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Příloha k otázce č. 2 Čeho si konkrétně „nejvíce ceníte“ / „máte rádi“ ve městě? 

 přírody 

 Klidné prostředí s přírodou, kulturní akce pro veřejnost. 

 skate-park, lesopark, spolupráce s okolními obcemi 

 Krásného, klidného prostředí. Přírody 

 Okolní přírody 

 příroda, relativní klid, maloměsto, kdysi i dostatek práce. 

 Krajina,vzduch 

 Čistý vzduch 

 příroda 

 bezpečnost, přátelskost,vyžití dětí v množství kroužků, snahy místních zaměstnavatelů, velká možnost parkování 

 Čistého ovzduší 

 Klidu 

 Současné vedení města, snaha o rozvoj kultury, aktivity pro občany 

 je tu pěkně 

 Nízká kriminalita 

 čisté ovzduší, 

 Skiarena Vrbno 

 čistý vzduch 

 "Klid.. 

 Čistota.." 

 životní prostředí, bezpečnost 

 hezký kraj, klid 

 hezký kraj 

 Bezpečnost (nízká kriminalita), snadná dostupnost všeho potřebného 

 Okolní krásná příroda. 

 čistý vzduch 

 Klidu, pohody, přírody 

 všeho kam se dá jít s dětmi-lesopark, dětská hřiště, dodělané chodníky 

 Hory, lesy příroda. 

 životní prostor 

 To, že je v udolí řek, obklopené horami. 

 Přírodu kolem, čistý vzduch, relativně bezpečné město 

 klid 

 cyklostezky, a hezké prostřední zejména v centru města 

 Že máme základní školu ve městě, děti nemusí nikam dojíždět. 

 Vyrůstal jsem tady a mám tady kamarády/kamarádky a rodinu 

 Klid ve městě, budování cyklostezek a chodníků,příroda 

 Relativního klidu, čistého vzduchu, nízké kriminality 

 příroda 

 okolní přírodu 

 Krásnou okolní přírodu 

 Přírodu a prostředí, klid 

 přírodu 

 klidné prostředí malého města, příroda kolem 

 zeleń, čistota, klid 

 čistý vzduch 

 Okolní prostředí, příroda 

 přírody, klidu a ticha, malá kriminalita 

 příroda kolem, klima 

 okolní příroda 

 Okolní hezké krajiny 

 Vrbno je město v přírodě 

 čistoty prostředí; údržba komunikací, zeleně 

 Ve městě je nadosah vše co potřebuji, miluji přírodu Vrbenska a okolí. 
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 Krásná příroda, klidné prostředí 

 okolí - zeleň 

 čistota - různé zábavné akce 

 přírody 

 okolní přírodu 

 příroda, velikost města 

 okolní přírody 

 Spokojenost občanů, úprava a čistota města, výsadba květin, stromů, křovin. 

 vybudování hasičské zbrojnice, smuteční síně, víceúčelovou halu vybudovat 

 kulturní akce 

 Cyklostezka, žádní imigranti, ski aréna 

 dostvění smuteční síně, Penny market 

 chodník Zlatohorská, stavba hasičské zbrojnice 

 opravy kostela, budování smuteční síně, opravy hřbitova - chodníků na hřbitově, zeleň, nádherné zahrádky s okvětím 

kolem domu. Jedna čest! 

 krásné okolí, příroda 

 klid, prostředí, výhoda malého města 

 příroda, nové chodníky, květinová výzdoba 

 velkých obdchodů 

 čistý vzduch 

 příroda 

 polohy města (hory), kolonáda 

 Zlepšení čistoty chodníků 

 vzduch 

 okolní příroda 

 Čistoty, pořádku, upravených zelených ploch, zasazených květin 

 v centru Penny (konkurence), oprava kostela a hřbitova, úspora osvětlení (městského) 

 zdravotnictví, obchody, čistota města 

 krásná příroda v okolí 

 rodina, příroda, klid 

 příroda, okolí 

 okolní příroda 

 klid 

 když fungují všechny služby, jak mají 

 příroda, známí 

 čistota města, možnost kulturního vyžití - Střecha, oprava hřbitova (dotáhnout do konce);květinová výzdoba ve městě 

 zeleň; zvelebování města i silnic; přístupnost hřišť 

 Cením si toho, že patřím zde. 
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Příloha k otázce č. 3 Čeho si konkrétně „nejméně ceníte“ / „nemáte rádi“ ve městě? 

 okolí Alberta, nízké využití potenciálu města a okolí 

 Nedostatečné služby a zboží v obchodech. Chybí kavárna. Brzká zavírací doba obchodů. 

 bývalý hotel Morava jako místo vietnamské tržnice, bývalý kulturní dům Mír a přilehlý areál koupaliště 

 Bezohlední lidé. Zahrádkáře - nikdy nemají hotovo a spáleno 

 Vandalismus 

 Vandalismus, tzv.nepřízpusobivé individua, nezaměstnanost. 

 Bývalý Dřevokombinát ostuda Vrbna 

 Nekoncepce rozvoje 

 občanská vybavenost 

 soukromníky ubytovávající nemístní lidi na dávkách, uzavření gymnázia 

 Nevyužitého koupaliště 

 non-stop mezi panelakama, v lete se kolem lide nemaji sanci vyspat 

 Tupost některých občanů 

 málo pracovních příležitostí 

 Areál Drevokombinat 

 "hluk 

 Malo parkovacich mist 

 vedení města, hlášení rozhlasem, politika ANO 

 "Málo pracovních příležitostí.. 

 Doprava - špatné vlakové i autobusové spojení s okolím.." 

 chybí plán rozvoje města, jakožto celku. 

 málo kultury 

 problémové osoby 

 tolerance k pití alkoholu sociálně slabých na veřejnosti (centru města) v denních hodinách , nízká nabídka práce 

(převažují zkrácené úvazky, dohody, přednost důchodcům), slabá motivace pro mladé lidi zůstat ve Vrbně, 

 Vadí mi popíjení alkoholu na veřejnosti. Pohled na tribunu na fotbalovém hřišti ,taky není zrovna krásný. 

 cikany 

 Nově postavený domov pro zdravotně postižené na Jiráskově ulici; romové 

 vandalismus, rozbité koše v uličkách,opilce 

 Nefunkční koupaliště, nevyužité nádraží (výměnný obchod občanů, opravy, služby ..), hlavni trasa Vrbnem: chátrající 

budovy, továrny - vizitka privatizace od vjezdu až po výjezd z města! Je nutno prodat a potom bourat?! 

 nepořádek po lidech 

 Zchátralé, továrny, kulturní domy, koupaliště, nádraží, vše co nám dříve sloužilo , hyzdí okolí a pomalu se rozpadá. 

 málo pracovních příležitostí, absence kulturního a spol. vyžití, málo reprezentativní centrum města 

 romů 

 Náměstí Svatého Michala - chtělo by rekonstrukci 

 Není koupaliště, není sportovní hala, kde by mohli fotbalisté, tenisté, volejbalisté,...pořádat v zimě různé turnaje a zápasy. 

Absence některých zdravotnických služeb např. málo zubařů. 

