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ÚVOD 

Tento dokument vznikl jako součást procesu analytické fáze  tvorby strategického plánu ve městě Vrbno 

pod Pradědem. Pro tvorbu kvalitní, systémové a nadřízené strategie rozvoje města je potřeba prověřit 

a prostudovat širší strategické dokumenty mikroregionu, regionu či euroregionu a specifické strategie 

města, např. územní plán, či jiné specifické strategie,  kterými již město disponuje a provázat cíle těchto 

dokumentů s připravovanou strategií.  

Smyslem dokumentu je seznámit se a synteticky shrnout cíle a opatření z níže uvedených dokumentů, 

kterými je město vázáno a v dalším kroku provázat tyto strategie plně do návrhové části strategie rozvoje 

města Vrbno pod Pradědem. Strategie rozvoje města se tak stane nejvyšším strategický dokumentem, 

který je plně v souladu s ostatními platnými strategiemi města.  

Pro zajištění souladu strategie rozvoje města Vrbno pod Pradědem s ostatními strategiemi byly využity 

následující dokumenty: 

 Plán investic města Vrbno pod pradědem 

 Návrh územního plánu města Vrbno pod Pradědem  

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období 2014 – 2020 

 Situační analýza Vrbno pod Pradědem 

 Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 2015 – 2018 

 Strategie rozvoje polsko-české spolupráce v Euroregionu Praděd na léta 2014–2020 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM  

(I.A – textová část – výtah rozvojových záměrů)  

Rozvojové záměry dle Územního plánu 

DOSTATEČNÁ NABÍDKA PLOCH PRO NOVOU OBYTNOU VÝSTAVBU 

 Výstavba nových 160 nových bytů do roku 2025 veřejných prostranství, dopravní a technické 

infrastruktury 

 Rozvoj obytné výstavby  

o na plochách bydlení v bytových domech BH v lokalitě Nádražní (plochy č. Z69 a Z71) a 

plochy bydlení v rodinných domech BI – v lokalitách U Zámečku (plocha č. Z68), Na 

Bělidle (plochy č. Z73 – Z75), Husova (plocha č. Z78), Hřbitovní (plocha č. Z79), Žižkova 

(plocha č. Z80), Komenského (plocha č. Z85), Myslivecká (plocha č. Z86) a Střelniční 

(plochy č. Z87, Z88 a Z90). 

 Vybudování nové obytné výstavby (Mnichov)  

o plocha smíšené obytné rekreační SR, vymezená v severní části Mnichova v lokalitách 

Pod Suchým vrchem (plochy č. Z2, Z3 a Z4), U Točny (plocha č. Z7), Pod Zbojnickou strání 

(plochy č. Z8 a Z9), Za Černou Opavou (plochy č. Z10 a Z11) a Předlesí (plochy č. Z12 – 

Z17), 

o plocha smíšené obytné venkovské SV, vymezena ve střední a jižní části Mnichova v 

lokalitách Mnichov – Sever (plochy č. Z19 – Z23 a Z25), U Mostu (plochy č. Z26 a Z27), 

Dlouhá stráň (plochy č. Z29, ..), Mnichov – Střed (plochy č. Z33, Z35, Z36), Pod Skalkou 

(plochy č. Z38, Z39 a Z40), U Silnice (plocha č. Z41), Pod Zastávkou (plochy č. Z42 a Z43), 
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U Bikeparku (plocha č. Z44), U Rozvodny (plochy č. Z45 a Z46) a Pod Lesem plochy č. 

Z51 – Z54). 

 Vybudování nové obytné výstavby (Železná)  

o zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech BI, vymezené v lokalitách Na Stráni 

(plochy č. Z99, Z102 a Z103) a Krušná Stráň (plochy č. Z105, Z107 a Z114), 

o zastavitelná plocha smíšené obytné venkovské SV, navržené na jižním okraji zástavby v 

lokalitě U Řeky (plocha č. Z97) a na jejím severním okraji v lokalitě Krušná stráň (plocha 

č. Z104), 

o zastavitelná plochy smíšené obytné rekreační SR jsou navrženy v lokalitě U Lesa (plochy 

č. Z110 a Z111) v prolukách mezi stávající rekreační zástavbou.   

 Vybudování nové obytné výstavby (Vidly)  

o zastavitelná plocha smíšená obytná rekreační SR, v návaznosti na stávající zástavbu 

(plochy č. Z112..). 

DOSTATEČNÁ NABÍDKA PLOCH PRO PODNIKÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ POČTU PRACOVNÍCH MÍST 

 Zastavitelná plocha občanského vybavení komerčního typu OK na východním okraji města na 

ulici Nádražní – bez bližší specifikace (část plochy č. Z67). 

 Zastavitelné plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD, na východním okraji 

města na ulici Nádražní – bez bližší specifikace (část plochy č. Z67). 

 Zastavitelné plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD, v jižní části Mnichova 

a to v lokalitě Zlatohorská (plochy č. Z48 a Z51).  

 

PODPORA A ROZVOJ REKREAČNÍ FUNKCE MĚSTA 

 Vybudování lyžařského areálu Pod Vysokou horou, který zahrnuje čtyři sjezdovky, dvě lanovky a 

lyžařský vlek (plochy č. K1 a K2) a pro vybudování bobové dráhy (plocha č. K4). 

 Zázemí navržené bobové dráhy na ulici Žižkově (plocha č. Z84) 

 Vybudování občanského vybavení, plocha bývalého areálu Vrsan, (plocha č. P4). 

 Vybudování rekreační louky v okolí nově vybudovaných rybníků na pravém břehu Opavy (plochy 

č. K5 a K6). 

 Vybudování cyklostezky na východním okraji města (plocha č. Z115). 

 Vybudování zázemí pro cykloturisty (plocha č. Z5) v lokalitě U Točny. 

 Využití nových ploch veřejných prostranství navrženy v lokalitách Nádražní (plocha č. Z66), Na 

Bělidle (plocha č. Z76), Střelniční (plocha č. Z89) a Ludvíkovská (plocha č. Z92). 

 Vybudování penzionu (plocha č. Z1). 

 Vybudování vyhlídkové věže (plocha č. Z58) na úbočí kopce Huk. 

 Vybudování rybníků (plochy č. K5 a K6). 

 Výstavba penzionu ve Vrbně pod Pradědem v lokalitě Žižkova (plocha č. Z82). 

 Vybudování nových stezek pro cyklisty nebo pro společný provoz chodců a cyklistů:  

o stezka vedená od lávky severně železniční stanice jižním směrem podél železniční trati 

a řeky Opavy do Karlovic, 

o stezka vedená od lávky severně železniční stanice podél řeky Opavy severním směrem, 

k silnici II/445 a dále podél břehu k silnici III/44519. 

 Rozvoj pěší a cyklistické dopravy:  
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o stezka vedená podél řeky Opavy od silnice III/44520 (sportovního areálu) k lávce přes 

řeku v západní části Železné , 

o trasa Mnichov (od trasy 553) – Františkova chata – rozc. Pod Loupežníkem – zřícenina 

hradu Rabštejn – (Heřmanovice, trasa 6067), 

o propojení trasy č. 6029 od silnice II/451 (pod turistickým rozc. Na Výsluní) s navrženou 

trasou Mnichov (trasa č. 553) – Heřmanovice, trasa č. 6067), 

o okruh z Bílého Potoka od trasy č. 6067 kolem vrcholů Karliny Kameny, Černý Vrch a 

Jelení Loučky a zpět do Bílého Potoka, 

o propojení trasy č. 6029 od silnice II/451 od soutoku Skalního potoka se Střední Opavou 

s trasou č. 6074 vedenou po silnici II/450 pod Sedlem Videlský kříž, 

o propojení navrženého okruhu z Bílého potoka s navrženou trasou soutok Skalního 

potoka se Střední Opavou (trasa č. 6029) – pod Sedlem Videlský Kříž (trasa č. 6074), 

o propojení trasy č. 6069 od Mirkova pramene se silnicí II/451 (u křižovatky se silnicí 

II/452) - propojení navržené trasy Mirkův pramen (trasa č.6069) – silnice II/451 s trasou 

č. 6076, 

o trasa Pod Kamenitým Vrchem (od trasy č. 6076) – (Andělská Hora, trasa č. 6073), 

vedená kolem vrcholů V Koleni a Kamenná Hůrka. 

UDRŽENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO A OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ, OCHRANA OVZDUŠÍ A VOD 

 Zamezení fragmentace volné krajiny. 

 Chránit přírodní hodnoty, zejména Národní přírodní rezervaci Praděd, Národní přírodní rezervaci 

Skalní potok, Přírodní rezervaci Suchý vrch, přírodní hodnoty na území Chráněné krajinné oblasti 

Jeseníky, Ptačí oblasti Jeseníky a Evropsky významné lokality Praděd. 

 Chránit lesní porosty a břehové porosty vodních toků. 

 Chránit vymezené prvky územního systému ekologické stability. 

 Vybudování plochy protipovodňových opatření PPO - vybudování svodných průlehů, záchytných 

příkopů a retenční nádrže (plocha vodní a vodohospodářská č. K7) na jižním okraji města v 

lokalitě Husova navržena plocha změn v krajině. 

 Vybudování nových ploch veřejné zeleně –  

o zeleň ZV v lokalitách U Točny (plocha č. Z6), Mnichov – Sever (plocha č. Z24) a Na 

Rozcestí na levém břehu Černé Opavy (plocha č. Z47). 

o zeleň ZV je navržena na levém břehu Střední Opavy v lokalitě U Řeky (plochy č. Z94 a 

Z98) a v lokalitě U Bytovek, v návaznosti na stávající parčík (plocha č. Z109), - ve Vrbně 

pod Pradědem v lokalitách Nádražní (plocha č. Z66), Na Bělidle (plocha č. Z76), Střelniční 

(plocha č. Z89) a Ludvíkovská (plocha č. Z92). 

OCHRANA KULTURNÍCH, HISTORICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 

 Chránit nemovité kulturní památky a památky místního významu - zajistit ochranu kulturně 

historických dominant města – ve Vrbně pod Pradědem farního kostela sv. Michala, v Mnichově 

kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 

 Přestavba v centru města – plocha části bývalého areálu Dřevokombinátu, navržená jako plocha 

polyfunkční s využitím pro občanské vybavení, bydlení a veřejnou zeleň. 

 Výstavba domu pro seniory (plocha č. Z70) na ulici Nádražní. 
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 Vybudování recyklačního dvora - zastavitelné plochy technické infrastruktury – plochy pro 

nakládání s odpady TO v lokalitě U Čistírny (plochy č. Z62 a Z65). 

 Vybudování sportovního a tělovýchovného zařízení OS v lokalitách U Mostu (plocha č. Z28) a 

Mnichov – Střed (plocha č. Z32); v lokalitě U Řeky (plocha č. Z95) – Železná. 

 Rozšíření stávající vodovodní sítě o nové vodovodní řady DN 50 – DN 100 pro zásobování 

navržených zastavitelných ploch. Řady DN 80 a DN 100 budou rovněž plnit funkci vodovodu 

požárního. 

 Vybudování automatické tlakové stanice pro zásobení pitnou vodou zástaveb, které se nachází v 

tlakovém pásmu vodojemů HTP 2 x 400 m3 a 2 x 75 m3 nad kótou 579 m n. m. a v dolním 

tlakovém pásmu nad kótou 550 m n. m. Zástavbu, která se nachází v tlakovém pásmu vodojemu 

Vlčí Sejf 30 m3 nad kótou 690  m n. m., je nutno napojit na stávající vodovodní řad přes 

automatickou tlakovou stanici, zástavbu pod kótou 645 m n. m. je navrženo napojit na stávající 

vodovod pod tlakem redukčního ventilu. 

 Rozšíření kanalizační sítě o další stoky splaškové kanalizace (gravitační a tlakové) pro 

odkanalizování dosud neodkanalizovaných částí města – Železné a Mnichova a navržených 

zastavitelných ploch. 

 Zkapacitnění stávající městské ČOV tak, aby umožnila napojení zástavby Ludvíkova. 

 Doplnění stávajících distribučních trafostanic 22/0,4 kV šesti novými DTS pro potřebný 

transformační výkon pro byty, občanské vybavení, objekty druhého bydlení a podnikatelské 

aktivity. 

 Rozšíření STL plynovodu pro navržené zastavitelné plochy ve Vrbně, v Železné a v jižní části 

Mnichova. 

ROZVOJ A ÚDRŽBA DOPRAVNÍ INFASTRUKTURY 

 Úprava křižovatky silnice II/451 se silnicí III/44520 je navržena zastavitelná plocha č. Z93. 

 Nové parkovací plochy - plochy parkovací a odstavné DP v lokalitách Husova (plocha č. Z77), 

Žižkova (plocha č. Z81), U Vleku (plocha č. Z83) a Ludvíkovská (plocha č. Z91); plochy č. Z81 a 

Z83 jsou navrženy pro vybudování dalších parkovišť pro potřeby lyžařského areálu, a další plochy 

dle potřeb. 

 Vybudování místní komunikace v lokalitě Krušná Stráň (plocha č. Z106). 

 Vybudování krátkého úseku stezky pro pěší podél silnice č III/44520 (plocha č. Z96). 

 Úprava nevyhovujícího vidlicového napojení - v západní části zastavěného území města se 

navrhuje směrová úprava silnice III/44520 a přestavba navazující křižovatky se silnicí II/451 

(hlavní přístup do místní části Železná); další úpravy silniční sítě dle místních potřeb. 

 Úpravy pro zajištění dopravní obsluhy stávajících nebo navržených plošně významnějších 

zastavitelných ploch, jejichž dopravní obsluha je obtížně řešitelná ze stávajících úseků 

komunikací, se navrhuje: 

o místní komunikace v místní části Železná v navržené zastavitelné ploše PV s označením 

Z106 pro dopravní obsluhu navržených zastavitelných ploch BI č. Z107, 

o místní komunikace v místní části Železná v navržené zastavitelné ploše PV s označením 

Z101 pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch BI č. Z102 -  místní komunikace ve 

stávající ploše PV v jižní části Železné pro dopravní obsluhu navržené zastavitelné plochy 

SV č. Z97, 

o místní komunikace ve stávající ploše PV u hřbitova, včetně parkovací plochy pro hřbitov 

a výchozí bod lyžařských běžeckých tras, 
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o místní komunikace v navržené zastavitelné ploše PV s označením Z18 v místní části 

Mnichov pro dopravní obsluhu navržených zastavitelných ploch SR č. Z17 -  místní 

komunikace ve stávající ploše PV v místní části Mnichov pro dopravní obsluhu 

navržených zastavitelných ploch SV č. Z21, Z22 a Z23, 

o místní komunikace ve stávající ploše PV v místní části Mnichov pro dopravní obsluhu 

navržených zastavitelných ploch SV č. Z26 a Z27 -  příjezdová komunikace v severní části 

Mnichova zapojená do silnice II/445 pro dopravní obsluhu navržené zastavitelné plochy 

OX2 č. Z1, a dalších ploch dle místní potřeby. 

