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1 UDÁLOSTI 2008
1.1 Svět 2008
 Na mapě Evropy se objevil nový stát. Kosovo jednostranně vyhlásilo 17. února
nezávislost na Srbsku. Bělehrad odtržení provincie odsoudil.
 V Tiberu propukly v březnu největší protesty za posledních dvacet let. Davy
demonstrantů zapalovaly ve Lhase obchody a policejní auta na protest proti čínské
nadvládě v provincii.
 Americká senátorka Hillary Clintonová se vzdala v červnu boj o to, aby se stala první
prezidentkou USA v historii. Na shromáždění svých příznivců ve Washingtonu
podpořila svého stranického soupeře a vítěze demokratických primárek Baracka
Obamu.
 Irové odmítli 13. června v referendu Lisabonskou smlouvu. Proti bylo 53,4 % voličů.
 V Srbsku byl zatčen jeden z nejhledanějších mužů světa, bývalý vůdce bosenských
Srbů Radovan Karadžič. Obviněn je z genocidy bosenských Muslimů během války
v bývalé Jugoslávii.
 Konflikt v Jižní Osetii přerost v konfrontaci Gruzie a Ruska. Parlament v Tbilisi
schválil dekret, který na 15 dnů vyhlásil válečný stav. Rusové bombardovali gruzínské
cíle, do bojů se zapojili i separatisté v Abcházii. O tři dny později se konflikt rozšířil
mimo Abcházii a Jižní Osetii.
 Nobelovu cenu za mír získal 10. října bývalý finský prezident Martti Ahtisaari.
Nobelův výbor 71letého politika ocenil za mnohaleté snahy urovnat mezinárodní
konflikty na několika kontinentech. Podle institutu přispěla jeho práce k většímu klidu
ve světě.
 Novým americkým prezidentem se stal 5. listopadu demokrat Barack Obama. Potvrdil
roli favorita a jasně vyhrál. K volbám přišlo 64,1 % voličů, což je největší účast za sto
let. Hlasovalo přes 136 milionů lidí. Obama získal celkem 365 volitelů, jeho soupeř
McCain 173.
 Na šesti místech indické Bombaje zaútočili 26. listopadu teroristé. Obsadili dva hotely,
kavárnu, nemocnici, nádraží a židovské centrum. Během teroristické akce bylo zabito
přes 170 lidí a téměř 240 zraněno. K odpovědnosti za útok se přihlásila skupina
Dekánští mudžáhidové.
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 Thajský premiér Somčaj Vongsavat vyhlásil 27. listopadu výjimečný stav na dvou
bangkockých letištích. Thajské hlavní mezinárodní letiště Suvernabhumi obsadili
protivládní demonstranti. V zemi uvízla více než stovka Čechů.
 Dne 27. prosince zaútočil Izrael v pásmu Gazy. Cílem pozemní i letecké operace bylo
zneškodnit pozice hnutí Hamas, ze kterých raketami ostřeluje jih Izraele.

1.2 Česká Republika 2008
 Od počátku roku začaly na jednotlivých úřadech fungovat tzv. „Czech Pointy“, které
umožňují komunikaci občanů s úřady na jednom místě. Jedná se o Český podací
ověřovací informační národní terminál, přes který lze mimo jiné žádat výpis z rejstříku
trestů či jiných rejstříků.
 Od 1. ledna se zcela změnil systém financování zdravotnictví. Lidé nově platí 30 Kč
za každou návštěvu lékaře a za položku na receptu, 60 Kč za den pobytu v nemocnici
nebo v lázních a 90 Kč za návštěvu pohotovosti. Na lidi v hmotné nouzi, děti
v dětských domovech, popř. občany, kterým soud nařídil ochrannou léčbu, poplatky
neplatí.
 Volby prezidenta ČR 2008 proběhly ve dnech 8. a 9. únoru ve Španělském sále,
společné schůzi obou komor českého parlamentu předsedal Miloslav Vlček. Volba
proběhla ve třech kolech a byla provázena řadou vzájemného osočování politických
stran a pomluv jednotlivých kandidátů. Po nedůstojném průběhu se nakonec poslanci
usnesli na tajné volbě. Průběh první volby zaznamenává tabulka níže.

Jednotlivá kola

Václav Klaus

Jan Švejnar

1. kolo

139 hlasů

138 hlasů

2. kolo

142 hlasů

135 hlasů

3. kolo

139 hlasů

113 hlasů

Protože prezident nebyl zvolen, následovala 15. února druhá volba, do níž byla
nominována navíc i Jana Bobošíková, kterou navrhli poslanci KSČM. Ještě před
zahájením prvního kola hlasování Jana Bobošíková z volby odstoupila, protože se
KSČM nepodařilo pro ni získat podporu. Schůze se ze zdravotních důvodů
nezúčastnila Olga Zubová (SZ) a hlas pro Václava Klause přislíbil poslanec Evžen
Snítilý (ČSSD).
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Jednotlivá kola

Václav Klaus

Jan Švejnar

Jana Bobošíková

1. kolo

141 hlasů

136 hlasů

odstoupila

2. kolo

142 hlasů

126 hlasů

3. kolo

141 hlasů

111 hlasů

Následně dne 7. března složil Václav Klaus do rukou předsedy Sněmovny Miloslava
Vlčka svůj druhý a současně poslední prezidentský slib (mandát mu vyprší 7. 3. 2013).
 Heparinový vrah Petr Zelenka dostal doživotí. Vraždil heparinem v havlíčkobrodské
nemocnici. Krajský soud v Hradci Králové ho za sedm vražd a deset pokusů o vraždu
poslal 21. února do věznice se zvýšenou ostrahou. Zároveň mu nařídil zaplatit téměř
třímilionové odškodné.
 Přes sto aut a kamionů havarovala v březnu kvůli sněhu na dálnici D1. Provoz na
spojnici Prahy a Brna se zastavil v obou směrech, kolony na dálnici dočasně uvěznily
na dvacet tisíc lidí.
 Dne 11. dubna se v Ostravě čelně srazily dvě tramvaje linky 5. Nehoda si vyžádala tři
oběti včetně čtyřletého dítěte. Na čtyřicet lidí bylo zraněno. Čtyřiadvacetiletý řidič
tramvaje zapomněl na křížení spojů a vyjel proti svému kolegovi do protisměru.
 Ústavní soud schválil 28. května regulační poplatky u lékaře. Rozhodl, že nejsou
v rozporu s českou ústavou.
 Poslanci schválili 25. června v závěrečném čtení vládní návrh důchodové reformy.
Češi by podle ní v budoucnu měli odcházet do penze v 65 letech a povinné pojistné
místo pětadvaceti let odvádět 35 let.
 Česká republika a Spojené státy uzavřely 8. července hlavní smlouvu o stavbě
amerického protiraketového radaru v Brdech. Svými podpisy ji v Černínském paláci
stvrdili šéfové české a americké diplomacie Karel Schwarzenberg a Condoleezza
Riceová.
 Dne 8. srpna havaroval vlak EuroCity ve Studénce na Novojíčinsku. Před soupravu
jedoucí rychlostí více než 120 km/hod. se zřítila část nového mostu, který stavebníci
vysouvali přes trať. Šest lidí zemřelo při nehodě, sedmý v nemocnici.
 Česko prohrálo 13. srpna arbitráž s firmou Diag Human. Muselo zaplatit zhruba
8,8 miliardy korun. Společnost vinila stát, že ji v 90. letech zmařil obchody s krevní
plazmou. Spor vznikl, když ministerstvo zdravotnictví firmu odmítlo ve výběrovém
řízení na její zpracování.
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 V pondělí 1. září v 93 letech zemřel v Torontu Tomáš Baťa mladší.
 Dne 9. září potrestal soud justiční vraždu Milady Horákové, na 6 let musí do vězení
86letá Ludmila Brožová-Polednová.
 Český velvyslanec v Pákistánu Ivo Žďárek se stal 20. září obětí teroristického útoku.
 Historickou budovu Průmyslového paláce na pražském Výstavišti zničil 16. října
velký požár. Živel zcela zničil levé křídlo paláce, jeho střecha se zřítila. Záchranáři
ošetřili dva zraněné. Ohněm zničenou část paláce měl v pronájmu Jan Kočka.
 Dne 18. října utrpěla ODS volební porážku. V krajích ztratila všech 12 hejtmanů.
Oranžová barva zalila i Senát. ČSSD získala 23 z 27 křesel. Jen ve třech pražských
obvodech uspěli kandidáti ODS a na Znojemsku komunistka Marta Bayerová.
ODS tak ztratila většinu v Senátu.
 Brněnský soud rozdal 24. října tresty v kauze Kuřim. Matka týraných chlapců Klára
Mauerová musí na 9 let do vězení. Její sestra Kateřina dostala 10 let. Na 7 let jde za
mříže i Jan Škrla a Hana Bašová, 5 let dostali Jan Turek a Barbora Škrlová, která se
vydávala za 13letou Aničku.
 Praha zažila 28. října první oficiální vojenskou přehlídku od roku 1985. Pražskou
Evropskou ulicí prošli vojáci i záchranáři. Mraky sice zakryly průlet stíhacího
letectva, ale navzdory dešti dorazily tisíce návštěvníků. Přehlídka přišla na zhruba
15 milionů korun.
 Severočeský Litvínov zažil 17. listopadu nejtvrdší střet radikálů s policií za poslední
léta. Stovky příznivců krajně pravicové Dělnické strany se tři hodiny pokoušely dostat
na romské sídliště Janov. Střety s policisty si vyžádaly 14 zraněných, patnáct
extremistů bylo zadrženo.
 Ode dne 17. listopadu mohou začít Češi cestovat do USA bez víz.
 Dne 26. listopadu rozhodl Ústavní soud, že Lisabonská smlouva není proti ústavní.
Soudci ale upozornili, že smlouvu neposuzovali jako celek. Politikům tak zůstává
možnost dotazovat se soudu na další sporné části.
 Kongres ODS rozhodl 7. prosince nejen o směrování strany, ale i o budoucnosti vlády.
V nejužším vedení provedl jedinou změnu. Prvního místopředsedu Béma nahradil
starosta Prahy 13 David Vodrážka. Předsedou zůstal Mirek Topolánek.
 Dne 9. prosince odložily Sněmovna i Senát ČR schvalování Lisabonské smlouvy.
 Poslanci schválili 10. prosince rozpočet na příští rok. Zákon počítá se schodkem
38,1 miliardy korun. Ministr financí Miroslav Kalousek ale řekl, že si tímto číslem
není jistý.
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 Dne 10. prosince poslanci odsouhlasili zachování daně z příjmu na dosavadní úroveň.
Daň tedy neklesne příští rok z 15 na 12,5 %, jak bylo v plánu. Zároveň se ale sníží
odvody na sociální pojištění o 1,5 %.
 Opozice po roce prosadila ve Sněmovně úplné zrušení poplatků u lékaře. Část
koaličních rebelů Sněmovnu opustila. Návrh mířil do Senátu, kde měla převahu vládní
koalice.
 Za rok 2008 se narodilo nejvíce dětí (114 632) za posledních 15 let.

1.3 Sport 2008
 Lyžař Bauer vyhrál Tour de Ski, vyhrál také světový pohár v běhu na lyžích.
 Krasobruslař Tomáš Verner se stal mistrem Evropy.
 Rychlobruslařka Martina Sáblíková obhájila v Naganu titul mistryně světa na trati
5000 metrů.
 Dne 2. května odstartovalo v Kanadě hokejové mistrovství světa. Hned v prvním
zápase nastoupil český tým s Dánskem, sice měli nečekané potíže, přesto nakonec
vyhráli. Medailový sen pro české hokejisty skončil 14. května po prohře ve čtvrtfinále
se Švédskem. Hokejové mistrovství světa vyhrálo Rusko.
 V den magických osmiček (8. 8. 2008) začaly v Pekingu XXIX Olympijské hry.
Nad Pekingem vzplál olympijský oheň. První zlatou medaili z Pekingu jsme získali
díky Kateřině Emmons, která vyhrála závod ve střelbě ze vzduchové pušky na 10
metrů. Navíc vytvořila dva olympijské rekordy. Druhé olympijské zlato získala ČR
opět ve střelbě, tentokrát jej vybojoval David Kostelecký, který vyhrál trap.
Čtrnáctého srpna získala Kateřina Emmons svou druhou medaili, tentokrát stříbro ve
sportovní malorážce. Deblkanoisté Jaroslav Volf s Ondřejem Štěpánkem vybojovali
na pekingském kanálu stříbro. Neuspěla kajakářka Štěpánka Hilgertová, která se ve
finále převrátila. Skifař Ondřej Synek vybojoval stříbrnou olympijskou medaili. Čeští
veslaři mají z finálového programu ještě dvě pátá místa: skifařka Miroslava Knapková
a čtyřka bez kormidelníka. Česká oštěpařka Barbora Špotáková vybojovala posledním
pokusem zlatou olympijskou medaili. Americký plavec Michael Phelps změnil první
polovinu olympiády na své hry. Během osmi dní vyhrál osm závodů, z toho sedmi
v nových světových rekordech. Osm zlatých medailí z něj učinilo nejúspěšnějšího
olympionika historie. Dne 24. srpna skončila olympiáda, příští je za 4 roky v Londýně.
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Nejvíce zlatých medailí (51) mají domácí Číňané, následují Američané a Rusové. Češi
jsou na 24. místě s bilancí: 3 zlaté a 3 stříbrné medaile.
 Česká oštěpařka Barbora Špotáková vytvořila na Světovém atletickém finále ve
Stuttgardu hned prvním pokusem světový rekord, který má nyní hodnotu 72,28 metru.
 Šárka Záhrobská se v americkém Aspenu dočkala výhry ve slalomu Světového
poháru. Česká lyžařka dorazila do cíle s náskokem 23 sekund před druhou v pořadí
Nicole Hospovou z Rakouska.

1.4 Kultura 2008
 Česká písničkářka Markéta Irglová a irský hudebník Glen Hansard získali 25. února
Oscara za nejlepší píseň díky baladě Falling Slowly.
 Dne 10. března zemřel ve věku 88 let herec Radovan Lukavský. Byl jedním
z posledních žijících herců generace, která vstoupila na jeviště ve 40. letech
20. Století. Generace Rudolfa Hrušínského, Stelly Zázvorkové či Vlastimila
Brodského.
 Dne 27. září zemřela americká filmová legenda, herec Paul Newman. V New Yorku
ve věku 83 let podlehl rakovině plic. Herec, režisér a řidič závodních vozů se stáhl
z veřejného dění v létě 2007.
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2 OBYVATELSTVO
2.1 Statistika obyvatelstva
Na počátku roku 2008 mělo Vrbno pod Pradědem 5851 obyvatel. Klesající trend
pokračoval nadále. Přirozený úbytek obyvatelstva o 7 můžeme zaznamenat při srovnání
narozených dětí a zemřelých občanů. V roce 2008 se narodilo 56 dětí a zemřelo 63 občanů.
Úbytek obyvatelstva zavinilo ve velkém také vystěhování. Oproti 76 obyvatelům, kteří se
přistěhovali, odstěhovalo se 118 obyvatel, což představuje úbytek 42 lidí. Na konci roku 2008
byl celkový počet obyvatel 5802, což znamená úbytek o 48 lidí. Ke dni 31. 12. 2008 činil
celkový počet mužů 2841 a celkový počet žen 2961.
Rozdělení obyvatel v jednotlivých částech: ve Vrbně pod Pradědem žilo 4587
obyvatel, v Mnichově 782 lidí, v Železné 444 občanů, v části zvané Vidly bydlelo 23 lidí a
nejméně obyvatel žilo v části Bílý Potok.
Celkem se v roce 2008 uzavřelo 40 manželství, z toho ve Vrbně pod Pradědem 24,
v Karlově Studánce 12, Ludvíkově 2 a v Karlovicích také 2.
(Zdroj: podklady Dany Tománkové z matriky MěÚ)
Nejstarší obyvatelkou Domova pro seniory byla v roce 2008 paní Anna Sojáčková
z Ostravy-Mariánských Hor, která oslavila 100 let. Blahopřát přišli zástupci MěÚ Vrbna p.P.,
Okresní správy sociálního zabezpečení z Bruntálu, zaměstnanci Domova pro seniory Vrbno a
reportér týdeníku Region.
Nejstarším obyvatelem narozeným ve Vrbně byla Miloslava Kudrnová.
Příloha: Statistika počtu obyvatel podle podkladu Českého Statistického úřadu

2.2 Přestupky
Počet přestupků došlých v roce 2008 byl 176 případů a z roku 2007 zůstalo
6 nevyřešených. Nejvíce zaznamenal správní orgán přestupků proti:
 občanskému soužití dle § 49/1 a), § 49/1 c), kterých bylo 127 případů, jednalo se
především o urážky na cti, ublížení na zdraví, úmyslné narušení občanského soužití
vyhrožováním, drobným ublížením na zdraví, schválnostmi či jiné hrubé jednání
 proti majetku dle ust. § 50/1 a), b) bylo 34 případů, hlavně u mladistvích osob a
nepřizpůsobivých občanů. Jedná se především o případy krádeží, či poškození věci,
kdy škoda je do výše 5 tis. Kč
 proti veřejnému pořádku dle ust. § 45 a §47 se jednalo hlavně o rušení nočního klidu,
vzbuzení veřejného pohoršení a porušování OZV města – 22 případů
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3 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
3.1 Složení zastupitelstva, rady, komisí, výborů, změny
Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem v oblasti samostatné působnosti. Jeho členové jsou
každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo má celkem
21 členů a schází se zpravidla 1x za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
Členové zastupitelstva:
Ing. Helena Kudelová (ČSSD)

Ing. Jiří Klíč (bez PP)
* Ing. Zdeněk Jarmar (bez PP)

Ing. Miloš Lasota (ČSSD)

Ing. Miloslav Komárek (bez PP)

Hana Janků (bez PP)

Stanislav Koruna (KSČM)

MUDr. Otakar Kopřiva (bez PP)

Miloslav Paňák (ODS)

Ing. Ivana Novotná (ČSSD)

Marie Pavková (KSČM)

Aleš Remeš (bez PP)

Miloslav Rašťák (ČSSD)

Bohumil Sýkora (KSČM)

Monika Ševčíková (bez PP)

Ivan Hába (ČSSD)

Ivo Urbánek (ODS)

PaedDr. Michaela Hradilová (ODS)

Jan Zvědělík (ODS)

Ing. Marian Hvorecký (bez PP)

Ing. Igor Žemba (ČSSD)

Irena Jedináková (bez PP)
* 5. 9. 2008 končí Ing. Jiří Klíč a 6. 9. 2008 nastupuje Ing. Zdeněk Jarmar
Podřízené útvary zastupitelstva a jejich zástupci:
Finanční výbor

Kontrolní výbor

PaedDr. Michaela Hradilová

Ing. Miloslav Komárek

Ing. Marian Hvorecký

Ing. František Bačík

Ing. Venuše Komárková

Ing. Jitka Krätschmerová

Zuzana Machetanzová

MUDr. Eva Matelová

Karel Michalu

Ing. Igor Žemba

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své
činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Členové rady jsou voleni zastupitelstvem. Rada města
Vrbna pod Pradědem má 7 členů a schází se zpravidla 1x za 3 týdny. Jednání rady jsou
neveřejná.
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Členové rady:
Ing. Helena Kudelová

Ing. Ivana Novotná

Ing. Miloš Lasota

Aleš Remeš

Hana Janků

Bohumil Sýkora

MUDr. Otakar Kopřiva

Podřízené útvary Rady města Vrbna pod Pradědem:
Komise bytová

Komise výstavby

Marie Pavková

Ing. Zdeněk Jarmar

Irena Jedináková

Ing. Jiří Klíč

Antonín Klíčník

Ing. Jaroslav Martínek

Anna Marková

Petr Michálek

Marie Zavadilová

Ing. David Ondra
Jan Richter
Marie Šípová

Komise pro rozvoj cestovního ruchu

Likvidační komise

Ing. Miloš Lasota

Ivo Urbánek

Lenka Bednaříková

Irena Jedináková

Antonín Břenek

Miloslav Paňák

Hana Janků
Květa Kubíčková
Petr Lindner

3.2 Činnost zastupitelstva, rady, komisí a výborů
27. března
26. června

Jednání zastupitelstva města se uskutečnilo ve dnech:
25. září
11. prosince

Jednání rady města se uskutečnilo ve dnech:
10. ledna
15. května
31. ledna
29. května
6. února
12. června
21. února
3. července
13. března
28. srpna
3. dubna
11. září
24. dubna
2. října
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23. října
13. listopadu
27. listopadu
18. prosince

3.3 Městský úřad Vrbno pod Pradědem
Adresa:
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Odbor vnějších vztahů se nachází v budově detašovaného pracoviště (ulice Nádražní 499)
Úřední hodiny:
Po a St.

8:00 – 11:30 13:00 – 17:00 hod.