 Zaniká a stárne 

 Hodně nepřizpůsobivých občanů (mladých cikánů, kteří jsou nevychovaní a drzí) 

 neopravené vedlejší komunikace,areál bývalého dřevokombinátu 

 Vysoké nezaměstnanosti, nezájmu obyvatel o dění ve městě 

 Areál bývalého Dřevokombinátu 

 Dřevokombinát 

 Bývalý areál Dřevokombinátu - hyzdí údolí a střed města 

 některé staré nevyužité budovy 

 stává se z našeo města ,město důcodců 

 nutnost jezdit se zdravotními problémy mimo město 

 málo kontejnerů na tříděný odpad na sídlištích zejména na elektroniku, baterie 

 chybějící centrum (náměstí) 

 Bývalé průmyslové areály, Dřevokombinát, prostory rybníků 

 málo volnočasových aktivit, 

 torzo "Dřevokombinátu" 

 lidí,co za honbou peněz,se snaží urvat koryto ve vedení města 
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 Problémové romské obyvatele 

 Absence anonyminty 

 Arogance a maloměšťáctví některých občanů 

 malá zaměstnanost obyvatel 

 střed města - dřevokombinát 

 Noční panoramu a nonstop, který v noci a nad ránem vypouští na mol ožralou mládež, která pak dělé bordel po celém 

městě.  

 arogantní úředníky 

 hospoda na hospodě a žádné kulturní vyžití  

 střed města - bývalý Dřevokombinát 

 LNH klub 

 málo kultury 

 rybníky 

 malé možnosti pro noční život a záavu 

 málo kulturního a sportovního vyžití, středisko "střecha" je ostudné 

 neúcta nkádeže vůči starým lidem, vandalismus, kriminalita 

 lhostejnost lidí, sobeckost, úplatkářství 

 domov pro postižené na ulici Jiráskova 

 chybí koupaliště, cesta v Mnichově, četnost autobusové dopravy 

 kruhový objezd, cyklostezka Vrbno - Karlovice; zateplování domů; areál dřevokombinátu; vandalství mladistvých 

 mládaži, která ponocuje,která po nocích kope do všeho, co jim přijde do cesty, odhazují odpadky do trávy a kolem, špína 

a hukot 

 nepořádek, nám. U kostela je poházené odpadky, střed města tvoří parkoviště, není zde slušné posezení pro návštěvníky, 

teří zde přijedou 

 málo sportovního vyžití, pro ženy středního věku (kromě aerobního cvičení) 

 2 obchoďáky, nepracující spoluobčané 

 všechny obchody jsou dole, nahoře nic 

 nepořádných lidí - p Vaněček 

 psí výkaly, skládky kontejnerů, netečnost občanů 

 Intenzivní doprava, činnost nakládky dřeva LZ Praděd. Nedodržování nočního klidu po 22hod. (Jamajka) 

 zamořování ovzduší (pálení) 

 špatná možnost zaměstnání 2. zdevastované - rozkradené rovárny 3. nepřízpusobiví občané 

 Areálu Dřevokombinátu, vandalismu, vlakových kolejí z města do Mnichva a kruhový objezd (pouze tráva) 

 Dřevokombinát - nedůstojné, pro Vrbno - ostuda Vrbna. Dětský domov - málo hlídané děti do pozdních hodin (sprosté a 

drzé) Liďák - ve špatném a nevyužitém stavu, nevyužité koupaliště!!! Málo práce pro nezaměstnané. 

 výhody pro nepřizpůsobivé občany - neplacení nájemného; neodborné ořezávání stromů 

 není tu nic na úrovni od cukrárny po posezení v parku 

 město nemá klasické náměsti 

 častý nepořádek 

 vandalismus 

 sané restaurace a oplí nezaměstnaní u Alberta na lavičkách 

 nepořádek 

 nkěteří spoluobčané neudržují své bydliště v pořádku; zdravotnictví - chybějící lékaři, zubaři 

 zrušení závodů, hotelu Morava, nemám rád ANO 

 někteří spoluobčané, neudoržované, až odpudivé domy a jejich okolí - naproti hotelu Stome, směrem Žižkova ulice 

 poházené odpadky; psí exkrementy; polorozpadlé budovy 

 vybydlené sídliště Ve svahu 

 Okolí centra u kruháče jisté osoby s alkoholem, neslušné chování v okolí kostela. Děti si kopou s míčem u kašny a u 

kostela pohozené plasty od piva a různé odpadky. 
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Příloha k otázce č. 4 Definujte jedním slovem nebo souslovím (max. tři slova) město Vrbno 
pod Pradědem: 

 Město pro nenáročné 

 nikdy není pozdě 

 můj domov 

 větší vesnice 

 Moje rodné město 

 Kde lišky dávají dobrou noc 

 Město důchodců 

 město duchů 

 český Innsbruck 

 Díra sveta 

 klidne mesto 

 Domov, příroda, tradice 

 pěkné okolí 

 klid, mir, bezpečí 

 pěkná krajina 

 Mesto duchodcu 

 skanzen ČSSD 

 Poklidné maloměsto.. 

 brána do Jeseníků 

 město pod Pradědem 

 zapomenutý kraj 

 bezpečnost 

 nevím 

 klid 

 Zapomenuté městečko s panenskou přírodou 

 domov 

 Moje milované město. 

 nemám co říct 

 Moje milované město. 

 klidné se stárnoucí populací 

 konec světa 

 relax pohoda příroda 

 jakž takž dobrý 

 Umístnění města 

 pěkné 

 Klidné malé městečko 

 domov 

 rodné město 

 Podhorské město 

 město v krásném prostředí 

 konec světa 

 hory, lesy, čistý vzduch 

 Krásné město 

 nudné 

 Hezké podhorské město. 

 krásná příroda, hora Praděd 

 domov 

 město z vyhaslím průmyslem 

 Docela příjemné město 

 Oáza k rekreaci 

 město důchodců, město vietnamských obchodníků a plesnivými hadrami 

 pohorské městečko 

 město důchodců 
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 Vstupní brána Jeseníků 

 je tu pěkně 

 město důchodců  

 hezké 

 smutné 

 po komunistech zapadákov, před rokem 1989 nej město ve střední Evropě 

 krásné horské městečko 

 skanzen pro staré obyvatele 

 tohle je ráj! 

 ostuda Vrbna 

 prostě ostuda všem  

 neupravené "město" 

 klid v údolí Jeseníků 

 Vrbno pro starší 

 dobrý domov pro důchodce 

 krásné podhorské městečko 

 skanzen průmyslových podniků 

 Snad bude líp. 

 domov 

 město důchodců a mladých "příživnííků" 

 Město psů 

 Podhorské  

 průměrné 

 krásné městečko 

 doma 

 upravený střed města 

 město nezaměstnaných 

 krásná krajina 

 upadající město 

 pěkné podhorské městečko 

 podhorské městečko 

 V pěkné přírodě  
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Příloha k otázce č. 6 Jaké služby Vám ve městě chybí?  

 Obchody (obuv, oděvy), kvalitní cukrárna, kavárna. Hotelové služby, kulturní dům 

 bazén/koupaliště, senior-taxi, kvalitně vybavené fitness/wellness 

 sportovní hala, malý krytý bazén 

 zubař, střední škola 

 Nákupní střediska, kino, divadlo.... 

 Bazen, prodejny, nemocnice, skoly 

 Dopravni 

 zubař 

 "Více kultury.. 

 Aspoň jeden pořádný obchod s oděvy.. 

 Zubní pohotovost.." 

 např. průvodce městem 

 kulturní (nemyslím si, že by pro mladé lidi byli nabízené kulturní akce, jako výstavy a sborové vystoupení příliš atraktivní), 

koupaliště a jiné letní vyžití, kvalitní kavárny nebo posezení pro rodiče s dětmi, 

 Zubař. Minibus pro dopravu malých skupin na výlety po okolí, do bazénu, různé akce, atd) . Možnost objednat dopravu 

dle potřeb. (Senior taxi, ..) 