 Úpravy drážní dopravy dle potřeb, např. optimalizace, úpravy ploch železničních stanice, 

realizace nových nástupišť a ostatní nezbytné úpravy dráhy. 

 Budování, opravy a úpravy chodníků podél stávajících komunikací a samostatných stezek pro 

chodce dle místní potřeby. 

 

PLÁN INVESTIC MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM 

Název Aktuální stav 

Akční plán investic na období 2016 - 2018 

Smuteční síň + terénní úpravy vč. komunikace Dokončen 

Bezpečná cesta (chodník Zlatohorská+cyklostezka Mnichov - v 
roce 2016 šestá etapa, v roce 2017 stezka) 

Chodník Zlatohorská dokončen,  
cyklostezka Mnichov zahájen 

Zateplení bytových domů na Nám. Sv. Michala PD 360 tis.           Zahájen, v realizaci 

Revitalizace bytových domů na ul. Bezručova Zahájen 

Rekonstrukce tribuny Zahájen 

Brána- hřbitovní zeď Zahájen 

Výstavba hasičské zbrojnice Zahájen, v realizaci 

Revitalizace zeleně I.(Mnichov, Železná, MěÚ Hřbitovní)  Zahájen 

Revitalizace zeleně II. Sídliště - PD Nezahájen 

Centrum města Zahájen 

Klub - kulturní dům Zahájen 

Kompostárna Zahájen 

Cyklostezka Karlovice Zahájen 

Domov důchodců Zahájen, jednání s investorem 

DOMA komunitní centrum/turis.ubytovna Zahájen 

Protipovodňová opatření (varovný systém) Zahájen 

Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku Zahájen 

Odvedení extr.vod v lokalitě Bělidlo Zahájen, nutná aktualizace PD 

Skatepark Dokončen 

Parkoviště Palackého Nezahájen 

Sportovní hala-studie Nezahájen 

Vodovod Mnichov-III.etapa Zahájen 

Koupaliště Nezahájen 

školka Žižkova Nezahájen 

Parkoviště Sv. Michal Nezahájen 
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Restaurování náhrobku A.H. Roessner Dokončen 

Sociální byty - Hřbitovní 8 Zahájen (poptávka) 

Orientační systém města Nezahájen (předpoklad ve 2017) 

Regenerace sídliště Husova Zahájen (poptávka) 

Kolumbárium Nezahájen 

Realizované akce 2014-2016 

Výstavba skateparku ve Vrbně Dokončen 

Zateplení bytových domů na nám. Sv. Michala 509-515, 
Zpracování PD 

Dokončen 

Smuteční síň Dokončen 

Parkoviště u hřbitova Dokončen 

Hřbitov - chodníky Dokončen 

Bezpečný elektronický úřad Dokončen 

Veřejné osvětlení Dokončen 

Výtah MěÚ Dokončen 

Výměna oken MěÚ Dokončen 

Připravované akce 

Bezpečná cesta (chodník Zlatohorská + cyklo Mnichov) Zahájen 

Výstavba hasičské zbrojnice Zahájen 

Kompostárna Zahájen 

Překladiště a sběrný dvůr Zahájen 

Zateplení bytových domů nám. Sv. Michala 509-515 Zahájen 

Rekonstrukce tribuny Zahájen 

Revitalizace prvků sídelní zeleně (park Železná, park Mnichov, 
park hřbitov) 

Zahájen 

Centrum města, zpracování PD Zahájen 

15 let spolupráce mezi Vrbnem a Glogówkem Zahájen 

Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku Zahájen 

Podané žádosti o dotaci v roce 2016 

Protipovodňová opatření  Přidělena, čekáme na vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Rekonstrukce tribuny Nepřidělena 

Bezpečná cesta (chodník Zlatohorská + cyklo Mnichov) Splněny náležitosti formální 
kontroly, probíhá věcné hodnocení 

Restaurování náhrobku A.H. Roessner Přidělena, v letošním roce 
obdržena 

Výstavba hasičské zbrojnice Doporučeno k financování, čekáme 
na vydání Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 

Revitalizace prvků sídelní zeleně (park Železná, park Mnichov, 
park hřbitov) 

Probíhá formální hodnocení, 
snížení uznatelných nákladů a tím i 
výše dotace na 1 mil. 

15 let spolupráce mezi Vrbnem a Glogówkem Doporučeno k financování v plné 
výši 
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Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku Splněny náležitosti formální 
kontroly, probíhá věcné hodnocení 

Příprava projektových žádostí o dotaci 

Kompostárna Zahájen 

Překladiště a sběrný dvůr Zahájen 

Bezpečná cesta (chodník Zlatohorská + cyklo Mnichov) Zahájen, podána (hodnotící proces) 

Výstavba hasičské zbrojnice Zahájen, v realizaci 
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STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HRUBÝ 

JESENÍK NA OBDOBÍ 2014 – 2020 

Představení strategie  

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Hrubý Jeseník na období 2014–2020 (dále 

SCLLD nebo Strategie) je základním koncepčním dokumentem širšího venkovského území Bruntálska.  

Strategie stanovuje rozvojové cíle a principy, je nástrojem koordinace a propojení odvětvových hledisek 

s územními aspekty. Z časového hlediska jde o střednědobý dokument, jenž obsahuje dlouhodobou vizi 

i krátkodobé realizační kroky. Ve Strategii je kladen důraz na její koordinační roli, zohlednění nových 

faktorů, myšlenek a přístupů (demografické a klimatické změny, územní soudržnost, energetika, 

integrované přístupy, inovace, dostupnost služeb apod.), využití spektra různých rozvojových nástrojů a 

zapojení všech relevantních aktérů z území.  

Klíčovým východiskem strategie je komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Ten představuje soubor 

kroků, které ovlivňují rozložení ekonomických aktivit v území, rozvoj infrastruktury a snížení 

nerovnováhy v sociální oblasti. Důležitá je vazba sociální oblasti a místní ekonomiky nebo místní rozměr 

sektorových intervencí. Je důležité, aby byla zachována rovnováha mezi sociální, ekonomickou a 

environmentální částí intervencí tzv. udržitelný rozvoj.  

Strategie slouží jako důležité východisko při přípravě regionu na programové období 2014–2020, proto 

je zde vazba na relevantní strategické dokumenty Evropské unie, ČR a Moravskoslezského kraje. CLLD je 

zaměřena na řešení specifik území, které vyžadují provázané kroky zohledňující komplexnost problémů, 

se kterými se území musí potýkat. V souladu s Územní agendou Evropa 2020 se jedná zejména o přístup 

založený na identifikaci a uspokojování místních potřeb. Kromě socioekonomických faktorů hraje 

důležitou roli propojenost municipalit, podnikatelské a neziskové sféry, vzdálenost k centrům rozvoje, 

geografické podmínky a další faktory. 

Okruhy, cíle, opatření 

Okruh I. SPOLEČNOST A VYBAVENOST  

 STRATEGICKÝ CÍL I.1 Vytváření vhodných předpokladů pro spokojený život  

Specifický cíl I.1.1. Kvalitní a bezpečné komunikace 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  

1. Zlepšení technického stavu silnic a dopravních staveb  

2. Zlepšení celoroční údržby komunikací  

3. Zvýšení bezpečnosti na komunikacích (regulace rychlosti, přehledné křižovatky, přechody pro chodce, 

osvětlení, chodníky, parkoviště, radary a retardéry atd.)  

4. Vybudování a opravy chodníků ve městech a obcích (i mezi obcemi)  

5. Budování značených cyklostezek a cyklotras a zařízení pro cyklisty (mapy, přístřešky)  

Specifický cíl I.1.2 Spolehlivá a úsporná hromadná doprava   

Specifický cíl bude naplněn opatřeními: 

1. Zachování a zlepšování rozsahu hromadné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti.  
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2. Udržení a rozšiřování dopravních integrovaných systémů.  

3. Zavedení vozidel hromadné dopravy s ekologickým pohonem.  

4. Budování a rekonstrukce zastávek hromadné dopravy.  

Specifický cíl I.1.3 Vytváření vhodných předpokladů pro udržitelné bydlení a spokojený život 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  

1. Zajištění bezproblémového zásobování pitnou vodou.  

2. Zajištění čištění odpadních vod.  

3. Zvýšení využívání alternativních ekologických zdrojů energie.  

4. Snížení energetické náročnosti budov a dopadů na životní prostředí (zateplení budov, modernizace 

topenišť atd.).  

5. Zvýšení dostupnosti vysokorychlostního internetu v obcích.  

6. Budování a rekonstrukce veřejného osvětlení.  

7. Budování a rekonstrukce obecního rozhlasu.  

  

 STRATEGICKÝ CÍL I.2 Kvalitní a plnohodnotný život  

Specifický cíl I.2.1 Dostupná a kvalitní zdravotní a sociální péče a služby 

Specifický cíl bude naplněn těmito opatřeními  

1. Zajištění dostupnosti ordinací praktických a specializovaných lékařů.  

2. Zvýšení nabídky kvalitních zdravotnických služeb (ve větších obcích). 

3. Rekonstrukce budov zdravotnických zařízení s ohledem na zvýšení kvality provozu a snížení 

energetické náročnosti. 

4. Rekonstrukce budov poskytujících sociální služby s ohledem na zvýšení kvality provozu a snížení 

energetické náročnosti. 

5. Udržení a doplnění nabídky sociálních služeb fungujících na úrovni obcí a správních celků (např. 

vybudování domovů zdravotně postižené a seniory pro více obcí, terénní služby, rozvoz obědů, potravin 

do domu atd.)  

6. Rekonstrukce budov poskytujících sociální služby s ohledem na zvýšení kvality provozu a snížení 

energetické náročnosti. 

7. Rozvoj a podpora dobrovolnictví a aktivit zaměřených na zdravotní a sociální péči. 8. Budování 

malokapacitních zařízení v menších obcích pro zdravotně postižené a seniory.  

Specifický cíl I.2.2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  

1. Vybudování sociálního bydlení a startovacích bytů  

2. Rozvoj sociálního podnikání ve městech a na venkově  

3. Poradenská činnost pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a chudobou  

4. Rekvalifikace a další vzdělávání pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit a dlouhodobě nezaměstnané  

Specifický cíl I.2.3 Prevence a výchova ke zdravému životnímu stylu 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  
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1. Rozšíření služeb a plošné působnosti sociální prevence – rodinné poradny, prevence sociálně 

patologických jevů, finanční poradenství, zařízení pro děti a mládež – nízkoprahová centra, volnočasové 

aktivity.  

2. Posílení informovanosti o sociálních a zdravotních službách, osvětová činnost zaměřená na zdravý 

životní styl.  

3. Rozvoj volnočasových, vzdělávacích a osvětových aktivit pro seniory v městských i venkovských 

obcích.  

4. Rozvoj volnočasových, vzdělávacích a osvětových aktivit pro zdravotně postižené v městských i 

venkovských obcích.   

  

 STRATEGICKÝ CÍL I.3 Vzdělaná a odpovědná společnost  

Specifický cíl I.3.1 Zvyšování kvality základního a středoškolského vzdělávání 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  

1. Zajištění kvalitní a dostupné předškolní a školní výchovy.  

2. Modernizace vybavení školských zařízení jako předpoklad zvýšení kvality výuky a úrovně vzdělání žáků.  

3. Zlepšování profesní kvalifikace pedagogických pracovníků škol a dalších vzdělávacích institucí.  

4. Podpora výuky řemeslných oborů a kroužků, jako možnost zvýšení nabídky služeb, zaměstnanosti a 

prevence proti sociálním patologickým jevům.  

5. Zajištění propojenosti výuky s podnikateli v regionu, potenciálními zaměstnavateli.  

6. Tvorba společných projektů ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ, výzkumných ústavů, obcí, soukromých subjektů a 

neziskových organizací.  

Specifický cíl I.3.2 Rozvinuté komunitní a další vzdělávání pro odpovědný život 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  

1. Nabídka rekvalifikací a dalšího vzdělávání při rozjezdu podnikatelských aktivit  

2. Rozvoj environmentálního vzdělávání pro všechny věkové skupiny.  

3. Podpora stávajících a vytváření nových kroužků na školách, střediscích volného času a jiných 

zařízeních věnujících se práci s dětmi a mládeží.   

4. Podpora stávajících a vytváření nových vzdělávacích aktivit pro seniory v městských i venkovských 

obcích.   

  

 STRATEGICKÝ CÍL I.4 Kvalitní bydlení a život v obcích  

Specifický cíl I.4.1 Kvalitní a dostupné bydlení pro všechny obyvatele 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními:  

1. Rekonstrukce bytového fondu s ohledem na vyšší kvalitu, atraktivitu bydlení a na snížení ekonomické 

a energetické náročnosti.  

2. Vymezení rozvojových ploch určených k bydlení v ÚPD a jejich vybavení technickou infrastrukturou.  

3. Podpora opětovného využívání neobydlených domů k bydlení, k občanské vybavenosti a aktivitám 

neziskového sektoru.  

4. Revitalizace sídlišť a veřejných prostranství s ohledem na vyšší kvalitu a atraktivitu.  

5. Nabídka bydlení pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel s nároky na bezbariérový 

přístup a další potřeby.  



                                                                                   
 

 12 

6. Vybudování sociálního bydlení a startovacích bytů.   

Specifický cíl I.4.2 Pestrá nabídka služeb a volnočasového vyžití 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  

1. Zajištění dostupnosti a zvýšení nabídky základní občanské vybavenosti (sběrný dvůr, místo veřejného 

přístupu k internetu.)  

2. Využití opuštěných budov a ploch pro zřízení občanské vybavenosti.  

3. Úprava stávajících budov pro multifunkční využití.  

4. Oprava budov občanské vybavenosti (obecní domy, atd.) s ohledem na kvalitu provozu a snížení 

energetické náročnosti.  

5. Přizpůsobení občanské vybavenosti a služeb seniorům, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel 

s nároky na bezbariérový přístup a další potřeby.  

6. Vybudování nových a rekonstrukce stávajících prostor a pořízení vybavení pro pořádání 

společenských, kulturních a sportovních akcí, klubovou a zájmovou činnost.  

7. Obnova, rozvíjení a podpora tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních aktivit 

spolků.  

8. Podpora rozšíření nabídky volnočasových aktivit a činnosti spolků zejm. pro děti a mládež. 

9. Rozvíjení spolupráce mezi spolky navzájem, s místní samosprávou, podnikatelským sektorem, školami 

a dalšími subjekty.  

