9:00-12:00 hodin. Objednávky termínu
předem telefonicky u zdravotní sestry paní Pavlíny Krestové.
Dopravní zdravotní služba HORI, s.r.o. obnovila svůj vozový park. Nový sanitní vůz zajistil
větší komfort pro klienta, byl vybaven dle platných předpisů, včetně defibrilátoru a byl plně
klimatizovaný.
Příloha: Seznam lékařů a zdravotních služeb

6.2 Sociální služby a zařízení
OPEN HOUSE o.p.s. - služby pro drogově závislé měly na Bruntálsku své tradice.
Od února 2013 se rozšířilo středisko Open House také do Vrbna pod Pradědem. Ve městě
bylo za jeden rok vyměněno 3 055 stříkaček. „Výměnný program je důležitou součástí
ochrany veřejného zdraví. Distribucí injekčního materiálu bráníme rozšiřování nemocí nejen
mezi klienty, ale i další populaci a šetříme společnosti i peníze za náklady spojené s léčbou
žloutenek a řady dalších nemocí,“ uvedla ředitelka Open House Romana Daněčková (Zdroj:
Bruntálský a Krnovský deník)

Terénním sociálním pracovníkem (streetworker) ve Vrbně byl Jiří Vlček, který zde pracoval
každou středua lidé ho mohli potkávat s batůžkem na zádech. Základem jeho práce bylo
vyhledávat a kontaktovat lidi, kteří užívali návykové nelegální drogy. Těmto lidem se pak dále
věnovat, informovat je o rizicích užívání a snažit se je motivovat k abstinenci a k vedení méně
problémového způsobu života. V případě zájmu těchto lidí nabízel pracovník návazné služby
jako ubytování, služby psychologa, lékaře, terapeutické komunity, léčebny a podobně.
Nedílnou součástí této práce byla i výměna injekčního materiálů (klienti donesli použité
injekční stříkačky a terénní pracovník jim za to vydal nové). Uživatelé byli motivováni k tomu,
aby použité stříkačky neodhazovali na veřejných prostranstvích, ale nosili je právě terénnímu
pracovníkovi. Tím se zároveň snižovalo riziko šíření nemoci mezi samotnými toxikomany,
ale také se snižovalo riziko poranění použitou jehlou dětmi, psy či dospělými. Součástí této
práce bylo také poradenství veřejnosti, kontakt s mladými lidmi, ohroženými návykovými
látkami, přednášení a besedy na školách a společenských akcích. Rada Města odsouhlasila
dotací ve výši 50 000 Kč na poskytování služeb OPEN HOUSE Bruntál na území města
Vrbna pod Pradědem na rok 2013 pro drogově závislé a občany ohrožené závislostí.
(Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, říjen 2013).
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Město Vrbno pod Pradědem a Středisko kultury a vzdělávání Střecha připravili
na sobotu 5. října 2013 od 9:00 do 13:00 hodin Den zdraví a sociálních služeb. Akce byla
zaměřena na prevenci civilizačních nemocí, zdarma byly poskytnuty informace o zdravém
životním stylu. Zájemce si mohl nechat zdarma změřit hladinu cukru v krvi, krevní tlak,
množství tuku v těle a BMI. Součástí dne byla i prezentace poskytovatelů sociálních služeb
a sdružení, prezentace a poradenství zaměřené na zdravý životní styl, prodej zdravotnických
potřeb a kosmetiky. Po celou dobu akce probíhala ochutnávka zdravých pokrmů.
Program zpestřily děti z Dětského domova z Vrbna pod Pradědem a také tombola.
Komunitní plánování sociálních služeb Mikroregionu Vrbensko
připravilo ve vybraných dnech po celý rok na Městském úřadě ve Vrbně psychologické,
právní a sociální poradenství. Všechny tyto služby byly poskytovány zdarma. (Zdroj: webové
stránky Města)

Od dubna 2013 rozšířilo Asistenční, mediační a terapeutické centrum (AMT centrum)
v Bruntále svou působnost ve Vrbně pod Pradědem. AMT centrum poskytuje služby rodinám
s dětmi, které se nacházejí v období rozpadu rodiny či v obdobné tíživé situaci, která
narušuje vztahy a fungování v rodině. Konkrétně poskytuje tyto služby: základní
poradentství, asistence u problematických předávání dětí, podporovaná setkání rodičů
s dětmi, mediace a rodinné terapie. Služby jsou poskytovány zdarma a není potřeba žádné
doporučení. AMT centru pracují sociální pracovníci a další oborníci, například psycholog,
mediátor nebo rodinný terapeut. Pro zájemce o tyto služby byla každé první úterý v měsíci
v prostorách Městského úřadu, v přízemí, kancelář č. 104, vždy od 9:00-14:00 hodin,
k dispozici asistentka AMT centra.
Občanské sdružení Diakonie Broumov pořádala ve spolupráci s Místní skupinou Českého
červeného kříže Vrbno pod Pradědem tradiční jarní Humanitární sbírku použitého textilu,
obuvi, hraček, ložního prádla, domácích potřeb apod.
Sbírka se uskutečnila
v přístavbě MěÚ.
Od 1.–14. ledna 2013 proběhla Tříkrálová sbírka a lidé měli znovu možnost se setkat
s koledníky, kteří do domovů přinášeli Boží požehnání a zároveň měli možnost přispět
finančním darem na podporu charitního díla a na humanitární pomoc.
V roce 2013 bylo celkem vybráno 947 614 Kč, přičemž 65 % připadá na zajišťování pomoci
a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou, ošetřovatelskou
a hospicovou službou Charity Odry, na rozšíření a údržbu půjčovny kompenzačních
a zdravotních pomůcek ve střediscích Malá Morávka a Odry a na pomoc lidem bez přístřeší;
15 % na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské; 10 % na humanitární pomoc
v zahraničí; 5 % na podporu projektů Charity Česká republika a 5 % v souladu se zákonem
určeno na režie sbírky.
Město Vrbno pod Pradědem ve spolupráci se Střediskem chytrých aktivit STŘECHA
a Základní školou Vrbno pod Pradědem připravilo pro vrbenské děti ve věku 7–15 let v době
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letních prázdnin od 8. července do 30. srpna 2013 týdenní programové turnusy s nabídkou
aktivně stráveného volného času – příměstský tábor „Vrbenské prázdniny 2013“.
Rodiče měli možnost přihlásit své děti na týdenní programové aktivity, pro které byly
připraveny kromě her a jiných aktivit v klubovně, různé činnosti ve Střeše, knihovně, na hřišti
ZŠ, v lesoparku a na dalších místech ve městě a blízkém okolí. Základnou byla klubovna
v „zelené škole“, kde si děti od 8:00 hod. ráno převzala vedoucí tábora se svou asistentkou.
Program probíhal každý den zhruba do 16:30 hod. a byl vždy přizpůsoben složení
jednotlivých skupin. Děti měly po celou dobu pobytu v táboře zajištěnou stravu a pitný
režim. V jednotlivých týdnech se příměstského tábora účastnilo 12–17 dětí. Cena činila
150 Kč/ dítě/týden. Přihlášky byly k dispozici v měsíci červnu na podatelně MěÚ,
v Základní škole a v červencovém vydání Zpravodaje.
V Moravskoslezském kraji se rozjel projekt první svého druhu s názvem
Senior slevenka. Záměrem bylo poskytnout lidem starším 55 let a také lidem s těžkým
zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P (zde bez ohledu na věk), ucelený
systém slev (zdravotnictví, lázně, lékárny, ubytování, cestování, kulturu, sport či volný čas).
Senior slevenka vydaná v letošním roce měla platnost až do konce roku 2014 a senioři a lidé
se zdravotním postižením ji mohli získat za stokorunu. Tato slevenka se vyplatila především
občanům města Ostravy a jeho blízkého okolí, kde byly slevy poskytovány nejvíce.
V regionu okresu Bruntál nebylo v roce 2013 moc poskytovatelů slev, patřily sem například:
zámek Linhartovy, penzion Klasa na břehu Slezské Harty, Penzion Pod Strání v Karlově,
Park Hotel v Domašově, Horský hotel Neptun v Malé Morávce, Hotel Zlatý Chlum v České Vsi
nebo Hotel Slunce v Rýmařově. K projektu se zapojily také Priessnitzovy lázně Jeseník.
Rada Města odsouhlasila přestavbu objektu Penzionu Vrbno, kde vznikne
8 podporovaných bytů; souhlasí s provozováním těchto podporovaných bytů společností
Penzion Vrbno spol. s.r.o.