 Řemeslnicí, opraváři, vzájemná výpomoc. 

 koupaliště (celoročně využitelný bazén) 

 polyklinika 

 zubař 

 Víc kultury třeba kino , koncerty a i třeba bazén. 

 některé lékařské služby 

 sportovní hala,bazén, 

 Denní centrum pro matky s dětmi, více aktivit pro děti a mládež a Lidl :-) 

 čistírna 

 čistírna, holičství, opravna obuvi 

 zubaři, koupaliště, kino 

 Zdravotní služby, Zubaři. Vyřizování dokladů. 

 dobře zařízená posilovna, bazén a v létě koupaliště, kino 

 Služby pro úklid v domácnostech starších lidí, nemocných a pod. Jedná se na př. o mytí oken, větších úklidů v domácnosti, 

alespoň 2x ročně. Hlavně u lidí, kteří žijí sami v rodinných domech, bytech a tyto práce už nezvládají. 

 odpočinková a občerstvovací zóna ve středu města  

 koupaliště 

 zubař, pořádná jídelna pro obyčejné občany, oční lékař 

 doprava starších osob do středu města (lékař, nákupy, lékárna) 

 málo zubařů, chirurgie 

 kino, další obchůdky 

 stávající služby jsou velmi omezené 

 zdravotnictví; sociální; obchodní služby 

 zubař + doktoři 

 zubař (dětský) 

 dětský zubař, internetové připojení (Mnichov)  

 sklenářství, prodej a opravy mobilních telefonů, Česká pojišťovna 

 zdravotnické zařízení - víkendy 

 sklenářství, jatka, bufet, oční lékař, železářství 

 sklenářství, bufet, rychlé občerstvení, oční 

 čistírna, wellness služby na jednom místě 

 čistírna, rychlé občerstvení, kde se dá posedět (ne činské ale naše kuchyně) 

 lékářské specializace - ORL, zubař (nepříjmá nové pacienty) 

 Geriatrická zdravotní sestra 

 čistírna, koupaliště, sportovní hala 

 Čistírna (sběrna), lékař - zubař, sklenář, opravna oděvů s otevírací dobou do 17:00 (alespoň v jednom dni), víceúčelovou 

sportovní halu (krytou), ve středu města solidní stravovací služby, sběrna (opravna obuvi) 

 Nedostupný internet v sobotu a v něděli 
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 sklenářství (běžné  opravy) 

 koupaliště; fitness aktivity - posilovna, kavárna, cukrárna na základní úrovni, restaurace, posezení v parku - park 

 koupaliště 

 zdravotnictví (zubaři) 

 zubaři 

 zdravotnictví - s každou trochu větší obtíží se msí dojíždět do Bruntálu; oční, kardiologie, neurologie 

 aktualizovaný přehled řemeslníků - každý nemá internet 

 dostatek zubařů; rychlé občerstvení; lidová jídelna 
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Příloha k otázce č. 7  Město není dostatečně atraktivní pro turisty, protože: 

 nevyužívá svých možností 

 Chybí ubytování, centrum s kolonádou 

 chybí bazén/koupání v létě, není zde "klasické" centrum města, v centru není dobrá restaurace a kvalitní rychlé 

občerstvení 

 chybí volnočasové aktivity ,sportovní vyžití ( hala pro sporty ) 

 Jedna sjezdovka a bobovka to moc nevytrhe, chybí zde naprosto zázemí a vyžití pro návštěvníky v době kdy například 

nelyžuje čí nebobuje. Prostě je tu mrtvo. 

 chybí využití v létě jako bazén či přírodní aquapark třeba i častečně krytý,aby bylo využití i přez zimu, sportovní 

hala.lanové centrum co třeba mají na Dolni Moravě,městký park oddechu atd. 

 Chybí kultura, koupání 

 město nedělá nic pro plán sportu Pod Vysokou horou 

 není zde komplexní wellness zařízení se zábavou pro děti 

 Nema koupaliste 

 chybí bazén 

 chybí koupaliště ,kulturní vyžití 

 Zde nic neni 

 není návaznost na cyklotrasy, služby pro turisty jsou ubohé 

 Bohužel opravdu jsou kolem dokola o dost zajímavější místa.. 

 "není komplex služeb. Náštěvník nemá důvod setrvat v našem městě delší dobu." 

 není zde náměstí 

 Turisté se často poptávají po věcech, které zde absolutně chybí - koupaliště, kvalitní restaurace, sportovní areály. 

Atraktivity pro turisty jsou spíše v okolí Vrbna, než ve Vrbně samotném. 

 Chybí koupaliště.Otevírací doba některých služeb je nedostačující. 

 Schází koupání, cyklostezky, naučné stezky, 

 Schází: koupání, cyklostezky, turistické trasy a naučné stezky např. Vrbenské zříceniny, těžby zlata a rud, CHKO ... 

 zde není pořádně co dělat 

 chybí služby, dopravní obslužnost 

 Za nepřízně počasí musí jet jinam . 

 Chybí lepší informovanost turistům a atraktivitách ve městě, lepší služby 

 chybí koupaliště 

 Vrbně nejsou pro turisty žádné volnočasové aktivity, hlavně při nepřízni počasí. 

 mimo restaurací zde není nic 

 chybí vyžití mimo turistiku 

 chybí sportovní a kulturní využití 

 nedostatek turistických atrakcí 

 v létě chybí koupaliště, kino 

 Při vydařeném létě tady chybí koupaliště,jinak třeba biograf,centrum sportu atd. 

 Chybí kryté koupaliště, zázemí pro zimní sporty, příjemné ubytování apod. 

 chybí kulturní akce, bazén - koupaliště  

 Na radnici o tom víte, tak proč takové zbytečné otázky!! 

 Zvlášť v zimním období, kdy dení dostatek sněhu, chybí vyžití v podobě např. Aquaparku. 

 chybí kino, koupaliště, jídelna 

 okolí, vzhled nám. Sv. Michala - většina turistů se ptá, kde je ve Vrbně náměstí - čeká něco atraktivnějšího 

 chybí bazén nebo koupaliště 

 nemá koupaliště, sportovní halu 

 okolní příroda to bohužel sama nezachrání 

 dlouhé fronty Albert, Penny, koupaliště, pošta - delší otvírací doba, ubytování pro celý autobus 

 není koupaliště, nebo bazén ani parčík s lavičkami u centra 

 chybí turisticka ubytovna - stratování 

 rozhledny, cyklostezka Vrbno - Velké Karlovice 

 chybí zde centrum sportovních a volnočasových aktivit, za kterými jezdí do Bruntálu nebo jiných města v případě 

špatného počasí 

 ve středu města není kde se najíst, chybí koupaliště, bazén, toalety 

 chybí koupaliště, možnost stravování v centru 
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 není koupaliště, restaurace v centru, WC v centru a na nádraží, lavičky 

 pro letní dovolenou nic moc 

 Ubytování, koupaliště, muzeum, kino, rychlé občerstvení, veřejné WC (na úrovni)  

 chybí náměstí, koupaliště, kino 

 Ve městě špatná možnost kvalitního stravování - v okolí např. v Ludvíkově podstatně lepší 

 Nemá bazén, areál Dřevokombinátu, nemá dostatečnou kapacitu parkovacích míst, v nepříznivém počasí není možné 

využít sportovní halu 

 Chybí koupaliště, pořádná vysoká rozhledna na zám. Urchu a cyklostezka do Karlovy Studánky (lesní) 

 chybí koupaliště 

 nové cyklotrasy - neudržované; možnost chutného jídla 

 neposkytuje pohodlné vyžití v oblasti služeb - bazén, kouplaiště 

 málo ubytovacích možností, sport, koupaliště 

 v okolí centra chybí restaurace, sociální zařízení 

 chybí koupaliště; restaurace v centru 

 není dost ubytování; stravování; veřejné WC 

 Není koupaliště a k tomu, co víc patří pro rodiny s dětmi. Chybí i městu veřejná jídelna pro turisty i nás. 
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Příloha k otázce č. 8 Které prvky infrastruktury podle Vás ve městě nejvíce chybí nebo jsou v 
nevyhovujícím stavu? Upřesněte své odpovědi či důvody k nespokojenosti: 

 K přemísťování nutnost mít auto, málo spojů,cyklostezky nejsou propojeny. o víkendu je těžké najít parkování, 

nedostatečný informační systém města. 

 málo nebo nejsou 

 čistá a bezpečná, dlouhá in-line dráha 

 nedostatek 

 tma na ulicích 

 "Špatná údržba chodníků a komunikací v zimě.. 

 Málo parkovacích ploch.. 

