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1 UDÁLOSTI ROKU 2014 
Rok 2014 právě skončil a ani letos nepřinesl příliš dobrých zpráv. Často padala slova jako Ebola, 

Islámský stát, ukrajinská krize, epidemie, terorismus, válka. Hrozilo se sankcemi, protisankcemi, 

nedozírnými následky, padala a mizela letadla, aniž by se zjistilo, kdo je viníkem. 

 

1.1 Letem světem 

Teroristé zaštiťující se islámským fundamentalismem dobyli v lednu 2014 irácké město Fallúdža. 

Vykradením bank v iráckém městě Mosul se bojovnici islámského státu (IS) stali zřejmě 

nejbohatší teroristickou organizací světa. Probojovali se až k Bagdádu. Ve světě šokovala 

především brutální videa vražd západních novinářů a humanitárních pracovníků. Teroristé z IS 

zmasakrovali či zotročili tisíce civilistů, především z řad křesťanů, jezídů a dalších náboženských 

menšin. V září se mezinárodní koalice v čele s USA odhodlala k leteckým úderům proti IS. 

Protesty na jednom náměstí v Kyjevě přerostly v nejrozsáhlejší ozbrojený konflikt v Evropě. 

Zákon, který prakticky znemožnil jakékoliv demonstrace, se stal rozbuškou mnohem násilnějších 

nepokojů. Několik dní poté, co policie střílela do davu, uprchl tehdejší ukrajinský prezident 

Viktor Janukovyč do Ruska. Po převratu však Ukrajina ztratila Krym. V mezinárodně neuznaném 

referendu se 18. března rozhodlo o připojení oblasti k Rusku. Novým ukrajinským prezidentem 

se 25. května stal magnát Petro Porošenko. Ten prosazoval vstup Ukrajiny do NATO, zároveň  

se ale vyhýbá ostře protiruské politice ukrajinských nacionalistů. 

Na Slovensku se 29. března konaly prezidentské volby, ve kterých vyhrál Andrej Kiska,  

který v druhém kole získal 59,4 procent hlasů. Ficovi nepomohla ani negativní kampaň, která 

Kisku osočovala z lichvářství či z napojení na scientology. 

Nejmladší laureátkou Nobelovy ceny míru v historii se stala teprve sedmnáctiletá  

Malála Júsufzajová, dívka, kterou kvůli podpoře vzdělávání žen v rodném Pákistánu střelili  

do hlavy a krku ozbrojenci z hnutí Tálibán. Ocenění získala společně s indickým aktivistou  

za práva dětí Kajlášem Satjárthím. 

Smolný rok pro letecké společnosti. Nejprve 8. března záhadně zmizel z radarů let MH370. 

Stroj s 239 lidmi na palubě nad Jihočínským mořem výrazně změnil trasu a už se nenašel. 

Událost zůstává stále nevysvětlená, nenašly se ani trosky letadla. Poté se 17. července  

nad východní Ukrajinou zřítil stroj téže společnosti s 298 lidmi na palubě. Nad oblastí bojů mezi 

proruskými separatisty a ukrajinskými vojáky jej zasáhla raketa, z činu se obviňují obě strany, 

mezinárodní vyšetřování zatím stále pokračuje. A aby toho nebylo málo, 28. prosince ráno 

několik desítek minut po startu zmizelo z obrazovek radarů letadlo malajsijské nízkonákladové 

společnosti AirAsia na lince z indonéské Surabaje do Singapuru se 162 lidmi na palubě. 
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Průlom ve zkoumání vesmíru znamenalo přistání evropského vesmírného modulu Philae  

na povrchu komety 67P-Churyumov/Gerasimenko. Jde o první umělý objekt, který kdy  

na nějaké kometě přistál. Cesta k 510 milionů kilometrů vzdálené kometě trvala deset let. 

Sonda po přistání stihla provést několik experimentů a odeslat data, než jí došla energie. Vědci 

doufají, že sluneční paprsky za čas solární panely opět dobijí.  

Španělský král Juan Carlos I., který stál v čele země od roku 1975 a za tu dobu se stal jedním  

z jejich hlavních symbolů, se v červnu vzdal trůnu. Vystřídal ho jeho syn Filip VI., který slíbil 

otevřenější a úspornější monarchii.  

Nejhorší epidemie od objevení viru Eboly v roce 1976 vypukla letos v západní Africe. Krvácivá 

horečka zasáhla především západoafrické státy Libérii, Sierru Leone a Guineu, kde podle 

Světové zdravotnické organizace zabila bezmála 7000 lidí. První potvrzený přenos smrtelného 

viru v Evropě zaznamenali ve Španělsku, tamní zdravotní sestra se nakonec po podání 

experimentální vakcíny ZMapp uzdravila.  

V Číně, v ulicích Hongkongu proběhly nejvážnější nepokoje od roku 1997 proti ústřední 

pekingské vládě a jejímu záměru omezit demokratické volby. Demonstranti, vedeni profesory  

a studenty, na mnoha místech stavěli barikády a zásahovým jednotkám vzdorovali. Policie proti 

nim použila nejen pepřový sprej a obušky, ale nasadila i slzný plyn. Udělala to poprvé od roku 

2005. Při srážkách zásahových jednotek s aktivisty utrpěly zranění nejméně čtyři desítky lidí. 

Podle agentury Reuters se jednalo o nejvážnější nepokoje od chvíle, kdy se Hongkong vrátil pod 

čínskou správu. Demonstrace vyústily ve sváteční den, oslav 65. výročí vzniku komunistické 

Číny, kdy se na náměstí sešlo přes 100 000 účastníků. Předseda výkonné rady Hongkongu Leung 

Čchun-jing vyzval k okamžitému ukončení protestů a požádal demonstranty, aby podpořili 

volební reformy, s nimiž přišel Peking. Ve volbách budou moci obyvatelé vybírat alespoň  

ze dvou až tří kandidátů a příští předseda nebude dosazen přímo Pekingem, jak tomu bylo 

doposud.   

Papež František letos svatořečil své dva předchůdce, populárního Jana Pavla II. (v čele katolické 

církve v letech 1978 až 2005, je mu přisuzován podíl na pádu komunistických režimů v Evropě)  

a Jana XXIII. (1958 až 1963, díky němuž došlo k větší modernizaci katolické církve).  

Sir Nicholas Winton získal Řád bílého lva. Zasloužil se o něj svou statečností a současně 

skromností, když v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území 

Československa před transportem do koncentračních táborů.   

Český teolog a filozof Tomáš Halík se letos zařadil po bok takových osobností, jako jsou 

dalajlama, Matka Tereza nebo Alexandr Solženicyn. Stal se laureátem Nobelovy ceny  

za náboženství.  

(Zdroj: http://www.denik.cz/ze_sveta/udalosti-2014-ktere-ovlivnily-svet-20141229.html  

Zdroj:http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1003838-udalosti-roku-pohledem-redakce-ct24)  

http://www.denik.cz/ze_sveta/udalosti-2014-ktere-ovlivnily-svet-20141229.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1003838-udalosti-roku-pohledem-redakce-ct24
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1.2 Zprávy z “domova” 

On prvního ledna začal platit nový občanský zákoník, který v mnoha oblastech změnil 

dosavadní zažitá pravidla. 

V lednu byla podepsána koaliční smlouva mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Bohuslav Sobotka byl 

jmenován předsedou vlády České republiky a současně byla jmenována i jeho vláda.  

Novým policejním prezidentem se stal Tomáš Tuhý. Český policista, který se narodil v roce 

1972 ve Městě Albrechticích. Vystudoval Filozofickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě  

a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Ve služebním poměru je od roku 1991. Začínal jako 

řadový policista na Obvodním oddělení ve Městě Albrechticích, které později také vedl.  

V následujících letech jeho kariéra akcelerovala a v roce 2013 se stal náměstkem policejního 

prezidenta pro vnější službu. Po odstoupení Petra Lessyho se přihlásil do výběrového řízení  

na policejního prezidenta.  

Ve dnech 23. a 24. května se konaly volby do Evropského parlamentu. Volilo se  

21 europoslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců, které čeká pětiletý mandát.  

Česká republika po volbách přišla oproti předcházejícímu stavu o jednoho europoslance, 

protože dle Lisabonské smlouvy byly počty poslanců o něco sníženy. Volby vyhrálo hnutí ANO 

2011 s 16,13 % hlasů a čtyřmi získanými mandáty, druhá skončila koalice TOP 09 a Starostů  

s 15,95 % a stejným počtem mandátů a třetí místo získala ČSSD s 14,17 % a taktéž čtyřmi 

mandáty. 

(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_%C4%8Cesku_2014)  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_%C4%8Cesku_2014
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Volby provázela rekordně nízká účast. Volebního klání se zúčastnilo 38 uskupení, tj. o 5 více než 

při volbách v roce 2009. Ve volbách kandidovali a do europarlamentu se dostali čtyři poslanci 

Parlamentu ČR: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Kateřina Konečná a Jaromír Štětina.  

Vláda vybrala nového eurokomiseře a stala se jim ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, 

která získala portfolio spravedlnosti, spotřebitelské politiky a rovnosti pohlaví. V říjnu evropský 

parlament schválil její nominaci na post eurokomisařky.   

V červenci utrpěla armáda České republiky největší ztrátu v novodobých dějinách, kdy při 

sebevražedném útoku poblíž letecké základny Bagram zemřeli čtyři čeští vojáci, pátý český 

voják byl těžce zraněn a o týden později zemřel.  

Sněmovna v září schválila vyšší daňovou slevu na druhé a další dítě. Současně s tím schválila i 

vrácení daňové slevy pracujícím a podnikajícím důchodcům a také omezení výdajových paušálů 

pro živnostníky. Všechny změny začnou fungovat od roku 2015.  

Sněmovna 26. září schválila zrušení třicetikorunových poplatků u lékařů a za recept  

v lékárnách od příštího roku. Zůstanou jen devadesátikorunové platby za pohotovost. Opoziční 

KSČM neprosadila návrh, aby rovněž skončily.  

Ve dnech 10. října a 11. října proběhly volby do Senátu Parlamentu České republiky, volby  

do zastupitelstev obcí a volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Ve volbách uspěly 

především vládní strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České 

republiky proběhlo 17. a 18. října. Ve volbách uspěly především vládní strany ČSSD, ANO  

a KDU-ČSL.  

Letos 16. října došlo k prvnímu výbuchu ve Vrběticích na Zlínsku, vybuchl sklad číslo 16,  

ve kterém bylo 58 tun vojenského materiálu, tedy výbušnin a zbraní. Na místě zahynuli dva 

zaměstnanci skladu a došlo k evakuaci obyvatel přilehlých obcí. Ve skladu číslo 12, který 

explodoval 3. prosince, bylo 98 tun vojenského materiálu. Sklady si v areálu od roku 2009 

pronajímala firma Imex Group od Vojenského technického ústavu.  Do konce prosince střežila 

areál armáda, poté se tam vydali pyrotechnici, kteří areál čistili od následků výbuchů a odváželi 

munici. Zbylá munice byla převezena z areálu do Květné na Svitavsku, převoz stál cca 20 milionů 

korun. Výbuchy ve Vrběticích zřejmě přispějí ke zvýšení počtu policejních pyrotechniků  

a specialistů na zbraně a munice. 

První prosincový den ochromila hromadnou dopravu v ČR ledovková kalamita, která přerušila 

také dodávky elektřiny v mnoha regionech.   

Vzhledem k tomu, že léčba závislých na automatech stojí stát třikrát více, než se vybere  

za hazard na daních, zpřísnila se pravidla pro provozování hazardu a i kontroly byly častější. 

Některá města zakázala hazard na svém území úplně.  
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Nejoblíbenějším tuzemským festivalem se stal festival Colours of Ostrava, který má navíc  

i zahraniční přesah.  

Díky evropskému projektu 10 hvězd byly opraveny některé významné české a moravské 

židovské památky. Podařilo se zachránit třeba nádherné synagogy v Mikulově nebo Nové 

Cerekvi. Bývalé modlitebny, rabínské domy nebo židovské školy budou nyní sloužit coby kulturní 

centra a mementa krásné a bolestné tradice středoevropských židů.  

(Zdroj: internet, noviny a časopisy).  
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2 POHYB OBYVATEL, ŽIVOT LIDÍ 
Prvními občánky roku 2014 se stali Mário Baláž a Václav Holub, kteří se narodili shodně 3. února 

2014. Posledním letošním občánkem narozeným 29. prosince 2014 byl Lukáš Paszetenko.   

Nejstarší občankou města byla paní Irena Krejčířová, narozena 21. září 1918, následovala ji paní 

Anna Tauchmannová, narozená 10. června 1919.  

Z mužů byl nejstarším obyvatelem pan Květoslav Čech (91 let) a následoval ho pan Oldřich 

Honek (90 let). 

V roce 2014 se uskutečnily 2 církevní sňatky a proběhla 1 jubilejní diamantová svatba manželů 

Hackenbergových.  

V letošním roce proběhlo 3x vítání občánku, celkem se přivítalo 48 nově narozených dětí.   

Jak bude níže vidět, počet obyvatel ve městě stále klesá. K 1. lednu 2014 mělo město a jeho 

části 5 601 obyvatel, z toho 2 726 mužů a 2 875 žen. K 31. prosinci 2014 byl počet obyvatel  

5 499, z toho 2 692 mužů a 2 807 žen, ve věku:  

 0-14  715 obyvatele 

 15-64           4395 obyvatel 

 65+              1104 obyvatel 

(Zdroj: Matrika města Vrbna pod Pradědem1) 

 

2.1 Statistika obyvatel 

K porovnání přikládám také čísla z Českého statistického úřadu, která jsou sice jiná, ale i podle 

těchto dat počet obyvatel ve městě klesá.  

  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 

Rok 2014  5 502 45  65   57  148  5 391 

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

  

 

                                                
1 Podklady zaslala e-mailem Bc. Dáša Patrovská a Michaela Chytilová 
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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 

Rok 2014  18 20  11  

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

 

2.2 Zajímavosti roku 2014 

Nápad uplést šálu Děda Praděda se zrodil v lednu v Malé Morávce. Ta měla mít v půli léta 

rovných 1492 metrů, tolik co je výška nejvyšší hory Moravy a Slezska. Do pletení se zapojily 

desítky poplet a popletů, jak si tito pletaři nechali říkat. Také ve Vrbně vzniklo několik pletacích 

center (Informační centrum Impuls u pošty, Městská knihovna Vrbno pod Pradědem, Vrbenské 

klubíčko aj.), kam mohli zájemci zajít a uplést nějakou tu řadu k dlouhatánské šále  

Děda Praděda. Dne 30. 8. vynesli rekordní, devět kilometrů, třicet tři metrů a čtyřicet čtyři 

centimetrů dlouhou šálu na Praděd také Vrbeňáci. Jedná se o nejdelší ručně pletenou šálu 

ovinutou kolem hory. V sobotu byla šála na Ovčárně změřena zástupcem agentury Dobrý den  

z Pelhřimova a zapsána v České knize rekordů. Jednotlivé pásy ponášeli mezi naměřenými body 

na délku 500 metrů pletařky, pletaři i turisté. Následně 106 dobrovolníků, mezi nimiž byli také 

Vrbeňané, vyneslo pleteného hada staženého montážními svorkami na Praděd. Na tři a půl 

kilometrech museli všichni držet tempo a krok. 

Vláda České republiky rozhodla o celonárodním symbolickém uctění památky čtyř vojáků 

zabitých v Afghánistánu, kteří položili své životy ve jménu boje za demokracii a svobodu. 

Symbolické uctění proběhlo ve čtvrtek 10. července 2014. V tento den se ve 12:00 hodin  

po dobu 3 minut ve městě spustily sirény stejně jako na celém území ČR. Vláda rovněž 

doporučila, aby se ve stejnou dobu rozezněly zvony, a lidé tak měli možnost připomenout  

si památku českých vojáků.  

Ve čtvrtek 2. října dopoledne navštívil město Vrbno pod Pradědem ministr zahraničních věcí 

Lubomír Zaorálek, kterého doprovodil poslanec Ladislav Velebný. Na vrbenské radnici delegaci 

přijalo vedení města – starostka Helena Kudelová a místostarosta Miloš Lasota. Po společném 

jednání následovala oficiální ministerská návštěva ve společnosti ATQ s.r.o., nahlédli do lokality 

bývalého dřevozpracujícího areálu a na závěr návštěvy proběhl pracovní oběd. Poté se státní 

delegace přesunula do města Krnov, dále pak do Bruntálu a nakonec navštívili Rýmařov. (Zdroj: 
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webové stránky města a Studio STA - http://www.studio-sta.cz/products/ministr-zaoralek-a-poslanec-

velebny-navstivi-ctyri-mesta-na-bruntalsku/) 

Šálou Děda Praděda byl obdarován i ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, poslanec 

Parlamentu ČR Ladislav Velebný a místostarosta Rýmařova Jaroslav Kala. 

Vyšla nová publikace vrbenského autora. Konstrukce výtisků z plastů a forem pro zpracování 

plastů Polymery - Zdeněk Řehulka. Tato publikace je určena pro konstruktéry výtisků,  

pro konstruktéry forem, pro technology plastikářské výroby a pracovníky technických útvarů  

ve zpracovatelských podnicích. Je vhodná pro studenty a absolventy škol, přicházejících  

do praxe v těchto podnicích na uvedené funkce. Obsahuje desítky příkladů řešení výtisků  

a forem. Dává rovněž přehled o nových technologiích v průmyslu vstřikování plastů, včetně  

2k technologiích. Ve své druhé části obsahu poskytuje přehled o současných polymerech, 

v němž konstruktéři výlisků najdou informace o jejich vlastnostech a aplikačních možnostech 

v různých oblastech průmyslu.  

