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1 UDÁLOSTI ROKU 2015 
Rok 2015 lze označit jako výrazně temnější a pochmurnější než roky předcházející. Nesl se 

především ve znamení migrace, uprchlíků a ve stínu černých vlajek islamistů, také došlo  

k zapojení Ruska do konfliktu v Sýrii.  

1.1 Letem světem 

V únoru rozpoutal Islámský stát novou vlnu násilí. Zabíjení rukojmích povýšil  

na propracovanou propagandu, kterou prezentoval na profesionálně zpracovaném videu  

s upálením zajatého jordánského pilota Maáze Kasásby. Budování kultu násilí začalo zakrývat 

prosazování islámského učení. Video však poukázalo i na mnohem závažnější změnu 

Islámského státu. Z neorganizované skupiny se stala dobře fungující organizace, schopná  

ve své vlastní zvrácené formě simulovat fungování klasického státu. S úřady, výběrem daní  

i mediálním sektorem, který do řad džihádistů láká tisíce bojovníků z celého světa.  

Za mnohými teroristickými útoky stojí lidé ze Západu, kteří podlehli islamistické ideologii. 

Začátek léta v Evropě otevřel téma, které na dlouho ovládlo novinové titulky. Po moři 

připlouvaly tisíce člunů s migranty, stovky lidí ve vlnách umíraly. Nápor přistěhovalců 

otestoval, jak si Evropa vede v krizových situacích. A výsledky nebyly uspokojivé. Tři tisíce 

běženců, které v červnu obývaly Calais, město ležící ve Francii, byly ovšem jen začátkem 

hlavní fáze migrační krize. Řecké ostrovy Kos a Lesbos se před očima turistů začaly měnit  

z malebných letovisek na uprchlické tábory. Přes Egejské moře denně přeplouvaly tisíce 

mužů, žen i dětí z Blízkého východu a bezradné úřady je „odklízely“ všude, kam se dalo -  

na tribuny stadionů i do útrob zaoceánských lodí, které je pak odvážely na pevninu.  

Cesta přes Itálii se kvůli kontrolám ve vlacích i autobusech poněkud zadrhla, překvapení 

migranti uvízli pod Alpami. Naopak Řekové na jakékoli kontroly a registraci žadatelů o azyl 

rezignovali a nechali migranty procházet dál do Evropy - hlavně do Německa, kam jich 

během roku dorazil milion. Propracovaná evropská azylová pravidla v čele s takzvaným 

Dublinem, který zodpovědné státy nezvládaly dodržovat, se pod náporem běženců postupně 

zhroutila jako domino. Evropská unie zahájila nekonečnou sérii summitů o povinných 

kvótách, které odhalily její nepružnost - než úředníci rozkreslili a státníci projednali rozdělení, 

přicházely další masy migrantů. Německá kancléřka Angela Merkelová neztrácela 

optimismus. Zatímco se školní tělocvičny napříč zemí během letních prázdnin měnily  

v provizorní ubytovny, nepřestávala opakovat, že válečné uprchlíky - zejména ty ze Sýrie - je 

třeba přijmout. 

Uprchlíci brázdili Evropu na kole, pěšky či vlakem. Řecko, Makedonie, Srbsko, Maďarsko, 

Rakousko a vysněné Německo. Tak vypadala dlouhé měsíce takzvaná Balkánská cesta.  

V půlce září se však situace změnila. Maďarská vláda už uprchlíky nechtěla dál pouštět  

a varovala, že učiní opatření proti jejich vstupu na území Maďarska. Od varování nebylo 

daleko k činům a v pondělí 14. září utěsnila armáda hranice. Běženci se začali hromadit  

u plotu na hraničním přechodu Horgoš-Röszke s příšernými podmínkami. Chyběly základní 
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potřeby, organizace tábora, oblečení a především jídlo, které maďarská vláda zakázala 

dobrovolníkům vozit přes hranice. Trvalo dva dny, než rozčilení uprchlíci zaútočili na plot. 

Proti davu, ve kterém byly těhotné ženy i děti, nasadili Maďaři obratem armádu, vodní děla  

a obušky. Policisté byli nevybíraví a rány dopadaly nejen na uprchlíky, ale i na dobrovolníky  

či zahraniční reportéry. Maďarský přístup odsoudila řada států i generální tajemník OSN  

Pan Ki-mun. 

Společnost Microsoft se zapsala do historie osobních počítačů jako žádná jiná a svým 

podílem operačních systémů Windows se stále drží na špičce. Proto je každé uvedení nové 

verze Windows bedlivě sledováno jako důležitá událost. Letošní start systému Windows 10 

byl zajímavý i z dalšího důvodu: zdá se, že Microsoft pod novým vedením Satya Nadelly mění 

některé zásadní prvky své obchodní filosofie. Upgrade na novou verzi je - poprvé - zpočátku 

bezplatný. Uživatelé Windows 7 a 8 mají jeden rok na stažení a instalaci.  

Poprvé v historii se lidský výtvor přiblížil ke vzdálené planetce Pluto. Signál z Pluta putuje  

na Zemi čtyři a půl hodiny. Poprvé v historii lidé na takovou vzdálenost stroj řídili a upravili 

jeho dráhu. Díky průletu New Horizons ví lidstvo nejen to, jak povrch Pluta vypadá, ale také 

že má těleso modrou oblohu.  

Německý koncern Volkswagen, do kterého patří i Škoda Auto, byl obviněn, že u vozů  

s populárními naftovými motory TDI instaloval software umožňující při testování emisí 

skrývat vysoce nadlimitní hodnoty toxických oxidů dusíku. Celou kauzu německý koncern, 

aspirující na pozici největšího výrobce aut světa, nešikovnou komunikací rozšířil na celý svět 

a odstartoval globální diskuzi o nastavení limitů emisí. 

Opakované parlamentní volby ovládla strana prezidenta Erdogana. Jeho partaj drtivě vyhrála 

a pohodlně získala parlamentní většinu. Muž, který Turecku vládne už dvanáct let, ihned po 

volbách ještě přitvrdil represe proti opozičním novinářům a začal opět volat po zavedení 

prezidentského systému, který by posílil jeho pravomoci. Západ zatím autoritativní choutky 

novodobého sultána tiše toleruje, protože potřebuje jeho pomoc při zvládání migrační vlny  

a v boji s Islámským státem. Světová média ho však už otevřeně srovnávají  

s Vladimirem Putinem. 

Francie v pátek 13. listopadu zažila nejhorší masakr ve své novodobé historii. V klubu 

Bataclan a na dalších místech zemřelo 130 lidí, více než 350 dalších si odneslo zranění  

a psychické následky. Prezident François Hollande, jenž byl i s fanoušky fotbalu také  

v ohrožení, to označil za akt války. K útokům se brzy přihlásili islamisté a svůj hrůzný čin 

doprovodili pohrůžkou, že Francie nebude žít v míru, dokud bude pokračovat v leteckých 

úderech. Spletli se, intenzita náletů na pozice IS se naopak výrazně zvýšila. 

Už na konci listopadu avizovala Světová meteorologická organizace (WMO), že letošní rok 

bude patřit k nejteplejším v historii měření. Průměrná teplota zemského povrchu byla 
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přibližně o 0,7 stupně Celsia vyšší než v letech 1961 až 1990. Zvyšování teploty zemského 

povrchu bylo hlavním tématem klimatické konference, která probíhala do 12. prosince  

v Paříži. Po dvou týdnech usilovných jednání se 196 státům podařilo dosáhnout dohody, 

která zajistí, že globální oteplování se v tomto století udrží kolem hranice 1,5 stupně Celsia. 

Zásadní je závazek na snižování emisí. Podpoří to obří investice v řádu stovek miliard dolarů, 

které dostanou mimo jiné rozvojové země na boj se změnou klimatu.  

 

1.2 Zprávy z “domova” 

Sněmovna v září roku 2014 schválila zrušení třicetikorunového poplatku u lékaře  

a v lékárnách za recept. V roce 2015 zůstala pouze devadesatikorunová platba  

za pohotovost. 

Sněmovna schválila vyšší daňovou slevu na druhé a další dítě. Nyní je možné na každé dítě 

odečíst z daní 13 404 korun ročně, tedy 1117 Kč měsíčně. Podle návrhu se má sleva na druhé 

dítě zvýšit o 200 korun měsíčně a na třetí o 300 Kč měsíčně. 

Současně s tím schválila i vrácení daňové slevy 24.840 korun ročně pracujícím a podnikajícím 

důchodcům, kteří si prací, podnikáním nebo pronájmem přivydělají ročně víc než 840 tisíc 

korun. Předloha také omezuje výdajové paušály živnostníků na dva miliony korun. Týká se to 

paušálů ve výši 60 i 80 %. Podnikatelé budou moci nadále uplatnit slevu na poplatníka, 

naopak jim nebude znovu zavedena sleva na manželku a děti. 

V únoru se mezi hlavní zprávy dostala i tragická událost z Uherského Brodu. Třiašedesátiletý 

Zdeněk Kovář zastřelil v místní hospodě osm lidí. Při kritizovaném zásahu policie zemřel i sám 

útočník, který spáchal sebevraždu. Incident vzbudil vášnivou debatu nad zpřísněním zákonů 

ohledně držení střelných zbraní. Střelec totiž byl držitelem platného zbrojního průkazu a obě 

použité zbraně vlastnil legálně. 

S návrhem na zpřísnění zákonů na podzim přišla i česká vláda. Navrhuje například zkrátit 

platnost zbrojních průkazů na pět let, rozšířit by se mělo také oprávnění policie  

v odůvodněných případech zadržet zbraň a střelivo. 

V dubnu zemřel expremiér Stanislav Gross (*30. října 1969, Praha - ✞16. dubna 2015, 

Praha). Gross vstoupil do politiky, přesněji řečeno do ČSSD v roce 1989 krátce po svých 

dvacátých narozeninách a od té doby postupně stoupal po stranickém žebříčku. Do vyšších 

pater politiky se absolvent dopravní průmyslovky (a později pražských a posléze i plzeňských 

práv) vyšvihl v roce 1992, kdy se stal poslancem. V řadách poslanců pak zůstal až do září 

2004.  

V průběhu své politické kariéry pak stačil být místopředsedou Sněmovny, místopředsedou  

a posléze i předsedou ČSSD, ministrem vnitra a nakonec i premiérem. Tečku za Grossovou 

politickou kariérou v roce 2004 učinil kolotoč výmluv a lží týkajících se financování jeho bytu. 

Gross se poté z politiky stáhl a začal se věnovat advokacii. Dohady o tom, jak se vlastně 

choval v politice, ale ani pak neskončily. Především kvůli jeho zázračnému zbohatnutí  
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při obchodu s akciemi Moravia Energo a následnému nakupování dalších nemovitostí. 

Zemřel ve věku 45 let na amyotrofickou laterální sklerózu, která postupně paralyzovala celé 

tělo. 

V dubnu se kolem kouče Vladimíra Růžičky rozjela velká aféra. Údajně měl přijmout 

půlmilionový úplatek od podnikatele Miroslava Palaščáka za to, že jeho syn dostane šanci  

ve velkém hokeji. Po světovém šampionátu, kdy se ozvali další rodiče, Růžička odstoupil, nyní 

trénuje Chomutov. 

Bývalý poslanec, hejtman a ještě dříve sociálnědemokratický ministr zdravotnictví David Rath 

byl za korupci při zadávání veřejných zakázek nepravomocně odsouzen k osmi a půl rokům 

nepodmíněně. Rozsudek si poslechnout nepřišel, místo toho vzkázal, že se raději bude 

věnovat svým pacientům v Hostivici.  

České ekonomice se v roce 2014 po dlouhé době nevídaně dařilo. Růst hospodářství 

překvapil i mnohé analytiky a Česko se zařadilo mezi evropské šampiony. První optimistická 

čísla se sice začala objevovat už v pololetí, teprve v srpnu však statistici potvrdili, že Česko je 

v růstu ekonomiky na špici celé EU. Spíše než růst HDP však obyvatele Česka zajímají 

praktické dopady na jejich peněženky. V srpnu vrcholily sezonní práce, kdy nezaměstnanost 

obvykle klesá na své roční minimum. Míra nezaměstnanosti tak dosáhla 6,2 %. Letos se však 

pokles nezastavil ani v létě a počet lidí bez práce prudce klesal až na listopadových 431 tisíc, 

což představuje 5,9 %. Pro srovnání: nižší už je z celé EU jen v Německu a například  

na Slovensku je téměř dvojnásobná. Úspěšné firmy tak musely kvůli poloprázdným úřadům 

práce začít nabízet víc peněz. A na číslech to začalo být vidět. Průměrná mzda poprvé 

překonala 26 tisíc korun a 4% růst platů byl tak největší od roku 2009.  

 

1.3 Události ze sportu 

Rok 2015 sice nebyl olympijský a nezažil velký fotbalový turnaj, ale i přesto byl na sportovní 

události bohatý.  

 Ester Ledecká se stala koncem ledna světovou šampionkou. V rakouském Lachtalu 

kralovala paralelnímu slalomu na snowboardu. „Zlatá medaile z mistrovství světa byl 

jeden z mých největších snů,“ řekla Ledecká, která si jej splnila v pouhých 19 letech.  

 V únoru se završil příběh vzestupů a pádů slalomářky Šárky Strachové, která se 

dokázala vrátit po operaci nezhoubného nádoru zpět na stupně vítězů - v americkém 

Beaver Creeku na mistrovství světa získala bronz. 

 Ondřej Bank dobyl třetí místo ze superkombinace při Světovém poháru v rakouském 

Kitzbühelu.  

 Běžec na lyžích Lukáš Bauer doběhl na klasické padesátce ve Falunu druhý. 

 Martina Sáblíková srazila po třech letech čekání Wüstovou z trůnu královny trojky  

(3 000 m dlouhá trať) a vzala si ho zpět. Posedmé v řadě byla světovou šampiónkou 
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na 5000 metrů, což nikdo před ní nedokázal. O měsíc později se v Calgary stala 

mistryní světa ve víceboji. A Světový pohár na dlouhých tratích pozdvihla nad hlavu 

už podeváté v řadě, ani to nemá v historii obdoby. V září se v americkém Richmondu 

kvalifikovala do olympijské časovky cyklistů na hrách v Riu. 

 Čeští biatlonisté zahájili světový šampionát famózně. Ve smíšené štafetě získali zlato. 

Na samém konci březnového šampionátu napočítají čtyři medaile. Kontiolahti 2015 

se stává nejúspěšnějším mistrovstvím světa v historii českého biatlonu. 

 V květnu 2015 se konalo mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě. Češi na 

turnaji nehráli špatně, dokonce překonali brány čtvrtfinále, ale bohužel v boji  

o medaile nedokázali střelit jediný gól. 

 Račice hostily evropský šampionát v rychlostní kanoistice: Fuksa získal titul  

na 500 metrů, zlatý byl i čtyřkajak na kilometru; deblkajakáři Havel se Štěrbou měli 

bronz. 

 V červnu ve věku 84 let zemřel Josef Masopust, první český majitel Zlatého míče. 

 Třicetiletý cyklista Zdeněk Štybar se díky vítězství v šesté etapě Tour de France v Le 

Havru stal teprve druhým českým cyklistou po Jánu Svoradovi, který dokázal na Staré 

dámě vyhrát etapu. Štybar kromě vítězství na Tour přidal v roce 2015 i triumf  

na klasice Strade-Bianche, druhý dojel na Paříž-Roubaix, pátý na závodě  

Kolem Británie. 

 Zuzana Hejnová ve finále 400 metrů překážek na atletickém mistrovství světa  

v Pekingu doběhla cílem v čase 53,50 sekund. Nikdo neměl rychlejší! Její zlato bylo  

z českého pohledu hlavní srpnovou sportovní událostí. 

 Ještě nikdy se v historii samostatné České republiky nestalo, že by fotbalová 

reprezentace nepostoupila na evropský šampionát. 

 Na zářijovém basketbalovém mistrovství Evropy předvedli čeští basketbalisté nejlepší 

výkony v historii samostatné země. Zvládli duel o 7. místo a zajistili si pozici  

v olympijské kvalifikaci o hry v Riu. 

 Atletický seriál Diamantové ligy ovládla v kategorii na 400 metrů překážek  

Zuzana Hejnová, oštěpařkám zase celkově vévodila Barbora Špotáková. 

 Mistrovství světa ve vodním slalomu přineslo české úspěchy: kajakář Jiří Prskavec 

dobyl zlato, kajakářka Kateřina Kudějová rovněž a kanoistka Kateřina Hošková měla 

stříbro. Skifař Ondřej Synek se stal počtvrté mistrem světa, Miroslava Knapková 

získala stříbro. 

 Biker Ondřej Cink vydřel na trati mistrovství světa v Andoře bronz. 

 České tenistky opět získaly Fed Cup. Rozhodující bod získaly Karolína Plíšková  

s Barborou Strýcovou ve čtyřhře. 

 Anketě Sportovec roku kralovala atletka Zuzana Hejnová, druhá skončila 

rychlobruslařka Martina Sáblíková. 
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1.4 Počasí 

 Na velikonoce (30. 3. - 6. 4.) sněžilo a bylo poměrně chladno. 

 V Moravskoslezském kraji byly ve čtvrtek 16. 4. 2015 na několika místech naměřeny 

teplotní rekordy. V našem městě byla nejvyšší teplota naměřená ve středu  

15. 4. 2015 kolem 13 hodiny, a to 20,6 stupňů Celsia. V pátek se prudce ochladilo  

a teploty padly k 13 stupňům Celsia.  

 Ve středu 8. července 2015 nad ránem prošla městem s přechodem studené fronty 

silná bouřka doprovázená silným větrem a způsobila značné škody na stromech  

na plochách veřejné zeleně, na městském hřbitově, u kostela i v soukromých 

zahrádkách. Brzy ráno zasahovali hasiči na státní silnici mezi Vrbnem a rozcestím  

na Karlovice, kde strom spadl na vozovku, na ulici Zlatohorské i na dalších místech. 

Hasiči museli odstranit také rozčísnutou lípu srdčitou při výjezdové stanici 

Zdravotnické záchranné služby. (Foto: Odstraňování rozčísnuté lípy) 

 Český hydrometeorologický ústav vydal ve středu 12. srpna 2015 upřesnění výstrahy 

na vysoké nebezpečí požárů a velmi vysoké teploty, a to pro celou ČR. Až do soboty 

15. srpna pokračovala na celém území naší země vlna veder a sucha. V tomto období 

se vyskytovaly velmi vysoké teploty, tropická vedra překračovala 35 stupňů Celsia,  

v pátek atakovala 38 stupňů.  

 Léto roku 2015 se vyznačovalo extrémně horkými a suchými prázdninami, na mnoha 

místech padaly teplotní rekordy.  

 Český hydrometeorologický ústav vydal ve středu 9. prosince 2015 výstrahu  

před náledím. Přes území ČR postupovala studená fronta.  

 O teplotně nadprůměrném prosinci svědčí rekordy, které padaly 23. prosince.  

V pražském Klementinu bylo 12,9 stupně Celsia. Padl tak rekord z roku 1795, kdy bylo 

12,4 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v Osoblaze na Bruntálsku, kde teploměry ukázaly 

15,1 stupňů Celsia. V Javorníku na Jesenicku naměřili 14,5 stupně, ve Zlatých Horách 

14,4 stupně a v Albrechticích na Bruntálsku 14,1 stupně. Meteostanice při ZŠ Vrbno 

naměřila 13,2 °C.   

 Na Štědrý den bylo oblačno až zataženo, místy mlhy, ojediněle mrholení. Odpoledne 

místy polojasno.  

 Po 38 letech se na noční obloze ukázal zvláštní jev: štědrovečerní úplněk. Den, kdy 

byla během dne narození Krista osvícena přesně polovina naší jediné družice, nastal 

naposledy v roce 1977. Úplněk zaujal lidi během svátečního večera po celém světě. 

 Teplo bylo ještě 26. prosince, kdy meteorologové naměřili v Osoblaze na Bruntálsku 

15,6 °C, ve Městě Albrechticích bylo 14,7 stupně a v Krnově 13,9 stupně. 

 Od 28. 12. se začalo průběžně ochlazovat, teplotní rozdíl mezi Štědrým dnem  

a Silvestrem byl až 10 °C. První sníh začal padat přesně 1. 1. 2016. 
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2 ŽIVOT LIDÍ, POHYB OBYVATEL, SOCIÁLNÍ POMĚRY A 

SLUŽBY, INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 
Vrsan se stával už jen částí historie města. Demolice objektů bývalé továrny pokročila. Stavby 
včetně komína byly srovnány se zemí. V budoucnu by na tomto místě mělo vzniknout zázemí 
pro návštěvníky sportovního areálu Pod Vysokou horou - Ski Arény Vrbno. (Foto: Demolice 
Vrsanu). 