 Špatné dopravní spojení s okolím.." 

 např. chodník okolo Alberta ze všech stran nevyhovuje 

 Velmi krátká cyklostezka, pro mne až nedostačující (ideální by byla Vrbno - Karlovice) 

 Nové osvětlení svítí jen na chodník nebo cestu a mimo je úplná tma. Více nádob na Bio odpad. 

 veřejné wifi, kontejnery na oblečeni- jsou pořád plné 

 Schází lavičky pro seniory na trasách do obchodu, aby si mohli odpočinout . 

 rozbitá cesta v horní části Mnichova, bez kanalizace a vodovodu 

 málo nádob na tříděný odpad, na některých hlavních komunikacích propadlé kanály a díry( např. díra na silnici u 

technických služeb byla opravena až snad na potřetí,jak dlouho tato oprava vydrží, než dojde opět k propadu?), málo 

parkovacích míst na sídlištích a chodník v centru u Alberta to je katastrofa 

 Stárne 

 Komunikace v Mnichově od rozc.na Heřmanovice po Sněženku, včetně vedlejších cest, které se ne tuto 

napojují.Autobusová doprava:Mnichov,konečná-Vrbno , Vrbno-Krnov 

 Nádob na tříděný odpad je dost, ale často přetékají a odpadky se následně válejí všude kolem. Některé komunikace a 

chodníky jsou v nevyhovujícím stavu a na některých místech chybí osvětlení (např. osvětlení mezi domy nad obchodem 

CBA). 

 v Mnichově chybí vodovod, chodníky, cykloztezky 

 nejvíce chybí cyklostezka Vrbno -Karlovice,Vrbno-zadní Mnichov(podél cesty v Mnichově-rybárna-hřiště),chodníky a cesta 

na ulici Ve Svahu -hrůza!! Rovněž umístění kontejnerů na tř.odpad je nekvalitní 

 Nedostatečné a nevyhovující parkovací plochy v centru města 

 cyklostezka krátka mola by vest aždo Karlovic,v samotnem městě parkování otřesné,codníky k městským bytum ve 

špatném stavu 

 nádoby přeplněné málo vyvážené, špatná dopravní obslužnost, chodníky hlavně kolem Alberta a parkoviště hlavně 

sobota a neděle plné odpadků, psích exkrementů 

 málo nádob na tříděný odpad zejména sídliště Družstevní, Myslivecká, nevyhovující stav chodníků, nedostatečné 

parkovací kapacity 

 Komunikace - zejména ke garážím jsou v nevyhovující kvalitě, cyklostezky - nebezpečně blízko chodníku pro pěší, 

případně cest. Veřejné osvětlení - v některých částech nedostatečné množství pouličních lamp, což se projevilo zejména 

po jejich výměně, kdy nemají takový rozptyl a některé části jsou po tmě. 

 Příjezdové komunikace ke garážím, osvětlení Nové doby - ve svahu, Husova 

 Je to zbytečné, protože nejméně pět let se o tom mluví a radnice stále hledá výmluvy, proč některý projekt neuskutečnit. 

Někdy je to už trapné a průhledné jako u malých školáků! 

 nedostatek laviček chodníkem od nádraží k benzínce, špatné nájezdy pro vozíčkáře pro přechod na chodníky a opravit 

spodní cestu (chodníkú pod Albertem  

 od restaurace Praděd schází chodník po pravé straně 

 Nedostačující parkoviště ve městě i sídlištích, nádoby na tříděný odpad večně přeplněné.  

 lépe se věnovat čištění komunikací a opravám 

 zlepšení vyvážení kontejneru na odpadky - viz. Hřiště nad LNH - plasty pořád plné 

 komunikace ulice Husova  - katastrofa 

 málo pro Mnichov 

 špatná údržba hřbitova - Košení, světlo před Penny marketem - svítí se celý den a nikomu to nevadí? 

 sběrný dvůr je daleko (nemám auto) 

 na hřbitově vytvořit ukládání uren, nedůstojné předání bytu po opravách firmou (bytové jádro) 

 parkovacích míst je málo, tudíž auta stojí i na chodnících, každému je to jedno, hlavně, že má místo 
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 komunikace - vedlejší cesty v Železné, vlaky - noční a večení spoje nevyhovují, autobusy stejné jako vlaky, zastávka by 

měla být u pošty. Parkovací plocha před Albertem nevyhovuje výjezd=vjezd 

 náměstí Sv. Michala, často přeplněné parkoviště - ztížené vyjíždění 

 lhostejní občané, mladí nejsou vedeni k péči o své okolí 

 Málo kontejnerů (na bio odpad), nové osvětlení - malá svítivost 

 Chodníky častěji zametat i na sídlištích (odstranit sloupy umístěné uprostřed chodníků). Častěji zametat parkoviště (drť ze 

zimního posypu i v létě) - vylišit parkovací místa! 

 Cyklostezky chybí: Vrbno - Karlovice, silnice ve špatném stavu v části Mnichova (ke Sněžence), malé množství parkovacích 

míst jak pro obyvatele, tak pro turisty, cesta u kostela v dezolátním stavu 

 vše je v dostatečné úrovni 

 ježdění na Praděd mají pohodlnější lidé z velkých měst (týká se to času odjezdů autobusů, parkování Albert) 

 nádoby na olej, parkoviště u kr. objezdu 

 Husova ulice od Jamajky po Novou Pož. Zbrojnici 

 nádoby na posekanou trávu; komunikace nejsou všechny opraveny; zastávky jsou neuklízené 

 nádoby na odpad nejsou dostatečné, tudíž nemohu třídit i když chci. 

 více laviček, hřbitov málo udržovaný, chce to zahradníka, nestačí vysadit, opravit kapličky s anděly před hřbitovem 

 Náhodné díry ve vozovce, nedostupnost bezplatných informací na veřejnosti. 

 Chodníky k hřbitovu jsou na polámaní nohoou a městská doprava chybí. Hlavně pro starší lidi i zastávky. 
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Příloha k otázce č. 9 Místa, kam pravidelně dojíždíte: 

 Ostrava, Olomouc, Bruntál, Opava 

 Opava, Bruntál, Olomouc 

 Bruntál 

 Bruntál 

 za lékaři, zde prostě nejsou a ani nebudou...viz zubaři 

 za sportem 

 Krnov, Bruntál, Opava 

 Bruntál, Krnov 

 Kino, bazén, nakupy 

 Krnov, Bruntál, Olomouc 

 Olomouc 

 Bruntál, Opava 

 Jeseník, Bruntál 

 Opava, Olomouc, Krnov, Rýmařov, Bruntál 

 Bruntál, Opava, Olomouc 

 Opava, Bruntál 

 Olomouc - 3x týdně 

 každý den za prací, 2x do týdne na kroužek do Karlovy Studánky 

 Bruntál, Krnov, Opava 

 Bruntál, Opava, Olomouc 

 bruntál 

 Větší města se speciálním zaměřením 

 Olomouc 

 Krnov,Bruntál 

 Rýmařov 

 Bruntál,Krnov,Olomouc 

 Světlá Hora 

 občas kadeřník, obchody s oděvy a obuví, kino, bazén 

 Bruntál, Olomouc, Opava 

 Bruntál - Krnov - bazén - koupaliště, kadeřnice, potraviny, kino, Opava - Olomouc - Brno - oděvy 

 Bruntál, Krnov 

 práce; okresní úřady 

 Jen občak do Brunálu k lékaři 

 nákupy 

 k lékaři 

 po celém okrese 

 Jeseník, Bruntál, Olomouc 

 zatím nemám potřebu 

 Bruntál, Opava 

 Zlaté Hory 

 Bruntál, Krnov 

 Heřmanovice, Bruntál, Brno 

 Bruntál 

 Bruntál 

 Bruntál, Krnov, Olomouc - potraviny a spec. Zboží 

 Karlova Studánka 

 Bruntál 

 Bruntál, Krnov, Jeseník, Olomouc 

 Bruntál - bazén, nákupy, fitko, restaurace 

 Bruntál 

 Bruntál, Opava, Ostrava 

 odborní lékaři 

 Bruntál 
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Příloha k otázce č. 11 Uveďte vše, co by se podle Vás dalo zlepšit v oblasti veřejné dopravy 
bus, vlak: 

 lepší spojení směrJeseník 

 Vlak bez přestupu v Miloticích, přímé autobusové linky do Opavy, Ostravy. 