 

2.3 Významná výročí města  

1624 - dostavěn prozatímní dřevěný kostel arcivévodou Karlem, 

1754 - první konskripce – sčítání lidu ve Slezsku,  

1764 - v Mnichově zřízena duchovní správa a faráři byl dán ku pomoci kaplan, 

1784 -  v létě velká povodeň, která zničila všechny mosty a několik domů poblíž řeky, 

1814 - koncem června velmi silný mráz způsobil mnoho škod na polích, 

1834 - velké polomy způsobily místy úplnou devastaci lesů, 

1844 - byla postavena nová tzv. říšská silnice do Bruntálu – Andělské Hory – Vrbna pod 

Pradědem - Zlatých Hor, do té doby se jezdilo do Bruntálu po tzv. Poštovní silnici, která vedla  

z náměstí ve Vrbně Žižkovou ulicí na Suchou Rudnou,  

1844 - zima byla bez sněhu, koncem března napadlo spoustu sněhu, domy byly úplně zasypány, 

závěje byly až čtyřmetrové,  

1844 - 29. 9. vysvěcen nově postavený kostel, 

1864 - Anton Heider založil továrnu na dráty, nýty a řetězy (pozdější LNH), 

1874 - založení dobrovolného hasičského sboru, 

1914 - počátek 1. světové války přijalo obyvatelstvo města poměrně klidně, starostou města byl 

zvolen Josef Nitsch, tesařský mistr a podnikatel, který se zasloužil o rozvoj obce. V roce 1921  

z funkce odstoupil a stal se čestným občanem, 

1934 - byla otevřena první česká jednotřídní menšinová škola, vyučovalo se v prvním poschodí 

dnešní tělocvičny TJ Sokol a po prvním učiteli nese jméno ulice Krejčího, 

1944 - 17. 7. došlo k prvnímu leteckému náletu na město, několik lehčích bomb spadlo  

do prostoru dnešní Bezručovy ulice, 

http://www.studio-sta.cz/products/ministr-zaoralek-a-poslanec-velebny-navstivi-ctyri-mesta-na-bruntalsku/
http://www.studio-sta.cz/products/ministr-zaoralek-a-poslanec-velebny-navstivi-ctyri-mesta-na-bruntalsku/
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1954 - 22. 9. byl změněn název našeho města z Vrbno ve Slezsku na Vrbno pod Pradědem (mezi 

dalšími návrhy bylo Vrbno u Bruntálu a Vrbno nad Opavou), 

1964 - 3. 2. nově otevřena Mateřská škola na Jesenické ulici, tehdy MŠ SeMDZ, od roku 1992  

je zřizovatelem Město Vrbno pod Pradědem, 

1974 - dokončeno sídliště na Husově ulici, 

1994 - 2. 3. výbuch plynu v činžovním domě na ul. Sv. Čecha, zemřeli 4 lidé,  

          - v prosinci ve Vrbně otevřena Soukromá střední odborná škola obchodní, studijní obor 

Management stavebnictví,  

         - v ZK LNH se konal I. ročník hudebního festivalu pořádaný Smíšeným pěveckým sborem 

Vrbno pod Pradědem s mezinárodní účastí Pěveckého sboru z Rakouska, 

         - Jaroslav Sakala, vrbenský rodák, se stal mistrem světa v letech na lyžích, 

2004 - v únoru se stěhovali první senioři do dvou nově postavených Domů s pečovatelskou 

službou na ulici Husově č.p. 626 a 627,  

        - byl vybudován nový kruhový objezd,  

 

Významná půlvýročí města 

1669 - smutně proslulé čarodějnické procesy se nevyhnuly ve středověku ani našemu městu,  

6. 3. byla upálena za městem dvacetiletá dívka nařčená z čarodějnictví, 

1709 - velmi studený rok, sníh ležel ve městě více než půl roku, v létě zase sucho zničilo úrodu, 

1709 - podle archivu konzistoře uzavřela obec Mnichov smlouvu s hrobařem o jeho platu.  

Za vykopání hrobu pro dospělého člověka dostal hrobník 18 krejcarů, pro mladého člověka  

12 a pro dítě 8 krejcarů, 

1739 - 11. 11. prudká vichřice zničila hodně stromů i obytných budov, velmi tuhá zima, 

1749 - ve městě zřízen samostatný poštovní úřad, který se nacházel naproti bývalému  

Domu služeb vedle tehdejší četnické stanice. Ulice vedoucí od hotelu Morava k Mnichovu se 

nazývala Poštovní. K místnostem kanceláře pošty přiléhala stáj pro kurýrní koně a stodola  

pro píci a další krmivo, 

1829 -  10. 6. - 12. 6. veliká povodeň, v červenci padal sníh,  

          - 15. 10. bylo již  –36 °C, úrodu občané nestačili sklidit, velmi hladový rok, 

1849 - 2. 7. veliký požár, vyhořelo celé náměstí a větší část dnešní Bezručovy ulice, shořelo  

58 domů a 47 stodol, také obecní úřad a škola, 

1869 - 1. 9. zřízen ve Vrbně c. k. (císařsko – královský) okresní soud., c. k. berní a depozitní úřad, 

notářství a c. k. četnická stanice, 

1889 - dostavěna chlapecká škola na Bezručově ulici, dnešní budova č.3 ZŠ Vrbno, v roce 1890 

zahájena stavba dívčí školy.  Vyučovacím jazykem byla němčina, 

1899 - 11. 6. byla otevřena dětská školka, dnes soukromý objekt na ul. Bezručova, 

1929 - velmi dlouhá a tuhá zima, mráz dosahoval až –40 °C, velké závěje znemožnily dopravu  

na delší dobu, 
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1969 - v noci z 19. na 20. září zasáhl klub LNH požár, který zničil jeviště, vybavení sálu, balkón  

i přísálí, znehodnotil osvětlovací zařízení i vzduchotechniku, 

1979 - 10. 5. otevřeno nové nákupní středisko v centru města o rozloze 1488 m2 nazvané 

symbolicky „Centrum“, ale ujal se název „Globál“, 

1999 - od 1. 2. veřejný Internet v Městské knihovně,  

- zahájena privatizace bytového fondu města,  

- ve Vrbně vyrostla nová prodejní budova „Tržnice“,  

- proběhla plynofikace místní části Mnichov, 

2009 - z finančních důvodů zastavena výroba ve sklárně Crystalex a.s., pobočka Vrbno (sklárna 

byla založena v roce 1860),  

- 2. 9. slavnostně otevřen park Dětský svět, který provozuje MŠ Jesenická,  

- 13.-14. 10. nenadálá sněhová kalamita, která napáchala velké škody, např. jen  

na pozemcích města padlo 55 stromů. 

(Zdroj: Zpravodaj, pro který připravila Hana Janků, doplněno a upraveno kronikářkou) 

 

2.4 Významné osobnosti Vrbna 

Pro tento rok jsem vybrala pouze jednu osobnost, jednalo se o paní Ivetu Strnadovou, která 

díky své Vitrážové manufaktuře se zapsala do povědomí nejen místních obyvatel, ale její dílnu 

navštěvovali hojně také turisté. 

  

Iveta Strnadová (*1969) 

Je absolventkou Střední knihovnické školy v Brně - po maturitě pracovala v oboru. Od roku 1995 

byla tajemnice Obecního úřadu v Karlově Studánce. Po narození druhého syna se u ní probudil 

zájem o práci se sklem, a to nejen díky vlivu otce, který ve své profesi skláře sklo nejen 

navrhoval, ale podílel se i na jeho realizaci. 

Od roku 2004 se věnuje uměleckému zpracování barevného plochého skla technikou tiffany. 

Záběr její tvorby v oblasti zpracování plochého skla je široký. Zabývá se návrhy a tvorbou 

originálních autorských šperků, ale v její dílně vznikají také vitrážové výplně do oken a dveří  

a kuchyňských dvířek, tiffany lampy, barevné obrázky do oken, mozaikové stoly, zrcadla atd. 

K významným akcím patřila realizace vitrážových oken do jediné židovské synagogy  

v Moravskoslezském kraji v Krnově v roce 2006, dále také okna do kaple sv. Rodiny v Lesních 

Albrechticích u Vítkova, kaple Smíření ve Františkově u Jeseníku, do dřevěné kaple v Železné, 

měšťanského domu v Městě Albrechticích atd. 

Od roku 2012 disponuje regionální značkou “Jeseníky originální produkt”. V roce 2014 zahájila 

stavbu nové vitrážové dílny, která se otevřela pro širokou veřejnost ještě v tomto roce.   
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2.5 Počasí 

Ve čtvrtek 17. dubna některé části České republiky zasáhly mrazy, které na některých místech 

překonávaly rekordy pro tento den. Na Velký pátek zapršelo, ale víkend byl prosluněný  

a poměrně teplý. Velikonoční svátky se nesly v duchu jarního počasí.  

V neděli 24. srpna 2014 padal na území České republiky první sníh. Informaci přinesla 

Amatérská meteorologická společnost a doložila ji snímkem. Na Sněžce bylo v tu chvíli těsně 

nad nulou. 

Konec prázdnin byl nezvykle chladný a deštivý, teploty pod bodem mrazu přišly letos do Česka 

již 24. - 25. srpna. Na Horské Kvildě naměřili minus 4,2 °C, mrzlo také v Jizerských horách, 

například na Jizerce byly 2,8 °C pod nulou. Rekordy byly překonány na 42 procentech stanic  

s alespoň třicetiletou historii. (Zdroj: EuroZpravy.cz)  

Nástup zimy 2014/2015 byl a je stále rozpačitý, sněhu bylo velmi málo, téměř žádný.  

Vánoční svátky byly deštivé s poměrně vysokými teplotami, trochy sněhu jsme se dočkali až  

po svátcích na konci prosince. Ten ale v následujících dnech rychle roztával a počátkem ledna 

jsme byli zase bez něj.  
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3 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 
Obec či město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, právními předpisy, 

usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Orgány města tvoří zastupitelstvo 

města, rada města, starosta, místostarosta a městský úřad.  

Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem v oblasti samostatné působnosti. Jeho členové jsou 

každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města Vrbna 

pod Pradědem má celkem 21 členů a schází se zpravidla 1x za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva 

jsou veřejná. Jednání se řídí jednacím řádem. Usnesení zastupitelstva jsou zveřejněna po dobu 

15 dní na úřední desce Městského úřadu Vrbno pod Pradědem a také na oficiálních stránkách 

města. V roce 2014 zasedlo Zastupitelstvo celkem 5x, z toho se dne 10. listopadu konalo první 

ustavující zastupitelstvo, na kterém byli volení starosta, místostarostky, členové Rady a bylo 

rozhodnuto o jejich odměnách. Usnesení ze zastupitelstva viz příloha 1. 

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti 

odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, 

jen stanoví-li tak zákon. Její členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Vrbna pod 

Pradědem má 7 členů a schází se zpravidla 1x za 3 týdny (v roce 2014 zasedla celkem 21x). 

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

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

Vrbna pod Pradědem je zveřejněno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu  

Vrbno pod Pradědem a také na oficiálních stránkách města. Usnesení z Rady viz příloha 2. 

Do řádných komunálních voleb mělo město 1 starostku (Ing. Helenu Kudelovou)  

a 1 místostarostu (Ing. Miloše Lasotu), na prvním ustavujícím zastupitelstvu po komunálních 

volbách bylo odhlasováno, že město povede 1 „uvolněný“ starosta na částečný úvazek (0,2) 

(Ing. Petr Gross) a 2 místostarostky (Květa Kubíčková a Ing. Pavla Müllerová).  

  

3.1 Volby do zastupitelstev obcí  

Předvolební inventura  

V komunálních volbách v roce 2010 zvítězila ČSSD. Po vleklých jednáních se podařilo vytvořit 

koalice s KSČM a dvěma zastupiteli zvolenými za SNK a Spolek Přátel Vrbenska. Starostkou 

města byla opětovně zvolena Helena Kudelová. Jednadvacetičlenné složení zastupitelstva 

pracovalo ve volebním období od roku 2010 do roku 2014 téměř ve stejném složení, v průběhu 

funkčního období se vzdali svého mandátu tři zastupitelé a jeden bohužel zemřel. Celé volební 

období provázela dosti vypjatá a emocionální jednání. 

Za toto volební období se podařilo především realizovat výstavbu splaškové kanalizace  

v místních částech Mnichov a Železná v celkových nákladech 23,5 milionů korun, byly 

http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/predvolebni-inventura-vrbno-pod-pradedem-20140823.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/predvolebni-inventura-vrbno-pod-pradedem-20140823.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/predvolebni-inventura-vrbno-pod-pradedem-20140823.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/predvolebni-inventura-vrbno-pod-pradedem-20140823.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/predvolebni-inventura-vrbno-pod-pradedem-20140823.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/predvolebni-inventura-vrbno-pod-pradedem-20140823.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/predvolebni-inventura-vrbno-pod-pradedem-20140823.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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dokončeny dvě etapy regenerace bývalého areálu Vrsan, které spočívaly v demolici budov 

(celkové náklady činily 6,2 milionu korun), v oblasti volnočasových aktivit byly zrealizovány 

projekty Vrbenská veřejnost do škol, spočívající v obnově školního hřiště Základní školy  

a obnově školních ploch a prvků Mateřské školy Ve Svahu, a Revitalizace městské zeleně, 

jednalo se o sadové úpravy ve čtyřech veřejných lokalitách (hřbitovy ve Vrbně pod Pradědem  

a Mnichově, zahrady Mateřských škol Ve Svahu a Jesenické), celkové náklady na obě akce činily 

7 milionů korun. Povedla se také výstavba skateparku v místní části Železná a singletracku  

v blízkosti vrcholu Vysoké hory, ve spolupráci s Mateřskou školou Jesenická započala realizace 

projektu s názvem “Přírodní zahrada”, zaměřená na tvorbu ekologické zahrady, tvořené ze čtyř 

zón: zahrada objevů, zahrada malých zahradníků, zahrada smyslů a indiánská vesnice. (Zdroj: 

Bruntálský deník: kronika 2013, 2012, 2011 a 2010).    

Během celého volebního období se nepodařilo zrealizovat výstavbu nové hasičské zbrojnice, 

regeneraci smuteční síně, vybudování překladiště komunálního odpadu, vybudování veřejného 

prostranství Ve Svahu a na náměstí Sv. Michala.  

 

Průběh voleb  

Od 1. října začala probíhat distribuce hlasovacích lístků do domovních schránek voličům, kteří 

měli v obci Vrbno pod Pradědem a jeho místních částech trvalý pobyt. Posledním dnem  

pro doručení hlasovacích lístků bylo úterý 7. října 2014. Další možnosti bylo vyzvednout si 

hlasovací lístky přímo ve volební místnosti nebo ještě před volbami na městském úřadě. 

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskutečnily v České republice volby do zastupitelstev obcí.  

Níže jsou uvedeny konečné výsledky v naší obci.  

 
(Zdroj: http://www.novinky.cz/volby/volby-do-zastupitelstev-obci/moravskoslezsky-kraj/bruntal/12891-

vrbno-pod-pradedem 

http://www.novinky.cz/volby/volby-do-zastupitelstev-obci/moravskoslezsky-kraj/bruntal/12891-vrbno-pod-pradedem
http://www.novinky.cz/volby/volby-do-zastupitelstev-obci/moravskoslezsky-kraj/bruntal/12891-vrbno-pod-pradedem
http://www.novinky.cz/volby/volby-do-zastupitelstev-obci/moravskoslezsky-kraj/bruntal/12891-vrbno-pod-pradedem
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Zvolení zastupitelé podle stran: 

Jméno Sdružení, spolek Profese Věk Počet 

hlasů 

% 

vyjádření 

Karel Michalus Spolek Přátelé 

Vrbenska 

Důchodce 68 430 11,34 % 

Naděžda Trzaskalíková Spolek Přátelé 

Vrbenska 

Referent 

kultury a 

redaktor 

Zpravodaje 

57 347 9,15 % 

Ing. Petr Obrusník Občanské sdružení Pro 

Vrbno 

OSVČ 49 407 8,47 % 

Bc. Miroslav Doležel Občanské sdružení Pro 

Vrbno 

OSVČ 57 329 6,85 % 

Mgr. Evžen Trzaskalik Občanské sdružení Pro 

Vrbno 

Učitel 61 324 6,74 % 

René Darmovzal „Sportovci Vrbno p. P.“ Podnikatel 40 305 8,04 % 

Vlastimil Mlynář „Sportovci Vrbno p. P.“ Trenér 40 292 7,70 % 

Ing. Petr Gross  ANO 2011 Podnikatel 67 662 8,49 % 

Květa Kubíčková  ANO 2011 Ředitelka MŠ 58 546 7,00 % 

Petr Kopinec  ANO 2011 OSVČ 44 522 6,69 % 

Martin Pleva  ANO 2011 OSVČ 34 510 6,54 % 

Ing. Pavla Müllerová  ANO 2011 Projektový 

manažer 

44 464 5,95 % 

Mgr. Zdeněk Bártek  ČSSD Ředitel školy 53 543 7,08 % 

Bc. Ondřej Chalupa  ČSSD Profesionální 

hasič 

28 534 6,97 % 

Mgr. Tomáš Kočička  ČSSD Podnikatel 37 531 6,93 % 
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Ing. Helena Kudelová  ČSSD Starostka 60 519 6,77 % 

Ing. Miloš Lasota  ČSSD Místostarosta 55 490 6,39 % 

Ing. Iveta Pešatová  SNK ED Vedoucí 

odboru 

44 397 9,20 % 

Hana Janků  SNK ED Ředitelka SKaV 57 335 7,76 % 

Dušan Pechal  KSČM Řidič 47 344 10,22 % 

Jana Soudková  KSČM Referent 39 270 8,02 % 

Dne 10. listopadu proběhlo první ustavující zasedání Zastupitelstva města Vrbno p. P., konalo se 

v sále Klubu Mír. Způsob jednání, usnášení a náležitosti rozhodování ustavujícího zasedání 

upravoval jednací řád. Na tomto zasedání byl zvolen starostou města Ing. Petr Gross na 0,2 

úvazek. Dále byly zvoleny dvě místostarostky: Květa Kubíčková a Ing. Pavla Müllerová. Složení 

Rady Města: starosta, dvě místostarostky, Karel Michalus, Ing. Petr Obrusník, Vlastimil Mlynář  

a za opozici Mgr. Zdeněk Bártek. Občané měli možnost poprvé zhlédnout přímý přenos online.   