V lednu oslovilo město občany i návštěvníky města k vyjádření názoru, jak by mělo vypadat 
prostranství kolem okružní křižovatky a v proluce k Penny marketu. V termínu přišlo  
na radnici deset návrhů a v úterý 17. března 2015 nad nimi zasedla pracovní skupina.  
Z ankety vyplynulo, že lidé si přejí v místě více květin, laviček, veřejná WC, někteří navrhují fit 
prvky vhodné i pro seniory, prostor pro hru dětí, ale i prodejnu čerstvých ryb. Nadčasový 
návrh, který splní část takových přání a přináší i další skvělé možnosti, představil pan Dušan 
Zapalač. Pracovní skupina se shodla, že město potřebuje přirozené centrum plnící více rolí. 
Přizve proto ke spolupráci architektku, možná osloví i některou z vysokých škol. (Webové 
stránky města).   

V osmipatrovém bytovém domě na Družstevní ulici ve Vrbně pod Pradědem začalo v bytu 
2+1 ve druhém patře hořet. Požár bohužel usmrtil třiačtyřicetiletého majitele. Při tragické 
události, která vypukla v úterý 31. března 2015 ve 21.40 hodin, záchranáři ošetřovali také 
další čtyři osoby. Samotným požárem byla postižena čtyřicetiletá žena, u které záchranáři 
zjistili lehké nadýchání zplodinami hoření. Dalším třem lidem musela být poskytnuta lékařská 
péče záchranářů pro interní obtíže či akutní stresovou reakci. Nikdo z nich však neutrpěl  
při požáru zranění. Všichni čtyři pacienti byli ošetřeni posádkami záchranné služby na místě, 
jejich stav nevyžadoval transport ani další léčbu ve zdravotnickém zařízení. Požár způsobil 
škodu okolo čtvrt milionu korun. (STA, webové stránky města + foto: Požár v „osmipatráku“ 
na ulici Družstevní). 

Česká televize svým divákům v neděli 12. dubna 2015 představila mistry skláře ze Sklářské 
huti TOMI Romana Míčka a Vladimíra Tomčíka. Kameraman Petr Rousek s redaktorkou Jitkou 
Štěpánkovou dokázali představit lidský fortel, zaujetí pro řemeslo i lásku ke sklu. 
Prezident republiky Miloš Zeman pobýval v západní části Jeseníků, navštívil mimo jiné město 
Jeseník a při setkání s občany převzal dar města Jeseníku - pořízený právě ve sklářské huti 
TOMI Vrbno pod Pradědem. Vrbenská sklárna je pro své foukané lesní sklo držitelem 
čestného certifikátu JESENÍKY originální produkt. (Webové stránky města; foto: Dar města 
Jeseník panu prezidentovi). 

 Vrbno pod Pradědem se připojilo v sobotu 18. dubna 2015 do dobrovolnické akce  
Ukliďme Česko. Jedná se o činnost, která se ujala ve více než stovce zemí podle modelu Let´s 
Do It! Smysl spočívá v úklidu co největšího počtu černých skládek a nepořádku kolem nás. 
Před samotnou akcí pozvalo město zástupce spolků a sdružení do přístavby radnice, aby 
mohly být vzneseny požadavky na počet pracovních rukavic, nářadí, pytle atd. Sraz byl v 9:30 
hod. u radnice, u kostela sv. Michaela, před Mateřskou školou Ve Svahu, u kotelny 
Družstevní, u obchodu v Železné a v parku U Mnicha v Mnichově. Navzdory velmi studenému  
a sychravému počasí se vydalo sbírat odpadky a likvidovat černé skládky několik skupin lidí 
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včetně pracovníků městského úřadu. Některé skupiny uklízely ještě v týdnu před sobotou, 
další se přidaly, jakmile nastalo teplejší počasí. Po poledni se všichni sešli v Mnichově,  
a protože byla zima, namísto opékání špekáčků u táboráku bylo posezení v hospůdce,  
kde se uzeniny opekly v kuchyni. Z akce vyplynulo, že nejvíce nepořádku dělají jednoznačně 
kuřáci s nedopalky i odhozenými krabičkami, dále se vysbíraly hromady papírů od bonbonů  
i sušenek či čokolád, zabalené svačiny, PET láhve, ale našly se i jiné odpadky, například 
trenýrky. (Webové stránky města). 

Tři desítky zaměstnanců vrbenské provozovny Jelínek-Trading se staly patronem 
desetiměsíční Verunky Charvátové ze Zlatých Hor, která se narodila s nemocí motýlích křídel. 
Občané z regionu pro ni začali spontánně sbírat víčka od Pet lahví a svážet je domů  
k Charvátovým. Ti je v minulých dnech dovezli do vrbenské výkupny. V první várce se jich 
nakupilo 600 kg! Za jeden kilogram jim podle platného ceníku náleží odměna sedm korun, 
rodina ale dostává 12 korun. Lidé z firmy Jelínek-Trading, kteří vyrábějí kompostéry  
a kompostovací sila, totiž víčka pro Verunku drtí nad rámec svých pracovních povinností  
a odměnu věnují nemocnému děvčátku. Jeho maminka Lucie za získané finanční prostředky 
nakoupí mastičky, jehly a další pomůcky, které neproplácí zdravotní pojišťovna. Občané  
z Vrbna a okolí mohli víčka pro Verunku odevzdat přímo ve vrátnici areálu Husqvarna 
Manufacturing CZ v Jesenické ulici. Zaměstnanci Jelínek-Trading zde umístili speciální nádobu 
– jeden zahradní kompostér, do kterého se vejde až 60 kilogramů vršků z petek. (Webové 
stránky města).  

Obyvatelka města a milovnice hor Helena Rusková vydala vlastním nákladem knihu: Křížem 
krážem Českou republikou aneb Turistika po šedesátce. Kniha, plná fotografií, je souborem 
191 článků, autorkou publikovaných v pátečních vydáních Bruntálského a Krnovského deníku 
v letech 2007 – 2015. Má dva díly a byla vydána v počtu 30 ks.    

V srpnu 2015 se ve městě v jednom bytě stala vražda. Ivan Hudec, značně posilněný 
alkoholem, brutálně napadl svého známého, který na následky zranění zemřel na chodbě 
domu. Incident řešila policie. Trestní senát poslal v dubnu 2016 Ivana Hudce na 15, 5 roků  
za mříže, do věznice se zvýšenou ostrahou. Verdikt nebyl ještě pravomocný, žalovaný se 
odvolal a obhájce si ponechal lhůtu na odvolání. (STA, Deník, MF Dnes, Novinky.cz).  

Na louce v místní části Mnichov ve čtvrtek 29. října 2015 dopoledne nouzově přistál 
třiapadesátiletý pilot s větroněm, který vzlétl z letiště v Krnově. Ten se příliš brzy, v menší 
výšce odpojil od vlečného lana a nepodařilo se mu vystoupat výše na vzestupném proudu. 
Proto se pilot rozhodl pro nouzové přistání. To podle informací komisařky  
por. Bc. Pavly Jirouškové z bruntálské policie probíhalo bez problémů do doby, než se pilot 
pokusil při konečném doběhu zabránit stočení větroně z kopce a položil křídla na zem.  
Levé křídlo se odrazilo od terénu. Při kolizi byl poškozen trup letadla a ocasní ovládací 
plocha. Předběžná škoda je odhadnuta na 300 tisíc, naštěstí muž vyvázl bez zranění.  
Případ vyšetřovali policisté a rovněž pracovníci Ústavu pro odborné zjišťování leteckých 
nehod. (Webové stránky města, policie ČR) 

Vrbno pod Pradědem vystoupalo na samou špici soutěže v kategorii obcí a měst s dva a půl 
až patnácti tisíci obyvateli ve třídění odpadů O keramickou popelnici. Po pátém a šestém 
místě z minulých let  patří letos městu prvenství. Keramickou popelnici (na snímku)  
i certifikát na finanční odměnu padesát tisíc korun převzaly ve čtvrtek 26. listopadu 2015  
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v Ostravě z rukou představitelů Moravskoslezského kraje a společnosti EKO-KOM, a. s., 
vrbenské místostarostky Květa Kubíčková a Ing. Pavla Müllerová. (Webové stránky města) 

Členové moto klubu Tuareg z Vrbna pod Pradědem vytvořili kalendář na rok 2016, jehož 
prodejem chtěli podpořit handicapovaného Dominika Svobodu z Železné. Kalendář fotil 
Jaroslav Janči mladší. Modelkami byly Vrbeňanky, které zapózovaly na historických 
motorkách v prostoru bývalého Dřevokombinátu. Kalendář byl v prodeji na čerpací stanici 
OIL TEAM, a.s., v prodejnách v centru města a prostřednictvím webu klubu Tuareg. 

V sobotu 12. prosince 2015 se na třech místech - v Mnichově, Železné i centru města - mohli 
občané setkat s odborníky, kteří navrhují pro Vrbno pod Pradědem úpravy veřejných ploch,  
a přijít s nápady, co by se jim líbilo. Zájem nebyl veliký.  

 

2.1 Statistika obyvatel 

 Prvním občánkem roku 2015 byla Eliška Vlčková, která se narodila 6. ledna 2015. 

Posledním letošním občánkem narozeným 28. prosince 2015 byla Veronika 

Vedralová.  

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

následovala ji paní Anežka Juříková, narozená 21. srpna 1921. 

 Z mužů byl nejstarším obyvatelem pan Květoslav Čech, narozen 1. září 1922,  

a následoval ho pan Oldřich Honek, narozen 6. prosince 1923. 

 V roce 2015 se uskutečnil 1 církevní sňatek.  

 V letošním roce proběhlo 2x vítání občánku, celkem se přivítalo 32 nově narozených 

dětí.  

 Počet obyvatel ve městě stále klesal. K 1. lednu 2015 mělo město a jeho části 5 499 

obyvatel, z toho 2 692 mužů a 2 807 žen. K 31. prosinci 2015 byl počet obyvatel  

5 391, z toho 2 657 mužů a 2 734 žen.   

 Věk nelze zjistit za rok 2015, ale k datu 21. 6. 2016 byla věková hranice o tomto 

počtu: 0-14 – 681 obyvatel; 15-64 – 3520 obyvatel; 65+ - 1148 obyvatel.  

Celkový počet obyvatel k datu 21. 6. 2016 je 5349. 

(Zdroj: Matrika města Vrbna pod Pradědem - Bc. Dagmar Podešvová) 
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K porovnání přikládám také čísla z Českého statistického úřadu, která jsou sice jiná,  

ale i podle těchto dat počet obyvatel ve městě klesá. 

Ro Stav 
1. 1. 

Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Stav  
31. 12. 

Rok 2011 5 561 53 45 95 94 5 570 

Rok 2012 5 570 35 66 86 104 5 521 

Rok 2013 5 521 66 64 99 120 5 502 

Rok 2014 5 502 45 65 57 148 5 391 

Rok 2015 5391 32 76 59 133 5 273 

(Zdroj: Český statistický úřad – Databáze demografických údajů za obce ČR) 
 
Sňatky, rozvody a potraty občanů s trvalým pobytem ve městě 
 

Počet sňatků Počet rozvodů Počet potratů 

Rok 2011 22 11 16 

Rok 2012 19 11 22 

Rok 2013 12 11 21 

Rok 2014 18 20 11 

Rok 2015 20 7 14 

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

 

2.2 Sociální poměry, služby a zařízení 

Od 1. do 15. ledna 2015 proběhla Tříkrálová sbírka a lidé měli znovu možnost se setkat  

s koledníky, kteří do domovů přinášeli Boží požehnání a zároveň měli možnost přispět 

finančním darem na podporu charitního díla a na humanitární pomoc. 

Město Vrbno pod Pradědem v rámci projektu s názvem „Dopracování a aktualizace 

komunitního plánu Mikroregionu Vrbensko“ zřídilo Centrum sociálních služeb, které nabízelo 

tyto služby: Psychologické poradenství – Mgr. Miroslav Piňos, právní poradenství -  

JUDr. Miroslava Virágová, Sociální poradenství – Ing. Aleš Šupina, Mobilní úřadovna VZP  

a finanční poradenství Help-in Bruntál. Tyto služby byly poskytovány v příslušných termínech 

zdarma na Městském úřadě. 
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OPEN HOUSE o.p.s. - služby pro drogově závislé fungovaly ve městě od února 2013. Terénním 

sociálním pracovníkem (streetworker) ve Vrbně byl Jiří Vlček, který zde pracoval každou 

středu a lidé ho mohli potkávat s batůžkem na zádech. Základem jeho práce bylo vyhledávat 

a kontaktovat lidi, kteří užívali návykové nelegální drogy. Těmto lidem se pak dále věnovat, 

informovat je o rizicích užívání a snažit se je motivovat k abstinenci a k vedení méně 

problémového způsobu života. V případě zájmu těchto lidí nabízel pracovník návazné služby 

jako ubytování, služby psychologa, lékaře, terapeutické komunity, léčebny a podobně. 

 Nedílnou součástí této práce byla i výměna injekčního materiálů (klienti donesli použité 

injekční stříkačky a terénní pracovník jim za to vydal nové). Uživatelé byli motivováni k tomu, 

aby použité stříkačky neodhazovali na veřejných prostranstvích, ale nosili je právě terénnímu 

pracovníkovi. Tím se zároveň snižovalo riziko šíření nemoci mezi samotnými toxikomany,  

ale také se snižovalo riziko poranění použitou jehlou dětmi, psy či dospělými. Součástí této 

práce bylo také poradenství veřejnosti, kontakt s mladými lidmi, ohroženými návykovými 

látkami, přednášení a besedy na školách a společenských akcích.  

Asistenční, mediační a terapeutické centrum (AMT centrum) v Bruntále poskytovalo služby 

rodinám s dětmi, které se nacházely v období rozpadu či v obdobné tíživé situaci, která 

narušovala vztahy a fungování v rodině. Konkrétně poskytovalo tyto služby: základní 

poradenství, asistence u problematických předávání dětí, podporovaná setkání rodičů  

s dětmi, mediace a rodinné terapie. Služby byly poskytovány zdarma a nebylo potřeba žádné 

doporučení. V AMT centru pracovali sociální pracovníci a další odborníci, například 

psycholog, mediátor nebo rodinný terapeut. Pro zájemce o tyto služby byla každé první úterý 

v měsíci v prostorách Městského úřadu, vždy od 9:00-14:00 hodin, k dispozici asistentka AMT 

centra.  

Beseda na téma: Jak se bránit “šmejdům”, konaná 26. března 2015 ve Střeše, přilákala 

tentokrát jen 10 občanů. O případech oklamání starších lidí podomními prodejci či jiných 

praktikách hovořila komisařka por. Bc. Pavla Jiroušková, tisková mluvčí bruntálské policie.  

Občanské sdružení Diakonie Broumov pořádalo ve spolupráci s Místní skupinou Českého 

červeného kříže Vrbno p. P. tradiční jarní a podzimní Humanitární sbírku použitého textilu, 

obuvi, hraček, ložního prádla, domácích potřeb apod. Sbírka se uskutečnila v přístavbě MěÚ. 

Letos proběhlo celkem sedm turnusů příměstského tábora. Týdenní turnusy běžely  

od 7. července až do 21. srpna 2015, denně od 7:30 do 15:30 hodin. Stačilo vyplnit přihlášku, 

doložit ji lékařským potvrzením o schopnosti dítěte účastnit se příměstského tábora a pak 

přihlášku včas podat. Zájem rodičů o příměstský tábor pro jejich děti byl totiž opravdu velký 

a mnozí čekali, zda se místo v daném turnusu třeba neuvolní. Tábora se mohly zúčastnit děti 

ve věku od 7 do 15 let. Vedoucí tábora pro rok 2015 byla pověřena Kateřina Novotná. 

Cena jednoho týdenního turnusu pro děti s trvalým pobytem ve Vrbně pod Pradědem byla 

250 Kč, ostatní 500 Kč. Táborníci zažili dny s výlety, soutěžemi a různou další aktivitou.   
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Od září 2015 vždy druhý čtvrtek v měsíci fungovalo ve městě, na Městském úřadě, bezplatné 

poradenství zdravotně postiženým občanům a seniorům. Centrum pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje o.p.s. (CZP MSK), detašované pracoviště Bruntál, nabízelo pomoc 

při hledání možnosti řešení problému klienta, zajištění podpory při uplatnění osob  

se zdravotním postižením na trhu práce a v jiných zájmových a společenských oblastech, 

poskytnutí  poradenství týkající se dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné 

nouzi, příspěvku na péči a jiné informace.  

Strategický plán sociálního začleňování 2015 - 2018, na kterém se podíleli zástupci 

vzdělávacích, volnočasových institucí, nestátních neziskových organizací, místních 

podnikatelů a zaměstnavatelů, úřad práce, Policie České republiky, hasiči, poskytovatelé 

sociálních služeb, vedení města a významné organizace, schválilo Zastupitelstvo města Vrbna 

pod Pradědem dne 29. října 2015. (Příloha: Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 

2015 – 2018). 

V říjnu se ve Střeše konal Den sociálních služeb. Zájemce si zdarma mohl nechat vyšetřit 

krevní tlak, množství tuku v těle, cholesterol, cukr, BMI nebo hygienu rukou. Na akci se 

prezentovali poskytovatele sociálních služeb a sdružení, která působila v našem městě.  

 

2.3 Sociální zařízení působící ve městě  

Vrbenské klubíčko vzniklo kvůli poptávce ze strany rodičů dětí zdravotně a mentálně 

postižených. Klubíčko je na světě zhruba od roku 1994 a má velmi dobrou pověst a za sebou 

řadu aktivit. Hlavními aktivitami a cílem klubíčka ve Vrbně pod Pradědem jsou: 

 kontakt s dalšími rodinami 

 integrace dětí s postižením a zdravých 

 kreativní dílny, hry dětí, soutěže 

 besídky, společné oslavy narozenin 

 kompenzační pomůcky a hračky 

 čerstvé informace 

 besedy 

 společné výlety, integrované tábory 

 canisterapie (terapie s pejsky), hipoterapie (terapie s koňmi) 

Klubíčkáři, jak si členové říkají, se scházeli každý čtvrtek v odpoledních hodinách  
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou na ulici Husova 627.   

Centrum volného času - Klub Kotlík ve Vrbně pod Pradědem fungoval od roku 2006. Jeho 

cílem bylo snížení kriminality mládeže, výskytu sociálně patologických jevů a nevhodného 

trávení volného času dětí a mládeže. O to se snažili koordinátoři Honza Hromjak  

a Jaroslav Krůžela, kteří usilovali hlavně o kvalitní náplň volného času dětí a mládeže.  
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Věk klientů navštěvujících klub byl 7 až 18 let. Klubovna Kotlíku se nacházela na ulici Husova 

469, otevřeno bylo od pondělí do neděle od 13:00 do 19:00 hodin.   

Rekonstrukcí bývalého penzionu Vrbno vznikly tzv. podporované byty, které sloužily 

především seniorům. Sociální služby zajišťovala společnost HELP-IN. 

Město Vrbno pod Pradědem disponovalo 2 domy s pečovatelskou službou (DPS)  

s 18 bytovými jednotkami. Organizace HELP-IN, o.p.s měla v těchto domech pronajaté 

prostory a provozovala výkon pečovatelské služby. Služba fungovala celý týden i o víkendech. 

K dispozici byli dva dodavatelé obědů (Jídelna Benková a Domov pro seniory Mnichov).  

Mezi nejčastěji využívané úkony byly dovážka obědů, nákupy, běžný úklid, pochůzky,  

ale i pomoc při osobní hygieně. Fakultativně mohou klienti využívat odvoz autem k lékaři,  

na nákup atd. 

Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace, prošel v roce 2015 velkými změnami. 

Rada města Vrbna pod Pradědem odvolala ve středu 11. března 2015  

paní Mgr. Pavlu Žaludovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory 

Vrbno. Pověřila současně vedením DPS paní Danu Magdálkovou, bývalou vedoucí finančního 

odboru Městského úřadu Vrbno pod Pradědem. Ta vedla tým pracovníků domova  

pro seniory do 1. července. Rada na svém 11. zasedání dala na doporučení výběrové komise 

a jmenovala do funkce ředitele Mgr. Jana Vavříka.  

Domov začal spolupracovat se vznikající Charitou sv. Martina, v oblasti péče o seniory 

vytvářel motivační a aktivizační programy, zapojoval veřejnost. V říjnu proběhl úspěšný  

Den otevřených dveří, kdy bylo veřejnosti představeno několik desítek fotografií výstavy 

„Mnichov v obrazech“, která se stala trvalou výzdobou Domova. Další úspěch byla 

spolupráce s MŠ Jesenická Vrbno. Domov začal také v rámci projektu spolupracovat s dalšími 

dvaadvaceti zařízeními v celé České republice. 

V průběhu druhé poloviny roku došlo k řadě změn v oblasti vybavenosti domova.  

Bylo pořízeno několik nových kompenzačních pomůcek, vše díky projektovým aktivitám.  

Díky projektům z Nadace ČEZ (3x), Nadace Veselý senior, Dr. Max, patronovi zařízení Ing. 

Andreji Babišovi (ministrovi financí) a dalším, bylo možné zakoupit právě tolik potřebné 

pomůcky. V rámci modernizace došlo na opravu dveří výtahu, výměnu vchodových dveří  

za automatické, výměnu čipovacího systému za plně kooperující se systémem Cygnus. 

