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1 Události roku 2020 

Rok 2020 byl označován jako rok s Covidem. Hned na samotném začátku roku se začala 

nebezpečná nemoc šířit čínským městem Wu-chan. S končící zimou se nemoc objevila v Itálii 

a následně se začala šířit nebezpečnou rychlostí po celém světě. Lidstvo tak začalo boj s 

neviditelným nepřítelem. K nejvíce zasaženým evropským státům v první vlně pandemie 

patřila již od začátku roku Itálie. Do světa hlásila, že situace je kritická, zdravotníci se museli 

rozhodovat, komu z těžce nemocných pacientů dají šanci na život. Některé státy se rozhodly 

uzavřít hranice s Itálií. Již v polovině března uzavřely  hranice pro občany druhých státu Česko 

a Polsko s cílem chránit své obyvatele. Pandemie postupně ochromila celý svět. V červnu 

smrtící nemoc zaznamenaly všechny státy světa, kromě Antarktidy. Prověřila (ne)funkčnost 

zdravotnického systému jednotlivých států. Mezi nejvíce zasažené státy se zařadily USA, Indie, 

Brazílie, Rusko a Francie. Smutný primát v počtu zemřelých na covid-19 přitom měly právě 

Spojené státy, které v prosinci překročily tří set tisícovou hranici úmrtí. 

Jakmile se objevily závažné průběhy covidu-19 začal se hledat lék. Zkoušela se už známá 

antivirotika, ale nakonec se jako nejslibnější ukázal remdesivir, který se původně vyvíjel proti 

ebole, a za nímž stál tým Tomáše Cihláře. Ten nakonec Světová zdravotnická organizace 

nedoporučila k léčbě. Protože se ukazovalo, že žádný lék není dostatečně účinný, 

farmaceutické  firmy upřely úsilí na vývoj vakcíny, které se nakonec vyvíjelo přes 130 včetně 

jedné české. Na konci roku 2020 se objevily první schválené vakcíny. Jako první byla schválena 

vakcína v  Británii od firem Pfizer/BioNTech, která prokázal 95% účinnost. Británie s ní začala 

očkovat 8. prosince 2020.  

Rok 2020 ale nebyl jen o covidu, ale také plný demonstrací. V Americe při zatýkání zemřel 

Afroameričan George Floyd. Kvůli údajně nepřiměřenému zásahu se přes celé státy přehnala 

vlna demonstrací a nepokojů. Nepokoje nesužovaly pouze Ameriku, ale dále například 

Bělorusko a Polsko, kde se demonstrovalo kvůli zákazu potratů.  

V Bělorusku lidé nesouhlasili s výsledkem prezidentských voleb. Běloruský prezident 

Alexander Lukašenko tvrdě vystoupil proti opozici i svým spoluobčanům. Na demonstranty, 

kteří zpochybnili regulérnost srpnových voleb, poslal dokonce ozbrojené složky. Právě 

všeobecné hlasování spustilo snahy zbavit se autokratického Lukašenka. Ruský prezident 

Vladimir Putin podpořil podle očekávání Lukašenka. EU zaujala váhavý postoj. Po vleklém 

dohadování přijala Unie vůči Lukašenkovi další, nové sankce. Nicméně on sám si moc v zemi 

udržel.  

Poslední lednový den opustila Velká Británie Evropskou unii. Od 1. února nastoupila do 

11měsíčního přechodného období, během nějž měla plnit řadu povinností k EU a kdy se měly 

vyjasnit budoucí vzájemně vztahy. Jednání neprobíhala vůbec hladce. Britská vláda v čele s 

Borisem Johnsonem narazila s mnohými svými představami. Dohody často zablokovala 

Francie, která se od začátku netajila tím, že Británie nemá mít do budoucna žádné mimořádné 

výhody oproti jiným nečlenským státům EU. Ani Londýn ovšem nehodlal příliš Bruselu 

ustupovat. Mimo jiné oznámil, že do budoucna otevře svůj pracovní trh jen kvalifikovaným 



pracovníkům. Vleklá dohodování pravidel o pobrexitových vztazích tak probíhala ještě během 

prosince. Mezi oběma stranami panovaly zásadní neshody hlavně ve třech otázkách: pravidla 

hospodářské soutěže, dohled nad řešením vzájemných sporů a rybolovná práva v britských 

vodách. Do vyjednávání navíc výrazně zasáhla také koronavirová pandemie, která Británii 

postihla naplno. Ekonomové předpovídají, že zotavování tamní ekonomiky bude zdlouhavé. 

Brexit situaci jen zkomplikuje.  

Dne 3. listopadu 2020 proběhly ve Spojených státech 59. prezidentské volby. Proti sobě se 

postavili republikán Donald Trump a demokrat Joe Biden. Donald Trump své vítězství ohlásil 

hned následující den, tedy 4. listopadu. V době, kdy nebylo rozhodně jasné, na čí stranu se 

většina přikloní. Prvotní prognózy ovšem jeho sebevědomé vyjádření podporovaly. To, že 

úřad bude vykonávat Biden, se ukázalo až po několika dnech a hlavně po sečtení 

korespondenčních hlasů. Poté, co mu hlavní televize přiřkly 7. listopadu trumf, vyšli jeho 

příznivci do ulic a začali spontánně slavit. Trump dlouho tento výsledek odmítal s odkazem na 

to, že volby byly zmanipulované. Jeho právní zástupci podali řadu žalob u soudu. V drtivé 

většině u nich neuspěli. Výsledky voleb všechny státy USA potvrdily až 8. prosince 2020. Joe 

Biden podle nich získal 306 volitelů, 51,3 % hlasů, Donald Trump pak 46,9 %, tedy 232 volitelů.    

Ani vlna pandemie nezastavila ve světě větší teroristické útoky. Atentátníci udeřili především 

na několika místech v Evropě. V únoru zaútočil němec Tobias Rathjen v hesenském městě 

Hanau na přistěhovalce. Zastřelil jich devět a dalších šest zranil. Vybíral si je náhodně.  

V říjnu zaútočil v městečku poblíž Paříže osmnáctiletý čečenský uprchlík Abdulak Anzorov na 

zdejšího učitele. Ten samý měsíc došlo k dalšímu útoku, tentokrát v bazilice Notre-Dame ve 

francouzském městě Nice. Tunisan Brahim Aoussaoui, který v zemi pobýval nelegálně, 

zavraždil tři lidi. V listopadu zasahovali afghánští policisté v areálu kábulské univerzity, odkud 

se ozývala střelba. O život přišlo 22 studentů a téměř tři desítky dalších byly zraněny. V 

listopadu došlo také k útoku v rakouské Vídni. Pachatel zabil čtyři lidi a dvě desítky dalších 

zranil. 

1.1 Česko 2020 

Rok 2020 začal ve středu 1. ledna, skončil ve čtvrtek 31. prosince a byl přestupný. V Česku měl 

251 pracovních dnů a 13 státních a ostatních svátků, z toho 11 jich připadalo na mimo 

víkendové dny. Letní čas začal v neděli 29. března ve 2.00 hodin SEČ a skončil v neděli 25. října 

ve 3.00 hodiny SELČ. 

Leden a únor proběhl, co se týče epidemie, v Česku poměrně klidně. Stát dokonce poskytl 

Číně humanitární pomoc, darem jí poslal několik tun ochranných pomůcek. Nákaza byla na 

našem území oficiálně potvrzena 1. března 2020. Šlo o tři případy. Následovaly další. Za jejich 

zdroj byla označena severní Itálie, kam odjeli našinci lyžovat. První opatření proti epidemii stát 

přijal 3. března. Protože se epidemie šířila rychle, vše nabralo spád. Již 10. března oznámila 

vláda uzavření škol. Další opatření následovala jedno za druhým. 12. března ve 14.00 byl 

vyhlášen nouzový stav s řadou omezení pro občany a podniky. Dne 14. března pak byla 



uzavřena restaurační zařízení a téměř všechny další provozovny. O půlnoci z 15. na 16. března 

Česko uzavřelo státní hranice. Záhy stát vyhlásil povinnost pro všechny občany, která 

nařizovala si mimo bydliště zakrývat ústa a nos rouškou, šátkem či jinou pokrývkou. Ukázalo 

se, že podobně jako v jiných státech, není v ČR dostatek ochranných pomůcek. Lidé začali 

doma ve velkém šít roušky látkové. 

V nemocnicích začala vznikat specializovaná oddělení, kam se sváželi nakažení lidé. Prvního 

mrtvého s covidem-19 úřady oznámily 22. března, jednalo se o 95letého muže 

hospitalizovaného v pražské Nemocnici Na Bulovce. Virus se následně začal šířit v domovech 

pro seniory. První vlna epidemie vyvrcholila u nás kolem 12. dubna, kdy bylo evidováno 4 750 

osob nakažených nemocí covid-19, z toho bylo 436 hospitalizováno. V následujících týdnech 

se počet denně nakažených lidí ustálil na 2 až 2,5 tisících. 

V počátku krize řídila opatření Bezpečnostní rada státu pod vedením premiéra Andreje Babiše, 

16. března byl ustaven krizový štáb řízený Romanem Prymulou. Toho vystřídal  

31. března Jan Hamáček. Začátkem dubna odsouhlasila Sněmovna ČR vládě prodloužení 

výjimečného stavu do konce měsíce. Ten se po různých tahanicích prodloužil až do  

17. května. S klesajícím počtem nově nakažených i hospitalizovaných stát začal uvolňovat 

přísná opatření. Znovu otevřít také mohly další uzavřené instituce a podniky. Uvolnění 

spojená s dovolenými přinesly další případy nákazy. Ohnisky byly především Karvinsko, 

Frýdecko-Místecko, Prachaticko a Praha. 

V srpnu bylo již jasné, že epidemie znovu nabírá na síle. Epidemiologové volali po zpřísnění 

opatření, nicméně vláda zatím jednat nechtěla. Sice původně přijala znovuobnovení nošení 

roušek od 1. září, ale tento krok záhy stáhla. Kvůli odborným sporům následně skončil v 

pracovní skupině ministra zdravotnictví uznávaný epidemiolog Rastislav Maďar. První zářijový 

týden se ČR zařadila mezi nejvíce zasažené země světa, co se týče počtu nakažených na milion 

obyvatel. Okolní státy začaly vyžadovat po Češích, turistech vracejících se z ČR, negativní test 

na covid-19. Vláda přesto s dalšími opatřeními, která by znovu poškodila ekonomiku, váhala. 

Chtěla také, aby řádně proběhly krajské a senátní volby. Kvůli šíření nemoci ale nařídila 

opětovné nošení roušek na veřejnosti. Začalo se mluvit o blížící se 2. vlně epidemie. 

O tom, že Babišův kabinet jednat musí, rozhodl denní nárůst počtu nakažených osob větší než 

3 000, jenž byl zaznamenán poprvé 17. září 2020. O čtyři dny později na svou funkci rezignoval 

ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prakticky ihned ho nahradil Roman Prymula. Dne 30. září 

vláda vyhlásila na území ČR nouzový stav, a to od 5. října 2020 na dobu 30 dnů. Krátce předtím 

zaznamenali statistici rekord v počtu úmrtí lidí s covid-19 (v neděli 4. října zemřelo 24 lidí, v 

pondělí dalších 10). Statistiky začaly závratně stoupat. Ani ne za měsíc – 23. října – byl denní 

nárůst poprvé nad 15 000 osob. V tu dobu již byly opět uzavřené školy, s výjimkou mateřských, 

nefungovaly restaurace, posilovny, fitness centra, vnitřní bazény, koupaliště a zoologické 

zahrady, ubytovací kapacity, divadla, kina, knihovny atd. Omezila se možnost shromažďování 

lidí, platil zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Od 28. října platil zákaz nočního vycházení mezi 

devátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní. Nejpřísnější opatření měla trvat původně do 

3. listopadu, nakonec se protáhla na celý měsíc. 



Přísná opatření obhajoval opakovaně zejména epidemiolog Roman Prymula. Jeho televizní 

projev 13. října sledovaly tři miliony lidí. Projev byl natočen v aule ministerstva, za ministrem 

stáli na schodech ředitelé fakultních nemocnic. K trpělivosti vyzval národ také prezident Miloš 

Zeman. Prymula však o důvěru společnosti přišel 22. října, kdy byl vyfotografován, jak vychází 

bez roušky z vyšehradské restaurace Rio's, která měla být v tu dobu kvůli opatřením covid-19 

uzavřená. Po několikadenním kličkování následně rezignoval na funkci. Novým ministrem 

zdravotnictví se pak stal Jan Blatný. Počet nakažených v tu dobu stále stoupal. Dne 4. listopadu 

přibylo 15 729 nových případů koronaviru. Podíl pozitivních testů činil téměř 35 procent. Nový 

ministr v rámci boje s covid-19 představil 13. listopadu nový protiepidemický systém (PES). 

Ten měl na základě denních analýz epidemických parametrů ovlivňovat život v ČR. Záhy se ale 

ukázalo, že co mělo být neměnné, se začalo měnit výjimkami. Jasná pravidla tak opět nebyla. 

Od 18. listopadu platilo v obchodech omezení počtu lidí. Jedna osoba pro sebe musela mít 

prostor patnáct metrů čtverečních. Současně se do základních škol vrátili žáci prvních a 

druhých tříd. Zpívat a cvičit ovšem stále nesměli ani žáci a studenti, kteří se vrátili koncem 

listopadu. V prosinci se znovu otevřely služby, ubytovací kapacity, ač s mnohými omezeními. 

Uvolnění opatření s sebou ovšem znovu přineslo nárůst případů. Vláda tak rozhodla, že před 

Vánocemi se opatření přitvrdí, a to od 18. prosince. Podnikatelům slíbila rozsáhlé kompenzace 

jejich ztrát. Vynucené omezování české ekonomiky s sebou přineslo hospodářský pokles. 

Základní scénář České národní banky ještě v listopadu počítal s tím, že se HDP letos skokově 

propadne o 7,2 procenta a v příštím roce bude následovat mírné oživení. 

Ani odborníci nebyli schopni přesně určit, kolik lidí za rok nemoc prodělalo. Testy zaznamenaly 

téměř 600 tisíc nakažených, ale odhaduje se, že až dvě třetiny osob mohly chorobu prodělat 

bez příznaků. Jelikož nebyly testovány, do statistik se nedostaly. Počet úmrtí lidí s covid-19 

týden před Vánoci překonal desetitisícovou hranici. 