Příloha č. 3: Jednací řád ustavujícího Zastupitelstva, příloha č. 4: Program ustavujícího 

zastupitelstva, příloha č. 5: Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva, příloha č. 6: Složení předešlé 

rady města, zastupitelstva a jejich podřízených komisí, příloha č. 7: Složení nově zvolené rady 

města, zastupitelstva a jejich podřízených komisí. 

 

3.3 Městský úřad Vrbno      

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. 12. 2014 viz příloha č. 8. 

Personální složení: 

  2011 2012 2013 2014 

Celkový počet zaměstnanců 28 26 26  26 

Počet žen 21 20 19  18 

Počet mužů 7 6 7  8 
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Odbory MěÚ a jejich personální složení: viz příloha č. 9 

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 Vrbno pod Pradědem.  

 

3.4 Hospodaření města 

Rozpočet, příjmy a výdaje (v tabulce) 

Poslední zasedání Zastupitelstva města se uskutečnilo 12. prosince 2013. Nejdůležitějším 

bodem byl rozpočet města na rok 2014 a po široké diskusi členů Zastupitelstva i občanů města 

o prioritách byl s několika změnami přijat. Zastupitelé rozhodli o snížení částky  

na Vrbenské slavnosti o 150 tisíc korun, tato částka naopak posílila kapitolu grantů a dotací. 

Podstatnou změnou bylo snížení plánovaných výdajů na rekonstrukci smuteční síně a uvolnění 

půldruhého milionu korun na zahájení výstavby chodníku na ulici Zlatohorské.  
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Pro rok 2014 byl na 19. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem schválen rozpočet 

ve výši 93 321 000 na straně příjmů, 109 571 000 Kč na straně výdajů, celkem včetně 

financování 109 571 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno 5 rozpočtových změn a upravený 

rozpočet činil k 31. 12. 2014 na straně příjmů 103 463 000 Kč, na straně výdajů 96 654 000 Kč, 

celkem včetně financování 103 463 000 Kč. 

Z daňových příjmů byl nejvyšší příjem z DPH, a to cca 26,3 mil. Kč a dále daň z příjmu 

právnických osob ve výši cca 13 mil. Kč.  

 

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. 

Sazba poplatku činila 490 Kč. Tato částka zůstala neměnná i v roce 2014.  

K 31.12. Sazba 
poplatku 

Počet 
poplatníků 

Vybráno v Kč Nedoplatky v 
Kč 

Přeplatky v 
Kč 

2013 490 Kč 5 774  2 800 127,64 1 669 352,36 63 960 

2014 490 Kč 6 434 2 731 354 Kč 1 704 695,36 25 005 

Nedoplatky a přeplatky se vztahují k období let 2002–2013. 

 

  

Místní poplatek Počet poplatníků k 31.12. Vybráno v Kč k 31.12.  

 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2012 rok 2013 rok 2014 

Ze psů 456 481 582 156 138 Kč 149 900 Kč 161 621 Kč 
 

Za lázeňství a 
rekreační pobyt 

21 24 28 40 070 Kč 46 736 Kč 54 042 Kč 

Užívání veř. 
prostranství 

11 16 19 5 900 Kč 10 400 Kč 12 840 Kč 

Za ubyt. kapacity 24 24 28 39 365 50 446 Kč 67 132 Kč 

Za povolení k 
vjezdu 

0 0 0 0 0 0 
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Místní poplatek Pohledávka v Kč k 31. 12. 

  2011 2012 2013 2014 

Ze psů 75 085,- 63 637,- 61 168,-  60 119 Kč  

Za lázeňský a rekreační pobyt 0 0  0  0 

Za užívání veř. prostranství 0 0  0  0 

Za ubytovací kapacity 0 0  0  0 

Za povolení k vjezdu 0 0  0  0 

(Zdroj: Tabulky doplnila Martina Matušková, referentka finančního odboru, správa místních poplatků). 

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. 2014 do 31. 12. 2014 využito. 

 

3.5 Majetek města 

K 31. 12. 2014 vlastnilo město Vrbno pod Pradědem 543 bytů v 53 domech. Z tohoto počtu bylo 

již fakticky zprivatizováno 81 bytů (15 % bytového fondu) - k těmto bytům byly uzavřeny 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Jednalo se o celé bytové domy Železná 68 a Palackého 604 - 

606. Částečně se jednalo o bytové domy Ve Svahu 423 - 431 a Krejčího (zde byly smlouvy  

o smlouvě budoucí kupní uzavřeny na půdní vestavby).   

Výše nájemného, o kterém rozhoduje Zastupitelstvo města, se od roku 2010 nezměnilo a činilo 

28,59 Kč/m3. K úpravě cen došlo u vodného a stočného. Od 1. 1. 2014 činila cena vodného 

19,07 Kč a stočného 23,91 Kč za kubický metr.   

Placení nájmů a stav vymáhání dluhů.  

Na nájmech se vybralo 8 858 698 Kč. Ve městě bylo 64 neplatičů a jejich dluhy za nájemné  

a ostatní služby činily 603 575 Kč. 

Rok 2012 2013 2014  

Počet poplatníků 544  543  542 

Částka za nájemné 8 595 510 Kč  8 834 976 Kč  8 858 698 

Počet dlužníků za rok 155 62   64 
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Dluh za nájemné 1 365 724 Kč 980 668 Kč   603 575 

Stav pohledávek za 

nájemné k 31. 12. 
4 228 022 Kč 4 597 925,30 Kč 4 770 860,71 Kč  

Stav pohledávek za vodné 

a stočné k 31. 12. 
369 431 Kč 307 493,36 Kč  297 024,28 Kč 

(Zdroj: tabulku doplnila Irena Halamíková, referentka správy bytů města) 

 

Činnost na úseku správy pozemků 

Majetkoprávním odborem byl předložen návrh na změnu pravidel pro prodej bytů a nebytových 

prostorů v majetku města. Konečná verze byla předložena Radě a následně Zastupitelstvu 

města, které pravidla pro prodej bytů a nebytových prostorů v majetku města  

Vrbno pod Pradědem schválilo dne 26. 6. 2014 usnesením č. 350/21/2014. Město v případě 

schválených nových pravidel dalo (např.) možnost řešit prodej volných bytových jednotek, které 

se (např.) nacházejí v domech, kde již v předchozích letech proběhla privatizace a pro město se 

jedná o zbytný majetek. Pravidla také řeší postup při privatizaci bytového domu nebo (např.) 

prodej bytů třetím osobám a prodej formou veřejné soutěže.  

Dne 25. 9. 2014 byl Zastupitelstvem města Vrbno pod Pradědem schválen dodatek č. 1 Pravidel 

pro prodej nemovitého majetku - pozemků. Tímto dodatkem byla doplněna pravidla  

o ustanovení, která praví, že žadatel o odkoupení pozemku je povinen složit na účet města 

jistinu v případě, že Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem při projednání takovéto žádosti 

vyhlásí záměr na prodej pozemku. Jistina je nevratná v případech, kdy žadatel od své žádosti 

bezdůvodně odstoupí. Město takto reagovalo na vzniklé ztráty, které byly právě bezdůvodným 

odstoupením žadatelů od žádosti způsobeny.   

K 31. 12. 2014 bylo vybráno za pronájem pozemků ve vlastnictví města 194 575,31 Kč. 

Nedoplatky po splatnosti činily 10 205,69 Kč. V evidenci je vedeno 328 poplatníků. 

Kontrola smluv a vyřazování z evidence na základě neplacení je prováděna pravidelně  

ve spolupráci s majetkoprávním odborem. 

Rok 2012 2013 2014 

Počet poplatníků 380 340 328  

Částka za pronájem pozemků 198 811,- Kč 246 862,- Kč  194 575,31 Kč 

Nedoplatky po splatnosti 31 441,- Kč 11 571,- Kč  10 205,69 Kč 
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V roce 2014 Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem rozhodlo o prodeji 33 pozemků nebo 

jejich částí o celkové výměře cca 12 091 m2. Ceny pozemků byly stanoveny podle Pravidel  

pro prodej nemovitého majetku - pozemků a při použití různých cen dle Pravidel byla průměrná 

cena ve výší 113 Kč/m2. 

Z důvodu plánované stavby chodníku z Vrbna do Mnichova byla uzavřena jedna smlouva 

budoucí darovací o převodu dotčené části pozemků stavbou chodníku, kdy část pozemku městu 

daruje Moravskoslezský kraj.  

Na základě vzniklých změn byly prováděny také úpravy v katastru nemovitostí. Nové stavby, 

jako např. skatepark, byly taktéž zaměřeny a zavedeny do katastru nemovitostí.  

 

Hospodaření v lesích města 

V roce 2014 dále pokračovalo jednání s firmou Ing. Vladimír Flídr, INGFOREST ve věci zpracování 

lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek Vrbno pod Pradědem na období 

1. 1. 2014 do 31. 12. 2023. Tento LHP byl Krajským úřadem schválen dne 4. 8. 2014.  

V prvním roce platnosti nového lesního hospodářského plánu byly v lesích města provedeny 

následující těžební a pěstební zásahy: 

Těžební činnost 2012 2013 2014 

Celková těžba dříví 1.291,35 m3 1.215,19 m3  1.043,31 m3 

Vyfakturováno 

(za prodej dřeva) 
904.480,- Kč 909.239,- Kč  868.196,- Kč 

Průměrné zpeněžení dřeva 731,- Kč/m3 751,- Kč/m3  835 Kč/m3 

Náklady na provedení všech výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic dosáhly částky 

192.982 Kč. Náklady na opravu a údržbu lesních cest a svážnic dosáhly výše 16.300 Kč.  

Pěstební činnost 2012 2013 2014 

První zalesnění – les 5,95 tis. ks 8,35 tis. ks 8,70 tis. ks  

Opakované zalesňování - 1,55 tis. ks 0,55 tis.ks  

Úklid klestu 714 m3 439 m3  329 m3 

Oprava oplocením 8.260,- Kč 280,- Kč  - 

Výsek škodících dřevin 2,1 ha 2,20 ha  - 

Ožínání MLP – plošky 20,4 tis. ks 20,90 tis  15,50 tis. 
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Prořezávky 1,5 ha 0,50 ha  - 

Nátěr MLP proti okusu 28,00 tis. ks 25,20 tis. Ks  20,60 tis. Ks 

Vyvětvování + ovaz - - 0,700 tis. Ks 

Ind. ochrana MLP – oplůtek 0,05 tis. ks 0,05 tis.ks   

Lapáky 6 ks 6 ks  6 ks 

Feromonové návnady 20 ks 20 ks  40 ks 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ)  

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

10 ks feromonových lapačů. V roce 2014 bylo vytěženo 18 m3 kůrovcového dříví. Stav lesa  

z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců byl hodnocen jako “základní”. (Zdroj: Výroční 

zpráva MěÚ) 

Projekty úkolů pěstební a těžební činnosti pro rok 2014 byly předány dodavatelské firmě 

Technické služby Vrbno pod Pradědem s.r.o.  

Na základě žádosti byly v roce 2014 poskytnuty dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje ve výši 113.650 Kč.  

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ) 

 

3.6 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: 

 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. 
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 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  

a rekondici. 

(Pozn. kronikářky – pro rok 2014 nebyly ani po několika urgencích dodány žádné podklady).  

 

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 

 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 2014: 

 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. 

 Zvyšování provozní spolehlivosti zařízení. 

Rok  2012 2012 2013 2014 

Výroba tepla (GJ) 27 200 GJ 25 775 GJ 25 700 GJ 22 790 GJ 

Cena tepla (bez DPH) 529 Kč 563 Kč 524 Kč 529 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 2014 skončilo ziskem.  

Modernizace/ investice do nového majetku v roce 2014: Investice a obnovu majetku 

zabezpečuje Město Vrbno pod Pradědem coby vlastník. Teplo Vrbno s.r.o. zajišťuje opravy. 

Dozorčí rada společnosti Teplo Vrbno s.r.o.: od 7. listopadu 2013 pracuje ve složení: Mgr. 
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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, webové stránky města, podklady paní 

Steinerové). 

 

3.7 Příspěvkové organizace zřízené a finančně usměrňované obcí 

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, příspěvková organizace, 

adresa: Školní 477 Vrbno pod Pradědem,  

ředitel: Mgr. Zdeněk Bártek. 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, 

adresa: Ve Svahu 578 Vrbno pod Pradědem,  

ředitelka: Magdalena Nováková. 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, 

adresa: Jesenická 448 Vrbno pod Pradědem,  

ředitelka: Květa Kubíčková (do listopadu 2014), Pavlína Lesniaková (od listopadu 2014). 

 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 VÝSTAVBA, ROZVOJ A ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
Město Vrbno pod Pradědem, odbor majetkoprávní, se podílelo na realizaci projektů 3. etapy 

regenerace bývalého areálu Vrsan, Revitalizace městské zeleně, Obnova kaple Panny Marie 

Sněžné, na přípravě a realizaci projektů Úprava prostranství v Železné, rozšíření kanalizační sítě 

a zokruhování vodovodu v místní části Železná, Singletrack Vrbensko, příprava projektu 

Skatepark, Oprava hřbitovní zdi a kaple aj. 

Projekty realizované nebo předložené v roce 2014 

Název projektu Rozpočet Realizace 
projektu 

Titul Výše 
dotace 

Poskytnutí 
dotace 

3. etapa regenerace 
bývalého areálu Vrsan 

9 876 268 do 3/2015 ROP - 85 
% 

8 000 000 2015 

Revitalizace městské 
zeleně 

1 200 000 do 6/2014 OPŽP 1 080 000 2014-15 

Přírodní zahrada v MŠ 
Jesenická 

2 653 420 do 8/2014 OPŽP 2 200 000 2014-15 
 

SINGLETRACK 
VRBENSKO 

3 470 268 do 8/2014 ROP - 85 
% 

2 900 000 2014-15 

Skatepark hřiště 
Železná 

4 229 707 9/2014    

Chodník Ludvíkov 400 085 11/2014    

 

3. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan - navazuje na dvě předchozí etapy. Hlavním cílem 

projektu bylo využití opuštěného areálu pro vybudování volnočasové infrastruktury. Na počátku 

září bylo vyhlášeno výběrové řízení, stavební práce byly zahájeny v říjnu 2014 a ukončeny  

v únoru 2015. Úspěšně proběhla demolice 3 objektů, betonové plochy, cihelného komínu  

a zpevněné plochy. Dále bylo prováděno drcení a recyklace betonové a cihelné suti, deponování 

recykláži v místě staveniště a rozebrání silničních panelů. Příloha č. 10: Lokalita Vrsan-objekty 

určené k demolici. 

Projekt realizovala firma AWT Rekultivace a.s., Havířov - Prostřední Suchá, která vyhrála 

vypsanou veřejnou zakázku. Veřejné zakázky se zúčastnilo 7 zájemců.   

Celkové náklady:  3 294 312 Kč 

Dotace EU:            2 800 165 Kč 

Náklady žadatele:       494 147 Kč 
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Revitalizace městské zeleně - cílem projektu bylo vyřešit sadové úpravy ve čtyřech lokalitách ve 

městě (hřbitov ve Vrbně p.P.; 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., Ždárky. Na začátku listopadu 2013 byla zahájena fyzická 

realizace projektu. V lokalitě hřbitova v Mnichově a na hřbitově ve Vrbně byly pokáceny  

a ošetřeny stromy. V mateřských školách proběhlo taktéž kácení a ořezy stromů ještě do konce 

listopadu 2013. Výsadba stromů, keřů a trvalek proběhla na jaře 2014. Finanční prostředky  

na projekt získalo Město Vrbno p. P. z Operačního programu životního prostředí. Projekt byl 

ukončen v dubnu 2014. 

Celkové náklady projektu dle žádosti o dotaci: 2 732 791 Kč 

Dotace z ERDF/FS2:     1 912 954 Kč 

Dotace ze SR3:          136 640 Kč 

Skutečné náklady:     1 166 476 Kč 

 

Přírodní zahrada v MŠ Jesenická - Cílem projektu byla 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. 

V prvním pololetí 2014 proběhlo výběrové řízení, smlouvy byly podepsány v červenci s firmou 

Tomovy parky s.r.o., Karlovice (dodávka a montáž herních prvků) a firmou Ing. Ladislava 

Nagyová, Staré Město (výsadba zeleně a stavební práce). Příloha č. 11: Návrh Přírodní zahrady 

 v MŠ Jesenická. Od pondělí 21. července byl park Dětský svět při Mateřské škole Jesenické  

pro veřejnost uzavřen z důvodů zahájení realizace projektu, ukončení proběhlo v říjnu 2014. 

Náklady projektu dle předložené dotace: 

Celkové náklady:                 2 653 420 Kč 

Dotace z ERDF/FS[2]:               2 135 425 Kč 

Dotace ze státního rozpočtu     125 613 Kč 

Skutečné náklady:             2 566 716 Kč 

  

 

                                                
2 ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj 
3 SR = Státní rozpočet 
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SINGLETRACK VRBENSKO – BIKETRAILS VRBNO POD PRADĚDEM - projekt zahrnuje vybudování 

nových tras dlouhých cca 6,8 km, které jsou umístěny v pohoří Jeseníků v blízkosti vrcholu 

Vysoké hory (1040 m n. m.). Navržený systém tras obsahuje tří gravity tratě (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 směrem na Sokolskou chatu. 

V roce 2013 byla předložena a schválená žádost o dotaci. Na jaře roku 2014 bylo vyhlášeno 

výběrové řízení, které vyhrála firma Naděžda Klíčová, Vrbno pod Pradědem, a v červenci byly 

zahájeny práce na prvním ze tří trailů, který je určen pro děti a začátečníky tzv. easy way. 

Všechny trasy budou mít jednotné nástupní místo ve výšce cca 900 m n. m. (pod konečnou 

stanic vleku). Vybudování tratí bylo dokončeno v listopadu 2014. Příloha č. 12: Situační mapka 

trailerů. 