Organizační struktura:
Starostka – Ing. Helena Kudelová
Místostarosta – Ing. Miloš Lasota
Tajemník – Ing. Miloslav Adámek
Finanční odbor
Vedoucí FIN – Dana Magdálková
Referent FIN – Jana Lužíková, Ludmila Václavíková, Alena
Martínková, Martina Matušková, Marie Ulipová, Marcela
Vosáhlová
Majetkoprávní odbor
Vedoucí MPO – Ing. Iveta Pešatová
Referent FIN – Krystyna Foltová, Ing. Ivan Kačur, Lenka
Olehlová, Michaela Súkupová
Odbor sociální a zdravotní
Vedoucí OSZ – Ivana Holčapková
Referent OSZ – Zuzana Hulínová, Dis Ivana Klíčniková, Jana
Kvasnicová, Bc. Jana Marková, Steriani Ošťádalová
Odbor vnějších vztahů
Vedoucí OVV – Ing. Pavla Müllerová
Referent OVV – Kamil Martínek, Jitka Musilová
Odbor vnitřních věcí
Sekretariát – Mgr. Alena Kiedroňová
Vedoucí VV – Bc. Monika Janků
Referent VV – Bc. Dagmar Patrovská, Dana Tománková
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Odbor výstavby a životního prostředí
Vedoucí VaŽP – Mgr. Zuzana Janatová
Referent VaŽP – Jana Francová, Aneta Iliadisová, Jiří Skácel,
Pavel Švan
Požární ochrana – Ondřej Chalupa

3.4 Hospodaření obce
Rozpočet města
Pro rok 2008 byl schválen rozpočet příjmů a výdajů včetně financování ve výši
75.433.00,- Kč, a to na 8. zasedání ZM dne 13. 12. 2007. V tomto rozpočtu došlo v průběhu
roku 2008 celkem k 4 rozpočtovým změnám, takže upravený rozpočet na straně příjmů
i výdajů pak činil k 31. 12. 2008 včetně financování 116.421.137,07 Kč.
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008
Třída Odvětvové třídění

Schválený
Rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

Plnění
v%

49 250 000,00
19 155 000,00
1 300 000,00
3 000 000,00
72 705 000,00

51 200 240,00
20 816 893,00
4 489 000,00
27 742 785,07
104 248 918,07

56 335 268,81
22 094 477,68
5 379 128,00
27 477 222,95
111 286 097,44

110,03
106,13
119,83
99,04
106,75

855 000,00
4 180 000,00
3 670 000,00
6 985 000,00
4 692 000,00
2 021 000,00
18 490 000,00
6 340 000,00
60 000,00
7 922 000,00
5 530 000,00
965 000,00
7 614 000,00
1 480 000,00
2 000 000,00
72 804 000,00

1 267 176,00
4 914 000,00
11 496 941,00
7 108 000,00
4 934 000,00
3 233 400,07
18 852 000,00
5 660 000,00
82 000,00
9 451 000,00
9 914 100,00
1 834 100,00
18 924 000,00
150 000,00
3 971 420,00
101 792 137,07

1 181 247,26
4 680 527,63
11 391 621,14
7 099 253,00
4 741 853,20
2 215 985,49
18 805 925,64
2 554 922,80
70 000,00
9 395 821,00
7 047 275,80
1 775 581,88
18 171 088,04
143 993,11
3 971 420,00
93 246 515,99

93,22
95,24
99,08
99,87
96,10
68,53
99,75
45,14
85,37
99,41
71,08
96,80
99,32
96,00
100,00
91,60

PŘÍJMY
1
2
3
4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem
VÝDAJE

10
22
23
31
33
34
361
363
369
37
4
5
61
63
64

Zemědělství a lesní h.
Doprava
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Tělovýchova a zájm.č.
Bydlení
Komunální služby
Ostatní záležit.bydlení
Ochrana živ.prostředí
Soc.věci a pol.nezam.
Ochrana, bezpečnost
Všeobecná veř.správa
Finanční operace
Ostatní činnost
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů

18 039 581,45
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V průběhu roku Město obdrželo dotaci z Krajského úřadu MSK na sociální dávky ve
výši 5.650.000,- Kč. Skutečná výše čerpání byla 5.532.940,- Kč, takže při finančním
vypořádání bylo vráceno zpět na účet KÚ 117.060,- Kč.
Dále město obdrželo účelovou dotaci na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev
krajů ve výši 155.000,- Kč. Skutečná výše čerpání byla ve výši 150.536,20 Kč, při finančním
vypořádání bylo vráceno zpět na účet KÚ 4.463,80 Kč.
Dotace do rozpočtu města za rok 2008 činily celkem cca 27,5 mil. Kč. Rozpis
nejvyšších přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je rozpracován v tabulce.
poskytovatel
KÚ MSK
KÚ MSK
KÚ MSK
KÚ MSK
KÚ MSK
KÚ MSK
KÚ MSK
KÚ MSK
KÚ MSK
KÚ MSK
SFŽP
ERDF
KÚ MSK
CELKEM

ÚZ
34 070
34 053
327
327
14 004
14 004
211
358

370

účel
položka
rozpočet
čerpání
školství
4112
768 921,00
768 921,00
knihovna 21.století
4116
10 000,00
10 000,00
veř.inf.služby knihoven
4116
93 000,00
93 000,00
lesy
4122
10 776,00
10 776,00
lesy
4122
107 400,00
107 400,00
hasiči
4122
325 000,00
325 000,00
hasiči
4122
99 100,00
99 100,00
hasiči
4122
45 000,00
45 000,00
komunitní plánování
4122
219 100,00
219 100,00
Dveře k dalšímu vzděl.
4122
659 636,07
659 635,95
Rybníky
4213 1 416 335,00 1 416 335,00
Rybníky
4216 11 330 000,00 11 330 000,00
PD revitalizace zeleně
4222
360 000,00
360 000,00
27 742 785,07 27 477 222,95

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,04

Použité zkratky: KÚ MSK – Krajský úřad Moravskoslezského kraje; SFŽP – Státní fond
životního prostředí; ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj
Město Vrbno pod Pradědem vyhlásilo na počátku roku granty na rok 2008 zaměřené
na oblast kultury a sportu. Tyto granty jsou určené pro příspěvkové organizace a občanská
sdružení. Cílem je podpořit specifický rozvoj společenského, kulturního a sportovního života
ve městě, zejména s důrazem na využití volného času dětí a mládeže.
Grantovou komisí bylo za rok 2008 v uvedených kategoriích požadováno a přiděleno:
Požadováno

Přiděleno

Různé

132 300 Kč

63 000,- Kč

Kulturní a společenské akce

157 990 Kč

84 000,- Kč

Sport

127 500 Kč

73 000,- Kč

Schválený rozpočet na granty

220 000,- Kč

Žádostí celkem:

417 790,- Kč

Přidělené dotace komisí celkem:

220 000,- Kč

Vráceno TJ Sokol

2 000,- Kč

Příloha: Přidělené dotace jednotlivým žadatelům
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Místní poplatky
Dne 1. 1. 2008 nabyla účinnosti nová obecně závazná vyhláška č. 2/2007Sb. ze dne
13. 12. 2007 o místních poplatcích. Na jejím základě Město vybírá tyto místní poplatky:
 poplatek ze psů
 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 poplatek za užívání veřejného prostranství
 poplatek z ubytovací kapacity
 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Příloha: Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 Sb.
Majetek města
Majetek Města Vrbno pod Pradědem byl k 31. 12. 2008 zinventarizován, byl zjištěn
skutečný stav majetku a porovnán se stavem majetku v účetnictví. Inventarizací nebyly
zjištěny žádné rozdíly.
Stav k
Finanční prostředky na bankovních účtech
Finanční prostředky na BÚ pro hosp.činnost
Hmotný a nehmotný majetek
Jmění Města Vrbno pod Pradědem

1. 1. 2008 v Kč
31. 12. 2008 v Kč
13 185 770,82
23 871 796,27
3 216 241,11
3 932 277,48
632 677 403,37
646 093 224,63
649 079 415,30
673 897 298,38

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že jmění města v roce 2008 vzrostlo o 24 817 883,08 Kč.
Hmotný a nehmotný majetek k 31.12.2008
Účet
013 - Softwarwe
018 - Drobný dlouhodobý nehm.majetek
019 - Ostatní DNM
021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci
028 - Drobný dlouhodob.hmotný majetek
031 - Pozemky
041 - Nedokončený dl.nehm.majetek
042 - Nedokončený dl.hm.majetek
061 - Majetkové účasti
112 - Materiál na skladě
275 - Poskytnuté přechodné výpomoci
Celkem

k 1.1.2008
590 121,00
600 181,00
1 387 455,35
513 110 479,00
11 040 041,86
8 202 264,60
74 990 681,82
1 044 509,00
17 766 414,34
3 924 000,00
21 255,40
0,00
632 677 403,37

(Zdroj: podklady paní Magdálkové z finančního odboru MěÚ)
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k 31.12.2008
590 121,00
600 181,00
2 154 118,15
534 800 785,23
12 001 991,00
8 804 982,30
75 031 339,28
2 542 283,00
5 495 080,63
3 924 000,00
6 343,04
142 000,00
646 093 224,63

Rozdíl Kč
0,00
0,00
766 662,80
21 690 306,23
961 949,14
602 717,70
40 657,46
1 497 774,00
-12 271 333,71
0,00
-14 912,36
142 000,00
13 415 821,26

V oblasti IT bylo provedeno následující:
 instalace hostovaného řešení e-mailu Gauzy
 nová telefonní ústředna
 spuštění nových stránek na www.vrbnopp.cz
 mobilní kamerový systém, který může být zapojen kdekoliv v terénu. Kamera byla
zapojena na ZŠ Vrbno, kde hlídala boční vchod do areálu a v prosinci byla
přemístěna na kluziště.
 instalace nového HW na MÚ, opravy a instalace programů

Statistika počtu bytů v majetku města
Na začátku roku 2008 mělo město Vrbno p. Praděd. ve svém vlastnictví
630 nájemních bytů

v 55 objektech.

Správu těchto bytů zajišťovali 2 pracovníci

majetkoprávního odboru, jmenovitě Michaela Súkupová a Ing. Ivan Kačur. Postupně dochází
k prodeji jednotlivých bytů a domů nájemníkům těchto bytů. Za rok 2008 bylo odprodáno
7 bytových jednotek na ulici Husova 244 (1 byt) a na ulici Husova 210 (6 bytů). Konečný
stav bytů ke konci roku 2008 byl 623 bytů.
Kvůli novému zákonu byly od 1. 1. 2008 stanovené nové sazby pro výpočet nájmů
v bytech z majetku města. V první kategorií zaplatí obyvatelé 17,79 Kč/m2 podlahové plochy,
ve druhé 15,41 korun, ve třetí 12,88 korun a ve čtvrté 10,88 Kč/m2. K 31. 12. 2008 činily
dluhy za nájemné a ostatní služby 2.470.876,40 Kč, což bylo nejvíce za posledních
5 let.
Vodné ani stočné se od 1. ledna 2008 nezdražilo a ceny jsou stejné od poloviny
minulého roku, tedy 17 Kč/m3.
K 31. 12. 2008 bylo na MÚ, finančním odboru evidováno 514 poplatníků – majitelů
psů. Celkem bylo vybráno 136.339,- Kč. Nedoplatky po splatnosti činily 41.551,- Kč.
V bytech platili lidé za psa 800 korun ročně, v domech 200 korun, důchodci taktéž 200 korun.
Další pes v bytě vyšel majitele na 1 200 korun, v domku 400 a důchodci zaplatili 300 korun.
Invalidé i osoby s průkazem ZTP jsou od poplatku za psy osvobozeni.

Evidence žádostí na byty
K 31. 12. 2008 bylo evidováno celkem 168 žádostí na pronájem bytové jednotky ve
vlastnictví města. Přidělování bytů je vázáno zařazením žadatele do pořadníku na byty.
Bytová komise doporučuje a připravuje pořadník na byty. Aktualizace se provádí jednou za
dva roky.
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3.5 Obchodní organizace zřízené obci
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o
Tato obchodní organizace zřízená městem Vrbno pod Pradědem se nachází na ulici
Jesenická 205 Vrbno pod Pradědem. Jednatelem a ředitelem v jedné osobě je Stanislav
Kocourek. Společnost vyvíjí činnost ve sféře veřejně prospěšných služeb, a to zejména pro
Město Vrbno pod Pradědem, občany a podnikatele města a okolních obcí. Ve sféře
prospěných služeb se v roce 2008 společnost zaměřila především na oblast odpadového
hospodářství. To je také klíčová oblast jejich podnikání. Problematikou komplexního řešení
nakládání s odpady se tato společnost zabývá již od roku 1997 a zaměřuje se především na
oblast recyklace využitelných odpadů včetně jejich bezpečné likvidace.
Dalším předmětem činnosti je:
 montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
 nákladní silniční motorová doprava
 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (likvidace komunálního
odpadu, likvidace nebezpečného odpadu, separace odpadu včetně jeho odvozu, prodej
a nájem nádob na odpady, prodej pytlů na odpad, odvoz odpadu a odvoz a likvidaci
fekálií)
 obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 údržba veřejné zeleně
 zimní údržba a čištění komunikací včetně chodníků
 práce se speciálními stavebními stroji
 provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
 provozování pohřebiště a krematoria (správa veřejného pohřebiště a výběr poplatků za
hrobová místa a zajištění evidence)
V roce 2008 byly nad rámec smluv s Městem Vrbno pod Pradědem dále operativně
řešeny různé požadavky jako např. Vrbenské letní slavnosti nebo Vánoční jarmark.
Organizace vyhrála výběrové řízení na zakázku „Pěstební a těžební práce“ pro Městské lesy a
tato zakázka byla řádně dokončena.
K zajištění výše popsaných služeb zaměstnávají Technické služby Vrbno s.r.o. tyto
stále zaměstnance:
 na úseku odpadového hospodářství

10 pracovníků

 na úseku místních komunikací

4 pracovníci

 na úseku veřejné zeleně

3 pracovníci
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 na úseku veřejného osvětlení

1 pracovník = 1/3 úvazku

 na úseku správy hřbitova

1 pracovník = ½ úvazku

 dílna

1 pracovník

 uklízečka

1 pracovník = ½ úvazku

 THP

3 pracovníci

Pracovníci zařazení na střediska veřejné zeleně a místních komunikací jsou
přesunováni mezi jednotlivými středisky podle potřeby a sezónních prací.
Pro výkon alternativních trestů jsou na Technické služby Vrbno s.r.o. zařazováni
občané, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce. Na práci při údržbě veřejné zeleně bylo
přijato 10 pracovníků z Úřadu práce (ÚP), na které byla přidělena z ÚP státní dotace
z kapitoly veřejně prospěšných prací.
Vybrané údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát Technických služeb s.r.o. v roce 2008
Aktiva celkem,
z toho:
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva

5 941 000
1 491 000
4 314 000

Pasiva celkem,
z toho:
Vlastní kapitál
Cizí zdroje

18 149 000
3 333 000
2 608 000

Výnosy
18 149 000
Náklady
18 714 000
Výsledek hospodaření
565 000
před zdaněním
(Zdroj: Upravená verze Závěrečné zprávy Technických služeb s.r.o)
TEPLO Vrbno s.r.o
Teplo Vrbno s.r.o., obchodní organizace zřízená Městem Vrbno pod Pradědem, sídlící
na ulici Krejčího 487 ve Vrbně pod Pradědem. Ředitelem a zároveň jednatelem firmy je
Jaroslav Marťan. Předmětem činnosti je rozvod a výroba tepla, páry a teplé vody; koupě zboží
za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a
služeb.

Aktiva celkem,
z toho:
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva

22 404 000
30 000
22 230 000

Pasiva celkem,
z toho:
Vlastní kapitál
Cizí zdroje

Výnosy
Náklady
Výsledek hospodaření
před zdaněním
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17 208 000
17 736 000
-541 000

22 404 000
421 000
21 983 000

3.6 Příspěvkové organizace města
Město Vrbno pod Pradědem řídí a usměrňuje do linii finančního řízení příspěvkové
organizace:
 DOMOV PRO SENIORY Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace,
adresa: Mnichov 262, ředitelka: Mgr. Pavla Žaludová
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem,
adresa: Školní 477, ředitel: Ivan Hába
 MATEŘSKÁ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, příspěvková organizace
adresa: Ve Svahu 578, ředitelka: Magdalena Nováková
 MATEŘSKÁ ŠKOLA Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, příspěvková organizace
adresa: Jesenická 448, ředitelka: Květa Kubíčková
 STŘEDISKO KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ Vrbno pod Pradědem, příspěvková
organizace
adresa: Ve Svahu 578, ředitelka: Hana Janků
Poznámka: bližší informace o jednotlivých organizacích se nacházejí v kapitolách týkajících
se jejich činnosti.

3.7 Euroregion Praděd
Cílem práce v hraničních regionech a přeshraniční spolupráce je odstraňování
překážek a rozdělujících faktorů v těchto regionech a také překonání hranice.
Euroregion Praděd/Pradziad vznikl podpisem rámcové dohody o jeho vytvoření
v červenci 1997 v Jeseníku. Formálně je česká strana zřízená jako zájmové sdružení
právnických osob podle občanského zákoníku. Registrováno je podle sídla (Vrbno pod
Pradědem) v registru zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí
krajského úřadu Moravskoslezského kraje, spisová značka R 19/03. Základní cíle, formu
činnosti, členství a další upravuje statut sdružení.
Vnitřní organizace sdružení:
 Valná hromada – nejvyšší orgán sdružení, členy jsou zástupci členů sdružení. Valná
hromada je zasedání všech členů, z nichž každý má jeden hlas, v případě
nepřítomnosti je možná zastupitelnost členů. Přijímá usnesení. K termínu konání valné
hromady 2009 měl Euroregion Praděd 73 členů, měst a obcí z okresů Jeseník a
Bruntál. Koncem roku 2008 požádala o ukončení členství obec Bílá Voda, důvod
neuvedla. Důležitými body programu valná hromady konající se 13. června 2008 bylo
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schválení zprávy o činnosti ER Praděd a hospodaření za rok 2007 a návrh rozpočtu
2008.
 Rada – výkonný orgán sdružení. Ze svého středu volí předsedu a jednoho
místopředsedu, kteří vykonávají funkci statutárních orgánu sdružení. V roce 2008
zasedala rada 6x, průměrná účast členů byla 65%.
Hlavními body jednání byla: diskuse k programům Cíl 3 a Fondu mikroprojektů;
schvalování dokumentů a aktivit ve funkci Správce Fondu mikroprojektů; schvalování
vlastních mikroprojektů ER Praděd do Fondu mikroprojektů; příprava zasedání Valné
hromady a Parlamentu; hospodaření s prostředky ER Praděd
Složení rady v roce 2008: předseda: Mgr. Petr Procházka (starosta Jeseník);
místopředseda: Ing. František Struška (starosta Bruntál); členové: Dušan Vavřík
(starosta Andělská Hora); Ing. Mojmír Michálek (starosta Bernartice); Jiří Jura
(starosta Javorník); Bc. Alena Krušinová (místostarosta Krnov); Ondřej Holub
(starosta Malá Morávka); Luděk Volek (starosta Město Albrechtice); Ivan Dost
(starosta Mikulovice); Václav Kalda (starosta Osoblaha); Ing. Jan Konečný
(místostarosta Písečná); Ing. Jaroslav Kala (místostarosta Rýmařov); Ing. Josef
Podlaha (starosta Stará Červená Voda); Ing. Vítězslav Odložilík (starosta Úvalno);
Mgr. Eva Pavličíková (starostka Vidnava); Ing. Helena Kudelová (starostka Vrbno
pod Pradědem); Ing. Milan Rác (starosta Zlaté Hory)
 Sekretariát – pracoval ve Vrbně pod Pradědem, ulice Nové Doby 111 ve složení
Ing. Zdeněk Jarmar (ředitel sekretariátu), Bc. Alena Kopřivová (tajemník ER Praděd,
finanční manažer Fondu mikroprojektů), Zdeňka Jarmarová (pracovník ER Praděd,
projektový manažer Fondu mikroprojektů) a externí hostitelé schválení Radou ER
Praděd.
Chronologický přehled některých důležitých činností a aktivit v roce 2008:
 18. 1.

jednání partnerů projektu Fond, Prudnik

 6. 2.

pracovní skupina Česko-polské komise, Praha – Senát

 11. 2.

jednání partnerů projektu Fond, Vrbno

 18. 2.

jednání partnerů projektu Fond (finalizace dokumentace), Prudnik

 25. 2.

jednání partnerů projektu Fond (finalizace dokumentace), Vrbno

 29. 2.

1. zasedání Rady ER Praděd, Mikulovice

 13. 3.

podpis Dohody o spolupráci na projektu Fond, Glucholazy

 14. 4.

vyhlášení výzvy projektu Fond

 25. 4.

2. zasedání Rady ER Praděd, Osoblaha

~ 21 ~

 29. 4.

pracovní skupina Česko – polské komise, Olomouc

 12. 5.

uzávěrka příjmu žádostí pro I. EŘV

 13. 6.

3. zasedání Rady ER Praděd, Úvalno

 13. 6.