Do Česka dorazila 26. prosince 2020 z belgického Puursu dodávka s 9.750 dávkami vakcíny 

proti koronaviru SARS-CoV-2 vyvinutá firmami Pfizer a BioNTech. Přivezena byla do Fakultní 

nemocnice v Motole, odkud byla převezena do dalších tří pražských a dvou brněnských 

nemocnic. Den poté začalo v Česku očkování. Mezi prvními, kteří obdrželi vakcínu, byl premiér 

Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Jan Blatný a válečná veteránka Emilie Řepíková.  

V lednu zemřel Jaroslav Kubera, český pravicový politik, od listopadu 2018 do úmrtí působil 

jako předseda Senátu Parlamentu České republiky. Jako politik vystupoval velmi aktivně. 

Mediální pozornost získával žertovnými a často kontroverzními výroky, pro něž býval řazen 

mezi nejzajímavější členy parlamentu. Dne 3. února 2020 proběhlo veřejné smuteční 

rozloučení s Jaroslavem Kuberou v Krušnohorském divadle v Teplicích, kde byla vystavena 

rakev s jeho ostatky zahalená českou státní vlajkou a s čestnou vojenskou stráží. Téhož dne 

odpoledne proběhlo v pražském Rudolfinu uzavřené pietní shromáždění k uctění Kuberovy 

památky. Smuteční projevy přednesli bývalí senátoři Tomáš Töpfer a Přemysl Sobotka. Celou 

pietu hudebně doprovázela Severočeská filharmonie Teplice pod vedením dirigenta Charlese 

Olivieri-Munroa. Samotný pohřeb Jaroslava Kubery se uskutečnil pouze v úzkém kruhu 

rodinném.  



Na podzim roku 2020 došlo k několika únikům toxických látek do řeky Bečvy.  Nejvážnější 

incident se přihodil dne 20. září 2020, kdy došlo k úniku velkého množství neznámých látek 

(pravděpodobně kyanidů) a následně otravě a úhynu všech živých organismů na mnoha 

kilometrech řeky. Jed pronikl až do řeky Moravy, zde již však byl natolik zředěný, že nezpůsobil 

další závažné škody. Ještě na konci roku 2020 probíhalo vyšetřování, které bylo provázeno 

četnými pochybnostmi a kontroverzemi.    

Začátkem října se v Česku uskutečnily volby do zastupitelstev a krajů současně s 1. kolem 

voleb do Senátu ČR. Probíhaly v době, kdy se republika ocitla na hraně druhé vlny 

koronavirové epidemie. Vláda kvůli nim proto připravila zákon, který umožnil hlasovat i lidem 

v karanténě. Volební místnosti se otevřely 2. října ve 14:00 hodin. Občané mohli své hlasy 

odevzdávat až do soboty. Vybírali z 9.728 kandidátů a 85 subjektů. Nejvíce hlasů získala v 

krajských volbách vládní strana ANO, následovaná Piráty, ODS, STAN, KDU-ČSL, ČSSD, SPD. 

ANO ovládlo 10 krajů. Neuspělo jen ve třech: Středočeském, v Hradeckém a v Libereckém. 

Záhy po oznámení volebních výsledků se obecně ukázalo, že vítěz nebude schopný v řadě 

krajů vytvořit funkční vládnoucí koalice. Hejtmany se v nich posléze stávali zástupci jiných 

stran a ANO končilo v opozici. Svá rozhodnutí vynechat z vládnutí vítěze zdůvodnili politici 

nejčastěji tím, že jednání s nimi nebyla v uplynulých letech vůbec snadná. ANO tak má v 

současnosti pouze tři hejtmany - ve Zlínském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Přičemž 

jen jeden svůj mandát obhájil, a to Ivo Vondrák v Moravskoslezském kraji. 

Také senátní volby potvrdily mírný ústup ANO z jeho pozic. Nicméně hnutí v nich obhajovalo 

pouze dva mandáty, získalo jeden. V hlasování pohořely i další vládní strany, přičemž opět 

zcela propadla ČSSD, jež neobhájila ani jeden z deseti mandátů.  

1.2 Kultura 

V březnu spustila Česká televize v souvislosti s nouzovým stavem třetí kanál ČT3 určený pro 

seniory, jeho programová skladba byla vyplněná především pořady z archivu Československé 

a České televize. V provozu měla být minimálně do konce roku 2021.   

V květnu začala vysílat stanice CNN Prima News, český zpravodajský kanál, patřící pod 

skupinu FTV Prima. Na základě partnerství se CNN International Commercial poskytovala 

kontinuální českojazyčné zpravodajství. Prvním pořadem byly Hlavní zprávy.   

Kvůli epidemiologické situaci byla zrušena většina oslav státního svátku (28. října) a proběhly 

jen symbolické akty. Prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání 38 osobnostem (příloha 

1-1 Seznam vyznamenaných).   

V listopadu udělila Herecká asociace přes online stream 27. výroční Ceny Thálie 2020 za 

mimořádné výkony a celoživotní mistrovství v oblastech jevištního umění. Letos se tak 

vyhlašovací ceremoniál neuskutečnil v pražském Národním divadle, ale online. Byly uděleny i 

dvě nové ceny, a to Za mimořádný výkon v uplynulé sezoně v oboru loutkové divadlo a Za 

mimořádný výkon v uplynulé sezoně v oboru alternativní divadlo. Celkem bylo vyhlášeno 15 

laureátů (příloha 1-2 Ceny a nominace Thálie 2020).   



1.3 Sport 

Sportovní rok 2020 měl mít několik vrcholů, avšak realita byla jiná. Nejzásadnější sportovní 

okamžik roku nastal 24. března, kdy se v telefonickém rozhovoru prezident Mezinárodního 

olympijského výboru Thomas Bach a tehdejší japonský premiér Šinzó Abe dohodli na odkladu 

letních olympijských her v Tokiu. Hry byly přesunuty na červenec 2021. 

Kámen na kameni nezůstal v letošním roce ve světovém, ani v domácím fotbalu. Koronavirus 

odložil o rok evropský šampionát, vítěze Ligy mistrů (Bayern Mnichov) a Evropské ligy (FC 

Sevilla) jsme kvůli jarní vlně pandemie poznali až v pozdním létě. Podobně se až během léta 

dohrávala česká Fortuna liga, v níž obhájila titul Slavia.  

Na podzim zahýbal českým fotbalem pořádný skandál. 16. října byl místopředseda Fotbalové 

asociace ČR Roman Berbr zatčen, soud ho poslal do vazby. Společně s ním bylo zadrženo 

dalších 19 osob včetně několika sudích a sportovního ředitele druholigového Vyšehradu 

Romana Rogoze. Důvodem bylo podezření z korupce a ovlivňování výsledků zápasů 

prostřednictvím rozhodčích. Berbr následně rezignoval na svůj post a na pozice ve výkonném 

výboru i šéfa plzeňského krajského fotbalového svazu. Na pozici ve vedení českého fotbalu i 

v komisi rozhodčích UEFA rezignovala posléze Berbrova partnerka Dagmar Damková.  

Na situaci následně reagoval Výkonný výbor, který odvolal čtyři z pěti členů komise rozhodčích 

v čele s předsedou Jozefem Chovancem. Novou komisi povede od nového roku Vítor Manuel 

Melo Pereira.  

Na hokejisty dopadlo kladivo koronaviru obzvlášť tvrdě, protože protiepidemická opatření 

významně omezují aktivity ve vnitřních prostorách. Na jaře bylo zrušeno mistrovství světa, 

hokejová Tipsport extraliga se nedohrála a mistr nebyl vůbec vyhlášen. V zámořské NHL 

převzali hokejisté Tampy Bay pohár pro vítěze Stanley Cupu až na konci září. 

Tenisová sezona se stačila rozběhnout podle plánu, než ale došla do tradiční antukové části, 

byla koronavirem zasažena rovněž. Karolína Plíšková stihla v lednu získat svůj 16. turnajový 

titul v Brisbane. Podle plánu pak proběhlo Australian Open. V mužské dvouhře obhájil titul 

Srb Novak Djokovič a získal celkově 17. grandslamový triumf. Ženskou dvouhru ovládla 

Američanka Sofia Keninová. 10. března byl těsně před začátkem zrušen kvůli obavám z 

koronaviru velký turnaj v Indian Wells, následně byla přerušena sezona na více než tři měsíce. 

Na Apríla bylo oznámeno zrušení Wimbledonu. Zbytek grandslamové sezony se stihl odehrát, 

byť za přísných opatření. Na zářijovém US Open získal Rakušan Dominic Thiem první 

grandslamový titul, mezi ženami po dvou letech znovu triumfovala Japonka Naomi Ósakaová. 

Až v polovině října se pak rozdávaly trofeje na French Open. Ženskou dvouhru naprosto 

dominantním způsobem ovládla Polka Iga Šwiateková. Mezi muži už po třinácté vládl 

antukový mistr ze Španělska Rafael Nadal a zaokrouhlil počet svých grandslamů na 20. Na 

konci listopadu ovládl Turnaj mistrů v Londýně Rus Daniil Medveděv. Ženské Masters v Číně 

bylo zrušeno. 

Cyklistický rok nakonec o svůj každoroční vrchol, jímž je bez debaty Tour de France, nepřišel. 

Organizátorům se podařilo nejslavnější závod planety uspořádat s dvouměsíčním zpožděním 



a 107. ročník Tour nabídl podívanou, na jakou se bude dlouho vzpomínat. Šokujícím vítězem 

Tour de France se stal Tadej Pogačar z týmu UAE Emirates, který při časovce v předposlední 

etapě vysvlékl ze žlutého trikotu lídra krajana Rogliče z formace Jumbo Visma. Senzačního 

vítěze mělo rovněž italské Giro, kde se vládcem naprosto neočekávaně stal Tao Hart ze stáje 

Ineos, jehož týmový kolega a původně lídr Geraint Thomas odstoupil poté, co to napálil do 

odhozeného bidonu a těžce se při pádu zranil.  

1.4 Klima, počasí 

Pro letošní rok bylo charakteristické teplo a přívalové deště, doprovázené silným větrem. 

Rekordní období sucha sice částečně skončilo, ale teplota vzduchu se konstantně zvyšovala. 

Oproti minulým rokům se letos oteplilo o zhruba 1,5 stupňů Celsia oproti dlouhodobému 

průměru mezi lety 1961 až 2020. Rok 2020 je tak z hlediska průměrné teploty vzduchu na 

hranici první desítky nejteplejších let. 

Díky přívalovým dešťům se podařilo zachránit přírodu od sucha. Avšak kvůli neustále se 

zvyšující průměrné teplotě se stále více vody vypařuje a díky rychlému odtoku se srážky 

dostanou pod povrch do zhruba 40 centimetrů, ale hlouběji často ne. I tak letošek vybočoval 

z řady let 2015 až 2019. Vyloženě deštivý přelom jara a léta přinesl v červnu v průměru více 

než 15 centimetrů srážek po celé zemi. V letošním roce v Česku zatím napršelo 735 milimetrů 

srážek, což je nejvíce za posledních 10 let.  

Jedním z dalších fenoménů počasí letošního roku byl vítr a jeho nárazy.  Nárazy větru i v 

nížinách dosahovaly sta kilometrů v hodině. Opakovaně však náhlé poryvy překračovaly 

hranici 20 metrů za sekundu. Nad tuto hodnotu hovoříme o vichřicích. Největší poryv byl 

zaznamenán při bouři Sabine u Chlumci u Dačic, kde vítr dosahoval rychlosti 95 kilometrů za 

hodinu.  

Větrné počasí se o víkendu 15. a 16. února podepsalo na lesních porostech města. Členové 

vrbenské jednotky Sboru dobrovolných hasičů zasahovali na více místech, šlo o dvě desítky 

zásahů na odstranění popadaných stromů na příjezdových cestách do města.  V lesoparku se 

skácel smrk a zničil hrací prvky. Naštěstí nedošlo ke zranění osob či zvířat a všechny překážky 

byly záhy odstraněny.   

Od čtvrtka 18. 6. do neděle 21. 6. 2020 intenzivně pršelo. V sobotu k večeru byl vyhlášen  

2. stupeň povodňové aktivity na řece Opavě (foto 1-1: zvýšená hladina řeky v neděli).   

Začátkem měsíce října byl ohlášen Českým hydrometeorologickým ústavem silný vítr na území 

našeho města a širokého okolí. Prognózy se naplnily a jednotka Dobrovolných hasičů vyjížděla 

k mnoha událostem na území Vrbna pod Pradědem, aby zabezpečila plynulou dopravu do 

našeho města a odstranila nebezpečné dřeviny, které by mohly ohrožovat obyvatele.  

Dne 12. října v ranních hodinách se zejména v severních partiích katastrálního území města 

objevil první sníh.  

 



1.5. Zajímavost z okolí 

Lázeňská obec Karlova Studánka oslavila 240 let. Lázně byly založeny roku 1780. Na začátku 

všeho byla pověst o poustevníkovi, který na poděkování za poklidný život ve zdejších lesích 

vystavěl patronu lesů svatému Hubertovi malou kapličku. Za nějaký čas se poustevníkovi sv. 

Hubert zjevil a jako vděk splnil poustevníkovi jedno přání: „Je-li to možné, pro sebe nic 

nežádám, ale kdybych tak mohl pomáhat všem nemocným”. Svatý se usmál a prstem ukázal 

na skálu. Skála pukla a vytryskl z ní pramen. „Dobře sis vybral”, usmál se patron lesů a zmizel. 

Poustevník vodu ochutnal a rázem pochopil. Po několika doušcích se cítil tak zdravý jako nikdy 

předtím. Neuplynulo mnoho vody, když se k poustevně doplazil zraněný lovec, samotný 

zámecký pán, který při štvaní zvěře spadl z koně a zle si zranil nohu. Poustevník mu nohu 

vyléčil vodou z pramene. Pán dal proto nedaleko poustevny zbudovat lázně a nazval je svým 

jménem. Tolik pověst.  

Lázně jsou pojmenovány po velmistru řádu německých rytířů Karlovi, významném vojevůdci 

a vnukovi císařovny Marie Terezie. První léčebný pramen vyvěral v blízkosti „Sloupového 

domu” (dnešní hotel Džbán) a dostal název po velmistru řádu německých rytířů Maxmiliánovi. 

Současná Karlova Studánka přijímá k léčbě stovky pacientů ročně a poskytuje velmi příjemný 

pobyt. Bohužel oslavy se nemohly kvůli situaci kolem covid-19 uskutečnit.   