Náklady projektu dle předložené žádosti o dotaci: 

Celkové náklady:     3 470 268 Kč 

Dotace EU:              2 949 727 Kč 

Náklady žadatele:       520 541 Kč 

 

Skatepark Vrno pod Pradědem - Železná 

V polovině června 2014 se rozjely stavební práce na novém skateparku v místní části  

Vrbna pod Pradědem - Železná. V první fázi přerovnaly těžké stroje hromady zeminy a posléze, 

kdy plochu o výměře 1 105 m2 upravily do požadované podoby, zalili ji dělníci betonem.  

Přílohy č. 13 – 16. 

Nový skatepark byl navržen v zastavěném území města Vrbno pod Pradědem, na parcele č. 154 

o výměře 8570 m2 v k.ú. Železná pod Pradědem. Toto území sloužilo jako neupravené 

příležitostné sportoviště pro širokou veřejnost. Nyní zde byla postavena novostavba 

celobetonového skateparku, který byl navržen na ploše 1 105 m2 z toho 880 m2 je betonové 

plochy a 225 m2 středového zásypu zeminou. Stavba skateparku byla navržena jako stavba 

trvalého charakteru. Nově vzniklá zóna je určená k odpočinku nebo pro sportovní činnost  

ve volném čase. Primárně je určený pro skate, ale může být využít také pro kolečkové brusle  

či jízdní kola.  

Celkové náklady na stavbu byly 4 230 000 Kč, bohužel kolik z toho činila dotace a kolik 

investovalo město, mi vedoucí finančního odboru ani projektový manažer do odevzdání kroniky 

nesdělil.  
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4.1 Výstavba, údržba domů, bytů a dalších objektů 

V prosinci 2013 proběhla rekonstrukce bývalého Penzionu Vrbno, byl vybudován výtah  

a zajištěn bezbarierový přístup k tzv. podporovaným bytům, které byly dokončeny v lednu 2014 

a měly sloužit především pro seniory. Renovací vzniklo 8 bytů a během února již bylo možné jej 

přidělovat budoucím nájemníkům. Byty jsou velikosti od 26 m2 po 53 m2. Nájem byl stanoven 

ve výši 57,20 Kč/m2, k tomu bylo nutno ještě připočítat zálohu na topení, vodu, úklid, 

elektrickou energii ve společných prostorách a výtahu, cca 2000 Kč až 2500 Kč/ měsíčně dle 

velikosti bytu. Sociální služby zajišťovala společnost HELP-IN. (Zdroj: webové stránky města) 

V průběhu roku 2014 došlo k výrazné modernizaci bytových domů ve vlastnictví města. 

Zejména se během srpna pokročilo s výměnou starých nevyhovujících oken za plastová, výměnu 

prováděla firma RI OKNA  na těchto adresách:  

 Husova 248, cena investice 171 508 bez DPH 

 Sadová 497  a 498, cena investice 477 079 Kč bez DPH 

 nám. Svatého Michala 512-515, cena investice 782 957 Kč bez DPH 

V roce 2014 postupně docházelo i k odstraňování závad na bytových domech. Za ty nejhlavnější 

lze považovat:  

- opravu praskliny a zpevnění atikových panelů na ulici Husova 493-496 v ceně 191 700 Kč 

bez DPH, opravu zajišťovala firma RÝMSTAV spol. s.r.o. 

- opravu průčelního portálu domu Palackého 606 z důvodu padajícího obkladu  

nad hlavním vchodem provedla společnost Holomek v ceně 53 591,64 Kč bez DPH 

- zateplení okrajových částí domů na ulici Ve Svahu, oprava balkónu se bohužel nezdařila. 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ)  

 

Stavební úřad 

V roce 2014 bylo vydáno celkem 122 úkonů podle stavebního zákona. Za rok 2014 bylo uloženo 

celkem 87 správních poplatků v celkové výši 140 550 Kč. 

 2011 2012 2013 2014 

Celkem vydáno rozhodnutí 317 500 244 122 

Stavební povolení 6 7 16 11 

Kolaudační (rozhodnutí) 

souhlas 
18 17 16 15 

Nařízení odstranění stavby - 4 - - 

Dodatečné povolení stavby 2 2 2 4 

Ostatní 182 211 203 92 

 (Zdroj: Výroční zpráva MěÚ za rok 2014).  
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 4.2 Výstavba a opravy komunikací, vodovodů, kanalizace a plynofikace, doprava 

Ve spolupráci s MěÚ Bruntál, odborem dopravy a silničního hospodářství byly řešeny dílčí 

úpravy svislého a vodorovného dopravního značení ve městě. Se střediskem SS MSK4 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.  

V pondělí 3. března 2014 byly znovu obnoveny práce na akci Zhotovení vjezdů a vstupů k RD  

v místní části Mnichov a Železná na místních komunikacích v majetku města Vrbna p. P.,  

které byly opraveny po stavbě splaškové kanalizace. Stavební práce prováděla firma Kalabis 

silniční a stavební práce.  

Od srpna až do 5. září 2014 byl uzavřen chodník vedoucí kolem budovy Základní školy  

Vrbno pod Pradědem na Školní ulici. Důvodem byla započatá rekonstrukce chodníku. Cesta pro 

pěší vedla přes trasu kolem supermarketu Albert.  

Na konci roku 2014 se začal budovat nový chodník, který propojil město Vrbno pod Pradědem  

s obcí Ludvíkov. Náklady činily 346 tis. Kč.   

Opravy místních komunikací byly řešeny na podkladě vedeného seznamu oprav místních 

komunikací - viz příloha č. 17: Plánované opravy místních komunikací pro rok 2014. 

 

 Doprava 

Od 3. března 2014 se změnily jízdní řády na regionální trati Milotice nad Opavou –  

Vrbno pod Pradědem, kterou provozuje dopravce GW Train Regio a.s. V pracovní dny od úterý 

do pátku přestaly jezdit vlaky v 4:25 hod z Vrbna a v 5:08 z Milotic n. O., zachovány zůstaly 

pouze pondělní spoje. Důvodem omezení dopravní obslužnosti byly provozní podmínky  

i možnosti Moravskoslezského kraje, který železniční dopravu dotuje. Příloha č. 18: Jízdní vlakový 

řád mezi Vrbnem p.P. a Miloticemi n.O. Zrušení spojů neomezilo možnosti lidí dopravit se do práce, 

do Bruntálu mohli i nadále cestovat (autobusem) linkou ve 4:40 (centrum-Vrbno), do Vrbna  

ve 4:30 a 4:45 hod. (přes Širokou Nivu a Andělskou Horu).  

Od 1. května až do konce září 2014 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, přitom se rozšířila pásma na území Olomouckého kraje a nově může veřejnost 

využívat všech linkových autobusů dopravce ARRRIVA Morava a.s. a také spoje na regionální 

železniční trati z Mikulovic n. O. do Vrbna pod Pradědem. Do systému turistické jízdenky je také 

zahrnuta Železnice Desná. Jízdenka se dala zakoupit u řidiče autobusu nebo průvodčího vlaku. 

Příloha č. 19: Jednodenní jízdenka. 

                                                
4
 SS MSK = Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 
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Společnost ARRIVA Morava vypravila v roce 2014 osm 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 12,52 hod. Doprava byla  

v tomto případě zdarma, jen bylo nutné v předstihu rezervovat místa v autobuse a uvést, zda 

přepravujete vozíček nebo kočárek. Autobusy jely 22 a 29. května, 5., 12., 19. a 26. června,  

4. a 11. září. 

 

4.3 Úprava veřejného prostranství, životní prostředí, památková péče 

V měsíci září byla umístěná nová čekárna s dřevěnou konstrukcí a s polykarbonátovými 

bočnicemi na ulici Jesenická, vedle ordinace MUDr. Stejskala. 

V srpnu byl z rozhodnutí společnosti O2 Czech Republic a.s. zrušen telefonní automat na ulici 

Husova 492 z důvodů výrazného poklesu využití tohoto automatu (Zdroj webové stránky města). 

Radnice zajistila pro jarní a podzimní úklid umístění velkoobjemových kontejnerů v ulicích 

města. Pracovníci Technických služeb v pátek rozmístili první kontejnery na určených místech. 

Kontejnery byly k dispozici vždy od pátku do neděle. Každý víkend byly rozvezeny dle rozpisu.  
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5 HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT 
Hospodářský život byl ovlivněn především nedostatkem pracovních míst, v roce 2014 nedošlo  

k žádnému rozrůstání průmyslu či vzniku nových pracovních příležitostí.  

 

5.1 Průmysl, živnosti a drobní podnikatelé. 

Ve městě působily tyto významné firmy: 

Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o – Jesenická 146 - 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. Jednatel společnosti: RNDr. Svatopluk Máj. 

Jelínek Trading spol. s.r.o. – Jesenická 146 - hlavním výrobním programem provozu je 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.  

Ředitel provozu: Ing. Luděk Černatovič 

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. Jednatel společnosti: Ing. František Křenek. 

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: Renata Johnová.  

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.  

Ředitel firmy: Ing. Zdeněk Pravda.  

Vrbenská nástrojařská s.r.o. –  Zlatohorská 635 - zabývá se výrobou lisovacích forem, jejich 

tvarových částí a výrobou elektrod. Vyrábí pro tuzemský i zahraniční trh.  

Ředitel: Dušan Laštůvka.  

IPG s.r.o. - Dělnická 644 - vyrábí plastové díly pro bílé zboží a díly pro automobilový průmysl. 

Firma sídlí na vlastních pozemcích v Miloticích nad Bečvou, nástojárna je ve Vrbně pod 

Pradědem. Majitel a jednatel: Ing. Petr Gross. 

Urbaník.cz – Dělnická 157 - firma Lukáš Urbaník se zaměřuje především na plastikářskou 

výrobu. Firma podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením (chráněná dílna)  
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a v současné době má 9 zaměstnanců. Firma se začala soustředit na výrobu ekologické střešní 

krytiny EKOtermit5. 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. V roce 2014 začala firma vyrábět odvětrávací tašky.  

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

Odetka a.s. – Dělnická 157 - společnost se v současnosti řadí mezi střední podniky, orientuje se 

především na výrobu svíčkových knotů, šněrovadel, oděvních, technických a padákových šňůr, 

chirurgických nití, sítí a síťovin, prošívacích přízí a další pletené a proplétané výrobky. Výkonný 

ředitel: Petr Suk, předseda představenstva: Ing. Evžen Suk.  

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, sázeni okrasných dřevin a péče o veřejnou zeleň, výkup dříví, 

doprava dříví, provozování vlastních ubytovacích zařízení. Ředitel společnosti: Ing. Miloslav 

Komárek. 

JESBETON s.r.o. – Mnichov 360 - firma se zabývá výrobou betonu a betonářských výrobků, 

prováděním staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, silniční 

motorovou dopravou nákladní, zprostředkovatelskou činnost v oblasti obchodu a služeb, 

zemními pracemi. Jednatel: René Darmovzal.  

KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o. - Mnichov 236 - firma se především zabývá 

vzduchotechnikou, ale na základě poptávky rozšířila podnikání na oblast výroby a montáže 

ocelových konstrukcí, výrobní a skladovací haly, mostní konstrukce, lávky, speciální konstrukce 

pro montáže technologií a podobně, stavební činnost, v současné době realizuje stavby  

a rekonstrukce na klíč včetně dodání vybavení na přání zákazníků. Disponuje střediskem 

přípravy projektování a zpracování rozpočtů staveb. Jednatel společnosti: Pavel Kamenský st., 

obchodní ředitel: Pavel Kamenský ml.   

Naděžda Klíčová – Mnichov 311 - fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

nezapsaná v obchodním rejstříku. Disponuje třemi živnostenskými oprávněními:  

1. Silniční motorová doprava,  

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 

                                                
5Krytina 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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vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; Nakládání s odpady (vyjma 

nebezpečných); Zprostředkování obchodu a služeb; Velkoobchod a maloobchod; 

Zasílatelství a zastupování v celním řízení; Pronájem a půjčování věcí movitých; 

Poskytování technických služeb. 

3. Živnostenské oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování.  

GESENKE s.r.o. – Mnichov 2 - společnost s ručením omezeným, předmětem podnikání byla 

hostinská činnost, zprostředkování obchodu a služeb, specializovaný maloobchod  

a moloobchod se smíšeným zbožím, ubytovací služby, provozování tělovýchovných  

a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekonstrukci. Jednatelé: Ivo Klíč  

a Naděžda Klíčová.  

MEPAC CZ – pobočka Vrbno pod Pradědem – Zlatohorská 648 - firma se zabývá přesným 

opracování povrchu: leštěním vstřikovacích forem, nástrojů a speciálních dílů, s vysokými 

nároky na kvalitu a přesnost povrchu až do zrcadlových lesků; opravy nástrojů speciálním 

navařováním včetně laserového navařování; renovace poškozených tvarů forem. Produkty firmy 

lze najít 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.   

Mateřská firma má sídlo v Třinci, pobočku ve Vsetíně a Vrbně pod Pradědem, dceřinou 

společnost MEPAC SK na Slovensku. Majitelem firmy je Ing. Petr Petřík, vedoucím pobočky ve 

Vrbně byl Jiří Ševčík, pracovalo zde 6 zaměstnanců. Pobočka ve Vrbně 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.      

 

5.2 Obchody a služby 

V roce 2014 fungovala ve městě 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 č. 20: Seznam obchodů a služeb.  

V roce 2014 došlo k následujícím změnám v oblasti drobného podnikání: 

 Svou činnost ukončila Čajovna-Kavárna na ulici Nové doby 112.   

 Zaniklo klenotnictví Zvědělík na ulici Nádražní 211.  
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Vývoj cen potravin v roce 2014 

Oslabení koruny Českou národní bankou 7. listopadu 2013 zdražilo euro, a tím i dovážené 

suroviny. Kvůli brzkému mrazu a neúrodě připlulo na český trh méně lískových oříšků, které 

vzápětí zdražily o 54 procent, či méně čokolády, která nás stála o 20 % víc. 

Tabulka průměrných cen potravin v roce 2014 platné pro Moravskoslezský kraj.  

Potravina 
Průměrná cena v 
roce 2014 

 Potravina 
Průměrná cena v roce 
2014 

Hovězí maso zadní 
bez kosti - 1 kg 

187,53  
Mléko polotučné 
pasterované - 1l 

19,78 

Vepřová pečeně 
s kostí - 1 kg 

105,28  
Jogurt bílý netučný - 
150 g 

8,33 

Kuřata kuchaná celá - 
1 kg 

68,98  
Vejce slepičí čerstvá - 
10 ks 

33,30 

Pšeničná mouka 
hladká - 1 kg 

11,49  
Máslo čerstvé -  
1 kg 

142,56 

Chléb konzumní 
kmínový - 1 kg 

22,89  
Cukr krystalový -  
1 kg 

18,77 

Pečivo pšeničné bílé - 
1 kg 

39,21  
Pivo výčepní, světlé, 
lahvové - 0,5 l 

10,17 

Přírodní minerální 
voda uhličitá - 1 l 

8,70  
Jakostní bílé víno 
0,75 l  

72,25 

Konzumní brambory 
- 1 kg 

9,31  
Jablka konzumní 
1 kg 

25,77 

Rajská jablka -  
1 kg 

44,17    

(Zdroj: ČSÚ - V jednotlivých krajích se spotřebitelské ceny zjišťují u malého souboru prodejen. Uváděné 

ceny mají orientační charakter a platí pro MSK v roce 2014). 
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6 VEŘEJNÝ ŽIVOT 
Kapitola Veřejný život přiblíží fungování veřejných subjektů, jako jsou různá kulturní a veřejná 

uskupení či organizace. Také přiblíží práci policie a dobrovolných hasičů. Ve městě fungovalo 

také výjezdní místo rychlé záchranné služby.   

 

6.1 Policie ČR 

Od 1. ledna 2014 došlo k rozšíření území obvodního oddělení Police ČR Vrbno p. P. o lokality 

obci Andělská Hora a Světlá Hora, včetně jejich místních částí Dětřichovice, Pustá Rudná, Suchá 

Rudná, Stará voda a Podlesí (Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska, duben 2014).  

Obvodní oddělení Policie České republiky ve Vrbně pod Pradědem v roce 2014 provádělo 

šetření několika desítek spáchaných přestupků a trestných činů dle místní a věcné příslušnosti. 

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 a omamných látek nejen mladistvými, ale také nezletilými dětmi. Tyto případy byly 

řešeny jak s rodiči, tak s orgány zabývajícími se péči o děti. 

Policisté si hodně slibovali od prevence, 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. 

V Městském divadle Bruntál v malém sále proběhlo dne 27. února 2014 slavnostní vyhlášení 

nejlepších policistů Územního odboru Bruntál. 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: Vrbenský zpravodaj) 

 

6.2 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) města Vrbno pod Pradědem 

Jednotka hasičů města Vrbno pod Pradědem (JPO) čítá 22 členů, z toho 1 vykonává službu jako 

svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru a s 21, kteří vykonávají službu jako svoje vedlejší 

povolání, jsou sepsány dohody o pracovní činnosti. Všichni členové musí každoročně projít 

řadou povinných školení, výcviků a jednou za dva roky zdravotnickou prohlídkou praktického  
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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 2011 2012 2013 2014 

Počet členů dobrovolných 
hasičů 

24 24 24 24 

Celkový počet zásahů 119, z toho 96, z toho 78, z toho 75, z toho 

- Požáry 16 21 11 14 

- Dopravní nehody 8 13 13 11 

- Živelná pohroma - - - - 

- Únik nebezpečných 
látek 

8 2 1 3 

- Technická pomoc 76 47 50 38 

- Ostatní 11 13 3 9 

Soutěže a vedlejší aktivity: 

V sobotu 31. 5. 2014 se v Kopřivnici uskutečnila krajská soutěž ve vyprošťování osob  

z havarovaných vozidel. Dobrovolné hasiče za okres Bruntál jela reprezentovat jednotka SDH 

Vrbno pod Pradědem.  Čtyřčlenné týmy si před soutěží vylosovaly jednu z mnoha modelových 

situací u dopravních nehod, ovšem o kterou se jednalo, se dozvěděly až při samotném příjezdu 

k nehodě, poté se hasičům začal měřit čas. Celý zásah nesměl trvat více jak 20 minut, jinak 

přicházela diskvalifikace. Hasiči z Vrbna, ve složení velitel Lubomír Kováčik, zdravotník Ladislav 

Jelínek ml., strojník Martin Zabloudil ml. a hasič Pavel Holý v této soutěži vybojovali krásné třetí 

místo a zařadili se mezi nejlepší družstva jednotek dobrovolných hasičů, které jsou předurčeny 

pro práci u dopravních nehod v MSK. 