Systém Cygnus se snaží zaměstnanci využít na 100 %, zavádí do něj vše potřebné,  

vč. evidence a nákupu léků, zpráv pro lékaře, kontakty, objednávky stravy atd. Došlo také  

na modernizaci pánských toalet – fotobuňka, úpravu koupelen, zateplení profukujících oken.  

Celková kapacita služby k 31. 12. 2015 byla 72 uživatelů. 
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Počet uživatelů služby: 

 
 

 

 
Zařízení disponovalo jedno až tří lůžkovými pokoji, celkový počet pokojů byl 31: jednolůžkové 

byly 3, dvoulůžkových bylo 15 a třílůžkových bylo 13.  

Celkem v Domově pro seniory Vrbno pracovalo 39 osob + 1 sezónně, na 38,5 úvazku + 0,5 

úvazku sezónně. 

Domov pro seniory Vrbno p. o. se dlouhodobě potýká s nižšími příjmy uživatelů. Ze svých 

příjmů uživatelé platí úhradu za ubytování a stravu, přičemž podle ustanovení § 73, odst. 3 

zákona č. 108/2006 Sb. musí zůstat každému uživateli po úhradě za ubytování a stravu 

alespoň 15% z jeho pravidelného měsíčního příjmu. Snížená úhrada uživatelů za pobyt  

a stravu byla k 31. 12. 2015 evidována u 31 uživatelů z celkového počtu 70 uživatelů. 

Průměrná částka, o kterou přichází DPS z důvodu snížené úhrady za poskytované služby činí 

520 452,00 Kč za rok. Tuto částku se daří snížit v průměru smluvními úhradami pouze  

o 51 600,00 Kč za rok. 
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Výnosy za rok 2015 celkem 20.242.687,45 Kč 

Náklady za rok 2015 celkem 19.978.014,04 Kč 

Hospodářský výsledek ke dni 31. 12. 2015 264.673,41 Kč 

(Zdroj: Výroční zpráva Domova pro seniory Vrbno za rok 2015) 
(Příloha: Výroční zpráva Domova pro seniory Vrbno v roce 2015, leták k projektu Pomáhej 

pohybem) 

 

2. 3 Integrovaný záchranný systém 

Ve městě působil Sbor dobrovolných hasičů, Policie České republiky a výjezdní místo  

Rychlé záchranné služby Moravskoslezského kraje.  

Sbor dobrovolných hasičů 

Jednotka hasičů města Vrbno pod Pradědem (JPO) čítala 28 členů, kteří vykonávali službu 

jako svoje vedlejší povolání a byly s nimi sepsány dohody o pracovní činnosti. Všichni členové 

museli každoročně projít řadou povinných školení, výcviků a jednou za dva roky 

zdravotnickou prohlídkou praktického a mnohdy odborného lékaře. Školení byla zaměřena 

jak na teoretickou část, tak na praktickou činnost.  

Jednotka disponovala šesti hasičskými vozidly. Jednalo se o CAS 24 T815, CAS32 T815, CAS16 

Praga V3S, PP-20 Š706 RTH, DA VW Crafter a OA Škada Fabia. 

Hlavní činnosti hasičů ve Vrbně je činnost zásahová. 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Počet členů dobrovolných hasičů 24 24 24 24 

Celkový počet zásahů 96, z toho 78, z toho 75, z toho 130, z toho 

Požáry 21 11 14 16 

Dopravní nehody 13 13 11 10 

Živelná pohroma - - - - 

Únik nebezpečných 
látek 

2 1 3 2 

Technická pomoc 47 50 38 94 

Ostatní 13 3 9 8 

Soutěže a vedlejší aktivity: 

V sobotu 28. února 2015 využili hasiči zimní počasí a v areálu vrbenských rybníků  

za sklárnami jednotka cvičila záchranu osob a zvířat ze zamrzlé vodní plochy. Zadání bylo 

zřejmé - co nejrychleji vytáhnout osobu, která se propadla ledem a nemůže se vlastními 

silami dostat ven z vody na břeh. Podle velitele SDH Vrbno pod Pradědem Ondřeje Chalupy 
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muži cvičili všechny možné způsoby záchrany - pomoci žebříků, fixační desky, hadice, lana, 

házecího pytlíku či nejrychlejším způsobem, přímou pomocí - osobním zásahem hasiče.  

Na sobotu 30. května v rámci oslav Dne dětí připravil na fotbalovém hřišti v Mnichově Sbor 

dobrovolných hasičů společně se Spolkem dobrovolných sportovců Mnichova a Osadním 

výborem Mnichov zábavné odpoledne pro děti nejen s hasičskou tématikou. Zábavné hry, 

soutěže pro děti o ceny, pro dospělé večerní zábava s kapelou Řebřiňák, ohnivá noční show  

i další překvapení zabavili všechny generace. K vidění byla technika hasičů i speciály 

soutěžních vozů, výcvik psů a další. 

Členové jednotky absolvovali dvoudenní praktický výcvik ve skalách na Vysočině, aby byli 

připraveni zvládat zásahy pro záchranu života lidí například při pádech z výšky či do hloubky.  

Ve dvoudenním výcviku proběhla teoretická příprava a praktická činnost. V teoretické 

přípravě si členové přiblížili a zopakovali názvy uzlů či možných transportních  

a vyprošťovacích mechanismů. Praktickou činnost družstvo hasičů cvičilo na třech místech  

v okolí obce Milovy. Oba dny se vydařilo počasí a tím i celý výcvik mohl proběhnout kvalitně. 

Vedoucím výcviku byl Martin Chalupa, který jako člen Horské služby ČR předal hasičům 

cenné zkušenosti a praktiky, kterých z horského prostředí má dostatek.  

V areálu fotbalového hřiště ve Vrbně pod Pradědem-Mnichově se v sobotu 5. září 2015 konal 

už 24. ročník soutěže v požárním útoku družstev. Krátce před devátou hodinou byl nástup 

družstev mladých hasičů, kteří se utkali o putovní pohár starosty města. Soutěžní družstva 

mužů a žen nastoupila před 13. hodinou. V kategorii mužů nastoupilo 22 týmů a Vrbenským 

šlo o hodně. Do startu závodu drželi druhou příčku ligy za týmem z Rýmařova-Janovic.  

Naši hasiči podali skvělý výkon a časem 18:33 zvítězili. Tím současně vyhráli i celou Hasičskou 

ligu Praděd 2015, potřetí v posledních pěti letech, druzí skončili muži z Janovic a třetí tým  

ze Staré Červené Vody. Dařilo se také ženám, mezi deseti týmy byly poraženy jen partou  

z Leskovce nad Moravicí a Ryžoviště, v hasičské lize pak Vrbeňanky drží druhé místo. Výborně 

si vedli v sobotu také mladší žáci, kteří získali třetí místo, starší žáci se umístili na 4. příčce.  

V soutěži o nejrychlejší "zadek", tedy rychlosti nabírání vody z nádrže pomocí savic a koše, 

patří vítězství dvojicím z Vrbna pod Pradědem - Josefu Lazurovi s Janem Urbanem a v ženské 

kategorii Veronice Jelínkové a Ivaně Zabloudilové. Ocenění nejlepším předali starosta města 

Ing. Petr Gross a ředitel Hasičského záchranného sboru, územního odboru v Bruntále,  

Ing. Jiří Patrovský. 

(Zdroj: Vrbenský zpravodaj, podklady od Bc. Ondřeje Chalupy)  

Policie ČR 

Obvodní oddělení Policie České republiky ve Vrbně pod Pradědem v roce 2015 provádělo 

šetření u 103 evidovaných trestných činů dle místní a věcné příslušnosti. U spáchaných 

přestupků se jednalo v převážné míře o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu (celkový počet dopravních nehod v celém služebním oddělení byl 64, ve městě 10), 

dále následovaly přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému soužití. Celkem bylo 

objasněno 63 případů, což činilo 61,17 %.  
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V průběhu června byl nainstalován přímo na zdejším obvodním oddělení městský kamerový 

systém. Současně došlo k rozšíření kamerového systému o několik bodů a policisté díky 

elektronickým systémům mohou ihned vyhodnocovat záznamy a reagovat na vzniklou 

situaci.   

V roce 2015 proběhlo cca 15 akcí, typu besed spojené s ukázkou policejní techniky  

pro mateřské školy, besedy ve školách či domově pro seniory, dále kontroly chat a chalup  

či kontroly podávání alkoholu dětem v restauracích, kontroly taxikářů, sběren surovin a další.  

Nejlepší policisté a zaměstnanci územního odboru Policie České republiky Bruntál za rok 

2015 byli oceněni 2. prosince při slavnostním aktu v koncertní síni Svatého Ducha v Krnově. 

Za obvodní oddělení ve Vrbně pod Pradědem byl vyhodnocen jako nejlepší Vojtěch Lalinský. 

Z vrbenského oddělení byl oceněn také policista Stanislav Ferenčík, který převzal medaili  

Za věrnost III. stupně. Ta se uděluje policistům za deset a více let služebního poměru. 

Slavnostního aktu se účastnila také první místostarostka Květa Kubíčková, která oceněným 

poděkovala za práci pro bezpečnost občanů ve městě i mikroregionu Vrbensko  

(Zdroj: Vrbenský zpravodaj, npor. Bc. Jaromír Hošek, vedoucí oddělení PČR,  

Vrbno pod Pradědem) 

 

Lékařská péče 

Ve městě působila firma HORI, s.r.o., firma má 6 zaměstnanců, všichni jsou z vrbenského 
regionu a již řadu let pracuje ve stejné sestavě. Firma HORI s.r.o. je převozová dopravní 
zdravotní služba a vozy záchranné služby jsou pro případy ohrožující člověka na životě. Zákon 
o veřejném zdravotním pojištění zaručuje možnost výběru dopravní zdravotní služby. 
Jednatelka firmy je Eva Riedel.    

Na konci roku 2015 ohlásila konec své lékařské praxe MUDr. Blanka Šaňková, která 
zabezpečovala zubní ordinaci především pro děti a dorost, sídlila v oddělené části pavilonu 
základní školy.   
 
Příloha: Seznam lékařů a zdravotních služeb 
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3 POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT 
V úterý 20. ledna 2015 se poprvé po komunálních volbách sešli v Horském hotelu Vidly  

na prvním pracovním obědě představitelé obcí mikroregionu Vrbenska. Starostky Radku 

Chudovou z Karlovy Studánky, Ing. Danu Selingerovou z Ludvíkova, Alenu Mátéovou z Široké 

Nivy, Janu Helekalovou z Karlovic společně s tamní místostarostkou Mgr. Kateřinou Kočí 

pozval k obědu vrbenský starosta Ing. Petr Gross, přítomny byly také vrbenské 

místostarostky Květa Kubíčková a Ing. Pavla Müllerová. Projednali možnosti další úzké 

spolupráce a nastínili priority pro příští čtyři roky, mimo jiné v oblasti podpory rozvoje 

cestovního ruchu a garanci sociálních služeb pro obyvatele obcí. Některé projekty by mělo 

zaštítit město Vrbno pod Pradědem.  

Od pondělí 9. února asistovali u přechodů pro chodce v centru města školákům při cestě  

do školy strážci. Na sobě měli bezpečnostní vesty a v případě potřeby vstupovali do vozovky 

a zastavovali auta terčíky. Strážce  bylo možné vidět u přechodů na okružní křižovatce,  

u spořitelny a také u Penny Marketu vždy v ranní špičce mezi 7. a 8. hodinou a také při 

návratu dětí ze školy mezi 13. a 14. hodinou.   

Město Vrbno nechalo vytvořit nové logo, které pomohli vybrat odborníci na cestovní ruch, 

marketing a výtvarníci. Příloha: Nové logo města. 

V pondělí 27. dubna 2015 začala distribuce prvního čísla Radničních listů města Vrbna pod 

Pradědem. Občané si mohli výtisk o šesti stranách vzít zdarma v Informačním centru Impuls 

vedle pošty, na poště, v čekárnách ordinací lékařů, lékárnách, některých obchodech  

a samozřejmě také přímo na radnici (u pokladny v přízemí i v drátěné vývěsce za vstupními 

dveřmi), v městské knihovně a rovněž Středisku kultury a vzdělávání Střecha. První výtisk 

vyšel celobarevně a představuje v hlavičce nové logo našeho města. Radniční listy se staly 

občasníkem a vycházely vedle Zpravodaje, který zůstal více kulturně-vzdělávacím  

a společenským měsíčníkem. Příloha: Radniční listy, vydané v dubnu, červenci a prosinci 

2015. 

Město Vrbno pod Pradědem se stalo členem Svazu měst a obcí. Rozhodli tak zastupitelé  

na svém 3. zasedání v březnu. Město zaplatí na členských poplatcích přibližně 15 tisíc korun 

za rok, když tato částka obsahuje příspěvek 1,70 Kč/ obyvatele. Členstvím město získalo 

výhody v podobě právních rad či školení, či může s dalšími členy prosazovat oprávněné zájmy 

města. 

V prvním červnovém týdnu se připojila čtyřčlenná delegace města k výpravě partnerského 

polského města Glogówek a společně odcestovali autobusem na setkání občanů čtyř 

partnerských měst do francouzského městečka Ribérac. Naši delegaci tvořily obě 

místostarostky Květa Kubíčková a Ing. Pavla Müllerová, dále tajemník městského úřadu  
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Ing. Miroslav Adámek a vedoucí bytové správy Mgr. Fotis Fotopulos. Do čtyřlístku 

spřátelených měst svázaných dvoustrannými partnerskými smlouvami patřilo ještě německé 

město Rietberg. Setkání obyvatel evropských měst a poznávání kultury a tradicí dané země 

podporovala Evropská unie. 

 

Rada města schválila na svém 23. zasedání zásady užívání městského rozhlasu. Ten sloužil 

prioritně pro informování veřejnosti úřadem, orgány města, pro hlášení havarijních situací  

a stavů, pátrání po nezvěstných osobách apod. Zpoplatněná byla komerční hlášení, například 

prodeje, trhy a další. Cena jednoho hlášení se zvýšila na 50 korun, a to v rozsahu hlášení  

do tří normovaných řádků po 60 úhozech. Cena za delší hlášení se dále navyšuje. 

Obec či město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, právními předpisy, 

usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Orgány města tvoří 

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

 

3.1 Činnost Zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem mělo celkem 21 členů a scházelo se zpravidla 1x 

za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva se konala ve Středisku kultury a vzdělávání Střecha  

a byla veřejná. Aby se zastupitelé snáze dostali k potřebným informacím a mohli lépe mezi 

sebou a jinými pracovníky komunikovat, dostali nové notebooky. Dálkově získali přístup  

do schránek zastupitelů a radních, kde měly uloženy detailní podklady pro další jednání. 

Podle první místostarostky Květy Kubíčkové podmínky k výkonu funkce zastupitele konečně 

byly na úrovni 21. století a oprostily se od zbytečného papírování. Roční náklady na tisk  

a distribuci písemností pro zastupitele dosahovaly řádu desetitisíců korun.  Příloha: Složení 

zastupitelstva města.  

Zastupitelstvo města má své poradní výbory - finanční, kontrolní a majetkový výbor  

a Osadní výbor místní části Mnichov. Příloha: složení jednotlivých výborů + zápisy ze zasedání 

finančního výboru.  

 

Zastupitelé na svém 3. zasedání dne 25. 3. 2015 rozhodli mimo jiné o: 

 úpravě vodného a stočného od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016, takto: cena vodného  

19,07 Kč/m3 bez DPH, cena stočného 24,66 Kč/m3 bez DPH, celkem po úpravě činilo 

vodné a stočné 43,73 Kč/m3 bez DPH a 50,30 Kč/ m3 s DPH; 

 schválení poskytnutí účelové dotace 500.000 Kč Římskokatolické farnosti na tyto 

opravy farního kostela sv. Archanděla Michaela: 

 aktivace původního statického zajištění 

 zhotovení projektové dokumentace celkové obnovy kostela;  
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 poskytnutí dotace ve výši 430.000 Kč obecně prospěšné společnosti HELP-IN  

se sídlem v Bruntále, poskytující ve městě pečovatelskou službu; 

 vstupu města Vrbno pod Pradědem do organizace Svazu měst a obcí. 

Zastupitelé na svém 4. zasedání dne 27. 4. 2015 rozhodli mimo jiné o: 

 schválení a uzavření memoranda o výstavě hasičské zbrojnice ve městě mezi 

Moravskoslezským krajem a Městem Vrbno pod Pradědem; 

 schválilo dostavbu chodníků na hřbitově s finančních zdrojů určených na opravu 

hřbitovní zdi. 

Zastupitelé na svém 5. zasedání dne 24. 6. 2015 rozhodli mimo jiné o: 

 rekonstrukci veřejného osvětlení dle návrhu; 

 vstupu města do svazku obcí BRUNTÁLSKO; 

 vydání obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci 

hlučných činností o nedělích a ve státem uznaných dnech pracovního klidu v době  

od 6:00 do 22:00 hodin, první neděli v klidu si občané mohli užít 12. července 

(Příloha: Celé znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2015); 

 vydání obecně závazné vyhlášky č.2/2015 o zásadách o udělování ceny města Vrbna 

pod Pradědem (Příloha: Celé znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2015); 

 vydání obecně závazné vyhlášky č.3/2015, kterou se mění vyhláška č. 3/2009  

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství (Příloha: Celé 

znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015); 

 schválení zásad pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem 

a udělování Poděkování Rady města Vrbna pod Pradědem (Příloha: Zásady pro 

udělování čestného občanství, Ceny města a Poděkování Rady města). 

Zastupitelé na svém 6. zasedání dne 24. 8. 2015 rozhodli o: 

 vybudování bezpečnostního varovného systému - protipovodňová opatření města 

Vrbna pod Pradědem a uzavření na tento projekt Smlouvu o dílo mezi městem Vrbno 

pod Pradědem a firmou Envipartner; 

 převodu správy a provozování vodovodů a kanalizací z města Vrbno pod Pradědem 

na Technické služby Vrbno, s.r.o. k 1. 1. 2016. Současně bylo rozhodnuto i o převodu 

majetku, včetně finančního příplatku ve výši 2.000.000, do základního kapitálu  

TS Vrbno, s.r.o. 

Zastupitelé na svém 8. zasedání dne 23. 9. 2015 rozhodli mimo jiné o: 

 dotaci Pěveckému sboru města Vrbna pod Pradědem v celkové výši 53.500 Kč  

na realizaci akcí “Vánoční koncert” a “XXI. Mezinárodní festival pěveckých sborů”; 

 poskytnutí dotace z rozpočtu města pro spolek Přátelé Vrbenska ve výši 57.600 Kč  

na realizaci akce “Vánoce na Zámečku 2015 - Vánoční jarmark”; 

 vydání obecně závazné vyhlášky č.4/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 

č. 33/2001 (Příloha: Celé znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2015). 

Zastupitelé na svém 10. zasedání dne 16. 12. 2015 rozhodli mimo jiné o: 

 volbě nového člena majetkového výboru pana Miroslava Krupu, místo rezignujícího 

Mgr. Fotise Fotopulose; 



 24 

 vydání obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému 

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

odpadů (Příloha: Celé znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2015) . 

Zastupitelé byli na svém posledním zasedání v roce 2015 seznámení s informací, že starosta 

Ing. Petr Gross rezignuje na funkci starosty k 31. 12. 2015. Příloha: Slovo starosty. 

Příloha: Usnesení ze zastupitelstev konaných v roce 2015. 

Příloha: Zápisy ze zastupitelstva konaných v roce 2015. 

Příloha: Účast zastupitelů na zasedáních 2014-2018.  

 

3.2. Činnost Rady města 

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

odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města 

rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Její členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města 

Vrbna pod Pradědem měla 7 členů a scházela se zpravidla 1x za 3 týdny. Schůze rady se 

konaly v zasedací místnosti Rady města a byly neveřejné, kromě členů rady města se jich 

účastnil také tajemník Městského úřadu Vrbna pod Pradědem, který měl hlas poradní.  

Příloha: složení Rady města. 

Rada města má své podřízené komise - likvidační, kulturní, sportovní, výstavby a životního 

prostředí, přestupkovou, komisi prevence kriminality, bezpečnosti a ochrany veřejného 

pořádku, komisi pro rozvoj cestovního ruchu, komisi bytovou a komisi pro strategický rozvoj 

města. Příloha: složení jednotlivých komisí podřízených Radě města.  