10. Budování malokapacitních zařízení v menších obcích pro rodiny s dětmi.  

11. Rozšíření nabídky volnočasových a sportovních aktivit zaměřených na zdravý životní styl, pro ženy, 

seniory a zdravotně postižené.  

12. Realizace mezigeneračních aktivit a soužití formou společných aktivit (např. ruční a řemeslné práce, 

besedy, výlety, workshopy atd.).  

13. Podpora stávajících a nových aktivit a personálního zajištění pro práci s dětmi a mládeží. (na školách, 

ve střediscích volného času a v jiných zařízeních a organizacích)   

14. Rozvíjení společné prezentace volnočasových aktivit na úrovní obce, mikroregionu, MAS.  

Specifický cíl I.4.3 Bohaté možnosti rekreace 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  

1. Zajištění a zlepšení péče o přírodní a kulturní dědictví.   

2. Rozvíjení interpretace místního dědictví.  

3. Budování značených pěších stezek, cyklostezek, cyklotras a běžeckých tras a zařízení pro pěší turisty 

a cykloturisty (mapy, přístřešky, informace pro turisty).  

4. Společné prezentace aktivit podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru regionu s ohledem na 

rozvoj cestovního ruchu.  

5. Budování a rekonstrukce infrastruktury a služeb turistického ruchu.  

6. Zvýšení nabídky zážitkové turistiky, průvodcovských služeb (specializovaní průvodci, multimediální 

turistické aplikace, tvorba produktových balíčků).  

  

 STRATEGICKÝ CÍL I.5 Podpora veřejné správy a regionálního rozvoje  

Specifický cíl I.5.1 Místní, meziregionální a mezinárodní spolupráce 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  
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1. Místní spolupráce všech druhů subjektů na území MAS.  

2. Spolupráce mezi regiony, MAS.  

3. Spolupráce příhraniční – Polsko, Slovensko, evropské země.  

  

Okruh II. HOSPODÁŘSTVÍ A ZAMĚSTNANOST  

 STRATEGICKÝ CÍL II.1 Rozvoj podnikání pro zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 

Specifický cíl II.1.1 Vytváření vhodných předpokladů pro efektivní a konkurenceschopné podnikání 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  

1. Příprava ploch a objektů pro podnikání a doprovodné infrastruktury.  

2. Adaptace nevyužívaných ploch (brownfields) pro podnikatelské účely.  

3. Zajištění dostupnosti surovinového vybavení včetně doprovodné infrastruktury.  

4. Rozvoj spolupráce s podnikatelským sektorem a se základními a středními školami za účelem přípravy 

budoucích zaměstnanců.  

5. Zakládání podnikatelských inkubátorů, start-up a sdílených pracovních prostorů, prostorů pro 

setkávání, inovace a rozvoj podnikání.  

6. Rozvoj společných aktivit podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru regionu (v rámci 

obecních slavností, regionální značky, zážitkové turistiky, festivalů, veletrhů atd).  

7. Poskytování poradenství a vzdělávání v oblasti obchodních dovedností, marketingu, projektového 

managementu.  

8. Dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům.  

9. Vytvoření mezinárodní spolupráce mezi podnikateli, zejm. se zaměřením na sousední polský trh.  

10. Vytváření podmínek pro rozvoj agroturistiky a venkovskou turistiky. (infrastruktura, vybavenost obcí, 

veřejná prostranství, cyklostezky atd.)  

Specifický cíl II.1.2 Podpora konkurenceschopného a udržitelného regionálního podnikání 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  

1. Rozvíjení a modernizace podnikání, zejm. v oblasti výroby, služeb a řemesel.  

2. Podpora vzniku a modernizace malého a středního podnikání na vesnicích. (sebezaměstnání, práce z 

domu).  

3. Rozvíjení tradičních řemesel a ručních prací.  

4. Rozšiřování nabídky produktů a služeb registrovaných v regionální značce Jeseníky originální produkt.  

5. Zvýšení nabídky služeb v turistickém ruchu.  

6. Zlepšení nabídky produktů turistického ruchu pro specifické cílové skupiny, tvorba produktových 

balíčků.  

7. Rozvoj podnikání s obnovitelnými zdroji energie.   

Specifický cíl II.1.3 Rozvoj zemědělských a lesnických podnikatelských aktivit 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  

1. Podpora zpracování a odbytu místní zemědělské produkce.  

2. Modernizace zemědělské činnosti.  

3. Podpora začínajících a mladých zemědělců 

4. Rozvíjení agroturistiky  

5. Rozvíjení diverzifikace zemědělství – energetické využití biomasy, pěstování technických plodin.  
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6. Podpora udržitelného hospodaření v lesích a rozvoj mimoprodukční funkce lesa.  

7. Rozvoj zpracování dřevní hmoty pro energetické využití.  

Specifický cíl II.1.4 Zvyšování zaměstnanosti a vytváření pracovních příležitostí 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  

1. Tvorba vhodných pracovních míst pro kvalifikované pracovníky a absolventy vysokých škol.   

2. Vytváření a podpora pracovních míst na částečný úvazek (zejm. pro matky s dětmi, studenty, 

dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené).  

3. Nabídka vzdělávání či rekvalifikace uchazečů o zaměstnání podle současných požadavků trhu práce.  

4. Rozvoj a podpora sociálního podnikání ve městech na venkově.  

  

Okruh III. PŘÍRODA A KRAJINA  

 STRATEGICKÝ CÍL III.1 Péče o přírodní bohatství a rozmanitou podhorskou krajinu  

Specifický cíl III.1.1 Čisté prostředí pro život 

Specifický cíl bude naplněn těmito opatřeními  

1. Využívání alternativních zdrojů energie při vytápění domácností a veřejných budov.  

2. Zlepšení efektivity.  

3. Zlepšení třídění, sběru, svozu a dalšího využití odpadu a bioodpadu na úrovni obcí a územních celků.  

4. Vybudování a úprava sběrných míst.  

5. Likvidace černých skládek.  

6. Sanace a následné využití lokalit s ekologickými zátěžemi a brownfieldů.  

7. Modernizace lokálních topenišť.   

Specifický cíl III.1.2 Péče o krajinu a podpora diverzity 

Specifický cíl bude naplněn opatřeními  

1. Výsadba zeleně na obecních prostranstvích s ohledem na původní charakter a původní druhy.  

2. Obnova krajinných prvků mimo obec.  

3. Ochrana zvláště chráněná území a významných geologických lokalit.  

4. Realizace protipovodňových a protierozních opatření.  

5. Šetrné hospodaření na zemědělské půdě, omezení znečištění povrchových a podzemních vod, 

kontaminace půd. Šetrné lesní hospodaření s ohledem na produkční i mimoprodukční funkce lesa. 
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SITUAČNÍ ANALÝZA VRBNO POD PRADĚDEM 

Představení analýzy 

Situační analýza byla zpracována na základě poptávky ze strany Agentury pro sociální začleňování (dále 

jen Agentura) jako podklad pro fungování lokálního partnerství ve Vrbně pod Pradědem. Partnerství 

vzniklo v polovině roku 2014 poté, co bylo město na základě své přihlášky z roku 2013 vybráno jako 

jedno z měst pro tříletou spolupráci s Agenturou. Během partnerství „by mělo dojít ke změnám, které se 

významně pozitivně projeví jak v samotné sociálně vyloučené lokalitě, tak v jejím okolí.“ 

Ve spolupráci s tzv. „lokálním konzultantem,“ zaměstnancem Agentury, pracují v současné době místní 

aktéři na strategii pro prevenci sociálního vyloučení ve Vrbně pod Pradědem. Předkládaná situační 

analýza má sloužit jako podklad pro tuto práci:   

„Cílem situační analýzy je zmapovat výchozí situaci obyvatel žijících ve jmenovaných obcích (…) analýza 

bude zaměřena především na deskripci sociálně vyloučených lokalit (SVL) a hlavních mechanismů a rizik 

sociálního vyloučení v obci. Analýza identifikuje oblasti, ve kterých je nutné v rámci činnosti Agentury 

intervenovat, a popíše slabá místa dosavadních integračních opatření.“2 Výsledky situační analýzy budou 

využity zejména pak pro přípravu strategického plánu, „jehož naplněním na území obce dochází: k plné 

integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, k revitalizaci či redukci vyloučených lokalit, rozvoji 

zaostalých částí obce, rozvoji sociálních a návazných služeb, které odpovídají potřebám všech obyvatel 

obce a k zajištění rovného přístupu všech občanů ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, 

sociálním službám a bezpečí, prevenci dalšího sociálního vyloučení a s tím spojených sociálně 

patologických jevů, rozvoji občasné společnosti a podpoře občanského soužití.“ 

Jinými slovy u situační analýzy lze vidět primárně dva cíle: Na jedné straně se jedná o identifikaci 

existujících sociálně vyloučených lokalit (SVL), tedy míst, kde dochází k hromadění sociálního vyloučení, 

a o popis mechanizmů a rizik sociálního vyloučení na straně druhé. Cílem situační analýzy by dále mělo 

být i doplnění úhlu pohledu nad rámec toho, jak problémy definuje obec či město. To má pomoci 

lokálnímu konzultantovi získat přehled o pohledech různých lokálních aktérů na situaci v obci a v 

lokalitách. Neméně důležité je prostřednictvím situační analýzy nechat zaznít i hlasy obyvatel SVL.   

 

Poloha, prostorová struktura a socioekonomická situace města 

Shrnutí 

Během socialistického období došlo ve městě Vrbno pod Pradědem ke změně prostorové struktury 

města. Centrum se přesunulo z historického náměstí dolů ke křižovatce. Zároveň došlo k částečnému 

nahrazení starých domů panelovými domy a ke vzniku rozsáhlých průmyslových areálů, které jsou dnes 

využívány jen zčásti. V případě bývalého dřevokombinátu se jedná o druhý největší brownfield v 

Moravskoslezském kraji.    

Na rozdíl od jiných měst v České republice nemá sociální vyloučení ve Vrbně příliš silnou prostorovou či 

etnickou dimenzi. Chudé osoby, které ztratily práci v důsledku restrukturalizace místních podniků a které 

jsou velmi často zadlužené, žijí po celém městě. Romská komunita je malá a alespoň z části dobře 

integrovaná.  Počet Romů se navíc v důsledku vystěhování několik rodin, které žily v obecních bytech a 

byly silně zadlužené, v posledních cca 2 letech snížil.    
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Za problémová místa lze považovat především ubytovny. Platí to zejména pro ubytovnu Edik na náměstí 

sv. Michala, ve které se dají hygienické podmínky popsat jako velmi nevyhovující. V blízkosti ubytovny 

Edik jsou navíc dva další domy, ve kterých žijí chudé rodiny a dětský domov s praktickou školou. Z důvodů 

koncentrace těchto objektů lze okolí náměstí Sv. Michala považovat za kritickou zónu, která by si 

zasloužila zvláštní pozornost ze strany města. Platí to zejména kvůli turistickému potenciálu starého 

náměstí s historickým kostelem a hotelem v blízkosti budoucího ski areálu. 

Doporučení pro město 

 Zahájit terénní sociální práce v ubytovnách, „problémových domech“ a na sídlištích v okolí 

náměstí s cílem řešit krizové situace. Ve vztahu k obyvatelům ubytoven by mělo být 

dlouhodobým cílem této činnosti společně s obyvateli a městem vymyslet strategii pro návrat 

do městského bytového fondu.  

 Realizace pravidelných kontrol dodržování hygienických standardů v ubytovnách.  

 Vzhledem k značné koncentraci sociálně slabých osob v okolí náměstí nedoporučujeme toto 

místo pro umístění azylových bytů a podobných bytových služeb pro sociálně slabé. Naopak je 

náměstí a sídliště v jeho okolí vhodnou volbu pro umístění sociálních služeb, které jsou určeny 

osobám ze znevýhodněného prostředí. Doporučujeme zároveň využít případné možnosti 

investic do revitalizace veřejného prostoru v okolí náměstí.    

 Zvážit možnosti zajištění bezpečné cyklistické dopravy mezi obcemi v rámci vrbenského regionu. 

Vybudování sítě cyklostezek (ideálně městským sociálním podnikem, viz více v doporučeních 

pro kapitolu Zaměstnanost) zvýší atraktivitu regionu, sníží náklady na každodenní cestovné a 

zvýší fyzickou zdatnost a aktivitu obyvatel. 

 

Bydlení, dluhy na bydlení a jiné dluhy 

Shrnutí 

Na rozdíl od mnoha jiných českých měst nedošlo ve Vrbně k rozsáhlé privatizaci městských bytů. 

Vzhledem k současné sociální a ekonomické situaci města, kde žije velký počet zadlužených občanů, 

hodnotí autoři studie tento fakt pozitivně. Zkušenosti jiných měst totiž ukazují, že riziko ztráty bydlení je 

v případě předlužených domácností, kterým hrozí exekuce, větší v případě bydlení v soukromém 

majetku. Autoři dále upozorňují na fakt, že bytový fond je důležitým nástrojem směrování dalšího vývoje 

obce. Umožňuje například koordinovanou reakci města na změnu demografického složení populace a 

úbytku obyvatel.     

Analýza zároveň upozorňuje na určité problémy spojené s bytovým fondem, jakým je vysoký počet 

dlužníků či špatný technický stav bytů. V posledním období město začalo zadluženost řešit razantnějším 

způsobem, což vedlo k vystěhování některých vysoce zadlužených domácností. Zároveň má město 

ochotu se s dlužníky domluvit a nastavit splátkové kalendáře. Není využit institut zvláštního příjemce, 

který by umožnil zaplatit náklady příjemců dávek vydané za bydlení přímo Úřadem práce.    

Podrobná prostorová analýza distribuce dlužníků upozorňuje na tendenci ke koncentraci dlužníků 

určitého typů v určitých domech či ulicích. Příčiny toho zajímavého fenoménu, který by si zasloužil 

podrobnější analýzu, jsou přitom velmi nejasné. Nelze vyloučit, že se sousedi „učí“ od svých sousedů 

problematické návyky nebo že hraje roli osobnost domovníka. Doporučujeme tento fenomén dále 

studovat proto, že se zdá, že by mohl být klíčovým pro prevenci dalšího zadlužení.    
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Zadlužení je v diskuzi o sociální situaci ve Vrbně všudypřítomným tématem. Na druhou stranu se ukazuje, 

že míra finanční gramotnosti obyvatel je nízká a aktuální kapacita sociálních služeb je nedostatečná.   

Co do počtu insolvenčních řízení vedených s obyvateli obce, vykazuje Vrbno o něco nižší míru indexu ve 

srovnání s ostatními obcemi v okrese Bruntál. Interpretace výsledků je obtížná vzhledem k různým 

působícím faktorům, nicméně jednou z možných domněnek může být i nedostatečná finanční 

gramotnost obyvatel. 