Areál fotbalového hřiště v místní části Mnichov ve Vrbně pod Pradědem obsadila v sobotu  

23. srpna 2014 hasičská družstva. Konala se tam soutěž o putovní pohár vrbenské starostky 

Heleny Kudelové. Závodilo celkem 25 mužských a 9 ženských družstev. Družstvo mužů-hasičů 

z Vrbna obsadilo 4. místo, ženy-hasičky 3. místo (Zdroj: Studio-sta.cz).  

Již druhým rokem vede a sdružuje pan Karel Friedrich zájemce o požární sport ve věku do šesti 

let v oddílu zvaném Soptíci. Tito vrbenští Soptíci se prezentovali v Čelákovicích, kde předvedli 

záchranu osoby z hořící budovy a následně klasický požární útok. Na rozdíl od většiny ostatních 
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přípravek byl útok veden za použití neredukovaných rozměrů hadic. Účast dětí SDH  

Vrbno pod Pradědem byla oceněna velkým dortem (pochopitelně ve tvaru hasičského auta)  

a všichni byli oceněni pamětními medailemi.  

 

6. 3 Euroregion Praděd a cestovní ruch 

Euroregion Praděd je 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 Euroregionu Praděd bylo sjednotit snahy  

o vzájemnou spolupráci příhraničních regionů podle evropských modelů. 

V současné době sdružuje Euroregion Praděd 71 obcí na straně české a 34 obcí na straně 

polské. Nejvyšší orgán sdružení je Valná hromada, která je složená ze zástupců obcí. Výkonným 

orgánem je Rada. Ze svého středu volí předsedu a jednoho místopředsedu, kteří vykonávají 

funkci statutárních orgánů sdružení. Předseda české strany je Mgr. Petr Procházka, funkci 

místopředsedy české strany vykonával Ing. Petr Rys, MBA, starosta města Bruntál.  

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. 

Ve Vrbně pod Pradědem působí sekretariát (ulice Nové doby 111) a kancelář cestovního ruchu 

(ulice Nové doby 625). Celkový počet zaměstnanců je 6, funkci ředitele zastával  

Ing. Zdeněk Jarmar.  

Hospodaření ER Praděd: 

 2012 2013 2014 

Zůstatek z předešlých 
roků 

1 511 237 Kč 963 659 Kč 1 721 494 Kč 

Výnosy (příjmy) 36 233 148 Kč 58 059 513 Kč 32 400 950 Kč 

Náklady (výdaje) 36 770 726 Kč 57 301 678 Kč 31 412 815 Kč 

Převod do 
následujícího roku 

963 659 Kč 1 721 494 Kč 2 709 629 Kč 

V roce 2014 byl ukončen tříletý projekt euroregionů na česko-polské hranici, nazvaný EUREGIO 

PL-CZ. Hlavním cílem projektu bylo prohloubení vzájemné spolupráce a získávání nových 

zkušeností v euroregionech v česko-polském příhraničí, které budou základem pro přípravu  

na programové období od roku 2014. Cílem projektu bylo také zlepšení podmínek realizace 

přeshraniční spolupráce česko-polských euroregionů a její vnímání jako modelové, propagace 
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této spolupráce chápané komplexně v České republice a Polsku a také mimo toto území, tj.  

v rámci celé Evropské unie.  

V projektu byly zrealizovány čtyři základní aktivity a jeho výstupy jsou tyto produkty: 

 webové stránky www.euregions.org 

 mapa česko-polského příhraničí 

 analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici 

 publikace „EUROREGIONY polsko-českého pohraničí“ 

Operační program příhraniční spolupráce 2007-2013, Fond mikroprojektů je specifický nástroj 

určený pro podporu projektů lokálního významu s přeshraničním dopadem. Hlavním cílem 

Fondu mikroprojektů je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách 

hranice se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. 

FOND MIKROPROJEKTŮ V OBDOBÍ 2014-2020 je spravován euroregiony. Finanční alokace  

na Fond mikroprojektů představuje 20 % rozpočtu programu s tím, že v první fázi jsou pro každý 

Fond mikroprojektů k dispozici ¾ cílové částky a zbývající ¼ je přidělena v průběhu 

programového období po splnění předem definovaných podmínek. V případě jejich nesplnění 

budou tyto prostředky alokovány na standardní projekty.  

Pro Euroregion Praděd/Pradziad je stanovena alokace ve výši: 

česká strana        3.222.142  EUR 

polská strana      4.994.000  EUR  

celkem                 8.216.142  EUR 

Územním vymezením pro Euroregion Praděd jsou okresy Jeseník (vyjma obce Bílá Voda), 

Olomouc, Prostějov a Přerov z Olomouckého kraje a okres Bruntál z Moravskoslezského kraje.  

Financování mikroprojektů na české straně: dotace z EFRR maximálně 85 % celkových 

způsobilých výdajů, minimálně 15 % z vlastních zdrojů. 

Euroregion Praděd působí v Jeseníkách (TO Jeseníky – východ) od poloviny roku 2011 jako 

profesionální společnost destinačního managementu. Základními východisky je 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 2014). 

 

6.4 Informační centrum 

Městské informační centrum, IMPULS s.r.o, se nachází vedle pošty na ulici Jesenická 252  

ve Vrbně pod Pradědem. Odpovědnou osobou je Lenka Bednaříková. 

Hlavním úkolem informačního centra je poskytovat informace místním obyvatelům a 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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Kulturní činnost ve městě nezajišťovalo jen Středisko kultury a vzdělávání, ale i různé kulturní  

a zájmové spolky, které se staraly také o sportovní vyžití ve městě.  

 

6.5 Středisko kultury a vzdělávání, příspěvková organizace 

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 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 

Rok 2014 
Počet pracovníků: 3 
Úvazky: 3 

Počet pracovníků: 3 
Úvazky: 2,5 

Počet pracovníků: 1 
Úvazky: 6 hod/týdně 

Základní údaje o hospodaření organizace za rok 2014: viz příloha č. 21.  

 

Městská knihovna Vrbno 

Již od roku 1996 zajišťuje nákup knih na základě Smlouvy o poskytování regionálních služeb a 

služeb knihovnických uzavřené s Městskou knihovnou v Bruntále Regionální knihovnické 

centrum v Bruntále. 

 2011 2012 2013 2014 

Přírůstek knihovního 

fondu 
953 sv. 932 sv. 914 sv.  867 sv. 

Finanční prostředky na 

nákup knih 
150.000,- Kč 150.000,- Kč 150.000,- Kč 150.000,- Kč 

Stav knihovního fondu 

k 31.12. 

35 404 sv. 

/+135/ 

35 903 sv. 

/+499/ 

35 788 sv. /-

115/ 

35 360 sv.  

/-428/ 

Průměrná pořizovací 

hodnota 1 dokumentu 
 175,49 Kč 178,19 Kč  182,71 Kč 
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Skutečná průměrná 

hodnota 1 dokumentu 
 264,92 Kč 265,43 Kč 273,11 Kč 

Počet exemplářů 

docházejících periodik 
30 36 36 36 

Celkem zaregistrováno 

čtenářů 
675 701 707 762 

- z toho čtenáři do 15 let 202 228 242 257 

Počet výpůjček 43 399 sv. 42 866 sv. 52215 sv. 50 034 sv. 

Průměrný počet výpůjček 

na čtenáře 

64,29 

dokumentů 

61,15 

dokumentů 

73,85 

dokumentů 

 65,66 

dokumentů 

Využití MVS6 85 25 69 46  

Půjčování CD-ROMů - 96 výpůjček 172 výpůjček 114 výpůjček 

Kopírovací služby 838 kopií 778 kopií 570 kopií  712 kopií 

Počet akcí 54 48 51 49 

V roce 2014 se uskutečnila řádná periodická revize knihovního fondu. Současně s revizí byla 

provedena také aktualizace knihovního fondu. Část knih byla odepsána v roce 2014, zbytek 

bude odepsán v roce 2015. 

V roce 2014 byly dodány na pracoviště MK Železná 2 soubory - celkem 140 sv., tj o 120 sv. méně 

než v roce 2013. Soubory jsou připravovány v souladu s požadavky knihovnice. Vráceno bylo  

v 6 souborech celkem – 263 svazků.  

V roce 2014 bylo oddělení doplňkové četby, umění a poezie vybaveno novými regály  

a kobercem. Propojením dvou místností vzniklo příjemné prostředí, zejména pro studenty. 

Současně byly tyto prostory vymalovány a vybaveny scanerem. V celé knihovně byla vyměněna 

zářivková tělesa. Knihovna využila možnosti registrace knihovny do programu TechSoup ČR. 

Splnění kritérií oprávněnosti pro získání dárcovských programů získala knihovna od společnosti 

Microsoft, SAP a Zoner licencí Windows 7 a Office 13 za minimální cenu. 

Hospodaření knihovny (příloha č. 23: Ceník administrativních poplatků v knihovně). 

 2011 2012 2013 2014 

Vlastní výnosy knihovny 58.580 Kč 48.392 Kč 52.858 Kč 46.868 Kč 

Granty 11.100 Kč 10.000 Kč - - 

Dary 2.000 Kč 1.000 Kč - - 

Celkem příjmy 71.680 Kč 59.392 Kč 52.858 Kč 46.868 Kč 

                                                
6
 MVS = Meziknihovní výpůjční služba 
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Střecha Vrbno 

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.  

Přehled všech typů akcí uspořádaných v prostorách Střechy v roce 2014:  
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Přehled kulturních akcí s příjmy, výdaji a počty platících návštěvníků za rok 2014 - viz příloha  

č. 22: Podrobný přehled akcí pořádaných „Střechou“ v roce 2014. 

Mezi nejnavštívenější akce roku 2014 patřily: vernisáž výstavy „Lovecké chaty“ s besedou 

Zdenky Jordanové, Pražské divadlo „Mafie a city“, koncert skupiny „Fleret“, koncert skupiny 

„Spirituál kvintet“; naopak nejnižší návštěvnost měla cestopisná přednáška „Austrálie“ –  

Jiří Mára, beseda „Antarktida“ – Pavel Kapler a „Bublinková víla“ …Pohádková babička.    

Ve Střeše během roku probíhaly ještě kulturní či vzdělávací akce pořádané jinými organizacemi 

či subjekty. Příloha č. 24: Ceník pronájmu prostor ve Střeše.  

Po celý rok byly uskutečňovány vzdělávací kurzy ať již pořádané samotnou organizací,  

nebo jinými subjekty (EDUCO CENTRUM s.r.o., Krnov; cyklus přednášek Centra ŽIVOT a ZDRAVÍ, 

různé firemní školení či komerční akce). I v roce 2014 pořádala Střecha “Univerzitu volného 

času - U3V” a nabídla další možno celoživotního vzdělávání seniorů prostřednictvím  

“Virtuální univerzity třetího věku - VU3V”.    

Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy7 vydává Město Vrbno pod Pradědem, vychází vždy první 

pracovní den v měsíci. Redakci a administrativu zajišťuje Střecha, zpracování předlohy a 

grafickou úpravu má na starosti Vladimír Ulip – WILLY, tisk obstarává Tiskárna - František 

Zubalík. V roce 2014 byl Zpravodaj zpracováván rovněž ve formátu PDF a přístupný na stránkách 

města Vrbno pod Pradědem.  

Cena Zpravodaje je 10,- Kč, prázdninové dvojčíslo 15 Kč.   

 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Celkové náklady 339.458,40 Kč 371.237,64 Kč 367.032,75 Kč 338.419,80 Kč 

Průměrné 
náklady  
á 1 kus 

23,08 Kč 25,29 Kč 27,09 Kč 25,91 Kč 

Příjmy 163.304,00 Kč 178.593,00 Kč 207.912,00 Kč 176.758,00 Kč 

Průměrné příjmy  
á 1 kus 

11,10 Kč 12,17 Kč 15,34 Kč 13,53 Kč 

Ztráta 176.154,40 Kč 192.644,64 Kč 159.120,75 Kč 161.661,80 Kč  

Celkem vytištěno 14 710 ks 14 680 ks 13 550 ks  13 060 ks 

Průměrný počet 
stran na číslo 

56,27 stran 60,72 stran 63 stran  58 s 

 (Zdroj: Výroční zpráva SKaV za rok 2014). 

 

                                                
7
 název je převzat ze zadní strany místního Zpravodaje 
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6.6 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.  

Koordinátoři klubu Kotlík (Jan Hromjak a Jaroslav Krůžela) během roku 2014 uspořádali několik 

akcí a výletů pro děti a mládež, jež klub navštěvují. Věk klientů navštěvujících klub je mezi 7 až 

18 let. Koordinátoři s dětmi sportují, navštěvují přednášky 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 (zdroj: webové stránky města Vrbno pod Pradědem).  

 

6.7 Kulturní a sportovní spolky 

Zájemce nalezne seznam kulturních a sportovních spolků v příloze č. 25. Níže budou přiblíženy 

pouze ty, které v daném roce oslavily výročí, nebo ty, jejíchž předsedové zaslali příspěvek  

o činnosti a přáli si být v hlavní části.   

Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem oslavil 40 let svého trvání 

V roce 1971 založilo pár dobrovolných členů Horské služby, kteří sloužili na Ovčárně, 

horolezecký oddíl u Sokola Vrbno. Prvních 10 let vykonával funkci předsedy Emil Kothánek. 

Nejprve členové začali lézt v okolí, na cvičných skalách, v Tatrách a někteří se dostali také do 

ciziny. Oddíl musel pravidelně vykazovat činnost a účastnit se soutěží o hrdý titul Vzorný oddíl, 

každoročně jezdit do Tater a zdolávat nějaký štít na počest Únorového vítězství. 

Oddíl pořádal letní a zimní tábory ve Vysokých Tatrách, členové zdolávali pískovce Sedmihorky, 

Suché skály, Adršpach, Hostýnské vrchy, skály na vysočině a trénovali v okolí Vrbna, kde si 

vybudovali cvičné cesty. V cizině zdolali Fagaráš v Rumunsku a Julské Alpy v tehdejší Jugoslávii. 

Někteří se dostali na Kavkaz do Fanských hor, a ti co měli štěstí a dostali “devizák”, příslib valut 

do banky, jeli do kapitalistické ciziny. Ve Švýcarsku se podařilo některým členům zdolat  

Monte Rossa nebo Eiger. 

Po revoluci 1989 se využila možnost vycestovat na západ a jezdit na „velké“ kopce, podařilo  

se zdolat Kilimandžáro i se sjezdem do kráteru na lyžích. Mladá generace posunula možnosti 

lezení mnohem dál. V zimních měsících se členové schází na cvičné stěně v tělocvičně gymnázia, 

kterou si sami vytvořili vlastními silami a která stále slouží a vychovává nové členy oddílu.  

Na podzim se členové klasicky sejdou na Posledním slanění, tečka za letní sezonou probíhá  

na Rabštejně, kde účastníci informují, co a kde zažili během sezony lezení.   
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Členové se účastní různých typů závodů. Běhají se závody Hvězda – Praděd, na podzim závod 

Rabštejnský kocour. Start je na Hané a po 14 km končíte v Jeseníkách na Rabštejně u Rýmařova. 

Oddíl má tzv. dvanáctku. Jede se na kole kolem čtyř skalních oblastí a na každé se musí vylézt tři 

cesty. Musíte zdolat kopce i s báglem a ještě k tomu lozit. Samozřejmě konečná je v hospodě  

v Železné. V tělocvičně na cvičné stěně pořádají členové jednou za rok „Everest“, to znamená 

vylézt tolik metrů, kolik měří nejvyšší hora světa. V zimě v rámci možností a podmínek se lezou 

ledové stěny a zmrzlé vodopády a provozuje se skialpinismus. Na závodech v lezení na umělé 

stěně se oddíl umístil na 2. místě v Evropě a 4. místě ve světě. 

Během 40 let patřili mezi stále členy oddílu: Hendrych, Martiník, Pytela, Kothánek, Částečka, 

Kocourovi, Tejnský, Obadalovi, Tejnská, Diviš, Douda, Kříž, Křenek, Obelcz, Vašut, Váňa, Remeš, 

Bensch, Feret, Bureš, Gromus, Mohylovi, Gavlas, Bébarové, Štechrovi, Lužici, Sieglovi, Mařákovi, 

Patermanovi, Hamrlík, Georgiadis, Menšík, Vlásek, Piková, Novotný, Vašutová, Chalupa, 

Koněrzovi, Novák, Metelková, Matouškovi a Kočičkovi a další (Zdroj: Zpravodaj duben 2014 – Emil 

Kothánek). 

 V současné době je předsedou oddílu Pavel Pytela, počet členů je 149. Ke 40. výročí trvání 

horolezeckého oddílu se ve Střeše uskutečnila výstava s názvem „Horolezci slaví“ a beseda  

s promítáním, současně byl uspořádán „Den pro veřejnost“, v rámci něhož si mohly děti, mládež 

a dospělí vyzkoušet lezení po skalách.  

 Myslivecký spolek PRADĚD se od 1. ledna musel na základě nového Občanského zákoníku  

č. 98/2012 Sb. transformovat z občanského sdružení na spolek. Nově je správa veřejných 

rejstříků, tedy i pro spolkový rejstřík, upravena zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob. 

Myslivecké sdružení PRADĚD je nyní spolkem, který sdružuje své členy zejména ke společnému  

výkonu práva myslivosti v honitbě a podalo návrh na změnu zapsaných údajů dle výše 

uvedených zákonů. K výkonu práva myslivosti má spolek od státu pronajatou honitbu Karlovice 

sever o výměře 1416 ha prostřednictvím státního podniku Lesy České republiky, s.p.  

Zde se oddíl stará o zvěř v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění. 