Rada města zasedala v roce 2015 celkem 21x a na svých jednáních rozhodla mimo jiné o:  

 sníženi kapacity Domova pro seniory v Mnichově z původních 76 míst na 71, s cílem 

postupně přeměnit pokoje na dvoulůžkové; 

 opravě majetku ve vlastnictví města, a to výměně plynového kotle v bytové jednotce 

objektu užívaného Technickými službami Vrbno, výměně vstupních dveří v budově TS, 

instalaci nové branky do recyklačního dvora a opravě střech nad provozními objekty 

(garáže a mechanická dílna) a výplně ve zdivu;  

 poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města společnosti HELP-IN, o.p.s., 

Bruntál, na zajišťování pečovatelské služby ve Vrbně pod Pradědem,  ve výši  

50.000 Kč; 

 poskytnutí finančního příspěvku na sociální služby azylového domu BETHEL Bruntál 

ve výši 5.000 Kč;  

 poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na podporu střediska  

Slezské diakonie ARCHA v Široké Nivě ve výši 3.000 Kč; 

 poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč pro spolek Přátelé Vrbenska na akci  

Lesní slavnost lapků z Drakova 2015; 
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 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro spolek Přátelé Vrbenska na akci  

"Setkání přátelských partnerů” v Polsku;  

 stanovení úhrady za umístění zaběhlých psů v odchytovém kotci ve výši 50 Kč/ den; 

 poskytnutí věcného daru v hodnotě 1.000 Kč na narozené dítě u příležitostí akce 

“Vítání občánků”; 

 odvolání ředitelky Domova pro seniory Mgr. Pavly Žaludové z funkce ředitelky, 

dočasným vedením byla pověřena Dana Magdálková, později byl do funkce jmenován 

Mgr. Jan Vavřík; 

 uzavření “Příkazní smlouvy” na umisťování odchycených nebo nalezených psů  

na území města Vrbna s útulkem provozovaným ve Slezských Pavlovicích; 

 poskytnutí finančního příspěvku na dostavbu posezení “U Mnicha” v Mnichově  

ve výši 46.620 Kč; 

 poskytnutí finančního příspěvku na činnost Mysliveckého sdružení Praděd ve výši 

10.000 Kč; 

 poskytnutí dotace ve výši 7.900 Kč na zajištění účasti dětského souboru orientálního 

tance ISMAHAN Vrbno pod Pradědem na taneční soutěž Paforta 2015 v Ostravě;  

 pokácení více než 150 ks stromů na různých částech města z důvodu jejich špatného 

zdravotního stavu; 

 přidělování bytů města dle pořadníku, uzavírání nájemních smluv a prodeji bytů  

či pozemku; 

 finanční zajištění dne učitelů, konaného ve Středisku kultury a vzdělávání Střecha,  

ve výši 20.000 Kč; 

 poskytnutí dotace z rozpočtu města obecně prospěšné společnosti OPEN HOUSE se 

sídlem v Bruntále na zajištění drogové prevence ve Vrbně pod Pradědem na rok 2015 

ve výši 35.000 Kč;  

 poskytnutí dotace z rozpočtu města charitě Krnov ve výši 5.000 Kč; 

 poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek při  

ZŠ Vrbno na doplnění sborového oblečení a zakoupení nových sborových triček; 

 sloučení TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. se střediskem města VaK ke dni  

1. 1. 2016, současně Rada odsouhlasila vklad majetku VaK a vklad majetku města  

do majetku TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o;   

 poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 3.450 Kč na dofinancování projektu 

“Lyžařské běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem” Sportovnímu klubu  

při Gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem, o.s.; 

 uzavření dohody o pracovní činnosti pro výkon funkce odborného lesního hospodáře 

a výkon funkce lesní stráže na období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2018 s Ing. Václavem 

Hochmanem; 

 vyplacení peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč paní Květě Kubíčkové za rozvoj 

předškolního školství ve městě, dlouholetou mezinárodní spolupráci a úspěšné 

čerpání prostředků z evropských fondů, díky nimž byl významně zhodnocen majetek 

města; 
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 vyplacení peněžitého daru ve výši 20.000,- Kč paní Ing. Pavle Müllerové  

za nadstandardní pracovní nasazení nad rámec pracovních povinností místostarostky 

města v rámci zpracování projektů, žádostí o dotace EU a jejich následnou realizaci 

(Bikepark), za výrazný přínos a osobní podíl při zpracování mezinárodního projektu 

"Vítejte ve Vrbně"; 

 přidělení dotace společnosti Help-In dle předloženého návrhu (16.500 Kč) na zajištění 

sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (rodinná asistence); 

 přidělení dotace z rozpočtu města na spolufinancování dluhového poradenství  

ve Vrbně pod Pradědem ve výši 15 000 Kč; 

 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Rozšíření lyžařského areálu pod Vysokou 

horou - Vrbno pod Pradědem", žadatel: KARETA s.r.o.;    

 zajištění zadávacího řízení pro akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vrbně pod 

Pradědem" a uzavření příkazní smlouvy s firmou RECTE.CZ, s.r.o., Ostrava; 

 přijetí nabídky na zabezpečení výběrového řízení na akci "Zateplení městského úřadu 

ve Vrbně pod Pradědem" a uzavření smlouvy s firmou Axiom engineering s.r.o. 

Pardubice; 

 přidělení zakázky na “Rekonstrukci MK Hřbitovní”, ve Vrbně p.P., včetně výměny 

vodovodu a kanalizace” firmě STaKR s.r.o., Bruntál; 

 poskytnutí dotace ve výši 25.000 Mysliveckému sdružení Praděd na pořízení lavic, 

stolů a stanu; 

 poskytnutí dotace ve výši 17.000 Kč Pěveckému sboru města Vrbna na nákup 

pánských košil a dopravu na koncerty; 

 poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč pro spolek Přátelé Vrbenska na pořízení 

fotoaparátu; 

 poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč pro Základní kynologickou organizaci Vrbno pod 

Pradědem pro pořízení speciálního bezpečnostního návleku; 

 poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč pro Základní uměleckou školu Bruntál, oddělené 

pracoviště Vrbno pod Pradědem na nákup výtvarných potřeb; 

 poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Občanskému sdružení Praděd osob 

zdravotně postižených na úspěšné rozvíjení mezinárodní spolupráce a propagace 

města; 

 ceníku reklamních a informačních poutačích na území a budovách v majetku města 

pro rok 2016; 

 výstavbě 2 ks trafostanic umístěných v budově technického zázemí areálu Skiareny 

Vrbno v rámci projektu “Rozšíření areálu pod Vysokou horou - Vrbno pod Pradědem”;  

 udělení příspěvku Euroregionu Praděd ve výši 10.000 Kč pro zajištění účasti  

na veletrzích cestovního ruchu a prezentace turistické oblasti Jeseníky; 

 přijetí několika věcných i finančních darů pro Domov pro seniory v Mnichově  

a Středisko kultury a vzdělávání Střecha.     

Příloha: Usnesení Rady města Vrbno pod Pradědem. 
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3.3 Městský úřad Vrbno     

Adresa: Nádražní 389, 793 26  Vrbno pod Pradědem. 

Úřední hodiny: Pondělí a středa                   7:00–11:30 13:00–17:00 

Úterý, čtvrtek a pátek           9:00–11:30 13:00–14:30 

Příloha: Výroční zpráva Městského úřadu Vrbno pod Pradědem. 

Příloha: Organizační struktura Městského úřadu Vrbno pod Pradědem k 31. 12. 2015. 

Příloha: Personální složení MěÚ v roce 2015. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

Celkový počet zaměstnanců 28 26 26 26 26 

Počet žen 21 20 19 18 19 

Počet mužů 7 6 7 8 7 

Správní obvody městského úřadu: 

 Pověřený obecní úřad - správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce  

s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, 

Vrbno pod Pradědem, Karlovice a Široká Niva. 

 Matriční úřad - správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným 

obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod 

Pradědem, Karlovice a Široká Niva. 

 Stavební úřad - správní obvod města Vrbna pod Pradědem jako obce s pověřeným 

obecním úřadem je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod 

Pradědem, Karlovice a Široká Niva 

 Silniční správní úřad pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové 

komunikace – správní obvod silničního správního úřadu pro místní komunikace  

a veřejně přístupné účelové komunikace je vymezen územím města Vrbno pod 

Pradědem.  

Novinky na úřadě: 

Město zřídilo portál, kde mohli občané nahlásit jakoukoliv závadu či nedostatek v obci  

(např. nefunkční osvětlení, odpadky aj.) ihned z místa závady nebo poruchy přes webovou 

aplikaci pomocí mobilu či tabletu. Pověřený pracovník úřadu pak tyto závady prošetřil  

a následně předal k jejich vyřešení.  

Vrbnenská radnice se začala v roce 2015 proměňovat, probíhalo malování a další úpravy 

interiérů.  
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Hlavní změnu přinesla instalace výtahu. V úterý 18. srpna 2015 byl na Radnici ve Vrbně pod 

Pradědem uveden do provozu, umožnil tak lidem na vozíčku, maminkám s kočárky i starším 

lidem dostat se bez obtíží do obou pater radnice a takřka ke kterémukoli z pracovníků. 

Městský úřad se tím stal z větší části bezbariérovým. Přístup k výtahu je z parkoviště  

za radnicí, elektronický systém zabezpečí jeho včasné otevření a také uzamčení po skončení 

úředních hodin. Ty jsou ve Vrbně pět dnů v týdnu. 

Odesílatelé dokladů (výstavci faktur) mohli při komunikaci s úřadem využít možnosti zaslání 

faktury nově také na email. Přitom elektronicky zaslaná faktura např. ve formátu PDF nemusí 

obsahovat elektronický podpis. V rámci realizace projektu „Bezpečný elektronický úřad blíže 

občanovi“ získal úřad softwarové vybavení, modul EPK - elektronická podpisová kniha IS 

GINIS, za pomoci kterého jsou takové faktury dále v procesu finanční kontroly schvalovány  

a podepisovány již z jejich prvotní digitální podoby, stejně jako tomu je v případě přijetí 

takové faktury do datové schránky. Vstupní proces dokumentů na úřadu je plně 

digitalizovaný také v případě převodu faktur z listinné podoby do elektronické,  

čímž se rozšířila práce s digitální podobou dokumentů tak, jak je vyžadováno v rámci rozvoje 

eGovernmentu.  

Městský úřad Vrbno pod Pradědem měl na konci roku 2015 v týmu pracovníků pět dobrých 

andělů. Rozhodli se každý měsíc přispívat konkrétní finanční částkou ze své mzdy Nadaci 

Dobrý anděl. Přes ni se skutečně celá darovaná částka dostává konkrétním rodinám  

s dítětem trpícím rakovinou nebo jiným závažným dlouhodobým onemocněním, důsledkem 

čeho se rodiny dostaly do finanční tísně.  

 

3.4 Hospodaření města 

Rozpočet, příjmy a výdaje (v tabulce) 

Pro rok 2015 byl na 2. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 15. 12. 2014 

schválen rozpočet ve výši 94.022.000 na straně příjmů, 106.762.000 Kč na straně výdajů, 

celkem včetně financování 107.617.000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno 6 rozpočtových 

změn a upravený rozpočet činil k 31. 12. 2015 na straně příjmů 107.577.000 Kč, na straně 

výdajů 134.560.000 Kč, celkem včetně financování 135.415.000 Kč. 
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Město Vrbno pod Pradědem začalo poskytovat novou službu, která umožňuje široké 

veřejnosti pohodlně a třeba z prostředí domova nahlížet na hospodaření města.  

Na webových stránkách města byla od července 2015 dostupná služba v podobě 

"rozklikávacího rozpočtu". Jednalo se o přehledné a aktuální informace o stavu rozpočtu 

města ve formě, která byla snadno srozumitelná jak odborné, tak i laické veřejnosti.  

Data systému byla pravidelně v měsíčních intervalech automatizovaně exportována  

ze stávajícího účetního softwaru GINIS. Nová služba rozklikávacího rozpočtu byla zavedena  

v rámci projektu "Bezpečný elektronický úřad blíže občanovi", reg. číslo projektu 

CZ.1.06/2.1.00/22.09454, kdy město získalo na tuto akci dotaci z prostředků Evropské unie, 

Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Římskokatolické církvi byla poskytnuta dotace na opravy kostela Sv. Michala ve Vrbně pod 

Pradědem ve výši 500.000 Kč. 

Rada města Vrbna pod Pradědem vyhlásila dotační programy, určené na podporu činnosti 

spolků a občanských sdružení, na podporu kulturních a společenských akcí, na sport. 

Příloha: Žádosti o granty a přidělené dotace. 

Příloha: Dotace a granty z rozpočtu města za rok 2015.  

Místní poplatky 

Sazba poplatku za komunální odpad zůstala stejná jako v předchozím roce a byla ve výši  

490 Kč na osobu.  

K 31.12. Sazba 
poplatku 

Počet 
poplatníků 

Vybráno v Kč Nedoplatky v 
Kč 

Přeplatky v 
Kč 

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

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

2015 490 Kč  2 726 287 1 633 449,35 28 569 

 

Místní 
poplatek 

Počet poplatníků k 
31.12. 

Vybráno v Kč k 31.12. Pohledávka v Kč k 31.12. 

 rok 2014 rok 2015 rok 2014 rok 2015 rok 2014 rok 2015 
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Ze psů 582 - 161 621 Kč 
 

175 474 Kč 60 119 Kč 55 252 Kč 

Za lázeňství a 
rekreační 

pobyt 

28 - 54 042 Kč 63 012 Kč 0 0 

Užívání veř. 
prostranství 

19 - 12 840 Kč 16 100 Kč 0 0 

Za ubyt. 
kapacity 

28 - 67 132 Kč 62 874 Kč 0 

Za povolení k 
vjezdu 

0 0 0 0 0 

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

Dle nařízení města č. 1/2012 je prodejcům určeno tržní místo na parc. č. 1207v k.ú. Vrbno 

pod Pradědem (za domem č. p. 109 na ulici Bezručova). Toto místo však nebylo žádným 

prodejcem v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 využito. 

 

3.5 Majetek města 

Statistika počtu bytů v majetku města 

K 31. 12. 2015 vlastnilo město Vrbno pod Pradědem 540 bytů v 51 domech. Z tohoto počtu 

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

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

604–606. Částečně se jednalo o bytové domy Ve Svahu 423–431 a Krejčího (zde byly smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní uzavřeny na půdní vestavby).   

Město také provozovalo dva domy s pečovatelskou službou na ulici Husova (číslo popisné 

626 a 627). Celkem se jednalo o 18 bytů. Na tyto byty v pořadníku čekalo 12 uchazečů.  

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

a činilo 28,59 Kč/m3. K úpravě cen došlo u vodného a stočného, od 1. 1. 2015 činila cena 

vodného 19,07 Kč a stočného 24,66 Kč za kubický metr.    

Placení nájmů a stav vymáhání dluhů 

Na nájmech se vybralo 8 895 196 Kč. Ve městě bylo 71 neplatičů a jejich dluhy za nájemné  

a ostatní služby činily 342 205 Kč. 

 

Rok 2013 2014 2015 
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Počet poplatníků 543 542 563 

Částka za nájemné 8 834 976 Kč 8 858 698 8 895 196 

Počet dlužníků za rok 62 64 71 

Dluh za nájemné 980 668 Kč 603 575 Kč 342 205 

Stav pohledávek za 
nájemné k 31. 12. 

4 597 925,30 Kč 4 770 860,71 Kč 4 820 444,95 Kč 

Stav pohledávek za vodné a 
stočné k 31. 12. 

307 493,36 Kč 297 024,28 Kč 158 386 Kč 

(Tabulku doplnila Irena Halamíková, ) 

Činnost na úseku správy pozemků 

Úsek správy pozemků a lesů se zabýval podanými žádostmi o odkoupení pozemků nebo 

jejich části. Žádosti byly předávány k projednání v komisi výstavby a také se žádostmi zabýval 

majetkový výbor. Rada města žádosti projednala a Zastupitelstvo města Vrbno pod 

Pradědem vydávalo příslušná usnesení. Celkově bylo podáno a v orgánech města projednáno 

39 žádostí (některé žádosti poptávají i více pozemků). Zamítnuto bylo 9 žádostí. 

V roce 2015 bylo prodáno celkově 19 městských pozemků, prodej 12 pozemků se přesunul 

do roku 2016 (v roce 2015 nebyla podepsána smlouva) a 1 pozemek odmítli žadatelé koupit. 

V závěru roku 2015 začala příprava převodu 29 nemovitostí sloužících k provozu vodovodů  

a kanalizací na TS Vrbno s.r.o.  

Na základě darovací smlouvy převedl na město Moravskoslezský kraj budovy a pozemky 

bývalého gymnázia ve Vrbně. 

V průběhu roku 2015 formou veřejné soutěže město nabídlo k prodeji 3 bytové jednotky  

a jeden bytový dům. Ve všech případech byl formou soutěže vybrán kupec a jedna bytová 

jednotka byla v roce 2015 prodána. V roce 2015 bylo uzavřeno 7 smluv o zřízení věcných 

břemen, ve kterých je město povinnou stranou. Dále byla uzavřena jedna smlouva o zřízení 

věcného břemene, ve které je město stranou oprávněnou. Bylo sepsáno 52 nájemních  

a pachtovních smluv o pronájmu pozemku. Dále došlo k uzavření 7 smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení věcného břemene. 

K 31. 12. 2015 bylo vybráno za pronájem pozemků ve vlastnictví města 170.187,31 Kč. 

Nedoplatky po splatnosti činily 38.365,69 Kč. V evidenci je vedeno 350 poplatníků.  

Rok 2013 2014 2015 

Počet poplatníků 340 328 350 

Částka za pronájem pozemků 246 862 Kč 194 575,31 Kč 170.187,31 Kč 
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Nedoplatky po splatnosti 11 571 Kč 10 205,69 Kč 38.365,69 Kč 

(Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem)     

  

3.6 Propagace města 

Město se v březnu dostalo opakované do vysílání České televize. Nejprve Toulavá kamera 

představila Vitrážovou manufakturu Ivety Strnadové a autorku ukázala jako velmi 

empatickou, příjemnou a umnou ženu. O týden později projela s kamerou bílou stopu  

ze zhruba padesáti kilometrů tras upravovaných spolkem Lyžařské běžecké tratě Suchá 

Rudná. V pořadu viděli diváci způsob udržování tras výkonnou rolbou se stopovačem, na jejíž 

pořízení přispělo také město Vrbno pod Pradědem. Do třetice představila Česká televize 

Vrbensko v ranním bloku, kde přinesla zajímavou reportáž o projektu sdružení Actaea  

z Karlovic. Jeho předsedkyně a současně místostarostka Karlovic Mgr. Kateřina Kočí 

představila questing jako netradiční poznávání přírody a historie regionu, zábavnou formu 

výuky dětí i programu pro rodiny. V reportáži vystoupil také Karel Michalus, předseda spolku 

Přátele Vrbenska a radní města. Téma zpracovala Česká televize také pro regionální 

zpravodajství. V březnu se Vrbensko objevilo ještě v pořadu Běžkotoulky jako báječné místo 

pro příznivce aktivně tráveného volného času.  

Vrbenské místostarostky Květa Kubíčková a Ing. Pavla Müllerová se v březnu 2015 setkaly  

v Gloqówku na pracovní schůzce s burmistrem našeho partnerského města Andrejem 

Kalamarzem. Obě strany se shodly na zájmu prohloubit spolupráci měst, například  

při společných projektech spolufinancovaných z programů Evropské unie, ale také 

partnerství konkrétních subjektů - základních škol, jednotek hasičů a dalších. 

Delegace partnerského polského města Glogówku přijela v dubnu na pozvání do Vrbna pod 

Pradědem. Při pracovním obědu představitelé obou měst představili své záměry pro příští 

měsíce, které mají dále prohloubit partnerství různých subjektů.  

Městem projela v červnu 2015 kolona vozů značky Alfa Romeo. Na 8. mezinárodním srazu, 

pořádaným klubem Squadra Moravia jako Gionardi Grande Pergio, se přihlásilo 120 posádek 

z Itálie, Slovinska, Slovenska, Polska a ČR a podle hlavního organizátora setkání to byla skvělá 

příležitost prezentace Jeseníků jako turistické oblasti. Prezentaci zajišťoval  

Euroregion Praděd. Kolona aut projížděla celým Vrbnem pod Pradědem.  

Dvacetičlenná delegace z partnerského polského města Glogówek navštívila v druhém 

červnovém týdnu 2015 Vrbno pod Pradědem. Hosté se seznámili se zajímavostmi města,  

s nabídkou pro turisty, projeli se turistickým vláčkem a mimo jiné navštívili kostel sv. 

Michaela, mateřskou a základní školu a Sklárnu Jakub. Svou návštěvu polští hosté zhodnotili 

jako významný krok k rozvíjení dosavadní partnerské spolupráce, která byla navázána  
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už v roce 2002. Pobyt polských přátel byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu 

pro regionální rozvoj v rámci mikroprojektu Vítejte ve Vrbně.   

Na konci června zavítala do města delegace z německého města Rietbergu - partnerského 

města polského Glogówku. Jedenatřicet Němců přijelo na pozvání glogówské radnice na Dny 

Glogówku a přitom využilo příležitost navštívit Vrbno. Hosty v sobotu provázeli starosta  

Ing. Petr Gross s místostarostkou Ing. Pavlou Müllerovou. Zavítali do Sklárny Jakub,  

firmy IPG s.r.o. a pobavili se na střelnici na Zvěřinových hodech.  

V srpnu do Vrbna pod Pradědem přijeli na pozvání Euroregionu Praděd polští novináři  

a zástupci cestovní kanceláře, která připravovala mimo jiné zájezdy pro polské věřící. 