Doporučení pro město 

 Zadluženost občanů vnímáme jako nejpalčivější sociální problém, na který by se město mělo 

zaměřit. Doporučujeme posílit terénní sociální práci, která by měla spolupracovat se službou 

dluhového poradenství.   

 Stávající kapacita dluhového poradenství se zdá být vzhledem k rozsahu problému 

nedostačující. Doporučujeme proto posílení služby.  

 Dále doporučujeme upozornit občany prostřednictvím vhodných nástrojů (články ve zpravodaji, 

plakáty, sdělení sociálních pracovníků, písemné informace jako součást ročního vyúčtování) o 

rizicích ztráty bydlení. Jádrem sdělení by mělo být, že je třeba prioritně řešit dluhy za bydlení.     

 Rekonstrukci bytového fondu vnímáme jako oblast, která je vhodná pro sociální podnikání / 

obecní firmu.   

 Doporučujeme realizaci podrobné analýzy situace dlužníků, která by se měla soustředit na 

následující faktory: a) nejčastější důvody vzniku dluhů, b) strategie dlužníků (vůči městu a jiným 

věřitelům), c) komunikace města z pohledu dlužníků, d) reálnost splácení / snížení dluhů 

vzhledem k finanční situaci dlužníků. Kvůli potřebě ochrany osobních údajů dlužníků by měla 

analýza probíhat v úzké spolupráci s městem.         

 Dále doporučujeme vytvořit koncepci podporovaného bydlení, která by umožnila osobám 

bydlícím v ubytovnách návrat do městského bytového fondu. Koncepce by se měla mezi jinými 

zabývat otázkami: a) nakládání s historickými dluhy a určení podmínek (např. prokazatelné 

splácení dluhů v souladu se splátkovým kalendářem), za kterých lze městský byt získat i v 

případě, že uchazeč je vůči městu zadlužen, b) zacházení s kaucí (např. možnost získání půjčky 

od města na zaplacení kauce)  V současné době neexistují jasná kritéria, podle kterých město 

dlužníka vystěhuje či ještě dostane jednu šanci. Zároveň jsme se setkali často s tvrzením, že 

město údajně upřednostňuje určité skupiny obyvatelů (hlavně Romy). Osoby, které bydlí v 

ubytovnách, měly často špatné nebo zastaralé informace o pravidlech přidělování bytového 

fondu. Považujeme proto za vhodné nastavit velmi jasné a transparentní systémy, podle kterých 

se bude řídit selekce nájemníků, určení parametrů smlouvy a zacházení s dlužníky. Pravidla by 

měla být konzultována s Agenturou pro sociální začleňování a prezentována veřejnosti všemi 

obvyklými kanály. 

 V oblasti příspěvků na bydlení by vhodným nástrojem prevence „vypadnutí“ příjemců dávek ze 

systému (a s tím spojeného dalšího zhoršení jejich sociální situace) bylo využívání institutu 

zvláštního příjemce dávek městem. 
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Zaměstnanost a nezaměstnanost  

Shrnutí 

V obci je několik prosperujících firem zaměřených na technologicky náročnou výrobu a vývoj, které se 

podle managementu potýkají a v budoucnu budou ještě více potýkat s dostatkem kvalifikovaných a 

vysoce kvalifikovaných pracovníků pro tato odvětví. 

Zájem mládeže o vzdělávání, podle mnohých respondentů, upadá a chybí návaznost mezi vzdělávání, 

praxí a aktuálními podmínkami a potřebami regionu. 

Město je konfrontováno s novou výzvou v podobě stárnutí populace a odlivem zejména mladých lidí do 

větších měst.  

Přes tento odliv je nezaměstnanost je výrazně nad republikovým průměrem a velká část zaměstnaných 

osob nemá dostatečně vysoké příjmy na zajištění důstojného života pro sebe i své rodiny. 

Převis poptávky nad nabídkou pracovních příležitostí může vést některé zaměstnavatele k neochotě vyjít 

vstříc individuálním požadavkům zaměstnanců. 

Na místním trhu práce byl mezi matkami opakovaně zmiňován nedostatek práce na ranní směnu či 

částečný úvazek.  

Nelegální zaměstnávání není ve velké míře přítomno.  

Město využívá možnost zaměstnávat své občany na VPP, nicméně je třeba zajistit systematičtější a tím i 

atraktivnější alternativu pracovních příležitostí i jako formu pracovní rehabilitace či prevence ztráty 

pracovních návyků pro nezaměstnané, např. městský sociální podnik.  

Doporučení pro město 

 Podpořit provázanost vzdělávání a praxe s důrazem na místní podmínky 

 Doporučujeme do veškerých výběrových řízení, které bude město v budoucnu otevírat, zakotvit 

podmínku, že dodavatel bude využívat dlouhodobě nezaměstnané, zaměstnance navrhovaného 

městského sociálního podniku, nebo osoby na VPP z obce.  

 Ověřit možnosti pro sociální podnikání zejména v následujících oblastech: třídění odpadků a 

recyklace, rekonstrukce bytového fondu, úklidové služby (i jako subdodavatel pro místní 

podniky), hlídací služby pro rodiny s dětmi (včetně služby hlídaní nemocných dětí doma), lesní 

hospodářství. Navrhovaný městský sociální podnik by se měl podílet maximálním možným 

poměrem na veškerých veřejných pracích (úprava zeleně, úklid veřejného prostranství, 

renovace městských a výhledově nejen městských nemovitostí, budování chodníků a 

cyklostezek atd.), které nevyžadují vysokou kvalifikaci, avšak zároveň těmto osobám působení v 

sociálním podniku zvyšovat a pomoci jim v hledání pracovního uplatnění mimo tento sociální 

podnik.   

 Zaměřit se na nové výzvy – stárnutí populace a pomocí EU fondů vytvořit nová pracovní místa v 

kvalitních sociálních službách zejména v oblasti péče o seniory (včetně nabídky uspokojivého 

finančního ohodnocení)   
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Vývoj dávek  

Shrnutí 

Situace ve Vrbně podle vyjádření pracovníků ÚP i MěÚ nevykazuje přílišné odchylky od standardních 

poměrů v regionu.  

Dopad ekonomické krize lze vypozorovat například z nárůstu měsíčního počtu vyplacených dvou 

nejpočetnějších dávek v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení – mezi roky 2011 a 

2014.  

Instituce, které se podílejí na chodu systému – ÚP i MěÚ – se o vzájemné spolupráci vyjadřují kladně. I 

přes tuto spolupráci ale v důsledku celkové přetíženosti systému nicméně někteří potenciální příjemci 

dávek mohou „vypadnout“ ze systému.  

I ve Vrbně existuje jev „obchodování s chudobou“, kdy se pronajímatelé či majitelé ubytoven snaží 

přizpůsobit ceny bydlení maximální možné výši dávek na bydlení.  

Pracovníci ÚP hodnotí provozovatele ubytoven ve Vrbně jako relativně solidní subjekty a z tohoto 

důvodu jsou vypláceny klientům ubytovaných na ubytovně dávky v hmotné nouzi týkající se bydlení.    

Specifickou skupinou, která má obtíže týkající se financování nákladů na vzdělání, jsou žáci dojíždějící z 

Vrbna na střední školy.  

Doporučení pro město 

 Posílení sociálních služeb by mělo pozitivní vliv na schopnost příjemců dávek zlepšit svoji situaci. 

Zejména posílení složky poradenství by vhodně kompenzovalo problémy českého sociálního 

systému – složitost, dvojkolejnost, atd. 

 Udržení dobrého stavu spolupráce Úřadu práce a soc. úseku na MěÚ v oblasti dávkové agendy, 

případně prohloubení této spolupráce tak, aby byla osobám v ohrožení sociálním vyloučením 

poskytována systematická podpora. 

 Významnou skupinou osob, které s obtížemi splňují nárok k získání dávky mimořádné okamžité 

pomoci v systému hmotné nouze, jsou osoby dojíždějící za vzděláním na střední školu. Vytvoření 

systému podpory na dopravu pro sociálně slabé rodiny s dítětem dojíždějícím na střední školu 

by zapůsobilo jako významný prvek prevence odchodu žáků ze studií.   

 

Sociální služby  

Shrnutí 

Vrbno i v této oblasti trpí svojí periferní polohou. Ve městě působí malé množství registrovaných 

poskytovatelů sociálních služeb, přičemž potenciál pro větší využívání stávajících služeb či rozvoj jiných 

služeb ve městě je.  

Vidíme potřebu zvýšit kapacity terénních pracovníků, SAS, dluhové poradenství atd.  

V obci je velká potřeba zavést aktivizační služby jak pro osoby 60+ či 65+, tak i pro mladší (dlouhodobá 

nezaměstnanost, osamělost – rodinní příslušníci žijí často ve velmi vzdálených částech země, atd.).  
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V obci chybí poradenské a odlehčovací služby pro rodiny seniorů. 

Senioři se stávají objektem finančního zneužívání (na jejich jméno si berou rodinní příslušníci půjčky, 

příspěvky na péči o ně nejsou užívány v souladu s jejich účelem atd.), je třeba osvěta. 

Respondenti napříč celým spektrem pozitivně hodnotili činnost nízkoprahového klubu Kotlík, ale shodli 

se též na tom, že jeho klubovna se nachází v prostorech pro tento účel na hranici vhodnosti.  

Klub Kotlík není alternativou pro mládež od 15-ti let dále. V obci chybí místo pro setkávání mládeže. 

Základní terénní služby pro uživatele narkotik jsou v současnosti dostatečně pokryty, nová infrastruktura 

pro léčení závislosti na drogách se buduje v Bruntále, nicméně potřeba prevence zůstává. Je třeba posílit 

služby, které pomáhají se začlenit zpět do společnosti (prostupné zaměstnávání, sociální bydlení atd.) 

Doporučení pro město 

 Aktivizační aktivity pro seniory i mladší ročníky, které se seniorskému věku blíží (výlety, kulturní 

či vzdělávací vyžití, apod.).   

 Aktivizace seniorů s různými stupni závislosti.   

 Posílení, resp. ustavení služeb či jiných opatření, které řeší zejména problémy s bydlením 

různých skupin sociálně vyloučené populace – azylový dům, chráněné bydlení, sociální bydlení, 

poradenství, atd.   

 Průzkum potřeb klientů Domu s pečovatelskou službou a následné zlepšení životních podmínek 

s ohledem na speciální potřeby obyvatel.   

 Možnost založení sociálního podniku, který by řešil jak problém nedostatečně diverzifikované 

nabídky stravování seniorů, tak absenci místa pro schůzky (komunitní klub a kavárna v jednom).    

 Možnost nalezení nových prostor pro Klub Kotlík. Nové prostory by mohly zatraktivnit nový 

okruh návštěvníků (za zachování návštěvníků stávajících). Prostor by mohl být dopoledne a 

večer využitelný - např. jako tělocvična se cvičnou lezeckou stěnou a posilovnou či menší 

tělocvičnou využitelnou pro lekce jógy apod. - a mohl by tak částečně pokrýt svoje finanční 

potřeby. Program Kotlíku by bylo možné v nových prostorech pilotně rozšířit o nové aktivity 

(kroužky PC, vědecké pokusy z oblasti přírodních věd, tance, aerobiku, líčení a módy, bojové 

sporty apod.). Nízkoprahový charakter by měl být i nadále zachován. S předchozím 

doporučením souvisí možnost registrace Klubu kotlík jako sociální služby.   

 Rozšíření sociálních služeb pro skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením. Potřebné je 

posílení ve všech složkách – poradenství, prevence i soc. péče (např. osobní asistence, 

odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory, atp.). Detailní plánování by mělo být 

součástí nového plánovacího cyklu procesu komunitního plánování sociálních služeb.   

 Ve městě chybí místo pro setkávání mládeže, se kterým by se mládež identifikovala a sama se 

podílela na jeho vedení. Místy setkávání roztroušených skupinek je nyní okolí nákupního centra 

a školy, skate park a hospody.  Vzdělávací centrum Střecha není pro mládež alternativou jak 

kvůli svému profilu, tak i vysokým cenám vstupného (v podobné situaci je nicméně i dospělá 

část populace). Možností by bylo např. otevření nekomerčního filmového klubu či jakéhokoli 

jiného klubu pro mládež, který by nabízel i např. kurzy bojových umění, roztleskávačky atd.  za 

nekomerční cenu apod. Jakoukoli novou aktivitu však nedoporučujeme zavést bez silné 

participace cílové skupiny. Doporučujeme např. nabídnout mládeži malé mikrogranty, kterými 

si budou moci aktivně vytvořit něco „svého“ nebo alespoň jeho část. Takový krok má zároveň 

potenciál posílit občanskou angažovanost a zájem o věci veřejné.   
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 Terénní práce v oblasti drogové prevence funguje, nicméně její potřeba je neustálá. V rámci 

prevence je třeba mít na paměti, že drogy se začínají mezi mládeží objevovat zejména poté, co 

začnou dojíždět na SŠ či SOU. I proto vidíme velkou potřebu vybudování komunitního centra či 

klubu pro mládež, viz předchozí doporučení.    

 Zvyšování motivace aktérů komunitního plánování, osvěta veřejnosti.  

 

Vzdělávání  

Shrnutí 

Ve vzdělávání na úrovni mateřské školy i základní školy vidíme prostor pro intensivní rozvoj 

individuálního přístupu k rozvoji a vzdělávání dětí a zohlednění potřeb jak dětí znevýhodněných, tak i 

nadaných.  

Část dětí z nejohroženějších rodin vypadává z finančních důvodů z pravidelné docházky do mateřské 

školy a děti tak ztrácí na své vrstevníky.  

V mateřských školkách je možno pozorovat spontánní sociální diferenciaci. Kromě toho se místní školky 

od sebe liší přítomností speciálních asistentů, počtem dětí ve třídách, využívání grantových příležitostí 

atd. 

V obci není momentálně zajištěna žádná pomoc slabším žákům ve formě doučování, pomoci s domácí 

přípravou apod., slabší či znevýhodnění žáci nedostávají dostatečnou podporu. 

Základní škola potřebuje zvýšit kapacity v oblasti přístupu jak k podpůrným pedagogickým projektům 

tak i finančním. 

Zaměstnanci sociálních služeb, ředitelé škol upozorňují na pozvolna rostoucí fenomén nedokončování 

či nenastoupení na střední školu (ať už z důvodů finančních či motivačních). 

Vrbenští zaměstnavatelé upozorňují na nízkou úroveň vzdělávání na středních školách a na chybějící 

kvalifikovanou pracovní sílu. 