Valná hromada členů 2008, Úvalno

 19. 6.

slavnostní shrnutí Fondu v rámci INTERREG IIIA, Jarnoltówek

 26. 6.

ustavující zasedání společného EŘV, Vrbno

 18. 7.

jednání partnerů projektu Fond, Prudnik

 22. 7.

finanční kontrola MMR n a postupy Správce, Vrbno

 30. 7.

mimořádné zasedání české strany EŘV, Vrbno

 11. 8.

jednání partnerů projektu Fond, Vrbno

 12. 9.

4. zasedání Rady ER Praděd, Jeseník

 26. 9.

jednání partnerů projektu Fond, Prudnik

 2. 10.

účast na konferenci Open Days 2008, Ostrava

 21. 10.

pracovní skupina Česko – polské komise, Český Těšín

 24. 10.

5. zasedání Rady ER Praděd, Rýmařov

 24. 10.

zasedání Parlamentu, Rýmařov

 21. 11.

II. zasedání společného EŘV, Byczyna

 28. 11.

slavnostní konference k 10. výročí Euroregionu Silesia, Opava

 5. 12.

6. zasedání Rady ER Praděd, Bruntál

Sdělením ředitele odboru evropské územní spolupráce MMR ze dne 16. 7. 2008 bylo
oznámeno

provedení

kontroly

výkonu

delegovaných

pravomocí

Správce

Fondu

mikroprojektů podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě se zahájením kontroly dne
22. 7. 2009. Předmětem kontroly bylo prověření správnosti postupů Správce Fondu
mikroprojektů v ER Praděd při činnostech stanovených platnou legislativou Evropské unie,
Operačním programem přeshraniční spolupráce ČR – PR a v dokumentaci Fondu
mikroprojektů v programovém období 2007-2013. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Přeshraniční spolupráce:
 Parlament – nejvyšší společný orgán euroregionu, zasedání se koná obvykle 1x
ročně. V roce 2008 proběhlo již desáté zasedání, uskutečnilo se 24. října v Rýmařově
jako jedna z obsahových částí vlastního mikroprojektu euroregionu „Lidové tradice
v česko-polském pohraniční“. Dále se konalo odvetné česko-polské utkání v kopané a
byla pokřtěna česko-polská kuchařka.
 Prezidium – rozhodující a reprezentující orgán Euroregionu Praděd/Pradziad, řešícím
záležitosti týkající se euroregionu jako celku. Za českou stranu jsou členy prezídia
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předseda, místopředseda a ředitel sekretariátu. V roce 2008 nebylo jednání prezídia
vyvoláno žádnou stranou.
Hospodaření ER Praděd v roce 2008
Zůstatek z roku 2007

1 475 516,- Kč

Výnosy (příjmy)

7 333 169,- Kč

Náklady (výdaje)

7 823 650,- Kč

Převod do roku 2009

986 035,- Kč

Kontrolu hospodaření za rok 2008 provedla revizní komise dne 28. 4. 2009. Kontrolou nebyly
shledány žádné nedostatky v hospodaření s majetkem a finančními prostředky. Současně byla
zkontrolována personální agenda a organizační záležitosti, kde rovněž nebyly shledány
nedostatky. Revizní komise je zřízena Radou ER Praděd a pracovala ve složení: předsedkyně
komise: Marta Otisková (starostka Lichnov); členové: Ing. Dana Selingerová (starostka
Ludvíkov) a Jana Vaníčková (místostarostka Hradec-Nová Ves)
Fond mikroprojektů programu INTERREG IIIA
Rokem 2008 byl definitivně uzavřen Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci
programu INTERREG IIIA na období 2004 – 2006. Byla vypracována Závěrečná zpráva
Správce, Centrem pro regionální rozvoj schválená ke dni 6. 1. 2009. Alokace příspěvku
společenství do Euroregionu Praděd ve výši 15 902 272,- Kč byla prostřednictvím realizace
86-ti mikroprojektů vyčerpána na 95,08 %, tzn., že celková dotace do všech realizovaných
mikroprojektů v našem regionu činila 15 120 639 Kč. Plánované cíle a monitorovací
ukazatele tohoto Fondu mikroprojektů byly splněny.
Program Cíl 3, OPPS 2007-13
Operační program přeshraniční spolupráce (OPPS) Česká republika – Polská republika byl
zahájen v roce 2008. Alokace české strany 103 680 000,- EUR, alokace polské strany
115 779 344,- EUR, min. částka na projekt 30 001,- EUR, max. podíl z ERDF 85%. Prioritní
osy: posilování dopravní dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik; podpora
rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu; podpora spolupráce místních
společenství.
Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd:
Průběh realizace Fondu v roce 2008:
 Přípravná fáze (od 1. 1. 2008 do dubna 2008) – společná jednání s polským partnerem,
na kterým byla připravena dokumentace Fondu, dále Statut a Jednací řád
Euroregionálního řídícího výboru. Klíčovým momentem bylo vypracování a podání
projektové žádosti „Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd“, zaevidované dne
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14. 3. 2008 v Olomouci, zaregistrována byla dne 1. 4. 2008. Společný Euroregionální
řídící výbor byl zřízen oběma partnery, složen ze sedmi hlasujících členů za každou
národní stranu a jejich náhradníků.
 Realizační fáze - dne 14. 4. 2008 byla v ER Praděd vyhlášena výzva pro podávání
žádostí do Fondu mikroprojektů. V roce 2008 proběhla dvě kola příjmu žádostí. EŘV
na svém I. a II. zasedání (Vrbno pod Pradědem, Byczyna) projednával 109
projektových žádostí, z toho 67 českých a 42 polských. Schváleno k realizaci bylo 94
žádostí, 60 českých a 34 polských s celkovou alokací více než 1 600 tis EUR.
Jiná činnost ER Praděd:
 Česko-polská mezivládní komise - v rámci této komise aktivně pracuje nová
pracovní skupina pro Euroregionální spolupráci. Mezi hlavní konkrétní aktivity
činnosti skupiny patří problematika financování přeshraniční spolupráce v česko –
polských euroregionech, spolupráce při přípravě a předkládání dokumentů souvisících
s jednotlivými Fondy mikroprojektů, monitoring procesu tvorby a zavádění
zákonodárství týkajícího se přeshraniční spolupráce s ohledem na nařízení Evropského
parlamentu a Rady Evropské unie v záležitosti Evropských sdružení územní
spolupráce.
 ESÚS (evropské seskupení pro územní spolupráci) - nástroj, který umožňuje
místním a regionálním orgánům z různých členských zemí vytvářet nové struktury
spolupráce s odlišnou právní subjektivitou. ESÚS může představovat novou šanci na
vytvoření právního rámce a pro další rozvoj euroregionů, které v minulých letech
přispěly rozhodnou měrou k rozvoji skutečné spolupráce širokou paletou opatření.
 Rozvoj cestovního ruchu v regionu - mezi městy Bruntál, Krnov, Rýmařov a Vrbno
pod Pradědem a Euroregionem Praděd byla v roce 2007 uzavřena dohoda
o spolupráci. Byla zřízena pracovní skupina, jejímiž členy jsou zástupci všech
zúčastněných měst a pracovníci sekretariátu euroregionu. Cílem smlouvy je
zabezpečovat

odpovídající

prezentaci

Bruntálské

části

Euroregionu

Praděd

na vybraných veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Současně je tímto způsobem
zajištěna

odpovídající

komunikace

s odborem

regionálního

rozvoje

Moravskoslezského kraje. Dohoda má pro všechny partnery také ekonomickou
výhodnost, protože na nákladech společné prezentace se města podílí stanoveným
podílem. Sekretariát euroregionu plní funkci koordinátora, finančně se na činnosti
skupiny nepodílí. Nad rámec dohody připravila pracovní skupina záměr „Podpora
cestovního ruchu Euroregionu Praděd“. Tento záměr byl zpracován do projektové
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žádosti a podán ve II. kole příjmu žádostí do Fondu mikroprojektů, žadatelem je
samotný Euroregion. Aby bylo zajištěno financování, byly předem dohodnuté finanční
podíly jednotlivých měst převedeny na účet ER Praděd. Po realizaci, vyhodnocení a
finančním vyúčtování mikroprojektu bude finanční dotace (předpoklad 85 %
způsobilých výdajů) převedena euroregionem zpět na účty měst.
(Zdroj: Zpráva o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2008)
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4 HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
4.1 Investiční akce
V roce 2008 realizovalo město Vrbno pod Pradědem čtyři investiční stavby:
 Rozšíření chodníku před Penzionem Vrbno – stavba byla dokončená.
 Autobusová zastávka na rozcestí k Ludvíkovu – stavba dokončená.
 Dokončení investice „Obnova tenisového areálu Vrbno pod Pradědem“ – TDI, po
kolaudačním řízení a uvedení do provozu byla stavba předána zástupcům TJ Sokol
oddíl tenisu – závěrečná prohlídka proběhla 25. 3. 2008.
 Dokončení investorské činnosti k provedení propojení STL plynovodu pro SO STL
plynovod stavby „IS pro 13 RD Husova – Bělidlo Vrbno pod Pradědem“ 11. 3. 2008.

4.2 Výstavba, doprava a spoje
Stavební úřad
V roce 2008 bylo vydáno celkem 168 rozhodnutí. Vlastním stavebním úřadem bylo
vydáno celkem 114 rozhodnutí, a to v územním řízení, stavebním řízení, kolaudačním řízení a
ostatních řízeních.
V roce 2008 bylo vydáno stavebním úřadem celkem 108 rozhodnutí, z toho:
 územní rozhodnutí

34

 stavební povolení

23

 kolaudační rozhodnutí

21

 změna stavby před dokončením

3

 změna využití stavby

1

 nařízení odstranění stavby

2

 dodatečné povolení stavby

1

 přerušení řízení

15

 zastavená řízení

3

 prodloužená platnost povolení

5

 povolení odstranění stavby

1

 povolení zkušebního provozu

2

 zákaz ohlášení stavby

1

 povolení předčasného užívání stavby

1

 nařízení zajištění nápravy

1
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Stavebním úřadem bylo vydáno celkem 309 dalších opatření podle stavebního zákona a
správního řádu, která nejsou rozhodnutím, z toho:
 souhlas s odstraněním stavby

1

 souhlas s ohlášenou stavbou

17

 územní souhlas

47

 kolaudační souhlas

20

 souhlas se změnou v užívání stavby

16

 souhlas udržovacích prací

1

 přidělení čísla popisného

6

 územní souhlas spojený se souhlasem s ohlášenou stavbou

13

 kontrolní prohlídka stavby

25

 souhlas s dělením pozemků

39

 jiné (dopisy, sdělení, vyjádření)

124

Silniční správní úřad
V roce 2008 bylo vydáno celkem 15 rozhodnutí, z toho:
 uzavírka místní komunikace

1

 připojení nemovitosti na místní komunikaci

3

 zvláštní užívání místní komunikace (příkopy, havárie)

9

 vyhrazené parkování ZTP

2

Jmenovitě byly provedeny následující práce:
 úprava cyklostezek u silnice do Železné
 opravy příčných odvodňovacích žlebů na MK Sadová
 oprava chodníku před Penzionem Vrbno
 výstavba autobusové zastávky za opraveným mostem přes Bílou Opavu
 opravy autobusových zastávek ve městě – výměna polykarbonátových výplní a nátěr
dřevěných prvků
 oprava komunikace k Modeně Mnichov (spolufinancováno s Pradědským lesním
závodem)
 úprava nájezdu z Krejčího na panelovou cestu k „Malometrážkám“
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Protipovodňová ochrana
Stavby protipovodňové ochrany v povodí Střední Opavy nad Vrbnem byly zahájeny
v roce 2007 a dokončeny v roce 2008. Finanční náklady na protipovodňová opatření přesáhly
částku 70 mil. Kč. Investorem jsou Lesy České republiky, s.p.
Protipovodňová opatření jsou nutná zejména při větších dešťových srážkách, kdy se
koryto toku naplní a burácející silou se řítí voda do obydlených sídel Vrbna pod Pradědem,
Karlovice ve Slezsku, Široké Nivy a dalších. Voda s sebou nese kameny, štěrky. Ukládání
splavenin má za následek vylití vody a následně škody na pozemcích a budovách vodou
zaplavených. Všechna opatření v povodí Střední Opavy nad městem Vrbno pod Pradědem
jsou rozdělaná do tří etap:
První etapa měla zajistit protipovodňovou ochranu Střední Opavě v úseku od soutoku
s Bílou Opavou po konec zástavby města. Tok byl směrově stabilizován zpevněním břehů a
výškově příčnými objekty. Břehy toku byly zajištěny záhozem z lomových kamenů a vegetací
rostoucí na svahu břehu nad záhozem. Součástí první etapy byla stavba lapače splavenin,
která vznikla nad přehrážkou a byla vybavena dvěma průchozími otvory. Otvory jsou nutné
pro zajištění migrační prostupnosti pro ryby a jiné vodní živočichy. Otvory musí být stále
otevřené, po každé povodni budou vyčištěny, aby mohly migraci ryb umožnit.
Druhá etapa, která již také byla zahájená, se týká největšího levostranného přítoku
Střední Opavy, a to Bílého potoka. Po vyhodnocení škod způsobených povodní v roce 1997 a
výsledků průzkumů se ukázalo, že je nutné obnovit lapač splavenin na Bílém Potoce a
přehrážku lapače, která byla protržená při provodních v roce 1997. Dalším opatřením budou
pomístní lokální úpravy toku, nutné pro zajištění stability toku.
Třetí etapa protipovodňových opatření se týká úseku od Vrbno pod Pradědem po
soutok s Bílým potokem. Soutok je výškově stabilizován tak, aby se stal úsekem toku, kde
dochází k transportu splavenin, ale kde další splaveniny již povodeň nebude přibírat.

4.3 Dopravní spojení, pošta a spoje
Doprava je do Vrbna pod Pradědem a z něj zajišťována silničními komunikacemi a
železniční tratí.
Železniční doprava
Železniční dopravu provozuje firma OKD Doprava. Jedná se o spoj mezi Vrbnem pod
Pradědem a Miloticemi nad Opavou. Vlaky jezdí pouze v těchto dvou směrech a dá se říci, že
téměř každou hodinu.
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Autobusová doprava
Autobusová doprava je zajišťovaná autobusy firmy Connex Morava po státní silnici
č. 451 Bruntál – Jeseník a č. 445 Rýmařov – Zlaté Hory. Autobusové spojení vede směrem na
Bruntál, Heřmanovice a Zlaté Hory, Vidly a Jeseník, Karlova Studánka a Rýmařov.
Od 31. 5. do 28. 9. 2008 mohou milovníci cyklistiky využít k přepravě také cyklobusy.
Cyklobusy křižovaly v květnu, červnu a v září Jeseníky jen o víkendech o svátcích. Přes
prázdniny budou na trasách každý den. Zájemci si mohou vybrat jednu z následujících tras:
 první cyklobus vyráží z Jeseníku v 8.15 hodin a míří přes Zlaté Hory do Glucholaz,
Heřmanovic, Vrbna pod Pradědem, Ludvíkova, Karlové Studánky a odtud přes Malou
Morávku až na Hvězdu. Zpět se vrací v 16 hodin
 druhý cyklobus vyjíždí ze Šumperku v 8.15 hodin a přes Rapotín, Sobotín, Rýmařov,
Malou Morávku, Karlovu Studánku, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem a Bělou pod
Pradědem míří až do Jeseníku. Zpátky se vrací v 15.35 hodin
 třetí cyklobus má počáteční stanici v Krnově, odtud se v 8.05 hodin vydává přes
Brantice, Zátor, Nové Heřmínovy, Bruntál, Staré Město, Malou Morávku, Karlovu
Studánku, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem a Zlaté Hory do Jeseníku. Zpět do Krnova
odjíždí v 15.15 hodin

Česká Pošta
Poštovní služby ve městě Vrbno zajišťuje Česká pošta, sídlící se na ulici Jesenické
č.p. 256. Česká pošta je společnost poskytující finanční, listovní služby a nově také Czech
point. Vedoucím pobočky České pošty ve Vrbně byl v roce 2008 Milan Urban, celkem na
poště pracovalo 16 zaměstnanců. Služby pro veřejnost zajišťovala pošta od pondělí do pátku
od 8 do 11 hodin a od 13 do 18 hodin, v sobotu pak od 8 do 10 hodin.

4.4 Úprava veřejného prostředí, životní prostředí, památková péče
 Ve spolupráci s TS Vrbno pod Pradědem a panem Hastíkem ze Zlatých Hor byly
provedeny v době vegetace ořezy stromů a dále ořez stromů v průjezdném profilu na
pozemcích města u místních komunikací.
 Byly provedeny zahradnické a krajinářské úpravy ve městě Vrbno pod Pradědem, kdy
bylo vysazeno cca 60 ks nových stromů (dosadba cyklostezky, aleje)
 Ve městě je celkem umístěno 23 ks plechových schránek (v roce 2008 byly 2 schránky
zničeny vandaly), tyto schránky jsou pravidelně doplňovány sáčky na psí exkrementy.
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 Problematiku toulavých psů má nově od dubna 2008 ve správě odbor finanční –
Martina Matušková, která spolupracuje s Policií ČR a Magistrátem města Opavy o
využívání služeb opavského městského útulku pro toulavé a opuštěné psy.
 Veřejnost byla pravidelně informována formou článků a letáčků o třídění odpadu
 Byly prováděny kontroly a evidence u podnikatelských subjektů ve Vrbně pod
Pradědem dle OZV č. 35 o odpadech.
 V průběhu roku je vedena evidence malých zdrojů znečišťování ovzduší, půdy či vody
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5 ZEMĚDĚLSTVÍ, PRŮMYSL A OBCHOD
5.1 Důležité podniky města
Ve Vrbně pod Pradědem se nachází několik významných podniků, které poskytují
zaměstnání většině obyvatel mikroregionu Vrbenska.

Advanced Plastics s.r.o
Firma Advanced Plastics s.r.o., se sídlem na ulici Jesenická 146, se zabývá především
výrobou plastových forem pro vstřikování technických výlisků o hmotnosti od několika
kilogramů až po 8-12 tun. Vstřikování technických výlisků z plastů je hlavní činností AP,
podílí se z 80% na celkových výkonech firmy. Umožňuje uspokojovat komplexní potřeby a
požadavky výrobců automobilů, bílé techniky, elektrotechniky, zahradní techniky a
spotřebního zboží. Pro všechny tyto výroby si sami navrhují a vyrábí formy. AP také nabízí
svým zákazníkům předmontáže a finální montáže vyráběných dílů, jejich kompletování
s nakupovanými díly, potisk, svařování ultrazvukem a finální zákaznické balení.
Rok 2008 neprovázela žádná výrazná změna, zato jej doprovázela řada menších změn
kvalitativního charakteru. V dubnu 2008 zakoupila firma 3 nové plně elektrické stroje značky
Ferromatik EE 75-300 s manipulátory Wittman W713. Pro zajištění komplexních dodávek a
služeb zákazníkovi byl v roce 2007/2011 předveden projekt na rekonstrukci nevýrobních
prostor. V těsné blízkosti lisovny byla vybudována montážní hala, určena pro předmontáže
dílů z oblasti automobilového průmyslu.
Po obchodní stránce první polovina roku patřila k velmi úspěšným, a to jak v plnění
zakázek pro mateřskou firmu, tak i pro ostatní zákazníky. V druhé polovině roku, zejména
v jeho konci, se začaly projevovat důsledky celosvětové situace razantním snižování
objednávek našich zákazníků. I přes tuto skutečnost zaznamenala společnost v oblasti prodeje
rekordní výsledek. V roce 2008 zaměstnávala firma Advanced Plastics ve Vrbně pod
Pradědem cca 500 zaměstnanců.

Crystalex a.s.
Výrobní podnik Crystalex a.s. ve Vrbně pod Pradědem byl založen na tradiční ruční
sklářské výrobně. Společnost Crystalex a.s. patřila k předním světovým výrobcům domácího
skla, s dominantním postavením ve výrobě krystalínu. Na konci roku 2008 se firma
Crystalex a.s. dostala do značných finančních potíží, které bude muset během roku 2009
urgentně řešit.
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Jelínek Trading spol. s.r.o
Jelínek-Trading spol. s.r.o. byla založena v roce 1991 jako obchodní společnost.
Postupně budovala vlastní skladová a výrobní střediska zařízená pro zpracování plastových
odpadů, výroba plastových výrobků a další doplňkové činnosti. V současnosti patří
k největším zpracovatelům tříděných plastových odpadů v České republice. Pobočka ve
Vrbně pod Pradědem se nachází na ulici Jesenická 146.