 

2 Obyvatelstvo, sociální a zdravotní 

charakteristika, bezpečnost, pohřebnictví 

Život ve městě se změnil dne 12. března, kdy vláda vyhlásila stav nouze a o čtyři dny později 

pak karanténu na celou zemi a též povinnost všech lidí zakrývat si nos a ústa, kdykoli vyjdou 

ze svých domovů. Vláda uzavřela školy, státní hranici, zavřela většinu obchodů i restaurace a 

další služby, knihovny, kulturní střediska, sportoviště. Pracovnice Technických služeb, Domova 

pro seniory, ale i řada dalších obyvatel začala šít roušky, dokonce ve městě, na ulici Nové doby, 

vznikl strom “Rouškovník”, z něhož si mohli obyvatelé vzít roušku. Mnozí provozovatelé 

hotelů a penzionu se nabídli s pomoci rozvozu obědů, či nákupy. K lékaři se člověk dostal 

jedině po telefonické domluvě, ovšem jakmile měl jakékoliv příznaky nemoci Covid-19 musel 

nejprve na testy a teprve následně, po potvrzení negativního testu, mohl do ordinace za 

lékařem.    

Populace města Vrbna pod Pradědem zaznamenala v průběhu roku 2020 pokles o 51 osob na 

4944 (k 31. 12. dle ČSÚ). Počet obyvatel klesl výhradně díky zápornému saldu přirozené 

migrace. Počet zemřelých převýšil počet živě narozených dětí o 49.  

 

 

 



  Stav 

1. 1. 

Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Stav 

31. 12. 

Rok 2016 5 273 44 64 74 155 5 172 

Rok 2017 5 172 32 68 73 107 5 102 

Rok 2018 5 102 32 65 53 82 5 040 

Rok 2019 5 040 31 76 83 83 4 995 

Rok 2020 4995 37 86 70 72 4 944 

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

 

Ve výroční zprávě (příloha 2-2: Výroční zpráva městského úřadu) města Vrbno pod 

Pradědem bylo uvedeno, že počet obyvatel ve Vrbně pod Pradědem a jeho místních částech 

byl 5.049 k datu 31. 12. 2020. 

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

 

V roce 2020 nebylo uskutečněno vítání občánků, jak bývalo zvykem slavnostně v obřadní síni 

s rodinnými příslušníky. Vzhledem k tomu jaká panovala po celý rok situace (COVID 19) tak 35 

rodičů bylo vyzváno k předání dárečků, a to ve dvou termínech 16. a 23. 11. 2020. Celkem se 

dostavilo 30 rodičů.  

Občanům, kteří dosáhli životního jubilea 70, 75, 80, 85, 90 a více let bylo zasíláno tištěné 

blahopřání. V roce 2020 jich bylo zasláno 225. Setkání jubilantů starších 80 let se uskutečnilo 

v přístavbě městského úřadu s panem starostou a paní místostarostkou v březnu 2020,  

k dalším setkáním kvůli situaci kolem COVID 19 nedošlo.   

 

 

 

 



Sňatky, rozvody a potraty občanů s trvalým pobytem ve městě 

  Počet sňatků Počet rozvodů Počet potratů 

Rok 2016 25 6 24 

Rok 2017 24 11 14 

Rok 2018 22 7 19 

Rok 2019 23 8 14 

Rok 2020 19 8 7 

(Zdroj: Český statistický úřad - Databáze demografických údajů za obce ČR - příloha 2-3 ČSÚ sňatky, rozvody ...) 

 

Česká republika měla novou královnu krásy. Stala se jí dvaadvacetiletá Karolína Kopíncová z 

Vrbna pod Pradědem. Karolina v současné době studuje žurnalistiku na Masarykově 

univerzitě v Brně a v budoucnu by chtěla pracovat jako moderátorka. Vítězství v soutěži MISS 

CZECH REPUBLIC 2020 ji přineslo mnoho nových možností a současně také nových povinností 

a práce. Měla možnost reprezentovat zemi na největší a nejstarší světové soutěži krásy Miss 

World.  

Vrbenští zastupitelé udělili Cenu města pro rok 2020 Věře Grygarové za dlouholetou činnost 

ve Spolku Osob zdravotně postižených a Lubomíru Tomečkovi za celoživotní práci s mládeží a 

pořádání fotografických výstav. Oběma předal starosta města Petr Kopínec pamětní medaili 

a list osvědčující udělení Ceny města a s ním svázanou finanční odměnu. Cena města se 

udělovala za významnou a dlouhodobou práci v oblasti umělecké, vědecké, sportovní, 

výchovné či v jiné oblasti společenského života, mající vztah k městu Vrbnu pod Pradědem 

nebo za práci propagující město v rámci regionu. Od roku 2015 byla Cena města udělena 

deseti osobnostem a jednomu kolektivu.  

2.1 Nezaměstnanost a volná pracovní místa  

K 31. 12. 2020 bylo úřady práce evidováno v Moravskoslezském kraji 45 157 uchazečů  

o zaměstnání, to je o 7 850 více než v roce 2019. K meziročnímu nárůstu došlo poprvé od roku 

2013. K meziročnímu zvýšení počtu uchazečů došlo napříč všemi okresy kraje, přičemž 

nejvyšší nárůst zaznamenaly okresy Karviná a Ostrava-město.  



 
(Zdroj: Český statisticky úřad - příloha 2-4 Nezaměstnanost v MSK 2020) 

 

Podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji k 31. 12. 2020 dosáhl hodnoty 5,55 %, 

jednalo se tak o nejvyšší hodnotu mezi všemi kraji. Meziročně se podíl nezaměstnaných zvýšil 

o 1,11 procentního bodu. V žebříčku 77 okresů v ČR se okresy Karviná, Bruntál a Ostrava-

město umístily na posledních třech místech.  

V rámci kraje byl nejvyšší podíl nezaměstnaných osob v okresech Karviná a Bruntál (6,71 %, 

resp. 5,64 %), v žebříčku 77 okresů v ČR se okresy Karviná a Bruntál umístily až na posledním, 

resp. předposledním místě.  

Příloha 2-5: Zpráva o situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji. 

 

 



 
Mapa - Podíl nezaměstnaných osob (v %) mikroregionů MSK k 31. 12. 2020.  

 

 
Mapa - Podíl nezaměstnaných osob, počet uchazečů a volných pracovních míst v jednotlivých okresech MSK ke 

konci roku 2020. 

 



 

 
Podíl nezaměstnaných osob (v %) mikroregionu MSK k 31. 12. 2020. 

2.2. Sociální a zdravotní služby a zařízení 

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

starosta města Petr Kopínec a místostarostka Ing. Iveta Pešatová. Setkání s jubilanty se také 

uskutečnilo v přístavbě radnice.  

V roce 2020 poskytovateli sociální služby neziskové organizace OPEN HOUSE o.p.s. terénní 

pracovnice. Program SDP OPEN HOUSE pracoval s uživateli návykových látek a jejich blízkými. 

Věnoval se důsledné výměně injekčního materiálu, sociálnímu poradenství v oblasti užívání 

drog, zdraví, bydlení, práce nebo finančních potíží, také prevenci pro školy, DD nebo širokou 

veřejnost. Nově pak program zavedl možnost testování na onemocnění HIV, hepatitidy typu 

B a C a syfilis.  

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

určena lidem ve věku od 65 let s trvalým pobytem ve Vrbně a jeho místních částech. Za jednu 

jízdu po městě zaplatil senior patnáct korun, doprovázející osoba jela zdarma. Senior taxi bylo 

dotovanou službou města a lidé ji mohli zpočátku fungování využít šestkrát za měsíc, od října 

2019 až desetkrát za měsíc. Vozidlo jezdilo pouze po Vrbně a v jeho místních částech. Formou 

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



zajišťovala. Zastupitelé na zajištění senior taxi schválili z rozpočtu města na rok 2020 částku 

ve výši 300 tisíc korun. V roce 2020 bylo provedeno celkem 6634 jízd, na fakturách bylo 

zaplaceno celkem 262 670 Kč.  

 
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ – příloha 2-2) 

Pro město Vrbno pod Pradědem zajišťovala obecně prospěšná společnost HELP-IN 

pečovatelskou službu i dluhové poradenství. První červencový den vstoupil v platnost a byl 

spuštěn dvouletý program zaměřený na sociální poradenství. Ten navazoval na tříletý 

program nazvaný Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku, který pomohl desítkám lidí při 

hledání zaměstnání nebo při hrozící ztrátě bydlení. Nový program navazoval na předchozí  

s drobnou změnou - prevence ztráty bydlení nahradila takzvaná dluhová prevence.   

Nový domov pro seniory, o kterém se jednalo předešlé 3 roky, ve městě stát nebude. 

Potenciální investor, společnost Senior domy Pohoda, stále s vedením nekomunikuje, proto 

zastupitelé na prosincovém jednání v roce 2019 schválili výpověď smluv, které byly uzavřeny 

mezi městem a společnosti Senior domy Pohoda. Problémem k dalšímu řešení zůstaly 

pozemky, které investor pro stavbu DPS získal v čase, kdy hledal finanční zdroje pro realizaci 

stavby.  

Významnou změnou u stávajícího Domova pro seniory v Mnichově byl převod budovy, ve 

které jsou sociální služby pro seniory poskytovány, z majetku Kongregace Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského do majetku města Vrbna pod Pradědem.  

Rada města jmenovala v lednu do funkce ředitelky Domova pro seniory Vrbno v Mnichově 

Kristínu Strouhalovou, která byla doposud pověřena řízením této organizace. 



Společnost Dussmann, s.r.o., která na základě smlouvy zajišťovala celodenní stravování všech 

klientů domova pro seniory, vypověděla v lednu zcela nečekaně a s krátkou výpovědní lhůtou 

smlouvu. Radní města museli ve velmi krátké době schválit provoz kuchyně pod hlavičkou 

DPS, musely se vytvořit všechny potřebné směrnice, projít hygienickou kontrolou a doplnit 

vybavení kuchyně. Domov převzal většinu stávajících zaměstnanců kuchyně a nový tým 

doplnil o další odborníky. Na místo vedoucího stravovacího provozu nastoupil pan Antonín 

Klíčník. Postupně zavedené změny vedly k celkovému zkvalitnění stravovacích služeb.  

Domov se zapojil do soutěže o Nejlepší kuchařku/ kuchaře roku 2020 ve společném 

stravování. Pořadatelem soutěže byla Asociace kuchařů a cukrářů ČR ve spolupráci s Makro 

akademií v Praze. V konkurenci 130 soutěžících se pan Antonín Klíčník v kategorii nejlepší 

pokrm pro seniory 70+ s mottem: “Česká klasika chutně, zdravě a sezónně” umístil na 4. místě.  

Celková kapacita služby je dlouhodobě 72 uživatelů.  

Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému Vládou ČR v době pandemie a vzhledem k výskytu 

onemocnění v zařízení, byla spousta akcí zrušena. Samotný chod domova se na několik týdnu 

uzavřel úplně pro veřejnost, nebyly povoleny žádné návštěvy a ani senioři nesměli mimo areál 

domova.  

Pro rok 2020 hospodařil domov pro seniory s částkou 34,4 mil Kč. Celkové náklady na provoz 

domova v roce 2020 činil 34 417 657,23 Kč 

Příspěvky a příjmy za poslední čtyři roky 

Rok Zřizovatel Státní dotace DPS Vrbno p. P. Celkem 

2017 2 700 000 Kč 6 997 000 Kč 14 440 427 Kč 24 137 427 Kč 

2018 2 900 000 Kč 10 196 000 Kč 14 352 758 Kč 27 448 758 Kč 

2019 3 000 000 Kč 12 086 000 Kč 14 625 127 Kč 29 711 127 Kč 

2020 3 137 527 Kč 15 272 285 Kč 16 007 845 Kč 34 417 657 Kč 

Rok 2020 byl náročný pro zaměstnance, ale i samotné klienty domova pro seniory. Snahu  

o zvládnutí náročné a stále se měnící situace ohledně pandemie covid-19 organizace 

překonala natolik dobře, že ji město ocenilo za mimořádné občanské aktivity pro rozvoj 

města. Domov pro seniory převzal poděkování rady města, pamětní minci a děkovný list 

starosty města celému kolektivu zaměstnanců DPS za aktivní činnost a péči o seniory v době 

pandemie Covid19. (Zdroj: Výroční zpráva DpS 2020 – příloha 2-6)  

Během roku v omezeném režimu působila Skupina aktivních seniorů, pod vedením Boženy 

Staré. Když to pandemická situace dovolila, scházeli se senioři v bezbariérové klubovně  

v Domě s pečovatelskou službou na Husově ulici, kde hráli různé hry, vzdělávali se či cestovali.  

Zajistit obyvatelům města a mikroregionu dostupnou zdravotní péči, to byl cíl přestavby 

nevyužívaných bývalých jeslí na Jesenické ulici na objekt ordinací. Na přelomu roku 2019 a 



2020 dokončili stavbaři práce. V objektu byly vytvořeny 4 ordinace, jednu bude využívat 

pediatr, ty další budou sloužit pro jiné obory. (Zdroj: Zpravodaj města 1/2020) 

V úterý 29. září byly ve městě za účasti zástupců všech zainteresovaných institucí oficiálně 

předány do provozu čtyři lékařské ordinace. Svou ordinaci zde měl dětský lékař, gynekolog a 

stomatolog. Personální zajištění stomatologické ordinace bylo nadmíru složité, nakonec se 

díky řediteli krnovské nemocnice podařilo najít novou posilu - Mgr. Irinu Geybukh.  

Praktická lékařka MUDr. Vlasta Holajová ukončila praxi k 31. prosinci 2019.  

Ve městě v roce 2020 působilo 5 praktických lékařů, z toho 2 pro děti a dorost, 2 zubaři a 

1 gynekolog a 1 dojížděl 1x za týden. Ostatní odborní lékaři přijížděli ve stanové dny. V případě 

neodkladné lékařské pomoci fungovala zdravotnická záchranná služba, která převážela 

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

pouze o víkendech a svátcích, a to vždy od 8 do 12 hodin dle rozpisu služeb. Kde se v době 

potřeby nacházel lékař, zjistil pacient na centrálním telefonním čísle. 

Příloha 2-7: Seznam lékařů a zdravotnických zařízení. 

Od pátku 20. 3. 2020 omezilo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov počet lůžek ambulancí. 