Doporučení pro město 

 Snížit počet žáků ve třídách mateřských škol (např. přijetím speciálních asistentů, kteří by se 

intensivně věnovali dětem ze znevýhodněného prostředí. Výsledek IQ testu méně než 70 IQ 

může být následkem toho, že dítě nepochází z dostatečně stimulativního prostředí. Tento 

počáteční handicap by měla mateřská škola pomoci dítěti vyrovnávat. Doporučujeme (např. ve 

spolupráci SASky a mateřských škol) vytvořit program na zvýšení péče o jednotlivce ze 

znevýhodněného prostředí plošně eliminovat případy, kdy děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí vypadávají z docházky MŠ z finančních důvodů (spolupráce s ÚP - hradit obědy formou 

zvláštního příjemce, snížení školkovného, nabídka rodičům možnosti si školkovné a obědy 

odpracovat během akcí školky či malých úpravách a rekonstrukcích apod.) či důvodů jakýchkoli 

jiných. Tímto způsobem znevýhodněné děti získají možnost srovnatelného startu do života, jaký 

mají jejich vrstevníci pocházející z lepších podmínek.    

 Na úrovni předškolní výchovy ve Vrbně doporučujeme zvýšit nabídku kroužků pro předškoláky, 

které by však měly být nabízeny atraktivní formou, ideálně za participace samotných rodičů. V 
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současné době je v nabídce cvičení matek s dětmi, ale bylo by vhodné se zamyslet nad 

možnostmi, které město nabízí, nad jeho tradicemi a vytvořit např. keramickou či technickou 

dílnu pro děti (s posezením pro rodiče) i dospělé, tanečky, baby judo, přírodovědecký kroužek 

apod. Ve Vrbně se narodí ročně okolo 50 dětí, lze předpokládat dostatečný počet zájemců.    

 Doporučujeme též na MŠ i ZŠ postupně zavádět diferencované vzdělávání, které umožní dětem 

s různými úrovněmi předpokladů dosáhnout svého maxima a podporuje zároveň rozvoj 

nadaných dětí i dětí méně nadaných vše individuálně předmět od předmětu, oblast od oblasti. 

I méně nadané děti tak dostanou příležitost vyniknout a nadané děti zase nejsou „bržděny“ nižší 

úrovní jiných spolužáků, vzdělávání je pro všechny zábavnější a s tím k němu stoupá motivace.     

 Zvážit zavedení přípravné třídy ať už ve Vrbně pod Pradědem či Karlovicích pro děti s odkladem 

školní docházky, která by minimalizovala bolestivé nástupy na základní školu a případné nástupy 

do praktických škol a neúspěšné nástupy do života obecně. V roce 2014/15 v základní škole 

Vrbno pod Pradědem požádalo o odklad 24 dětí. Tyto děti dnes zůstávají v přeplněných třídách 

ve školkách, kde je možnost předškolní přípravy na individuálnější úrovni omezená. Podle 

propočtů ředitele jedné z pražských škol, kam dochází větší počet romských a sociálně 

znevýhodněných dětí, je zřízení přípravné třídy finančně stabilní již od 12 žáků na třídu, což 

znamená, že v tuto chvíli by mohly být ve Vrbně úspěšně financované přípravné třídy hned dvě. 

Od 1. ledna 2015 navíc padá legislativní bariéra pro zřizování přípravných tříd, podle kterých 

musí děti pocházet ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí, kvůli které byly školy 

teoreticky vystaveny problémům. Zkušenost z Krnova a Břidličné však ukazuje, že vzhledem k 

faktu, že docházka do přípravné třídy není povinná, značný počet rodičů docházku zanedbává či 

přestane chodit vůbec. Doporučujeme tedy již od počátku klást rodičům na srdce důležitost 

docházení do třídy a rodiče i předškoláky co možná nejvíce k docházce motivovat a zapojovat 

do akcí (pravidelné soutěže, atraktivní program apod.)   

 Tam, kde je toho třeba, doporučujeme zintensivnit spolupráci s rodiči formou častější práce či 

kontaktů školy s rodiči např. za pomoci zavedení terénní služby pedagogického asistenta či ve 

spolupráci se SASkou (a případně též ve spolupráci s ÚP).    

 Zjistit mezi rodiči a žáky zájem o doplňkové hodiny školní přípravy či doučování na ZŠ nebo při 

Kotlíku (zde je však otázka nevyhovujících prostor a kapacit vychovatelů) a tyto služby zavést. 

Doporučujeme se soustředit zejména na kritické ročníky, po kterých následují přestupy na 

praktickou ZŠ (1. a 4.-5.tř.)    

 Sledovat úspěšnost dětí, žáků, sbírat zpětné vazby od nich samotných i rodičů a zlepšovat na 

základě šetření přípravu dětí na další vzdělávací stupně a jejich budoucí profesní uplatnění. Škola 

(třídní učitelé) může být aktivním prvkem a například spoluorganizovat třídní srazy (po 5-10 

letech od ukončení zš). Doporučujeme posílit kariérové poradenství, dát velký důraz na 

seznamování se s praxí a aktivně a hmatatelně zohledňovat vývoj situace na trhu práce v regionu 

i Vrbně např. ve spolupráci s regionálním či krajským koordinátorem pro podporu 

středoškolského vzdělávání.     

 Spolupracovat s ÚP v oblasti potřeba dokončování středního vzdělávání (přiklady Kadaně nebo 

Hranice, kde se daří vracet mladé nezaměstnané zpět do škol)   

 Místní škola nabízí momentálně 27 kroužků. Převážně jsou vedeny učiteli vrbenské základní 

školy, což je dáno chválihodnou snahou využit místní kapacity, zčásti jde též o finanční stránku. 

Doporučujeme nicméně se nad tímto stavem zamyslit, stejně jako zda je nabídka přístupná 

všem bez rozdílu a zda je dostatečně atraktivní i pro děti ve věku druhého stupně školy a zda 

plní i funkci prevence sociálně patologických jevů. Děti ze znevýhodněných rodin tyto kroužky 
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většinou nenavštěvují. Doporučujeme podpořit snahy o založení školního klubu, o který usiluje 

školní parlament, s tím, že by bylo vhodné ponechat jej co nejotevřenější a předejít selekci jeho 

členů a vytvoření „VIP klubu“.    

 Ve vztahu k řešení neutěšené situace dětí z Dětského domova, které musí toto zařízení po 

dovršení 18-ti let či ukončení školní docházky opustit, je ke zvážení jeden komplexní krok a sice 

zřízení domu na půl cesty, které by bývalým chovancům tohoto ústavu poskytovalo ubytování, 

ale zároveň by tato služba byla navázána na možnosti pracovního uplatnění a postupný přechod 

do standardního bytového fondu formou zřízení tréninkových bytů. Toto doporučení se však 

týká nejen města, ale i Severomoravského kraje.    

 Podpořit celoživotní vzdělávání a vzdělávání dospělých v obci 

 

Rodina 

Shrnutí 

Pracovníci OSPODu zaregistrovali zhoršení sociální situace ve městě v souvislosti s nástupem 

ekonomické krize. Tíživá ekonomická situace měla negativní dopad na vztahy v rodinách, což vedlo k 

nárůstu případů, kterými se zabývá OSPOD (zejména otázky výchovy a výživy nezletilých).  

Pracovníci OSPODu nezaznamenali migraci z města či do něj. Pokud se nějakých demografických skupin 

migrace týká, pak jen těch, které spadají mimo sféru OSPODu (mladí lidé bez dětí či naopak rodiny s 

odrostlými dětmi).  

Spolupráce institucí zabývajících se mládeží a rodinou (zejména OSPOD, MěÚ a služba SAS, kterou 

provozuje Help In) je hodnocena všemi aktéry kladně. Potřeby cílové skupiny zejména v oblasti sociálních 

služeb a dalších aktivit však nejsou naplněny. 

Doporoučení pro město 

 Udržet stávající fungující spolupráci institucí a sociálních služeb (OSPOD, soc. úsek MěÚ, Help-

in)   

 Posílit poradenskou a preventivní práci s rodinami v nepříznivé sociální situaci, a to jak podporou 

stávajících zařízení a aktivit (např. Klub Kotlík) či zřízením nových tak, aby bylo rozšířeno 

spektrum forem asistence.   

 Reflektovat rozšíření drog, zejména pervitinu, mezi mládeží i dospělými a pracovat na prevenci 

v této oblasti. Pokusit se včasně zachytit těhotenství u uživatelek drog a podpořit je v léčbě i při 

zajišťování podmínek pro péči o dítě. 

 

Zdraví 

Shrnutí 

Zdravotní prevence je zanedbávána napříč sociálním a věkovým spektrem obyvatel, nejmarkantněji se 

však projevuje u osob v kritické finanční situaci.  

Velmi nízká úroveň dentální hygieny zejména u dětí. 
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Nízká dostupnost sekundární zdravotní péče, objevují se zanedbávání zdravotní péče z finančních 

důvodů a časové i finanční náročnosti cest do vzdálených měst v regionu.  

Nízká dostupnost terciární péče v regionu vůbec. 

Nízká úroveň aktivizace seniorů se odráží i na jejich fyzické kondici.  

Mezi seniory je rozšířeno nadměrné užívání léků. 

Doporučení pro město 

 zvýšit důraz na plošnou preventivní péči (vyšetření zubní, oční, sluchu, odchylek v chování, které 

mohou naznačit vývojové poruchy), pokud možno v rámci předškolního a školního vzdělávání   

 zaměřit se na práci se seniory -  osvětové programy o škodlivosti nadměrného užívání léků, 

propagaci alternativních forem medicíny a aktivizaci seniorů   

 propagaci alternativních forem léčby a holistického přístupu k pacientům mezi místními lékaři 

 

Bezpečnost 

Shrnutí 

Vrbno se v rámci regionu řadí mezi města spíše s nižší úrovní kriminality.  

Drogová scéna ve městě je relativně stabilní.   

Hlavní úkolem PČR by mělo být pokračování preventivních akcí v inovativních formách atraktivních pro 

cílovou skupinu a podílet se obnově důvěry občanů ve stát. 

Doporučení pro město 

 Podporovat preventivní aktivity. Ze stávajících se lze zaměřit zejména na podporu klubu Kotlík, 

například formou dotací Ministerstva vnitra ČR.   

 Prevence ekonomického zneužívání seniorů   

 Nadále organizovat drogovou prevenci, prevenci příjmů potravy, kyberšikany, prevenci 

podvodného vylákání peněz přes e-shopy atd.   

 Udržovat intensivní spolupráci PČR s poskytovateli sociálních služeb v obci.   

 Systematicky regulovat hazard na území obce.   

 Na základě hlášení zvýšené kriminality v oblasti krádeží jízdních kol lze uvažovat ve spolupráci s 

PČR o informování majitelů jízdních kol o možnosti zapojení se do celostátních registrů jízdních 

kol.    

Podpora cyklistické dopravy – bezpečnostní a preventivní akce, vybudování bezpečné cyklistické 

infrastruktury v rámci celé relativně rozlehlé obce 
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STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VRBENSKA 2015 – 2018 

Představení strategie 

Strategický plán sociálního začleňování vznikl v roce 2015 za významné partnerské spolupráce zástupců 

vzdělávacích a volnočasových institucí, nestátních neziskových organizací, místních podnikatelů a 

zaměstnavatelů, úřadu práce, Policie České republiky, hasičů, poskytovatelů sociálních služeb, vedení 

města a významných institucí. Nositelem spolupráce při přípravě a realizaci koordinovaného přístupu k 

sociálně vyloučeným lokalitám na území obcí Vrbenska je Sdružení obcí Vrbenska (dále také 

„mikroregion Vrbensko“ nebo „mikroregion“), které uzavřelo dohodu o spolupráci s Úřadem vlády České 

republiky, oborem sociálního začleňování (Agenturou pro sociální začleňování). Cílem této spolupráce 

je zlepšení situace na Vrbensku v nejpodstatnějších oblastech – zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, 

poskytování sociálních služeb, prevenci a volném času.  

Spolupráce pracovních skupin, které tvořily místní zástupci již zmiňovaných institucí, velmi pečlivě 

zpracovávaly a analyzovaly potřeby Vrbenska na zasedáních, které probíhaly celý rok. Díky tomu byl 

vytvořen strategický plán sociálního začleňování, který přesně určuje a vymezuje potřeby na území 

sdružených obcí vrbenského regionu – Vrbna pod Pradědem, Karlovic, Karlovy Studánky, Ludvíkova a 

Široké Nivy. Strategický plán sociálního začleňování je jedním ze strategických materiálů při tvorbě 

dlouhodobého plánu rozvoje obcí Vrbenska.  

Díky povodním se začalo upravovat koryto řeky a vybudovaly se rybníky, které mají zachránit Vrbno pod 

Pradědem a jeho okolí při další povodni.  

Zajistit dostatečnou kapacitu a stabilitu sociálních služeb 

město Vrbno pod Pradědem ve své koordinační roli řídit procesy střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb na celém území Vrbenska za aktivní účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů 

sociálních služeb a dalších relevantních subjektů 

Sociální a návazné služby 

Poskytovatelé sociálních služeb na území potřebují zajistit vhodné prostory pro výkon ambulantní formy 

činností sociálních služeb a pro zázemí pracovníků sociálních služeb. Město Vrbno pod Pradědem je 

majitelem mnoha nemovitostí a prostor ve městě, jejichž využití pro zázemí určitých typů sociálních 

služeb by bylo vhodné jak kapacitně, tak možnou dostupností. Žádný z prostorů nevyžaduje investiční 

náklady, pouze náklady na běžné opravy před zahájením užívání. Prostory pro zázemí sociálních služeb, 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež byly vybrány v uvolněné budově bývalého gymnázia. Pro 

zázemí terénního programu v budově bývalé technickohospodářské budovy. Zázemí dalších dvou služeb 

je v budovách městského úřadu.    

Opatření tedy zahrnuje rozvoj sociálních služeb: terénní program, odborné sociální poradenství a 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 

Významným opatřením je proto monitoring potřeb, předávání jeho výsledků pro potřeby 

střednědobého plánování sociálních služeb v mikroregionu a formulace návrhů na úpravu kapacit 

služeb. 
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Opatření se týká všech sociálních služeb a všech jejich poskytovatelů, kteří budou sledovat vývoj počtu 

uživatelů, zaznamenávat počty odmítnutých zájemců o službu z kapacitních důvodů a budou 

vyhodnocovat, zda současná kapacita stačí na adekvátní podporu stávajících uživatelů, tedy zda je v 

konkrétních případech potřebná intenzivnější spolupráce s uživatelem, na níž však chybí kapacita. Na 

základě těchto dat budou navrhovat konkrétní navýšení předmětné služby na optimální kapacitu. 

Zájmem obcí mikroregionu Vrbenska je poskytovat svým obyvatelům služby, uspokojovat jejich potřeby, 

zajistit dostupnost poskytování služeb v celém území, dbát na to, aby sociální služby nebyly v některých 

místech poskytovány duplicitně nebo v jiných zcela chyběly. 