Skupinka si nejprve prohlédla kapli sv. Hedviky ve Vidlích, následně i kostel sv. Michaela  

ve Vrbně pod Pradědem. O přípravě velké rekonstrukce kostela a shánění prostředků na 

opravy hosty informovali farář Mgr. Miroslav Horák a člen farní rady Květoslav Súkup. 

Zástupci britských cestovních kanceláří, kteří přijeli v září do Jeseníků na třídenní poznávací 

cestu, zavítali i do Vrbna pod Pradědem. V programu, připraveném destinační společnosti 

Euroregionu Praděd, byla m. návštěva vitřázové manufaktury Ivety Strnadové, Sklárny TOMI 

a navečer gastronomický zážitek v Horském hotelu Vidly.  

 

3.7 Obchodní organizace zřízené obcí 

TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. 

Sídlo: Jesenická 205, Vrbno pod Pradědem 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

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

Jednatel společnosti: Zdeněk Valenta 

Popis činností: podnikání v nakládání s odpady; montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených 

elektrických zařízení; údržba veřejné zeleně; zimní údržba a čištění komunikací včetně 

chodníků; provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich 

odstraňování; provozování pohřebišť a krematorií; silniční motorová doprava nákladní; práce 

speciálními stroji; obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; 

lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti; hostinská činnost; provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici; 

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.  

Počet zaměstnanců: 30 + 9 pracovníků z Úřadu práce (veřejně prospěšné práce) 

Základní kapitál: 95.568.000 Kč (k navýšení základního kapitálu o 92.000.000 Kč došlo 

převodem majetku Vodovodů a Kanalizací (VaK), na konci roku 2015). 

Hospodaření: Hospodářský výsledek roku 2015 činí zisk 1.056.384 Kč 
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Modernizace/ investice do nového majetku v roce 2015: v rámci modernizace byla zakoupená 

velká sekačka na trávu  ETESIE za cenu 455.595 Kč; v objektu užívaného TS Vrbno došlo  

v roce 2015 k výměně plynového kotle, výměně vstupních dveří v budově TS, instalaci nové 

branky do recyklačního dvora a opravě střech nad provozními objekty (garáže a mechanická 

dílna) a výplně ve zdivu. 

Dozorčí rada společnosti Technické služby Vrbno, s.r.o. fungovala ve složení: Bc. Miroslav 

Doležel, Petr Slavkovský, Petr Kopinec, Ing. Vojtěch Virág a René Darmovzal.  

(Zdroj: podklady jednatele společnosti Zdeňka Valenty, webové stránky města) 

 

TEPLO VRBNO s.r.o 

Sídlo: Krejčího 487, Vrbno pod Pradědem 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

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

Jednatel společnosti: Jaroslav Marťán 

 Licencovaná činnost:  

 Rozvod a výroba tepla 

 Metrologická činnost prováděná na základě vyhlášky Ministerstva průmyslu  

a obchodu č. 262 ze dne 14. července 2000. 

Popis činnosti v roce 2015: 

 Provoz domovních (Krejčího 487/488, Husova 248, 626, 627, Městský úřad Vrbno pod 

Pradědem) a sídlištních kotelen (Družstevní ulice - uhelná kotelna; nám. Sv. Michala, 

ulice Husova a Ve Svahu - plynové kotelny). Vzhledem k ukončení provozu Gymnázia 

Vrbno a k masovému zateplování a rekonstrukcím domů dochází k úbytku výroby.  

 Opravy prasklého potrubí, přepojení, čištění a údržba užitkové vody (bojlery) aj. 

Rok  2011 2012 2013 2014 2015 

Výroba tepla (GJ) 27 200 GJ 25 775 GJ 25 700 GJ 22 790 GJ 22 723 GJ 

Cena tepla (bez DPH) 529 Kč 563 Kč 524 Kč 529 Kč 537 Kč 

Počet zaměstnanců: 3 osoby/ 3 úvazky + práce na Dohodu o provedení práce. 

Základní kapitál: 820 000 Kč. 

Hospodaření Teplo Vrbno s.r.o.: Hospodaření a postupy společnosti obecně jsou předmětem 

kontrol státních orgánů a institucí z hlediska tvorby cen a dodržování regulací cenotvorby, 

ochrany životního prostředí aj. Hospodaření v roce 2015 skončilo ziskem.  

Modernizace/ investice do nového majetku v roce 2015: Investice a obnovu majetku 

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

přičemž cca 90 % oprav je vlastní činnost a jen 10 % oprav se zajišťuje smluvně  

s dodavatelskou firmou.  

V roce 2015 byla zahájena kontrola Státní energetické inspekce a bylo zjištěno, že zařízení je 

ve stavu, které odpovídá současné legislativě.  
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Dozorčí rada společnosti Teplo Vrbno s.r.o.: od 7. listopadu 2013 pracuje ve složení:  

Mgr. Tomáš Kočička – předseda DR, Jan Jurik – člen DR, Bc. Dagmar Juříková – členka DR, 

Mgr. Fotis Fotopulos – člen DR, Karel Michalus – člen DR; 

(Zdroj: podklady jednatele společnosti pana Jaroslava Marťána, webové stránky města). 
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4 VÝSTAVBA, ROZVOJ A ÚPRAVA VEŘEJNÉHO 

PROSTRANSTVÍ, DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Radní města Vrbna pod Pradědem dali zelenou záměru ucházet se o dotaci z programu Státní 

podpory sportu na rok 2015, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Žádá o dotaci na rekonstrukci tribuny v areálu fotbalového stadionu. Náklady na práce jsou 

podle zpracované projektové dokumentace až jeden a čtvrt milionu korun. Pokud by město  

s žádostí uspělo, může získat až 70 procent uznatelných nákladů. Podle projektového 

manažera radnice Ing. Miloše Lasoty návrh počítá zejména se snížením zatížení střešní 

konstrukce tribuny a zlepšením bezpečnostních parametrů.  

Město Vrbno pod Pradědem se podílelo na přípravě následujících projektů: 

 Rekonstrukce tribuny v areálu TJ Sokol (hřiště); 

 Výstavba hasičské zbrojnice; 

 Oprava hřbitovní zdi, márnice a kapličky; 

 Odvedení extravilánových vod, Bělidlo; 

 Překladiště komunálního odpadu a sběrný dvůr; 

 Kompostárna; 

 Bezpečná cesta - výstavba chodníku na ul. Zlatohorská, výstavba chodníku  

a cyklostezky Mnichov-Železná; 

 Cyklostezka Vrbno–Karlovice; 

 Zateplení bytových domů na nám. sv. Michala 509-515; 

 Revitalizace zeleně I. (Mnichov, Železná, Hřbitovní, MěÚ, kruhový objezd); 

 Protipovodňová opatření města Vrbno pod Pradědem (varovný systém); 

 Centrum města; 

 Parkoviště Palackého; 
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Smuteční síň - objekt smuteční síně se dostal poprvé do dokončovací fáze v roce 1989. 

Bohužel změny v zastupitelstvu obce a vedení radnice, změny ve společnosti a smýšlení lidí  

v budoucnost způsobily, že se stavba zastavila. Materiály na skladě se z větší části zřejmě 

rozprodaly. Došlo dokonce k rozhodnutí o prodeji rozestavěné stavby, ale namísto nového 

využití docházelo k postupnému chátrání objektu. Po všech peripetiích v těchto letech zůstal 

objekt nakonec „na krku“ městu.  

V závěru minulého volebního období zastupitelstvo rozhodlo o zpracování projektu  

na regeneraci této stavby a rozhodlo také o uvolnění finančních prostředků na tento účel. 

Základním motivem nové dokumentace bylo ponechat část stavby – rozlehlý prostor  

v přízemí původnímu účelu, tj. obřadu rozloučení se zesnulými. Složitější bylo najít nové 

využití pro věž a suterén.  

Architektonicky zajímavý objekt s atypickou střechou, který v minulosti nikdy nesloužil 

svému účelu a chátral, byl v letech 2015 a 2016 opravován.  

Foto: Chátrající smuteční síně. 

Chodníky na hřbitově Vrbno pod Pradědem - účelem této stavby bylo zajištění bezpečného 

pohybu po pěších komunikacích na hřbitově i pro imobilní osoby v doprovodu a zvláště 

zpřístupnit stávající urnový háj. S ohledem na svažitost terénu a stávající charakter 

komunikací pro pěší, které byly tvořeny kombinací zpevněných a nezpevněných komunikací, 

bylo navrženo chodníky vedené po spádnici a vrstevnici materiálově od sebe rozlišit. 

Rozlišení spočívalo v tom, že chodníky vedené po spádnici budou provedeny ze žulové kostky 

uložené do dvojřádku z drobné kostky v betonovém loži (pevná opěra). Tato skladba byla 

navržena s ohledem na odvod dešťových vod a jejich zasakování do navržených vsakovacích 

bloků. Chodníky vedené po vrstevnici byly navrženy z mlatového povrchu vymezeného taktéž 

dvojřádkem z drobné kostky v betonovém loži. Mlatový povrch byl zvolen s ohledem na jeho 

pevnost, trvanlivost a jednoduchou údržbu. Takovýto povrch byl hojně zastoupen na jiných 

hřbitovech, které byly zhlédnuty v rámci přípravných jednání. 

V roce 2013 probíhala I. etapa oprav chodníků. Druhá etapa byla začleněna finančně  

do návrhu rozpočtu 2014, ale proběhla následně v roce 2015. 

Opravy provedla firma Naděžda Klíčová z Vrbna pod Pradědem.  

Náklady projektu: 

 projektová dokumentace 35 862 Kč s DPH 

 výstavba I. etapa 852 538,40 Kč bez DPH 

 výstavba II. etapa 1 096 394,34 Kč bez DPH 

Foto: Proměny hřbitova. 

Parkoviště u hřbitova - nové parkoviště bylo vybudováno pod smuteční síní, celková výměra 

cca 610 m2 ploch s asfaltovým povrchem, s krytem ze zatravňovacích prvků a s krytem  

z mozaiky ze žulových kostek. Parkoviště vystavěla firma SILNICE.CZ, s.r.o., z Červeného 

Dvora u Krnova.  Celkové náklady činily: 821 365 Kč bez DPH. 

Foto: Nové parkoviště u hřbitova 
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Bezpečný elektronický úřad - město v minulosti investovalo vlastní zdroje do rozvoje 

informačního systému, který je v rámci úřadu jednotný, provázaný a splňuje požadavky  

na provoz a rozvoj. Tímto krokem obec připravila datový základ pro další zkvalitňování 

procesů, které chce v rámci strategie úřadu více otevřít občanům, a tím zajistit strategii tzv. 

„otevřeného úřadu“, bezpečného úřadu, umožnit rychlejší, kvalitnější a obsahově úplnější 

komunikaci úřadu s občany. 

Hlavními cíli projektu je zabezpečit organizaci (tj. bezpečný provoz IT), rozvíjet procesy 

umožňující podporu komunikace mezi občanem a úředníkem, napojit spisovou službu 

organizace na krajskou digitální spisovnu, přejít na plně digitální procesy při schvalování 

závazků organizace, zajistit digitalizaci dat v rámci spisové služby. 

Náklady na projekt   

 celkové způsobilé výdaje 2 136 497 Kč 

 dotace ze strukturálního fondu ERDF (85%) 1 816 022 Kč 

 náklady žadatele 320 475 Kč 

Ve výběrovém řízení vyhrála firma HCV Group a.s. Rožnov po Radhoštěm, která nabídla cenu 

2 306 081 Kč.  

Vrbenská radnice zvažovala modernizaci veřejného osvětlení ve městě a jeho místních 

částech z důvodu úspory finančních prostředků za energií. Doposud město Vrbno pod 

Pradědem hradilo zálohově na platbách za elektrickou energii pro veřejné osvětlení  

1,6 milionu korun za rok.  

Nejprve, do čtvrtiny roku 2015, testovalo 9 zapůjčených úsporných svítidel LED na ulici 

Nádražní a na chodníku mezi Jamajkou a Benzinou. Po úspěšném odzkoušení započala v říjnu 

rekonstrukce veřejného osvětlení. Staré lampy nahradila úsporná svítidla. Vybraná firma  

ECO LED SOL, s.r.o. z Prahy stihla za 15 týdnů vyměnit celkem 792 lamp v ulicích, lesoparku, 

areálu volnočasových aktivit Černá Opava i na městském hřbitově. Město zaplatilo  

z rozpočtu 10 692 139,59 Kč. Návratnost investice by měla být celkem rychlá - zatímco 

stávající soustava produkovala zátěž 5,7 tuny CO2 za rok, moderní svítidla nepřekročí 1 tunu.  

Součásti investice byla i výměna 5 rozvaděčů, 13 stožárů, obměna části krytů a výměna 

kabelů a rovněž i nátěry sloupů.     

 

4.1 Výstavba, údržba domů, bytů a dalších objektů 

V roce 2015 proběhla oprava veřejných WC, fungujících v areálu Tělovýchovné jednoty Sokol 

Vrbno p. P. Toalety nebyly uzavřeny úplně, ale záchody určené pro ženy sloužily současně  

i pro muže a v druhé etapě tomu bylo naopak.  

V průběhu roku 2015 docházelo k modernizaci bytů a domů ve vlastnictví města.  

Pokračovalo se ve výměně starých oken za plastová na těchto adresách: 
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 Sadová 499 a 500, cena investice 462.663 Kč bez DPH  

 Ve Svahu 423-431, cena investice 823.636 Kč bez DPH 

Obě zakázky vyhrála firma RI OKNA, a.s. z Bzence. 

 Výměna střešních oken v domě na adrese Železná 68, cena investice 174.000 Kč.   

V roce 2015 postupně docházelo i k odstraňování závad v bytových domech:  

 Rekonstrukce balkonů Ve Svahu 423–431 v ceně 1 150 400 Kč bez DPH. Zakázku  

od města získala ve veřejné soutěži stavební společnost Agist systém s.r.o. z Krnova. 

 Oprava průčelního portálu domu Palackého 605 v ceně 34.688,06 Kč bez DPH. 

 Výměna měřičů tepla v domech, kde jim končí stanovená životnost, prováděná 

firmou Techprofi v celkové ceně 438.196 Kč.  

 Výměna vodoměrů v městských bytech na ulici Nové doby 416 a 417, Bezručova 418 

a 419, Sadova 497–500, Palackého 604–606, Husova 248, 493–496, 626 a 627  

v celkové ceně 122.690 Kč. Výměnu 308 bytových vodoměrů provedla firma  

Martin Pleva, Vrbno pod Pradědem – Mnichov.  

 I. etapa rekonstrukce rozvodů teplé vody, která se týkala rozvodů z kotelny na nám. 

Sv. Michala až po dům s č.p. 508. Realizovala firma VLIVA Krnov, s.r.o. za cenu  

cca 668.025 Kč.   

Stavební úřad 
V roce 2015 bylo vydáno celkem 107 úkonů podle stavebního zákona. Za rok 2014 bylo 

uloženo celkem 87 správních poplatků v celkové výši 140.550 Kč. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

Celkem vydáno rozhodnutí 317 500 244 122 107 

Stavební povolení 6 7 16 11 8 

Kolaudační (rozhodnutí) souhlas 18 17 16 15 7 

Nařízení odstranění stavby - 4 - - 1 

Dodatečné povolení stavby 2 2 2 4 1 

Ostatní 182 211 203 92 90 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ za rok 2015). 

 

4.2 Výstavba a opravy komunikací, vodovodů, kanalizace a 
plynofikace, doprava 

Vrbno pod Pradědem patřilo mezi 27 měst a obcí Moravskoslezského kraje, které dostaly 

informační tabule na autobusové zastávky. Na 19palcovém monitoru se cestujícím 

zobrazovaly aktuální informace o odjezdech spojů. Tabule, instalovány 20. 10. 2015, stojí  
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na zastávce v centru u okružní křižovatky, ve směru na Jeseník u Penny marketu a ve směru 

na Bruntál naproti obvodnímu oddělení policie. Informační systém pro města a obce byl 

financován z Evropské unie částkou 35 milionu korun. Instalaci informačních monitorů 

odsouhlasila rada města v červnu 2014. Foto: Nové monitory na autobusové zastávce. 

V době od 7. dubna do 21. srpna 2015 byl uzavřen most ev. č. 44520-1 ve Vrbně pod 

Pradědem - Mnichově přes řeku Černou Opavu z důvodu rekonstrukce mostu. Objízdná trasa 

úplné uzavírky byla od křižovatky silnice III/44519 a II/445 po silnici II/445 po křižovatku se 

silnicí III/44520 (viz příloha - mapa objízdé trasy). Pro pěší byla v místě vybudována 

provizorní lávka souběžně se starým mostem. Investice přišla Správu silnic MSK na 8,4 mil 

korun.  

V záři začala výsprava výtluků a prasklin v asfaltu. Nejhůře postižená místa na státní silnici  

na průtahu městem i v úseku mezi Vrbnem a odbočkou do Karlovic se lokálně frézovala  

a následně asfaltovala.  

Na podzim začala výstavba chodníku na Zlatohorské ulici, který má zvýšit bezpečnost chodců 

směřujících do Mnichova, ale také motoristů. Zakázku získala místní firma Naděžda Klíčová, 

podle smlouvy měly být práce hotovy do Vánoc, poslední, čtvrtá část chodníku, směřující už 

do Mnichova, byla oproti projektu přehodnocena. Se souhlasem dotčených stran došlo  

k úpravě trasy a sklonu, v místě byl skácen jeden strom a chodník se více napřímil, proto byla 

investice dokončena až v létě 2016. Ačkoli se stavba připravovala dlouho dopředu, bylo 

zapotřebí vypořádat se s požadavky účastníků stavebního řízení. Stavební povolení nabylo 

právní moci 20. října. Dle smlouvy o provedení díla byla cena za stavební práce a materiál  

ve výši 1 691 228 Kč bez DPH. Součástí výstavy chodníku bylo také veřejné osvětlení  

a úsporná svítidla LED. Navíc byl už v období Advent ozdoben adventní výzdobou.  

(Foto: Výstavba nového chodníku do Mnichova). 

V rozpočtu města na rok 2015 byla vyčleněná částka 4 000 000 korun na opravy místních 

komunikací. Ačkoliv byla částka vyšší než v minulých letech, zdaleka nevystačila na opravy 

všech rozbitých úseků nebo odstranění dopravně kritických míst. Do soupisů akcí bylo 

zařazeno na 40 návrhů. Příloha: Plánované opravy místních komunikací pro rok 2015.   

 Nejvýznamnější byla rekonstrukce místní komunikace Hřbitovní, vč. výměny 

vodovodu a kanalizace. Jednalo se o úplnou rekonstrukci podkladních vrstev  

a asfaltového krytu v rozsahu cca 1050 m2. Skladba jednotlivých vrstev a vlastní 

provedení rekonstrukce byla dána projektovou dokumentaci zpracovanou 

ALFAPROJEKT Olomouc a.s., výměna vodovodu a jeho přípojek, výměna kanalizace  

a napojení přípojek, vč. odvedení povrchových vod z MK do jednotné kanalizace dle 

projektové dokumentace AQUA stop v.o.s. Bruntál.  Samotnou rekonstrukci provedla 

firma JR STaKr, s.r.o.z Bruntálu, dohodnutá cena ze smlouvy činila 2.839.175 Kč. 

Vícenáklady na dodatečné práce, které nebyly v zadávací dokumentaci obsaženy  
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a týkaly se vodovodních a kanalizačních přípojek pro objekty sousedící s MK 

Hřbitovní, činily 167 tis. Kč. Foto: Oprava komunikace Hřbitovní. 

 Oprava chodníku na místní komunikaci Husova kolem budov číslo popisné 470, 489  

a 492, včetně kotelny + provedení opravy schodiště z MK Husova č.p. 489. Dílo 

provedla firma Naděžda Klíčová, v celkové ceně 712.000 Kč. Dodatečně bylo  

k chodníku pod obchodem s potravinami (CBA) pro větší bezpečnost přiděláno 

zábradlí. 

 Vybudování stezky pro pěší  na pozemku parcela č. 2 (pod objektem rozvodny ČEZ 

Nám. Sv. Michala) od budovy č.p. 515 k MK Bezručova a provedení terénních úprav  

k zabránění vjezdu automobilů a zabránění splavování volných částic z rozpadlého 

povrchu na MK Bezručova. Dílo provedla firma Naděžda Klíčová v celkové ceně  

118.500 Kč.  

 Provedení sjezdu a napojení na silnici III/44520 v Železné, u RD p. Domčík  

a p. Čudovský. Sjezd provedla firma Naděžda Klíčová v celkové ceně 127.639 Kč.  

 Provedení opravy výjezdu na ul. Jesenická, pozemek parcela číslo 593 v k.ú. Vrbno,  

od bytového domu č.p. 447 včetně úpravy stávající šachty splaškové kanalizace, která 

při projíždění poškozovala pneumatiky aut. Opravy provedla firma Naděžda Klíčová  

v celkové ceně 43.524 Kč.  

 Rozšíření mostku na místní komunikaci v Železné (u rodinného domu paní Bodzíkové 

č.p. 66) včetně opravy asfaltového povrchu. Rozšíření provedla firma Naděžda Klíčová 

v celkové ceně 47 125 Kč.   