Domov pro seniory Vrbno
Poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, zejména při zvládání běžných úkonů péče
o sobe, při zajištění stravování, ubytování, hygieny, zdravotní a ošetřovatelské péče.
Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem
Sídlo organizace: Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262
Ředitelka: Mgr. Pavla Žaludová
Předmět činnosti:
 Poskytování pobytových služeb a plnění základních činností v rozsahu a za podmínek
stanovených platnými právními předpisy.
 Poskytnutí ubytování.
 Poskytnutí stravování.
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Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Zajištění zdravotní péče osobám, kterým jsou poskytovány pobytové služby.

Skladba obyvatel DPS:
K 31.12.2010

K 31.12.2011

K 31.12.2012

K 31.12.2013

Počet klientů

75

76

75

69

Z toho muži

36

35

35

36

Z toho ženy

39

41

40

33

Přijatí

29

24

23

24

Odchod na vlastní
žádost

7

6

3

4

Úmrtí

25

16

21

26

Věkové skupiny

K 31.12.2011

K 31.12.2012

Věkové skupiny

K 31.12.2013

43-65 let

13

13

57-65 let

12

66-75 let

32

28

66-75 let

25

66-85 let

23

24

76-85 let

22

86-95 let

8

10

86-95 let

10

Průměrný věk klienta

-

74,6

Průměr. věk

75,1

Pohyblivost

K 31.12.2010

K 31.12.2011

K 31.12.2012

K 31.12.2013

Trv. upoutání na lůžko

10

11

18

24

Vozík

14

Chodítko

4

33

22

22

Fr. Hole

5

Zcela mobilní

33

32

35

23

Zdravotní péče byla zajišťována praktickými privátním lékařem MUDr. Matelovou,
MUDr. Martínkovou, MUDr. Kopřivou a MUDr. Holajovou, kteří docházeli do Dps
nepravidelně dle potřeb klientů. Do Domova dojížděli nepravidelně i odborní lékaři:
MUDr. Karas (psychiatr), MUDr. Tesarčík (ortoped) a MUDr. Húsková (diabetoložka).
V naléhavých případech byla lékařská pomoc zajišťována pohotovostní zdravotnickou
službou LSPP Bruntál.
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Ve sledovaném období bylo
hospitalizováno celkem:

rok 2009

rok 2011

rok 2012

rok 2013

43 obyv./
počet dní

49 obyv./
počet dní

74 obyv./
počet dní

80 obyv./
počet dní

Psychiatrická léčebna Opava

3/410

6/138

4/120

3/137

Interní oddělení Bruntál

19/144

16/136

33/181

33/232

Interní oddělení Krnov

0

6/40

9/148

8/58

Interní oddělení Ostrava

1/7

1/28

0

0

Chirurgické oddělení Bruntál

3/18

0

3/3

7/21

RHB. Rýmařov, Chuchelná

0

0

1/26

1/35

Chirurgické oddělení Krnov

3/182

10/154

8/101

12/40

JOP Rýmařov

7/212

4/96

2/147

2/60

JOP Město Albrechtice

1/275

2/32

4/200

3/318

Neurologické oddělení Krnov

0

3/23

5/21

4/20

TRN Krnov

0

1/9

0

1/4

LDN Moravský Beroun

0

0

1/30

0

Fakultní nemocnice Ostrava
(kardio)

0

0

1/2

0

Gynekologické oddělení Krnov

0

0

1/3

2/56

Urologické oddělení Krnov

0

0

1/3

1/3

Nemocnice Šternberk

0

0

1/10

1/3

FN Olomouc (oční klinika)

0

0

0

1/1

Ortopedie Krnov

0

0

0

1/5

43 /1557 dní

49/656

74/995

80/993

1 den
Jednolůžkový
pokoj
Dvoulůžkový
pokoj
Dvoulůžkový s
umyvadlem
Dvoulůžkový

Ubytování
denně

Úhrady za pobyt v Dps
Strava
Strava
normální
diabetická
(racionální)

1den celkem
strava
normální

1 den celkem
strava
diabetická

132 Kč

135 Kč

145 Kč

267 Kč

277 Kč

122 Kč

135 Kč

145 Kč

257 Kč

267 Kč

123 Kč

135 Kč

145 Kč

258 Kč

268 Kč

132 Kč

135 Kč

145 Kč

267 Kč

277 Kč
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se sociálním
zařízením
Třílůžkový
pokoj
Třílůžkový
s umyvadlem

112 Kč

135 Kč

145 Kč

247 Kč

257 Kč

113 Kč

135 Kč

145 Kč

248 Kč

258 Kč

Uživateli zůstává po zaplacení úhrady za ubytování a stravu 15 % z jeho příjmů,
podle ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Placená péče z vlastních příjmů klientů (příjmy od klientů
bez přiznaného PnP – hrazené úkony péče o vlastní osobu)
K 31. 12. 2011
160 549 Kč
K 31. 12. 2012