 častější spoj, jinak je vše vyhovující 

 pravidelná zastávka dálkových autobusů na vlakovém nádraží 

 Vetší počet firem zaopatřující pracovníky z našeho okresu 

 cyklovlak 

 Více spojů v dané časy.. 

 S dopravní infrastrukturou jsem poměrně spokojena. 

 Víkendový spoj Vrbno -Zlaté Hory. U spoje Jeseník-Olomouc ,nástupní stanice roz .k Ludvíkovu je daleko z centra. 

 Cyklostezky do okolních obcí. 

 Malé množství cestujících, zavést dopravu mikrobusy. 

 více zastávek bus a prodloužení vlakové trasy přes dřevokombinát do centra 

 nevím, nepoužívám 

 Levnější vlakové spojení, což ale pro nerentabilnost trati není možné 

 Více linek Mnichov,konečná-Vrbno,a více přímých linek Vrbno-Krnov 

 Plné autobusy během školního roku - ranní spoje. 

 nejezdím 

 nevím 

 Frekvence spojení. 

 Zřízení zastávky BUSu u společnosti Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. 

 častější spoje - i v pozdějších hodinách z Bruntálu a Krnova, 

 Autobusová zastávka, alespoň na znamení u pošty. Starší člověk, nebo člověk který musí používat např. berle, hole a chce 

se dostat na poštu musí vystoupit u Dřevokombinátu a jít tak kus pěšky, nebo se kus vracet od zastávky u pobočky České 

spořitelny. 

 nedostanu se do vlaku s invalidním vozíkem 

 Návaznost na spoje v Miloticích 

 Autobusy aby navazovaly po odpolední a noční směně - všema směry 

 četnost 

 autobusová doprava - víkend: Vrbno - M.Morávka - Karlov 

 zprovoznit autbosu Vrbno - Jeseník -Hradec Králové - Praha; městská doprava Vrbno - Ostrava 

 zastávka u pošty, přesnost dojezdu autobusu na zastávku (př. Rozcestí Ludvíkov - často autobus jede dřív než v jízdním 

řadu a pak ji jen přejede) 

 nejezdím 

 dojezd do Vrbna z Bruntálu v pozdějších hodinách 

 zkulturnit cestování na trase Olomouc - Ostrava pes Milotice :-) 

 Místní doprava v návaznosti na atraktivní okolí 

 časy odjezdů autobusů 

 Taxi pro důchodce 

 v zimních období odjezd autobusů směr Hvězda, především v ranních hodinách 

 častější spoje, slevy 

 autobusové zastávky na vlakovém nádraží; autobusová zastávka na Vidly  
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Příloha k otázce č. 24 Uveďte cokoliv, co byste zlepšil/a v otázce nabídky nebo kvality oblasti: 
bydlení, školství, zdravotnictví, sociálních služeb, kultury, sportu: 

 vybudování nového kulturního centra - lepší vedení centra a více nápaditosti 

 Chybí zubaři, kvalitní chirurgická ordinace, potřebujeme kulturní dům pro konání větších akcí, svateb, školních akademií a 

pod. 

 taneční kurzy pro dospělé, ordinace celostní medicíny, služby výživového specialisty, další zubní ordinace, ordinace 

kožního / očního lékaře - alespoň 1-2x týdně, wellness / fitness 

 V oblasti kultůry nám chybí kulltůrní vyhovující objekt,chybí využití v létě jako bazén či přírodní aquapark třeba i častečně 

krytý,aby bylo využití i přez zimu, sportovní hala,lanové centrum pro děti i dospělé a pod. atrakce co třeba mají na Dolni 

Moravě,městký park oddechu atd. 

 Cyklostezky 

 cyklostezka do Karlovic, sportovní hala, kulturní dům 

 Střední škola, zubař 

 omezit provoz non-stopu, zoufale chybi zubar, 

 Domov pro seniory v budově města 

 Nemocnice, interna, chirurgie, ambulance, odd., max JIP 

 Dentista 

 koupaliště, sportovní hala 

 "Zdravotnictví - víkendová pohotovost, hlavně zubní pohotovost..  

 Bydlení - více parkovacích ploch.. 

 Kultura a sport - Ještě o něco víc společenských akcí.." 

 cyklostezka 

 Sociální i kulturní služby pro mladistvé, prevence kriminality, 

 Koncerty klasické hudby např-smyčcové kvarteto.Více koncertů rockové hudby. Lepší prostory pro veřejnou 

knihovnu.Nedostatek zubních lékařů. 

 Jelikož jsou ve Vrbně a okolí nástrojárny a technicky zaměřené firmy, mohla by zde být technicky zaměřená střední škola 

 více kroužků a aktivit pro děti-holky-gymnastika, aerobic, taneční kroužek 

 Pro udržitelný život: Komunitní zahrady u škol, domovů seniorů.., život v souladu s přírodou. Permakultura. Výměnný 

obchod. Soběstačnost. Kreativita. 

 Podpořit: rozvoj tradičních řemesel, zemědělství, chovatelství. Využít šikovných občanů, aby své dovednosti předali 

mladým. 

 více kvalifikovaných učitelů, více zubařů 

 Obnovení Lidového domu, vystavení krytého bazénu a třeba i kino . 

 Více veterinární péče, ambulance profesionálnější péče pro urgentní úrazy 

 vybudování cyklostezek mimo frekventované silnice, stezka na in-line brusle 

 bydlení v městských domech je už vzhledem ke kvalitě bytů nevyhovující-co si nespravíme sami,nemáme šanci.Zcela 

chybí bazén,sportovní hala,tribuna v katastrofálním stavu,chybí zásadní cyklostezky a tratě na kolečkové brusle(v daleko 

menších obcích dávno existují). 

 Relax a wellness centrum - jinak si turisty ve Vrbně neudržíme 

 koupaliště, zubař ve škole 

 nabídka služeb, bydlení pro seniory, chybí kvalitní domy s pečovatelskou službou, nevyhovující podmínky v Domově pro 

seniory v Mnichově 

 Koupaliště, možnost koupání, cyklostezka Vrbno - Karlovice 

 hřiště kolem paneláků, kolem paneláků chybí průlezky, lavičky, startovací byty pro mladé rodiny nebo pro mladé lidi, kteří 

žijí sami, .................... 

 ve městě chybí příjemná, nekuřácká kavárna, též "místo" pro setkávání a zábavu mládeže 

 plavání 

 možnost koupání léto i zima 

 Krytý bazén 

 více bydlení pro seniroy 

 sportovní hala, bazén 

 odborní lékaři, kulturní vyžití na slušné úrovni, dotažení a zatraktivněni sportovišť ku prospěchu 

 nový domov důchodců, koupaliště, víceúčelová hala, zprovozni Liďák - kuchyň, sál, vinárna 

 plavecký bazén 

 koupaliště, dětský zubař 
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 chybí zubní lékař 

 pohřebnictví, tribuna na hřišti, obnovit ovál na hřišti, oční lékař 

 zubní lékař, kulturní dům 

 domy s pečovatelskou službou (počet nynějších bytů je nedostatečný), střední škola, kulturní dům, bazén 

(wellnesscentrum) 

 vše 

 specializované lékařské vyšetření a ošetření 

 zubní a oční lékaři 

 V bytových domech výměna oken také na chodbách, péče o slepní prostory (obnova podlahy). Zdravotnictví - hlavně 

zubař. 