Činnost spolku řídil v roce 2014 tříčlenný výbor: Jan Zaoral předseda MS, Martin Jurášek 

místopředseda a jednatel, Bedřich Kostka myslivecký hospodář. Důležitou funkcí finančního 

hospodáře zastává Mgr. Karel Kočí, který zároveň plní funkci správce chaty. Výbor se během 

roku 2014 sešel 13x, řešil základní provozní záležitosti spolku, připravoval organizace 

jednotlivých akcí, vždy probíral otázky myslivosti a finanční situaci spolku a připravoval členské 

schůze.  

Celý spolek se sešel v průběhu roku 5x. Všichni členové během roku při péči o zvěř, údržbě 

mysliveckých zařízení, chaty a střelnice odpracovali bezmála 700 hodin. Na začátku roku 2014 

měl spolek 17 členů, na konci roku 2014 má spolek 15 členů a 1 čekatele na členství. 

MS Praděd vlastní mysliveckou střelnici s víceúčelovou chatou včetně pozemku na adrese svého 
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sídla. Střelnice má lovecké kolo pro brokovou střelbu a část pro kulovou střelbu (100 m, 50 m  

a možnost střelby z revolveru či pistole). Kromě výše uvedené činnosti uspořádal spolek celou 

řadu akcí pro mládež a veřejnost Vrbna pod Pradědem a širokého okolí. Akce spolku si oblíbili 

také pacienti lázní Karlova Studánka. 

Myslivecký spolek PRADĚD pořádal v roce 2014 pro příznivce myslivosti i širokou veřejnost 

střelecké a společenské akce (Zdroj: podklady předsedy MS Jana Zaorala). 

 

6.8 Kulturní a sportovní vyžití v roce 2014 

Galerie na radnici byla přístupná v pracovních dnech od 7:00 – 14:30 hodin, v pondělí a středy 

do 17:00 hodin. Během roku se několikrát změnila výstava. 

Pro amatérské fotografy byl pořádán třetí ročník fotosoutěže s názvem: „Vrbno – místo, které 

mám moc rád(a).“ Do soutěže se přijímaly jednotlivé fotografie (max. 10 různých snímků  

od jednoho autora) dle konkrétního výběru autora. Jednalo se o velice široké téma, které mohl 

každý pojmout podle svého. Fotografie byly postupně, jak přicházely, vyvěšovány na webových 

stránkách města www.vrbnopp.cz . Návštěvníci internetových stránek mohli hlasovat  

od 1. září do 1. prosince 2014. O vítězích rozhodla odborná porota. Nejlepší autoři byli 

odměněni finančními dary, pro vítěze vzešlého z hlasování návštěvníků webových stránek byla 

připravena krásná cena - elektronický fotorámeček. Nejlepší a nejzajímavější fotografie  

se představily na výstavě v Galerii na radnici.  

Dne 28. ledna 2014 zahájila provoz Ski Arena Vrbno. Připravena byla prodloužená sjezdovka  

s celkovou délkou lyžařských tratí 1501 m, s převýšením 300 m. Hodinová kapacita nového 

vleku byla 1200 osob. K dispozici bylo opět večerní lyžování, a to vždy ve středu, v pátek  

a v sobotu. U sjezdovky bylo parkoviště, občerstvení s posezením ve velkoprostorovém stanu, 

půjčovna lyžařského vybavení a další. Dospělí i děti, kteří nebyli zdatnými sportovci, mohli využít 

služeb lyžařské a snowboardové školy. 

Od pátku 7. února do neděle 9. února proběhlo na nově prodloužené sjezdovce  

Mistrovství Moravy a Slezska KARETA CUP VRBNO 2014.  

Dne 24. února se předčasně uzavřelo vrbenské kluziště v areálu TJ Sokol, zapříčinily to teploty 

vysoko nad bodem mrazu a sluníčko roztápějící led. Dále udržovat ledové plochy pro bruslení 

bylo finančně příliš nákladné. 

V březnu byl zorganizován Masopustní průvod, na kterém se představily obě školky ve městě  

a první třídy ZŠ. Děti v kostýmech se sešly před MŠ Ve Svahu, společně se vydaly kolem 

knihovny, městského úřadu, nákupního centra a průvod byl ukončen před ZŠ ve Vrbně.  

K průvodu se mohli připojit všichni kolemjdoucí, vznikl tak dlouhý, pestrý a hlučný průvod. 

Příloha č. 26 – plakátek.  

http://www.vrbnopp.cz/
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Ke konci března se tradičně organizován Ples města a městských organizací, tentokrát se 

jednalo o 17. ročník, uskutečnil se v Klubu Mír a mnohými byl přijat s rozpaky. Motem bylo 

setkání sklEROTIKŮ, k tanci i poslechu zahrála skupina PETER BAND a programem plným 

překvapení provedl moderátor Jiří Kubza. Cena slosovatelné vstupenky, zahrnující konzumační 

lístek a místenku, činila 333 Kč. Příloha č. 27 – plakátek.  

 Na konci března připravila pro děti a jejich rodiče MŠ Jesenická v sále klubu Mír dětský karneval 

s názvem: “Jupíííí klauni jednou”. Vstupné bylo dobrovolné. Příloha č. 28 – plakátek.  

V sobotu 26. dubna proběhl rej čarodějnic a čarodějů na Skalce na Bělidle. Do Čarodějné říše 

pod Vysokou horou pozval Spolek Přátelé Vrbenska také čarodějnici od Bludného kamene, 

černokněžníka Záhadu, Pavoučíci ze Skalky, Hejkala z Bělidla, čaroděje Velké Bydlo i vodníka  

z Mirkova pramene. Kdo zvládl čarodějnickou zkoušku, získal povolení k odletu na Petrovy 

kameny. Kdo přišel v masce nebo kostýmu, dostal závdavkem špekáček k opékání.  

Příloha č. 29 – plakátek. 

Tradičního znovuobnoveného a historicky nejznámějšího mezinárodního cyklistického závodu 

na území České republiky Závodu Míru se zúčastnilo celkem dvaadvacet týmu ze čtrnácti zemí, 

jezdců kategorie do 23 let. Podnik druhé kategorie UCI Europe Tour se uskutečnil od 30. května 

do 1. června na severu Moravy, na území Jeseníků a projel naším městem hned dvakrát. Poprvé 

přijeli závodníci od Heřmanovic a dále pokračovali na Pustou Rudnou a podruhé přejel peloton 

přes rozcestí Ludvíkov směrem na Vidly. Příloha č. 30 – plakátek.   

V sobotu 31. května se konal u rybníků u splavu na řece Opavě Dětský den, organizovaný 

Spolkem Přátelé Vrbenska a městem Vrbno pod Pradědem s podporou dalších vrbenských 

neziskových organizací. Děti mohly hledat klíče od pokladu horských skřítků, sledovat psí 

karneval s volbou nejkrásnějšího vrbenského čtyřnohého miláčka, pokusit se zdolat po svých 

nebo na kole lávku na prostředním rybníku, těšit se na vyslání balónu s pozdravem do neznáma 

i na jízdu na ponících. Dětský den byl zakončen navečer kácením májky, spanilou jízdou motorek 

a diskotékou. Příloha č. 31 – plakátek.  

 Ve dnech 4. – 14. června 2014 probíhal již 5. ročník tradiční a oblíbené veřejné charitativní 

cyklotour „Na kole dětem“. Desetietapová jízda v čele s Josefem Zimovčákem má délku 

neuvěřitelných 1461 km a projede 351 městy a obcemi. Letošní pátá etapa na trase Bruntál - 

Krnov - Město Albrechtice - Vrbno pod Pradědem - Karlova Studánka - Praděd (95 km), projela  

i naším městem. Peloton zastavil na parkovišti u MŠ Jesenické, kde bylo pro všechny připraveno 

občerstvení. Ing. Helena Kudelová převzala z rukou Josefa Zimovčáka certifikát městu  

Vrbno pod Pradědem a popřála všem hladký průjezd všemi etapami. Občané přišli přispět 

finančními příspěvky na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí.  

Příloha č. 32 – plakátek.  
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Jednodenní Vrbenské slavnosti 2014 se konaly v sobotu 14. června 2014 v areálu bývalého 

koupaliště. Pro děti i dospělé byl připraven pestrý program, slavnostmi provázel moderátor 

Hitrádia Orion Lukáš Hudeček. Vstupné bylo stanoveno na 60 Kč pro dospělé a pro děti do 10 let 

zdarma. Příloha č. 33 – plakátek.  

V červnu se konala tradiční myslivecká akce „Letní slunovrat - zvěřinové hody“, kterou 

organizoval Myslivecký spolek. Probíhala na Střelnici. Součásti byly soutěže pro děti, mládež  

a dospělé ve střelbě z různých typů flint. Příloha č. 34 – plakátek. 

Vrbno začínalo léto již potřetí volejbalovým turnajem, který se uskutečnil na antukovém hřišti  

u Sokolovny v sobotu 28. června 2014. Zahrát si mohl přijít kdokoliv. Příloha č. 35 – plakátek. 

 Během dvouměsíčních letních prázdnin byl pro kluky a holky připraven příměstský tábor – 

Vrbenské prázdniny 2014. Jednalo se o týdenní programy s nabídkou aktivně stráveného 

volného času za cenu 200 Kč na týden v případě dětí s trvalým bydlištěm ve městě a 500 Kč  

pro děti z jiných měst a obcí. Turnusy Vrbenských prázdnin probíhaly od 30. června do 22. srpna 

2014. Tábor byl pro děti ve věku 7–15 let. Přihlášky byly k vyzvednutí od 1. června na podatelně 

městského úřadu nebo ve školním klubu ZŠ ve Vrbně pod Pradědem. Příloha č. 36 – Informace 

k vrbenským prázdninám a příloha č. 37 – Přihláška na vrbenské prázdniny. 

Lesní slavnost Lapků z Drakova – tradiční Lesní slavnosti proběhly v sobotu 19. července  

a v neděli 20. července. Na Drakově nechyběli zruční řemeslníci, jarmareční prodejci, řezbáři, 

kejklíři a také různé stánky s občerstvením. Příjemnou lesní atmosféru naladily hudební skupiny. 

Letošní ročník byl obohacen festivalem sýrů a trhem originálních jesenických produktů.  

Vstupné činilo 20 Kč, děti zdarma. V rámci slavností proběhla také experimentální tavba železa. 

Příloha č. 38 – plakátek Lesní slavnosti Lapků z Drakova, příloha č. 39 – plakátek na Festival 

sýrů.  

V sobotu 19. července 2014 projel městem peloton Světového poháru v silniční cyklistice 

Czech Cycling Tour 2014, a to její 3. etapa Zábřeh – Šternberk 192 km. Peloton tohoto 

mezinárodního závodu projel přes rozcestí Ludvíkov (směr z Videl do Karlovy Studánky). Závodu 

se účastnili i medailisté z olympijských her, mistrovství světa či úspěšní jezdci a vítězové etap  

na Tour de France, Giro d´Italia i Vueltě. Příloha č. 40 – Program Czech Cycling Tour 2014.  

Dne 25. července se sešlo na třicet starostů, ale též zástupců měst a obcí Moravy, Čech a Polska 

na vrbenských tenisových kurtech. Účastnili se úplně posledního patnáctého dílu Turnaje 

starostů, jejichž zakladatelem byl Dušan Vavřík z Andělské Hory. U zrodu turnaje byli starostové 

Andělské Hory, Vrbna pod Pradědem a Bruntálu. Hlavním rozhodčím a ředitelem turnaje byl tak 

jako jindy Svatopluk Vrba. Cílem setkání je nejen zlepšovat fyzické kondice jednotlivých 

účastníků, ale i vzájemná výměna zkušeností.  Aktéři turnaje připravili zakladateli překvapení  

v podobě vítězného poháru a sošky připomínající fotbalovou Zlatou Niké, avšak třímající 
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tenisový míček. Každoročně si soutěžící užili spousty legrace. Každý rok se sešli v jiných, 

tematicky laděných kostýmech (Zdroj: Bruntálský deník). Příloha č. 41 – plakátek.  

Osadní výbor Mnichov připravil na sobotu 9. srpna 2014 slavnostní odhalení dřevořezby 

„bájného poustevníka“. Místní nadšenci v minulých dnech připravili v parčíku za Rybářskou 

baštou a rybníkem ve směru na Drakov kamenný podstavec pro dřevěnou sochu, aby beton 

stihl dozrát a mohl nést dřevěnou sochu. Sochu odhalil místostarosta Ing. Miloš Lasota. Po jejím 

odhalení se na hřišti v Mnichově rozběhly soutěže pro děti i dospělé v rámci akce Posezení  

u táborového, jehož součástí bylo vystoupení českého Elvise z Krnova a po setmění oblohu 

rozzářil ohňostroj. Příloha č. 42 – Pozvánka na 4. posezení u táborového ohně. 

V měsíci srpnu se uskutečnila v prostorách Kempu a hotelu Koliba již tradiční Dlouhá noc - 

zábavné odpoledne s cirkusovými umělci, klauny, soutěžemi, zakončené velkou šlehačkovou 

bitvou, s večerní zábavou pro dospělé. Příloha č. 43 – plakátek. 

Na hřišti v Mnichově se uskutečnil na konci srpna 23. ročník soutěže v požárním útoku družstev 

mužů i žen s večerní zábavou “O putovní pohár starostky města Vrbna pod Pradědem”.  

Příloha č. 44 – plakátek. 

Sobota 13. září byla nabitá akcemi: tradičně se uskutečnila výstava drobného zvířectva v areálu 

Českého svazu chovatelů za nádražím. Pro návštěvníky výstavy bylo zajištěno občerstvení a také 

bohatá tombola mimo jiné se živými zvířaty. Příloha č. 45 – plakátek.  

Na Střelnici probíhala Veřejná střelecká soutěž s mysliveckou kuchyní: “O cenu Pradědu”. 

Příloha č. 46 a 47 – plakátky.  

V sobotu 13. září bylo také otevřeno nové sportoviště pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. 

Po slavnostním otevření Skate/bike parku v Železné následovala after party v Tipsportbaru.  

Na programu byl také skateboardový závod, který byl součástí prvního a ojedinělého ročníku 

skateboardových závodů po Moravskoslezských městech. Příloha č. 48 – plakátek k otevření, 

příloha č. 49 – Moravskoslezská Tour 2014.  

Klub vrbenských turistů pořádal 44. ročník dálkového pochodu VRBENSKÁ PADESÁTKA, konal 

se v sobotu 20. září za podpory projektu Sportuj s námi. Startovalo se na nádraží ČD Vrbno pod 

Pradědem. Pořadatele připravili pro účastníky opět tří trasy – 12, 25 a 50 km.  

Příloha č. 50 – plakátek.  

Dne 29. září se uskutečnil Benefiční koncert na opravu kostela sv. Michaela. V kostele sv. 

Michaela vystoupila skupina Hradišťan, spoluúčinkoval Pěvecký sbor města  

Vrbna pod Pradědem. Cena vstupenky byla stanovena na 200 Kč. Příloha č. 51 – plakátek.  

V rámci akce Česko zpívá koledy rozsvítilo město Vrbno pod Pradědem svůj Vánoční stromeček 

na prostranství u okružní křižovatky. Příloha č. 52 – plakátek. 
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Nasát vánoční atmosféru mohli zájemci také na akci “Vánoce na Zámečku Grohmann”, která se 

konala v areálu zámečku Grohmann a připraven byl vánoční jarmark s bohatým zábavným 

programem. Příloha č. 53 – plakátek. 

 

6.9 Církve 

Římskokatolická farnost ve Vrbně pod Pradědem vyhlásila veřejnou sbírku na opravu kostela  

sv. Michaela. Ten byl uzavřen po mši 29. září 2013 z bezpečnostních důvodů, v interiéru 

opadávají části omítek. Transparentní účet pro veřejnou sbírku byl otevřen u FIO banky.  

Opravy kostela žádají až osm milionů korun, jen na lešení musí farnost vynaložit až půldruhého 

milionu korun. Po instalací prostorového lešení by mohly začít opravy stropu, současně by 

kostel mohl sloužit věřícím. 

V měsíci březnu 2014 se podařilo v kostele postavit prostorové lešení ve výšce cca 9 metrů,  

s dvojitou podlahou a vloženou fólií tak, aby se prach a další nečistoty nedostávaly během prací 

do kostela. Náklady na výstavbu lešení činily 1,9 mil.  Tato částka byla financována za přispění 

Ostravsko-opavského biskupství a výtěžku  veřejné sbírky na opravu kostela. Z celkové ceny 

lešení zbývá uhradit ještě 0,9 mil Kč. Instalace lešení učinila  kostel opět bezpečným, a tak znovu 

může dále sloužit  svému účelu i v době probíhajících oprav.  Vzhledem k finanční náročnosti 

oprav je časová délka veškerých prací zatím neznámá. 

Dne 3. května 2014 se ve vrbenském kostele konal benefiční koncert, jehož výtěžek byl určen  

na financování probíhajících oprav. Nejprve se představil dětský pěvecký sbor Sedmihlásek  

pod vedením p. učitelky Dany Hoškové a dále Smíšený pěvecký sbor města Vrbna pod 

Pradědem s dirigentem Mgr. Leo Sekaninou. Po skončení koncertu se návštěvníci i účinkující 

vydali na prohlídku nevšedního prostoru nad lešením.  

V pátek 26. září 2014 se v 16 hodin v místním kostele sv. Michaela konal benefiční koncert. 

Zahrál Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou a vystoupil také Pěvecký sbor města 

Vrbno pod Pradědem. Vstupenky byly v předprodeji ve Střeše a v prodejně Propos  

na Bezručově ulici za jednotnou cenu 200. Výtěžek benefičního koncertu byl použit církví  

na opravy kostela.  

  

Ve Vrbně pod Pradědem působí Církev adventistů s. d., jejíž počátky 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 



52 

 

1993 je zakoupen dům ve Vrbně pod Pradědem na Sadové ulici č. 346. Dům je převážně 

vlastními silami členů rekonstruován, 11. listopadu 1995 je modlitebna vysvěcena, 6. ledna 

1996 se koná její slavnostní otevření a samostatným sborem zapsaným v rejstříku Ministerstva 

kultury se stává ke dni 4. 3. 1996. 