215 769 Kč

K 31. 12. 2013

291 569 Kč

Klienti, kterým nebyl přiznán příspěvek na péči, jsou povinni si hradit péči ze zůstatku
důchodu (15 %). Dlužná částka za úhrady poskytované péči za rok 2011 činila 5 152 Kč
(1 klient), za rok 2012 činila 3 847 Kč (2 klienti) a za rok 2013 činila 3 352 Kč (1 klient).
Výše nedoplatků
K 31. 12. 2011 386 157 Kč
K 31. 12. 2012 458 941 Kč
K 31. 12. 2013 459 597 Kč

DpS se potýkalo s nižšími příjmy klientů. 1 klient vůbec nepobíral důchod, přiznány mu byly
pouze dávky hmotné nouze a příspěvek na péči. Základní výměra důchodu byla v roce 2013
valorizována o 60 korun, procentní výměra o 0,9 procenta. Průměrný starobní důchod
v České republice činil ke konci září 2013 10.957 Kč. 56 klientů Domova, tj. 74 %,
pobíralo důchod v roce 2013 nižší, než průměrný. Některým klientům jsou z důchodů
odečítány exekuční splátky.
Zaměstnanci

Počet osob/úvazky

Počet osob/úvazky

Sezónně

Mimosezónně

K 31. 12. 2010

36/ 34,5

35/ 34

K 31. 12. 2011

36/ 34

35/ 33,625
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K 31. 12. 2012

36/33

35/32,75

K 31. 12. 2013

38/36

37/35,75

Po celý 2013 byla zaměstnávána zaměstnankyni, která měla invaliditu I. stupně.
Příjmy a výdaje za rok 2013
Příjmy
Státní dotace

4 188 000,00 Kč

Příspěvek zřizovatele

2 500 000,00 Kč

Výnosy z prodeje služeb

11 061 150,00 Kč

Výnosy z pronájmu

164 894,64 Kč

Zúčtování fondů – dary

2 529,00 Kč

Úroky na BÚ

274,00 Kč

Jiné ostatní výnosy – vykazování zdrav.
výkonů na zdravotní pojišťovny
Jiné ostatní výnosy

123 310,19 Kč

Celkem výnosy

18 081 164,05 Kč

Mzdové náklady

7 770 837,00 Kč

Zákonné sociální pojištění

2 605 538,00 Kč

Ostatní výdaje

7 515 631,92 Kč

Náklady celkem

17 892 006,92 Kč

Hospodářský výsledek ke dni 31. 12. 2013

189 157,13 Kč

41 006,22 Kč

(Zdroj: Výroční zpráva DPS za rok 2013, poskytnutá Mgr. Žaludovou)

Domov pro seniory, pečovatelské služby
Sídlo organizace: Husova 626, 627, 79326 Vrbno pod Pradědem
Název vlastníka: Město Vrbno pod Pradědem
Názve provozovatele: HELP-IN o.p.s.
Město Vrbno pod Pradědem disponuje 2 domy s pečovatelskou službou (DPS)
s 18 bytovými jednotkami. Organizace HELP-IN o.p.s má v těchto domech pronajaté prostory
a provozuje výkon pečovatelské služby. Služba funguje celý týden i o víkendech. K dispozici
jsou dva dodavatelé obědů (Jídelna Benková a Domov pro seniory Mnichov). Nejčastěji
využívané úkony jsou dovážka oběda, nákupy, běžný úklid, pochůzky, ale i pomoc při osobní
hygieně. Fakultativně mohou klienti využívat odvoz autem k lékaři, na nákup atd.

84

Na středisku ve Vrbně pracují 4 pečovatelé. Na starost mají celkem 85 klientů a roční náklady
na provoz služby činí cca 1 100 000 Kč. Organizačně-technické a administrativní zajištění
služby se provádí v sídle společnosti v Bruntále, např. šetření při vstupu do služby, zpracování
smlouvy s klienty, výpočet měsíčních úhrad za služby, provádění změn
ve smlouvě a dále veškeré účetní a mzdové služby.
Město Vrbno pod Pradědem na provoz služby každoročně přispívá ze svého rozpočtu částkou
480 000 Kč. Rada Města schválila poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města ve výši
50 000 Kč společnosti HELP-IN o.p.s. Bruntál na zajišťování pečovatelské služby.

6.3 Zaměstnanost
V rámci sociální reformy došlo s účinnosti od 1. ledna 2012 k převodu agendy dávek pomoci
v hmotné nouzi, včetně organizace institutu veřejné služby, z obcí do kompetence Úřadu
práce České republiky. Dávky pomoci v hmotné nouzi již nebyly od 1. ledna 2012 vypláceny
městským úřadem, ale bylo zavedeno tzv. jednotné místo, kterým se stal
Úřad práce ČR.

Úřad práce:
Adresa: Sv. Čecha 268, od 1. 9. 2013 ulice Nádražní č.p. 151, Vrbno pod Pradědem.
Vedoucí pracoviště: Věra Chrástková
Statistika nezaměstnanosti: Vzhledem k tomu, že Úřad práce začal od 1. ledna 2012
pracovat v novém programu, nemají již od této doby statistické údaje za mikroregiony ani
za obce, proto bude za rok 2012 doplněna tabulka jen za Bruntálsko, pod které spadá také
Vrbensko19.
Statistika dávek pomoci v hmotné nouzi nebyla taktéž k dispozici.
2011

2012

2013

Vrbno pod
Pradědem

Vrbensko

KoP20
Bruntál

Okres
Bruntál

KoP21
Bruntál

Okres
Bruntál

Průměrná míra
nezaměstnanosti

15,5 %

15,7 %

17,0

16,2

14,122

13,0

Průměrný počet
uchazečů o zaměstnání
(UoZ)

515

705

3 658

8 488

3 951

9 005

19

Vyjádření k mému požadavku: omlouvám se, že Vám nemohu poskytnou informace, které potřebujete. Vzhledem k tomu, že
jsme od 1. 1. 2012 začali pracovat v novém programu, nemáme od této doby statistické údaje za mikroregiony ani za obce. Jediné co Vám
mohu poskytnout jsou statistická data za okres Bruntál a za Kontaktní pracoviště Bruntál (KoP) - tj. Bruntálsko a Vrbensko – viz doplněná
tabulka níže (Ing. Milena Strohalmová, referent zaměstnanosti – referát trhu práce krajské pobočky).
20

KoP Bruntál = Kontaktní pracoviště Bruntál
KoP Bruntál = Kontaktní pracoviště Bruntál
22
Údaj je za nový ukazatel nezaměstnanosti – podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let
k počtu obyvatel v témže věku. Od ledna 2013 nahradil stávající ukazatel míru nezaměstnanosti.
21
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Stav k 31.12.2011