Uzavřelo ortopedické a rehabilitační oddělení, mnoho pacientů se nedostalo na plánovanou 

operaci a ti, kde byla hospitalizace nutná, byli přeloženi na chirurgické oddělení. Pacienti z 

plicního oddělení byli přeložení na interní oddělení. Uzavřené byly také rehabilitační, 

logopedická, cévní, proktologická, ARO předoperační, nutriční, mamologická a kožní 

ambulance. Ostatní pracovali v omezeném režimu.  

2.3 Bezpečnost ve městě a okolí 

Podle údajů Policejního prezidia ČR bylo v Moravskoslezském kraji během roku 2020 

spácháno 19 635 registrovaných trestných činů, což bylo o 17,8 % méně než před rokem. 

Objasněno bylo 10 719 skutků a objasněnost tak dosáhla 54,6 %, přičteme-li 997 dodatečně 

objasněných trestných činů, pak objasněnost činila 64,7 %. Všech 13 vražd spáchaných na 

území kraje v roce 2020 bylo objasněno, přičemž pět jich bylo spácháno recidivisty a šest pod 

vlivem alkoholu.  

Z hlediska podrobnějšího územního členění bylo nejvíce trestných činů spácháno v okresech 

Ostrava-město a Karviná. V těchto dvou okresech bylo spácháno více než 60 % všech trestných 

činů v Moravskoslezském kraji. Nejvyšší objasněnost trestných činů dosáhla policie v okresech 

Bruntál (67,3 %) a Nový Jičín (66,1), naopak nejnižší v okrese Ostrava-město (47,8 %) – viz 

příloha 2-7 Kriminalita v roce 2020 v Moravskoslezském kraji. 

Ze statistických údajů vyplývá, že v roce 2020 poklesla dopravní nehodovost v rámci celé ČR, 

Moravskoslezského kraje i jednotlivých okresů. V rámci Krajského ředitelství policie MSK bylo 

v loňském roce oznámeno, prošetřeno a prověřeno 9.197 dopravních nehod, což je o 1.053 

méně než v roce 2019. Na snížení nehodovosti se podílelo vyhlášení nouzového stavu a s tím 

související omezení volného pohybu a cestování. V souvislosti s dopravní nehodovostí zemřelo 

38 osob, těžká zranění utrpělo 154 lidí a lehké zranění mělo 1.849 účastníků silničního 



provozu. Nejvíce lidí zemřelo v okrese Frýdek-Místek (14), okres Bruntál zaznamenal 5 úmrtí. 

Mezi nejohroženější účastníky silničního provozu patřili chodci, cyklisté a motocyklisté.  

Nejtragičtější nehoda na Bruntálsku se stala 3. února odpoledne na silnici v katastru obce 

Oborná, kde se srazila dvě osobní auta. Při nehodě byly dvě osoby usmrceny a další tři lidé 

utrpěli lehčí zranění. Celkem se na Bruntálsku bouralo 907krát. Policisté prošetřovali na 

Bruntálsku 15 kolizí s chodci, 37 s cyklisty a 46 s motocyklisty.  

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

zlepšení situace v majetkové a násilné trestné činnosti a v oblasti  veřejného pořádku na území 

města. 

V roce 2020 vykonávalo pracovní činnost v Jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDH) ve 

Vrbně pod Pradědem celkem 25 členů. Všichni prochází každoročně řadou povinných školení, 

výcviků a jednou za dva roky zdravotnickou prohlídkou praktického/ odborného lékaře. 

Letošní rok přinesl značné omezení jak při teoretickém, tak praktickém výcviku kvůli výskytu 

onemocnění SARS-CoV2.  

V roce 2020 vyjížděla jednotka SDH Vrbno pod Pradědem k 163 mimořádným událostem. 

Jednalo se o různorodou činnost. Největší počet zásahů tradičně tvořily technické pomoci. U 

požárů zasahovala jednotka celkem 22 krát. Jednalo se o požáry lesních porostů, nízkých 

budov a také komínů bytových domů. Další část zásahů tvořily úniky nebezpečných látek, 

záchrana osob či zvířat z výšek či hloubek a ostatní zásahy. 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet členů 27 29 27 25 25 

Celkový počet zásahů 93 136 118 161 163 

* Požáry 14 9 13 17 22 

* Dopravní nehody 11 13 20 16 19 

* Únik nebezpečných látek - 3 4 2 5 

* Technická pomoc 59 93 64 113 97 

* Ostatní 9 7 15 9 18 

* Planý poplach - 2 2 4 2 

(Zdroj: hasici-vrbnopp.cz) 

2.4 Městský hřbitov a pohřebnictví 

V průběhu roku byla doplňována databáze hrobových míst s fotodokumentací, přeměřovala 

se jednotlivá hrobová místa a doplňovala se mapa.  

Byla provedena pravidelná údržba a opravy významného hrobu Grohmannů, márnice, 

kapličky a odstraňovala se stará a nevzhledné hrobové místa. Bylo zrušeno cca 55 hrobových 

zařízení (převážně rámy, obruby a nevzhledná případně nebezpečná hrobová zařízení). U 

významných hrobů Grohmannů se podařilo dohledat i řadu předmětů a křížů, které se 



úpravou a drobným restaurováním podařilo vrátit na původní místo. Provedla se údržba 

válečného hrobu s novou květinou vazbou.   

Byla provedena oprava střechy na místní márnici, která se nachází ve spodní části hřbitova. 

Protože se jedná o kulturní památku, byla snaha šetrně a vkusně doladit i barvu střechy tak, 

aby ladila s odstínem hřbitovní zdi.  

Správa hřbitova začala společně s mentorem s opravou kapličky “pod Lipou”, která vykazovala 

značné defekty a zub času. Původní záměr byl opravit střechu a dodat původní sousoší do 

kapličky. Po obnažení střechy bylo zjištěno, že dřevěné krovy jsou znehodnoceny (kůrovcem) 

a novou krytinu by na kapličku nebylo možno položit. Střecha byla navržena ve stylu a odstínu 

smuteční sítě tak, aby ladila v celkovém konceptu se smuteční síní. U kapličky z důvodu 

vlhkosti byl upraven terén. Správa hřbitova pod střechu kapličky uložila poselství pro příští 

generace (příloha 2-9 poselství starosty města příštím generacím; foto 2-1 starý a nový vzhled 

kapličky).  

Byla navázána spolupráce s kameníky a dohodly se podmínky a řád prací na hřbitově (opravy 

náhrobků, sekání písma, vybudování nových náhrobků atd.). Údržbou prošly komunikace, 

čistily se odpadní jímky, vysazovaly se okrasné květiny, prováděla se údržba zeleně a stromů, 

upravoval se živý plot a jiné dle momentálních potřeb.  

Pro lepší ostrahu před vandalismem byl hřbitov monitorován kamerou.   

V únoru roku 2020 byla do smuteční síně zakoupena nová TV, a to z důvodu podnětů občanů, 

na prezentaci videí a fotek při smutečním rozloučení.  

Koordinátorem pohřebních činností byl Petr Čuj.  

V září roku 2019 bylo zkolaudováno kolumbárium, v říjnu 2020 se dle architekta navrhla a 

instalovala nová cedule “kolumbárium”.  

Příjmy v hlavní činnosti za rok 2020 byly ve výši 378 779 Kč.  
(Zdroj: webová stránka města Vrbna pod Pradědem, Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem – příloha 2-2) 

 

3 Politický a veřejný život 

V lednu 2020 se poprvé sešla na radnici pracovní skupina ustavená pro přípravu proměny 

centra města. Zastoupení v ni byli jak zastupitelé, tak třeba stavaři a další podnikatelé, 

výtvarník, ale i řadoví občané. Do Vrbna přijela na schůzku také architektka Denisa Barvíková, 

která připravila prvotní návrh změn počítající s proměnou ploch od okružní křižovatky až dále 

po “kolonádu”. Pracovní skupina se v první fázi shodla na několika úkolech: zvážit prodloužení 

železnice do centra, zjistit možnosti vzniku nového parkoviště za Albertem.  

 

 

 

 

 

 



V roce 2020 proběhly dvoje volby, do Senátu a do zastupitelstev krajů.  

 

Ve volbách do zastupitelstev krajů zvítězilo většinově ANO. Jen ve Středočeském kraji hnutí 

STAN, Královehradeckém koalice ODS (občanská demokratická strana) + STAN (starostové a 

nezávislí) + VČ (východočeši) a v Libereckém kraji SLK (Starostové pro Liberecký kraj)   

 

Ve volbách do zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaných ve dnech 2. a 3. 10. 2020, 

byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny celkové výsledky 

voleb v kraji. Počet volebních okrsků 1 305 (viz příloha 3-1: Volby do zastupitelstva MSK). 

 

 



   

Už po prvním víkendovém jednání 4. října se při koaličním vyjednávání volební strany dohodly, 

že hejtmanem kraje zůstává Ivo Vondrák. V 65členném zastupitelstvu Moravskoslezského 

kraje obsadilo 24 křesel ANO 2011, deset křesel Koalice ODS a TOP 09, devět křesel Česká 

pirátská strana, sedm křesel KDU-ČSL, šest křesel SPD, pět křesel KDU-ČSL a čtyři křesla KSČM.  

Ve Vrbně využilo svého práva volit 27,23 procenta oprávněných voličů. V našem městě 

výrazně zvítězilo ANO 2011, které volilo 44,8 procenta voličů. Podobný výsledek byl také  

v ostatních obcích Vrbenska.  

Tabulka stran získaných ve volbách více než 5 procent v jednotlivých městech: 

Vrbno pod Pradědem: 

1.  ANO 2011 - 44,79 %    4. – 5.  SPD - 8,85 % 

2.  Koalice ODS a TOP 09 - 10,31 %  4.-5.  KSČM - 8,85 % 

3.  Česká pirátská strana - 8,94 %  6.  ČSSD - 7,13 % 

Karlovice: 

1.  ANO 2011 - 39,13 %    4.  Starostové pro kraj - 7,82 % 

2.  Koalice ODS a TOP 09 - 10 %   5. Česká pirátská strana - 6,08 % 

3.  SPD - 9,13 %     6.  KSČM - 5,21 %  

Karlova Studánka 

1. ANO 2011 - 31,81 %    4. KDU-ČSL – 13,63 % 

2. Česká pirátská strana - 18,18 % 

3.  Koalice ODS a TOP 09 - 18,18 % 

Ludvíkov: 

1. ANO 2011 - 29,8 %    4.-5. SDP - 11,53 % 

2. Česká pirátská strana - 19,23 %  4.-5.  Koalice ODS a TOP 09 - 11,53 % 

3. KSČM - 12,5 % 



Široká Niva: 

1.  Ano2011 - 37,85 % 

2. Česká pirátská strana - 20,71 % 

3.-4. SPD - 10 % 

3.-4. ČSSD - 10 % 

5. Koalice STAN, Zelení a nezávislí - 6,42 % 

3.1 Činnost městského zastupitelstva, rady a jejich orgánů  

Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem má celkem 21 členů a v roce 2020 se  sešlo 4x. 

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Usnesení a zápisy Zastupitelstva města Vrbna pod 

Pradědem – viz příloha 3-2 byla zveřejňována po dobu 15 dní na úřední desce Městského 

úřadu  Vrbno pod Pradědem a také na oficiálních stránkách města.  

Složení zastupitelstva města 

pro roky 2018-2022 Květa Kubíčková (ANO 2011) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K nejdůležitějším bodům 8. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, které se 

sešlo ve středu 11. prosince 2019, patřil návrh rozpočtu města na rok 2020. Návrh přednesla 

vedoucí finančního odboru města Bc. Marcela Vosáhlová. Nikdo k návrhu nevznesl zásadní 

připomínky a pro jeho schválení hlasovalo 14 z 16 přítomných zastupitelů. 

Podle schváleného rozpočtu budou: 

 příjmy města v roce 2019 činit 126.638.790 Kč, 

 výdaje pak 143.046.570 Kč. 

 



Zastupitelstvo města schválilo cenu pro vodné a stočné na období od 1. 1. do 31. 12. 2020:  

Cena za 1m3 bez DPH vč. 15 % DPH 

Vodné  23,54 Kč 27,07 Kč 

Stočné  29,37 Kč 33,78 Kč 

Zastupitelstvo města na 9. zasedání rozhodlo mimo jiné o: 

 nesouhlasu se zřízením městské policie ve městě, místo toho uložila radě města 

každoročně v návrhu rozpočtu vyčlenit finanční prostředky na rozšíření kamerového 

systému, 

 vyhlásilo záměr na prodej několika nemovitostí - (části) pozemků  

 koupi budovy domova pro seniory a okolních pozemků od Kongregace Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského za kupní cenu 6 800 000 Kč 

Zastupitelstvo města vydalo na svém jednání v květnu novou Obecně závaznou vyhlášku 

1/2020, která reguluje použití zábavné pyrotechniky. Její používání bylo na území města a 

místních částech zakázáno. Výjimka byla pouze na noc z 31. prosince (od 16 hodin) na 1. ledna 

(do 2. hod.). O další výjimky bylo možné žádat, rozhodovala o nich Rada města.  

Zastupitelstvo města na 10. zasedání udělilo CENU MĚSTA paní Grygarové Věře za 

dlouholetou činnost ve Spolku Osoby zdravotně postižené Vrbno pod Pradědem a panu 

Tomečkovi Lubomíru za celoživotní práci s mládeží a přípravu foto-výstav. Ocenění získali 

finanční dar ve výši 2.500 Kč.  

Na 12. zasedání Zastupitelstva města rozhodli zastupitelé o zrušení usnesení  

č. 0291/ZM/11/2020 ze dne 23. 9. 2020, kterým byl vyhlášen záměr na prodej areálu DOMA 

v Mnichově, zastupitelstvo nyní ukládá majetkoprávnímu oddělení zajistit demolici z vlastních 

zdrojů.  