Sociální odbor Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem provádí činnosti pro celý správní obvod obce 

s pověřeným obecním úřadem. Z tohoto titulu má značný přehled o potřebách obyvatel na celém území 

z hlediska podpory při řešení jejich obtížných specifických životních situací. Významná je tedy role při 

zadávání konkrétních zakázek pro poskytovatele sociálních služeb, monitorování sociálních služeb, 

aktivní řízení procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Personální posílení sociálního 

odboru je jedním z předpokladů pro úspěšné koordinování procesu poskytování sociálních a návazných 

služeb na celém území. Nespornou významnou roli hraje také aktivní účast zástupců obcí území v 

procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a koordinace spolupráce mezi subjekty 

sociálních a návazných služeb v oblasti bydlení či vzdělávání škol, nestátních neziskových organizací, 

obcemi, obyvateli.   

Oblast 1 – SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 

 Priorita 1.1 – Stabilní a adekvátní síť sociálních služeb 

o Obecný cíl 1.1.1 – Vytvořit síť služeb na základě potřeb obyvatel 

Specifický cíl 1.1.1.1 – Pravidelně zjišťovat vývoj sociální situace a potřebnost specifických sociálních služeb 

Opatření:  

Analýza dat o nezaměstnanosti, zadlužení, školní docházce a dalších relevantních oblastí. 

Aktivní depistáž problémů ze strany sociálního odboru města i poskytovatelů služeb. 

Specifický cíl 1.1.1.2 – Zajistit dostatečnou kapacitu a stabilitu sociálních služeb 

Opatření: 

Návrh sítě sociálních služeb a její vyjednání s krajským úřadem 

Posílení přímé práce pracovníků města Vrbna především pro oblast bydlení 

Specifický cíl 1.1.1.3 - Vybudovat zázemí pro poskytování sociálních služeb 

Opatření: 

Využití volných prostor ve vlastnictví města Vrbna pro zázemí poskytovatelů sociálních služeb a jejich 

další rozvoj 

Specifický cíl 1.1.1.4 - Nabídka sociálních služeb dle potřeb na území sdružených obcí 

Opatření: 

Poskytování sociálních služeb nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi, terénní program – služby drogové prevence, odborné sociální poradenství 

o Obecný cíl 1.1.2 – Pravidelně hodnotit efektivitu a adekvátnost poskytovaných služeb 

Specifický cíl 1.1.2.1 – Zajistit pravidelný monitoring a evaluaci služeb a vývoj potřeb obyvatel 



                                                                                   
 

 27 

Opatření: 

Vytvoření konceptu monitorovacího a evaluačního nástroje 

Realizace monitoringu a evaluace   

Specifický cíl 1.1.2.2 – Navrhovat změny sítě služeb podle výsledku monitoringu 

Opatření: 

Vytvoření konceptu monitorovacího a evaluačního nástroje 

Realizace monitoringu a evaluace 

Specifický cíl 1.1.2.2 – Navrhovat změny sítě služeb podle výsledku monitoringu 

Opatření: 

Vytvoření mechanismu pro návrhy a změny sítě služeb 

Vyjednání mechanismu změn s krajským úřadem 

 Priorita 1.2 – Koordinace sociálních služeb a návaznost na další programy 

o Obecný cíl 1.2.1 – Zajistit koordinaci sociálních a návazných služeb na území 

Specifický cíl 1.2.1.1 – Posílit koordinační roli obcí při poskytování sociálních a návazných služeb 

Opatření: 
Personální posílení sociálního odboru města 
Vytvoření postupů pro koordinaci sociálních služeb a jejich uplatňování 
Specifická koordinace podpory v oblasti bydlení 
Specifická koordinace v oblasti vzdělávání – spolupráce mezi obcemi, školami, NNO, rodinami 

Specifický cíl 1.2.1.2 – Podporovat case management ve všech relevantních oblastech 

Opatření: 

Vytvoření personálních kapacit pro podporu case managementu 

Podpora pořádání případových konferencí 

o Obecný cíl 1.2.2 – Zajistit návaznost sociálních služeb na další programy 

Specifický cíl 1.2.2.1 – Koordinovat realizaci opatření strategického plánu sociálního začleňování  

v návaznosti na relevantní sociální a návazné služby 

Opatření: 

Vytvoření pozice koordinátora SPSZ 

Vytvoření pracovní skupiny Projekty implementace 

Lokálního partnerství 

Vytvoření závazných postupů koordinace strategického plánu sociálního začleňování a jejich uplatňování  

Zaměstnanost 

K nejvyšší destabilizaci pracovního trhu ve Vrbně pod Pradědem a v souvislosti s tím v celém 

mikroregionu došlo uzavřením a ukončením provozu velkých firem – Dřevokombinát, Moravolen, 

později i Crystalex a zčásti i Odetka. Tato krize přetrvává do současné doby. Mnoho obyvatel města 

dojíždí za prací do okolních měst, převážně do Krnova či Bruntálu, ale také do lázeňského městečka 

Karlova Studánka. 

Město Vrbno pod Pradědem je městem původně průmyslovým. Najdeme zde firmu zaměřenou na 

výrobu a zpracování plastů, firmu která se zaměřuje na dodávku plastových výrobků a výrobu 

vstřikovacích forem a dílů, dále firmu, která je zaměřena na nástrojářství a mnoho dalších firem, které 
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se pohybují v odvětví průmyslu. V minulosti bylo toto město známé svými sklárnami, které produkovaly 

zboží špičkové kvality a Dřevokombinátem, jenž zpracovával dřevo, které se těžilo na území Vrbenska. 

Velmi významným je také cestovní ruch, díky němuž vzniklo a může vzniknout v mikroregionu Vrbensko 

mnoho pracovních příležitostí, jež mohou být vhodné i pro osoby dlouhodobě nezaměstnané s kumulací 

sociálních znevýhodnění.  

Mezi hlavní zaměstnavatele ve Vrbně pod Pradědem, největší obci mikroregionu Vrbensko, patří firma 

Husqvarna Manufacturing CZ, která působí v oblasti plastikářského a strojírenského průmyslu. Na tradici 

této výroby následně navázaly další firmy IPG, ATQ, Paňák plasty, jejichž náplň je totožná. Mezi další 

zaměstnavatele patří Pradědský lesní závod, Odetka, Vzduchotechnika Kamenský, Zemní práce Klíč a 

další. Ve městě jsou také malí živnostníci, kteří provozují různé typy služeb.   

Celkový rozvoj podnikání ve městě brzdí fakt, že jsou zde nedostatečné plochy k podnikání. Brownfieldy, 

které jsou opuštěné, vlastní soukromé firmy, které nemají zájem o prodeje pozemků za běžnou cenu, 

ceny výrazně nadhodnocují, popřípadě o prodeji vůbec neuvažují. Jedním z takových vlastníků je majitel 

areálu bývalého Dřevokombinátu, jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu. Areál zůstává funkční, 

ale neudržovaný. Výroba byla zrušena a majitel nemá zájem na jejím opětovném rozvoji. V současné 

době se zde nachází několik desítek soukromých firem, které v areálu mají provozovnu či sklady. V části 

města tak zůstává nevyužita obrovská plocha.   

Pro osoby bez kvalifikace, osoby s nízkým vzděláním, či dlouhodobě nezaměstnané jsou šance na 

pracovním trhu Vrbenska omezené. Část z nich je umístěna na pracovních místech v rámci veřejně 

prospěšných prací u měst a obcí a také u Technických služeb města Vrbna pod Pradědem. I pro tyto 

cílové skupiny nezaměstnaných je možné vytvořit část pracovních míst v sociálně podnikatelských 

příležitostech, které se na území plánují.  

Oblast 2 – Zaměstnanost 

 Priorita 2.1 – Zvýšení schopností nezaměstnaných osob k úspěšnému zapojení na trhu práce 

o Obecný cíl 2.1.1 – Vytvořit komplexní systém podpory dlouhodobě nezaměstnaných osob 

Specifický cíl 2.1.1.1 – Zajistit provázanost jednotlivých nástrojů podpory nezaměstnaných 

Opatření: 

Posílení služeb pro podporu nezaměstnaných a prevenci ztráty zaměstnání 

Realizace systému prostupného zaměstnávání 

Specifický cíl 2.1.1.2 – Zvýšení zaměstnatelnosti 

Opatření: 

Poradenství specializované pro dlouhodobě nezaměstnané osoby, vzdělávací programy směřující ke 

zvýšení zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob 

o Obecný cíl 2.1.2 – Zvyšovat specifické pracovní kompetence nezaměstnaných 

Specifický cíl 2.1.2.1 – Zajistit návaznost podpůrných programů na potřeby trhu práce 

Opatření: 

Monitoring potřeb regionálních firem 

Realizace individuální práce s nezaměstnanými a nastavení podpory s ohledem na potřeby 

zaměstnavatelů - cílené kurzy a poradenství, možnosti tréninkových prací, exkurze a získávání praxe, 

rekvalifikace podle potřeb zaměstnavatelů 
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Specifický cíl 2.1.2.2 – Podporovat vznik nových OSVČ 

Opatření: 

Realizace systému BEC – podnikání na zkoušku 

 Priorita 2.2 – Podpora zaměstnavatelů a OSVČ při zaměstnávání osob hůře uplatnitelných na trhu 

práce 

o Obecný cíl 2.2.1 – Vytvořit systém poradenství a asistence zaměstnavatelům a podnikatelům 

Specifický cíl 2.2.1.1 – Snížit bariéry pro zaměstnávání osob z CS 

Opatření: 

Zajištění poradenství a administrativní asistence pro využívání dotovaných pracovních míst 

zaměstnavateli 

Zajištění podpory osob na dotovaných pracovních místech 

Odstranění administrativních a dalších bariér pro využívání dotovaných pracovních míst drobnými 

živnostníky 

Specifický cíl 2.2.1.2 – Vytvářet podmínky pro rozvoj nových typů podnikání a služeb 

Opatření: 

Marketingová podpora a garance kvality novým službám a výrobním programům poptávaným na území 

o Obecný cíl 2.2.2 – Vytvořit pracovní místa pro specifické skupiny nezaměstnaných 

Specifický cíl 2.2.2.1 – Rozvíjet a podporovat sociální ekonomiku 

Opatření: 

Poradenství k sociálnímu podnikání 

Zakládání sociálních podniků 

Specifický cíl 2.2.2.2 – Podporovat zapojení nezaměstnaných do realizace investičních akcí v regionu 

Opatření: 

Odpovědné zadávání veřejných zakázek 

Rozvoj obecních firem 

Identifikace vhodných oblastí pro podnikání obcí 

Vyhledávání nových příležitostí pro veřejné zakázky vhodné pro zaměstnávání specifických skupin 

nezaměstnaných osob 

Prevence a volný čas 

Na území působí několik desítek spolků a sdružení, které se starají o kulturu a volný čas. Mezi největší 

patří Spolek Přátelé Vrbenska, který pořádá několik kulturních akcí pro občany a také turisty během 

celého roku. Dále zde působí Myslivecké sdružení, Pěvecký sbor, Rybáři, Sbor dobrovolných hasičů, 

Kynologové a plno dalších.  

Problematikou prevence a volnočasovými aktivitami se ve městě Vrbně pod Pradědem zabývá několik 

organizací – Klub Kotlík, který byl původně zřízen jako provozované zařízení z kategorie návazných služeb 

(poskytuje některé typy volnočasových aktivit), Středisko kultury a vzdělávání Střecha, městská 

knihovna, mimoškolní aktivity při Základní škole ve Vrbně pod Pradědem (šachový kroužek, sportovní 

kroužky a další). Prevence ve školách probíhá v rámci školského vzdělávacího programu a je žádoucí 

zvýšení její intenzity i cílenější zaměření na cílové skupiny dětí, mládeže, rodin, rodičů, široké veřejnosti. 

Jiný způsob poskytování prevence ve městě ani u dalších obcích mikroregionu Vrbensko neprobíhá. 
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Účinnou formou poskytování prevence je rozšíření činností a působnosti potřebných registrovaných 

sociálních služeb, u nichž prevence je jedním z hlavních cílů. 

V oblasti protidrogové politiky je za problém obecně považována vysoká tolerance společnosti k užívání 

marihuany, což má za následek její snadnou dostupnost a dosti rozšířené užívání. Po marihuaně je další 

oblíbenou drogou pervitin, který si uživatelé nejčastěji aplikují intravenózně, což je spojeno s mnoha 

zdravotními riziky (abscesy, infekční onemocnění – hepatitida typu A, B a především typu C, či HIV). Ve 

Vrbně v omezené míře funguje terénní program, jeho kapacita je ale nedostačující, poptávka po službě 

a potřebnost služby je mnohonásobně vyšší.  

Mikroregion Vrbensko nemá zpracován žádný specifický dokument, který by řešil prevenci kriminality 

na svém území, ani plán protidrogové prevence. Preventivní akce jsou realizovány především ve školách, 

prevencí se zabývá Policie ČR, sbory dobrovolných hasičů. Potřebné je zajištění kvalitního preventivního 

programu v oblasti drog a dalších závislostí. 

 

Oblast 3 – Prevence a volný čas 

 Priorita 3.1 – Aktivity zaměřené na děti a mládež 

o Obecný cíl 3.1.1 – Zvýšení kapacity volnočasových aktivit 

Specifický cíl 3.1.1.1 – Zvýšit zapojení mládež do aktivní účasti na životě území Sdružení obcí Vrbenska 

Opatření: 

Dobrovolnické činnosti mládeže 

Zvýšení propojení jednotlivých institucí v oblasti volného času a prevence mládeže a jejich spolupráci s 

dalšími aktéry 

 Priorita 3.2 – Aktivity zaměřené na dospělé 

o Obecný cíl 3.2.1 – Zkvalitnit a rozšířit aktivity zaměřené na pozitivní trávení volného času 

dospělými (s ohledem na úspěšné zapojení na trh práce) 

Specifický cíl 3.2.1.1 – Zvýšit kapacity a rozsah činnosti existujících zařízení 

Opatření: 

Posílení činnosti knihovny 

Posílení činnosti Střediska kultury a vzdělávání Střecha 

Zajištění lepší koordinace činností 

Specifický cíl 3.2.1.2 – Zvýšit počet cílených vzdělávacích aktivit 

Opatření: 

Pořádání kurzů v oblasti dluhové problematiky, zvyšování všeobecných kompetencí 

Podpora dobrovolnictví 

 

Vzdělávání 

Nižší vzdělanostní struktura obyvatel Vrbna pod Pradědem a spolupracujících obcí vrbenského 

mikroregionu je jedním z nepříznivých faktorů, jež významně ovlivňují socioekonomickou situaci celého 

regionu. Z demografického hlediska je znatelný úbytek počtu obyvatel celého mikroregionu mimo 

Karlovy Studánky, která se svým významným lázeňským odvětvím přispívá k cestovnímu ruchu a 
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zvyšování vzdělanostní struktury obyvatel vzhledem ke specializovaným profesím lázeňství a lékařské 

péče. V celku lze ale konstatovat, že z vrbenského mikroregionu odchází obyvatelé za lepším životem a 

pracovními příležitostmi do jiných částí České republiky. V mikroregionu není dostatek vhodných 

pracovních příležitostí, proto lidé s vyšším než základním vzděláním mikroregion opouštějí. V podstatě 

se mikroregion nijak výrazně nevymyká situaci v celém okrese Bruntál, kdy vzdělanostní struktura v 

poměru k obyvatelům se středním vzděláním s maturitou a vysokoškolským vzděláním se nachází pod 

úrovní krajských a celostátních průměrů a nedosahuje ani 40% obyvatel s nejvyšším ukončeným 

vzděláním ve věku 15 let a více v rámci České republiky. Úbytek obyvatel od roku 2010 činí za celý 

mikroregion 4,8%. 