Míra nezaměstnanosti
Počet UoZ23

MN v %

Muži

Ženy

Vrbno p.P

536

16,2 %

15,1 %

17,6 %

Vrbensko

736

16,5 %

15,2 %

18,1 %

Stav k 31.12.2012

Míra nezaměstnanosti
Počet UoZ24

MN v %

Muži

Ženy

KoP Bruntál

4055

19 %

------

------

Okres Bruntál

9 196

18 %

17,4 %

18,6 %

Stav k 31.12.2013

Míra nezaměstnanosti
Počet UoZ25

PNO26 v %

Muži

Ženy

KoP Bruntál

4 261

15,3

---

---

Okres Bruntál

9 741

14,3

15,1

13,6

(Zdroj: Podklady dodala Ing. Milena Strohalmová, referent zaměstnanosti Úřadu Práce ČR)

23

UoZ = Uchazečů o zaměstnání
UoZ = Uchazečů o zaměstnání
25
UoZ = Uchazečů o zaměstnání
26
PNO = podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let k počtu obyvatel v témže věku – jedná
se o nový ukazatel nezaměstnanosti, který od ledna 2013 nahradil stávající ukazatel Míru nezaměstnanosti.
24
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7 ŠKOLSTVÍ
7.1 Mateřská škola Vrbno pod Pradědem
Název: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková
organizace.
Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem.
Ředitel: Květa Kubíčková
Kapacita: 84 dětí, počet tříd: 3
Součástí školy:

Školní jídelna
kapacita: 130 jídel
Počet žáků:
Školní rok

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Počet dětí
celkem

80

84

83

Počty nebyly
dodány

Pracovníci školy/ úvazky:
Školní rok
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Pedagogů
Počty nebyly
7/ 6,62
7/ 6,62
6/ 6
dodány
celkem
Nepedagogů
Údaje nebyly
4/ 3,40
4/ 3,40
4/ 3,40
dodány
celkem
V období od 11. 4. 2013 do 28. 2. 2014 byl zaměstnán přes veřejnou službu školní údržbář.
Školní vzdělávací program (ŠVP) „Chci vědět, umět znát…..“ měl platnost do školního roku
2013/2014. Vzhledem k jeho inovacím se školka rozhodla jeho platnost
k 30. srpnu 2013 ukončit a pro další tříleté období zpracovat nový. ŠVP je dokumentem,
který zahrnuje všechny oblasti činností a poskytuje o MŠ ucelený obraz. Velká pozornost
v ŠVP byla věnována integraci anglického jazyka, pro který získala škola odborného garanta.
Hlavní cíle ŠVP ve školním roce 2012/2013 byly formulované ve třech hlavních cílech
s ohledem na to, že každé dítě se vyvíjí jinak, má jiné schopnosti a předpoklady: rozvoj dítěte
a jeho schopnost učení; osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost; získání
osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost, působící na své okolí.
Školka aktivně spolupracovala s Przedszkolem Publicznym numer 4 v Glogówku,
se kterou uzavřela dne 18. prosince 2000 dohodu o partnerství. Aktivity spolupráce probíhaly
dle plánu akcí zpracovaného ředitelkami obou partnerských škol na každý rok.
Cílem spolupráce byla výchova k úctě a respektování zvláštností jiných národů, vzájemné
poznávání předškolního školství, kultury, organizování společných akcí, prezentace českého
a prezentace českého i polského školství v zahraničí/multikulturní a environmentální
výchova.
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Významné akce školy:
„Děti Evropy“ je název nového projektu, připraveného pro školní rok 2013/2014.
V rámci tohoto projektu byly v záři 2013 uspořádány „Dětské mezinárodní motokárové
závody“, které se konaly na parkovišti MŠ Jesenická. Program byl pestrý, proběhly závody
v jízdě, zručnosti a rychlosti, prohlídka závodních aut, k dispozici byl americký speciál
se simulátorem F1, možnost zapůjčení čtyřkolek a nechybělo ani občerstvení. Hosty těchto
závodů byly děti a jejich rodiče z partnerské mateřské školy z Glogówku. Netradiční sportovní
den v závodění na šlapacích motokárách s cílem podpořit zdravou soutěživost dětí
bez rozdílu národnosti, posílit toleranci a kamarádské vztahy mezi sebou. Společné
motoristické zápolení bylo zahájeno kvalifikačními závody, ze kterých postoupilo do hlavních
kol, z celkového počtu 75 dětí, 26 závodníků. Vítězem se stal Marek Šmach, druhé místo
získal polský závodník Thomalla Floria a třetí pozice patřila Nicolasi Dudkovi. Ceny předal
vítězům Martin Kolomý z Czech Dakar týmu.
Další akce v rámci projektu „Děti Evropy“ se uskutečnily v roce 2014. V tomto roce totiž
mateřská škola oslaví 50 let své činnosti, poprvé byla otevřená v roce 1964 bývalým
Dřevokombinátem a v roce 1992 se jejím zřizovatelem stalo města Vrbno pod Pradědem.
(Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, září, říjen 2013).

V pátek 20. září 2013 reprezentovaly děti z MŠ Jesenická, jako jediný zahraniční host, naše
město v polském Glogówku, když přijaly pozvání starosty města na oslavy nového svátku
Polska, kterým je „Den předškoláka“. Ten se konal pod záštitou Ministerstva školství PL.
Vše se odehrálo ve sportovní hale, která byla zaplněna dětmi mateřských škol z celé Gminy.
Všechny zúčastněné nejdříve čekal slavnostní ceremoniál, při kterém byly jednotlivé MŠ
představeny. Po úvodním tanečním čísle se začalo závodit v nejrůznějších disciplínách. Školka
sestavila tým závodníků a fotbalistů, kteří nezklamali a snažili se ze všech sil, aby jejich
výkony byly co nejlepší. Vyvrcholením bylo fotbalové utkání, na které byly děti dokonale
připraveny, a proto nebylo k podivu, že odjížděly v pozdních odpoledních hodinách
s medailemi na krku. (Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, září, říjen 2013).