Seznam členů výborů: 

Finanční výbor     Kontrolní výbor 

Předseda: Pavel KAMENSKÝ    Předsedkyně: Hana JANKŮ 

Členové výboru:     Členové výboru: 

Ludmila KNÁPKOVÁ     Pavlína LESNIAKOVÁ 

Dana MAGDÁLKOVÁ     Ing. Kamil POŘÍZKA 

Ing. Ivana NOVOTNÁ     Bc. Vít PREČAN 

Bc. Romana VAŠKOVÁ     Jiří STRNAD 

Majetkový výbor     Osadní výbor Mnichov 

Předsedkyně: Květa KUBÍČKOVÁ   Předseda: Antonín BŘENEK 

Členové výboru:     Členové výboru: 

Alena DIVIŠOVÁ     Martin PLEVA 

Jan RICHTER      René DARMOVZAL 

Josef DUDÍK      Nikola VÁCLAVÍKOVÁ 

Ing. Jitka KRÄTSCHMEROVÁ    Vladimíra BURDOVÁ 

       Marek VÁCLAVÍK 



       Zdeněk HOLUB 

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

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

úřadu Vrbna pod Pradědem, který měl poradní hlas. Příloha 3-3 Jednotlivá usnesení Rady 

města.   

Složení Rady města:  

pro rok 2018-2022 Květa Kubíčková (ANO 2011) 

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

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

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

Seznam členů komisí: 

Kulturní komise     Komise likvidační 

Předseda komise: Mgr. Jan VAVŘÍK   Předsedkyně: Dana MAGDÁLKOVÁ 

Členové komise:     Členové komise: 

David Valach      Mgr. Zdeněk BÁRTEK 

Sára JÄGERMANOVÁ     Antonín KLÍČNÍK 

František LANGER 

Karel MICHALUS 

Komise prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku 

Předseda komise: Rudolf KUDELA 

Členové komise: 

Jaroslav KLIMEŠ 

Martin KOVÁŘ 

Alena MARTÍNKOVÁ 

Květoslav ZBOŘIL 

Komise pro rozvoj cestovního ruchu   Komise přestupková 

Předsedkyně komise: Lenka BEDNAŘÍKOVÁ  Předsedkyně: Martina SAKALOVÁ 

Členové komise:     Členové komise: 

Mgr. Alena KIEDROŇOVÁ    Mgr. Monika JANKŮ 

Ludmila KNÁPKOVÁ     Zdeněk TROJAN 

Ing. Leopold KOLÁŘ      

Jaroslav POSPÍŠIL      

Dušan ZAPALAČ 

Komise sportovní     Komise strategického rozvoje města 

Předseda komise: Vlastimil MLYNÁŘ   Předseda: Jiří STRNAD 

Členové komise:     Členové komise: 

René DARMOVZAL     Antonín BŘENEK 



Kamil MARTÍNEK     Markéta KAMENSKÁ  

Alena MLYNÁŘOVÁ     Ing. Helena KUDELOVÁ  

Dušan PECHAL      Robert SIKORA 

Zdenek RYBÁR 

Lenka SLAVÍKOVÁ 

Komise výstavby     Komise životního prostředí 

Předseda komise: Ing. Jaroslav MARTÍNEK  Předsedkyně: Ing. Helena KUDELOVÁ 

Členové komise:     Členové komise: 

Ing. Jan HVORECKÝ     Petr GUT 

Ladislav KOVÁČ     Helena RUSKOVÁ 

Jakub MIKLÁŠ      Patrik LOCKU 

Ing. David ONDRA     Jan ZAORAL 

3.2 Hospodaření města – rozpočet obce, investice, státní 

dotace 

Město Vrbno v závěru roku 2019 disponovalo na bankovních účtech 45 miliony korun volných 

prostředků a zbývalo splatit dva úvěry na revitalizaci bytových domů a náměstí ve výši 13 

milionů korun. Zastupitelé na pracovním jednání v prosinci rozhodli o využití volných 

prostředků, aby město mohlo naplnit část ze svých prioritních záměrů. Většina souhlasila  

s využitím 18 milionů korun, jimiž se posiluje část příjmů města do roviny výdajů, tedy na 145 

milionů korun.  

Pro rok 2020 byl na 8. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 11. 12. 2019 

schválen rozpočet ve výši 126.638,79 tisíc korun na straně příjmů, 143.046,57 tisíc korun na 

straně výdajů, celkem včetně financování 16.407,77 tisíc korun.  

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

2020 na straně příjmů 148.406,85 tis. Kč, na straně výdajů 179.301 tis. Kč, financování 

30.894,15 tis. Kč.  

 
(Zdroj: výroční zpráva MěÚ Vrbno) 



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

nedaňových příjmů. Byly tvořeny zejména místními poplatky za provoz  systému 

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

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

a dále odvody za odnětí půdy  ze zemědělského půdního fondu a poplatky za odnětí pozemků 

plnění funkcí lesa  a správní poplatky.  

Od ledna 2019 stoupl poplatek za komunální odpad o 60 korun na občana. Nově tedy 

poplatek činil 550 Kč/osoba/rok. K 31. 12. 2020 bylo vybráno na tomto místním poplatku 

2.939.150 Kč. Nedoplatky činily  1.313.966 Kč. Nedoplatky se vztahují k období 2009-2020.  

Poplatek za psa zůstal stejný jako v roce předešlém, částka byla stanovena na 200 Kč, za 

každého dalšího psa pak 500 Kč. K 31. 12. 2020 bylo vybráno za poplatky ze psů 121.033 Kč. 

Nedoplatky po splatnosti činí 22.122 Kč.  

K 31. 12. 2020 bylo za pronájem pozemků ve vlastnictví města 370.095,79 Kč.  Nedoplatky po 

splatnosti činily 24.782 Kč.  

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

ve znění pozdějších předpisů. K 31. 12. 2020 bylo vybráno za přestupky a pořádkové pokuty 

25.223 Kč. Nedoplatky za období 2010 - 2020 činily 197.654 Kč. 

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

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

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

základního školství apod. Kapitálovými výdaji jsou  myšleny investice do dlouhodobého 

majetku.  

V roce 2020 získalo město dotace v celkové výši 37.024.731,44 Kč. Byly  přijaty dotace na 

Covid jak pro město, tak pro Domov pro seniory, pro mateřskou školu Jesenickou, na výkon 

sociální práce, na obnovu lesa, na činnost sboru dobrovolných hasičů, na činnost v oblasti 

turismu aj. 

 

 



 

(zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno, rok 2020) 

Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem na svém zasedání konaném dne 11. prosince 

rozhodlo o vyhlášení dotačních programů na rok 2020. Jednalo se o Program I. - Podpora 

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

a společenských akcí (dotace na akce). Pro program činnosti spolků a občanských sdružení 

byla v rozpočtu města vyčleněna částka 150.000 Kč a pro program Podpory kulturních a 

společenských akcí částka 350.000 Kč. (Zdroj: Zpravodaj 1/2020). 

V květnu bylo rozhodnuto, že vlivem situace kolem Covid-19 budou dotace pro letošní roky 

pozastaveny.  

V rozpočtu města Vrbna na rok 2020 byla podruhé zahrnuta kapitola takzvaného 

participativního rozpočtu a podobně jako vloni zastupitelé schválili částku 300 tisíc korun. 

Kvůli situaci kolem Covid-19 byl pro rok 2020 participační rozpočet odložen.   



3.3 Majetek města 

Nakládání s majetkem města zajišťuje odbor správy majetku města, který připravuje podklady 

pro jednání rady a zastupitelstva města. Realizuje koupě, prodeje a pronájmy pozemků, 

zřizování věcných břemen a uzavírání dohod o omezení užívání nemovitostí. Dále zajišťoval 

smlouvy o pronájmu bytů a nebytových prostor. Odbor správy majetku města vykonává v 

oblasti správy budov dozorovou a kontrolní činnost. 

K 31. 12. 2020 vlastnilo město 482 bytů ve 44 domech. Z tohoto počtu bylo již  fakticky 

zprivatizováno 16 bytů - k těmto bytům byly uzavřeny smlouvy  o smlouvě budoucí kupní. 

Jednalo se o půdní nástavbu Krejčího 487/488. Ve třech domech vzniklo společenství vlastníků 

jednotek, jehož je Město členem - Ve Svahu 424, 427 a 430.  

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

jednalo o 18 bytů. Na tyto byty čekalo v pořadníku 8 uchazečů z Vrbna pod Pradědem a  

7 uchazečů bydlících mimo Vrbno.  

Nájemné se s účinností od 1. 1. 2020 zvýšilo na 36 Kč/m2 (předchozí částka činila 31,59 

Kč/m2). O zvýšení nájemného pro rok 2020 v městských bytech rozhodlo zastupitelstvo města 

svým usnesením ze dne 19. 6. 2019.  

V roce 2020 bylo provedeno 7 kompletních rekonstrukcí městských bytů a několik oprav.  

Placení nájmů a stav vymáhání dluhů - stav pohledávek k 31. 12. 2020 byl 3.715.991,64 Kč.  

 

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

kteří nechtějí čekat několik let, až vystoupají v pořadníku čekatelů na první příčku. Byt se 

sníženou kvalitou na Nádraží ulici si zájemci mohli opravit sami na své náklady.  

Na začátku roku 2020 rozhodli Radní o vyhlášení záměru na pronájem tří bytů, které prošly 

rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí a kde je v zájmu města, aby návratnost nákladů byla co 

nejdříve. Jednalo se o možnost ucházet se o tyto byty tzv. obálkovou metodou, kdy zájemci 

navrhují výši nájemného, které jsou ochotni hradit a které je vyšší než běžné nájemné v 

městských bytech. Zájem veřejností byl překvapivě vysoký.    

Od 1. ledna 2020 vzrostla cena vodného a stočného. Vodné se zvýšilo na 27,07 Kč/m3  

(z původní ceny 22,05 Kč/m3) a stočné na 33,78 Kč/m3 (původně 27,97 Kč/m3). V součtu  

za vodné a stočné odběratelé zaplatili s DPH 60,85 Kč.  



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

nebo jejich částí. Za rok 2020 bylo celkově uzavřeno 69 smluv (kupní smlouvy, smlouvy  

o zřízení služebnosti, směnné smlouvy a smlouvy o smlouvách budoucích). 

V roce 2020 byly opět organizovány veřejně prospěšné práce. Zařazení pracovníci se podíleli 

na úklidu města a jeho přilehlých částí, např. zajištění průjezdných profilů komunikací v 

Železné a Mnichově, na úpravě vzrostlé zeleně na ulicích Sadová, Husova, Družstevní a nám. 

Sv. Michala, na stříhání a údržbě živých plotů, úklidu chodníků a komunikací. 

Hospodaření v lesích města Vrbna pod Pradědem 

V šestém roce platnosti lesního hospodářského plánu města Vrbna pod Pradědem  byly  

v lesích města provedeny následující těžební a pěstební zásahy: 

Těžební činnost 2017 2018 2019 2020 

Celková těžba dříví 2 109,64 m3 

 

2 343,40 m3 

 

2 634,32 m3 

 

3.554,29 m3 

Vyfakturováno 

(za prodej dřeva) 

1 300 681 Kč 1 013 181 Kč 747 876 Kč 1.086.073 Kč 

Průměrné zpeněžení  dřeva 626 Kč/m3 

 

432 Kč/m3 

 

828 Kč/m3 

 

306 Kč/m3 

Náklady na pěstební činnost (úklid klestu 2.174 m3, ožínání MLP – plošky 20,00  tis. ks, nátěr 

MLP proti okusu 26 tis. ks, prořezávka 2,39 ha, zalesňování  10,00 tis. ks, údržba LRS 0,75 km) 

dosáhly částky 463.766 Kč.  

Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo instalováno 8 ks feromonových lapačů. V roce 

2020 bylo vytěženo 2.160 m3 kůrovcového dříví. Stav lesa z hlediska výskytu kůrovce je 

hodnocen jako „kalamitní”.   

 

3.4 Městský úřad, příspěvkové a obchodní organizace zřízené 

městem 

3.4.1 Městský úřad 

Úřední hodiny pro veřejnost byly v pondělí a ve středu od 7:00 do 11:30 a od  13:00 do 17:00; 

v úterý, čtvrtek a pátek dle telefonické domluvy.  

 2015  2016  2017  2018 2019 2020 

Celkový počet zaměstnanců  26  28  28  29 29 29 

Počet žen  19  20  19  20 20 22 

Počet mužů  7  8  9  9 9 10 

 

 



Organizační struktura Městského úřadu Vrbno pod Pradědem k 31. 12. 2020 

 

Do funkce vedoucího majetkoprávního odboru byl v lednu 2020 ve výběrovém řízení vybrán 

Pavel Kopča, dosud pověřený jeho řízením.  

V květnu jmenovala Rada města na základě výběrového řízení do funkce vedoucí finančního 

odboru Městského úřadu Vrbno pod Pradědem Ing. Květoslavu Řezníčkovou.  

V říjnu 2020 zemřel dlouholetý pracovník městského úřadu pan Ivan Kačur. Ivan Kačur žil v 

místní části Železná, pocházel ze 4 bratrů, byl hudebně nadaný. Vystudoval Vojenskou 

akademií Antonína Zápotockého v Brně. Po absolutoriu pracoval na Slovensku v Martině. Po 

roce 1989 pracoval v LNH ve Vrbně pod Pradědem a stal se „porevolučním” posledním 

předsedou MěNV. Jeho úkolem bylo v tomto převratném období mimo jiné dovést obec ke 

komunálním volbám v listopadu 1990. Prvním starostou města se pak stal Ing. Zdeněk Babka. 

Ing. Ivan Kačur následně působil na radnici až do roku 2005 ve funkci tajemníka. Toto období 

ukončily vážné zdravotní problémy. Po rekonvalescenci přešel na určitou dobu na pozici 

referenta majetkoprávního odboru.  



3.4.2 Příspěvkové organizace města 

Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace  

Sídlo: Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem  

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem  

Jednatel společnosti: Mgr. Kristina Strouhalová 

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

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

zprostředkování kontaktu se společenským  prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

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

osobních záležitostí.  

Příloha 2-6 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření DPS za rok 2020.  

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

Sídlo: Jesenická 448, Vrbno pod Pradědem  

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem  

Jednatel společnosti: Pavlína Lesniaková  

Hlavní náplň činnosti: předškolní výchova  

Příloha 3-4 a 3-5: Hodnotící zprávy školy za školní roky 2019-2020 a 2020-2021.  

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál,  příspěvková organizace  

Sídlo: Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem  

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem  

Jednatel společnosti: Magdalena Nováková  

Hlavní náplň činnosti: předškolní výchova  

Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková  organizace  

Sídlo: Školní 477, Vrbno pod Pradědem  

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem  

Jednatel společnosti: Mgr. Zdeněk Bártek  

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

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

prostor.  