 Oprava MK Žižková od penzionu Hradil až k vleku a bobové dráze. Opravu provedla 

firma Kareta s.r.o., která rovněž provozuje vlek a bobovou dráhu. Město se na opravě 

povrchu podílelo 50 %, podíl činil 792.558 Kč, přičemž platba byla rozdělená do let 

2016–2017. Foto: Oprava ulice Žižková.    

Ostatní opravy v seznamu oprav byly převedeny do následujícího roku. V roce 2015  

se prováděly ještě další práce doplňující seznam oprav, např. opravy výmolů, propadlých 

komunikací, opravy žlabů či propadlá komunikace.  

Další investice byla do opravy parkování a stání ve dvoře městského úřadu v souvislosti  

s výstavbou výtahu (218 tis. Kč).  

Velkou investicí byla likvidace odpadu z demolice Vrsanu - úprava demolovaného materiálu 

na suť, kterou bylo možné po dalších úpravách a vytřídění použít například na zásypy, činila 

200 tis. Kč.  

   
Železniční trať 

v obdobích od 27. července do 7. srpna a od 5. do 9. října proběhly výluky na trati mezi  

313 z Milotic nad Opavou do Vrbna pod Pradědem. Současně provozovatel regionální 
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železniční trati, společnost AWT a.s., zajistil v čase výluky náhradní dopravu autobusem dle 

platného jízdního řádu osobního vlaku.  

 

4.3 Úprava veřejného prostranství, životní prostředí, památková 
péče 

Demolice Vrsanu vzbuzovala v některých lidech nostalgické vzpomínky a ne všichni  

s ní souhlasili. Město Vrbno p. P., které dříve patřilo k průmyslovým centrům regionu, nyní 

více spoléhá na rozvoj cestovního ruchu a Vrsan ustoupil příštímu zázemí sportovního areálu 

Pod Vysokou horou. Stavební suť objektů se nyní drtí a naváží nakladačem na svah pro příští 

úpravy terénu. V místě spodní stanice lanovky má vyrůst kapacitní parkoviště, zázemí  

pro turisty s občerstvením i toalety. Podle první místostarostky Květy Kubíčkové žádá rozvoj 

cestovního ruchu a narůstající návštěvnost města služby na výborné úrovni.  

Příloha: Mapky s označenými objekty, které šly k demolici. Foto: Demolice Vrsanu.   

Česká spořitelna otevřena na ulici Nádražní svou pobočku a v souladu s platnou legislativou 

nechala postavit ke vstupu bezbariérovou plošinu. Radní zvažovali, zda město nechá 

odstranit z chodníku svítidlo, shodli se ovšem, že pro zachování bezpečí chodců i vzhled 

místa tak neučiní. Svítidlo tvoří i hranici mezi chodníkem a parkovacími místy. Po chodníku 

vedle plošiny projdou bez problému dva lidé i třeba s kočárky.  

Foto: bezbariérová plošina pro vstup do České spořitelny.    

Pět desítek stromů v několika lokalitách města ustoupilo před příchodem teplého jara 

potřebám obyvatel města. V pondělí 30. března 2015 byly skáceny dvě vzrostlé túje před 

radnicí. Radní dali souhlas ke skácení jednatřiceti smrků u smuteční síně, kde bude 

vybudováno parkoviště, sedm bříz a dva smrky na Husově ulici mají také uvolnit místo 

autům. 

Na opraveném schodišti spojující prostor před železničním nádražím a autobusovými 

zastávkami se značeným přechodem pro chodce přes státní silnici byly instalovány nové 

kovové sjezdy. Umožní lidem na kolečkových křeslech a také rodičům s malými dětmi  

v kočárcích dostat se bezpečně k přechodu a po něm na protější chodník na ulici Nádražní. 

Dosud museli lidé na vozíčcích z prostoru zastávek jet trasou autobusů až k nájezdu na silnici, 

tam už ovšem není přechod pro chodce. Foto: Schody s novými sjezdy. 

Město nechalo upravit plochu veřejné zeleně v proluce mezi okružní křižovatkou  

a parkovištěm Penny market. Jednalo se jen o prozatimní úpravu, kterou provedla firma 

Naděžda Klíčová. Radnice pracuje na projektu celkové proměny tohoto místa.  

Foto: Proměna prostoru u Penny. 
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Okolí okružní křižovatky ve Vrbně pod Pradědem zkrášlily na letní sezonu nové květinové 

koše upevněné na sloupech veřejného osvětlení zhruba v dvoumetrové výšce od země. 

Systém zahradníka Petra Lebiše z Boskovic, který přivezl už nakvetlé muškáty v plné síle, byl 

osazen na prvních dvanácti sloupech. Město chce takto krášlit centrum i v dalších letech, kdy 

by květinových košů postupně přibývalo, zejména na vrbenské "kolonádě". Petr Lebiš 

pomohl koše na sloupy upevnit a poradil, jak o květiny dál pečovat.  

Foto: Květinová výzdoba ve městě 2015. 

K prvním dvanácti košům záhy přibyly další, jejichž výroby se ujaly vrbenské firmy. 

Společnost Ing. Petr Gross s.r.o. vyrobila formu, Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. poskytla 

materiál a vylisování zajistila ATQ s.r.o. Tomáš Urbánek ze Zahradnictví Karlovice pak 

půlkruhové části nádob osázel a pomohl zavěsit na vrbenské “kolonádě”.  

Kruhový objezd v centru Vrbna pod Pradědem získal novou podobu. Zdobila  

ji několikametrová dřevěná socha. Její tvůrce, místní všestranný výtvarník Martin Matela,  

ji nazval Jiří Houska medituje na horské louce. Socha sloužila jako nepřehlédnutelný poutač 

na výstavu, kterou výtvarník pořádal v rámci dnů města. Podobná socha už objezd oživila 

před čtyřmi lety, pouze ale na 24 hodin. Foto: Dřevěná socha na kruhového objezdu.   

V sobotu 8. srpna byla v parčíku U Mnicha v Mnichově odhalena zvonička. K soše mnicha, 

kterou vytvořil Ivan Laňo, tak přibyl krásný dřevěný solitérní prvek z dílny Jana Kužele  

z Dobré Vody u Hořic, stoly a lavice z půlkmenů a informační tabule. Odhalení probíhalo  

za úmorného horka. Foto: Odhalení zvoničky - na snímku pan Břenek společně s první 

místostarostkou města Květou Kubíčkovou.  

Ulice Nádražní v úseku od benzínového čerpadla po hospůdku Jamajka se proměnila.  

Na doporučení odborníků nechalo město na ulici Nádražní v úseku od benzínky po hospůdku 

Jamajka zmlazující řez živého plotu. Ten odděluje frekventovanou státní silnici a chodník  

pro pěší. Vzrostlé keře místy přesahovaly dva metry a bránily dobré viditelnosti při vjezdu  

z ulice Sv. Čecha na hlavní silnici. Místo se prosvětlilo.  

Ve Vrbně byl otevřen od 20. 9. 2015 nový běžecký areál, který byl určen široké sportující 

veřejnosti. Nacházel se za tenisovými kurty. Výstavbu ve spolupráci s místními firmami (firma 

Zemní práce Klíč, Pradědský lesní závod a firma VH LITERA Vítězslav Horák) zajistil Sportovní 

klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s. Příloha: letáček a mapka; foto: Běžecký areál.  

O víkendu 21.–22. listopadu 2015 začalo kácení starých lip na ulici Jesenické, od pošty  

až k rozcestí na Ludvíkov. Kácení měli na starosti hasiči, odklízení větví a kmenů pracovníci  

TS Vrbno a lidé zapojení do veřejně prospěšných prací. Skáceno bylo celkem 23 lip, mnohé už 

byly před několika lety nahrazeny mladými vitálními stromy. Foto: Stará alej. Po odřezání 

zůstaly pařezy, které byly odfrézovány odbornou firmou druhý prosincový týden.  

Foto: pařezy stromů po skácení.   
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Na začátku roku 2015 byly instalovány u pomníku Sova i Půlmílového kříže informační 

tabule. Pomník Sova se nachází na tzv. Poštovní cestě, 3 km od vrbenského kostela. Jedná se 

o kamenný pomník ve tvaru pyramidy s německým textem, který byl vystavěn na místě úmrtí 

kněze, který chodíval přes kopec sloužit do vrbenského kostela.  

O kus dál, před Anenskou myslivnou, stával kříž. Místo, kde kříž stával, nebylo po zániku kříže 

v turistických mapách zrušeno. S nápadem obnovení kříže přišla tehdejší starostka Helena 

Kudelová. Kříž zhotovil její bratr, řezbář pan Josef Treimer a k jeho vztyčení došlo za účasti 

paní Kudelové, autora kříže pana Treimera, manželů Ruskových s vnukem Jakubem  

a tehdejšího redaktora Bruntálsko krnovského Deníku pana Radka Vráblíka dne 26. 11. 2010. 

Postavení kříže bylo sponzorováno i realizováno firmou Kamenský. 

Neupravený a nezkrácený text zaslaný paní Ruskovou si zájemce může přečíst v příloze.  

(Zdroj: podklady, fotky i přílohy dodala paní Helena Rusková)  
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5 PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY, CESTOVNÍ 

RUCH  
V roce 2015 došlo ke konečné fázi demolice Vrsanu, která vzbuzovala v některých lidech 

nostalgické vzpomínky, a ne všichni s ní souhlasili. Tím skončila jedna velká etapa 

významného průmyslového podniku, který byl založen v roce 1840 Casparem Eisenbachen 

jako továrna na výrobu zbraní a kovových výrobků. V roce 1858 koupil závod továrník Adolf 

Raymann z Frývaldova, který ho přeměnil na mechanickou přádelnu lnu. Výroba byla 

zahájena v roce 1859 a v letech 1861–1945 byla firma registrována pod názvem 

Würbenthaler Flachsspinnerei (Vrbenská přádelna lnů) Eduard Grohmann (zeť Raymanna  

z Frývaldova). V roce 1911 předal Eduard Grohmann firmu svému synovi Hugovi 

Grohmannovi. 

V letech 1945–1948 byla továrna v národní správě, následně byla znárodněna a začleněna  

do podniku Tkalcovny a úpravny lnu, n.p. Jeseník. V roce 1949 se stal součástí Moravolenu  

v Šumperku, v roce 1950 přešel do specializovaného podniku Lenas v Bruntále, aby v roce 

1958 byl sloučen do podniku Moravolen, s.p. se sídlem v Šumperku. V 60. letech 20. století se 

závod specializoval na výrobu jemných druhů lněné příze, určených většinou na výrobu 

exportních tkanin. 

Po roce 1989 byl státní podnik Moravolen transformován na akciovou společnost a prodejem 

a koupí závodu ve Vrbně vznikla společnost VRSAN, s.r.o. Předmětem činnosti zůstala výroba 

lněné příze.  

Firma měla v roce 2000 dva vlastníky Vrsan s.r.o. a LNH a.s. Tradiční výrobní program, 

zaměřený na výrobu lněné příze z dlouhého vlákna - Lenky, byl díky tomu rozšířen i o výrobu 

plastů a setů. Vlastníci této společnosti se v roce 2001 v důsledku útlumu odbytu rozhodli 

nabídnout podnik k prodeji. Počátkem roku 2002 koupily VRSAN s.r.o. dvě fyzické osoby. Noví 

majitelé po zredukování režijních nákladů pokračovali ve výrobě lněných přízí, plastikářskou 

výrobu ukončili v polovině roku 2002. V polovině roku 2006 byla výroba zastavena.  

Z obchodního rejstříku byla firma vymazána k 27. 9. 2006. 

Výrobní areál firmy byl nabídnut k prodeji. Nemovitost koupilo Město Vrbno pod Pradědem 

se záměrem regenerace celého areálu. Na 1. etapu regenerace vypracovalo projektovou 

žádost, ve které se rozhodlo řešit nevyhovující situaci areálu zlepšením celkového stavu území 

se snahou o následný rozvoj města v oblasti rekreace a volnočasových aktivit. Všechny 

objekty v areálu byly v různém stupni zchátralosti. V rámci akce došlo k demolici 3 objektů na 

parcelách 664/3, 667/9, 667/3. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2009 a ukončeny  

16. 4. 2010. Celkové náklady byly 3.403.748 Kč, město se podílelo částkou 349.162 Kč.   

V roce 2012, v rámci regenerace celého areálu, došlo k demolici 5 objektů a 1 části objektu  

na parcelách 664/1, 663, 667/5, 667/6 a výstavbě místní komunikace 3. třídy na parcelách 

666, 291 a 667/1 vedoucí podél areálu mezi ul. Jesenickou a Palackého. Celkové náklady 

činily celkové náklady 4.411.458 Kč, z toho se město podílelo částkou 757.396 Kč. 
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 Poslední 3. etapa byla dokončena v roce 2015, jak již bylo v úvodu zmíněno. (Zdroj: Kronika 

Vrbno pod Pradědem rok 2000, zpracováno PaedDr. Michaelou Hradilovou, Vrbno pod 

Pradědem: Ohlédnutí za minulosti dávnou i nedávnou, zpracoval Spolek Přátelé Vrbenska). 

Příloha: Lokalita Vrsan; Foto: Vrsan v zimě 2015 a Demolice Vrsanu.   

Město si letos připomnělo 60 let od založení podniku na zpracování plastů a výrobu forem 

Lisovny nových hmot (LNH), který vznikl reorganizací národního podniku KOI-I-NOOR Praha-

Vršovice. V letech 1949-1952 patřil závod pod ředitelství v Bílovci, v roce 1953 bylo zřízeno 

podnikové ředitelství přímo ve Vrbně. K 1. 1. 1955 bylo zřízeno podnikové ředitelství 

Národního podniku Lisovny nových hmot Vrbno pod Pradědem. V důsledku toho byla tradiční 

výroba kovové galanterie postupně přeměněna na výrobu výlisků z plastických hmot a podnik 

se časem stal největším zpracovatelem plastů technologiemi vstřikování a lisování  

na Moravě. Prvním ředitelem podniku byl jmenován František Koranda. 

V 60. letech 20. století byla postupně vybudována hala nástrojárny, budova podnikového 

ředitelství, hala lisovny, nové garáže a požární zbrojnice. Rostl počet zaměstnanců, závod  

se zaměřoval i na školení vlastních učňů. V roce 1988 se národní podnik změnil na státní 

podnik a zaměstnával ve svých 8 závodech téměř 4000 lidí. V průběhu roku 1990 docházelo  

k postupnému osamostatňování jednotlivých závodů a z bývalého podnikového ředitelství byl 

ustaven nový podnik s.p., který si ponechal původní název. V roce 1991 se transformoval  

na státní akciovou společnost a poté vstoupil do kuponové privatizace. K 1. 5. 1992 se stal 

privátní akciovou společností a měl několik stovek majitelů akcií, jak fyzických osob,  

tak privatizačních fondů.  

Do obchodního rejstříku byla LNH a.s. zapsána 30. 9. 1992 se sídlem na ulici Jesenické č. p. 

146. Firma se zabývala od svého vzniku činnostmi přenesenými z bývalého podniku a jeho 

centrály ve Vrbně. Když se stává LNH a. s. majoritním vlastníkem společnosti Vrsan s.r.o., 

Vrbno pod Pradědem, rozšiřuje své zaměření též na zpracování plastů technologiemi 

vstřikování a vytlačování. Tato činnost se postupně stávala stěžejním zaměřením. Na trhu  

se prosadila především svými kompostéry či kompostovacími sily, ale i dalšími produkty  

pro nábytkářský a automobilní průmysl nebo armádu. Významné místo v činnosti společnosti 

měla Akreditovaná kalibrační laboratoř s celostátní působnosti, včetně zkušebny a laboratoře 

pro zkoušení plastů a plastových výrobků.  

V roce 1995 se majoritním vlastníkem akcií stala firma PFT, s.r.o., Vrbno pod Pradědem.  

Po neshodách mezi vlastníky koupila v roce 1998 rozhodující balík akcií firma Technoexport 

Praha a. s., ovšem už v roce 2002 koupila LNH a.s. firma JELÍNEK-TRADING spol. s.r.o.  

Firma založená v roce 1991, sídlící ve Zlíně, postupně budovala vlastní skladová a výrobní 

střediska doplňkové činnosti. V současné době patří společnost k největším zpracovatelům 

tříděných plastových odpadů v České republice. Závod zaměstnával v roce 2011 kolem 50 

osob a vyráběl zde vstřikované plastové výrobky, především kompostéry a kompostovací sila. 

V roce 2015 pořídila firma s dotací EU největší vstřikolis a soubor 5 forem na výrobu dvou 

úplně nových a největších kompostérů K-950 a K-1380 a jejich certifikace francouzskou 

oraganizací AFNOR. (Zdroj: Kronika Vrbno pod Pradědem rok 2000, zpracováno  
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PaedDr. Michaelou Hradilovou, Vrbno pod Pradědem:Ohlédnutí za minulosti dávnou 

 i nedávnou, zpracoval Spolek Přátelé Vrbenska, webové stránky společnosti).      

V roce 1990 založil svou firmu Ivo Urbánek. Zpočátku se firma zabývala zprostředkováním 

prodeje výrobní dokumentace forem pro vstřikování plastů a s nimi souvisejících výrobků.  

V roce 1992 byla rozšířena činnost o maloobchodní a velkoobchodní prodej v oblasti 

sortimentu plastových výrobků. Zabývala se rovněž nákupem a prodejem plastických hmot  

a to i regenerátorů. V roce 1998 založil Ivo Urbánek společnost URBÁNEK - PLASTY s.r.o., 

která zajišťuje výrobu výlisků z plastů, jejich regeneraci, výrobu výrobků z kůže na zakázku  

a vnitrostátní dopravu. Obě firmy sídlí v centru města za kruhovým objezdem směrem na 

Zlaté Hory ve vlastních prostorách s veškerým technickým zabezpečením potřebným pro svůj 

provoz včetně atraktivní prodejny o rozloze 200 m2 se širokým sortimentem výrobků z plastů.  

Rodinná firma Vzduchotechnika  - Pavel Kamenský byla založena v roce 1990, původně se 

zabývala výrobou a montáží vzduchotechniky a zámečnickou výrobou. V roce 1996 firma 

začala podnikat i v oboru provádění staveb. 

V roce 2004 vznikla nová firma pod názvem KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o.,  

pro kterou je hlavní náplní pokračování v oblasti vzduchotechniky. Na základě poptávky 

rozšířili podnikání na oblast výroby a montáže ocelových konstrukcí, výrobní a skladovací 

haly, mostní konstrukce, lávky, speciální konstrukce pro montáže technologií a podobně.  

Při rozšíření rozsahu náplně prováděných prací, rozšířili podnikání o stavební činnost - 

zakládání staveb, práce HSV a PSV. 

Na základě třicetileté praxe v oboru zpracování plastů založil v roce 1990 Miloslav Paňák 

svou vlastní firmu pod obchodním názvem “Miloslav Paňák”. Hlavním zaměřením firmy 

Paňák Plasty byl vývoj, výroba a montáž dílů z plastů, které jsou směrovány hlavně  

do automobilového průmyslu.  

Sklárna Jakub vznikla v roce 1995 ve Vrbně pod Pradědem v místní části Mnichov.  

Výroba této sklárny prezentovala historické sklo, vyráběné podle způsobů zpracování skla  

ve středověku v období 14. až 16. století.  

V roce 2000 vznikla rodinná firma Doprava Naděžda Klíčová. Postupem docházelo  

k rozrůstání vozového parku, přibyly nákladní auta a posléze bagry. Firma zajišťovala  

a prováděla zemní a výkopové práce, terénní úpravy, inženýrské sítě, zakládání staveb  

a demoliční i bourací práce. Firma také zajišťovala přemísťování a nakládání sypkých 

materiálů. Tyto materiály také dodávala. V areálu firmy je i betonárna.  

V témže roce (2005) byla založena Romanem Míčkem a Vladimírem Tomčíkem sklářská huť 

TOMI, tentokrát v centru města, na Zlatohorské ulici. Vyráběla repliky historického skla  

pod názvem “Lesní sklo”, které se vyrábělo podobnými postupy jako ve středověku.  
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Příloha: Seznam významných firem působících ve městě v roce 2015.  
 

5.1 Obchody a služby 

V roce 2015 fungovala ve městě řada malých obchodů a obchůdků (potraviny, květinka, 

drogerie, zelenina, hračky a sport aj.), 2 supermarkety (Penny market a Albert) a několik 

drobných podnikatelů a živnostníků, pracujících ve službách (kosmetika, kadeřnictví, 

instalatérství, kominictví apod.). Příloha: Seznam obchodů a služeb.  