KAMENSKÝ – stavby a konstrukce s.r.o
Firma KAMENSKÝ – stavby a konstrukce s.r.o. je na trhu od roku 2004 a je
pokračováním firmy Pavel Kamenský – VZDUCHOTECHNIKA. Původní firma se zabývala
výrobou a montáží vzduchotechniky a zámečnickou výrobou, v současnosti firma podniká i
v oboru provádění staveb. Zpočátku se jednalo o drobné zednické zakázky, ale postupem času
a v současnosti realizuje i stavby a rekonstrukce na klíč včetně dodání vybavení na přání
zákazníků.
Odetka a.s.
Společnost Odetka a.s. sídlící na ulici Dělnická 157 Vrbno pod Pradědem se řadí mezi
střední podniky hospodářského spektra a mezi velmi úspěšné podniky regionu.
V současnosti se orientuje především na výrobu svíčkových knotů, šněrovadel,
oděvních, technických a padákových šňůr, chirurgických nití, sítí a síťovin, prošívacích přízí
a mnoha dalších pletených a proplétaných výrobků. Vedle toho poskytuje služby v oblasti
barvení a bílení textilních materiálů, provádění vodoodpudivých a jiných ochranných úprav a
apretaci přízí i výrobků. Díky své uspokojivé hospodářské situaci, ochotě nejvyšších
představitelů společnosti a snaze vedoucích pracovníků se také může řadit do programu
rozvoje mikroregionu Vrbenska a celého Jesenicka, jehož cílem je navrátit oblasti prosperitu a
učinit ji přitažlivější pro její obyvatele a návštěvníky z okolí.

Miloslav Paňák
Firma Miloslav Paňák má dlouholetou tradici ve výrobě lisovacích nástrojů a
zpracování plastů v celé České republice. Firma se nachází na adrese Mnichov 233, Vrbno
pod Pradědem. V současnosti je tvořena 2 samostatnými výrobními středisky: nástrojárnou,
která se zabývá výrobou lisovacích nástrojů a prototypových forem pro vstřikování plastů, a
lisovnou, jejíž pracovní náplní je vstřikování standardních termoplastů a technických
termoplastů.
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Polykemi spol. s.r.o.
Firma Polykemi spol. s.r.o. se nachází na ulici Jesenická 146 ve Vrbně pod Pradědem.
Jedná se o mezinárodní firmu, která má své pobočky např. v Číně, Brazílii, Německu nebo
v Dánsku. Tato švédská firma se zabývá dodáváním polymerních materiálů, dovozem a
prodejem termoplastických granulátů a technickým poradenstvím v oblasti zpracování plastů.
Na mezinárodním obalovém veletrhu INTERPACK 2008 v Düsseldorfu představila společně
s německou firmou BEKUM nový typ materiálu pro zlepšení životního prostředí pod
označením SCAN FILL. Jedná se o polyetylen plněný uhličitanem vápenatým a tento
recyklovatelný materiál je výrobcem prezentován jako materiál budoucnosti. Výkonnou
ředitelkou

v obchodní

dceřiné

společnosti

nacházející

se

v České

republice

je

Renata Johnová.

Pradědský lesní závod a.s.
Sídlo Pradědského lesního závodu a.s. se nachází na ulici Nádražní 599 ve Vrbně pod
Pradědem. Firma je členem Agrární komory, Hospodářské komory, Sdružení lesních školkařů
ČR a České asociace podnikatelů v lesním hospodářství. Hlavním předmětem činnosti firmy
je poskytování komplexních lesnických služeb v těžební a pěstební činnosti, nákup a prodej
dříví. Vedlejšími produkty podnikání je provozován pilařské výroby, chov skotu a údržba
krajiny, produkce lesního sadebního materiálu, sazenic okrasných dřevin a péče o veřejnou
zeleň, výkup dříví, doprava dříví a provozování vlastních ubytovacích zařízení.

T.W.I. spol. s.r.o.
Sídlo firmy společně s technickým a výrobním zázemím se nachází v Mnichově 146
ve Vrbně pod Pradědem. Veškeré výrobky firmy zajistí zákazníkům maximální úsporu
energie vynaložené na vytápění budov, ohřev TUV, ohřev bazénů. Mezi základní výrobní
sortiment firmy patří výroba solárních konektorů a solárních systémů, výroba plastových oken
a dveří a strojní zakázková výroba. V současné době firma zaměstnává 45 pracovníků,
výrobní areál se nachází na ploše 4000 m2.

5.2 Obchod, živnosti a služby (nově otevřené)
V roce 2008 se otevřelo Centrum Stone Hotel & Sport, které vzniklo přebudováním
z mateřské školy, později pionýrského domu a především z objektu hrozícímu demolicí.
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Objekt byl více než 15 let opuštěný a značně zanedbaný. Město stavbu prodalo Pavlu
Kamenskému a ten z něj učinil úplně nové sportovní centrum společně s restaurací a hotelem.
Centrum Stone nabízí celoroční aktivní sportovní nebo relaxační vyžití. Dále je
vhodný pro firemní večírky, vzdělávací kurzy a svatby. Restaurace je vybavena projektorem
s přípojkou na PC. Ubytování nabízí výhled na Jeseníky s výběrem pokojů v různém cenovém
rozpětí. Pokoje jsou 2, 3, 4 lůžkové nebo apartmán se sociálním zařízením na každém pokoji.
Všechny pokoje jsou vybaveny LCD TV a přípojkou na Internet. Centrum Stone nabízí
ubytování se snídaní, formou polopenze nebo plné penze. Klimatizovaná restaurace disponuje
kapacitou 60 míst a je otevřena denně v době od 8:00 do 22:00.
Dominantou hotelu Centrum Stone je zábavně relaxační centrum. Zde se nachází dvě
bowlingové dráhy a dva kulečníkové stoly. K občerstvení návštěvníků slouží bar. V areálu
bowlingu je zdarma Wi-fi připojení. Počet hráčů na jedné bowlingové dráze může být až 8.
U bowlingové dráhy je 16 míst k sezení.
Webové stránky hotelu: http://www.centrumstone.cz
Příloha: Fotogalerie
Ceny některých potravin v roce 2008:
Hovězí maso
bez kostí
Vepřová
pečeně
s kostí

1 kg

176,68 Kč

Vejce slepičí
čerstvá

10 ks

26,23 Kč

1 kg

107,24 Kč

Máslo
čerstvé

1 kg

113,89 Kč

Mléko
polotučné

1l

17,90 Kč

1 kg

13,07 Kč

Eidam cihla

1 kg

123,62 Kč

1 kg

21,14 Kč

Jogurt bílý
netučný

150 ml

6,13 Kč

1l

8,09 Kč

Pivo výčepní
světlé

500 ml

8,98 Kč

1 kg

36,46 Kč

1 kg

38,21 Kč

Pšeničná
mouka
hladká
Cukr krystal
Přírodní
minerální
voda
Pomeranče

Jablka
konzumní
(Zdroj: Bruntálský a krnovský deník ze dne 1. září 2009)
Papriky

1 kg

42,00 Kč

5.3 AQUA stop, v.o.s.
AQUA stop, v.o.s., člen sdružení pro vodovody a kanalizace, působí ve Vrbně pod
Pradědem, Karlovicích, Karlové Studánce, Ludvíkově, Malé Morávce a Valšově. Sídlo
organizace se nachází na ulici Jesenická 581 ve Vrbně pod Pradědem.
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6 VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
6. 1 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Města Vrbno pod Pradědem
V roce 2008 měla výjezdová jednotka požární ochrany celkově 25 členů. V průběhu
roku byla provedena odborná příprava na získání osvědčení o odborné způsobilosti
zaměstnance v hlavním pracovním poměru, tak i členů, se kterými jsou sepsány dohody
o provedení činnosti. Během roku bylo provedeno 19 teoretických školení zaměřených a
bezpečnost práce u zásahu, cvičební řád jednotek PO, zdravotnickou přípravu aj. Praktického
výcviku s technikou hasičů města Vrbna pod Pradědem se zúčastnila celkem 25x na území
města, tak i mimo něj.
Na ulici Husově v prostoru garáží vozidel jednotky PO byla v průběhu roku
vybudována cvičebna s posilovacími stroji pro využití členů JSDH. Během roku se řešil
problém se špatným stavem hasičského auta CAS32 T815. Podařilo se získat státní dotaci a
s podporou města se plánuje rekonstrukce vozidla během roku 2009.
V roce 2008 byla uzavřena mezi HZS MSK a městem Vrbno pod Pradědem dohoda o
vykonávání odborné práce, kterou členové vykonávají s příslušníky HZS MSK na stanici
Bruntál.
V roce 2008 provedla jednotka SDH 93 zásahů.
Během roku 2008 byly provedeny tematické přednášky preventivně výchovné činností
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v ZŠ Vrbno pod Pradědem, ZŠ Široká Niva
a Karlova Studánka. Dále probíhá kroužek mladých hasičů pod vedením instruktorů, kteří učí
a připravují děti na soutěže mladých hasičů. Propagace a informace obyvatel obcí Vrbenska
o práci hasičů je prováděna formou zveřejňování článků o činnosti jednotky ve Zpravodaji
v měsíčních intervalech.
Sbor dobrovolných hasičů ve Vrbně pod Pradědem připravil od 20. 5. 2008 do
20. 6. 2008 výstavu fotografií, modelů, hasičské historické techniky a následnou oslavu
135. výročí založení hasičů ve Vrbně pod Pradědem.
Výstava se konala na schodišti MěÚ Vrbno pod Pradědem. Fotografie přibližovaly
rozsáhlou činnost hasičů ve Vrbně p. Prad., a také kolegů z polského Glogóweku. Dne
13. 9. 2008 vyvrcholila výstava samostatnou oslavou 135. výročí, která byla zahájena
v dopoledních hodinách jízdou hasičských automobilů a slavnostním pochodem s předáním
nového praporu. Během tohoto dne byla k vidění hasičská technika (cisternové automobilové
stříkačky, vyrobené od roku 1960 až do roku 2005, dopravní automobily sborů, automobilový
žebřík s dosahovou výškou 30m, požární plošina s dosahovou výškou 20m a chemický
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automobil), ukázky hasičské práce (lezecké skupiny, zásah na chemickou havárii, vyproštění
osob při dopravní nehodě, zásah při požáru aj.), a také činnost mladých hasičů. Svou práci
přiblížila

také

kynologická

skupina

Policie

ČR

a

mnoho

dalších

skupin.

Oslavy proběhly na parkovišti Dřevokombinátu.

6.2 Policie ve Vrbně pod Pradědem
Bezpečnost města zajišťuje Policie České republiky, která sídlí na ulici Nádražní 583
ve Vrbně pod Pradědem. Zodpovědnou osobou za toto oddělení je npor Bc. Miroslav Doležel,
zástupce npor. Bc. Jiří Janák. Na počátku roku 2008 pracovalo na tomto oddělení 19
zaměstnanců, v průběhu roku odešel jeden zaměstnanec, takže konečné číslo zaměstnanců se
ustálilo na 18. Během roku 2008 řešili celkem 133 trestných činů, úspěšně bylo objasněno 86
případů. Při přepočítání na procenta byla úspěšnost vyřešených případů 64,6 %. Nejčastěji
byla řešena obecná kriminalita, do které spadají krádeže či vloupání. Jaký má podíl na těchto
trestných činech mládež, se mi nepodařilo zjistit, jelikož se žádná taková statistika nevede.
Dokonce se nevede ani statistika podílů alkoholu na páchání trestných činů, ale podle slov
npor. Bc. Miroslava Doležela sehraje alkohol min v 1/3 případů podstatnou roli.
Dopravní nehody jsou velice sporadické, k nejkritičtějším místům patří silnice
začínající mezi dvěma benzínkami a končící až u Lisoven plastických hmot. Během roku jsou
namátkově prováděny kontroly řidičů, zaměřené na rychlost a alkohol v krvi.
Policie se snaží reagovat průběžně na konkrétní podněty z venkovního prostředí, které
okamžitě řeší. Provádí také osvětovou činnost ve školách a jiných vzdělávacích zařízeních.

6.3 Činnost kulturních a sportovních spolků
ACS Drak Vrbno v roce 2008
Březen byl pro závodníky obdobím přípravy na jarní závody. TRITUR 2008 probíhal
od dubna do listopadu. Součástí Trituru byl i závod CENA TRISPOLU, který byl současně
prvním závodem Jesenického Šneku. Tento závod se jel 19. 4. 2008 a i přes nepřízeň počasí
se do Vrbna vydala téměř stovka závodníků z velké části Moravy a dokonce i závodníci ze
sousedního Polska. Start závodu byl před firmou Trispol, kde byl i stánek sponzora. Cyklisty
čekalo jedenáct šestikilometrových okruhů kolem města.
Květen je tradičně měsícem nejvyšší cyklistické aktivity. Pro mládež se uchovaly dva
etapové závody, které se nazývají Závody Míru. Mezi dvanáctkou českých reprezentantů byl
i vrbenský odchovanec Lubomír Petruš. Vedl si dobře a obsadil ve vrchařské soutěži 2. místo.
Mladší kategorie kadetů jezdí dlouhá léta svůj Závod Míru v Jevíčku. Ten bývá obsazen
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několika reprezentacemi okolních států. Rovněž tam dosáhl další vrbenský odchovanec David
Dvorský významného úspěchu, když vrchařskou soutěž vyhrál. Další student SG Vrbno Matěj
Lasák obsadil v časovce 5. místo a celkově skončil na 14. místě.
V květnu se jela krajská mistrovství v časovce a silničním závodě. Mladší žák Jiří
Petruš získal stříbrnou medaili v časovce a v silničním závodě se stal mistrem
Moravskoslezského kraje. Kadetka Hana Petrušová startovala pouze v silničním závodě, kde
skončila na 3. místě, kadet Jaroslav Hamáček dojel na 19. místě, závod vyhrál Matěj Lasák
před Petrem Hamplem (oba dva studenti SG Vrbno).
Juniorské závody zcela ovládl Lubomír Petruš, Daniel Dlužanský byl v časovce třetí a
na silnici druhý. Časovku žen jely dvě závodnice ACS Vrbno, Alena Mlynářová dojela
na 3. místě, Jana Vyčítalová byla čtvrtá. Alena Mlynářová byla rovněž třetí v silničním
závodě na 60 km.
Hlavní závod kategorie Elite vyhrál Zdeněk Mlynář, pátý přijel do cíle Lubomír
Tomeček. V závodě startoval také Tomáš Kopecký, který však závod nedokončil.
Další úspěchy zaznamenávají vrbeští cyklisté v Jesenickém Šneku, kde například ve
Vidnavě obsadili čtyři místa v první šestici závodníků, včetně vítězství Vlastimila Mlynáře.
V Javorníku vyhrála Hana Petrušová závod horských kol. Jiří Petruš zvítězil na závodech
v Opavě a na Českém poháru v Brně.
Koncem července čekal cyklisty 16. ročník nejvýznamnějšího jesenického silničního
závodu ŽELEZNÝ DRAK s cílem na Pradědu, zařazený do Slezského poháru amatérských
cyklistů. Z Vrbna vyrazilo 167 startujících na náročnou trasu, končící na, nejvyšším vrcholu
Jeseníků, Pradědu. Na Praděd vyjelo 123 závodníků a 6 závodnic. Zdeněk Mlynář dojel
druhý, na 18. místě přijel první junior David Dvorský, student SG Vrbno, na 40. místě se
umístil V. Mlynář. Letos byla u závodu také televize, což významně přispělo k propagaci
Vrbna i celého regionu. Na startovní listině byli vidět cyklisti od Třince po Brno a dokonce
byli dva i z České Lípy, také z Polska přijelo více jak 10 závodníků. Vyhlášení nejlepších
proběhlo v Penzionu U Jiřího v Ludvíkově, kam závodníci sjížděli z Pradědu. Tam také
pracovalo improvizované zahradní výpočetní středisko.
V srpnu odjel s reprezentačním výběrem ročníku 1996 Jiří Petruš na etapové závody
do Itálie. Závody se jely jak na dráze, tak na silnici. Výsledky se pak počítaly jako soutěž
družstev a český tým obsadil 7. místo v konkurenci 11 zemí.
Cyklisté ACS Vrbno získali na silnici a v triatlonu celkem 28 vítězství a 51 umístění
na stupni vítězů. Nejpilněji si počínala Alena Mlynářová s 12 výhrami, Vlastimil Mlynář
vyhrál šestkrát, čtyřikrát byla úspěšná Ivana Metelková a po dvou vítězstvích mají Jiří Petruš,
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Čestmír Nakládal a Hana Petrušová. Celý tým pak dokázal potřetí za sebou vyhrát soutěž
družstev Jesenického Šneku.
V polovině září startovalo mistrovství Vrbna na silnici. Letos se sjelo 35 cyklistů a
mistrem se stal Lubomír Petruš před Lubomírem Tomečkem. Na třetím místě dojel studen SG
Vbrno Matěj Lasák, který byl zároveň úřadujícím mistrem ČR kadetů. V ženách byla nejlepší
Alena Mlynářová, mladíky vyhrál Jiří Petruš a nejlepším veteránem byl Lubomír Petruš.
V neděli 5. října byl odstartován cyklokros „Černá Opava“, třetí závod soutěže
Oderský pohár. Zásluhou grantu Euroregionu neplatili závodníci startovné a navíc je čekalo
po dojezdu občerstvení v podobě pizzy. Jako devatenáctý dojel místní cyklista
Miloslav Mlynář. Hlavní závod vyhrál Z. Mlynářm, druhé místo obsadil L. Petruš a třetí dojel
Matěj Lasák.
Pro mládež každoročně pořádá celou zimu až do konce dubna Olympiádu, která je
zaměřená na zdokonalování fyzické kondice a probíhá každé pondělí v tělocvičně
Sportovního gymnázia Vrbno. Nadále pokračovala výborná spolupráce s SG Vrbno. V rámci
Moravskoslezského kraje vedli Sportovní centrum mládeže v cyklistice a byli rovněž
pověření vedením cyklistického družstva MSSC na Olympiádu 2009, která se bude konat
v Českých Budějovicích.
Příloha: Fotoalbum
Centrum ŽIVOT a ZDRAVÍ
Jedná se o organizaci, která připravuje pravidelné přednášky nejen o zdraví a zdravém
životním stylu. Tyto přednášky se konají ve Střeše každý druhý čtvrtek vždy od 18 hodin.
Vstup je volný.
Český rybářský svaz, místní organizace Vrbno pod Pradědem
Tato organizace vznikla 22. 4. 1993, její členská základna měla 176 členů, v roce 2008
měla již 350 členů z toho 300 dospělých (18 žen, 31 důchodců), 20 mládež do 18ti let a
30 dětí, což je největší počet od založení organizace. Základnu pro svou činnost má ve vlastní
rybářské chatě a hospodaří na pstruhových revírech: 473 019 Černá Opava 1 - 11 km, 16 ha a
473 098 Opava 9 - 15 km, 20 ha. Oba revíry jsou dobře zarybněny pstruhem obecným,
duhovým, lipanem podhorním a z části sivenem americkým. Členové rybářského spolku
nejvíce loví na přehradě Harta.
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Kromě plnění běžných úkolů spojených s hospodařením na revírech, školení nových
členů apod., bylo provedeno 6 výlovů ryb před zahájením oprav jednotlivých úseků řek
Střední a Černé Opavy a Opava.
Pro děti do 15ti let je určen kroužek, ve kterém získávají teoretické i praktické
znalosti, které pak prověřují pro ně určené závody:
 lov pstruhů Vrbno p. Prad., kterého se zúčastnilo (jako každý rok) i družstvo ze
Zlatých Hor. Na prvních třech místech se umístily děti z našeho kroužku
 lov kaprů v Jeseníku – klání se zúčastnilo 6 našich členů, jeden ze členů se
umístil na 2. místě
 dvoudenní soustředění dětí (spolu s dětmi ze Zlatých Hor) ve Zlatých Horách,
kterého se také již podruhé zúčastnily děti z Jeseníku a Křivoklátu. Hlavním
programem byl rybářský závod, ve kterém se při konečném hodnocení umístil
jeden z našich členů na 3 místě
V roce 2008 bylo vybudováno oplocení našeho areálu a uskutečnila se příprava pro
převzetí rybníků – Biocentra do nájmu Českého rybářského svazu.
Český svaz chovatelů
Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Vrbně pod Pradědem pořádala ve
dnech 19. 9. Až 21. 9. 2008 výstavu králíků, drůbeže, okrasných a užitkových holubů. Při této
výstavě byla k vidění také expozice Klubu chovatelů králíků stříbrných malých, které se
zúčastnili chovatelé ze širokého okolí. Výstava byla spojena s ukázkovou expozici okrasného
ptactva a s možností nákupu kvalitních chovných zvířat.
HC Železná v roce 2008
Hokejový tým, jehož vedoucím a trenérem v jedné osobě je Richard Klech, účastní se
řady zápasů s okolními obecními týmy. Výsledky zápasů jsou velice proměnlivé.
Výsledky jednotlivých zápasů sezóny:
1. zápas

HC Železná

X

2. zápas

Malá Morávka

8:2

5:2

Hartis Bruntál

8:3

X

Griezzlies Rýmařov

3:5

0:4

Tučňáci Krnov

5:3

3:7

Sv. Heřmanice

2:4

0:13

Medvědi Rýmařov

6:1

4:1

~ 39 ~

Celkové umístění v tabulce:
1. SK Svobodné Heřmanice

19 bodů

66:31

2. HC Griezzlies Rýmařov

18 bodů

57:31

3. HC Tučňáci Krnov

14 bodů

66:44

4. HC Železná

14 bodů

49:48

5. SK Malá Morávka

9 bodů

39:50

6. SK Medvědi Rýmařov

7 bodů

41:68

7. Hartis Bruntál

3 body

12:68

Levicový klub žen
Levicový klub žen vznikl v dubnu 2006, byl zvolen pětičlenný výbor a připraven plán
činnosti. Ze 17 členek, které stály při zrodu LKŽ, se počet členů rozrostl na 28.
LKŽ pořádá každoroční oslavu MDŽ za podpory MO KSČM a také předvánoční
posezení u stromečku s domácím pohoštěním a drobnými dárečky, které se vyměňují formou
losování. K zajímavým akcím rozhodně patřily i večery poezie, beseda o včelím medu, nebo
beseda s nejmladší poslankyní parlamentu ČR Kateřinou Konečnou, organizovanou MO
KSČM.