V roce 2012 dochází na budově k výměně oken, dům dostává novou střechu, fasádu i oplocení 

pozemku. 

Od začátku roku 2010 má sbor vlastní www 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,  

soc. zařízeních, jako kaplani v nemocnicích, armádě a věznicích. Církev má své internetové rádio 

AWR, internetovou televizi Hope TV, vydavatelství knih a časopisů Advent – Orion, 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. 

Změny v roce 2014: 

Dne 30. května 2014 byli na přehradě Slezská Harta pokřtěni 3 noví členové, dne 5. července 

2014 došlo k výměně kazatele a ordinovaným kazatelem se stal Pavel Krynský. V měsíci září byl 

otevřen sběr šatstva v Centru zdraví na Nádražní ulici a vznikl sociální šatník. V říjnu se dožily 

dva manželské páry 50 let společného života (zlaté svatby), dne 15. listopadu proběhly sborové 

volby a vedoucím sboru se stal Miroslav Bukur. K 31. 12. 2014 má sbor 40 členů. (Text 

zpracovala Helena Rusková, tajemník sboru Církve adventistů s. d. Vrbno p. Pr., schválen ve 

výboru sboru.) 
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7 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Ve zdravotnictví nedošlo oproti předchozímu roku k žádným změnám.  

Ve městě působila firma HORI, s.r.o., firma má 6 zaměstnanců, všichni jsou z vrbenského 

regionu a již řadu let pracuje ve stejné sestavě. Firma HORI s.r.o. je převozová dopravní 

zdravotní služba a vozy záchranné služby jsou pro případy ohrožující člověka na životě.  

Zákon o veřejném zdravotním pojištění zaručuje možnost výběru dopravní zdravotní služby. 

Jednatelka firmy je Eva Riedel.    

Současně ve městě fungoval také výjezd Rychlé záchranné služby, který spadal  

pod Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, 

zřízené Moravskoslezským krajem. 

Ve Vrbně působilo 6 praktických lékařů, z toho 2 byli dětští, 3 zubní lékaři a další odborní lékaři, 

kteří dojížděli vždy v konkrétní dny v týdnu. Příloha č. 54 - Seznam lékařů a zdravotních zařízení. 

 

7.1 Sociální zařízení a služby. 

Město Vrbno pod Pradědem je vlastníkem Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace, 

se sídlem v Mnichově 262. Ředitelka v roce 2014 byla Mgr. Pavla Žaludová.  

Skladba obyvatel DPS: 
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Stalo se trendem, že přibývá klientů s vyšším věkem, kteří přicházejí z dlouhodobých pobytů v 

LDN, ubývá klientů nižšího věku, jejich cílem je zůstat co nejdéle v domácím prostředí.  

 
  

O více než dvojnásobek se zvýšil počet klientů trvale upoutaných na lůžko, kteří vyžadují 

náročnější péči, ale nebyl navýšen počet pracovníků v přímé péči. 
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Měsíční úhrada za pobyt v DPS zahrnuje:  

a) poskytnutí ubytování:  

1. ubytování a služby s bydlením spojené – el. energie, topení, teplá a studená voda, možnost 

využití internetu, připojení k digitálnímu vysílání, možnost využívání radiopřijímače,  

varné konvice, ledničky a televizoru na pokoji, opravy a malování.  

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, převlékání lůžka, žehlení. 

Pokoje jsou vybaveny běžným nábytkem.  

b) poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy  

a potřebám dietního stravování v rozsahu 5x denně, diabetici 6x denně.  

Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, činí maximální výše úhrady za ubytování v domovech pro seniory 210 Kč denně  

za poskytnutí ubytování a 170 Kč denně za celodenní stravu.   

 
Ordinace lékaře byla zajišťována praktickými privátními lékaři 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. V naléhavých případech přijela na telefonickou výzvu Rychlá 

zdravotnická pomoc MS kraje se sídlem ve Vrbně pod Pradědem nebo z Bruntálu.  
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Na základě doporučení odborných lékařů byla prováděna vyšetření, hospitalizace na odborných 

pracovištích v Bruntále, Opavě, Rýmařově, Olomouci, Krnově, aj.   

Hospodaření Dps:  

Výnosy za rok 2014 celkem:   19.627.339,09 Kč 

Výdaje za rok 2014 celkem:    19.350.107,31 Kč 

Hospodářsky výsledek ke dni 31. 12. 2014:      277.231,78 Kč 

(Zdroj: Výroční zpráva Dps za rok 2014) 

 

Město Vrbno pod Pradědem disponuje 2 domy s pečovatelskou službou (DPS) s 18 bytovými 

jednotkami, na které v roce 2014 čekalo v pořadníku 11 uchazečů.  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 obědů, nákupy, běžný 

úklid, pochůzky, ale i pomoc při osobní hygieně. Fakultativně mohou klienti využívat odvoz 

autem k lékaři, na nákup atd. 

V prosinci 2013 proběhla rekonstrukce bývalého Penzionu Vrbno, byl vybudován výtah  

a zajištěn bezbariérový přístup k tzv. podporovaným bytům, které byly dokončeny v lednu 2014 

a měly sloužit především pro seniory. Sociální služby zajišťovala společnost HELP-IN. 

 

Sociální služby: 

Město Vrbno pod Pradědem v rámci projektu s názvem „Dopracování a aktualizace 

komunitního plánu Mikroregionu Vrbensko“ zřídilo Centrum sociálních služeb, které nabízelo 

tyto služby: Psychologické poradenství (Mgr. Miroslav Piňos), právní poradenství (JUDr. 

Miroslava Virágová), sociální poradenství (Ing. Aleš Šupina). V roce 2014 navíc přibyla Mobilní 

úřadovna VZP a finanční poradenství Help-in Bruntál. Tyto služby byly poskytovány v příslušných 

termínech zdarma na Městském úřadě. 

Od února 2013 funguje ve městě OPEN HOUSE o.p.s. - služby pro drogově závislé. Terénním 

sociálním pracovníkem (streetworker) ve Vrbně je Jiří Vlček, který zde pracoval každou středu  

a 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 
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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.  

Město Vrbno pod Pradědem společně se Střediskem kultury a vzdělávání Střecha připravily  

na sobotu 4. října 2014 Den zdraví a sociálních služeb. Akce byla zaměřena na prevenci 

civilizačních nemocí, zdarma byly poskytnuty informace o zdravém životním stylu. Zájemce  

si mohl nechat 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.     

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 poradenství, 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 odborníci, například psycholog, mediátor nebo rodinný terapeut.  

Pro zájemce o tyto služby byla každé první úterý v měsíci v prostorách Městského úřadu  

k dispozici asistentka AMT centra.  

Občanské sdružení Diakonie Broumov pořádalo ve spolupráci s Místní skupinou  

Českého červeného kříže Vrbno p. P. tradiční jarní Humanitární sbírku použitého textilu, obuvi, 

hraček, ložního prádla, domácích potřeb apod. Sbírka se uskutečnila v přístavbě MěÚ. 

Od 1. do 14. ledna 2014 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. 
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8 ŠKOLSTVÍ 
V roce 2014 se řešila ve školství především problematika dalšího fungování odloučeného 

pracoviště Sportovního gymnázia ve Vrbně pod Pradědem.  

 

8.1 Mateřská škola Vrbno pod Pradědem 

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

organizace. 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem. 

Ředitel: do října 2014 Květa Kubíčková, od října 2014 Pavla Lesniaková 

Kapacita: 84 dětí, počet tříd: 3 

Součástí školy: školní jídelna s kapacitou 130 jídel 

Počet žáků: 

Školní rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Počet dětí celkem 84 83 84  75 

 Pracovníci školy/ úvazky: 

Školní rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Pedagogů celkem 7/ 6,62 6/ 6 6/ 6 6/ 6  

Pedagogický asistent - - - 1/1 

Nepedagogů celkem 4/ 3,40 4/ 3,40 5/ 3,90 5/ 3,9 

Významné akce a projekty:  

Rok 2014 byl pro děti i zaměstnance této mateřské školy zvlášť významný, jelikož v březnu 

oslavila 14 let spolupráce s partnerskou mateřskou školou z Glogówku a měsíc nato 50 let 

činnosti této mateřinky.  

Mateřská škola Jesenická využívá  možnosti spolufinancování aktivit z  fondů EU.  Jeden 

z takových projektů byl realizovaný pod názvem „Děti Evropy“. V rámci projektu se konaly  

3 akce, které byly součástí oslav 14. výročí Česko – polské spolupráce a 50 let činnosti mateřské 

školy. První oslavou byly Mezinárodní motokárové závody, které nadchly nejen děti,  

ale i dospělé. Další akcí byl Den otevřených dveří, jehož součástí byla výstava dětských prací 

obou partnerských škol, setkání zástupců polských rodičů, zřizovatelů, zaměstnanců a dětí.   

Na slavnostním programu, který se uskutečnil v pátek 11. dubna 2014 v prostorách mateřské 

školy Jesenické, nechybělo ani vystoupení dětí z obou mateřských škol – z Vrbna pod Pradědem 
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a Glogówku. Závěrečnou oslavou byl třídenní pobytový zájezd polských a českých dětí 

s názvem „Expedice Zvídálek“ v Horském hotelu Skiland Ostružná ve dnech 6. 6.–8. 6. 2014. 

Pobyt byl zaměřen především na ekologické aktivity. Odtud byly podnikány poznávací výlety  

po Jeseníkách. Celkem se ho zúčastnilo 50 dětí z toho 25 polských. (Zdroj: webové stránky 

školky). 

Mateřská škola Jesenická byla otevřena v roce 1964 bývalým Dřevokombinátem a v roce 1992 

se jejím zřizovatelem stalo město Vrbno pod Pradědem. Více o připravovaných akcích a historii 

školy najde zájemce v příloze č. 55 – Mateřinkový zpravodaj. 

(Zdroj: Hodnotící zpráva školy šk. rok 2013-2014, 2014-2015) 

 

8.2 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 s kapacitou 100 jídel 

Počet žáků: 

Školní rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Počet dětí celkem 97 94 94 94  

 Pracovníci školy/ úvazky: 

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Pedagogové 8/ 7,82 7 7  7/ 6,85  

Nepedagogové 6/ 5,75 6/ 4,75 6/ 4,73 6/ 4,65  

Celkem zaměstnanců 14/ 13,57 13/ 11,75 13/ 11,73  13/ 11,50  

Významné akce a projekty: 

Ve školním roce 2013/2014 v rámci projektu města Revitalizace městské zeleně byla školní 

zahrada osázena novými stromy a keři. V MŠ byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení 

ve IV. třídě. 

V následujícím školním roce 2014/2015 byla dokončena rekonstrukce kuchyně – položená nová 

podlaha, zakoupena myčka a kamna. Po havárii vody ve Střeše byla provedena neplánovaná 

rekonstrukce tělocvičny a ředitelny (nová podlaha, vybavení ap.) 
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Školka byla zapojena v následujících projektech: 

 Zelená škola - projekt, který je součástí ekologické výchovy. 

 Nakrmte Plastožrouta – akce zaměřená na sběr víček z PET lahví. 

 Celorepublikový program Celé Česko čte dětem. 

 Bezpečná školka – projekt, který napomáhá k bezpečnosti dětí na silnici, součástí je  

i zapojení do akcí pořádaných BESIPem, Policií ČR.  

Tradiční akce pro děti i veřejnost: masopust, vítání jara, oslava MDD, maškarní karneval, soutěž 

o nejkrásnějšího skřítka, tvoření s rodinou ... 

(Zdroj: Podklady zaslala mailem ředitelka MŠ Ve Svahu Magdaléna Novákova). 

 

8.3 Základní škola 

Název: Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Ředitel: Mgr. Zdeněk Bártek 

Kapacita: 540 žáků 

Součástí školy: školní družina s kapacitou 90 dětí, školní klub s kapacitou 60 dětí a školní jídelna 

s kapacitou 550 jídel 

Škola má k dispozici školní areál, který je tvořen budovami na ulici Školní (hlavní budova, 

pavilon, tělocvična a nově zrekonstruované venkovní školní hřiště s umělým a antukovým 

povrchem), Komenského (budova II a Sokolovna) a Bezručově (budova III). Na hlavní budově je 

k dispozici 8 kmenových učeben a 7 odborných učeben. Dále disponuje dílnami, knihovnou  

pro 1. a 2. stupeň.  

Počet žáků: 

Školní rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Celkový počet žáků 358 366 370  368 

1.-5. ročník 207  198   

6.-9. ročník 151  167   

Počet žáků na třídu k 30. 9. 21,06 21,53 21,76 20,44  

Počet žáků na učitele k 30.9. 14,95 15,34 15,52 14,15  

Počet tříd k 30. 9. 17 17 17 18  
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Pracovníci školy/ úvazky: 

Školní rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Pedagogů celkem 28/ 27,14 28/27,11 29/27,75 34/30,31  

- Učitelů 25/ 24,64 26/23,86 25/23,82   26/24,68 

- Vychovatelů 3/ 2,5 3/2,50 3/2,50 4/2,88  

- Asistentů pedagoga    1/,075 2/1,43  4/2,75 

Nepedagogů celkem 15/13,52 15/13,82 16/14,82  17/15,32 

- Ostatní zaměstnanci 10/8,52 10/8,82 11/9,82  12/10,32 

- Pracovníci ŠJ 5/ 5,00 5/5,00 5/5,00 5/5,00  

Zaměstnanců celkem 44/39,97 43,40,93 45/42,57  51/45,63 

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 prvního stupně, které do školy dojíždějí.  

V rámci klubu provozuje svou činnost čtrnáct kroužků. Provoz klubu je od 7.45 do 8.00  

a odpoledne od 13.30 do 16.00 hodin. 

Školní družina je určena pro děti prvního stupně a pracuje při ní osm kroužků. Děti mohly školní 

družinu navštěvovat ráno od 6.30 do 7.45 hodin a odpoledne od 11:30 do 16.00 hodin. 

 

 8.4 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., Mgr. et Bc. Hana Vitásková 

Součástí školy: dětský domov s kapacitou 48 dětí, školní družina s kapacitou 20 dětí a školní 

jídelna s kapacitou 120 obědů. 

Počet žáků (průměr hodnoceného roku): 

Pracovníci školy (úvazky – průměr hodnoceného roku): 

(Pozn. kronikáře - bližší informace se mi bohužel nepodařilo zjistit, výroční zpráva na webových stránkách 

zařízení není vložena a paní ředitelka neodpovídá na e-maily). 
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8.5 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 

Počet žáků: 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Obor hudební 38 31 26 33 

Obor výtvarný 46 44 46 42 

Celkem 75 67 72 75 

Pracovníci školy/ úvazky: 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Obor hudební  4 3 2 2 

Obor výtvarný 1 1 1 1 

Úplata za vzdělání: 

 Hudební obor          220,- Kč/ měsíčně 

 Výtvarný obor         160,- Kč/ měsíčně 

Významné akce školy: 

2013/2014 

Kulturní vystoupení na vernisáži ve Střeše 

Třídní koncert klavír (Sokolářová) 

Třídní koncert EKN, flétna (Wolff) 

Talentové zkoušky FO a VO Vrbno 

Vernisáž absolventské výstavy, závěrečná výstava VO (Střecha) 

 

8.6 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: školní jídelna na ulici Žižková 577 s kapacitou 300 jídel a domov mládeže na ulici 

Žižková 134 s kapacitou 25 žáků. 
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Počet žáků:  

Školní rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Počet žáků 148 132 89 78 

Pracovníci školy/ úvazky: 

Školní rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Pedagogů celkem 28 23 18 11 

Nepedagogů celkem 15 8 8 8 

Zaměstnanců celkem 43 31 26 19 

Významné akce a projekty: 

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.  

Boj o zachování odloučeného pracoviště:  

Ve městě se zformovaly dvě fronty kvůli zachování sportovního gymnázia, jediné střední školy. 

Bránilo ji sdružení Pro Vrbno i absolventi. Sdružení krom jiného žádalo vedení města, ať nechá 

vypracovat nezávislou analýzu a návrh variant dalšího možného působení gymnázia, a současně 

poukazovalo na to, že se zánikem středního školství by utrpělo celé Vrbensko. Autoři petice 

rovnou žádají, ať provoz gymnázia, jež jako jediné v Moravskoslezském kraji vyučuje třeba 

běžecké a sjezdové lyžování, orientační běh či snowboarding, převezme město a ať dál funguje 

buď samostatně, případně v součinnosti s vrbenskou základní školou. Petice byla umístěna  

na 9 místech a uložena na webových stránkách, v běhu byla do poloviny března a následně byla 

odnesena na městský úřad (Zdroj: idnes.cz).  

Dne 12. března 2014 se na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem uskutečnilo setkání náměstkyně 

hejtmana MSK Mgr. Věry Palkové a vedoucího odboru školství PaedDr. Libora Lenče  

se starostkou Ing. Helenou Kudelovou a místostarostou Ing. Milošem Lasotou. Hlavním bodem 

rozhovoru byla existence a budoucnost odloučeného pracoviště Všeobecného a sportovního 

gymnázia, Bruntál, příspěvková organizace ve Vrbně pod Pradědem. Závěrem jednání vyplynulo, 

že je nutno na odloučeném pracovišti s ukončením výuky počítat. Důvodem je nízký počet žáků 

(sportovců i nesportovců) ve třídách ve Vrbně pod Pradědem resp. pokles žáků obecně, jak 

ukazují demografická data. Nastavené parametry financování středních škol nedávají zřizovateli 

MSK do budoucna prostor nenaplněné kapacity udržovat. 
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Pro nízké naplnění tříd ve Vrbně p.P. (v průměru 14,7 žáků na třídu ve srovnání se stanoveným 

minimem 18 žáků na třídu) zřizovatel dotuje chybějící část financování ze státního rozpočtu 

(jedná se o cca 1,3 mil. ročně) a samozřejmě provozní náklady financuje z prostředků MSK. 