V roce 2015 došlo k následujícím změnám v oblasti drobného podnikání: 

 svou činnost ukončila kosmetika Libuše Nepožitkové a kosmetika Jaroslavy Novotné 

 provoz ukončila prodejna Zelenina Ilja, Krmiva a chovatelské potřeby Lenky Možné, 

Zlatnictví Zvědělík a firma Ridex, s.r.o. prodejnu Les, zahrada, hobby; 

 došlo ke sloučení prodejen drogerie REMI a “butik” Monika - obě prodejny byly 

přestěhovány do prostor bývalé drogerie Teta na ulici Nové doby 625; 

 prodejna obuvi KCF se během letních prázdnin přestěhovala z ulice Nové doby 111  

na ulici Bezručova 386; 

 nábytek MAXIMUS byl přestěhován z ulice Dělnická 152 na ulici Jesenická 575; 

 Česká spořitelna a.s., byla přestěhována z ulice Bezručova na ulici Nádražní 211; 

 kadeřnictví Romana Kostková a Věra Linková bylo přestěhováno z ulice Nové doby 

112 na ulici Jesenická 377; 

 k 15. červnu se uzavřely potraviny HRUŠKA na ulici Husova 470, došlo k rekonstrukci 

rozvodu elektřiny a tepla, k modernizaci a prodejna byla znovu otevřena jako 

potraviny CBA;  

 v září byla otevřená nová prodejna - květinka Rézi-Markéta Šindlerová na ulici 

Bezručova 621; 

 od 1. června se otevřel ateliér Jana Janyšky na ulici Bezručova 622. V nabídce bylo 

průkazové, produktové, firemní a umělecké focení či jiné fotoslužby; 

 otevřeno bylo nové ryze pánské holičství Lucy´s Barber Shop na ulici Bezručova 622, 

holičství nabízelo módní i klasické pánské střihy spojené s úpravou kontur a obočí, 

zaholení břitvou a masáži hlavy, holení břitvou metodou “hot towel” jako za starých 

časů, barvení šedin speciální barvou pro muže. Holičství provozovala Lucie Vilímková.  

Ceny potravin nyní a před 10 lety 

Protože cena není sama o sobě zcela vypovídající, nechybí ani sloupec s kupní silou. Tento 

údaj uvádí, jaké množství potraviny bylo možné zakoupit za tehdy aktuální průměrnou mzdu. 

Potravina Množství Cena 2005 
Kupní síla 2005 

Cena 2014 
Kupní síla 2014 

Cena 2015 
Kupní síla 2015 

Brambory 1 kg 12,58 Kč 
1 994 kg 

9,98 Kč 
2 716 kg 

15,04 Kč 
1 872 kg 
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Mrkev 1 kg 14,65 Kč 
1 437 kg 

14,08 Kč 
1 925 kg 

18,28 Kč 
1 540 kg 

Cibule 1 kg 11,42 Kč 
1 814 kg 

12,06 Kč 
2 248 kg 

15,15 Kč 
1 858 kg 

Jablka 1 kg 23,47 Kč 
851 kg 

26,09 
1 039 kg 

30,30 Kč 
929 kg 

Káva 1 kg 72,70 Kč 
274 kg 

161,90 Kč 
167 kg 

181,20 Kč 
155 kg 

Pomeranče 1 kg 26,35 Kč 
745 kg 

26,50 Kč 
1 023 kg 

29,39 Kč 
958 kg 

Těstoviny 1 kg 25,94 Kč 
757 kg 

43,70 Kč 
620 kg 

45,27 Kč 
622 kg 

Hovězí svíčková 1 kg 482,77 Kč 
40,67 kg 

625,66 Kč 
43,33 kg 

643,92 Kč 
43,72 kg 

Pivo v restauraci 0,5 l 17,00 Kč 
1 156 piv 

24,32 Kč 
1 115 piv 

24,93 Kč 
1 129 piv 

Bílý jogurt 150 g 5,89 Kč 
3 336 ks 

8,51 Kč 
3 158 ks 

8,61 Kč 
3 270 ks 

Rýže 1 kg 21,41 Kč 
917 kg 

35,80 Kč 
757 kg 

36,17 Kč 
778 kg 

Hovězí maso 1 kg 130,53 Kč 
150,4 kg 

158,59 Kč 
171 kg 

160,09 Kč 
175,85 kg 

Pivo lahvové 0,5 l 8,39 Kč 
2 340 ks 

10,43 Kč 
2 599 ks 

10,51 Kč 
2 679 ks 

Pečivo 1 kg 36,18 Kč 
545 kg 

39,99 Kč 
677,84 kg 

39,63 Kč 
710 kg 

Vepřový řízek 100 g 52,11 Kč 
377 porcí 

64,93 Kč 
417 porcí 

63,86 Kč 
441 porcí 

Šunkový salám 1 kg 114,91 Kč 
170,9 kg 

133,00 Kč 
203,81 kg 

129,22 Kč 
217,86 kg 

Rajčata 1 kg 30,91 Kč 
635 kg 

47,23 Kč 
574 kg 

45,07 Kč 
625 kg 

Minerální voda 1 l 7,41 Kč 
2 654 l 

8,79 Kč 
3 084 l 

8,37 Kč 
3363 l 
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Chléb 1 kg 15,70 Kč 
1 254 kg 

23,04 Kč 
1 177 kg 

21,86 Kč 
1 288 kg 

Vepřová kýta 1 kg 109,17 Kč 
178,1 kg 

120,28 Kč 
225 kg 

113,20 Kč 
248,7 kg 

Kuře 1 kg 48,65 Kč 
405 kg 

70,55 Kč 
384 kg 

66,30 Kč 
425 kg 

Coca Cola 0,2 l 15,91 Kč 
1 235 ks 

20,75 Kč 
1 306 ks 

19,36 Kč 
1 454 ks 

Mouka 1 kg 7,22 Kč 
2 7324 kg 

12,47 Kč 
2 174 kg 

11,30 Kč 
2 491 kg 

Máslo 1 kg 106,97 Kč 
184 kg 

159,06 Kč 
170 kg 

142,90 Kč 
197 kg 

Vejce 1 ks 2,30 Kč 
8 543 ks 

3,30 Kč 
8 219 ks 

2,96 Kč 
9 511 ks 

Banány 1 kg 33,94 Kč 
578 kg 

31,10 Kč 
871 kg 

27,16 Kč 
1 037 kg 

Mléka 1 l 13,46 Kč 
1 459 l 

19,02 Kč 
1 425 l 

15,69 Kč 
1 794 l 

Eidam 30% 1 kg 111,07 Kč 
176,7 kg 

48,61 Kč 
206,61 kg 

107,51 Kč 
261,85 kg 

Slunečnicový olej 1 l 33,02 Kč 
595 l 

31,20 Kč 
558 l 

40,01 Kč 
704 l 

Cukr 1 kg 21,25 Kč 
924 kg 

19,39 Kč 
1 398 kg 

15,70 Kč 
1 793 kg 

 

5.2. Cestovní ruch 

Politika města se začala orientovat na cestovní ruch.  

Městské turistické a informační centrum, IMPULS s.r.o., se nacházelo vedle pošty na ulici 

Jesenická 252 ve Vrbně pod Pradědem. Odpovědnou osobou byla Lenka Bednaříková.  

Hlavním úkolem informačního centra bylo poskytovat informace místním obyvatelům  

a turistům, dále byl zabezpečen prodej drobných upomínkových předmětů.  

Byla zde v prodeji také turistická známka Vrbna pod Pradědem. 
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V červenci 2015 oslavil Euroregion Praděd 18. narozeniny. Počátkem devadesátých let byly 

zahájeny první přeshraniční dvoustranné kontakty zástupců komunální sféry z českých  

a polských příhraničních oblastí. Na české straně z území okresů Jeseník a Bruntál, z polské 

strany to byli zástupci obcí Opolského Slezska. Pokračováním a prohlubováním těchto 

kontaktů se postupně dospělo k myšlence formalizovat vznikající spolupráci zřízením 

společného euroregionu. Příloha: Euroregion Praděd je plnoletý.  

Osmnáct let dosavadní spolupráce přineslo stovky společných projektů.  

Českou národní stranu euroregionu reprezentuje zájmové sdružení právnických osob  

s názvem „Euroregion Praděd se sídlem Nové doby 111, Vrbno pod Pradědem.  

Finanční rekapitulace české strany 

Původní alokace Fondu 3 727 250 € 

 

Posílení alokace v r. 2014 122 102 € 

Celková alokace 3 849 352 € 

Výše požadované dotace přijatých projektových žádostí 6 837 839,88 € 

Výše schválené dotace Euroregionálním řídícím výborem 4 789 434,07 € 

 

Skutečně vyčerpáno a proplaceno žadatelům 3 736 440,34 € 

Fond mikroprojektů je spravován euroregiony, které zajišťují realizaci Fondu mikroprojektů 

interně prostřednictvím svých zaměstnanců. Realizováno je 6 tzv. zastřešujících projektů 

Fondů mikroprojektů, které pokrývají v souhrnu celé programové území.  

Pro Euroregion Praděd/ Pradziad je stanovena alokace ve výši: 

 česká strana 3 222 142 € 

 polská strana 4 994 000 € 

 celkem 8 216 142 € 

 

Euroregion Praděd působí v turistické oblasti Jeseníky (TO Jeseníky-východ s přesahem  

do TO Jeseníky-západ) od roku 2011 jako profesionální společnost destinačního 

managementu (dále SDM). Východiskem pro činnost SDM je aktualizovaná Marketingová 

strategie rozvoje cestovního ruchu, přičemž jejím globálním cílem je zajistit dlouhodobě 

udržitelný rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na venkov, jeho poznávání a aktivní 

dovolenou. Průběžné naplňování cílů marketingové strategie se děje realizací tzv. akčních 

plánů (AP). Tyto AP obsahují především aktivity spojené s tvorbou komplexní  

a konkurenceschopné nabídky produktů cestovního ruchu na bázi síťování partnerů 

Euroregionu Praděd z veřejného i soukromého sektoru (správci atraktivit, poskytovatelé 

služeb v CR, výrobci produktů s regionální značkou apod.) a podporou prodejnosti takto 

vzniklé nabídky na relevantních domácích i zahraničních trzích cestovního ruchu. 
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Příloha: Výroční zpráva Euroregionu Praděd v roce 2015.  

 

 
 

5.3 Zemědělství a lesní hospodářství 

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

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

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

produkce sadebního materiálu lesních dřevin, péče o veřejnou zeleň a poskytování 

ubytovacích služeb ve vlastních ubytovacích zařízeních. 

V sídle firmy na ulici Nádražní 599 se nachází také prodejna Les, zahrada, hobby, která nabízí 

široký sortiment zahradního nářadí a domácích potřeb.  

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

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

se zaměřuje na chov skotu bez tržní produkce mléka. Stěžejním programem je údržba  

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

kritéria certifikátu BIO. 

Do zemědělské produkce se aktivně zapojují i soukromě hospodařící zemědělci.  

Hospodaření v lesích města Vrbno pod Pradědem: 

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

následující těžební a pěstební zásahy: 

Těžební činnost 2013 2014 2015 

Celková těžba dříví 1.215,19 m3 1.043,31 m3 

 

1.380,43 m3 

Vyfakturováno 

(za prodej dřeva) 

909.239 Kč 868.196 Kč 1 146 816 Kč, 

Průměrné zpeněžení dřeva 751 Kč/m3 835 Kč/m3 871 Kč/m3 

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

229.968 Kč. Z výkonu pěstební činnosti byly v roce 2015 provedeny tyto práce: 

Pěstební činnost 2013 2014 2015 

První zalesnění – les 8,35 tis. ks 8,70 tis. ks 5,70 tis. ks 
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Opakované zalesňování 1,55 tis. ks 0,55 tis.ks 1,00 tis. ks 

Úklid klestu 439 m3 329 m3 340 m3 

Oprava oplocením 280,- Kč - - 

Výsek škodících dřevin 2,20 ha - - 

Ožínání MLP – plošky 20,90 tis 15,50 tis. 15,50 tis. 

Prořezávky 0,50 ha - - 

Nátěr MLP proti okusu 25,20 tis. ks 20,60 tis. ks 19,30 tis.ks 

Vyvětvování + ovaz - 0,700 tis. ks 0,670 tis.ks 

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

Lapáky 6 ks 6 ks 6 ks 

Feromonové návnady 20 ks 40 ks 10 ks 

Ochrana lesa: 

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

a instalováno 10 ks feromonových lapačů. V roce 2015 bylo vytěženo 81 m3 kůrovcového 

dříví. Stav lesa z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako „zvýšený“. 

Výrobní úkoly a ekonomika 2015: 

Projekty úkolů pěstební a těžební činnosti pro rok 2015 byly předány dodavatelské firmě 

Technické služby Vrbno pod Pradědem s.r.o.  

Na základě žádostí byly v roce 2015 poskytnuty dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje ve výši 89.966 Kč. 

(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ) 
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6 SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

6.1 Vybraná výročí města 

Celý soupis výročí města od roku 1725 si může zájemce přečíst v příloze: Výročí města v roce 

2015, zde uvádím jen některá:  

1725 - zasadil zdejší občan Schubert poprvé brambory; 

1725 - zaveden “tabákový monopol” (před tímto rokem bylo kouření a obchodování  

s tabákem a tabákovými výrobky úředně zakázáno a přísně pokutováno vysokými pokutami); 

1815 - mrazy koncem května zničily téměř všechny ovocné stromy; 

1825 - mírná zima, bez sněhu, lidé chodili jen v letních šatech, o vánočních svátcích 

rozkvétaly fialky; 

1845 - dne 24. srpna sloužil svojí první mši vrbenský rodák Alois Schleser - studoval  

a publikoval historií, věnoval se přírodním vědám, z jeho poznámek čerpáno do první 

německy psané kroniky Vrbna; 

1855 - Moritz Richter zakládá továrnu na kyselinu sírovou a další chemické výrobky, provoz 

se udržel 39 let, během této doby spojen se sklárnou, kterou založil v roce 1860 Adolf 

Richter;  

1935 - bylo ve městě registrováno přes 1 600 nezaměstnaných; 

1945 - počátkem roku bylo město zaplněno uprchlíky před frontou, v areálu zkrachovalé 

Juxtilie, na Drakově, ve Vidlích a pod Orlíkem u Rejvízu bylo několik menších zajateckých 

táborů a vězni vesměs pracovali ve vrbenských továrnách; 

1945 - dne 27. dubna přistál na louce vedle Königovy pily a korkárny letoun Storch, kterým 

přiletěl na návštěvu německý generál Schörner, aby podpořil morálku zdejších Němců; 

1945 - dne 7. května opouští město poslední skupina SS a německých vojsk; 

1945 - dne 8. května osvobození města Sovětskou armádou; 

1955 - dne 17. ledna se nad krajem přehnala ničivá vichřice (o rychlosti 170 km/hod.), která 

způsobila veliké škody na lesním porostu, pamětníci vzpomínají, že se vítr zapřel i do 12 m 

vysokých, nedokončených betonových sloupů jeřábové dráhy a vychýlil je ze svislé polohy,  

k jejich posunutí zpět do původní polohy byla poprvé u nás použitá hydraulická technologie, 

takže sloupy nebylo nutné bourat;  

1995 - dne 29. září navštívil prezident republiky Václav Havel při průjezdu severní Moravou 

Odetku a.s., na půdě podniku jej vedle představitelů společnosti uvítal i starosta města 

Vrbna a ředitelé ostatních vrbenských podniků; 

Významná půlvýročí města 
1750 - ve městě byl zřízen poštovní úřad, dostavník spojoval Vrbno s Bruntálem, Olomoucí, 

Šternberkem, Opavou a dopravoval osoby, poštovní zásilky přepravoval do Jeseníku, Zlatých 

Hor a Bruntálu; 
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1770 - zřízen městský chudobinec (bývalá škola v přírodě, dnes budova na prodej), 

1770 - tímto rokem v Mnichově vstoupilo v platnost číslování domů, v červenci založena 

pozemková mapa (mapa parcel) a tam zaneseny nově vyměřené a současně zakresleny 

pozemky, domovní a ostatní majetky, s novou pozemkovou mapou zanikl dosavadní staré 

hraniční pochůzky; 

1790 - byla zřízena v obecním domě školní světnice, která fungovala jako smíšená  

pro chlapce i dívky, vyhořela při požáru města v červenci 1849; 

1820 - spálové epidemii podlehlo mnoho malých dětí; 

1830 - epidemie cholery, v létě záplavy a neúroda; 

1840 - zřízena továrna na výrobu zbraní a kovových výrobků, v roce 1860 koupil závod 

průmyslník Grohmann, který ho přeměnil na mechanickou přádelnu lnu; 

1860 - dne 13. července veliká povodeň a následně panovala krutá zima, již začátkem října 

napadla spousta sněhu; 

1880 - dne 5. srpna nebývalá povodeň způsobila mnoho škod; 

1880 - dne 5. listopadu byla dokončena železniční trať Milotice - Vrbno, první osobní vlak 

vyjel až 15. prosince, vlaky jezdily třikrát denně v obou směrech, měly II. a III. třídu. Odjezdy 

a příjezdy byly stanoveny dle tzv. “Pražského času”, který se od místního opozdíval asi  

o 10 minut, odjezdy a příjezdy vlaků značeny v prvních jízdních řádech (byly jen v němčině) 

jako ráno, odpoledne a večer, např. ráno 5.26, odpoledne 4.30 a večer 6.16, vlaky jezdily  

s označením omnibusový vlak (pro přepravu osob) a smíšený vlak (přepravoval osobní  

i nákladní vagony); 

1890 - započato se stavbou dívčí školy; 

1890 - chlapecká obecní škola byla přemístěna do nové budovy na dnešní Bezručově ulici; 

1890 - dne 8. srpna postiženo Vrbno a okolí živelnou katastrofou, prudkými dešti a průtrží 

mračen a následnou povodní; 

1900 - započato s výkopy a kladením potrubí pro pitnou vodu na spádovém vodovodu; 

1900 - získala firma Adolf GrohmannASohn za svou expozici na světové výstavě v Paříži 

stříbrnou medaili; 

Nový rok, kterým začínalo XX. století, slavili vrbenští občané tak jako v celém mocnářství  

s předem naaranžovanou oslavou mocnářského rodu, v hornických uniformách byla 

přítomná městská garda, bouchaly ohňostroje a na všechny strany byl šířen dojem, že 

nadchází “spásné století”; 

Starostou města byl továrník Emil Grohmann (od 11. dubna 1890 do 1. srpna 1905), v roce 

1900 žilo ve městě 6 820 obyvatel v 742 trvale obydlených domech (Vrbno mělo 2 944 

obyvatel/ 289 domů, Mnichov 2 213/ 255, Železná 803/ 85 a Ludvíkov 860/ 113);  

1910 - v říjnu zazářily ve městě první elektrické žárovky; 

1910 - dne 16. září byla otevřena v nové budově na dnešní Komenského ulici chlapecká 

měšťanská škola; 

1930 - dochází k rozšíření výroby firmy Adolf Grohmann A Sohn o provoz slévárny v Železné, 

kterou společnost odkupuje od arcibiskupství ve Vratislavi, firma zaměstnávala  

400 zaměstnanců; 
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1930 - bylo ve městě zaregistrováno 300 nezaměstnaných; 

1960 - připojení okolních obcí Mnichova, Ludvíkova a Železné k městu Vrbnu pod Pradědem; 

1980 - počet obyvatel města dosáhl 7 027 osob, hranice sedmi tisíc obyvatel byla překročena 

ještě v roce 1989 a 1990; 

 

6.2 Významné osobnosti Vrbna 

Pro tento rok jsem vybrala pana Jana Vavříka, který město zviditelnil především díky skvělé, 

čtivé knize - prvotině “Kolotoč strachu”. Dále odstupujícího starostu Petra Grosse a novou 

starostku Květu Kubíčkovou. V neposlední řadě nemohu opomenout významného 

podnikatele Miroslava Paňáka, který ve městě založil firmu Paňák-plasty, která nabídla 

občanům 350 pracovních míst.    

Petr Gross 
působil od prosince 2014 do prosince 2015 jako uvolněný starosta města. Narodil se v roce 

1946 v Rýmařově, kde vystudoval gymnázium. Poté absolvoval Vysokou školu chemicko-

technologickou a začal pracovat v dělnických profesích. Nebyl totiž právě příznivcem  

a oblíbencem tehdejšího režimu. Poté začal pracovat ve vedoucích funkcích, nejprve jen  

na nižších úrovních, teprve později se propracoval na post podnikového ředitele tehdejšího 

závodu Lisovny nových hmot. V roce 1992 začal podnikat, a to velmi úspěšně. Do politiky 

původně nechtě vůbec vstupovat, ale když v komunálních volbách získal nejvíce 

preferenčních hlasů, rozhodl se kandidovat na starostu města. Jako starosta skončil kvůli 

kauze údajného pokusu o otravu učitelky jeho vnučkou a následně, když se snažil do případu 

vyšetřování zasáhnout. (Zdroj: Radniční listy). 

Květa Kubíčková 

pochází z hornické rodiny, narodila se v roce 1956 v Petřvaldu u Karviné. Absolvovala Střední 

pedagogickou školu v Krnově, do Vrbna přišla s manželem v roce 1988, má 3 dcery  

a 5 vnoučat. Po příchodu do města pracovala nejprve jako učitelka a ředitelka v mateřských 

školách, poté působila jako mistrová v Moravolenu, pak v továrně na šněrovadla. Ke své 

profesi se vrátila v roce 1992 a až do podzimu 2014 řídila MŠ Jesenickou. Po komunálních 

volbách zastávala rok funkci 1. místostarostky. V prosinci 2015 byla jmenována, po abdikaci 

starosty Grosse, starostkou. (Zdroj: Radniční listy).  