 Zřízení geriatrické zdravotní sestry, zřízení 2x měsíčně urologická ambulance, lékař stomatologie 

 Zdravotnictví - více odborných lékařů, zubní lékař, klutura - více koncertů, sport - koupaliště, bazén 

 Lepší práce, resp. pravomoci Policie ČR, v oblasti kriminality, rušení nočního klidu, potlačení vandalismu, ničení veřejného 

majetku 

 Víceúčelová hala s bazénem, help-in nedostatečně zajišťuje služby (malý počet zaměstnanců), kultura ve středu měst 

 Cyklostezka (lesní) do Karlovy Studánky, Wellness centrum (krytý bazén) koupání! 

 fitness centrum, koupaliště, možnost koupě vhodné stavební parcely, chybí celkový koncept města ohledně výstavby 

 wellnes + bazén na plavání 

 více kulturních akcí, koupaliště 

 chybí odborní lékaři (neurolog, oční); komunitní centra pro invalidní důchodce 

 zubaři, bazén, větší kulturní středisko 

 zajistit ordianci zubaře 

 Vrbno je město důchodců. Nový domov důchodců i lékařů, hledat, zajistit mladé, obzvlášť odborní lékaři a zubaři!!!! 

 funkční koupaliště; bazén 

 chybí někteří odborní lékaři 

 Chybí hodně vyžití pro děti, ale i pro seniory a na slavnostech živé pohádky pro děti.  
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Příloha k otázce č. 31 Jaké informace o městě Vám chybí: 

 využití budovy bývalého gymnázia, stav smuteční síně 

 Nezajímá mě dlouhodobá předpověd počasí ,ale věcné informace. 

 v zásadě se k informacím o které se zajímam dostanu, ale pořád by to mohlo být lepší. Bral bych úřední desku někde u 

Alberta, u Radnice mi nevyhovuje, nemám tam téměř nikdy cestu. Internet je sice taky zdroj, ale někdy se v tom nedá 

zorientovat.Ikdyž v poslední době se to mírně lepší. 

 veřejné zakázky ve zpravodaji města. Kdo vysoutěžil, za kolik, kvalita, atd. 

 budoucnost, vize 

 historii města, jak město vypadalo před x-lety 

 Třeba i víc o historii Vrbna i poválečnou . 

 Chybí mi dostatek podkladů k jednotlivým rozhodnutí členů Zastupitelstva. Myslím, že podklady pro zastupitelé by měly 

být částečně (ochrana osobních údajů) veřejné, občan by si tak mohl udělat jasnější názor, proč zastupitelé rozhodli, tak 

jak rozhodli. 

 Informace o dovolených lékařů a jejich zastupitelnosti 

 významné památky a osoby 

 zlepšení nezaměstnanosti, jak jste slibovali před volbami 

 Bližší informace o jednání zastupitelstva a rady na web 

 Pravidelné informace (dotazníkové ohledně Liďáku, formy zpravodaje - nesmyslný procentuální počet hlasujíchc a 

výsledek!). Jakou činnost vykonává velký počet komisí a proč nové komise? (Vavřík) Kde najdu zprávy o jejich výsledku 

činností? 

 nemám radniční lity, kde vycházejí? 

 písmená podoba (ročně obnovována) řemeslníků ve městě  
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Příloha k otázce č. 33 Uveďte veškerá doporučení ke zlepšení fungování úřadu: 

 zkracování lhůt k vyřízení 

 Trochu úsměvu a méně rozčilování by prospělo Všem. Strašná byrokracie ve státní správě. 

 měně kafe a více úsměvu. 

 pracovní nasazení některých úředníků 

 žádný vliv ČSSD 

 Pracovníci úřadu by mohli být příjemnější. 

 To musite vedet sami 

 třeba tento dotazník mohl být napsán bez pravopisných chyb !!?? 

 Naslouchat občanům a hlavně chtít pro město něco dělat.. 

 Zaměstnanci úřadu by mohli v práci být denně, ne jen v PO a ST (podatelna, pokladna) 

 Proč v pracovní a úřední hodiny pro veřejnost nejsou někteří úředníci přítomni, byli na školení, opravdu není možné 

termín školení naplánovat mimo úřední hodiny? 

 Velké zlepšení ve fungování úřadu, chce na tom ale ještě pracovat. 

 nemám žádná doporučení 

 "MěU" navštěvuji pouze pokud jdu zaplatit odpady apod. Jinak je nutné vše vyřizovat v Bruntále. 

 Došlo ke všeobecnému zlepšení… úspory i opravy ve městě jsou znatelné = OK! 

 Na jednom oddělení větší ochota úředníka vykonávat si práci, jak má, je přeci placen z našich daní!! 

 Zrušit na úřadě kouření 

 zpravodaj č. 9/2016 - lepší vymáhání vysokých nedoplatků nájmů a služeb 

 ochota a vstřícnost, pomoc a poradit 

 zlepšení na některých postech - stavební, výmena některých lidí, pak se starostce špatně pracuje 

 úřad neodpovídí na podané žádosti, při jednání se někteří pracovníci města nechovají zodpovědně 

 zlepšení úředníků - kompetencí  

 Zlepšení úředníků - kompetence - plnit svou nápň práce 

 Přítomnost vedení a ved. Úřední v úřední dny na úřadě 

 neochotný personál 

 Mnoho zaměstnanců, komisí vč. nově vznikajících, pořádání zasedání zastupitelstva na neúřední dny! 

 Pan Skácel - nehoráznost; Pan Locků - porozumět více své práci 

 V úředních dnech by měli být úředníci v kanceláři (ne na pracovních cestách). U některých větší kompetentnost a 

orientace v oboru. 
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Příloha o otázce č. 39 Existují ve městě místa, kam se bojíte chodit nebo kterým se ze 
strachu vyhýbáte? Pokud ano, uveďte, o jaké místo/a se jedná: 

 Nad Lesoparkem - "Parlament", 

 všechny cesty vedoucí do Železné - od rozcestí, od TS "uličkou" přes most, zejména ve večerních hodinách 

 Restaurační zařízení v nočních hodinách 

 u Sklárenské ubytovny, hovada ožralé občas vyhrožují, chlastají a vykrádají přilehlé zahrádky. 

 Ubytovna Zvědělík,Žigovci 

 Náměstí u kostela. Shluky černých začínají být problém. 

 okolí kostela, bývalá sklárenská ubytovna 

 Prostor kolem kostela ve Vrbně, prostor kolem zlatnictví Čapková, prostor za Albertem 

 Hřbitovní 8 

 Prechod pres reku za technickyma sluzbama do mnichova 

 večer skoro všude 

 Sklárenská ulice, okolí okolo kostela Sv. Michala 

 Okolí nám. sv. Michala 

 kolem ubytovny u skláren, uličkou od fa.Kamenský přes most k technickým službám-ve tmě je to nepříjemné, kolem 

cigánských domů, 

 večer nám.Sv.Michala 

 Vyhýbám se každému místu nebo lavičce, která je obsazena nepracujícími, ale přesto neustále popíjejícími občany tohoto 

města( často se stane, že mají nemístné připomínky a vysvětlujte dětem, co to znamenalo). 

 temné zákoutí 

 Okolí kostela a směr k penzionu Hradil 

 Okolí kolem kostela 

 Okolí Vrbenského kostela a cesta ke hřbitovu. 

 ubytovna Sklárenská 

 kolem letní zahrádky u Hotelu Morava (opíjející se nezaměstnaní, pokřikování, urážky) 

 Žižkova, Hřbitovní 

 Chodník u Technických služeb z Vrbna do Železné a Mnichova a to po setmění. Obtěžovali mně tam opilci. 

 všeobecně - večer, v noci,… jdu tudy, kudy se svítí 

 okolí tzv. ubytoven  

 okolí D.D. u kostela 

 nám. sv. Michala a okolí 

 Večer Kolonáda 

 v podvečer za Albertem (kolem textilu ke škole) 

 Romové 

 lesopark, Pasinek 

 ulice Vrbno - Železná, lesopark 

 kde bydlí nebo se vyskytují problémové osoby 

 nepohybuji se v žádné rizikové lokalitě 

 Jízda na kolech po chodnících 

 ulička mezi TS a vzduchotechnikou Kamenský 

 neosvětlená cesta (za Lenasem na ul. Střelniční), lesopark - večerní hodiny (feťáci) 

 budova za lesoparkem; ubytovna u skláren 

 ulička do Železné  
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Příloha k otázce č. 43 Existuje nějaké zanedbané místo ve městě, které si zaslouží nové 
využití nebo zlepšení stávajícího využití? 

 centrum města - více otevřené pro turisty a místní, vybudování tržiště 

 bývalý hotel Morava + bývalé kino - dominanta centra, určitě by měly sloužit k původnímu účelu 

 Areál Dřevokombinátu-využití na průmyslovou zónu nebo turistickou atrakci - muzeum apod. 

 nevím 

 ostuda je okolo Chrámu Archanděla Michaela ve všech směrech. Tady bych směřoval peníze a né do nějakých demolicí, 

které jsou k ničemu-viz Moravolen 

 Dřevokombinát, 

 Vše v majetku města. 

 areál Vrsanu dobudovat na ski centrum, když už to stálo tolik peněz 

 bývalý Dřevas - prodej na stavební parcely k soukromému bydlení či podnikání 

 Dřevokombinát :-( 

 Hroby zakladatelů města a průmyslu - starý německý hřbitov 

 Zrušit drevokombinat, kazí mesto 

 dřevokombinát 

 Nevim 

 areál Vrsanu, budova gymnázia 

 Parkovací plochy u každého panelového domu.. Například travnatá plocha mezi ulicemi Družstevní a Palackého nad 

garážemi - ideální parkoviště.. 