MSK jako zřizovatel ve shodě s ředitelem Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, 

příspěvková organizace má zájem na tom, aby studenti gymnázia dnešní tercie a kvarty přešli  

do tříd vyššího gymnázia v Bruntále až po ukončení nižšího gymnázia ve Vrbně (zdroj: webové 

stránky města). 

Dne 9. dubna se konalo ve Střeše bouřlivé veřejné jednání, jehož předmětem byla situace 

kolem existence odloučeného pracoviště Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál  

ve Vrbně pod Pradědem.   

Dne 27. dubna 2014 se uskutečnilo setkání na radnici s panem Ing. Zdeňkem Cholevou (Praha), 

který informoval o záměru zřídit ve Vrbně pod Pradědem školu (campus) se specifickým 

zaměřením na informační technologie. Bylo dohodnuto, že zašle písemný materiál pro další 

jednání orgánů města. 

Po rozhodnutí rady města o objednávce firmě GaREP spol., s.r.o. Brno bylo zahájeno zpracování 

studie „Posouzení vybraných aspektů udržitelnosti gymnázia ve Vrbně pod Pradědem“. Studie 

je k dispozici v příloze. (Příloha č. 56 - Posouzení vybraných aspektů udržitelnosti gymnázia ve 

Vrbně pod Pradědem).  

Dne 6. května 2014 proběhlo na radnici jednání se zástupcem Velmistrovské kanceláře, D.O.  

panem Metodějem Radomírem Hofmanem a zástupcem Bailiva Čechy, Morava a Slezsko panem 

Robertem Rácem s tématem restitucí majetku Německého řádu, související také  

s problematikou gymnázia ve Vrbně p. P. Starostka byla informována o vzneseném požadavku 

na vydání mimo jiného nemovitosti čp. 12 na nám. Sv. Michala (objekt gymnázia). Byla 

diskutována otázka možnosti provozování gymnázia subjektem zřízeným příslušnou organizací 

Německého řádu. Starostka navrhla ke zvážení možnost zřízení odloučeného pracoviště 

Církevního gymnázia Německého řádu spol. s r. o. ve Vrbně pod Pradědem se zaměřením  

na sportovní obory. 

Na den 19. května 2014 starostka svolala jednání za účasti zástupců odloučeného pracoviště 

gymnázia, zástupců ZŠ, členů iniciativní skupiny pro zachování gymnázia a radních města.  

Na jednání byli přítomni zástupci firmy GaREP a byl zde projednáván a připomínkován návrh 

studie „Posouzení vybraných aspektů udržitelnosti gymnázia ve Vrbně pod Pradědem“, který 

účastníci schůzky obdrželi v předstihu před jednáním. Starostka informovala přítomné  

o průběhu jednání se zástupci Německého řádu a alternativě zřízení církevního gymnázia  

ve městě. Dále podala informaci o záměru zřízení střední školy informačních technologií 

předloženém panem Ing. Cholevou. 

Ze závěrů studie fy GaREP vyplývá: 
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 Varianta 1: Zřizovatel Moravskoslezský kraj, město Vrbno pod Pradědem spolufinancuje 

(vhodná by byla finanční spoluúčast hlavních spádových obcí gymnázia). 

 Varianta 2: Zřizovatel město Vrbno pod Pradědem, sloučení základní školy a gymnázia. 

Tato varianta přináší jak pozitiva, tak negativa. Dle informací z webu gymnázia osmiletá forma 

studia pouze dobíhá. Než by tedy došlo k vyřešení situace gymnázia, bude už s velkou 

pravděpodobností tato forma studia ukončena. Pro sloučení tedy předpokládáme pouze 

fungování čtyřletého gymnázia, při variantě fungování šestiletého gymnázia by docházelo  

k „boji“ o žáky mezi základní školou a gymnáziem. Pod jednoho zřizovatele by přešla nejen 

budova a žáci, ale i vyučující (s aprobací pro střední školy). Negativní dopady by ovlivnily 

především základní školu, která by musela nově vyřešit využití odborných učeben, mírné zvýšení 

počtu žáků ve třídě na druhém stupni apod. Na druhou stranu by spojením došlo k optimalizaci 

provozů obou škol (např. jednotná správa budov, administrativa, účetní apod.). 

 

Z dosavadních jednání je možno alternativy doplnit: 

 Varianta 3: Zřizovatel Bailiva Čechy, Morava a Slezsko familiáři Německého řádu. 

Za předpokladu dohody s Moravskoslezským krajem o rozdělení stávajícího Všeobecného  

a sportovního gymnázia Bruntál. S výhledem zřizovatele školu orientovat na nové zaměření 

specifické a výjimečné s velmi širokou náborovou oblastí. 

 Varianta 4: Zřizovatel soukromý, záměr Ing. Zdeněk Choleva. 

Výhled zřizovatele provozovat školu specifickou a výjimečnou s náborovou oblastí v celé ČR. 

(Zdroj: ze studie fy GaREP zpracovala dne 18.6.2014 Ing. Helena Kudelová, starostka). 

Dne 9. června 2014 se uskutečnila další schůzka za účasti zástupců odloučeného pracoviště 

gymnázia, zástupců ZŠ, členů iniciativní skupiny pro zachování gymnázia a radních města. 

Přítomní byli p. Súkupem a p. Krätschmerovou informováni o průběhu jednání s ředitelem  

a trenérem CGNŘ Olomouc. Současně byl vedení města předán dopis adresovaný  

p. Krätschmerové obsahující stanoviska resp. podmínky provozování školy církevní. 

V radě města dne 12. června 2014 bylo dohodnuto, že je třeba projednat některé detaily dalších 

kroků s ředitelem CGNŘ. Schůzky se zúčastní starostka a radní paní Soudková a paní Novotná. 

Současně byl radními akceptován požadavek iniciativní skupiny organizovat pro zájemce z řad 

zastupitelů výjezd na církevní gymnázium s cílem seznámit se s prostředím školy.  

Takovou možnost nabídl ve svém dopise ředitel školy. 

Skupina vyslaná radou města byla přijata dne 17. června 2014 panem ředitelem Ivanem 

Lugerem, ve stejnou dobu byla přijata také delegace nezávisle organizovaná iniciativní skupinou 

ve složení p. Súkup, p. Rusková, p. Krätschmerová, p. Maderová. 

Jako stručný závěr lze shrnout, že zřizovatel CGNŘ je připraven, pokud bude zájem ze strany 

města a školy, zřídit nově subjekt, který by provozoval střední školu ve Vrbně pod Pradědem. 

Pan ředitel, zkušený manažer a pedagog, však jednoznačně řekl, že je nutno pro školu vedle 
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stávajícího zaměření najít jiný studijní obor, který bude svým zaměřením velmi specificky 

orientován a svým způsobem jedinečný, aby byl zajištěn zájem o obor, a tím i naplněnost školy 

resp. životaschopnost po stránce ekonomické. Podmínkou však je dosáhnout dohody v rámci 

platných zákonů se stávajícím zřizovatelem, tj. MSK o rozdělení stávající existující školy 

Všeobecného a sportovního gymnázia a předání novému subjektu zřízenému v rámci struktury 

organizací NŘ. (V této souvislosti stojí za zmínku, že letošní přijímací řízení nenaplnilo 

předpokládané kapacity všech 3 gymnázií v okrese Bruntál.) 

Dne 23. června 2014 se uskutečnilo mimořádné zasedání rady, kterého se zúčastnil také  

Ing. Zdeněk Choleva, aby podal informace o postupu přípravy záměru SŠIT. Zastupitelé  

na červnovém zasedání schválili, že město požádá o navrácení nemovitostí, ve které 

momentálně sídlí Sportovní gymnázium, od krajského úřadu. Důsledkem usnesení může být to, 

že krajský úřad jakožto zřizovatel přijde o kapacity, ve kterých dosud mohl vrbenské gymnázium 

provozovat, a to zanikne. Starostka Helena Kudelová přednesla na posledním vrbenském 

zastupitelstvu dvě řešení situace: jedním je zřízení nové soukromé školy zaměřené na výuku 

informačních technologií s důrazem na výuku angličtiny a sportovní přípravu, druhým záměrem 

byl návrh převzetí části stávajícího gymnázia novým subjektem, který by byl zřízen strukturami 

Německého řádu. Soukromou střední školu výpočetních technologií nabídl otevřít ve městě 

Zdeněk Choleva z Prahy, ovšem zde by školné činilo cca 120 000 korun na rok. S další nabídkou 

na provozování střední školy (kvalitní školy s výbornými sportovními výsledky) ve městě přišel 

Ivan Luger, ředitel Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci. Tato škola nezískala 

potřebné hlasy pro přijetí usnesení (zdroj: Bruntálský a Krnovský deník). 

Dlouhý boj skončil k 1. září roku 2015, kdy se studenti a pedagogové z odloučeného pracoviště  

z Vrbna pod Pradědem přesunuli do budovy mateřského bruntálského gymnázia v Dukelské 

ulici. Tím posledním, co si o škole ve Vrbně pod Pradědem lidé přečetli, bylo parte na dveřích 

gymnázia (viz příloha č. 57) připomínající podstatně lepší časy této sportovně laděné školy 

(zdroj: Bruntálský a Krnovský deník). 
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9 SEZNAM PŘÍLOH 
1. Usnesení Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem. 

2. Usnesení Rady města Vrbno pod Pradědem. 

3. Jednací řád ustavujícího zastupitelstva. 

4. Program ustavujícího zastupitelstva. 

5. Usnesení z 1. zasedání nového zastupitelstva.  

6. Složení předchozí rady města, zastupitelstva a podřízených komisí. 

7. Složení nové rady města zastupitelstva a podřízených komisí. 

8. Organizační struktura MěÚ. 

9. Odbory MěÚ a jejich personální složení. 

10. Lokalita Vrsan – objekty určené k demolici. 

11. Návrh Přírodní zahrady MŠ Jesenická.  

12. Single track – mapka. 

13. Celková situace stavby Skateparktu. 

14. Půdorys skateparku. 

15. Vizualizace skateparku. 

16. Provozní řád skateparku.  

17. Plán oprav místních komunikací. 

18. Jízdní vlakový řád 2013-2014. 

19. Leták – jednodenní jízdenka po Jeseníkách, 2014. 

20. Seznam obchodů a služeb v roce 2014. 

21. Základní údaje o hospodaření SKaV v roce 2014. 

22. Podrobný přehled akcí pořádaných ve Střeše i s kalkulací. 

23. Ceník administrativních poplatků v knihovně. 

24. Ceník pronájmu prostor ve Střeše. 

25. Seznam kulturních a sportovních spolků. 

26. Plakát – Masopustní průvod školek a ZŠ Vrbno. 

27. Plakát – Ples města. 

28. Plakát – Dětský karneval. 

29. Plakát – Čarodějnická říše pod Vysokou horou. 

30. Plakát – Závod Míru. 

31. Plakát – Dětský den. 

32. Plakát – Cyklotour Na kole dětem. 

33. Plakát – Vrbenské slavnosti. 

34. Plakát – Letní slunovrat 2014. 

35. Plakát – Začínáme léto s volejbalem. 

36. Plakát – Informace k vrbenským prázdninám. 

37. Přihláška na vrbenské prázdniny 2014. 
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38. Plakát – Lesní slavnost lapku z Drakova. 

39. Plakát – Festival sýru. 

40. Program Czech Cycling Tour 2014. 

41. Plakát – Turnaj starostů. 

42. Pozvánka na 4. posezení u táborového ohně. 

43. Plakátek – Dlouhá noc. 

44. Plakátek – O pohár starostky města. 

45. Plakát – Výstava drobných zvířat. 

46. Plakát – Cena Pradědu 2014. 

47. Informace k Ceně Pradědu 2014. 

48. Plakát – Otevření skateparku. 

49. Plakát – Moravskoslezská tour 2014. 

50. Plakát – Vrbenská padesátka 2014. 

51. Plakát – Benefiční koncert. 

52. Plakát – Rozsvítíme vánoční strom. 

53. Plakát – Vánoce na zámečku. 

54. Seznam lékařů a zdravotních zařízení 

55. Mateřinkový zpravodaj 

56. Posouzení vybraných aspektů udržitelnosti Sportovního gymnázia ve Vrbně. 

57. Parte gymnázia.  
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10 SEZNAM FOTOGRAFIÍ 
1. Bobová dráha. 

2. Městské kotelny. 

3. Na kole dětem 2014 – cyklistický závod. 

4. O putovní pohár starostky města. 

5. Ples města 2014. 

6. SDH Vrbno pod Pradědem – fotografie Michala Jačanina. 

7. Singletrack. 

8. Příprava a slavnostní představení sochy mnicha v Mnichově. 

9. Přijetí státní delegace ve městě. 

10. Stavba skateparku.  
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11 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ 
 

Kapitola 1 – Události roku 2014 

1. Bruntálský a Krnovský deník z roku 2014 (www.bruntalskydenik.cz).  

2. Časopis Týden a Reflex.   

3. iDNES.cz (www.idnes.cz).    

4. MF Dnes a jiné deníky. 

5. Události roku pohledem redakce ČT24 (www.ceskatelevize.cz/ct24/). 

6. Události 2014, které ovlivnily svět (www.denik.cz).   

7. Volby do Evropského parlamentu v Česku 2014 (cs.wikipedia.org).  

8. Volby do Evropského parlamentu 2014 (www.czso.cz). 

Kapitola 2 – Pohyb obyvatelstva, život lidí 

1. Informační portál Studia STA (wwwstudio-sta.cz). 

2. Český statistický úřad. Databáze demografických údajů za obce ČR. (www.czso.cz). 

3. Podklady z matriky od Dagmar Patrovské. 

4. Podklady z matriky od Michaely Chytilové. 
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6. Webové stránky města Vrbno pod Pradědem. 

7. EuroZpravy.cz (www.eurozpravy.cz). 

8. Podklady ze ZŠ Vrbno pod Pradědem – meteostanice – zpracoval Mgr. Pavel Remeš. 

Kapitola 3 – Obecní záležitosti 

1. VOLBY.cz: Český statistický úřad. 2014.  

2. Volby do zastupitelstev obcí Moravskoslezského kraje. Novinky.cz 

2. Obchodní rejstřík a Sbírka listin: Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 

3. Podklady z finančního odboru od Ing Jitky Steinerové. 

4. Podklady od Martiny Matuškové (správa místních poplatků) 

5. Podklady od Ireny Halamíkové (správa bytů, nájemného, vyúčtování) 

6. Webové stránky Technických služeb Vrbno, s.r.o: http://www.tsvrbno.cz/. 

7. Předvolební inventura Vrbno pod Pradědem. Bruntálský deník.  

8. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2014, vypracoval Ing. Miroslav Adámek.  

9. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 

10. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska, rok 2014. 
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Kapitola 4 – Rozvoj města, výstavba, doprava a životní prostředí 

1. Bruntálský a Krnovský deník.  

2. MF Dnes a jiné deníky. 

3. Týdenník Bruntálský region. (Vychází každé úterý jako součást Bruntálského a Krnovského 

deníku). 

4. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2014, vypracoval Ing. Miroslav Adámek.  

5. Webové stránky města Vrbno pod Pradědem: www.vrbnopp.cz. 

8. Webové stránky www.vrbno.cz. 

9. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2014. 

Kapitola 5 – Hospodářský život. 

1. Bruntálský a Krnovský deník. Rok 2014. Online verze: http://www.bruntalskydenik.cz. 

2. Obchodní rejstřík firem a podnikatelů: obchodnirejstrik.cz. 

3. Obchodní rejstřík a Sbírka listin: Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 

4. Podklady Aleny Rybárová za firmu Urbanik.cz. 

5. Podklady pana Ševčíka za firmu Mepac.cz. 

6. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 

7. Webové stránky jednotlivých subjektů a podnikatelů. 

8. Vývoj cen potravin v roce 2014 v Moravskoslezském kraji. Český statistický úřad 

Kapitola 6 – Veřejný život. 

1. Bruntálský a Krnovský deník. Rok 2014. Online verze: http://www.bruntalskydenik.cz. 

2. Podklady Jana Zaorala za Myslivecké sdružení Praděd. 

3. Podklady Heleny Ruskové za Sbor Církve adventistů sedmého dne Vrbno pod Pradědem. 

4. STA Bruntálsko. Rok 2014. Online verze: http://www.studio-sta.cz/   

5. Výroční zpráva Střediska kultury a vzdělávání v roce 2013, vypracovala Hana Janků. 

6. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 

7. Webové stránky www.vrbno.cz.  

8. Webové stránky informačního centra. Online: http://www.jeseniky-praded.cz/.  

9. Webové stránky kulturních a sportovních spolků. 

10. Webové stránky Římskokatolické farnosti Vrbno pod Pradědem. 

11. Webové stránky Sboru Církve adventistu sedmého dne ve Vrbně pod Pradědem. 

12. Zpráva o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2014, vypracoval Ing. Zdeněk Jarmar. 

13. Zpráva o činnosti JSDH 2014, vypracoval Ondřej Chalupa. 

14. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2014 

 

Kapitola 7 – Zdravotní a sociální služby. 

1. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2013, vypracoval Ing. Miroslav Adámek. 
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2. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 

3. Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno 

pod Pradědem – Mnichov 262 za rok 2013, zpracovaly: S. Snítilá, I. Střeštíková, A. Šillerová, P. 

Žaludová.   

4. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2014.  

Kapitola 8 – Školství. 

1. Školní časopis Základní školy Vrbno pod Pradědem vydán v červnu 2014. 

2. Podklady paní ředitelky Novákové za MŠ Ve Svahu. 

3. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Vrbno pod Pradědem ve školním roce 2013/2014 a 

2014/2015, vypracoval Mgr. Zdeněk Bártek. 

5. Výroční zpráva o činnosti Gymnázia a Sportovního gymnázia ve školním roce 2013/2014, 

vypracovala Ing. Jitka Krätschmerová. 

6. Posouzení vybraných aspektů udržitelnosti gymnázia ve Vrbně pod Pradědem, vypracovala 
firma GaREP, spol. s r.o., Brno 2014. 
7. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska, šéfredaktor: Naděžda Trzaskaliková. Vrbno pod 

Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, rok 2014 

8. Idnes.cz 

9. Bruntálský a Krnovský deník.  

 

 