Myslivecké sdružení PRADĚD Vrbno pod Pradědem
Stávajících dvacet tři myslivců vykonává právo myslivosti v honitbě o výměře
1416 ha, pronajaté od státního podniku Lesy České republiky. I přes nízký počet členů se
sdružení významně podílí na společenském životě občanů města, zejména v oblasti
myslivosti, sportovního střelectví i společenské. V průběhu roku 2008 pořádala organizace
několik akcí pro přátele myslivosti i pro širší veřejnost, jako například střelecké soutěže
„Kulový čtyřboj malorážkou“ v měsíci květnu a veřejnou střeleckou soutěž – 50. ročník
„O cenu Pradědu“ v září. Pro veřejnost z Vrbna pod Pradědem byl v červnu zorganizován
v areálu střelnice „Myslivecký den – letní slunovrat“.
Sdružení také pronajímá prostory klubovny na střelnici pro různé soukromé, rodinné
akce a spolková setkání. MS Praděd pokračuje ve využití areálu střelnice pro zájemce
o sportovní a loveckou střelbu z řad veřejnosti.

Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem
Pěvecký sbor města Vrbna se schází na pravidelných zkouškách už 39 let. Sbor má
stálých 54 členů a v repertoáru má sklady Polyfonie, klasiků (A. Dvořák, B. Smetana,
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B. Martinů i současné skladatele), lidové písně upravené pro smíšený sbor jak české,
moravské, slovenské i cizích zemí, které sbor navštívil. Již od roku 1986 je sbormistrem
Mgr. Leoš Sekanina.
Sbor vyjížděl v roce 2008 na dohodnuté plánové koncerty doma i v cizině. Rok 2008
byl plodný. V dubnu sbor odjel koncertovat do slovenské Levoče, kam byl pozván tamním
smíšeným sborem Chorus Minor. Dne 22. června zpíval sbor v Olomouci společný koncert
s olomouckým pěveckým sborem Dvořák při příležitosti Dne hudby. Letní koncert Pěveckého
sboru města Vrbna se konal u příležitosti Evropského Dne hudby v úterý 24. 6. 2008
ve Střeše. Účinkoval Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, na programu byla sborová
tvorba česká i světová od renesance po současnost. Dirigoval Stanislav Strouhal (jako
absolventský dirigentský koncert na závěr studia sbormistrovství na PdF Ostravské univerzitě.
Průvodní slovo měl Mgr. Leoš Sekanina. Koncert byl završením cyklu komorních večerů
„Ozvěny vážné hudby“).
Pravidelné každoroční soustředění sboru se konalo od 5. – 7. září v Základní škole
v Andělské Hoře. Ke 100. výročí vzniku místní školy a hasičského sboru zazpíval sbor
20. září v kostele v Malé Morávce. Dne 23. září následoval tradiční Svatováclavský koncert
ve Vrbně p./P.
Ve dnech 10. – 11. října se konal již 14. hudební festival ve Vrbně p.P., na kterém
vystoupily sbory KPS Dvořák z Olomouce, PS Rozkvet Prievidza, PS Svatopluk Uherské
Hradiště a PS Nové Město nad Metují. Jako zvláštní hosté vystoupil miniband z Holandska.
Sbory byly přijaty představiteli vrbenské radnice a PS Prievidza vystupoval i v Karlově
Studánce pro veřejnost. Festival byl vysoce hodnocený. Vrbenský spor vystoupil ještě
19. října na festivalu Klimkovický podzim.
V závěru

roku

následovala

šňůra

adventních

a

vánočních

koncertů

v moravskoslezském regionu, na kterém vystupoval sbor společně s jesenickým orchestrem
Martina Blechty a jesenickým smíšeným sborem.
Spolek Přátelé Vrbenska
Spolek Přátelé Vrbenska se zabývá zachováním a rozvojem kulturních tradic města
Vrbna pod Pradědem, přípravou a organizováním kulturních akcí s tím spojených, podporou a
rozvojem zájmových činností mládeže a práce s dětmi, sdružováním a organizováním
zájemcům o historii a památky města. V roce 2008 měl 44 členů.
Významná činnost v roce 2008:
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Lesní slavnosti Lapků z Drakova – patří mezi největší akce, které spolek připravuje již
nepřetržitě od roku 2005 vždy v červenci, ve spoluprácí s dalšími přátelskými spolky a
partnery. Akce je finančně zajišťována převážně sponzorskými dary a z části za finanční
podpory obce Heřmanovice a města Vrbna pod Pradědem. Příprava akce na Drakově je
náročná. Předvádění dávných řemesel s účastí kovářů, řezbářů, dráteníků a dalších má u
veřejnosti velmi dobrý ohlas. Po cestách v okolí se toulají rytíři, lapkové přepadávají pocestné
a zlatokopové rýžují zlato v Černé Opavě. Rájem pro děti je tzv. „lesní pedagogika“,
připravovaná lesníky LČR s.p. a zajišťována lesními správci z Města Albrechtic a Jeseníku,
ale i vodník u klapajícího kola je žádanou atrakcí dětí.
Průvodce naučnou stezkou „Údolím Lapků z Drakova“ – tato naučná stezka vede po
červené turistické značce a cyklotrase č. 55 podél Černé Opavy z Vrbna pod Pradědem –
Mnichova přes Drakov na Rejvíz, je dlouhá 12 km a má 10 zastavení. Byla slavnostně
otevřena v roce 2007. Je věnována přírodě a zpracování železných rud. Na lesní slavnosti
v červenci v roce 2008 byla slavnostně pokřtěna brožurka – Průvodce naučnou stezkou
Údolím Lapků z Drakova. Vydání průvodce finančně zabezpečila Společnost pro přírodu a
krajinu ACTAEA Karlovice a spolek Přátelé Vrbenska se na tvorbě podílel zejména
přípravou textové, fotografické a dokumentační části. Tento průvodce byl podpořen v rámci
projektu „Rozvoj sítě poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
„Osada Drakov“ je další prioritou, jedná se o náročný záměr výstavby repliky středověké
osady na Drakově. Některé přípravné projekty jsou v námětu zařazeny do Strategického plánu
LEADER MAS Hrubý Jeseník.
Záchrana Dřevouhelné Lorenzovy hutě – patřila k největší prioritě spolku, byl to také
hlavní důvod, díky kterému se začaly pořádat lesní slavnosti na Drakově. Veřejnost se tímto
způsobem seznámila s mimořádnou a ojedinělou technickou památkou – Lorenzovou hutí –
což je dřevouhelná vysoká pec na zpracování železné rudy, pocházející z roku 1806. Do této
doby byla známá převážně jen historikům. Po letech neustálého jednání a také s pomocí
médií, která o záchraně hutě aktivně informovala, se konečně v roce 2008 podařilo zahájit
záchranné práce.

I. etapa – stažení stavby hutě kovovými pásy k zabránění zřícení

a odpadávání severní stěny stavby. Poděkování patří měřičům GEOKOMU z Brantic panu
Bielikovi, který trojrozměrné měření pro projektovou dokumentaci provedl v náročném
terénu zdarma. Totéž platí o projektantu ing. Matulovi z Ostravy, který zpracoval projekt
I. etapy, zaměřený k zamezení zřícení hutě. Tyto podmínky umožnily obci Heřmanovice
požádat město Krnov o grant k získání prostředků na opravu této hutě a zajistili rozpočtovou
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částku 550.000,- Kč na úhradu nákladů a financování první etapy záchranných prací. Je to
největší úspěch spolku v její dosavadní činnosti.
Výstavní činnost - každoročně jsou pořádané tematické výstavy zaměřené především
na seznamování veřejnosti s bohatou historií města. V roce 2008 byla občanům představena
méně známá část vrbenské historie. Ve spolupráci s Muzeem v Krnově a Muzeem v Bruntále
byly vystaveny skutečné a originální exponáty kdysi existující Císařské řezbářské školy ve
Vrbně. Expozice s unikátními exponáty řezbářské školy překvapila, neboť to bylo poprvé, kdy
se o její existenci mohla veřejnost dozvědět a prohlédnout si vystavené práce žáků této školy.
Dlouhodobá a kvalitní příprava spolku byla na závěr oceněna a po skončení výstavy ve Vrbně
se téměř celá výstava přesunula do výstavních prostor Flemmichovy vily v Krnově, kde
exponáty byly vystaveny až do konce července 2008.
Dlouhá noc je zábavná letní slavnost pro dospělé i děti, pořádaná k zakončení léta v areálu
Hotel restaurantu KOLIBA. K poslechu a tanci se na podiu střídaly hudební kapely, které
společně s netradičními soutěžemi vytvořily příjemné odpoledne plné zábavy. Taneční večer
obohatilo vystoupení rockové skupiny MARATON z Horního Benešova. V odpoledním
programu se povedlo pobavit dospělé i děti velkou šlehačkovou bitvou a děti se zdarma
mohly vydovádět v nafukovací pirátské lodi. Na akci není vybíráno vstupné.
Mikulášské zabíjačkové hody a čertovské rojení dětí si klade za cíl obnovit tradici
slezských zabíjačkových hodů a také před vánocemi vytvořit příležitost k setkání rodin a
jejich přátel k veselému pobavení.
Silvestrovský sjezd na pekáči – baví veřejnost více než 6 let. Dnes má tzv. „pekáč“ velmi
dobrý ohlas, a to nejen u vrbenské veřejnosti, ale je navštěvován i rekreanty okolních
penzionů a chat. Na „pekáči 2008“ se velké pozornosti a obrovského ohlasu dostalo „skupině
čmeláků“, kouzelnému kočáru, rychlému „pekáči“ CALEX a mnoha dalším originálním
soutěžícím pekáčům.
Velmi často se o spolku Přátelé Vrbenska píše ve veřejnoprávních médiích a televizi.
Reportáže na ČT, v Toulavé kameře, nebo na programu TV PRIMA dobře propagují spolek,
náš region a naše město. Články o aktivitách spolku se běžně objevují v Moravskoslezském
DENÍKU, týdeníku JESTÝDEN v Jeseníku a mnohé reportáže napsala MF DNES. O akcích
spolku se lze dočíst také na mnoha webových stránkách. Spolek Přátelé Vrbenska je členem
MAS Hrubý Jeseník a má své zastoupení ve výboru MAS. V archivu spolku jsou uloženy
i dokumenty a propagační materiály vlastní, na nosičích DVD a CD - ROM a vydali i některé
prezentační materiály spolku (pohlednice, odborné tématické brožurky - skládačky a jiné).
Příloha: fotoalbum
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Tenisový oddíl
Den 28. 6. 2008 se konal v areále tenisového oddílu tradiční tenisový turnaj ve
čtyřhrách pro členy TO a pozvané hosty. Turnaje se zúčastnilo 28 tenisových dvojic, které
byly rozděleny do čtyř skupin. Ve skupinách se pak hrálo systémem každý s každým na
8 vyhraných gamů. O celkové vítězství pak bojovali ti nejlepší. Nejšťastnějšími byli Valenta
s Kropáčkem, kteří porazili Míznera s Kuhnem 8:5, na třetím místě se umístili Švábik
s Ožanou. Celodenní tenisové boje a výbornou atmosféru turnaje umocnila také taneční
zábava se skupinou Talisman.
Dne 23. 8. 2008 se konal pravidelný oddílový turnaj ve čtyřhrách. Počasí sice ze
začátku nevypadalo moc nadějně, přesto přišlo své síly změřit 24 hráčů TO. Po odehrání
všech zápasů ve skupině se hrály zápasy o umístění. Vítězem se stala dvojice Douda V. ml. a
Jurečka P., kteří ve finále přehráli pár Bartl P. a Kunc J. ml. Na třetím místě se umístili
Valenta R. a Žiačik F.
TJ Sokol
Sportovní organizace sídlící na adrese Krejčího 440, Vrbno pod Pradědem. V roce
2008 měla 11 oddílů s celkovou členskou základnou cca 480 členů.
Složení výboru tělovýchovné jednoty: předseda – Ing. Jiří Plchot; tajemník – Ing. Jan Kvapil;
hospodář – Dušan Wagner; člen výboru – Svatopluk Vrba a Jaroslav Motyka.
Jednotlivé oddíly: badminton, basketbal, fotbal, tenis, stolní tenis, turisti, horolezci, šachy,
ASPV, volejbal, extrémní sporty.

6.4 Významné kulturní, vzdělávací a sportovní akce
Kulturní akce
 Maturitní ples Sportovního gymnázia se konal pod záštitou Pradědského lesního
závodu, a.s. v pátek 25. 1. 2008 ve Společenském sále v Bruntále. K tanci hrála
skupina R-BOOM z Velkých Bílovic. Vstupné činilo 200,- Kč a zahrnovalo v sobě
místenku a konzumační lístek v hodnotě 50,- Kč.
Příloha: Fotodokumentace maturitní ples
 11. ples města a městských organizací se konal v pátek 22. 2. 2008 v restauraci Mír.
K poslechu i tanci hrála hudební skupina Prifil. Návštěvníci mohli shlédnout
vystoupení skupiny orientálního tance DAMBRA a tanečního páru z Bruntálu.
Součástí byla také tombola. Vstupné bylo stanoveno na 250, Kč a obsahovalo kromě
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místenky také konzumační lístek. Vstupenky si mohli zájemci koupit v předprodeji na
Městském úřadu.
Příloha: Fotodokumentace ples města
 Dne 25. 4 2008 písničkář a právník Ivo Jahelka představil ve Střeše svůj zábavný
pořad s názvem „Písničky zpod taláru“. Vstupné činilo 170,- Kč.
Příloha: Fotodokumentace pod názvem Akce Střechy
 Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA přivítalo 16. 5. 2008 Zdeňka Izera a Petra
Freunda s cca 80 minutový pořadem „Po plastice pípl“. Vstupné 220,- Kč.
Příloha: Fotodokumentace akce Střechy
 Již 6. ročník Pálení čarodějnic připravil Klub vrbenských turistů na Sokolské chatě
nad Vrbnem. Program začal od 16,00 hodin představením všech čarodějnic,
následoval tříhodinový intenzivní let. Součástí programu byla také divácká soutěž o
Miss čarodějnice (kategorie do 100 let a nad 100 let). Pro čarodějnice byly připraveny
originální soutěžní disciplíny, jako např. o nejelegantnější ohoz, originální koště nebo
strašidelný tanec. Celkem se účastnilo 48 čarodějů a čarodějnic + 1 velmi šikovný
čert, nejmladší čarodějnici byly 3 roky. Každá čarodějnice na závěr obdržela
„Čarodějnický glejt“, balíček sladkostí a propisovací tužku s hlavičkou čarodějnice.
V případě nepříznivého počasí byl připraven velký vojenský stan.
Příloha: Fotodokumentace pálení čarodějnic
 Dne 4. 6. 2008 proběh ve Střeše recitál svérázného básníka, spisovatele a písničkáře
Josefa Fouska. Představení, se kterým přijel, se nazývalo „Nemám čas lhát“ a
zájemci jej mohli sledovat po zaplacení vstupného 170,- Kč.
Příloha: Fotodokumentace akce Střechy
 Dny Euroregionu Praděd – Vrbenské slavnosti se konaly v sobotu 14. 6. a v neděli
15. 6. 2008. Přes nevlídné předpovědi počasí, pršelo nakonec jen zřídka. Na tuto akci
nebyla letos možnost získání dotace z EU, proto bylo vstupné vyšší než v předchozích
létech.
Příloha: Program Vrbenských slavnosti
Příloha druhá: Fotodokumentace Vrbenské letní slavnosti
 V měsících červenci a srpnu proběhlo promítání filmů v letním kině. Letní kino
provozuje kino Mír z Krnova ve spolupráci s Městem Vrbno pod Pradědem, nachází
se v areálu bývalého koupaliště a restaurace Mír, promítání začínalo od 21. 7. – 3. 8.
2008 ve 21,00 nebo 21,15 hod. a od 18. 8 – 31. 8. 2008 ve 20,00 nebo 20,15 hod.
Návštěvnost v měsíci červenci byla 529 diváků, v měsíci srpnu pak přišlo 647 diváků.
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Příloze: Program letního kina
 Čtvrtý ročník slavností na Drakově, se může pochlubit doposud největší
návštěvností, ale bohužel i zatím největším „lijákem“, který se přihnal v podvečer.
Organizátoři za vydatného přispění sponzorů a přátel připravili bohatý program. Na
své si přišli nejen rodiny s dětmi, ale také zájemci o historii, obdivovatelé starých
řemesel, rýžovači zlata, ale i ti, kteří se jen chtěli projít krásnou přírodou užít si
sobotní a nedělní pohody. Na letošní akci představila Mgr. Kateřina Kočí,
předsedkyně občanského sdružení ACTEA, čerstvě vydaného průvodce touto naučnou
stezkou. Průvodce byl pokřtěn bylinkovou slivovicí věnovanou p. Ježovičem.
Příloha: Fotodokumentace Lapkové z Drakova
 Obec Ludvíkov, spolek Přátelé Vrbenska, Město Vrbno pod Pradědem, hotel Koliba a
Auto Heller připravily na 16. srpna 2008 zábavné odpoledne a dlouhou taneční noc,
tzv. Dlouhou noc. Přihlášení účastníci se mohli pokusit překonat světový, český a
ludvíkovský rekord z roku 2007 v hodu syrovým vajíčkem, pojídání kuliček hrachu
párátkem a pojídání špaget bez vidličky. Letos se také poprvé uskutečnila šlehačková
bitva o Cenu Ludvíkova.
Příloha: Fotodokumentace Dlouhá noc
 Ve středu 24. září přijel zazpívat Martin Maxa společně se skupinou Náhodná sešlost.
Koncert se uskutečnil ve Střeše.
Příloha: Fotodokumentace akce Střechy
 V pátek 14. listopadu 2008 se představila Martha a Tena Elefteriadu v pořadu
nazvaném „Písně řeckého pobřeží“, který proběhl ve Střeše.
Příloha: Fotodokumentace akce Střechy
 Jožka Černý s cimbálovou muzikou se představil a zazpíval ve Střeše 6. prosince.
Příloha: Fotodokumentace akce Střechy
 Dne 9. 12. 2008 se uskutečnilo vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Tato akce
byla součástí soutěže České Vánoce s Ježíškem a zároveň pokus o rekord ve
vypouštění balónku v celé České republice. Balónky s přáníčkem mohli zájemci
obdržet zdarma těsně před akcí, která se konala v areálu zahrady MŠ ve Svahu od
15.15 hodin. Hromadné vypouštění pak proběhlo v 15.40 hodin a v 16.00 se losovaly
vlastnoručně vyrobená přáníčka, deset vylosovaných dostalo od Ježíška přímo na
místě odměnu.
 Spolek Přátelé Vrbenska společně s firmou Gesenke s.r.o., pracovníky Jatek Jantar
s.r.o. Bruntál a jinými uspořádal akci Mikulášské zabíjačkové hody a dětem
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Čertovské rojení aneb Jak bývalo na zabíjačkách. Jednalo se o obnovu tradice
slezských zabíjačkových hodů. Nevšední zážitek prožili ti, kteří v pátek 12. 12. 2008
přišli do areálu Klubu Mír u koupaliště.
Příloha: Fotodokumentace Mikuláš …
 Dne 13. 12. 2008 pořádala Střecha autobusový zájezd na Vánoční jarmark do
Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Příloha: Fotodokumentace akce Střechy
 V rámci vánočního turné 2008 vystoupili ve Střeše v neděli 14. prosince
Václav Hudeček (housle), prof. Petr Adamec (klavír) a Jakub Junek (housle).
Příloha: Fotodokumentace akce Střechy
 Tradiční silvestrovský sjezd na pekáči se uskutečnil 31. 12. 2008 na sjezdovce ve
Vrbně p.P. Prezentace masek proběhla od 13,30 do 14,00 hodin, začátek sjezdu byl
stanoven na 14,00 hodinu. Celou akcí provázela Monika Ševčíková a Jirka Szászka.
Příloha: Fotodokumentace silvestrovský sjezd

6.5 Sportovní vyžití ve městě
Mobilní kluziště ve Vrbně pod Pradědem se nachází v prostoru areálu TJ Sokol
Vrbno pod Pradědem. Odpovědná osoba za kluziště byl p. František Kalužík. Provozní doba
kluziště byla od pondělí do pátku vždy 13:00-14:30; 15:00-16:30; 17:00-18:30 a v sobotu a
neděli:
10:00 – 11:30; 13:00-14:30; 15:00 – 16:30; 17:00 – 18:30. Vstupné na kluziště činilo: dospělí
1,5 hod./40,- Kč; dětu 1,5hod./20,- Kč; rodiny s dětmi (max. 4 osoby)1,5 hod. /70,- Kč;
kolektivy 1,5 hod./600,- Kč; škola 10,- Kč/žák, student.
Spinningové centrum se nachází ve vedlejší budově Sportovního gymnázia
(bývala MŠ u gymnázia) na Hřbitovní ulici. V roce 2008 provozovala toto centrum
Miroslava Hetmánková a její kolektiv instruktorů.
Bowling ve Vrbně pod Pradědem lze navštívit v zábavně relaxačním centru, které se
nachází v hotelu STONE.
Sauna se nachází v areálu Mír na ulici Zlatohorská 99 ve Vrbně pod Pradědem.
Provozní doba sauny je: úterý – ženy – 12:00 – 21:00 hod.; středa – muži 12:00-21:00 hod.;
čtvrtek – ženy – 12:00 – 21:00 hod.; pátek – muži - 12:00 – 21:00hod. V tomto areálu je
možnost také občerstvení a masáže.
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Tenisový areál ve Vrbně pod Pradědem nabízí příjemné prostředí, kvalitně připravené
kurty, občerstvení, společenské vyžití. Provozní doba kurtů je Po-Pá od 15:00 do 21:00;
So-Ne 9:00 – 12:00 a 15:00 – 21:00, během prázdnin Po-Ne 9:00 – 12:00 a 15:00 – 21:00.
Turistika
Turistický okruh „Vyhlídka Praděd“ byla zpřístupněna v roce 2005, je 4 km
dlouhá. Nenáročná trasa, která obsahuje 5 tematických zastavení, vede lesní krajinou, ve které
lze pozorovat jak jesenickou faunu, tak i floru zastoupenou čápem černým a náprstníkem
velkokvětým. Cílem trasy je jediné místo, ze kterého je ve Vrbně pod Pradědem vidět nevyšší
horu Moravy – Praděd (1492 m. n. m)
Naučná stezka Údolím lapků z Drakova vede po turistické značce kolem
Černé Opavy z Vrbna pod Pradědem – Mnichova přes Drakov na Rejvíz, je dlouhá asi 12 km
a má 10 zastavení. Je věnována přírodě a historii území, kterým vedla stará kupecká stezka.
Území bylo významné z hlediska těžby železných rud a zlata v Černé Opavě. Nachází se zde
zříceniny starých hradů, území je opředeno pověstmi o lapcích a loupežnicích.
Byla slavnostně otevřena v roce 2007.