7.2 Mateřská škola Vrbno pod Pradědem
Název: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál,
příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem
Ředitel: Magdalena Nováková
Kapacita: 100 dětí, třídy: 4
Součástí školy:

Školní jídelna
kapacita: 100 jídel
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Počet žáků k 1. 9.:
Školní rok

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Počet dětí
celkem

96

97

94

92

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Pedagogové

9/ 8,5

8/ 7,82

7/7

7/7

Nepedagogové

7/ 5,3

6/ 5,75

6/4,75

6/4,75

Celkem
zaměstnanců

16/ 13,8

14/ 13,57

13/11,75

13/11,75

Pracovníci školy/úvazky k 1. 9.:

Akce uskutečněné v rocích 2012/2013 a 2013/2014: viz příloha.
Hospodaření školy za rok 2013:
příspěvek zřizovatele: 1 072 000 Kč
rozpočet KU MSK : 3 725 000 Kč
(Zdroj: Podklady od paní Magdalény Novákové)

7.3 Základní škola
Název: Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem
Ředitel: Mgr. Zdeněk Bártek
Kapacita: 750 žáků
Součástí školy:

Školní družina
kapacita: 90 dětí

Školní klub
kapacita: 60 dětí

Školní jídelna
kapacita: 550 jídel
Škola se nachází ve třech samostatných budovách. Disponuje školním areálem,
který je tvořen budovami na Školní ulici (hlavní budova, pavilon, tělocvična a nově
zrekonstruované školní hřiště), Komenského (budova II a Sokolovna) a Bezručově
(budova III). Na hlavní budově je k dispozici 8 kmenových učeben, 7 odborných učeben
(učebna fyziky, výtvarné výchovy, počítačová učebna, učebna jazyků, interaktivní učebna,
školní dílny, malá počítačová učebna) a žákovská knihovna 2. stupně. V kmenových třídách
jsou umístěné6.–9. ročníky. Na pavilonu jsou umístěny 3.–5. ročníky v 6 kmenových
učebnách a děti mají k dispozici 6 odborných učeben (interaktivní učebna, učebna
přírodopisu, jazyková učebna, učebna chemie, učebna hudební výchovy a cvičná kuchyňka)
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a žákovská knihovna 1. stupně. Na budově III jsou umístěny 1. a 2. ročníky ve 4 kmenových
učebnách, dále tam jsou 2 malé učebny na dělené hodiny a 2 odborné učebny
(učebna pro dramatickou výchovu a interaktivní učebna v podkroví). Na budově II využívá
přízemí ZUŠ Bruntál a v 1. a 2. patře jsou 3 učebny pro školní družinu, které jsou vybaveny
a uzpůsobeny pro potřeby školní družiny, a 1 malá učebna, která je využita pro kroužky šití
a ručních prací a dva kroužky hry na kytaru.
Počet žáků:
Školní rok

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Celkový počet žáků

372

358

366

365

1.-5. ročník

210

207

198

6.-9. ročník

162

151

167

20,67

21,06

21,53

21,76

14,98

14,95

15,34

15,52

18

17

17

17

Počet žáků na třídu
k 30. 9.
Počet žáků na
učitele k 30.9.
Počet tříd k 30. 9.

Ve školním roce 2013/2014 došlo k mírnému zvýšení počtu žáků. To se projevilo v mírném
zvýšení počtu žáků na třídu.
Pracovníci školy/ úvazky:
Školní rok

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Pedagogů celkem

30/ 26,96

28/ 27,14

28/27,11

29/27,75

- Učitelů

27/ 24,46

25/ 24,64

26/23,86

25/23,82

- Vychovatelů

3/ 2,5

3/ 2,5

3/2,50

3/2,50

1/,075

2/1,43

- Asistent
pedagoga
Nepedagogů
celkem
- Ostatní
zaměstnanci

15/ 13,82

15/13,52

15/13,82

16/14,82

10/ 8,82

10/8,52

10/8,82

11/9,82

- Pracovníci ŠJ

5/ 5,00

5/5,00

5/5,00

5/5,00

45/ 40,78

44/39,97

43,40,93

45/42,57

Zaměstnanců
celkem

Při škole je zřízen školní klub s kapacitou 60 dětí. Tento klub zajišťuje nepravidelnou
činnost pro příchozí děti a v ranních hodinách také pro děti druhého stupně, které do školy
dojíždějí. V rámci klubu provozuje svou činnost 14 kroužků. Provoz klubu byl od 7:45 do 8:00
a odpoledne od 13.30 do 16.00 hodin.
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Školní družina je určena pro děti prvního stupně a pracuje při ní 7 kroužků.
Děti mohly školní družinu navštěvovat ráno od 6.30 do 7.45 hodin a odpoledne
od 11:30do 16:00 hodin.
Ve všech mimoškolních aktivitách bylo zapojeno 68 % žáků školy a uskutečňovaly
se v prostorách školy. Škola spolupracovala se subjekty, které se staraly o využití talentu
a volného času dětí (fotbalový oddíl, oddíl stolního tenisu, ZUŠ, orientální tanec, cyklisté,
tenisový oddíl, hasiči, šachový oddíl, Klub Zelená trojka…).
Na škole bylo evidováno 67 žáků s poruchou učení. U těchto žáku byla prováděna reedukační
péče. Někteří z těchto žáků měli zpracované individuální vzdělávací programy.
Na škole bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, které poskytovalo žákům, rodičům
i učitelům poradenské, informační, metodické a koordinační služby.
Základní hospodaření školy za rok 2013:
Příjmy
1.
Dotace kraj
2.
Dotace obec
3.
Vlastní příjmy
4.
Investiční příjmy
Výdaje
1.
Z dotací kraje (mzdy)
2.
Provozní výdaje
3.
Investiční výdaje
Hospodářský výsledek
za rok 2013

23 396 605,65 Kč
15 081 000,00 Kč
5 413 000,00 Kč
2 902 605,65 Kč
0,00 Kč
23 255 697,02 Kč
15 081 000,00 Kč
8 174 697,02 Kč
0,00 Kč
140 908,63 Kč

Významné akce školy:

Zápis do 1. tříd proběhl 8. a 9. února 2013, celkem bylo zapsáno 65 dětí. Do prvních tříd
v září 2014 nastoupilo 46 dětí.

Škola byla od 1. září 2013 zapojena do programu NatTech – Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Beseda se záchranáři – zdravotníci z rychlé záchranné služby Vrbna pod Pradědem
se sanitkou navštívili ŠD. Petr Gut s kolegou připravili dětem zajímavou přednášku
o zdravotnické práci. Na konci besedy si mohly děti zblízka prohlédnout sanitku.

Největší kulturní akcí školy byla 20. školní akademie, na které děti od první do deváté
třídy vystoupily ve dvouhodinovém programu.