 Kulturní domy - "liďák", Mír 

 Areál bývalého Dřevokombinátu,koupaliště. 

 Budova naproti Husqvarně (pod lesoparkem); vedle Husqvarny 

 Liďák, koupaliště, dřevokombinát, v Mnichově rákosí-vedle obchodu 

 Zchátralé budovy podél hlavní trasy Vrbnem a mohou být startovací byty, domov seniorů i centrum města. 

 Nádraží - centrum řemesel a vzájemné pomoci. Ten umí to a ten zas ono a všichni dohromady uděláme moc! Socialní a 

startovací byty oprava stávajících svépomoci uchazečů. 

 Lokalita městských rybníků, areál bývalé sklárny, centrum města, dům na ulici Hřbitovní č. p. 8 

 náměstí svatého michala 

 Areál bývalého Dřevokombinátu a Vrsanu. 

 Lidový dům (Liďák ) 

 Dřevokombinát, Sklárny 

 bývalý areál dřevokombinátu, vybudovat koupaliště, park,dětské dopravní hřiště,posezení s cukrárnou 

 Areál bývalého Dřevokombinátu 

 Dřevokombinát-cokoliv jiného,areál bývalé školy v přírodě,spojnice mezi rybníky -podél potoka směrem k Odetce-

cyklostezka(stezka na brusle) 

 Bývalý areál Dřevokombinátu 

 oprava některyc domu ktere hyzdí město 

 nevím 

 objekt bývalého Dřevokombinátu, nám.Sv.Michala dům čp.8, 11, ubytovna Edig - a vedlejší domy hyzdí celé náměstí 

 Areál bývalého Dřevokombinátu, Skláren, Klub LNH, koupaliště. 

 torzo "Dřevokombinátu 

 dřevokombinát = černobyl 

 Park u bývalého Moravolenu. Schází se tam problémová a fetující mládež, která znečisťuje prostředí. Matky s dětmi tento 

park velmi málo navštěvují, je to daleko od středu města a ještě na kopci. Byla to zbytečná investice. 

 bývalý Dřevokombinát - parková úprava, sportoviště, cyklotrasy apod. ->volný čas; úprava parkoviště naproti KB 

 Volné místo ve středu města - WC veřejné, jídelna s českými jídly a polévkami - (občerstvení pro turisty) odpočinková 

zóna pro širokou veřejnost a návštěvníky města. Snad se toho taky dočkám! 

 bývalý dřevokombinát  

 Dřevokombinát - celý areál, viděla bych tam různorodou podnikatelskou činnost (průmyslová zóna), tím pádem pracovní 

příležitosti. 

 náměstí sv. Michala 

 areál bývalého dřevokombinátu 

 L.N.H. klub a naproti L.N.H. závodu budova 

 náměstí, hlavně kolem kostela 
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 koupaliště 

 areál bývalého Dřevokombinátu 

 přáli bychom si koupaliště (krytý bazén)  

 Areál Dřevokombinátu; ZK Mír; ZK Liďák 

 Bývalá celoroční zotavovna, bývalý ZK -LNH, nevyužitý prostor rohu na náměstí u kostela 

 bývalá hasičárna - pro spolek přátel Vrbenska - moc pro Vrbeňáky dělají 

 silnice Zadní Mnichov (Žalák - Sněženka) 

 Liďák 

 vybudování cesty kolem garáží na Sadové ulici u domů č.p. 436, 437, 438, včetně osvětlení - žádáno již několik let bez 

výsledků. Dle městského účadu cesta je garážím neexistuje, ani bez příspěvků garážníků nebude. 

 areál Dřevokombinátu; chatky na bývalém koupališti 

 oprava kapličky, využití školy v přírodě, areál Dřevokombinátu 

 střed města, kolonáda 

 bývalý areál dřevokombinátu, sportovní centrum (krytý bazén, wellnesscentrum, sportoviště pro veřejnost - lukostřelba, 

squash, badminton atd.) 

 prostor mei bývalým kinem a prodejnou květin, nám Sv. Michala (některé domy jsou ve velmi špatném stavu) 

 bývalá sklárna 

 Dřevokomninát 

 Terénní a povrchové úpravy na chodníku Jamajka - Benzina. V návaznosti na činnost hasičů 

 Dřevokombinát, sklárny 

 Jednoznačně areál "Dřevokombinátu" - ostuda města! Vysedávání "bezdomovců" ve středu města. 

 Areál Dřevokombinátu - výstavba sportovního a kulturního vyžití pro obyvatele a turisty 

 Dřevokombinát 

 Bývalá zotavovna pro děti!!! Opravit a vybudovat pro přestárlé s pěkným parkem, klidné a krásné prostředí pro staré 

lidi!!! Odkoupit a nenechat na budově vydělávat podvodníky!!!!!!!!! 

 prostor mezi Penny market a kruhovým objezdem - posezení v zeleni, prostor před kostelem 

 dřevokombinát - multikulturní místo určené pro podnikatele, sportovce, umělce 

 bývalý dřevokombinát, rorzhodnout by měli odborníci 

 Opravit bývalé jesle LNH, opravit bývalý klub LNH pro kulturní vyžití, využívat bývalé gymnázium třeba na knihovnu nebo 

muzeum. 

 staré koupaliště 

 cenrum města - představu nemám 

 sklárna 

 Klub "LNH". Kinokavárnam, funkční koupaliště 

 Ano škola v přírodě a ubytování pro rodiny s dětmi. 
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Příloha k otázce č. 44 Vaše další náměty, připomínky, projekty, komentáře: 

 Vyvolat jednaní s majitelem Dřevokombinátu a nakopat ho do zádele, to co se stalo z prostorem po továrnách je 

naprosto neomluvitelné. 

 nepřijímat do města jinověrce v rámci integrace 

 ... 

 zásadní věci si stejně prosadí Květoslava podle svého a posty ( teplá místa) dostanou její nohsledi 

 "Asi jsou všichni nadšení z nového pouličního osvětlení. Já bohužel ne. Dle mého názoru je osvětlení slabé, člověk pod 

lampou nejde moc vidět a zadruhé světlo oslňuje do boku.. např. projíždějící auto, přízemní byty a domy.. Na ulici M. Alše 

lampy často nesvítí vůbec..  

 Jinak jsem velmi spokojená s výstavbou nové hasičské zbrojnice, rekonstrukcí hřbitova a smuteční síně a s plány na 

budoucí rekonstrukci ""Liďáku""! Také bych chtěla pochválit rozšíření parkoviště na ulici Myslivecká! 

 Ono když má někdo zájem, tak to pak i jde.. :-)" 

 Tíhnu k Lipníku nad Bečvou, malé městečko, ale úžasné po všech stránkách... 