Závod Vrbenský vrch
Čeští a polští závodníci se zúčastnili druhého dílu mezinárodního automobilového
závodu do vrchu KW Berg-Trophy Regional West, který se konal ve Vrbně pod Pradědem ve
dnech 10. – 11. 5. 2008. Závod nazvaný Vrbenský vrch uspořádal domácí AMK. Padesát
jezdců na startu neumožnilo pořadatelům přidat v sobotu i v neděli jednu závodní jízdu navíc,
přesto závody probíhaly ke spokojenosti necelé tisícovky diváků velmi svižně a bez dalších
prodlev. Před sobotním závodem domácí pořadatelé ve spolupráci s Maverick Rescue uctili
pietním aktem tragickou událost, při které zahynul automobilový závodník Miroslav Fajkus
z nedalekého Krnova.
V absolutním pořadí se odehrával boj především o třetí místo. První i druhé místo si
po oba dny hlídali dva hlavní favorité závodu. První místo si vybojoval Miloš Zmeškal
s Dallarou F3 a druhé Martin Šípek s BMW M3 VPT. V sobotu boj o třetí místo vyhrál
František Ančík (Seat Ibiza Cupra) z Igol Berg-Trophy Teamu, v neděli si pro sebe uzmul
třetí místo místní Jiří Procházka s Alfou Romeo 75. Na Ančíka zbylo 4. místo a na Dobeše
páté místo. Nezklamali ani vrbenští jezdci: M. Pleva, L. Pleva, P. Konfal, Z. Baar, M. Kašák,
M. Šutko.
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Závody se obešly bez vážnější nehody, takže jezdci a jejich doprovod odjížděli velmi
spokojení. K náladě přispíval po celý víkend i moderátor a krnovský bavič Jirka Szászka,
který svým humorným stylem bavil diváky a jezdce.

Mistrovství světa v motokárách
František Adámek se motokárám věnuje už od mládí a dlouho Vrbno reprezentuje jak
v ČR, tak i v zahraničí. Letošní rok byl pro něj mimořádně úspěšný. Vybojoval krásné
1. místo v mistrovství ČR, a díky tomu se mohl zúčastnit mistrovství světa., které se konalo
v italském městě Lonato. Ze 400 účastníků se umístil na skvělém 14. místě.
V Moravskoslezském kraji je tento koníček dosti neobvyklý a moc zastánců nemá, ale i přesto
se našel jeden nadšenec, který reprezentuje náš kraj nejen v České republice, ale také v jiných
koutech světa.

6.6 Středisko kultury a vzdělávání, příspěvková organizace
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno za účelem
zabezpečení kulturních, kulturně výchovných a kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti
územního obvodu města Vrbna pod Pradědem. Statutárním orgánem a ředitelkou organizace
je Hana Janků. Středisko kultury a vzdělávání se skládá ze dvou pracovišť Městské knihovny
Vrbno a STŘECHY.
Městská knihovna Vrbno
Městská knihovna Vrbno se nachází na ulici Sadová 312, v roce 2008 zaměstnávala
2 knihovnice na celý úvazek, 1 na částečný, v Železné působí dobrovolná knihovnice, která
pracuje na dohodu o pracovní činnosti a jedna pracovnice je na MD.
V roce 2008 činil přírůstek knihovního fondu celkem 1.351 svazků (tj. o 349 svazků
více než v roce 2007). Vzhledem k růstu cen knih byl objem finančních prostředků na nákup
knih o 50.000,- Kč vyšší. Finanční prostředky na nákup knih činily 200.000,- Kč. Počet
docházejících periodik v roce byl 29.
V rámci projektu VISK3 získala knihovna v roce 2008 z MK ČR dotaci ve výši
93.000,- Kč na „Změnu knihovnického systému Kpwin na systém KpwinSQL. To umožnilo
zkvalitnit služby čtenářům knihovny a zejména udržet jednotnost používaného knihovního
systému v rámci okresu. Knihovna získala také z MK ČR dotaci ve výši 10.000,- Kč
na realizaci projektu „Kniha – barevný svět fantazie“ z okruhu Knihovna 21. století. Z tohoto
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projektu bylo realizováno velké množství akcí pro děti, mimo jiné také besedy s ilustrátorem
Adolfem Dudkem a spisovatelem Otou Bouzkem.
V roce 2008 měla knihovna celkem zaregistrovaných 739 čtenářů, z toho čtenářů
do 15 let bylo 245. Počet návštěvníků činil 12.071 a internet využilo celkem 1.363 uživatelů.
Počet výpůjček v roce 2008 činil 52.753 svazků a průměrně si každý registrovaný čtenář
vypůjčil 71,38 dokumentů. Z celkového počtu výpůjček činila periodika 8.832 výpůjček.
Prostřednictvím MVS bylo objednáno z jiných knihoven 244 knih.
Knihovna v roce 2008 uspořádala celkem 73 kulturně-vzdělávacích akcí, z toho
42 soutěží, kvízů a výtvarných dílen a 31 besed nejen s knihovníky, ale také se známými
osobnostmi. Jedním byl ilustrátor Adolf Dudek a druhým regionální spisovatel Ota Bouzek.
Organizace pravidelně propaguje své aktivity ve Sdružení obcí Vrbnenska Zpravodaj, ve kterém má také pravidelné rubriky „Knihovnické okénko aneb Novinky
v knihovně“ a „Citáty na měsíc“. Knihovna zabezpečuje pravidelnou aktualizaci letáku
„Městská knihovna Vrbno pod Pradědem“. V roce 2008 vydala záložky do knihy
s kalendářem 2009 i půjčovní dobou a 2 brožurky „Zajímavé osobnosti regionu“.
Příloha: Fotodokumentace akce knihovny
Střecha
Střecha se nachází na ulici Ve Svahu 578 ve Vrbně pod Pradědem, pracuji zde 3 osoby
na celý úvazek. Naděžda Trzaskaliková ve funkci redaktorka Zpravodaje a referentka přes
kulturu, Bc. Jakub Rybár jako provozní referent vzdělávání a Monika Beránková, která
zajišťuje úklid a asistenci v kulturním zařízení.
V průběhu roku uspořádala STŘECHA řadu různorodých akcí s cílem oslovit co
nejširší veřejnost. Pravidelně byly pořádány nedělní představení pro děti a rodiče. Celkem
bylo zorganizováno 404 akcí, z toho 128 cizích, 144 vlastních a 132 ve spolupráci.
V roce 2008 byl ve Střeše realizován cyklus přednášek Centra ŽIVOT a ZDRAVÍ,
v celkovém počtu 21. Průměrná návštěvnost cca 50 osob.
Organizace pořádala jazykové kurzy anglického jazyka pro začátečníky a pro mírně
pokročilé, kurzy práce s počítačem pro začátečníky a orientální tanec. V druhém pololetí 2008
podala Střecha žádost na poskytnutí dotačního příspěvku Nadace OKD v programu:
„Pro radost a vzdělání 1. grantové kolo – jaro 2008“ Projekt „Od neználka k všeználkovi“ byl
vybrán a výše dotace stanovena na 70.000,- Kč. V 1. pololetí roku 2008 pokračovala realizace
projektu „Vrbno pod Pradědem – Dveře k dalšímu vzdělávání“. V období od 2. 1. do 25. 6. se
uskutečnilo celkem 82 kurzů.
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Dne 10. 1. 2008 proběhlo slavnostní zahájení II. cyklu Univerzity třetího věku
ve Vrbně pod Pradědem. Slavnostní ukončení bylo 4. 12. 2008 za účasti představitelů Slezské
univerzity v Opavě, Vzdělávacího centra v Krnově, Města Vrbna p.P. Do Univerzity třetího
věku se přihlásilo 24 studentů, během roku se počet zvýšil na 29. Celkem se uskutečnilo 19
přednášek a pro seniory byla připravena 2 společná setkání ve Vrbně a Krnově se speciálním
programem.
Ve spolupráci s úřadem práce

byly realizované projekty pro dlouhodobě

nezaměstnané. Dále se Střecha podílela na zajištění seminářů a různých forem vzdělávání
i prodejních akcí.
Příjmy za rok 2008 činily 192.191,- Kč, výdaje 312.319,50 Kč. Při porovnání příjmů a
výdajů vychází, že příjmy činily 61,54% v poměru s výdaji a ztráta byla 38,46%
Univerzita třetího věku ve Vrbně pod Pradědem
Slavnostní zahájení jednoročního II. cyklu studia Univerzity třetího věku bylo
10. ledna 2008 v 15. hodin ve Středisku kultury a vzdělávání „Střecha“ ve Vrbně
pod Pradědem za účasti představitelů Slezské Univerzity v Opavě a Města Vrbna
pod Pradědem. Pro posluchače bylo v průběhu roku připraveno 19 přednášek. Zájemci se
mohli těšit na přednášky z oblasti Práva, České literatury, Ekonomiky v ČR, Veřejné správy
v ČR, popř. Malířství. Ke studiu se mohli přihlásit zájemci starší 50 let, kteří uhradili poplatek
ve výši 750,- Kč.

6. 7 Městské informační centrum
Městské informační centrum, IMPULS s.r.o, se nachází vedle pošty na ulici Jesenická
252 ve Vrbně pod Pradědem. Odpovědnou osobou je Lenka Bednaříková.
Za rok 2008 navštívilo Vrbno hodně turistů, kteří využili služeb IC. Jednalo se
především o české turisty (rodinky s dětmi), kteří vyhledávají klidnou a levnou dovolenou
(turistika, cykloturistika). Co se týče cizinců, nastal velký odliv Němců, ale více jezdí Poláci,
Holanďané, Angličané a Rusové spíše sporadicky. V zimě byla návštěvnost menší než v létě.
Nejčastější otázky, jako např. „Co je zajímavého ve Vrbně“, „Možnost koupání v létě i
v zimě“ nebo „Jak využít deštivého dne ve Vrbně“ jsou zároveň velice nešťastné, jelikož je
nutné často turisty zklamat a nabídnout jim jiné možnosti mimo Vrbno.
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6.8 Vydávání periodik, propagace obce
Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy (tento název je převzat ze zadní strany místního
Zpravodaje) vydává Město Vrbno pod Pradědem, vychází vždy první pracovní den v měsíci.
Redakci a administrativu zpravodaje zajišťuje Středisko kultury a vzdělávání p.o.
Odpovědným redaktorem je Naděžda Trzaskaliková. Zpracování předlohy a grafickou úpravu
má na starosti Vladimír Ulip – WILLY, tisk zajišťuje Tiskárna - František Zubalík.
V roce 2008 se redakční rada scházela pravidelně 1x za měsíc, vždy ke dni uzávěrky
zpravodaje. Redakční rada pracovala ve složení: šéfredaktorka Naděžda Trzaskaliková,
členové rady: Ing. Helena Kudelová (starostka), Ing. Miloš Lasota (místostarosta), Michaela
Súkupová (pracovnice MěÚ), Kamil Martínek (pracovník MěÚ), Hana Janků (ředitelka
SKaV).
Od čísla 1/2008 došlo ke zvýšení ceny za inzerci. Aktuální ceník na rok 2008:
Černobílá inzerce plošná:

Barevná inzerce plošná:

1/8 strany

150,- Kč

¼ strany

500,- Kč

¼ strany

300,- Kč

½ strany

1.000,- Kč

½ strany

600,- Kč

celá strana

2.000,- Kč

celá strana

1.200,- Kč

menší barevný inzerát než ¼ strany vytisknout nelze

Řádková inzerce soukromá:

Opakovaná inzerce:

1. řádek tučně tištěný

30,- Kč

3x opakování

sleva 5%

Každý započatý řádek

20,- Kč

6x opakování

sleva 10%

při dodávce hotové předlohy

sleva 10%

sleva platí pro černobílou i barevnou inzerci
Vzpomínky, blahopřání:
bez fotografie

50,- Kč

s 1 fotografií

80,- Kč

se 2 fotografiemi

100,- Kč

Všechny příspěvky a inzerce je nutné dodat do Střediska kultury a vzdělávání Vrbno
p.P. nejpozději do 20. dne měsíce předcházejícího měsíce, ve kterém bude Zpravodaj vydán.
Cena Zpravodaje je 8,- Kč, prázdninové dvojčíslo 10,- Kč. Celkem bylo vytištěno
15.630 ks, průměrné náklady na 1 kus 20,89 Kč, na 1 stranu 0,40 Kč.
Propagace města
Město Vrbno pod Pradědem se prezentovalo na veletrhu Regiontour v Brně,
Slovakiatour v Bratislavě, Dovolená v Ostravě, Holiday World v Praze, na výstavě v polském
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Prudniku a Glubčicích. Město bylo propagováno v adresáři cestovního ruchu Relax,
v publikaci Moravskoslezského kraje, v mapovém průvodci Severní Morava a Slezsko –
II. vyd., v publikaci Jeseníky – města a obce, v publikaci Vily MSK, v průvodci Naučná
stezka Údolím lapků z Drakova.
Město Vrbno zpracovalo projekt, který je zaměřen na podporu cestovního ruchu
v oblasti Vrbenska a Glogówku. Cílem projektu je zviditelnit město Vrbno a jeho okolí a také
město Glogówek, které je nejenom partnerem projektu, ale i partnerským městem našeho
města. V rámci projektu budou zpracovány propagační materiály (skládačky, brožurky,
leporelo, trhací bloky, pexeso) a reklamní předměty (hrnky, propisky, antistresové míčky,
magnetické záložky, tašky na dokumenty, papírové tašky). Dalším z cílů projektu je
zpřístupnit návštěvníkům a turistům zříceniny strážných hradů (Freudestein, Fürstenwalde,
Weisenstein, Rabenstein, Quinburg) ukrytých v lesnaté krajině vyznačením cest a
poskytnutím informací o jejich historii i zániku.
Město o svých aktivitách informuje v propagačních materiálech, byly vyhotoveny
2 druhy skládaček – Vrbno pod Pradědem - Zajímavosti v okolí a Vyhlídka Praděd.
Ve spolupráci s majetkoprávním odborem podklady a instalace informačních tabulí na
zastávce ve městě. Město zajišťuje také výlepovou službu.
Informace občanům města a mikroregionu o dění v naší oblasti prostřednictvím
informačního kanálu, v měsíčníku Zpravodaj, ve vývěskách, na webových stránkách města
www.vrbnopp.cz, na stránkách www.jeseniky-vrbensko.cz.

6.9 Církve
Sbor Církve adventistů sedmého dne Vrbno pod Pradědem
Sídlí na ulici Sadová 346 ve Vrbně pod Pradědem. Kazatelem je Tomáš Sedlák, starší
(vedoucí) sboru je Ing. Petr Hoff. Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad
Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo.
Spolupracuje s Centrem ŽIVOT a ZDRAVÍ
Církev Nová naděje Zlaté Hory
Příznivci této církve se setkávají pravidelně v neděli ve Střeše ve Vrbně p. Prad.
Římsko-katolická církev
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7) ŠKOLSTVÍ
7.1 Mateřské školy
Mateřská škola Jesenická
V mateřské škole Vrbno pod Pradědem, sídlící na ulici Jesenická 448, je ředitelkou
Květoslava Kubíčková. Tato mateřská škola byla zřízená jako příspěvková organizace a její
součástí je také školní jídelna. V roce 2007/2008 byly v provozu 3 třídy, ve kterých bylo
celkem 76 dětí. Průměrný počet dětí ve třídě činil 25,33 dětí. Mateřinka byla v provozu
od pondělí do pátku vždy od 5.30 hod. do 15.30 hod.
Ve školce pracovalo celkem 10 zaměstnanců: 6 pedagogů, 4 nepedagogové
(2 kuchařky, 1 pomocná síla a 1 školnice) a 1 logopedická asistentka. Odborná a pedagogická
způsobilost pedagogů v MŠ vyjádřená procenty je 83,3%. Jedna učitelka nesplňovala
kvalifikaci, ale od 1. 9. 2007 začala studovat na SpgŠ. Jedna učitelka byla přijata na zástup
MD a jedna je na MD.
MŠ Jesenická spolupracovala se SRPŠ při MŠ Jesenická Vrbno pod Pradědem;
s Nadačním fondem Mateřinka Nymburk; se ZŠ Vrbno pod Pradědem (dohoda k 1. 1. 2002);
s městskou knihovnou; s KVIC Krnov; s PPPS Bruntál; s SPC Rýmařov; se střediskem
Střecha; s UP Olomouc-ped.fakulta a uzavřela Mezinárodní spolupráce s MŠ Glogówek
Polsko.
MŠ Jesenická pořádá spoustu různých akcí, které jsou zaměřeny nejen na práci dětí a
rodičů, ale také na poznávání okolního světa. Z akcí za rok 2008 jistě stojí za zmínku
„Netradiční karneval, který se uskutečnil 18. - 19. ledna 2008 v sále restaurace Mír. Dále jistě
nesmějí být opomenuty výtvarné dílny, které jsou určeny nejen pro děti samotné, ale také pro
jejich rodiče. Děti předvádějí své umění také prostřednictvím různých vystoupení a besídek.
V roce 2008 byly děti pozvány do Glogówku na odhalení pamětní desky v rámci statutu
„Partnerská škola“ a v červnu absolvovaly další výlet, tentokrát do Divadla loutek v Ostravě.
Ve školním roce byly podány dvě projektové žádosti:
3. Školka plná zábavy (Město Vrbno pod Pradědem)
4. Park „Dětský sen při MŠ Jesenická (Moravskoslezský kraj)
Mateřská škola Ve Svahu
Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, byla zřízená Městem Vrbno pod
Pradědem jako příspěvková organizace. Ředitelkou mateřské školy je Magdalena Nováková.
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Celková kapacita je 100 dětí. Ve školním roce 2007/2008 bylo zapsáno celkem 85 dětí.
Provozní doba školky byla od 5.45 – 15.45.
Pedagogický kolektiv tvořily 2 začínající učitelky a 4 učitelky s praxí nad 20 let,
všechny učitelky byly plně kvalifikované kromě učitelky, která pracovala na 0,5 úvazku a
vzdělání si doplňovala studiem SPGŠ. Dvě učitelky studovaly VŠ – předškolní pedagogiku a
speciální pedagogiku pro předškolní věk.
Hlavní cíl vzdělávání v mateřské škole je dán RVP PV tzv., aby děti, které opouštějí
mateřinku, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním
možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné
dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Spolupráce s rodiči nabývá stále
většího významu, a to především proto, že předškolní vzdělávání stále více respektuje
individuální potřeby a zájmy jak přímo dítěte, tak jeho rodičů.
Učitelky pořádají společné akce dětí ze školky a jejich rodičů, které si získaly oblibu
mezi rodiči. Jsou to zejména tvořivá odpoledne (podzimní, vánoční, velikonoční), zábavné
akce, jako Pohádkový karneval nebo Dětský den – v roce 2008 v pyžamech, besídky
s programem a občerstvením na Vánoce nebo rozloučení se školáky. Rodiče se tak navzájem
lépe poznají, vznikají neformální přátelství a navazují se nové kontakty i se zaměstnanci
školy. Mimo akce pro rodiče se školka účastnila s programem dětí různých kulturních akcí
pro veřejnost – vánoční a jarní vystoupení ve Střeše, pro seniory v Mnichově a Ludvíkově, na
divadelním festivalu pořádaném ZŠ.
V průběhu roku 2008 spolupracovala školka také s dalšími organizacemi – Základní
školou, Městskou knihovnou, Domovem seniorů, Městským úřadem ve Vrbně pod Pradědem
a obecním úřadě v Ludvíkově a nově také se Střediskem kultury a vzdělávání – Střecha.