ZELENÁ TROJKA je projekt organizovaný Základní školou ve Vrbně pod Pradědem, který
měl doplnit již nabízené aktivity Klubem vaření, klubem Koumáků a klubem Hráčů.
Kontaktním místem byl Školní klub Základní školy. Klub Hráčů měl za cíl rozvíjet
v dětech sociální dovednosti, jako je schopnost domluvit se, spolupracovat, kamarádit
se, bránit sebe i druhé před šikanou. Klub koumáků nebyl určen pro „šprty“, ale naopak
pro zvídavé kluky a kolky. Klub vaření a kluby Hráčů a Koumáků byly doplněny
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i nabídkou na doučování a pomoc s psaním domácích úkolů. Zelená trojka začala svou
činnost 30. září 2013.
Škola aktivně spolupracovala se školním sportovním klubem a s místními sportovními
oddíly, především oddíly kopané, stolního tenisu a cyklistickým oddílem.
Nezanedbatelná byla činnost DPS Sedmihlásek, který spolupracoval s Pěveckým
sborem města Vrbna a s pěveckými sbory Sluníčko v Bruntále, Loučňáček v Loučné nad
Desnou, Crescendo Hodonín a Běláčci z Bělé pod Pradědem.
(Zdroj: Výroční zpráva za školní rok 2012-2013, 2013- 2014; Školní časopis vydávaný na konci
šk. roku 2013/2014).

7.4 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna,
Vrbno p. Pradědem
Název: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem,
nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Ředitel: Mgr. Hana Vitásková
Součástí školy:

Dětský domov
kapacita: 48 dětí

Školní družina
kapacita: 20 dětí

Školní jídelna
kapacita: 120 obědů
Počet žáků (průměr hodnoceného roku):
Kalendářní rok

2012

2013

Základní škola praktická a
základní škola speciální

34

34

Dětský domov

48

34

Školní družina

14

14
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Pracovníci školy (úvazky – průměr hodnoceného roku):
2012
Základní škola

2013

9,822 úvazků

- učitelé
- asistenti pedagoga
Školní družina

0,437 úvazků

Dětský domov

31,899 úvazků

- vychovatelé
- asistenti pedagoga/ bezpečnostní
pracovníci
Další zaměstnanci školy
Pedagogové

27,512 úvazků

Nepedagogové

14,145 úvazků

Celkem za školní zařízení

42,158 úvazků

41,657 úvazků

Škola má k dispozici vybavené učebny, z nichž dvě jsou umístěny v přízemí a mohou mít po
menších úpravách bezbariérový přístup. Součástí školy jsou kabinety se školními pomůckami,
vybavená odborná učebna pracovní výchovy, cvičná kuchyň, počítačová učebna s interaktivní
tabulí, místnost s žákovskou a učitelskou knihovnou, prostorná herna nahrazující tělocvičnu,
logopedická pracovna, keramická dílna a herna stolního tenisu. Pro každou třídu je
k dispozici televize, DVD přehrávač, vybavená videotéka a výukový notebook. Ve sborovně je
počítač s přístupem na internet a kopírka. K výuce je též využíván přilehlý dvůr určený
ke sportovním aktivitám a zahrada. Výhodou školy je její umístění v klidné části města
s možností prakticky okamžitého přesunu do přírody.
Do školy bývají zařazování žáci na doporučení Speciálně pedagogického centra
v Bruntále. Spolupracuje se všemi základními i mateřskými školami ze spádové oblasti.
Při vzdělávání žáků jsou partnery a poradci pracovníci Odboru sociálně právní ochrany dětí
a Středisko výchovné péče v Bruntále.
V roce 2012/2013 se žáci vyučovali podle vzdělávacích programů:



„Škola dětem otevřená“ pro žáky základní školy praktické
„Michalka“ – pro žáky základní školy speciální.
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Základní hospodaření školy za rok 2013:
Rozpočet provozních výdajů celkem:
Příspěvek na provoz od zřizovatele:
Ze státního rozpočtu:
Projekty neinvestiční:
Časové rozpuštění inv. transferů
Ošetřovné
Přídavky
Stravné
Čerpání rezervního fondu
Ostatní výnosy

20 901 930,20 Kč
4 076 000,00 Kč
16 142 000,00 Kč
10 486,00 Kč
4 680,00 Kč
42 766,00 Kč
235 570,00 Kč
292 219,00 Kč
40 316,00 Kč
57 893,20 Kč

Celkové náklady
Mzdové náklady
Zákonné odvody
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Ostatní náklady na provoz

20 901 622,53 Kč
11 950 614,00 Kč
3 983 434 Kč
159 658,00 Kč
106 616,00 Kč
4 701 300,53 Kč

Významné akce školy:
V lednu 2013 navštívil dětský domov ve Vrbně pod Pradědem senátor Jiří Čunek. Prohlédl si
ZŠ při dětském domově, promluvil si s dětmi i pedagogy, prošel si prostory dětského
domova, kde si prohlédl bytečky dětí. Ocenil náročnou práci všech, kteří zde působí,
a současně popřál mnoho trpělivosti a zdaru.
(Zdroj: Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 a za rok 2013-2014; webové stránky:
http://www.ddvrbno.cz/)

7.5 Základní umělecká škola, Bruntál, pobočka Vrbno pod Pradědem
Název: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace.
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Ředitel: Mgr. Jiřina Krystýnková
Odloučené pracoviště: Vrbno pod Pradědem, Komenského 59
Vedoucí pracoviště: Iva Sokolářová
Významné akce školy:
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7.6 Sportovní gymnázium
Název: Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
Sídlo: Dukelská 1, 792 01 Bruntál
Odloučené pracoviště: nám. Sv. Michala 12, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj
Ředitel: Mgr. Petr Melichar
Zástupce ředitele na odloučeném pracovišti Vrbno: Ing. Jitka Krätschmerová
Občanské sdružení: při odloučeném pracovišti školy ve Vrbně pod Pradědem působí
občanské sdružení Společnost přátel gymnázia
Součástí školy:
 Sportovní gymnázium /Sv. Michala 12/
kapacita: 288 žáků
 Školní jídelna /Žižková 577/
kapacita: 300 jídel
 Domov mládeže /Žižková 134/
kapacita: 25 žáků
Počet žáků: 149
Školní rok

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Počet žáků

149

130
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Pracovníci školy/ úvazky:
Školní rok

2011/2012

2012/2013

2013/201427

Pedagogů celkem

28

23

18

Nepedagogů celkem

15

8

8

Zaměstnanců celkem

43

31

26

Základní hospodaření školy za rok 2013
Pro kalendářní rok 2013 je současná výše celkového příspěvku na provoz
30 889 000 Kč, z čehož přímé výdaje na vzdělávání činí 25897000 Kč, výdaje provozní
4 991 000 Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je opět stanoven ve výši 0 Kč.
(Zdroj: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013, Zpráva o činnosti a o plnění úkolů
organizace 2013)

Maturity 2013 začaly 2. května 2013 společnou částí, to znamená didaktickými testy
a písemnými pracemi z českého jazyka, cizího jazyka a z matematiky. Ústní část a profilová
27