 Nově vybudovaný domov pro zdravotně postižené na Jiráskově ulici - lidé kteří v tomto domově bydlí by se měli 

přestěhovat na okraj města, ne DO města mezi paneláky. Ulice je vcelku frekventovaná, v blízkosti jsou školy a děti z 

ustavičného hýkání, výskání a hrůzostrašného řvaní mají určitě noční můry..a dospělí ještě větší. 

 více zájmových aktivit-kroužků pro děti v odpoledních hodinách, 

 Nádraží jako centrum pro kreativní seniory, výměnný obchod, komunitní zahrada. 

 Přírodní zahrady, komunitní zahrady, chovatelství, řemesla, vyměnný obchod občanů. Zapojit a podporavat kreativitu. 

Soběstačná obec. Předavání dovednosti. Např. Kdo umí dnes kosit? a nabrousit kosu? Není to škoda? 

 Když už nemáme koupaliště ocenila bych častější kosení trávy na některých místech u řeky kde se dá koupat i třeba v 

Železné. 

 stavba pro postižené na náměstí je absolutně špatný tah města....i v souvislosti s budoucím projektem klubu LNH. 

 Turisté při dnešní situaci ve světě začínají více využívat regionální turistiku. Udělejme vše pro to, aby jste turisty v regionu 

udrželi. Pokud se budou do regionu pravidelně vracet pak můžeme Vrbno konečně nazvat turistickou destinací. 

 V již neexistující budově Moravolenu mohlo být zajímavé muzeum zaniklého průmyslu ve Vrbně pod Pradědem, ale 

nebude... 

 zahájení prací na zvýšení možnosti parkování na sídlištích. Přeji hodně zdaru, elánu do dalších let nikdy nekončící práce... 

 V poslední době město "prokouklo" - květonová výzdoba, nové chodníky, aj…. Chválím vedení města, hodně věcí se 

zlepšuje… 

 Tohle jsou vyhozené peníze za dotazovaný projekt, neboť každý  ví, co tu přednostně schází, všechny dobré věci, které 

dobře sloužily občanům i přespolním, město rozprodalo v domění, že se mi trochu naplní pokladna, ale opak je pravdou. 

Strašně schudlo po jiném směru. Teď chce napravovat své chyby z dřívějška, ale náprava je strašně zdlouhavá a drahá. 

Bude to trvat ještě několik let až to bude trochu na úrovni jako předtím, ale myslím, že s dobrými lidmi se to podaří! 

Držím palce! OTÁZKA 20 - 24: Každý rozumný člověk si svůj čas umí trávit po svém a ke své spokojenosti a nespoléhá na 

to, co mu kdo nabídne (proboha, co to jsou za stupidní otázky?). Pro mládež se tu nic nedělá, pak rostou jak vlčáci (chlast, 

drogy, kde co rozbít!) 

 V Železné je pěkné bydlení - domky a zahrádky upravené až na domy pana Vaněčka, ty děljí jen ostudu, není pouze jeden, 

jsou hned 3!! 

 Já bych velmi uvítala cyklostezku z Vrbna do Karlovic s ubytováním/mobiliářů a lavičkami. Vím, že se připravuje centrum 

města v nové podobě, opravují a budují se chodníky. Nemám žádné výtky, problém vidím v areálu Dřevokombinátu, to je 

taková neřest ve Vrbně. 

 dát bývalému klubu život 

 N, ot. 8: ne všudeje možnost opitiky (připojení k internetu) 

 z mého hlediska jsem docela spokojená 

 Využití plochy pozemku pro park občanů u kruhového objezdu, oprava a vybudování celého areálu hřišť. Zajistění zubního 

a očního lékaře.  

 oprava komunikace - Mirkův pramen - Sokolská chata 

 Vybudování parčíku v cenru města ze stávající loučky, včetně výsadby, laviček, osvětlení a veřejného WC. 

 vybudování parčíku v centru města ze stávající loučky včetně výsadby, laviček, osvětlení a veřejného WC. 

 dbát na opavách bytů, dát větší možnost zájemcům o byt 

 Vadí mně toulaví psi a psi, kteří nemají náhubky. Psi jdou i s páničkem, který po něm neuklidí exkrementy (lejna), lejna 

jsou často po chodníku i kolem. Nekdy nepoznáte, jestli si chce pes hrát nebo vás pokouše!!! 

 Vrbno je zanedbané, jsou sice nové chodníky, ale vysoko nad úrovní lavičeka a strší lidé mají problém vstát, lavičky 

potřebují opravy, bylo by vhodné místo ohňostroje opravit věci, které slouží všem. Je nebezpečná zatáčka v řece u fy 
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Vzduchotechnika Kamenský, bylo by vhodné zábradlí, značka apod. Střed města tvoří chátrající Dřevokombinát, celý střed 

je obehnaný rezavým plotem a u mostů v uličce od Pradědu jsou velmi nebezpečné popadané drátěné ploty, Vrbno 

bývalo krásné, upravené město, které stálo za to zhlédnout, ale nyná stojí za zhlédnutí pouze krásná příroda. Děkuji, že i 

mé připomínky vezmete v úvahu. 

 už jsme měli s manželem několikrát zaječí úmysly odstehovat se jinam, ale vždy když jsme srovnávali pro a proti zjistili 

jsme, že naše město je krásné místo pro život. Město samotné, okolí, lidé (až na vyjímky). Nevýhodou je málo nabídek 

zaměstnání a málo volnočasových aktivit pro lidi nad 40 let.  

 Úklid také kolem parkujících aut (eventuélně výzva k přeparkování), úklid pod nádobami na tříděný odpad, něco 

smysluplnějšího na kruháč (stačí zeleň), úklid spadaného listí 

 Náměstí - centrum, koupaliště!!!, sportovní hala, místo Penny marketu Lidl!!! 

 Potrhané pletivo na dětském hřisti, hrozí zranění dětí 

 Jako občan se chci spoludílet na rozhodování o nákupu a provozu budov ("doma", "liďák", apod.), u nově vzniklých staveb 

(projekčně-dotazníkovým řízením), chci být informována o všech návrzích souvisejících s řízením o schvalování finančních 

toků. Ostatní připomínky jsem již zmínila. Jaké využití prostory nástavby budovy MŠ Jesenická město zamýšlí vzhledem k 

nákladům provozu (vytápění?) 

 Vybudovat nové hřišttě (oprava) tribuny!!! Je to ostuda Vrbna!!! Opravit márnici na hřbitově (kulturní památka) a 

kapličku před márnicí (kulturní památka). Centrum města hyzdí parkoviště velde p. Mately - vybudovat lepší . Více 

jednopokojových bytů pro přestárlé. Více se věnovat dětskému domovu. Oční, ortopedie - 1x týdně je málo. Chodníky 

okolo kostela. Těšíme se na opravu (generální) domů sv. Michala!!! Trvá to příliš dlouho!!! 

 vyřešit parkovací místa u panelových domů a celkovou kulturu u těchto domů - lavičky, odstranění zarezlých 

nepoužívaných sušáků na prádlo 

 Rozšířovat bezbariérové přístupy (hlavně u doktorů a pošty). Využití bývalého kina ( co je uvnitř)? Každé město má své 

muzeum, jenom Vrbno ne!!!! 

 úprava náměstí Sv. Michala 

 lepší kontrola jehličnanů jsou napadeny kůrovcem - odstranění napadených stromů 

 kino, nekuřáckou kavárnu - mléčný bar pro rodiny (s dětskými koutky), bazén 

 Jediný komentář, který mě dlouho trápí, je hřbitov, je to moc smutné, když vidím jak na pomníku stojí paní a zametá po 

sekání trávy a nohama posouvá zapálené lucerny. Na dětském pohřebišti, kde má rodina dítě posekají trávu i květiny a 

bílé kamínky jsou špinavé od hlíny, lucerničky nejsou vůbec vidět. Zpravodaj je strašný. Ty malé krásné a když vidím ty co 

mají vzpomínku úmrti dostali černou smutnou pásku a ani není vidět jakou měla krásnou fotečku maminka. Doufám, že 

jsme se mohli aspoň takhle povykládat a že se něco změní. Držíme palce.  

 

 

 

 

 

 