Vzdělanostní struktura přímo města Vrbno pod Pradědem může být považována za příkladovou z 

hlediska celého mikroregionu. Byla zpracována v dokumentu Situační analýza města Vrbno pod 

Pradědem v první polovině roku 2015 v rámci zakázky „Provedení situačních analýz formou aplikovaných 

výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2014 a 2015.“ 

Vybrané údaje o vzdělanostní struktuře obyvatelstva ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného 

vzdělání je zaznamenána v následující tabulce. Ta zároveň zachycuje také situaci v rámci celé České 

republiky. Z uvedených dat je zřejmé, že zatímco v celé České republice je poměr obyvatel nad 15 let 

věku s ukončeným vzděláním nižším než maturitním stupněm 49%, ve Vrbně pod Pradědem je to 62%. 

Naopak celorepublikový průměr obyvatel nad 15 let s vysokoškolským vzděláním je 12%, zatímco ve 

Vrbně pod Pradědem je to 6%. 

Ve vrbenském mikroregionu je celkem 5 mateřských škol a 4 základní školy, z nichž základní školy v 

Karlově Studánce a Široké Nivě jsou určeny pouze pro žáky prvního stupně. 

Mateřské školy v mikroregionu prakticky pokrývají místní poptávku po umístění dětí do předškolního 

vzdělávání. Určitá segregace, určité sociální rozdělení probíhá, podle zjištění Situační analýzy města 

Vrbno pod Pradědem již v úrovni předškolního vzdělávání.  Mateřská škola Ve Svahu ve Vrbně pod 

Pradědem je cílem spíše sociálně slabších vrstev obyvatel a rodin ohrožených sociálním vyloučením nebo 

žijících v sociálním vyloučení, i když ji navštěvují i děti z rodin z přilehlých částí města. Mateřská škola 

Jesenická ve Vrbně pod Pradědem se zaměřuje hlavně na děti se speciálními potřebami. Snaží se o 

zajištění pedagogických asistentů a pedagogických pomocníků, i když z finančního hlediska nemá 

dostatek peněz na zaplacení těchto dalších pracovníků. 

Největší základní školou v mikroregionu je Základní škola ve Vrbně pod Pradědem, kterou momentálně 

navštěvuje přibližně 370 dětí, z nichž část vyžaduje zvýšenou péči z důvodu speciálních potřeb či poruch 

učení. Odhadem je těchto dětí 80. Základní škola v Karlovicích má školský vzdělávací program doplněn 

o vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a také vzdělávací program základní školy speciální. 

Základní školy nabízí povinně volitelné předměty, sociálně slabší rodiny mají možnost proplacení nákladů 

na lyžařský výcvik a dalších akcí škol. Byly zaznamenány i případy, kdy rodiče dětem napíší raději 

omluvenku, než aby dítě trpělo posměšky ze strany spolužáků kvůli „nedostatečně dobré výzbroji“. 

Momentálně školy nenabízí žádné podpůrné služby s domácí přípravou a doučování. Základní škola při 

dětském domově ve Vrbně pod Pradědem má mimo školní vzdělávací program pro základní školy také 

školní vzdělávací program pomocných škol, domov je momentálně obsazen přibližně 25 dětmi ve věku 

do 19 let. Do této základní školy dochází prakticky pouze děti ubytované v dětském domově. Umístění 

dětského domova na náměstí Sv. Michala, tedy v části města považované za problematickou, posiluje 

negativní pohled obyvatel Vrbna pod Pradědem na náměstí jakožto celkově sociálně vyloučenou 

lokalitu.   
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Celoživotním vzděláváním se ve Vrbně pod Pradědem zabývají dvě instituce – Střecha a veřejná 

knihovna. Střecha nese kulturní a vzdělávací statut, zaměřuje se převážně na seniory, anebo rodiny s 

dětmi. Střecha dále zajišťuje rekvalifikační kurzy ve spolupráci s Úřadem práce a také se zde konají různé 

semináře.   

Městská knihovna se zaměřuje především na děti, pořádá zde nejrůznější akce. Zájem dětí navštěvovat 

knihovnu však také klesá, což je zapříčiněno specifickým rozvojem doby, vnímáním literatury a potřeb 

čtení ve větších provinčních městech. Knihovny jsou zpravidla více úspěšné v malých obcích, kde není 

prakticky žádné kulturní vyžití a knihovna se stává téměř jediným kulturním ostrůvkem v životě obcí. 

Oblast 4 – Vzdělávání 

 Priorita 4.1 – Kvalitní výuka na základních školách 

o Obecný cíl 4.1.1 – Zlepšit podporu žáků ve vzdělávací kariéře 

Specifický cíl 4.1.1.1 – Zřídit školské poradenské pracoviště 

Opatření: 

Zřízení pracovních pozic psycholog, speciální pedagog, klinický logoped, logopedický asistent pomocný 

pedagog pro využití všech škol na území 

Spolupráce pracovníků s dalšími školskými zařízeními 

Specifický cíl 4.1.1.2 – Zvýšit počet asistentů pedagoga 

Opatření: 

Nové pozice asistentů pedagoga 

Zajištění metodického vedení asistentů pedagoga 

Specifický cíl 4.1.1.3 – Posílit předprofesní přípravu 

Opatření: 

Personální a metodické posílení oblasti kariérového poradenství 

Kvalitativně posílit technickou výchovu včetně zařízení dílen moderní technikou a přírodovědnou 

výchovu 

Zintenzívnit spolupráci základních a středních škol 

Navázat spolupráci se zaměstnavateli při realizaci technické výchovy 

Realizovat volnočasové aktivity zaměřené na další vzdělávací a profesní kariéru 

o Obecný cíl 4.1.2 Zvýšit podporu učitelů 

Specifický cíl 4.1.2.1 – Posílit metodické vedení učitelů a zvyšovat jejich kompetence 

Opatření: 

Zajištění externí podpory učitelů 

Zajištění dalšího vzdělávání učitelů 

 Priorita 4.2 – Kvalitní příprava na výuku v základních školách 

o Obecný cíl 4.2.1 – Posílit předškolní přípravu dětí 

Specifický cíl 4.2.1.1 – Zvýšit kvalitu přípravy na vstup do základní školy 

Opatření: 

Zajištění spolupráce specialistů 
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Zlepšit materiální zázemí mateřských škol 

Zajištění externí podpory učitelů 

Specifický cíl 4.2.1.2 – Zlepšit spolupráci mateřských škol s rodinami 

Opatření: 

Zajistit spolupráci s poskytovateli sociálních služeb 

o Obecný cíl 4.2.2 – Posílit mimoškolní aktivity žáků zaměřené na posilování vzdělávací kariéry 

Specifický cíl 4.2.2.1 – Zlepšit domácí přípravu žáků na vyučování 

Opatření: 

Externí doučování 

Zvyšování kompetencí rodičů pro podporu žáků při přípravě na vyučování 

Specifický cíl 4.2.2.2 – Posílit volnočasové aktivity 

Opatření: 

Zřídit místa pro neformální aktivity žáků 

Spolupráce školských a volnočasových subjektů 

Specifický cíl 4.2.2.3 – Zintenzívnit spolupráci s rodiči žáků 

Opatření: 

Vzájemná komunikační síť jednotlivých aktérů podpory školní úspěšnosti žáků 

Realizovat sociální služby cíleně pro rodiny, které se školami nespolupracují 

 

Bydlení 

Obce mikroregionu Vrbensko nenabízí v rámci svých vlastních kapacit žádné sociální byty, které by byly 

určeny sociálně znevýhodněným obyvatelům. Ve Vrbně pod Pradědem jsou momentálně zaznamenány 

dva problémové domy a dvě ubytovny.   

Jeden z domů se nachází v ulici Hřbitovní. Majitelem tohoto objektu je Město Vrbno pod Pradědem. 

Jedná se o starý velký dvoupatrový dům s kůlnou a menší zahradou. Pokud jde o technický stav budovy, 

je zde poškozená fasáda a vnitřní stěny jsou kvůli vlhkosti postiženy plísní. V současné době je zde 

obydlen pouze jeden z bytů, a to rodinou dvougenerační – romští senioři se synem a jeho přítelkyní. 

Vzhledem ke zdravotnímu stavu staršího pána je stav budovy nevyhovující. Město v nedávné době 

uznalo nevhodnost bydlení nejen pro staršího pána se zhoršeným zdravotním stavem, ale i pro další 

stávající nájemníky, a snažilo se najít náhradní bydlení. Umístit do jiného bydlení se tak podařilo všechny 

rodiny, mimo seniorský pár z důvodu zdravotního omezení seniora a doposud nevhodné možnosti 

náhradního bydlení.   

Druhý z domů je starý dům na náměstí Sv. Michala, situován vedle kostela. Dům je v soukromém 

vlastnictví Ing. Ladislava Hojgra. Jedná se o jednopatrový historický dům, který v minulosti sloužil jako 

hospoda. Z venkovní strany působí zanedbaným dojmem. Je patrné, že v minulosti zde proběhly určitě 

opravy.  Neobvyklé uspořádání jednotlivých bytů má za následek velmi obtížnou orientaci v domě a 

nalezení jednotlivých bytů. Atmosféra uvnitř na chodbě je ponurá, osvětlení nefunguje. Nájemné v 

bytech je vcelku vysoké, jedná se přibližně o 10 tis. Kč za byt velikosti 2 + kk, včetně plateb za vodu. 

Celkem je v domě šest bytů. Dům obývají tři rodiny a tři bezdětné domácnosti. Část obyvatel je 

nezaměstnaných.   



                                                                                   
 

 34 

Problémovou ubytovnou je ubytovna Edig, která je v soukromém vlastnictví pana Georgiase Betose a 

Alice Betosové. Jedná se o dva staré domy z doby meziválečné éry. V přízemí jednoho z domů je 

hospoda, ostatní části fungují jako ubytovna. Jednotliví nájemníci mají pokoje, ve kterých je umístěna 

pouze kuchyňská linka. Sanitární místnost je pro všechny nájemníky ubytovny společná (jedna toaleta, 

jedna sprcha, pračka, která je ve vlastnictví jednoho z nájemníků). Chodba je zanedbávaná, nefunguje 

vnitřní osvětlení chodeb, sanitární místnost, kterou užívá celkem 12 nájemníků, má špatné hygienické 

podmínky. Cena nájemného je poměrně vysoká a neadekvátní službám. Cena za jeden pokoj v případě 

sdílení více nájemníků je přibližně 7 tis. Kč. Obyvateli ubytovny nejsou rodiny, ale převážně muži různého 

věku, popřípadě páry. Tito obyvatelé ubytovny jsou povětšinou chudí a ve velmi špatném zdravotním a 

psychickém stavu. Kromě jednoho případu obývá vždy jednu místnost více osob.   

Ubytovna Sklárenská je poslední ze zaznamenaných problémových objektů ve Vrbně pod Pradědem. 

Majitelem objektu je Jan Zvědělík. Jedná se o dvoupatrovou ubytovnu, která byla postavena v 70. letech 

a sloužila jako ubytovna pro dělníky. Vcelku se jedná o menší byty s vlastním sociálním zařízením a 

pokoje se sociálním zařízením sdíleným. Technický stav ubytovny byl označen za uspokojivý. Jen cesta k 

objektu není osvětlena. Co se nájemného týče, platí se za pronajatou místnost – samostatná místnost 

stojí přibližně 4 tis. Kč, dvojbuňka stojí 7,5 tis. Kč. Ceny za nájemné jsou včetně služeb, energií a vody. 

Ubytovnu obývá zhruba 40 osob. Obyvatelé ubytovny jsou převážně dlouhodobě nezaměstnaní.   

Město Vrbno pod Pradědem i další obce mikroregionu Vrbenska vlastní bytový fond v dostatečném 

počtu bytů vzhledem k poptávce po bydlení na území. Slabou stránkou je zastaralost bytového fondu a 

nedostatek finančních prostředků na rekonstrukce a revitalizace objektů bydlení. V obcích obecně chybí 

kapacity pro řešení krizových situací (krizové bydlení) a pro práci s osobami bez přístřeší a ohrožených 

ztrátou bydlení (systém asistovaného bydlení a včasná asistence sociálních služeb).  Souvisejícím 

problémem je ničení bytů částí nájemníků a omezená možnost obcí tomu předcházet. 

 

Oblast 5 – Bydlení 

 Priorita 5.1 – Stabilní, dostupné a kvalitní bydlení  

o Obecný cíl 5.1.1 – Zajistit dostupnost a stabilitu bydlení pro příslušníky cílových skupin 

Specifický cíl 5.1.1.1 – Zvyšovat kompetence příslušníků cílových skupin v oblasti získání a udržení bydlení 

Opatření: 

Realizovat adekvátní sociální služby se zaměřením na bydlení 

Posílit kapacity města Vrbna a sdružených obcí pro přímý výkon podpůrných a poradenských programů 

Specifický cíl 5.1.1.2 – Předcházet ztrátě bydlení 

Opatření: 

Identifikovat cílovou skupinu pro uplatnění institutu zvláštního příjemce sociální dávky 

Zajistit kapacity pro realizaci zvláštního příjemce dávky 

Institut zvláštního příjemce realizovat v potřebném rozsahu 

Specifický cíl 5.1.1.3 – Vytvořit systém dostupného sociálního bydlení 

Opatření: 

Zpracovat koncepci sociálního bydlení 

Vybudovat kapacity sociálního bydlení 
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o Obecný cíl 5.1.2 – Zlepšovat kvalitu bydlení 

Specifický cíl 5.1.2.1 – Snížit energetickou náročnost bydlení 

Opatření: 

Provést audit energetické náročnosti obecních bytů a zpracovat návrh řešení 

Realizovat technická opatření ke snížení energetické náročnosti 

Specifický cíl 5.1.2.2 – Modernizace bytového fondu 

Opatření: 

Zpracovat etapovou koncepci modernizace bytového fondu s ohledem na koncepci sociálního bydlení 

 

 

 

  



                                                                                   
 

 36 

STRATEGIE ROZVOJE POLSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE V EUROREGIONU 

PRADĚD NA LÉTA 2014–2020 

Představení strategie 

Strategie rozvoje polsko-české spolupráce v Euroregionu Praděd na léta 2014-2020 vznikla na základě 

objednávky ze strany Sdružení polských obcí Euroregionu Praděd (Stowarzyszenie Gmin Polskich 

Euroregionu Pradziad), ve spolupráci s českou částí Euroregionu – Zájmovým sdružením právnických 

osob Euroregion Praděd. Hlavním cílem dokumentu je vytyčení cílů rozvoje a spolupráce v rámci 

Euroregionu Praděd v letech 2014-2020. Dokument se doplňuje s hlavními nadřazenými strategickými 

dokumenty na regionální, státní i unijní úrovni. Přípravě tohoto dokumentu předcházelo přichystání 

metodologie a provedení sociálních průzkumů, které měly za cíl pravdivé a objektivní shromáždění 

materiálů sloužících jako výchozí bod pro Strategii. Metodika práce na dokumentu byla založena na 

zásadě triangulace pro maximální objektivitu hodnocení současného období a pro vytyčení cílů 

odpovídajících potřebám a problémům všech zainteresovaných cílových skupin.  