Příloha 3-6: Výroční zpráva základní školy za šk. Rok 2020-2021 

Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, příspěvková  organizace - ke dni  

1. 1. 2020 pod novým názvem Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno 

Sídlo: Ve Svahu 578, Vrbno pod Pradědem  

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem  

Jednatel společnosti: Ing. Pavla Müllerová 

Hlavní náplň činností: zabezpečuje plnění osvětových úkolů zaměřených na  rozvoj kultury ve 

městě a regionu, usiluje o rozvíjení kulturních potřeb a zájmů  jednotlivých věkových a 

sociálních skupin obyvatelstva, spolků, zájmových  sdružení, společenských organizací a 

jednotlivců, vydává a šíří periodický tisk  (název tisku SDRUŽENÍ OBCÍ VRBENSKA - Zpravodaj), 



uskutečňuje pravidelnou  a příležitostní vzdělávací a zájmovou činnost v kroužcích, klubech, 

souborech,  kurzech apod., vytváří podmínky k prevenci sociálně patologických jevů,  naplňuje 

funkce konzultačního a poradenského střediska pro celou oblast místní  kultury a amatérské 

činnosti, poskytuje veřejnosti informační služby z oboru své  činnosti, provozuje veřejný 

internet.  

V provozních prostorách Městské knihovny Vrbno organizace zajišťovala poskytování 

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

zákona.  

V provozních prostorách městského informačního centra zajišťovala poskytování turistických 

a informačních služeb, propagaci města a blízkého okolí.  

Příloha 3-7: Výroční zpráva o činnosti 2020. 

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: Bc. Miroslav Pella.  

Hlavní náplň činnosti: podnikání v oblasti  nakládání s odpady; údržba místních komunikací a 

silniční motorová doprava  nákladní; údržba veřejné zeleně; lesnictví a těžba dřeva; 

provozování vodovodů  a kanalizací; montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických 

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

Dozorčí rada: Zdeněk Trojan, Bc. Miroslav Doležel, René Darmovzal, Petr Slavkovský a Ing. 

Pavla Müllerová. 

Od pondělí 16. března 2020 společnost kvůli situaci kolem pandemie Covid-19 dočasně 

omezila své činnosti pouze na odvoz a likvidaci odpadů, provozování vodovodů a kanalizací, a 

to pouze na základě již uzavřených smluvních vztahů. Dále probíhaly činnosti pouze na 

odstraňování havárií, kalamitních stavů či jiných stavů ohrožujících zdraví nebo životy občanů.   

V roce 2020 koupily technické služby nový teleskopický nakladač značky JCB. Nakladač byl 

vybavený lžíci o objemu 2,2 kubíku a postupně byl doplněn o další přídavná vybavení a 

nástroje, jako je například paletovací vidlice, nebo jeřábový hák. Dále získaly dálkově řízený 

nosič nástaveb Robogreen, což se dá zjednodušeně popsat jako dálkově řízený křovinořez. 

Tento stroj by měl nahradit práci deseti mužů. Na konci roku 2020 bylo koupeno víceúčelové 

vozidlo, které nahradilo již technicky zastaralé a nevyhovující vozidlo Reform (v provozu od 

roku 1997).    

TEPLO VRBNO, s.r.o.  

Sídlo: Krejčího 487, Vrbno pod Pradědem  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

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

Jednatel společnosti: Ota Scholz  

Popis činnosti: Společnost provozuje 3 licencované kotelny (zdroje tepla). Dvě velké plynové 

kotelny s příkonem 1MW a více, jednu menší plynovou s příkonem do 0,3MW. Dále 5 tzv. 



malých domovních plynových kotelen. Společnost  je držitelem licencí na výrobu a rozvod 

tepelné energie, vydané Energetickým  regulačním úřadem.  

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

tepla se pohybuje ve výši zhruba 22 tis. GJ.  

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

Jedná se o plynové kotelny: Ve Svahu č. p. 580 (2,750 MW), Husova č. p.  469 (1,000 MW) a 

nám. Sv. Michala č. p. 560 (3,120 MW). Dále jedna uhelná  kotelna na ul. Družstevní č. p. 591 

(0,1800MW). Teplo je z nich rozváděno po  městě teplovody a rozvody teplé vody směrem k 

jednotlivým objektům.  

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

objektech, do kterých je dodávka uskutečňována. Jedná se o kotelny:  Husova č. p. 626, 

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

Mezi největší odběratele tepla patřily:  

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

pečovatelskou službou)  

 OSBD Krnov (bytový fond)  

 SVJ Vrbno pod Pradědem (bytový fond) 

Dozorčí rada: Karel Michalus, Jitka  Steinerová, Jan Jurik, Zdeněk Holub, Bc. Miroslav Kopecký.  

3.5 Propagace města 

Vrbno se představilo na veletrhu Go - Regiontour v Brně. Vrbenští se představili na 

prezentačním stánku Jeseníků pod garancí Moravskoslezského kraje. Pod záštitou MSK se 

Jeseníky představily také na veletrhu Slovakiatour v Bratislavě, na veletrhu v Praze a Ostravě.  

3.5.1 Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska 

Celý název: Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska, periodický tisk územně samosprávního celku 

Vydavatel: Město Vrbno pod Pradědem, IČ: 00296457  

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

v měsíci (náklad 1 140 ks)  

Redakce, administrativa: Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, se sídlem Ve 

Svahu 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem  

Odpovědný redaktor: Mgr. Alena Kiedroňová  

Grafické zpracování: Vladimír Ulip - WILLY, Vrbno pod Pradědem  

Tisk: Tiskárna Zubalík, Vrbno pod Pradědem  

Uzávěrka Zpravodaje byla 20. den každého měsíce  

Příspěvky nebyly honorovány  

Prodejci Zpravodaje ve městě:  

 Městský úřad, Nádražní 389 - pokladna  

 Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, Ve Svahu 578  

 Městská knihovna, Sadová 312  



 Turistické informační centrum Vrbno, ul. Jesenická 

 Čerpací stanice Oil Team  

 Sazka, noviny - Jana Olšovská, Nové doby, tržnice 

 Potraviny u Pradědu  

 GARIS novinový stánek u OC Albert  

 HRAČKY-PAPÍR pan Vondra, Nádražní ul.  

 HRUŠKA Šrámkovi, Myslivecká ul.  

 Potraviny Partner - Husova ul.  

Příloha 3-8: Zpravodaj obcí Vrbenska 1-12/2020 

4 Výstavba, rozvoj města, turistika a životní 

prostředí 

Z dřívějších let zůstaly projekty Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2017-2020, kde 

poslední žádost o platbu proběhla v roce 2020 a Letní příměstské tábory.  

Projekt Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2017-2020 se zaměřoval na realizaci 

aktivit v oblasti prevence ztráty bydlení, zaměstnanosti a multidisciplinárního přístupu k 

řešení rizikových situací účastníků. Projekt běžel celkem 3 roky. První účastníci projektu 

nastoupili do programu zaměstnanosti a prevence ztráty bydlení v červnu 2017.  

Programem Zaměstnanost prošlo 66 osob. Tréninková pracovní místa absolvovalo 48 osob. 

Většina účastníků byla dlouhodobě nezaměstnaná a bylo velkým úspěchem, že si dokázali 

vytvořit pracovní návyky a někteří pokračovali v práci i po skončení jejich účasti v projektu 

nebo si našli zaměstnání v průběhu vzdělávání. Se spoustou klientu byla poradkyně v kontaktu 

i po skončení, někteří vyhledávali její pomoc při dalším zaměstnání, či chodili s různými 

dokumenty, kterým třeba nerozuměli, aby se poradili. Z 66 klientů dále pokračovalo v nějaké 

formě práce 27 klientů, tj. 41 % klientů.  

Programem ztráty bydlení prošlo ke dni 30. 4. 2020 81 osob, z těchto osob bylo: 

15 reálně ohroženo ztrátou bydlení, 8 neztratilo díky programu bydlení, 4 našli bydlení, které 

předtím neměli, 4 začali splácet dluhy, které měli, 12 našlo zaměstnání, které předtím neměli, 

4 byli kombinací (neztratili bydlení, splácejí, našli práci), ostatním 34 byla poskytnutá 

individuální konzultace.  

Přehled financování: 

 celkové způsobilé výdaje  5.309.991,11 Kč 

 dotace 95 %   5.044.491,54 Kč 

 vlastní zdroje      265.499,57 Kč 

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

 

 



 

 
(Zdroj: Výroční zpráva města, rok 2020) 

 



Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020-2022 - projekt navazuje na dřívější 

projekt ohledně realizací aktivit v oblasti zaměstnanosti a dluhové problematiky. Cílem 

projektu je snížit míru sociálního vyloučení obyvatel Vrbenska, zvýšit zaměstnanost vybraných 

skupin obyvatel, zvýšit finanční gramotnost atd. 

Přehled financování: 

celkové způsobilé výdaje   7.845.467,50 Kč 

dotace     7.453.194,12 Kč 

vlastní zdroje       392.273,38 Kč 

Realizace projektu: červen 2020 - červen 2022 

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

výši 15 tis. € na zřízení FreeWifi připojení ve vybraných lokalitách veřejného prostranství: 

 prostranství u kruhového objezdu 

 skatepark 

 odpočívadlo u Rákosí 

 ordinace lékařů  

 nádraží 

Realizace: leden 2019 - květen 2020 

Do konce května 2020 byla v našem městě zprovozněna čtyři místa (nádraží, na prostranství 

u kruhového objezdu, u skateparku v Železné a na cyklo odpočívadle u Rákosí v Mnichově) 

připojení k internetu přes wi-fi.  

V poptávkovém řízení byla vybrána firma Dimense v.o.s., která zpracovala Projekt regenerace 

sídliště Vrbno pod Pradědem - Husova. Záměrem města byla rekonstrukce stávajících a 

stavba nových chodníků a zpevněných ploch, úprava a doplnění zeleně, úprava a rozšíření 

hřiště, úprava sportoviště, venkovní fitness, nahrazení a doplnění městského mobiliáře a 

úprava a doplnění veřejného osvětlení.  

Přehled zdrojů financování (bez DPH): 

celkové způsobilé výdaje   9.916.505,95 Kč 

dotace (49 %):    4.814.450,72 Kč 

vlastní zdroje města   5.102.055,23 Kč 

Realizace projektu: březen-září 2020. 

Málokterá stavba ve městě se těšila takové pozornosti veřejnosti jako revitalizace sídliště 

Husova, kdy mezi panelovými domy vyrostlo nádherně barevné, členité a ke hře podněcující 

dětské hřiště i s trampolínami v zemi, opodál víceúčelovým a workoutovým hřištěm i se stupni 

podobnými tribuně, spoustou laviček a dalším mobiliářem. Výběrové řízení na dodavatele 

stavby vyhrála společnost Kareta Bruntál. Staveniště bylo stavbařům předáno letos 31. března 

a původní termín dokončení byl stanoven na konec června. Vlivem nebývalé nepříznivého 

počasí byl posunut na konec srpna. Například v červnu bylo možno pokračovat na terénních 

úpravách jenom několik málo dnů. Náklady na realizaci projektu dosáhly bez DPH 8,2 milionů 

korun, s DPH pak kolem 12 milionů korun.  



Nové hřiště na Husově ulici bylo slavnostně otevřeno 3. září 2020 (foto . Během krátké doby 

se na hřišti objevily první poškození a tento devastační proces pokračoval, proto musela na 

areál dohlížela častěji policie. Koncem září přibyly v areálu piktogramy, které ukazovaly, jak by 

se na něm měli jeho uživatele chovat. Na dodržování řádu dohlížely také dvě kamery.  

Cílem projektu Zasaď strom ve městě Vrbno pod Pradědem je zvelebení veřejného prostoru 

ve městě prostřednictvím výsadby 48 ks stromů. Výsadba má probíhat za přítomnosti 

odborného dozoru a bude realizována v lokalitách kolem prostranství u supermarketu Albert, 

na Mnichovské návsi a na ulici Nádražní od workoutového hřiště k hasičské zbrojnici. 

Přehled financování: 

 předpokládaný rozpočet   283.500 Kč 

 dotace     250.000 Kč 

 vlastní zdroje        33.500 Kč 

Realizace projektu: jaro-podzim 2021 

Předpokládaná realizace: září 2020 - červen 2021  

Budování léta očekávané cyklostezky z Vrbna pod Pradědem do Karlovic Zadní Vsi začalo  

8. září předáním staveniště zhotoviteli, bruntálské firmě Kareta. Ta vyhrála ve výběrovém 

řízení s cenou 10.633.187,17 Kč. Společná cesta pro cyklisty a chodce nahradila stávající 

pouhou pěšinu. Začínala na rozcestí ulic Nádražní a Dělnická ve Vrbně pod Pradědem a její 

konec byl na hranici města se Zadní Vsi, místní části Karlovic. Nově navržená společná cesta 

pro chodce a cyklisty měla délku 1.620 metrů a šířku 3 metry a více méně kopírovala trasu 

silnice. Součástí stavby byly dvě odpočívadla s dřevěnými přístřešky dlážděné zámkovou 

dlažbou, v případě přístřešku v lese pak také parkovací stání, která budou sloužit převážně pro 

uživatele stezky.  

S příchodem zimy byly ukončeny práce na stavbě cyklostezky Vrbno - Karlovice. Pokračování 

prací se předpokládalo v roce 2021. Na konci roku byla zhotovená část trasy až po železniční 

trať, ale zatím bez asfaltového povrchu. Dále byly nachystány zpevněné plochy odpočívek pro 

cyklisty, parkovací místa ze zatravňovacích prvků, byl rozmístěn mobiliář a vsakovací objekt 

pro odvodnění.  

Přehled financování: 

 celkové náklady  13.157.596,48 Kč 

 dotace       8.779.402,98 Kč 

 vlastní zdroje města    4.378.193,50 Kč 

Naučná stezka Cesta (kolem) vody byla slavnostně otevřena 11. července 2020. Stezka byla 

dlouhá 6 km a měla 10 hlavních zastavení. Na některých zastaveních byly umístěny klasické 

naučné tabule, ty ale tvořily spíše malý základ pro různé hravé a interaktivní prvky, které na 

stezce najdete.  

Přehled financování: 

 celkové náklady  285.000 Kč 

 dotace MSK   150.000 Kč 

 vlastní zdroje města  105.000 Kč 



 dotace z obce Karlovice   20.000 Kč 

 dotace Povodí Odry, s.p.   10.000 Kč 

Pořízení cisternové automobilové stříkačky - město v květnu 2020 podalo žádost o dotaci na 

nákup nového vozidla CAS neboť stávající vozidlo CAS 24 Tatra 815 Terrno slouží v jednotce 

SDH Vrbno pod Pradědem jako “prvovýjezdový automobil” a tím je dáno jeho využití.  