Čísla nebyla dodána za pobočku Vrbno pod Pradědem, ale k dispozici byla dána čísla za celé gymnázium i
s Bruntálem.
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část maturit se konala od 20.–23. května 2013. K maturitě letos šlo 29 žáků oktávy denního
studia, jedna žákyně si z loňského roku opravovala profilovou maturitu z chemie a jeden žák
večerního studia si opravil profilovou zkoušku z anglického jazyka. Kromě jednoho žáka
všichni maturitní zkoušku složili.
Maturitní vysvědčení bylo žákům předáno v obřadní síni Městského úřadu
ve Vrbně pod Pradědem od pana ředitele Mgr. Petra Melichara, pana místostarosty
Ing. Miloše Lasoty a třídní učitelky Mgr. Lucie Popovičové. Ve složce každý našel Europass –
charakteristiku vystudovaného oboru v českém a anglickém jazyce; někteří žáci byli také
oceněni finančně za vzornou reprezentaci školy během svého studia.

Ve středu 11. září 2013 proběhla úspěšná opravná maturita z profilové části.
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(Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, říjen 2013)

Významné aktivity školy:




Gymnazisté a pedagogové se opět zúčastnili oblíbené televizní soutěže Bludiště, kterou
vysílá Česká televize už přes deset let. Pražské gymnazisty porazili Vrbenští loupežníci,
jak si místní tým říkal, doslova na hlavu. Nakonec shromáždili pětapadesát bodů,
Pražáci pouze osmadvacet bodů.
Žáci školy se pravidelně zapojují do některých charitativních sbírek.
Jedná se o výchovnou aktivitu školy, kde se žáci učí být tolerantními a solidárními
ke svým spoluobčanům. Prodejem různých drobných předmětů tak přispívají
vybranými finančními prostředky do celorepublikových účtů, které jsou dále využívány
organizátory. Mezi pravidelné sbírky patří:
 Srdíčkový den – organizuje celorepublikové občanské sdružení „Život dětem“
a výtěžek sbírky je určen na pomoc těžce nemocným dětem, které jsou stabilně
odkázány na domácí péči svých rodičů. Žáci gymnázia se do sbírky zapojují
prodejem magnetek se zvířátky a barevných plastových srdíček.
 Svátek s Emilem – organizuje Nadační fond „Emil“, podporuje handicapované děti
a mládež ve věku od 6 do 23 let. Snaží se získávat prostředky pro vytvoření
a zlepšení jejich sportovního zázemí a rehabilitaci. Emil prostřednictvím sportu
pomáhá najít dětem radost z pohybu a podporuje tak jejich chuť k životu. Žáci
prodávají přívěsky, odznaky nebo s ptáčkem Emilem.
 Květinkový den – organizuje Liga proti rakovině a veřejná sbírka se netýká pouze
získávání financí na projekty sdružení, zároveň se považuje za významnou
preventivní akci. Každý, kdo přispěje, si totiž kromě kytičky měsíčku lékařského
odnese i leták s podrobnými informacemi o možnostech aktivní prevence rakoviny.
Platí, že rakovina odhalená v časném stadiu vzniku je léčitelná.
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Světluška – Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu,
založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu
světla. Patronkou projektu je zpěvačka Aneta Langerová.
Gymnázium se od 1. září 2013 zapojilo do projektu NatTech, tento projekt byl zaměřen
na podporu technických a přírodovědných předmětů. Žáci školy v rámci projektu
absolvovali exkurzi do elektrárny Dlouhé Stráně a maturitní ročník strávil týden v Praze.
Již v roce 2012 navázalo Gymnázium spolupráci s Ústavem historických věd Slezské
univerzity v Opavě a bylo zařazeno mezi 7 partnerských škol. V rámci této spolupráce
proběhlo několik historických besed se žáky vyšších ročníků ve Vrbně pod Pradědem.
Žáci se zúčastnili od 10.–14. června 2013 exkurze do Vídně, druhá historická exkurze
proběhla ve dnech 30. září do 4. října 2013 tentokrát v Budapešti.
Dne 9. prosince 2013 byla zahájena charitativní sbírka pro Michala Podoláka, která byla
zaregistrována na Krajském úřadě v Ostravě. Michal byl žákem školy, v době studií byl
zařazen do tréninkové skupiny cyklistů. V létě 2012 měl vážnou autonehodu. Během
roku 2013 se dostal domů, ale vyžaduje celodenní péči své maminky a bojuje s vážnými
zdravotními následky. Zakoupení tříkolky pro Michala byl nápad jeho bývalého trenéra
Vlastimila Mlynáře, tříkolka by mu mohla pomoci opět se podívat na svět ze sedla
„kola“.
Škola je zaregistrována do dobrovolné akce 72 HODIN – RUKU NA TO! Jednalo
se o druhý ročník dobrovolných akcí po celé České republice pro zlepšení svého okolí,
pomoc potřebným nebo akce na ochranu přírody. Žáci v rámci této akce pomohli při
zlepšení průjezdnosti cyklostezky mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi, aby byla
bezpečně využitelná i pro rodiče s malými dětmi. Tato cyklostezka vznikla z podnětu
vrbenských a karlovických cykloturistických nadšenců před dvěma roky. Brigády se
zúčastnila také místostarostka Karlovic Mgr. Kateřina Kočí s pracovníkem společnosti
ACTEA Davidem Valachem a pracovníkem obecního úřadu. (Zdroj: Zpravodaj obcí
Vrbenska, listopad 2013).










Nejvýznamnější sportovní aktivity:

Vrbenští sportovci reprezentovali Českou republiku v lotyšském městečku Madona,
kde se konalo Mistrovství Evropy dorostu, Mistrovství světa juniorů a Mistrovství
Evropy dospělých v lyžařském orientačním běhu. Mezi reprezentanty České republiky
patřila i trojice vrbenských studentů Gymnázia a členů SK při Gymnáziu: dorostenec
Vojtěch Matuš a juniorky Jana Jančová a Ewa Haltof. Všichni se umístili mezi
23. až 40. místem.