Pro potřeby průzkumu byl Euroregion (jako celek) definován jako přeshraniční funkční region. Funkční 

region je uzavřený region s ohledem na jeho soudržnost intervencí zaměřených na uspokojování 

sociálních potřeb a konzistence sociálně-ekonomických podmínek bez geografických omezení – 

vzhledem na formální administrativní hranice (včetně státní hranice). 

 Výzva 1. ZÚŽENÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU A POLSKOU STRANOU EUROREGIONU S CÍLEM 

ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE. 

o Strategický cíl 

o Navázání spolupráce se zkušenějším ER pokud jde o přeshraniční spolupráci  

o Podnícení nových obcí do členství v ER, 

o Zúžení spolupráce v rámci řízení euroregionu a vytváření společných řídících struktur – 

zvážení založení ESÚS, 

o Zvýšení účasti ER na práci evropských organizací přeshraničních regionů a na mezinárodních 

projektech síťové spolupráce – včetně účastí v evropských sítích a tématických organizacích, 

o Zúžení spolupráce v oblasti územního plánování. 

 Operační cíl  

 Zjednodušení pravidel fungování FMP. 

 Prohloubení spolupráce s jinými ER na hranici ČR-PR., 

 Zvýšení absorpční kapacity členů ER v oblasti jiných zdrojů spolufinancování spolupráce 

ČR-PL než OPPS, 

 Zajištění tématického souladu FMP s cíli „velkých grantů” OPPS ČR – PR 2014-2020, 

 Aktivizace NGO v rámci FMP. 

 

 Výzva 2. VYTVOŘENÍ A ROZVOJ FORMÁLNÍCH A NEFORMÁLNÍCH STRUKTUR PŘESHRANIČNÍHO 

FUNKČNÍHO REGIONU PRO ROZVOJ TRHU PRÁCE, SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ, ROZVOJ DOPRAVNÍ A 

TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY A LEPŠÍ INTEGRACI ZÁCHRANNÝCH SYSTÉMŮ. 

o Strategický cíl 

o Zúžení spolupráce v rámci řízení euroregionu a vytváření společných řídících struktur – 

zvážení založení ESÚS, 
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o Vytvoření platformy pro přeshraniční spolupráci v rámci ER, kerá bude centrem 

přeshraničních iniciativ, výměny zkušeností a navazování partnerství, 

o Zúžení spolupráce v oblasti územního plánování. 

o Zúžení spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému. 

 Operační cíl  

 Zmapování problémů, které brání plné integraci trhu práce a zahájení aktivit zaměřené 

na odstranění těchto překážek. 

 Zavedení společné turistické značky jakožto hlavní rozvojové příležitosti ER, 

 Aktivizace NGO v rámci FMP. 

 

 Výzva 3. REALIZACE EFEKTIVNÍCH AKTIVIT PRO ZMĚNU NEGATIVNÍCH MIGRAČNÍCH TRENDŮ A 

DEMOGRAFICKÝCH ZMĚN A ÚZEMÍ ER PRADĚD. 

o Strategický cíl 

o Vytvoření platformy pro přeshraniční spolupráci v rámci ER, která bude centrem 

přeshraničních iniciativ, výměny zkušeností a navazování partnerství,  

o Vytvoření společného informačního místa pro hospodářství a trh práce a vytvoření 

internetového portálu mapujícího investiční možnosti členských obcí  

o Podpora pro realizaci vědecko-výzkumných projektů. 

 Operační cíl  

 Zmapování problémů, které brání plné integraci trhu práce a zahájení aktivit zaměřené 

na odstranění těchto překážek. 

 

 Výzva 4. REALIZACE AKTIVIT STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY HOSPODÁŘSTVÍ S CÍLEM ZVÝŠENÍ JEJÍ 

KONKURENCESCHOPNOSTI A S CÍLEM ZACHOVÁNÍ A ROZVOJE PRACOVNÍCH MÍST. 

o Strategický cíl 

o Vytvoření společného informačního místa pro hospodářství a trh práce a vytvoření 

internetového portálu mapujícího investiční možnosti členských obcí, 

o Podpora pro realizaci vědecko-výzkumných projektů, 

o Zúžení spolupráce v oblasti územního plánování. 

 Operační cíl  

 Zavedení turistické značky jakožto hlavní rozvojové příležitosti ER, 

 Zmapování problémů, které brání plné integraci trhu práce a zahájení aktivit zaměřené 

na odstranění těchto překážek. 

 

SPECIFICKÉ OPERAČNÍ CÍLE VE VZTAHU K VÝZVÁM:  

 Zjednodušení pravidel fungování FMP.  

o Specifickými cíli v této oblasti jsou:  

 odformalizování procesu hodnocení a realizace projektů v rámci FMP, unifikace 

procesu hodnocení na obou stranách hranice, zavedení společné metodologie 

hodnocení kvality projektů či zjednodušení zbytečně komplikované procedury 

vyúčtování žádostí,  
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 zkrácení času čekání příjemců na prostředky, 

 zvýšení absorpčního potenciálu nestátních organizací.  

o Cílů může být dosaženo prostřednictvím realizace společného projektu realizovaného 

polskou a českou částí euroregionu (zmiňovaný projekt jepodrobně popsán v této Strategii).  

 Prohloubení spolupráce s jinými ER na hranici ČR-PR.  

o Výchozím bodem k realizaci tohoto cíle je projekt spolupráce euroregionů na polskočeském 

pohraničí pod názvem EUREGIO CZ-PL v současné době realizovaný v rámci oblasti podpory 

3.1 Spolupráce institucí poskytujících veřejné služby. Realizované aktivity v rámci tohoto 

projektu by měly tvořit základ k předložení dalšího projektu tohoto typu (o inovativním 

charakteru v rámci programového období 2014–2020), jehož cílem by bylo zavedení pravidel 

fungování a inovování na základě získaných informací a evropských zkušeností.  

 Zvýšení absorpční kapacity členů ER v jiné oblasti zdrojů spolufinancování spolupráce ČR-PRnež 

OPPS.  

o Nástrojem k dosažení tohoto cíle je provedení série školení a workshopů na téma jiných 

forem vnějšího dofinancování projektů CZ-PL mimo OPPS. Zmiňovanými školeními mohou 

být zavázáni mimo členů ER také potenciální členové ER a nevládní organizace. Cíle může být 

dosaženo prostřednictvím realizace společného projektu realizovaného českou a polskou 

částí euroregionu (zmiňovaný projekt je podrobně popsán v této Strategii). 

 Zmapování problémů, které brání plné integraci trhu práce a zahájení aktivit zaměřené na 

odstranění těchto překážek. 

o Velmi důležitým prvkem je v tomto případě adaptace systému odborného vzdělávání 

aktuálním potřebám trhu práce na obou stranách hranice. 

o Cíle může být dosaženo realizací společného projektu české a polské části euroregionu 

(zmiňovaný projekt je podrobě popsán v této Strategii). 

 Zavedení společné turistické značky jakožto hlavní rozvojové příležitosti ER. 

o Realizované aktivity v této oblasti by měly mít integrovanou povahu a být v souladu s 

iniciativami v této oblasti realizovanými samostatně na obou stranách hranice (zejména v 

rámci ROP a národních programů). Výchozím bodem pro vytvoření společné turistické značky 

by mělo být zpropagování Jeseníků jakožto turistické atrakce s potenciálem na evropské a 

dokonce i světové úrovni. 

 Zajištění tématického souladu FMP s cíli „velkých grantů” OPPS ČR – PR 2014-2020. 

o Vhodný, v souladu s cíli „velkých grantů” OPPS ČR – PR 2014-2020, výběr tématických oblastí 

FMP na léta 2014-2020 umožní větší absorpci “velkých grantů” přjemců z oblasti ER. Tato 

otázka by měla být řešena v průběhu prací nad tvarem FMP v ER na léta 2014–2020. 

 Aktivizace NGO v rámci FMP. 

o Cíle může být dosaženo provedením propagační kampaně mezi NGO, realizací školení, 

workshopů a burz partnerství pro nevládní organizace. Prvek, který zvyšuje šance na 

dosažení tohoto cíle, je realizace aktivit vedoucích k vytvoření finančních institucí 

zjednodušující předfinancování projektů (např. úvěrové fondy, záruční fondy na lokální i 

regionální úrovni). 

 

SPECIFICKÉ STRATEGICKÉ CÍLE VE VZTAHU K VÝZVÁM: 

 Navázání spolupráce se zkušenějším ER pokud jde o přeshraniční spolupráci.  
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o K dosažení tohoto cíle je nezbytné provést analýzu týkající se výběru partnera – pokročilejší 

ER co se týče přeshraniční spolupráce (ideálně ze západní či střední Evropy). Cíle je možno 

dosáhnout realizací společného projektu realizovaného českou a polskou částí euroregionu 

(zmiňovaný projekt je podrobně popsán v této Strategii). 

 Podnícení nových obcí do členství v ER. 

o Potenciál rozvoje ER je v této oblasti velmi velký. Cíle je možno dosáhnout realizací 

společného projektu realizovaného českou a polskou částí euroregionu (zmiňovaný projekt 

je podrobně popsán v této Strategii). 

 Zúžení spolupráce v rámci řízení euroregionu a vytváření společných řídících struktur –zvážení 

založení ESÚS. 

o Předmětem analýzy by v tomto případě mělo být vytvoření více integrovaných forem řízení 

ER a FMP (např. ve formě společného sekretariátu ER). Rovněž je potřeba v této oblasti klást 

důraz na větší množství společných školení (včetně jazykových), stáží a studijních výjezdů.  

o Navíc v rámci tohoto cíle je třeba zvážit všechny argumenty pro a proti založení ESÚS (na 

úrovni ER či Uskupení tematické povahy – např. v oblasti odborného vzdělávání). 

 Zvýšení účasti ER na práci evropských organizací přeshraničních regionů a na mezinárodních 

projektech síťové spolupráce – včetně účastí v evropských sítích a tematických organizacích. 

o Cíle je možno dosáhnout prostřednictvím získání členství v organizacích tohoto typu. Před 

rozhodnutím na téma eventuálního členství je třeba provést analýzu možných přínosů a 

nákladů spojených s členstvím ve zmíněných organizacích (jako jeden z argumentů pro 

členství je zcela jistě možnost navázání kontaktů pro vytváření projektů síťové spolupráce 

spolufinancovaných jiných vnějších zdrojů financování než je OPPS). 

 Vytvoření platformy pro přeshraniční spolupráci v rámci ER, která bude centrem přeshraničních 

iniciativ, výměny zkušeností a navazování partnerství. 

o Účelem této platformy představující centrum přeshraničních iniciativ bude posilování 

spolupráce mezi členskými JÚS, a rovněž mezi zbylými institucemi a organizacemi 

nacházejícími se na území členských obcí a okresů. To umožní vytváření optimálních 

partnerství a realizaci inovativních partnerství. Platforma by měla být také dostupná pro JÚS 

a instituce mimo oblast ER, což by mohlo podnítit k hledání řešení problémů prostřednictvím 

přeshraniční spolupráce a tím povzbudit k členství v ER. 

 Vytvoření společného informačního místa pro hospodářství a trh práce a vytvoření internetového 

portálu mapujícího investiční možnosti členských obcí. 

o Portál bude obsahovat profily obcí, popis trhu práce a vzdělávacích systémů a také dostupné 

investiční oblasti. Navíc bude vytvořeno společné informační místo, ve kterém bude 

dvojjazyčný personál (Čech a Polák) informovat o investičních možnostech na území ER, 

pravidlech uznávání kvalifikací a vzdělání (euroregionální informační centrum v duchu 

městských informačních center). 

 Zúžení spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému. 

o Cíle může být dosaženo prostřednictvím činností, které mají za cíl vstoupení změn v platnost 

v mezinárodních smlouvách, co se týče privilegování vozidel, osvobození od silničních 

poplatků, unifikace systému pro komunikaci a zavedení společného systému včasného 

upozornění obyvatelstva před hrozbami. Navíc je nutné zvýšení počtu vzájemných školení a 

simulací událostí vyžadujících využití služeb pohraničí. 

 Podpora realizace vědecko-výzkumných projektů. 
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o Cílem je institucionální podpora realizace vědecko-rozvojových projektů vysoké inovativní 

úrovně, což může výrazně přispět k podnícení strukturálních změn hospodářství vER Praděd. 

Prostřednictvím realizace tohoto typu projektů vznikne šance na zabrždění negativních 

demografických změn a záporného migračního salda spojeného s opouštěním regionu 

mladými a vzdělanými lidmi. Díky tomu se může zlepšit situace na lokálním trhu práce. 

Aktivity pro podporu tohoto typu projektu mohou záviset na zúžení institucionální 

spolupráce s výzkumnými subjekty a prostřednictví budování partnerství mezi školami a MSP. 

 Zúžení spolupráce v oblasti územního plánování 

o Realizace aktivit pro zúžení spolupráce v oblasti územního plánování včetně mimo jiné 

komunálních investic v oblasti vodního a kanalizačního hospodářství či dopravní a turistické 

infrastruktury, dovolí rychlejší a efektivnější územní integraci a odstranění prostorových 

bariér. Společné územní plánování a systém výměny informací o investicích na obou stranách 

hranice může jednoznačně uspíšit vytvoření podmínek trvalého a efektivního fungování 

funkčního regionu v sociálně-hospodářském rozměru. 

 

 