7.2 Základní škola
Ve školním roce 2007 – 2008 navštěvovalo školu celkem 400 žáků (z toho
1. – 5. ročník 245 dětí a 6. – 9. ročník 155 žáků). V každém ročníku bylo po dvou třídách
(kromě sedmé třídy).
Na škole pracovalo celkem 48 zaměstnanců, z toho 30 pedagogických pracovníků
(1 externě a 1 po prvním pololetí odešel), 3 pracovnice jako vychovatelky, 9 správních
zaměstnanců, 1 ekonomka a 5 zaměstnanců školní jídelny. Ředitelem školy byl Ivan Hába,
jeho zástupci Mgr. Zdeněk Bártek a Ludmila Šajerová.
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Vedle povinných předmětů nabízela škola i širokou paletu volitelných předmětů pro žáky
druhého stupně, např. dějepisné praktikum, informatiku, konverzaci v jazyce anglickém a
německém, rýsování, seminář a praktika z přírodopisu, sportovní a pohybové aktivity,
výtvarnou výchovu či fyzikální praktikum. Z nepovinných předmětů lze jmenovat ještě jazyk
řecký, sborový zpěv, meteorologií, sportovní hry a výtvarné projekty. Do mimoškolních
zájmových aktivit se zapojilo celkem 501 žáků.
Zájmová činnost probíhala také ve školní družině (nabízející sportovní kroužek,
cvičení s hudbou, kytary, dramatickou výchovu nebo country kroužek) a ve školním klubu (ve
kterém se děti učily hrání na kytaru, strojovému pletení, astronomií, mohly navštěvovat
country kroužek, hrát šachy či florbal, hrát na PC a mnoho jiných dalších aktivit).
Provoz školní družiny byl zahájen v pondělí 3. září 2007, a to od 6.00 hodin do
16. hodin. Do dvou oddělení bylo rozděleno 65 přihlášených dětí. Každé oddělení má
speciální zaměření. Děti ze školní družiny se účastnily také několika akcí pořádaných v rámci
školy (např. vystoupení kroužku kytar v MŠ, vánoční besídka, turnaj ve vybíjené a další).
Pro žáky připravila škola i společensko-kulturní akce, kde děti nebyly jen pasivními
konzumenty, ale aktivně se podílely na realizaci. Mezi nejzdařilejší patřila vystoupení country
kroužku Zuzanek, vystoupení a celoroční práce dětského pěveckého sboru, návštěva
divadelního festivalu, kde měly děti možnost zhlédnout představení spolužáků i mladších či
starších kamarádů. Nejvýznamnější akcí byla 14. školní akademie. Na akademii vystoupilo
266 žáků z 1. až 6. ročníků. Ve spolupráci s 10 školami Vrbenska, Bruntálska, Krnovska a
Rýmařovska byl uspořádaný 4. ročník recitační soutěže Děti a poezie. Účastnilo se 85
recitátorů a bylo oceněno 9 soutěžících ve 3 kategoriích.

Úspěšní žáci ZŠ
Jméno

Ročník

Vojen Sadílek
4. roč.
Kateřina Koždoňová 4. roč.
Veronika Urbánková 8. roč.
Adriana Krettková 8. roč.

Veronika Jelínková 8. roč.
Ivana Zabloudilová 7. roč.
Barbora Čudová 6. roč

Soutěž

Umístění

Matematická olympiáda- okres
Matematická olympiáda-okres
BIO-kat. C-okres
BIO-kat. C-kraj
BIO-kat. C-okres
BIO.kat. C-kraj
Dějepisná olympiáda-okres
BIO-kat. C-okres
BIO-kat. D-okres
BIO-kat. D-okres

1. místo
2. místo
1. místo
5. místo
2. místo
1. místo
9. místo
6. místo
1. místo
3. místo
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Romana Popková
Nikola Hluchníková
Radek Adamík
Družstvo

9. roč.
9. roč.
7. roč.
7. roč.

Olympiáda v JČ-okres
Olympiáda v JČ-okres
Archimediáda-okres
Archimediáda-okres

3. místo
9. místo
7. místo
3. místo

Eliška Sýkorová
Natálie Vlčková
Jiří Petruš

5. roč.
5. roč.
5. roč.

Stolní tenis-kraj
Stolní tenis-kraj
Cyklistika:
Silnice-Přebor Moravskoslezského kraje 2008
Časovka-Přebor Moravskoslezského kraje 2008
Silnice-Český pohár-republika

1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Během prázdnin probíhalo kromě běžných oprav školního majetku, budov, školních
prostor a tříd, malování tříd a chodeb také oprava střechy budovy III na Bezručově ulici.

7.3 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno
p. Pradědem
Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna je organizace, která se
nachází na ulici Nám. Sv. Michala 17, ředitelkou a zároveň statutárním orgánem,
jmenovaným radou kraje, je Mgr. Danuše Humlová. Hlavním účelem zřízení organizace je
uskutečňování základního vzdělávání, výchova žáků podle vzdělávacích programů a zajištění
ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let.
Pracovníci školy:
-

učitelé základní školy – celkem 7,3 úvazku jako pedagogové a 3,9 úvazku asistenti
pedagogů, 1 zaměstnanec na MD

-

vychovatelé školní družiny a dětského domova – 17,8 pedagogických pracovníků,
3 nepedagogové a 3 zaměstnanci na MD

-

další zaměstnanci:
o vedoucí sociálně právního úseku
o vedoucí školní jídelny
o vedoucí ekonomicko-správního úseku
o kuchařky (2)
o účetní
o pradlena
o řidič, údržbář
o školnice
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o obsluha topení
o uklizečka
o provozář-údržbář
o skladový dělník
Celkem škola zaměstnává pracovníků na 44,4 pracovních úvazků, z toho pedagogické úvazky
činí 29 a nepedagogické úvazky 15,4.
Základní škola
Zápis k povinné školní docházce se konal dne 6. 2. 2008, v srpnu 2008 byli na návrh
SPC a rodičů zapsání 4 žáci do 1. ročníku. Během školního roku 2007/2008 přibylo do
základní školy 6 žáků.
Výuka probíhá podle vzdělávacích programů
o ŠVP: Škola dětem otevřená /1., 2., 6. a 7. ročník/
o vzdělávací program pro zvláštní školy
o vzdělávací program pro pomocné školy
Celkem měla základní škola v roce 2007/2008 pro vzdělávací program pro zvláštní
školy zapsáno 28 žáků a pro vzdělávací program pro pomocné školy 12 žáků.
Škola se podílí na velkém množství aktivit, jak na úrovní školy, také na úrovni
okrskové a regionální. Z regionálních projektů lze zmínit lehkoatletické přebory, které se
konají pravidelně v květnu ve Frýdku-Místku a Mosty Přerov-jaro a Mosty Přerov-Koncert
hvězd – jedná se o akce pro mentálně postiženou mládež z Čech a Moravy, kterou organizují
a zaštiťují umělci. Děti společně se svými učiteli se zúčastnily obou akcí. Z projektů
okrskových převládaly především akce sportovní, ze kterých si soutěžící odváželi medaile.
Děti se účastnily také recitační soutěže a několika vědomostních soutěží, např. Zlatokopové
21. století (soutěž vědomostní práce s počítačem) nebo mladý zdravotník.
Nejvýznamnější školní projekty:
 Miniakademie – každý měsíc hodnocení výsledků práce jedné třídy – prezentace
výsledků, ukázky výtvarné tvorby, přednes, zpěv, soutěže
 Soutěž aktivity – jedná se o celoroční soutěž, ve které se evidují všechny akce a
umístění jednotlivých žáků i tříd
 Evropa a Vánoce – čtyřtýdenní projekt, jehož vyvrcholením je školní akademie, kde
jsou prezentovány vybrané státy
 Cestujeme po Evropě – týdenní projekt, který je orientován na seznamování s historií a
zvyky vybrané země
 Tábornické dny – víkendové pobyty na chatě – zimní, letní
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 besedy s hasiči ČR, zdravotníkem
Výtvarné práce dětí byly prezentovány také ve Středisku kultury a vzdělávání Střecha,
kde se ve čtvrtek 5. 6. 2008 pořádala vernisáž výstavy jejich prací s názvem FANTAZIÍ
K ORIGINALITĚ. V kulturním programu vystoupila bubenická skupina The Crazy
Drummers Mgr. Jana Vavříka a hudebně taneční kroužek pod vedením Pavla Botoše.
Dětský domov
Kapacita dětského domova je 48. Během roku 2008:
 ukončilo pobyt 14 dětí
 do biologické rodiny bylo navráceno 5 dětí
 5 dětí ukončilo pobyt z důvodů plnoletostí nebo ukončení přípravy na budoucí
povolání
 přemístěny do jiného ústavu byly 4 děti
 přijato bylo 13 dětí, z toho 9. 6. 2008 k předběžnému opatření 7 sourozenců
 ve sledovaném období byly realizovány 4 útěky, které skončily dobrovolným
návratem dítěte zpět na zařízení a 1 útěk bez návratu (nahlášeno PČR)
 bylo učiněno 45 správních řízení a z toho vydáno 38 rozhodnutí
Údaje o vzdělávání dětí DD za rok 2007/2008
 počet dětí předškolního věku navštěvující MŠ

5

 počet dětí navštěvující základní školu při naší organizace

8

 počet dětí navštěvující základní školu v Karlovicích

20

 počet dětí studujících učiliště

7

 počet dětí studujících střední školu, odborné učiliště s maturitou 2
 počet dětí studujících střední školu

1

Aktivity dětského domova jsou velice široko-záběrové, děti se účastnily regionálních
soutěží sportovního a kulturního typu, spolupracovaly s Městských úřadem Vrbno pod
Pradědem, podílely se na projektu Bertíci – NC Albert, nebo na projektu s Lesy ČR.
Významné jsou také projekty „domovní“, kde můžeme zmínit např. projekt Chorvatsko 2008
(projekt na podporu cestování), projekt Bubny proti drogám – muzikoterapie, projekt Dnes
vařím já – kurzy zdravé výživy, projekt Den otevřených dveří 2008, Projekty Nadace Terezy
Maxové a mnoho jiných.
Dětský domov spolupracoval v roce 2008 s Nadaci Terezy Maxové, s nadačním
fondem Lívie a Václava Klausových – projekt startovné do života, s Nadací Naše dítě,
s Nadací ČEZ, s Nadačním fondem Plaváček, se Slezskou diakonii a s občanským sdružením
Tam-tam.
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Svoji činnost prezentoval ve Vrbenském zpravodaji jako projekt „Poznejte naše
zařízení“ a v Deníku. V roce 2008 se uskutečnila také spolupráce s TV Nova a s Hitradiem
Orion a Českým rozhlasem.
Mezi významné aktivity dětského domova patří také vystoupení bubenické kapely
The Crazy Drummers. V lednu 2008 tato skupina natočila své druhé CD.
Školní jídelna
Kapacita školní jídelny je 120 obědů. Ve školním roce 2007/2008 se stravovalo:
 celodenní

48

 docházející

13

 dětí

61

 dospělí

50

O stravování se staraly celkem 4 kuchařky. Vedoucí školní jídelny byl od 1. 4. 08 navýšen
úvazek z 0,50 na 1,00.
1 vedoucí ŠJ úvazek 1,00 vzdělání

ÚSO s maturitou

1,00

vyučena

2,00

2

kuchařky

úvazek 1,00 vzdělání

1

kuchařka

úvazek 1,00 vzdělání Zaučena kuchařka 1,00

7.4 Základní umělecká škola, Bruntál, pobočka Vrbno pod Pradědem
Základní umělecká škola Bruntál zřídila svou pobočku také ve Vrbně pod Pradědem
na ulici Komenského 59. Škola je výběrová a snaží se zachovat kvalitu výuky i při
stoupajícím počtu zájemců. Zaměřuje se na vzdělávání žáků základního a středního školství,
vysokoškoláků a dospělých v uměleckých oborech. Vyučuje tyto obory: hudební, výtvarný a
taneční.
Pobočka Vrbno pod Pradědem nemá otevřený obor výtvarný, ale pouze hudební. Na
pobočce vyučují 4 učitelé s tím, že k dispozici jsou 3 učebny. Každý učitel učil vždy
min. 2 dny v týdnu, střídali se tak, aby vždy byl někdo na pobočce přítomný. Učitelé vyučují
většinou od 12-13 hod. do 17-18 hod. Vedoucí pobočky je Jaroslava Kutálková, která také učí
hru na klavír; další učitelkou hry na klavír je Iva Sokolářová, hru na kytaru vyučuje Pavel
Kocfelda a hru na dechové nástroje učí Emil Novosad. Ve škole lze studovat tyto nástroje:
klavír, keybord, kytaru, sopránovou zobcovou flétnu nebo housle.
V roce 2008 navštěvovalo ZUŠ Bruntál pob. Vrbno p. Prad. celkem 36 dětí, z toho
26 děvčat a 10 chlapců. Největší zájem je o klavír a keybord. Hru na keybord studovalo 12
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žáků, hru na klavír 16 žáků, 5 žáku studovalo hru na kytaru a 9 žáků hru na zobcovou flétnu.
Přípravnou hudební výchovu navštěvovali 3 žáci.
Každý žák navštěvuje ZUŠ 2x týdně (1 hodina hry na nástroj a 1 hodina teorie =
hudební nauka). Od 4. roč. navštěvují i povinně souborovou, komorní či čtyřruční hru
(dochází tedy 3x týdně). Hodina trvá klasicky 45 min. Délka studia závisí na zvoleném
nástroji, většinou však 7 let trvá I. cyklus a 4 roky II. cyklus. Každý cyklus je ukončen
absolventským koncertem, žák obdrží tzv. závěrečné vysvědčení. Každé pololetí se konají
tzv. třídní předehrávky, na kterých žáci předvedou rodičům, co se během pololetí naučili.
V školním roce 2007/2008 dosáhla škola významných ocenění v okresních, krajských a
celostátních soutěžích. Mnozí učitelé jsou aktivními hráči profesionálních orchestrů.
Třídní předehrávky I. pololetí:

27. 11. 2007 p. Novosad + p. Kocfelda
29. 11. 2007 pí. Kutálková + sl. Sokolářová

Třídní předehrávky II. pololetí:

24. 4. 2008

pí. Kutálková + sl. Sokolářová

29. 5. 2008 se uskutečnil Absolventský koncert žáků pí. Kutálkové a p. Novosada,
absolvovali:
 Nela Chudová – klavír
 Anežka Lalinská – klavír
 Jana Šimáková – zob. flétna
 Veronika Urbánková – zob. flétna
 Jana Večeřová – klavír
 Ester Višnyiová – klavír
19. 6. 2008 se uskutečnil závěrečný koncert

7.5 Sportovní gymnázium
Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace, jehož
ředitelkou je PaedDr. Michaela Hradilová, se nachází na ulici nám. Sv. Michala 12 ve Vrbně
pod Pradědem. Součástí školy je také Sportovní gymnázium, Školní jídelna a Domov
mládeže. Škola se profiluje svým zaměřením na výuku dvou sportovních oborů ve čtyřletém a
osmiletém studiu. Současně poskytuje vzdělávání i zájemcům o všeobecné studium. Zaměření
školy odpovídají zařazené studijní obory.
Obor sportovní příprava je nadstandardem, který odlišuje toto gymnázium od ostatních
gymnázií v našem regionu. Jako profilující sporty je zařazeno běžecké a sjezdové lyžování,
orientační běh a lyžařský orientační běh, biatlon a cyklistika.
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Každý žák sportovního oboru je ve škole jakoby dvakrát. Jednou absolvuje výuku tak
jako student oboru všeobecného v rozsahu 30 – 33 hodin týdně a poté absolvuje
specializovanou sportovní přípravu v rozsahu až 16 hodin týdně. Výuka všeobecných
předmětů probíhá 5 dní v týdnu, sportovní trénink probíhá až 7 dní v týdnu. Záleží na
tréninkové fázi.
Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo školu 216 studentů v 9 třídách, ve sportovní
skupině bylo 56 studentů a na Domově mládeže se ubytovalo 24 studentů. Průměrný počet
žáků ve třídě od roku 1992 stabilně mírně klesal. Pro zvýšení efektivity byl od školního roku
2007/2008 otevřen také 1. ročník večerního studia, do kterého nastoupilo 28 studentů.

Celkový počet stálých pracovníků (osob/ úvazek) k 1. 9. 2007
(za školní rok 2007/2008)
Pedagogů