Přehled financování: 

 předpokládaný rozpočet  7.000.000 Kč 

 dotace     2.500.000 Kč 

 vlastní zdroje    4.500.000 Kč 

Realizace v případě získání dotace: rok 2022 

PD Prodloužení sítě pěších tras a cyklotras Vrbno - Mnichov - záměrem je vybudovat podél 

vysoce frekventované komunikace sil II/445 (Vrbno, místní část Mnichov - Heřmanovice) 

společnou stezku pro pěší a cyklisty a podél III/44520 chodník. Stavba by navázala na stávající 

cyklotrasu podél Opavy a prodloužila tím stávající síť pěších tras a cyklotras města. Cílem 

předkládané žádosti je zpracování projektové dokumentace. 

Přehled financování: 

 předpokládaný rozpočet   400.000 Kč 

 dotace 55 %    220.000 Kč 

 vlastní zdroje    180.000 Kč 

Realizace projektu: leden 2021 - září 2022 

V rámci projektu Opravy části místní komunikace Husova ve Vrbně pod Pradědem byla 

opravena místní komunikace v délce 860 m, o celkové ploše 6518 m2, která vede hustě 

obydlenou zástavbou (panelové, bytové i rodinné domy). Stavba byla rozdělena do 3 úseků. 

Byla použita technologie recyklace za studena s následnou pokládkou dvou živičných vrstev. 

Přehled financování: 

 celkové výdaje:   5.910.329,89 Kč 

 dotace:    3.436.081,00 Kč   

 vlastní zdroje:   2.474.248,89 Kč 

Realizace projektu: březen - listopad 2020 

Cílem projektu Věcné prostředky pro JSDH - technika je nákup potřebného vybavení pro 

území dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí - orkány, větrné smrště, sněhové 

srážky a masivní námrazy. Výsledkem projektu bude nákup 6 ks radiostanice, 2 kusů 

motorových pil, přenosné elektrocentrály, nafukovacího záchranného stanu.  

Přehled financování: 

 předpokládaný rozpočet:  803.400 Kč 

 dotace 95 %:   763.230 Kč 

 vlastní zdroje:     40.170 Kč 

Realizace projektu: květen 2020 - červen 2021 



4.1. Rozvoj města 

S prvním pracovním dnem května začala další etapa opravy státní silnice II/451 na průtahu 

městem Vrbnem - ulice Nádražní. Dodavatelem prací byla firma Silnice Morava s.r.o. 

Rekonstrukce probíhala při celkové uzavírce. Pro rekonstrukci byla zvolena nová technologie, 

při které byla využita nanotechnologie. Do závěrečné obrusné vrstvy se přidal silikát a 

křemičitý prach, který měl zabraňovat oxidaci a ničení asfaltu.  

Pokládkou nových chodníků a parkovacích zálivů skončila rekonstrukce ulice Nádražní. Po 

opravě státní silnice v gesci Správy silnic Moravskoslezského kraje se jednalo o navazující 

investici tentokrát z rozpočtu města. Zakázku na úpravu chodníku na Nádražní ulici v úseku 

od lékárny po místní komunikaci Sadová získala místní firma Naděžda Klíčová. Nový chodník 

byl opět dlážděný, odstavný pás tvořily žulové kostky a žulové byly také krajníky. Celková délka 

opravy chodníku byla 285 metrů při šířce 1,75 metru. Celkové náklady na rekonstrukci byly 

vyčísleny na 2,5 milionu korun. Náklady uhradilo město, které s touto investicí ve svém 

rozpočtu počítalo.  

Po skončení opravy Nádražní ulice začala oprava ulice Husova - její spodní část. Zakázku ve 

výběrovém řízení vyhrála firma Strabag, cena oprav dosáhla necelých 5 milionů korun. V pátek 

23. října skončila celková oprava místní komunikace na Husově ulici. Práce byly zahájeny 24. 

srpna.   

Asfaltovou plochu na Jesenické pod mateřskou školou a zdravotním centrem získalo město 

do svého vlastnictví. Pozemek chtělo město  využít pro parkování osobních vozidel i autobusů 

a dopravní obsluhu ordinací a školky. 

Důkladnou rekonstrukci prošel městský bytový dům na Husově ulici 248. Stará fasáda byla 

odstraněna na základní cihlové zdivo a nahrazena novou, došlo k výměně střechy a opravě 

komínů.  

Kaplička pod smuteční síní v majetku města, ačkoliv není památkově chráněná, se 

rekonstruovala. Kaplička tady stávala léta, nenápadná a poničená, vykradená. Jako by byla k 

ničemu. Letos se však našli donátoři, kteří uhradili velkou část nákladu na opravu. Do kapličky 

se také instalovaly nové sošky svatých. Opravovala se stříška, pod kterou se současně uložilo 

poselství příštím generacím. Jednalo se o osobní poselství našeho starosty, pamětní mince, 

vydání vrbenských turistických průvodců, kompletní vydání Zpravodaje Sdružení obcí 

Vrbenska od lednového po listopadové číslo a další materiály (příloha 2-9, foto 2-1).  

Hned dvě petice občanů byly v závěru roku 2019 doručeny starostovi města a týkaly se 

připravované výstavby parkoviště pro 44 vozidel na ulici Palackého. Jedna byla proti stavbě, 

druhá ji podporuje. O investici se diskutovalo také na posledním zastupitelstvu, zejména s 

ohledem na bezpečí lidí v sídlištní zástavbě.   

Zástupci investora, Města Vrbno pod Pradědem, v říjnu 2020 předali staveniště budoucího 

parkoviště na Palackého dodavatelské firmě Naděžda Klíčová. Termín ukončení prací byl 

stanoven na 31. prosince. Parkování v sídlišti bylo svízelné už řadu let, proto každé nové místo 

k parkování se počítalo. Stavba začala v dolní části určené plochy a zahrnula také přeložku 



telekomukačního vedení v majetku soukromé firmy a kabel veřejného osvětlení, které 

spravovali městu technické služby.  

S koncem roku finišovaly práce na vybudování prvních patnácti míst.  

4.2 Turistika a životní prostředí, veřejná prostranství, čistota a 

vzhled obce 

Lázeňská obec Karlova Studánka oslavila 240 let své existence. Lidé začali tuto pustu horskou 

oblast dnešní Karlovy Studánky osídlovat v období od 12. do 16. století, přestože je ve zdejších 

krajích čekala obtížná obživa a časté přechody vojsk. Němečtí osadníci, kteří přicházeli za 

podpory přemyslovských panovníků, s sebou přinášeli nejrůznější řemeslný um. Většina z nich 

pracovala v rozvíjející se těžbě drahých kovů a následném zpracování rud.   

Bruntálský občan Riedel, který si roku 1778 koupelemi v léčivé kyselce vyléčil nohy, se zasloužil 

o to, že dobrá zpráva se donesla až k místodržícímu Řádu německých rytířů. Ten o léčivých 

účincích informoval řádového velmistra Maxmilina II. Františka, nejmladšího syna Marie 

Terezie. Maxmilián dal v roce 1780 podnět k prozkoumání pramene, kolem kterého začalo 

budování lázní. Pramen byl podle něho pojmenován “Maxmilián”.  

V roce 1803 byly lázně přejmenovány na Karlova Studánka - podle velmistra Řádu německých 

rytířů arcivévody Karla Ludvíka Jana, nejslavnějšího habsburského vojevůdce, jenž jako první 

evropský válečník dokázal porazit Napoleonovu armádu.  

Již od počátku osídlování zdejšího kraje museli místní lidé rok co rok vzdorovat nečekaným 

výkyvům počasí. Povodně, tuhá zima, suché léto, krupobití, vichřice, přemnožené myši či 

kobylky - tyto přírodní události rozhodovaly o tom, jak bude rok úrodný, zda bude dostatek 

obživy pro dobytek a místní obyvatele, jestli přežijí do příštího roku. Kraj čas od času postihlo 

i zemětřesení, mor či cholera. Přesto sem lidé přicházeli, zůstávali tu, žili, měli to tu rádi a 

přenechali nám dědictví, o které máme povinnost se postarat a zase předat dál generacím po 

nás. (Zdroj: Zpravodaj 12/2020) 

Dne 1. června znovu otevřelo Turistické informační centrum na ulici Jesenická, u pošty. 

Fungovalo tady po léta, nově jeho provoz, spojený též s půjčovnou kol a koloběžek, zajišťuje 

příspěvková organizace města - Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno.  

V místní části Mnichov 295 bylo otevřeno Hasičské minimuzeum. Nacházelo se v prostorách 

bývalé kovosběrny a založil jej velký nadšenec Pavel Hanák. Muzeum začalo vznikat již v roce 

2018 a stále se na něm pracuje a sbírky se neustále rozšiřují. Zájemci v minimuzeu najdou 

historii sdružení dobrovolných hasičů Dřevokombinátu, zejména jejich diplomy, výherní 

poháry a medaile. Mimo to jsou v muzeu vystavené různé historické předměty - náčiní hasičů 

od hadic, savic, proudnic až po hasičské stroje. Dva z nich byly úspěšně opraveny.   

4.3 Zemědělství, průmysl a ostatní služby ve městě 

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

Nachází se v údolí řeky Opavy, která na území města vzniká  soutokem řek Černá Opava a 



Střední Opava, do které vtéká také na území města  Bílá Opava. Katastrální území města Vrbno 

pod Pradědem je mnohem rozlehlejší  a patří k němu okolní svahy a také hornatina Hrubého 

Jeseníku v okolí Střední  Opavy, která zasahuje téměř až k nejvyššímu vrcholu Jeseníků - 

Praděd (1491 m  n. m.). Nejnižší polohy se nachází v okolí Opavy na jihovýchodě území v cca 

510  m n. m. V nejvyšších polohách území jsou udržovány trvalé travní porosty a  většina svahů 

je zalesněná. Lesní půda tvoří téměř 85 %.  

Největším producentem v oblasti zemědělské výroby byl ve městě  Pradědský lesní závod, 

a.s., jehož předmětem činností bylo poskytování  komplexních lesnických služeb v těžební a 

pěstební činnosti, nákup a prodej  dříví, doprava dříví, chov skotu a údržba krajiny, produkce 

sadebního materiálu  lesních dřevin, péče o veřejnou zeleň a poskytování ubytovacích služeb 

ve  vlastních ubytovacích zařízeních.  

Firma AGRO PRADĚD TOP s.r.o., sídlící na adrese Nádražní 599, zabezpečovala  prodej skotu 

a údržbu luk a pastvin. Firma obhospodařovala vlastní i pronajaté  pozemky. V živočišné 

výrobě se zaměřovala na chov skotu bez tržní produkce  mléka. Stěžejním programem byla 

údržba a sklizeň travních porostů v rámci  ochrany a údržby krajiny. Produkty dodávané na trh 

splňovaly kritéria certifikátu  BIO.  

Do zemědělské produkce se aktivně zapojovali i soukromě hospodařící zemědělci.  

V průmyslovém odvětví nedošlo v roce 2020 k žádné změně. Žádná firma  neohlásila úpadek, 

ani žádná nová firma nepřibyla (příloha 4-1: seznam firem  působících na území města).  

Největší zaměstnavatel ve městě, vrbenský závod Husqvarna Manufacturing CZ,  postupoval 

i v roce 2020 v investičním záměru, rozšiřování výrobních kapacit pro  nový produkt - 

robotickou sekačku trávy. V areálu závodu  pokračovala výstavba haly, firma stále nabírala 

nové pracovníky.  

V roce 2020 fungovala ve městě řada malých obchodů (potraviny, květinka,  drogerie, hračky 

a sport aj.), 2 supermarkety (Penny market a Albert) a několik  drobných podnikatelů a 

živnostníků pracujících ve službách (příloha 4-2: seznam  obchodů a služeb působících v roce 

2020).  

K 31. srpnu uzavřela Komerční banka svou pobočku ve městě. Ve Vrbně zůstal funkční jen 

automat umožňující také vklady hotovostí na účty.   

Od 1. října oznámila Česká spořitelna uzavření pokladny ve vrbenské pobočce. Ta se změnila 

na pobočku bezhotovostní. Nesnížil se počet zaměstnanců a rozsah péče o klienty ve všech 

ostatních oblastech. Pobočkový bankomat sloužil k výběrům hotovostí z účtu. Klienti, kteří 

potřebovali bankomat pro vklady, museli jet do Bruntálu nebo Jeseníku.  



5 Kultura, sport a školství  

Společenský život byl v roce 2020 značně omezen kvůli epidemii COVID 19. Dne 16. března 

vláda uzavřela školy, státní hranici, zavřela většinu obchodů i restaurace a další služby, 

knihovny, kulturní střediska, sportoviště. 

V květnu bylo rozhodnuto, že vlivem situace kolem Covid-19 budou dotace pro spolky a 

organizace pro letošní rok pozastaveny. Zástupci sportovních organizací byli požádání, aby 

vrátili část nevyčerpaných prostředků z dotací, když museli činnost v čase nouzového stavu a 

karantény přerušit.  

Letos se také neuskutečnily slavnosti “Vrbno se baví”, byly zrušeny i další velké události - Lesní 

slavnosti Lapků z Drakova, Dlouhá noc, Vánoční království a mnoho dalších akcí.   

5.1 Kulturní činnost 

V úterý 25. února prošel městem masopustní průvod masek. Tradiční akci připravila Mateřská 

škola Ve Svahu, která letos oslavila 40. let od svého založení. Pozvala k účasti také dětí z druhé 

mateřské školy, dětského domova, základní školy i širokou veřejnost. Před radnicí průvod 

přivítala a předala mu právo tropit po celý den ve městě taškařice místostarostka Iveta 

Pešatová.  

Poslední únorový den se konal již 23. městský ples (foto 5-1), tentokrát v rytmu i stylu 

rock´n´rollu. Zájem o něj byl nevídaný, večerem zněly skladby v podání kapely Marcela 

Woodmana. Ples připravilo společně s městem Kulturní, informační a vzdělávací centrum 

Vrbno.   