V únoru se v Beskydech uskutečnil 65. ročník Šrubařova memoriálu v běhu na lyžích,
kterého se účastnili také běžci Sportovního klubu při Gymnáziu
ve Vrbně pod Pradědem, Marek Ohnoutka a Michala Knápková. V kategorii starších
dorostenců se v běhu na 5 kilometrů volnou technikou umístil Marek na 3. místě.
Michala ovládla kategorii žen a juniorek v závodu na 25 km s hromadným startem
a obsadila 1. místo.
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8 POČASÍ, KLIMATICKÉ ZMĚNY
Podobně jako roky 2011 a 2012 byl i rok 2013 teplotně i srážkově nadnormální, i když ne tak
výrazně jako léta předchozí. Největší zvláštností tohoto roku byl mimořádně suchý červenec.
Zpočátku velmi mírná zima v první polovině ledna, kdy se nejvyšší naměřená teplo
ta vyšplhala k 9,4 °C, se změnila postupně v chladnou a dlouhou. Ještě celý březen se choval
jako zimní měsíc. Průměrná měsíční teplota v březnu v roce 2013 byla nejnižší za posledních
13 let, byla stanovena na -1,8 °C. Velikonoční pondělí (1. dubna) se odehrálo na sněhu, místy
připadlo i 50 cm nového sněhu, všechny vleky byly v provozu, v noci na úterý teploty spadly
na -10 °C. Chladna nás pak trápila ještě koncem května. Nástup jara byl tak značně opožděn,
zato léto se vydařilo opravdu velmi dobře.
Od půlky měsíce června začaly padat teplotní rekordy. Teplota se 18. června dokonce
vyšplhala na 33,4 °C, ale 30. června spadla v noci na pouhých 5,6 °C. Červenec byl jedním
z nejteplejších a nejsušších měsíců za posledních několik let. Byla velmi malá oblačnost,
dokonce byl naměřen rekordně dlouhý sluneční svit: 316,2 hodin. Také jsme se dočkali
vysokých tropických teplot, které přetrvávaly do poloviny srpna. Na počátku srpna vydal
Český hydrometeorologický ústav výstrahu týkající se vysokých teplot a varoval
před nebezpečím požárů. Teploty se pohybovaly nad 30 °C. Nejteplejším dnem z celého roku
byl 8. srpen, kdy teplota v odpoledních hodinách vyšplhala na 34,7 °C. V měsíci srpnu navíc
vydatně pršelo, což zapříčinilo dobrou houbařskou sezónu.
Podzimní měsíce byly mírné s malými přeháňkami, krásné babí léto nastalo v říjnu
s úctyhodnými teplotami nad 20 °C. Nástup zimy 2013/2014 byl, co se týkalo sněhu,
velmi rozpačitý.
Průměrné měsíční teploty
Úhrn srážek (v mm)
Rok
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Leden
-1,6
-1,5
-3,0
15,2
56,4
54,4
Únor
-2,8
-6,1
-1,5
3,2
25,6
38,4
Březen
3,8
4,6
-1,8
28,8
23,2
18,2
Duben
10,3
8,9
7,9
52
32,8
40,4
Květen
13,8
16,3
13,9
86,8
19,4
94,2
Červen
84,4
67,0
120,2
Červenec
160,8
65,6
25,2
Srpen
18,4
18,8
18,3
92
52,8
56,8
Září
14,9
13,1
11,1
16,4
63,2
92,4
Říjen
7,6
7,7
9,8
37,8
83,6
29,4
Listopad
2,6
5,4
4,2
2
24,4
22,8
Prosinec
0,7
-2,1
0,8
49
13,2
32
(Tabulka byla zpracovaná na základě informací uvedených v Zpravodajích č.3-12/2013 a č.1-2/2014,
které za ZŠ Vrbno pod Pradědem zpracoval Mgr. Pavel Remeš)
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9 SEZNAM PŘÍLOH
Přílohy jsou označeny vždy dvěma čísly. První označuje číslo kapitoly a druhé číslo ukazuje
pořadí přílohy v dané kapitole.
1-1
2-1
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15

Rozdělení kandidátu do voleb.
Ukázka prací pana Duška.
Složení Rady, Zastupitelstva a jejich podřízených útvarů.
Usnesení ze zasedání Rad Města.
Usnesení z jednání Zastupitelstva Města.
Účast zastupitelů na jednáních.
Organizační struktura MěÚ.
Odbory MěÚ a jejich personální složení.
Poskytnuté dotace různým subjektům.
Poskytnuté dotace sociální oblasti.
Poskytnuté granty.
Pořadník na byty.
Seznam připravovaných akcí.
Prezentace projektu Úprava prostranství v Železné.
Návrh Přírodní zahrady MŠ Jesenická.
Seznam oprav mk a návrh k řešení.
Přehled závad na komunikacích.
MK prostavěno v roce 2013.
Plán oprav chodníku na hřbitově.
1.etapa chodníku na hřbitově.
Plán zimní údržby.
Seznam obchodů a služeb.
Plakát výstava fotografií Pavla Mately.
Plakát Lesní slavnost lapků z Drakova.
Plakát výstavy chovatelů.
Plakát Rytířské hry pod hradem Fürstenwaldem.
Plakát Vrbenský cup a babí léto.
Plakát Vrbenská padesátka 2013.
Plakát Dětské mezinárodní závody v motokárách.
Plakát Festival pěveckých sborů.
Plakát Den zdraví a sociálních služeb.
Plakát Rozsvícení stromu v Mnichově.
Plakát Vrbenský flek 2013.
Plakát Vánoční šachy 2013.
Plakát Silvestrovský výšlap na hrad Fürstenwalde.
Plakát Silvestrovský sjezd na pekáči.
100

5-16
5-17
5-18
5-19
5-20
5-21
5-22
6-1
7-1

Přehled kulturních a sportovních spolků.
Plakát Cena pradědu.
Ceník administrativních poplatků v knihovně za rok 2013.
Přehled kulturních akcí ve Střeše.
Ceník pronájmu prostor ve Střeše.
Zpravodaje 1-12/2013.
Historie hasičského sboru Vrbno pod Pradědem.
Přehled zdravotních zařízení.
Přehled akcí v MŠ ve Svahu.
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10 FOTODOKUMENTACE
Fotky jsou označeny vždy dvěma čísly. První označuje číslo kapitoly a druhé číslo ukazuje
pořadí přílohy v dané kapitole. Fotky jsou staženy z webu města, ze stránek Studia STA,
foceno paní Musilovou, Kiedroňovou, Patrovskou, Rybárovou, panem Vráblikem
a Kárníkem.
4-1 Revitalizace městské zeleně.
4-2 kaple Panny Marie Sněžné.
4-3 Úprava prostranství v Železné.
5-1 Ples města.
5-2 Vrbenské slavnosti.
5-3 Vernisáž výstavy Pavel Matela.
5-4 Lesní slavnost lapků z Drakova.
5-5 Vernisáž soutěže Vrbno mým objektivem
5-6 Vánoční jarmark.
5-7 Klub kotlík.
5-8 Sbor dobrovolných hasičů.
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Podklady za ZŠ Vrbno pod Pradědem zpracoval do Zpravodajů č.3-12/2013 a č.1-2/2014
Mgr. Pavel Remeš.
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