26/21,9

Ředitelka a zástupce ředitele

2/2

Učitelé

15/12,9

Vychovatelé

2/1,4

Trenéři

7/5,5

Nepedagogové

9/7,7

Správní + THP

5/4,7

Školní jídelna

4/4

Příspěvek na provoz ze strany zřizovatele ve výši 2 748,40 tis. byl v roce 2008 plně
čerpán. Zvýšené provozní náklady související s geografickou polohou byly v rozpočtu
zohledněny již při jeho rozpisu. Přesto provozní náklady hlavní činnosti převýšily opět
výrazně výnosy. Zvýšily se tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkově o 38,88 tis.
Kč. V tomto ukazateli se zvýšily tržby za stravné a poplatky za ubytování. Ostatní výnosy
hlavní činnosti jsou příjmy nahodilé, vznikající krátkodobým pronájmem a prodejem
nepotřebného majetku. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku činily 30,85 tis. Kč.
Podstatnou část těchto tržeb tvoří prodej jednoho ze dvou klavírů.
Významnou součástí hospodaření organizace je tzv. doplňková činnost. Výnosy z této
činnosti vykrývají případný záporný hospodářský výsledek hlavní činnosti. Hlavním zdrojem
v doplňkové činnosti jsou příjmy z pronájmů, z poskytování ubytovacích služeb a ze
stravování cizích strávníků. Příjmy z pronájmů plynou z pronájmů posilovny, tělocvičny a
místnosti pro spinning.
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V roce 2008 pokračovala škola v realizaci grantů, na které získala dotace v roce 2006.
I nadále pokračovala ve zlepšování vybavení školy moderní výukovou technikou.
Projekt EVVO vyhlášený MŠMT pro Rozvoj environmentální výchovy ve školách
pod názvem „Příroda ve škole“ byl zahájen i ukončen v roce 2008. Cílem projektu bylo
zřízení koutku živé přírody v učebně biologie. O pořízené živočichy se starají v rámci
volnočasové aktivity studenti v přírodovědném kroužku.
Projekt ESF „Na vzdělání není nikdy pozdě“ byl dvouletý. Zahájen byl 7.11.2006,
pokračoval v průběhu roku 2007 a ukončen byl 30.6. 2008. V rámci tohoto projektu pořádala
škola vzdělávací kurzy pro dospělé. Vyučováno bylo několik úrovní jazyka anglického,
německého, počítačové kurzy i trenérské kurzy pro běžecké lyžování a orientační běh.
Celkem kurzy úspěšně absolvovalo a osvědčení obdrželo 162 osob. Ukazatel stanovený
projektem byl splněn na 135%.
Projekt ESF „Myslící lidé“ byl určen na zpracování a následné ověřování Školního
vzdělávacího programu pro nižší gymnázium. Zahájen byl 3. 1. 2007 a ukončen 30. 6. 2008.
Sportovní Sportovního gymnázia se zúčastnili Mistrovství České republiky v silniční
cyklistice mládeže, které proběhlo 5., 7. a 9. srpna a bylo určeno pro kategorie starší žáci,
starší žákyně, kadeti a kadetky. Městem, které mistrovství pořádalo, byl Lanškroun. Sportovci
této školy obsadili v kategorii kadetů z celkového počtu 75 závodníků následující místa:
Matěj Lasák – 1. místo – Mistr ČR
David Dvorský – 9. místo
Petr Hampl – 45. místo
Vojtěch Jurečka – 54. místo
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8 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI
8.1 Sociální poměry a zaměstnanost
Úřad práce a nezaměstnanost v roce 2008
Úřad práce ve Vrbně se nachází na ulici Sv. Čecha 268 a funguje jako dislokované
pracoviště úřadu práce v Bruntále (nacházejícího se na ulici Květná 1457/64). Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8:00 do 17:00, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:00. V roce 2008 zde
pracovaly 4 pracovnice, z toho 2 na odboru zprostředkování zaměstnání a 2 na odboru Státní
sociální podpory.
K 31. 12. 2007 bylo evidováno na Úřadu práce 401 uchazečů o práci a míra
nezaměstnanosti ve Vrbně pod Pradědem činila 11,8%. Pro Vrbensko byla míra
nezaměstnanosti spočítána na 12,2 procent a počet uchazečů o zaměstnání činil 563.
Na konci roku 2008, čili k 31. 12. 2008, stoupl počet uchazečů jak ve městě Vrbno
pod Pradědem, tak také v celém Vrbensku o 2 uchazeče. Míra nezaměstnanosti stoupla
na konci roku o 0,3 % (ve městě Vrbno pod Pradědem na 12,1%, na Vrbensku na 12,5%).
Průměrná výše míry nezaměstnanosti v roce 2008 ve Vrbně pod Pradědem činila
10,5%, na Vrbensku 10,8%. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla ve Vrbně pod Pradědem
v měsících květen a červen, naopak nejvyšší nezaměstnanost byla zaznamenána v lednu. Více
bylo nezaměstnaných žen (13,8%) než mužů (10,7%).
Odbor státní sociální podpory
Sociální služby zabezpečuje odbor sociální a zdravotní, který sídlí v budově
Městského úřadu Vrbno pod Pradědem a odbor sociální státní správy, nacházející se v budově
na ulici Sv. Čecha 268.
Úsek dávek pomoci v hmotné nouzi, který se nachází společně s úřadem práce na
adrese Sv. Čecha 268, zabezpečuje poskytování pomoci k zajištění základních životních
podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek
pomoci v hmotné nouzi. Rozhoduje o přiznání příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení,
mimořádné okamžité pomoci a o jejich výši a provádí výplatu dávek. V rámci základního
sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Počet šetření v rodinách žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi
bylo za rok 2008 – 230. Počet zpracovaných aktivizačních plánů u osob, které byly příjemci
dávek pomoci v hmotné nouzi déle než 6 měsíců, včetně provedených kontrol – 589.
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Úsek péče o těžce zdravotně postižené občany poskytuje dávky těžce zdravotně
postiženým, konkrétněji příspěvky na úhradu za užívání bezbariérového bytu, garáže
a příspěvky úplně nebo prakticky nevidomým. Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce
pro výplatu dávek důchodového pojištění. V roce 2008 bylo vydáno rozhodnutí o ustanovení
zvláštního příjemce pro výplatu dávky důchodového pojištění v 6 případech. Jednalo se
převážně o klienty Domova pro seniory Vrbno. V rámci základního sociálního poradenství
poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobem poskytování terénních pobytových
nebo ambulantních sociálních služeb na svém území. Informuje o poskytování služby ve
Vrbně pod Pradědem a také o podmínkách umístění v Domově pro seniory.

Přehled čerpání účelové dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvky na
zdravotně postižené (HN + ZP) za rok 2008
Měsíc

Dotace / Kč

Skutečné čerpání/ Kč

800.000,800.000,0
1,600.000,-

Počet dávek
(HN + ZP)
184
178
185
547

Leden
Únor
Březen
1. čtvrtletí
Duben
Květen
Červen
2. čtvrtletí

400.000,800.000,300.000,1,500.000,-

187
194
176
557

480.257,485.609,437.732,1,400.598,-

1. pololetí

3,100.000,-

1104

2,828.995,-

Červenec
Srpen
Září
3. čtvrtletí

400.000,400.000,400.000,1,200.000,-

177
165
169
511

450.282,406.237,426.174,1,282.693,-

Říjen
Listopad
Prosinec
4. čtvrtletí

300.000,450.000,600.000,1,350.000,-

177
183
199
559

448.323,476.663,496.266,1,421.252,-

2. pololetí

2,550.000,-

1070

2,703.945,-

Rok 2008

5,650.000,-

2174

5,532.940,-
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469.622,472.914,485.461,1,428.397,-

Z toho:
1) Dávky pomoci v hmotné nouzi (HN) – celkem:

2162

5,528.140,- Kč

a) Příspěvek na živobytí – PnŽ

1595

4,481.667,- Kč

b) Doplatek na bydlení – Dbyd

461

757.980,- Kč

c) Mimořádná okamžitá pomoc – Mop

106

288.493,- Kč

2) Příspěvky na úhradu za užívání bezbariérového bytu 12

4.800,- Kč

Způsob vyplácení dávek: složenkami, na účet, pokladnou
Poštovné za vyplácené dávky složenkami za rok 2008 činí:

9.668,- Kč

8.2 Zdravotní služby
Chirurgická ambulance
 MUDr. Miloslav Procházka – Nádražní 244
 MUDr. Yifru Assefa – Nádražní 224
Interní a diabetologická ambulance
 MUDr. Alena Húsková – Jesenická 146
Ordinace ženského lékaře
 MUDr. Petr Svoboda – Jesenická 146
Ortopedická ambulance
 MUDr. Miroslav Halíř – Jesenická 146
 MUDr. Zuzana Juráňová – Jesenická 146
Ošetřovatelská péče
 Marie Čudovská – Sadová 498
Praktický lékař
 MUDr. Vlasta Holajová – Myslivecká 357
 MUDr. Otakar Kopřiva – Sadová 310
 MUDr. Zuzana Martínková – Jesenická 146/28
 MUDr. Eva Matelová – Sadová 310
 MUDr. Miroslav Schubert – praktický lékař pro děti a dorost, Jesenická 448
 MUDr. Hana Strouhalová – praktický lékař pro děti a dorost, Bezručova 83
Rehabilitační ordinace
 Irena Jedináková – Jesenická 146
 MUDr. Hana Jurajdová – rehabilitace, akupunktura, homeopatie, Sv. Čecha 268
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Stomatologická ordinace
 MUDr. Stanislav Koudelka – Nádražní 202
 MUDr. Tomáš Staněk – Jesenická 146
 MUDr. Blanka Šaňková – Školní 477
 Soňa Jelínková – stomatologická laboratoř – Železná 111
Lékárny a prodejny zdravotnického materiálů
 Lékárna Magnus – Jesenická 633
 Lékárna 111 – Nádražní 202
 Vegall Pharma, s.r.o – prodej produktů, poradenství, Železná 65
 Biovela, s.r.o – výroba a prodej zdravotnického materiálů, Bezručova 619
Dopravní služba
 Hori, dopravní služba, s.r.o. – Bezručova 83,

8.3 Sociální služby
Domov pro seniory Vrbno
Předmět činnosti je vymezen Městem Vrbno pod Pradědem ve zřizovací listině.
Hlavním účelem zřízené organizace je poskytování sociálních služeb formou pobytových
služeb – Domova pro seniory osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby pro občany města Vrbna
pod Pradědem a přilehlého okolí, není však výjimkou, že DPS přijal i klienty mimo spádovou
oblast. Všechny služby, které domov poskytuje, jsou směřovány tak, aby obyvatelé žili
plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem s naplňováním jejich kulturně - sociálních
potřeb. Ředitelkou Domova pro seniory je Mgr. Pavla Žaludová.
Domov pro seniory připravoval každý měsíc akce pro své klienty. Obyvatele domova
se rádi zúčastňují kulturního dění, proto navštěvovali divadlo v Bruntále a jiných městech,
zúčastňovali se představení ve Střeše. Po celý rok byl připraven i program výtvarný. Z jiných
zajímavých aktivit, které jsou pro klienty domova připravovány, jmenuji Aromaterapie a
Vaření pro radost. Obě tyto akce jsou uskutečňovány 2x měsíčně.
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Skladba obyvatel:
Počet obyvatel
- z toho muži
- z toho ženy
Věkové skupiny:
26-65 let
65-85 let
nad 85 let
Průměrný věk obyvatel
Trvale upoutaní na lůžko
Mobilní za pomoci druhých nebo komp. pomůcek

k 31.12. 2007
81
37
44

k 31. 12. 2008
77
36
41

20
51
10
74
10
17

23
48
6
73
11
34 ! z toho :
9 s vozíkem
12 s chodítkem
13 o holi

Pohyb obyvatel:
Počet obyvatel
- přijatí
- propuštěni
- úmrtí
Péče poskytnuta celkem klientům v počtu

k 31. 12. 2007
81
17
2
15
115

k 31. 12. 2008
77
25
6
23
131

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2008:

skupina zaměstnanců

Počet osob vzdělání
krát

(x)

úvazek
THP – ředitelka

1x1

1 x vysokoškolské

THP - ekonomka

1x1

1 x úplné střední

Sociální pracovník

1x1
1 x 0,5
1 x 0,5
2 x 0,5
4 x 0,35
2 x 0,5
4 x 0,65
11 x 1
1x1

1,5 x úplné střední

Mzdový účetní, personalista
Úseková sestra
Střední zdrav. personál
Pracovník sociální péče
- přímá obslužná péče
Pracovník sociální péče
- rehabilitační péče, fyzioterapie
Pracovník sociální péče
- základní výchovná nepedagogická činnost
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1x1

0,5 x úplné střední
2 x úplné střední
4 x úplné střední
7 x úplné střední
5 x vyučena, kurz
5 x základní, kurz
1 x vyučena, kurz
1 x úplné střední, kurz

Uklízečka

3x1
1 x 0,375
2x1
1 x 0,625
1x1
1 x 0,5
1 x 0,5

Pradlena, švadlena
Provozář
zahradník (sezónně)
Počet osob a úvazky celkem

2 x vyučena
2 x základní
2 x vyučena
1 x základní
2 x vyučen

Osob 31
+1x sezónně

Úvazky 30,5 +
0,5 sezónně =31

Úhrady za pobyt v DPS:
Měsíční úhrada za pobyt v DPS zahrnuje:
a) stravování – 5x denně, diabetici 6x denně,
b) bydlení a služby s bydlením spojené – el.energie, topení, teplá voda, úklid, praní a opravy
prádla, opravy, služby, všeobecný materiál, odpisy, mzdy a odvody z mezd
c) ošetřovatelskou péči - podpora a pomoc při sebeobsluzi, nákupy apod.
Rok 2007
Měsíční úhrada 1 lůžkový 6.600,-Kč
pokoj včetně stravy (racionální)
Měsíční úhrada 2 lůžkový 6.300,-Kč
pokoj včetně stravy (racionální)
Měsíční úhrada 3 lůžkový 6.000,-Kč
pokoj včetně stravy (racionální)

/od 1. 9.2006/

Rok 2008
6.900,- Kč
6.600,- Kč
6.300,- Kč

Vrbenské Klubíčko
Představuje klub pro rodiny vychovávající dětí se zdravotním postižením i pro zdravé
děti. Od podzimu roku 2007 sídlí v Domě s pečovatelskou službou ve Vrbně pod Pradědem.
Vedoucí Vrbenského Klubíčka je Hana Kauerová. Ona a s ní i ostatní rodiče zvou do
Klubíčka další děti a také jejich mámy, táty, sourozence či prarodiče. Každý si tam může najít
něco, co ho pobaví, co je pro něj zajímavé či přínosné. Klubíčko funguje v průběhu školního
roku každý čtvrtek od 15 hodin, zpravidla do 18 hodin.
Canisterapie v prostorách vrbenského domu s pečovatelskou službou měla v březnu
svou premiéru. Báječní psí kamarádi vycvičení manželi Andreou a Liborem Macháčkovými
z hlučínského sdružení Dogma přivedli bezmála pět desítek malých i velkých návštěvníků,
včetně dětí a učitelů ze školních tříd při vrbenském dětském domovu.
Vrbenské klubíčko oslavilo v listopadu první výročí vzniku. Klubíčko za rok činnosti
ve Vrbně pod Pradědem urazilo kus cesty a ukázalo, jak moc jsou jeho aktivity pro rodiny
prospěšné. Mezi milými hosty byly také koordinátorka komunitního plánování sociálních
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služeb na vrbenské radnici Ivana Klíčníková, DiS. a pracovnice Centra pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje v Bruntále Magdaléna Horáková. Zástupkyně radnice
přinesly dětem do Klubíčka tašku plnou krásných dárků, další dárek přidal vrbenský
podnikatel Luděk Koblása, který dětem poskládal počítač pro výuku i hry.

Základní organizace zdravotně postižených
Základní organizace patří k největším svého druhu na okrese. Výbor se pravidelně
schází každý měsíc. Zvolení členové a důvěrníci vykonávají funkce několik roků. V letošním
roce došlo pouze k jediné změně. Z důvodu nemoci ze své funkce důvěrníka za Ludvíkov
odstoupila p. Schulzová a její funkci převzala p. Vašutová.
V lednu bylo požádáno o finanční příspěvek na činnost na MěÚ Vrbno pod Pradědem
a na Obecní úřady Ludvíkov a Karlovice. Od MěÚ Vrbno p/P obdržela organizace příspěvek
8 000,- Kč a z Ludvíkova 1 000,- Kč. Členský příspěvek je 50,- Kč, proto je organizace ráda,
za každý finanční příspěvek. Ze získaných peněz potom rozšiřuje své služby. K dlouhodobě
nemocným lidem přicházejí důvěrníci s dárky, posílá se jim blahopřání k narozeninám,
nezapomíná se na dárky nejen pro nejstarší členy, ale také pro zdravotně postižené děti.
Největším problémem bylo získat pro činnost ZOZP dostatečně velkou místnost, kam
by se svolávala Výroční členská schůze, jelikož návštěvy na ni jsou vždy četná.
ZOZP spolupracuje také s Domovem pro seniory v Mnichově. Ke dni matek byly
ženám předány drobné dárky, které vyrobily děti z Vrbenského Klubíčka. Členové jsou zváni
také na pořádané akce Domu pro seniory, spolupráce mezi těmito institucemi se daří.
V květnu se zúčastnila dvě družstva na soutěžích Okresního dne zdravotně
postižených, který se konal v Lichnově.
Pro členy ZOZP byli uspořádány také čtyři zájezdy.

Centrum sociálních služeb
Město Vrbno pod Pradědem v rámci projektu „Dopracování a aktualizace komunitního
plánu Mikroregionu Vrbensko“ zřídilo centrum sociálních služeb, které nabízí tyto služby:
Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav Piňos (privátní psycholog), Právní poradna –
Mgr. Renáta Jančová (specializace na obchodní, finanční právo a civilní právo), Sociální
poradna – Bc. Magdalena Horáková (Centrum pro zdravotně postižené Bruntál) a
Ing. Aleš Šupina. Psychologické, právní a sociální poradenství probíhalo od února do
prosince 2008 na Městském úřadě ve Vrbně pod Pradědem, Nádražní 389, kancelář č. 104.
Všechny služby jsou zdarma.
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9 POČASÍ, KLIMATICKÉ ZMĚNY
V roce 2008 nebyly žádné extrémní výkyvy teplot, snad jen v lednu se přehnala
vichřice, průměrná teplota za leden byla v porovnání s jinými roky o něco vyšší, činila 1,5 °C,
pouze rok 2007 byl ještě teplejší.
Letní teploty byly nadprůměrně vysoké. Červen měl 17 dní, kdy teplota vystoupila
nad 25°C a z toho 3 dny s teplotou nad 30°C, v červenci to bylo 16 dní a z toho 5 s teplotou
nad 30°C.
První sníh napadl koncem listopadu, ale ten zase rychle roztál, přesto byly Vánoce
na sněhu.
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10 RŮZNÉ
Nová vlajka Města Vrbno pod Pradědem
Město Vrbno pod Pradědem má svou vlajku. Občané měli v průběhu roku 2007
možnost vyjádřit se k návrhům vlajek, které pro město vytvořil pan Jan Tejkal. Vybrána byla
vlajka, která se skládá z pěti pruhů. Tři modré pruhy korespondují s barvou znakového štítu a
nově vyjadřují také polohu obce nad soutokem trojí Opavy. Oranžový pruh zastupuje
znakovou figuru lišky. Zlatý pruh přestavuje znakové zlaté břevno a připomíná „zlaté časy“.
Návrh byl schválen zastupitelstvem města a v září letošního roku pak Podvýborem
pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Soustava tří rybníčků, tzv. biocentrum
Pro zlepšení rekreačních možností byla v pátek 30. května otevřena soustava tří
rybníčků, takzvané biocentrum. Dle slov starostky, byla smyslem akce úprava území
za místní sklárnou po povodních z roku 1997, voda tam tehdy spláchla zahradní kolonii
i garáže a lidé si z tohoto místa udělali skládku odpadů. Místo se třemi rybníčky má posloužit
také retenci vod v případě neočekávané povodně. O vodní plochu i zeleň by se v budoucnu
měli starat místní rybáři, na oplátku jim budou rybníky poskytnuty k výchově mladých
rybářů. Ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie přišlo 12,7 milionů korun. Zbytek ve výši
3,3 milionů dodalo ze svého rozpočtu Vrbno pod Pradědem.
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5. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska: Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy, šéfredaktor:
Naděžda Trzaskalíková. Vrbno pod Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, 2008Vychází měsíčně
6. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz
7. Zpráva o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2008, vypracoval Ing. Zdeněk Jarmar
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Kapitola 5 – Zemědělství, průmysl a obchod
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Kapitola 6 – Veřejný život v obci
1. Výroční zpráva Spolku přátelé Vrbenska, rok 2008, vypracoval Karel Michalus
2. Podklady z jednotlivých spolků za rok 2008
3. Výroční zpráva SDH města Vrbno pod Pradědem, rok 2008, vypracoval Ondřej
Chalupa
4. Podklady Policie ČR od Kpt. Bc. Miroslava Doležela
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a.s, 2008-. Vychází od pondělí do soboty. Online verze:
http://www.bruntalskydenik.cz
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10. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska: Zpravodaj obcí v údolí řeky Opavy, šéfredaktor:
Naděžda Trzaskalíková. Vrbno pod Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, 2008Vychází měsíčně
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Kapitola 8 – Sociální a zdravotní záležitosti
1. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2008, vypracoval Ing. Miroslav Adámek
[online]. Dostupná na www: http://www.vrbnopp.cz/cs/standard-isvs/8-1-seznamhlavnich-dokumentu.html
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Naděžda Trzaskalíková. Vrbno pod Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, 2008Vychází měsíčně

10.2 Životopis kronikáře
Jmenuji se Helena Rybárová a pro práci kronikářky jsem se rozhodla především proto,
že mě vždy zajímalo, co se dělo a děje ve městě, ve kterém jsem vyrůstala a žijí dodnes.
Narodila jsem se 12. 10. 1983 v Bruntále, mé rodné příjmení bylo Hackenbergová. Oba mí
rodiče pracovali ve sklárnách ve Vrbně pod Pradědem. Dá se říci, že mě vychoval především
otec, jelikož matka zemřela, když mi bylo čtrnáct let. Mám jednoho sourozence, mladší
sestru. V létě roku 2008 jsem se vdala.
Základní školu jsem navštěvovala ve Vrbně pod Pradědem. Po ukončení jsem
studovala na Jazykovém gymnáziu ve Šternberku. Jak sám název školy napovídá, učení bylo
zaměřeno především na živé jazyky. Mým hlavním jazykem byla němčina, ve které jsme měli
některé předměty vyučovány. Po vykonání maturitní zkoušky jsem se rozhodovala, kam jít
dál. Věděla jsem, že němčinou se již zabývat hlouběji nechci. Jelikož gymnázium bylo
zaměřeno především humanitně, volila jsem také podle toho další studium. Volba padla na
Slezskou univerzitu v Opavě, obor Informační studia a knihovnictví. Literaturu a knihy
všeobecně jsem měla vždy ráda (zbožňuji vůni nově zakoupené knihy), a proto jsem si uměla
představit svůj další život jako budoucí knihovnice. Během studia jsem zjistila, že obor
Informační studia a knihovnictví se nezaměřuje na literaturu, ale především se orientuje na
možnosti hledání informací nejen v knihách, ale především v dostupných elektronických
zdrojích. Hlavní důraz byl kladen na práci s počítačem. Školu jsem ukončila v červnu 2009
státní závěrečnou zkouškou a získáním titulu Mgr.
Po uvolnění místa v knihovně jsem nastoupila na dětské oddělení, kde pracuji dodnes.
Mým cílem je skloubit práci v knihovně, kde mám přístup k mnoha zajímavým zdrojům,
s prácí kronikářky.
Upraveno dne: 31. 5. 2010
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 Statistka obyvatel podle Českého statistického úřadu
 Přidělené dotace jednotlivým žadatelům
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 Program letních vrbenských slavností
 Program letního kina
 Vrbno vyhlídka Praděd2008
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