5.2 Sport a činnost sportovních oddílů a klubů 

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

nemovitostí. Sportovci je dosud užívali na základě smlouvy s městem, a to od roku 2003. Ani 

teď se pro sportovce nic nezměnilo, dále mohou areál využívat a také udržovat. Navíc se 

město zaručilo, že i nadále bude sloužit sportovcům a rozličným kulturním aktivitám. Město 

dotovalo činnost dvou pracovníků, kteří udržovali areál, a to do výše 100.000 Kč za rok.  

Dar byl na základě novely zákona č. 254/2016 Sb. osvobozen od daně z převodu. Město 

muselo nechat vypracovat znalecký posudek k ocenění nemovitosti kvůli zařazení do majetku 

města (zdroj: Zpravodaj města 1/2020 - příloha 3-8) 

Sportovní oddíly a kluby působící ve Vrbně i v roce 2020 fungovaly s finanční podporou města. 

Zastupitelé města na prosincovém jednání rozhodli o poskytnutí dotací, drželi se přitom 

doporučení sportovní komise (Sbor dobrovolných hasičů Vrbno p.p. získal částku 168.249 Kč, 

Základní škola Vrbno 125.070 Kč, ACS Drak 212.255 Kč, SK Vrbno 440.064 Kč a TJ Sokol 941.334 

Kč). Část prostředků byla vyhrazená také pro individuální žádosti jednotlivců. 

Klub sportovního tance Jesenicka z.s.ve Vrbně pod Pradědem působil ve městě již třetím 

rokem. Od počátku se snažil otevřít i kurz společenských tanců pro dospělé. V prvních dvou 



letech se mu to pro malý zájem nepodařilo, avšak letošní rok byl již úspěšný. Kurz běžel  

od ledna do února a byl ukončen ve stylu středoškolské závěrečné. Na kurzy chodilo 11 párů 

z Vrbna, Zlatých Hor a Karlovic. Kurzem provázela trenérka Hana Vitásková se svým 

asistentem Matiasem Kavickým.   

Ve Vrbně bylo v únoru a březnu v provozu umělé kluziště. Letos nebylo postaveno v blízkosti 

obchodního centra Penny, ale na bývalém kluzišti, na asfaltové ploše v areálu TJ Sokol.  

V provozu bylo denně, současně byla k dispozici také půjčovna bruslí a otevřeno občerstvení 

s teplým čajem a dalším sortimentem.  

V roce 2020 oslavil horolezecký oddíl 45 let. Jedním ze zakladatelů oddílu byl Emil Kothánek, 

stávající předseda Radek Menšík.  

Klub vrbenských turistů oslavil v letošním roce 50. výročí od svého založení a řadí se tak mezi 

nejstarší zájmové organizace v našem městě.  

Po osmi letech se vrátily do našeho regionu závody automobilů do vrchu. Letos se jely jako 

Mezinárodní Mistrovství České republiky a na startovní listině byla zapsána zvučná jména 

jezdců národních i evropských soutěží včetně Rakušanů a Slováků. Soutěž se jela na státní 

silnici mezi rozcestím nad Karlovicemi a Pustou Rudnou. Akce si vyžádala celkovou uzavírku 

od pátku do neděle. Místem ovšem projely linkové autobusy.   

Přestože letošní podmínky byly velmi ztížené, podařilo se uspořádat 22 akcí zahrnutých do 

seriálu Tritur 2020. Chyběli tradiční soupeři z Glucholaz, kteří se nedostali přes hranice bez 

problémů, také cyklisté z okolí Vrbna trpěli nejistotou, a tak jejich účast byla slabší. Celkovým 

vítězem letošního ročníku, který byl již třicátý druhý v pořadí, se stal Vlastík Mlynář. Jen těsně 

vítězství uniklo Ondřeji Zvědělíkovi, který vedl, ale nemoc ho připravila o dva závody. Třetí byl 

Roman Míček. Dobře si vedli i Jakub Žíha, Josef Lazur, David Fiálek a do první desítky se 

propracoval i jesenický Jan Balcárek.  

5.3 Školství, vzdělávání a volný čas 

Základní škola ve Vrbně pod Pradědem prošla rekonstrukcí, byly zrekonstruovány čtyři 

speciální učebny - dvě z nich jsou jazykové, jedna počítačová a zbývající je určena pro výuku 

chemie. Po rekonstrukci dostala škola také venkovní a vnitřní výtah, šikmou schodišťovou 

plošinu pro osoby s omezenou hybností a přibyly také toalety pro vozíčkáře. Škola se tak stala 

zcela bezbariérovou.  

Náklady na rekonstrukci dosáhly zhruba 16,5 milionu korun. Podstatou část, cca 15 milionů 

korun, získala škola z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zbývající 

částku pak zaplatilo město ze svého rozpočtu.  

Budova vrbenské Základní školy byla dokončena v roce 1969, v roce 1985 byl přistaven 

takzvaný pavilon. Před několika lety byl celý objekt zateplen a stará okna byla vyměněna za 

plastová. V současnosti má škola přibližně 360 žáků. Tento počet se v posledních letech v 

podstatě nemění.  



V březnu 2020 byly uzavřeny kvůli pandemií Covid-19 všechny školy. Dne 25. května byla 

zahájena výuka pro děti 1. stupně, jejich přítomnost ve výuce byla dobrovolná. O tom, zda 

dítě nastoupí, nebo se bude učit dále doma, rozhodli rodiče. V budově III se učil 1. a 2. ročník, 

3. ročníky a 4. ročníky byly na paviloně, 5. ročník se přestěhoval do 1. patra hlavní budovy. 

Učitelé rozdělili školáky do skupin o maximálním počtu patnáct. Každý ročník měl navíc celé 

patro pro sebe a výuka byla posunuta tak, aby se děti jednotlivých skupin vzájemně 

nepotkávaly na chodbách či záchodech. K dispozici byly dezinfekční prostředky a prostory 

školy se pravidelně dezinfikovaly. Každé dítě muselo být vybaveno dvěma kusy ochranných 

roušek a rodiče museli podepisovat čestné prohlášení o zdraví dítěte. Školní jídelna byla 

otevřena za přísných hygienických opatření a školní družina nebyla v provozu vůbec.   

V květnu se znovu otevřely také obě vrbenské mateřské školy. Nástup dětí do školek záležel 

opět na rozhodnutí rodičů a i zde byly zavedeny striktní hygienické podmínky. Děti trávily 

většinu času, když to počasí dovolilo, venku. Při nástupu nesměly být nemocné, nebo mít 

jakákoliv příznak onemocnění koronavirem. Byl stanoven přesný režim pro příchod a odchod 

rodičů ze zařízení. Doprovod musel mít po celou dobu nasazenou roušku, musel dodržovat 

rozestupy a dezinfikovat si ruce.  

V úterý 1. září usedli školáci do lavic. O opětovném zákazu osobní přítomností žáků na 

vysokých, středních a základních školách včetně I. stupně rozhodla vláda 12. října 2020, s 

účinností od 14. října. Návrat do školních lavic čekal děvčata a kluky z prvních a druhých tříd 

základní školy 18. listopadu 2020, od 25. listopadu se vraceli do tříd studenti závěrečných 

ročníků středních škol a spolu s nimi skupiny do dvaceti osob z posledních ročníků vysokých 

škol. S omezujícím pravidlem jeden na jednoho také žáci základních uměleckých škol a 

jazykových škol. Od 30. listopadu došlo k nástupu ostatních dětí 1. stupně základních škol a 

žáků devátých tříd. Ostatní žáci 2. stupně si museli zvyknout na střídavou výuku, jeden týden 

ve škole, druhý distanční výuka.    

Už 40 let fungovala ve Vrbně pod Pradědem Mateřská škola Ve Svahu a krásné výročí oslavila 

v pátek 14. února. Tým mateřinky připravil do prostor Střechy výstavu mapující uplynulá léta. 

Budova školky byla postavená za dva roky pro 140 dětí a při její stavbě byly odvedeny 

desetitisíce brigádnických hodin. Konkrétně 64.151, jen zaměstnanci školky tu odpracovali 

870 hodin. Tak se tehdy stavělo, aby nová školka byla hotova co nejdříve a mámy se mohly co 

nejdříve vrátit do práce. Pro průmyslové Vrbno byl dostatek pracovních míst ve výrobě 

zásadní. Historii mateřinky ve svém krátkém vystoupení připomněla současná ředitelka 

Magdalena Nováková a vzpomněla i bývalé zaměstnance od učitelek až po kuchařky a správce. 

Mateřinku vede dvacet let, ale působí tady už 38 roků. I v současné době fungovala mateřská 

škola se čtyřmi odděleními, ale už s menším počtem dětí. V současné době školka přijímá i 

děti od dvou let, pro tento účel je v oddělení maličkých dětí také chůva.  

 



6 Seznam příloh 

1-1 Státní vyznamenání 2020 

1-2 Ceny a nominace Thálie 2020 

2-1 Databáze demografických údajů za obce ČR 

2-2 Výroční zpráva městského úřadu 2020 

2-3 Databáze demografických údajů za obce ČR 

2-4 ČSÚ - Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji 

2-5 Zpráva o situaci na trhu práce v Moravskoslezském kraji 

2-6 Výroční zpráva Domova pro seniory v roce 2020 

2-7 Seznam lékařů působících ve městě v roce 2020 

2-8 Kriminalita v roce 2020 v Moravskoslezském kraji 

2-9 Poselství starosty města příštím generacím ukryté pod střechou kapličky 

3-1 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva MSK 2020 

3-2 Zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města 

3-3 Usnesení ze zasedání Rady města 

3-4 Hodnotící zpráva o činnosti školy Jesenicka za šk. rok 2019-2020 

3-5 Hodnotící zpráva o činnosti školy Jesenická za šk. rok 2020-2021 

3-6 Výroční zpráva o činnosti základní školy za šk. rok 2020-2021 

3-7 Výroční zpráva Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, rok 2020 

3-8 Zpravodaje Vrbenska za rok 2020 

4-1 Seznam firem působících ve městě 

4-2 Seznam obchodů a služeb působících ve městě v roce 2020 

7 Seznam fotodokumentace 

1-1 Zvýšená hladina řeky v neděli - 2. povodňový stupeň - kronikářka 

2-1 Poselství příštím generacím v opravené kapličce pod hřbitovem 

4-1 Otevření sportovního areálu na sídlišti Husova 

4-2 Nový obchod Knoflík 

5-1 Ples města 

8 Seznam použité literatury 

Kapitola 1 – Události roku 2020  

Bruntálský a Krnovský deník z roku 2020 (www.bruntalskydenik.cz).  

Časopis Týden a Reflex.   

iDNES.cz (www.idnes.cz).   

MF Dnes a jiné deníky.  

Nejvýznamnější domácí události roku 2020 (https://a2larm.cz)  

Nejvýznamnější světové události roku 2020 (https://a2larm.cz)  



Počasí 2020: Stále oteplování, nadprůměrné srážky i nebezpečný vítr (https://www.nase-

voda.cz) 

Pohyb obyvatelstva 2020. ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-

2020) 

Přehled největších světových událostí roku 2020 (seznamzpravy.cz) 

Přehled největších události uplynulého roku v regionu (Bruntálský a  Krnovský deník)  

Rok 2020 podrobil celý svět zkoušce (https://special.sport.cz/udalosti-roku-2020) 

Sport na půl plynu. Jak vypadalo sportovní soupeření v roce 2020? 

(https://sport.ceskatelevize.cz) 

STA Bruntálsko (www.studio-sta.cz)   

Události roku pohledem redakce ČT24 (www.ceskatelevize.cz/ct24/).  

Události roku 2020 (https://special.novinky.cz/udalosti-2020) 

Wikipedie 2020: otevřená encyklopedie (https://cs.wikipedia.org/wiki/2020)   

Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska za rok 2020  

Kapitola 2 – Obyvatelstvo, sociální a zdravotní charakteristika,  bezpečnost, pohřebnictví  

Informační portál Studia STA (wwwstudio-sta.cz).  

Český statistický úřad. Databáze demografických údajů za obce ČR.  (www.czso.cz).  

Podklady z Úřadu práce.  

Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, rok 2020, vypracoval Ing.  Miloslav Adámek.  

Webové stránky města Vrbno pod Pradědem, 2020. 

Webové stránky Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno, 2020.  

Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové  organizace Vrbno 

pod Pradědem, rok 2020.   

Zpráva o činnosti JSDH 2020, vypracoval Ondřej Chalupa.  

Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2020.   

Kapitola 3 – Politický a veřejný život  

Bruntálský a Krnovský deník z roku 2020 (www.bruntalskydenik.cz).   

Hodnotící výroční zprávy Mateřské školy Jesenická  

iDNES.cz (www.idnes.cz).  

MF Dnes a jiné deníky  

Obchodní rejstřík a Sbírka listin: Ministerstvo spravedlnosti České  republiky [online].  

STA Bruntálsko (www.studio-sta.cz)  

Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2020, vypracoval  Ing. Miroslav Adámek.   

Výroční zpráva Kulturního, informačního a vzdělávacího centra Vrbno v roce 2020, 

vypracovala  Ing. Pavla Müllerová.  

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Vrbno pod Pradědem, vypracoval  

Mgr. Zdeněk Bártek.  

Webové stránky Technických služeb Vrbno, s.r.o. (http://www.tsvrbno.cz/).  

Webové stránky Teplo Vrbno, s.r.o. (https://www.teplovrbno.cz/). 

Webové stránky města Vrbno pod Pradědem (www.vrbnopp.cz).  



Závěrečný účet města  

Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska, rok 2020.  

Kapitola 4 – Výstavba a doprava, zemědělství, průmysl a služby, cestovní  ruch  

Bruntálský a Krnovský deník.   

MF Dnes a jiné deníky.  

Obchodní rejstřík firem a podnikatelů: obchodnirejstrik.cz.  

Obchodní rejstřík a Sbírka listin: Ministerstvo spravedlnosti České  republiky  

Týdeník Bruntálský region. (Vychází každé úterý jako součást  Bruntálského a Krnovského 

deníku).  

Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2020, vypracoval Ing.  Miroslav Adámek.   

Webové stránky města Vrbno pod Pradědem (www.vrbnopp.cz).  

Webové stránky jednotlivých subjektů a podnikatelů.  

Webové stránky informačního centra (https://www.tic-vrbno.cz/).  

Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2020. 

Kapitola 5 – Kultura, sport a školství 

Bruntálský a Krnovský deník.   

MF Dnes a jiné deníky.  

Webové stránky města Vrbno pod Pradědem (www.vrbnopp.cz).  

Webové stránky jednotlivých spolků 

Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2020. 