Jan Vavřík 

narodil se v roce 1978 v Bruntále. Po absolvování Ostravské univerzity (se zaměřením  

na pedagogiku, psychologii, poruchy chování a mimoškolní výchovu) pracoval téměř deset 

let v Dětském domově ve Vrbně pod Pradědem. Následně zastával funkci ředitele  

Základní a Mateřské školy v Andělské Hoře, od roku 2015 vykonává funkci ředitele  

v Domově pro seniory Vrbno, Mnichov 262.  
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Jako malý kluk chtěl být popelářem, spisovatelem nebo kouzelníkem.  Jedno z dětských přání 

se mu splnilo a v roce 2015 vyšla prvotina s názvem Kolotoč strachu. Kniha je inspirovaná 

osudy dětí v dětských domovech. Dílo pojednává o týrané dívce Kristýně a materiály pro něj 

sbíral Jan Vavřík deset let, kdy působil coby zástupce ředitelky vrbenského dětského 

domova. Samotnou knihu pak psal tři roky. Kmotrem knihy byli první vrbenská 

místostarostka Květa Kubíčková, po uvedení knihy v Praze také herec a bavič Miroslav 

Donutil a první filmová Popelka Eva Hrušková. Patronkou knihy se stala Zuzana Baudyšová, 

prezidentka neziskové Nadace Naše dítě. Příběh si získal mnoho čtenářů.   

Psaní se stalo panu Vavříkovi relaxací a odpočinkem, v současnosti připravuje další titul, 

který se odehrává v období 2. světové války v koncentračním táboře, na pulty knihkupectví 

by měl přijít v roce 2016.   

Jan Vavřík je podruhé ženatý, se svou současnou paní se seznámil v roce 2004 právě  

v dětském domově.  

Miloslav Paňák (* leden 1946 - ✞ prosinec 2012) 

narodil se 1. 1. 1946 v Soběsukách u Plumlova v rodině sedláků. Po dokončení základní školy 

byl přes velké komplikace (z důvodů původu) nakonec přijat na strojní průmyslovou školu v 

Prostějově. Na vysokou školu se již (po doporučení tehdejším režimem) nehlásil a byl 

přidělen jako technolog  do Lisoven plastických hmot - Vrbno pod Pradědem. 

Zde zůstal, oženil se a z manželství vzešly 2 děti. Jelikož mu byla práce velkým koníčkem, 

založil v roce 1990 vlastní firmu pod názvem Miloslav Paňák. Mezi léty 1992–2012 vytvořil  

v nástrojárně a lisovně celkem 350 pracovních míst.  

(Informace o tatínkovi dodala Naďa Paňáková) 

 

6.3 Kulturní život ve městě  

Ve městě fungovala řada spolků, sdružení a organizací zabývající se kulturní činností.  

Akce ve městě pořádaly nejen tyto spolky, ale samotné města, školní zařízení či  

Středisko kultury a vzdělávaní.  

Mezi nejvýznamnější spolek zabývající se rozvojem kultury a společenských aktivit ve městě 

můžeme jmenovat Spolek Přátelé Vrbenska, který během roku připravuje velkou řadu 

populárních a hojně návštěvnický oblíbených akcí: Čarohrátky na košťatech, Dětský den, 

Lesní slavnost Lapků z Drakova, Dlouhá noc, kotlíkový fest: Vrbenský vyprošťovák,  

Vánoce na Zámečku, Silvestrovský výšlap k Mirkovu prameni.  

Publikační, výstavní a propagační činnost spolku v roce 2015: výstava historických fotografií  

a beseda se seniory v Domově seniorů v Mnichově, dokumentační DVD ze spolkových akcí 

určené jako prezentace sponzorům a partnerům, Vandrovní knížka pro soutěžní putovaní 

dětí na Lesní slavnosti Lapků z Drakova 2015, Novoročenka s kalendářem a plánovanými 
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akcemi 2016, Vánoční přáníčka pro Ježíškovu poštu. Přílohy: plakátky k akcím; foto z akcí. 

(Zdroj: webové stránky spolku) 

Dále bych ráda uvedla Myslivecké sdružení PRADĚD, jehož předseda aktivně komunikuje  

a kromě mysliveckých povinností zajišťují pro veřejnost i sportovně-kulturní akce.  

Původní název Myslivecké sdružení PRADĚD  byl usnesením Krajského soudu v Ostravě  

ze dne 29. 10. 2015 změněn na Myslivecký spolek PRADĚD, z.s. 

Spolek sdružuje své členy zejména ke společnému výkonu práva myslivosti v honitbě.  

K výkonu práva myslivosti má spolek od státu pronajatou honitbu Karlovice sever o celkové 

výměře 1416 ha prostřednictvím státního podniku Lesy České republiky, s.p. Zde se členové 

starají o zvěř v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění. Všichni 

členové spolku během roku 2015 při péči o zvěř, údržbě mysliveckých zařízení, chaty  

a střelnice odpracovali bezmála 1400 hodin ve svém volném čase. Na začátku i na konci roku 

2015 měl spolek 15 členů a jednoho čekatele na členství. V průběhu  roku prováděl v našem 

spolku adeptkou praxi uchazeč o zkoušku  z myslivosti. 

Činnost spolku řídil v roce 2015 tříčlenný výbor: Jan Zaoral (předseda MS), Martin Jurášek 

(místopředseda a jednatel) a Bedřich Kostka (myslivecký hospodář). Důležitou funkcí 

finančního hospodáře zastával Mgr. Karel Kočí, který zároveň plnil funkci správce chaty. 

Výbor řešil základní provozní záležitosti spolku, připravoval organizace jednotlivých akcí, 

připravoval členské schůze. Několik měsíců chystal podklady pro zapsání do rejstříku spolků  

a nové stanovy. Dalším důležitým úkolem byla novelizace provozního řádu střelnice v 

souladu se Zákonem o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., v platném znění, který byl 

schválen 20. 11. 2015. 

Významná činnost členů: účast na akci „Ukliďme Česko“ členové uklízeli v okolí areálu 

střelnice a chaty spolku a na trase k „Vyhlídce na Praděd“; zapojení do oslav Dny města 

Vrbna pod Pradědem formou přírodovědného propagačního stánku se zábavnou střelbou  

ze vzduchovky pro děti a mládež, oslava Slunovratu a příprava Zvěřinových hodů pro 

veřejnost (350 účastníků); příprava stěžejní akce 57. ročníku veřejné střelecké soutěže Cena 

Pradědu s účastí asi 60 střelců v hlavní soutěži a 25 dětí a mládeže ve střelbě ze vzduchovky, 

dále se zúčastnilo asi dvě stovky občanů; organizace 1. ročníku soutěže Vrbenská střela, 

jehož hlavní částí je pohár starosty města ve střelbě z malorážky. Tato akce byla pořádána 

společně se Spolkem přátel Vrbna, který na naší střelnici současně organizoval tradiční 

kotlíkový fest-Vrbenský vyprošťovák. Účast veřejnosti byla asi 400 občanů.  

(Podklady pro text zaslal Jan Zaoral, text byl kronikářkou značně zkrácen a upraven, celý text 

si zájemce může přečíst v přílohách, kde také najde fotografie).  

V roce 2015 vznikl trampský oddíl Vrbenští Lišáci, který byl určený pro děti od šesti  

do dvanácti let věku. Začal se scházet od září 2015 v turistické ubytovně v Sokolovně  

ve Vrbně pod Pradědem. Turistický oddíl cílil zejména na děti, které chtěly zkoumat přírodu, 

odkrývat její tajemství, učit se žít a přežít v přírodě, zapojit se do her, opékat si s kamarády 

buřty u táboráku.   
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Středisko kultury a vzdělávání, příspěvková organizace 

Sídlo: Ve Svahu 578/13. 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem. 

Ředitelka organizace: Hana Janků. 

Účel organizace: zabezpečit plnění osvětových úkolů zaměřených na rozvoj kultury ve městě 

a regionu, podporovat rozvíjení kulturních potřeb a zájmů jednotlivých věkových a sociálních 

skupin obyvatelstva, spolků, zájmových sdružení, společenských organizací a jednotlivců. 

Vydávat, šířit periodický tisk SDRUŽENÍ OBCÍ VRBENSKA – ZPRAVODAJ, uskutečňovat 

pravidelnou a příležitostní vzdělávací a zájmovou činnost formou exkurzí, přednášek, besed. 

Organizovat a pořádat kulturní a kulturně společenské akce pro veřejnost jako divadelní 

představení, koncerty, výstavy, vzdělávací kurzy. Provozovat veřejný internet.  

Provozní prostory organizace: 

 
Střecha 

Ve Svahu 578/13 
Městská knihovna 

Sadová 312 
Místní knihovna 

Železná 

Rok 2013 
Počet pracovníků: 3 

Úvazky: 3 
Počet pracovníků: 3 

Úvazky: 2,5 
Počet pracovníků: 1 
Úvazky: 6 hod/týden 

Rok 2014 
Počet pracovníků: 3 

Úvazky: 3 
Počet pracovníků: 3 

Úvazky: 2,5 
Počet pracovníků: 1 
Úvazky: 6 hod/týdně 

Rok 2015 
Počet pracovníků: 3 

Úvazky: 3 
Počet pracovníků: 3 

Úvazky: 2,5 
Počet pracovníků: 1 
Úvazky: 6 hod/týdně 

    
Základní údaje o hospodaření organizace: 

Výdaje: Organizace celkem 

spotřeba materiálu 172 370,70 

spotřeba energie 327 239,00 

opravy a udržování 112 631,00 

cestovné 39,00 

náklady na reprezentaci 4 150,00 

ostatní služby 885 486,86 

mzdové náklady 1 658 026,00 

sociální, zdravotní poj. 531 951,74 

zákonné soc. náklady 18 556,79 

jiné sociální náklady 3 437,33 

odpisy majetku 34 135,00 
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náklady z drobného dlouhodobého majetku 389 893,00 

ostatní náklady z činnosti 14 615,00 

daň z příjmů 0,00 

Celkem: 4 152 531,42 

  

Příjmy:  

výnosy z prodeje služeb 477 581,00 

výnosy z pronájmu 40 650,00 

úroky  

ostatní jiné výnosy 142 507,00 

čerpání fondů 16 000,00 

provozní dotace obce 3 476 000,00 

Celkem: 4 152 738,00 

HV 206,58 

Střecha 

 

Přehled všech akcí konaných ve Střeše v roce 2015. 
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Přehled kulturních akcí ve Střeše v roce 2015. 

datum název akce výdaje příjmy rozdíl účast 

1/15 "Jak šel čas" gobelíny J. 

Hýbnerová, vernisáž a výstava 

1466 52 -1414 60 

 "Rozpustilý kabaret"-pohádka, 

Liduščino divadlo 

5780 1900 -3880 42 

 "Mrazík" muzikál, zájezd SD 

Opava 

9550 7010 -2540 31 

 "Setkání s rysem" přednáška 

CHKO 

0 90 +90 200 

2/15 "Útěk do pohádky"- 

Lid.div.Krnov 

2000 2450 +450 49 

 "Zlatá kuželna" - promítání pro 

stud.gym. 

0 0 0 17 

 "Jakub Smolík" - koncert 35273 19895 15378 105 

3/15 "Ilustrátor Jiří Fixl" putovní 

výstava a sbírka ubrousků M. 

Ševčíkové 

 70 +70  

 "Kolotoč strachu" křest knihy J. 

Vavříka 

0 0 0 90 

 "STOP pohádka" - div. Kuba 

Plzeň 

5500 1525 -3975 40 

 "Paříž-perla nad Seinou" cestov. 

J.Novák 

1200 225 -975 5 

 "Večer u cimbálu"- Cimbálovka z 

Milotic 

13490 14390 +900 73 

 "Velikonoční vajíčko"- 

soutěž.výstava 

588 66 -522  

4/15 "Velikonoční skotačení" pořad 

pro děti 

4500 2225 -2275 45 

 "Tetřev hlušec a jeho projevy"-

vernisáž s besedou 

637 60 -577 130 

 "F.Nedvěd a skupina Tie Break"- 

koncert 

44719 23500 -21219 113 

5/15 "Lovy nejen beze zbraní" - 

autor.pořad 

1370 900 -470 76 

 "ZUŠ Vrbno" - vernisáž výstavy 230 170 -60 60 

 "Láska je největší dar" 

(Z.Czendlik, M.Zmožek, Mára) 

39579 15250 -24329 81 

6,7,8/15 ZOO Ostrava - zájezd 10170 9170 -1000 34 
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Ve Střeše probíhala také řada vzdělávacích akcí, Virtuální univerzita třetího věku a Univerzita 

volného času, komerční akce a jiné.  

 

 

 "Kouzlo hedvábí" - výstava 2500 79 -2421  

9/15 "Úhel pohledu" vernisáž výstavy 

-I.A.Dučáková 

332 147 -185 50 

 "Vojta K. Tomáško" - koncert 

písničkáře 

7740 3960 -3780 33 

 "Loupežnické pohádky" - ARCUS 4500 2075 -2425 45 

10/15 Den sociálních služeb 131  -131 100 

 "Bezflinťáci" -vern.výstavy s 

besedou 

2132 630 -1502 65 

 "Halina Pawlovská"-večerní 

pořad 

40079 27125 -12954 132 

 "Růžová ve fitness" - 

zdrav.předn. 

0 0 0 20 

 "Včelí medvídci zpívají" - nedělní 

poh. 

7264,30 3775 -3489,30 82 

11/15 "Příběh jednoho hradu"- 

divadel.agentura 

35320 15500 -19820 81 

 "Lovy nejen beze zbraní" 1320 825 -495 88 

 "Swing kvartet Bruntál" - koncert 4397 3420 -977 40 

 "Čertova skála" - filmová 

pohádka 

1000 1660 +660 64 

12/15 "K vrcholům hor" - vernisáž 

výstavy obrazů Z.Kurečky a 

keramiky Š.Gúbera 

2603 212 -2391 35 

 "Akustické Vánoce ve Střeše" - 

L.Křížek, Second Chance 

51979 25500 -26479 60 

 "Vánoce na zámku Kravaře a v 

Opavě"-zájezd pro veřejnost 

5500 6150 +650 43 

 "O nejkrásnější vánoční ozdobu 

nebo dekoraci" - soutěžní 

výstava 

680  -680  

 "M.Prokop&L.Andršt&J.Hrubý" -

koncert tria 

42483 11875 -30608 57 

 "Jak se slaví Vánoce" - pohádka 4000 1725 -2275 42 

 celkem 390012,30 203606 186406,30  
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Redakce zpravodaje – Sdružení obcí Vrbenska. 

Činnost Redakce Zpravodaje je dána Zřizovací listinou Střediska kultury a vzdělávání  

Vrbno pod Pradědem, příspěvková organizace (viz. odst. V., bod c) 

Zpravodaj přinášel občanům Vrbenska důležité informace ze života obcí regionu, informace  

o kulturním a společenském dění, pozvánky na akce, blahopřání a vzpomínky, inzerci. 

Množství zveřejněné inzerce ovlivňuje výši ztrátovosti jednotlivých čísel. V každém čísle 2015 

byla minimálně 1 barevná celostránková inzerce. Ceník za inzerci je v platnosti od 1. 1. 2008. 

Redakční rada se scházela pravidelně 1x za měsíc, vždy k 21., kdy je uzávěrka Zpravodaje. 

Cena Zpravodaje byla 10 Kč, prázdninové dvojčíslo 15 Kč. 

Redakční rada pracovala ve složení: 

Šéfredaktorka - Naděžda Trzaskaliková  

Členové - Mgr. Alena Kiedroňová  – sekretariát  MěÚ  

                  Hana Janků – ředitelka SKaV  

      Ladislav Olejníček  

Grafické zpracování: fa Vladimír Ulip – WILLY  

Tisk: Tiskárna – František Zubalík 

Porovnání vyúčtování Zpravodaje v roce 2014 a 2015: 

Náklady 2015 Náklady 2014 Rozdíl 2015 Prům.náklady 

á l ks 2015 

Prům.náklady 

á 1 ks 2014 

Rozdíl 

2015 

300.246,50 Kč 338.419,80 Kč -38.173,30 Kč 23,64 Kč 25,91 Kč -2,27 Kč 

 

Příjmy 2015 Příjmy 2014 Rozdíl 2015 Prům.příjmy 

á 1 ks 2015 

Prům.příjmy 

á 1 ks 2014 

Rozdíl 

2015 

165.346,00 Kč 176.758,00 Kč -11.412,00 Kč 13,02 Kč 13,53 Kč -0,51 Kč 

 

Ztráta 2015 Ztráta 2014 Rozdíl 2015 Prům.ztráta 

á 1 ks 2015 

Prům.ztráta 

á 1 ks 2014 

Rozdíl 

2015 

134.900,50 Kč 161.661,80 Kč -26.761,30 Kč 10,62 Kč 12,38 Kč -1,76 Kč 

Náklad: 1-9/15 – 1160 ks, 10-12/15 - 1140 ks  

Celkem vytištěno 12.700 ks /tj.o 360 méně než v r. 2014/, průměrné náklady na 1 ks 23,64 Kč 

( tj. o 2,27 méně než v r. 2014 a 3,45 Kč méně než v r. 2013), náklady na 1 stranu cca 0,44 Kč. 

Průměrný počet stran v čísle: 53 (tj. o 5 méně než v r. 2014, o 10 méně než v r. 2013). 

Průměrně se vrátilo 35 ks á 1 měsíc, tj. o 33 méně než 2014 (průměrný zůstatek 68). 

Minimum vrácených ks: č.11/19ks, maximum vrácených: č. 3/58ks.  

Také v  roce 2015 byl Zpravodaj zpracováván rovněž ve formátu PDF a přístupný  

na stránkách Města Vrbna pod Pradědem. Příloha: Zpravodaje 1 -12 v digitální podobě. 
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Městská knihovna Vrbno 

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

a služeb knihovnických uzavřené s Městskou knihovnou v Bruntále Regionální knihovnické 

centrum v Bruntále. 

 2012 2013 2014 2015 

Přírůstek knihovního 
fondu 

932 sv. 914 sv. 867 sv. 888 sv. 

Objem finančních 
prostředků na nákup 

knih 
150.000,- Kč 150.000,- Kč 150.000,- Kč 155.000 Kč 

Stav knihovního fondu 
k 31.12. 

35 903 sv. 
/+499/ 

35 788 sv. /-
115/ 

35 360 sv.  
/-428/ 

35 081 sv 
/-279/ 

Průměrná pořizovací 
hodnota 1 dokumentů 

175,49 Kč 178,19 Kč 182,71 Kč 189,15 Kč 

Skutečná průměrná 
hodnota 1 dokumentů 

264,92 Kč 265,43 Kč 273,11 Kč 280,89 Kč 

Počet exemplářů 
docházejících periodik 

36 36 36 36 

Celkem zaregistrováno 
čtenářů 

701 707 762 746 

- z toho čtenáři do 15 let 228 242 257 250 

Počet výpůjček 42 866 sv. 52215 sv. 50 034 sv. 53 703 sv. 

Průměrný počet 
výpůjček na čtenáře 

61,15 
dokumentů 

73,85 
dokumentů 

65,66 
dokumentů 

71,99 
dokumentů 

Využití MVS 25 69 46 81 

Půjčování CD-ROMů 96 výpůjček 172 výpůjček 114 výpůjček 71 výpůjček 

Kopírovací služby 778 kopií 570 kopií 712 kopií 1165 kopií 

Počet akcí 48 51 49 77 

V roce 2015 zpracovala knihovna projekt v rámci grantu MK ČR – Knihovna 21. stol. – „I čtení 

může být zábava“ – požadovaná dotace 14.000 Kč nebyla přidělena.  

V závěru roku byl podán projekt na rok 2016 “Když se řekne knihovna”. 

Další projekty, do kterých se knihovna zapojila: 

„Projekt Česká knihovna“ – vyhlašuje Moravská zemská knihovna v Brně z pověření MK ČR 

na podporu nákupu nekomerčních děl české literatury. Celková cena základní objednávky 

činila 6.100,- Kč, skutečnost 7.489,- Kč. 

„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ – do projektu SKIP byly zapojeny všechny první třídy. 

Knihovna pro děti připravila na zahájení školního roku drobné dárečky, knihovnickou lekci 

„Poprvé v knihovně” a besedu “První čtení“. Na konci školního roku získalo každé dítě 1. třídy 

zdarma knihu básniček Jiřího Žáčka “Odemyky zamyky”. 

(Zdroj: Výroční zpráva Střediska kultury a vzdělávání).  
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6.4 Významné kulturní a společenské akce v roce 2015 

V úterý 17. února prošel městem veselý Masopustní průvod, pořádaný Mateřskou školou  

Ve Svahu. Malé i velké maškary se vypravily od školky Ve Svahu požádat starostu o svolení 

tropit rámus a projít městem. Cestou, v čele se Strakošem, rozdávaly masopustní koláčky, 

zpívaly veselé písničky a také vytancovaly nejednu hospodyňku. Před radnici si s medvědy 

zatančil také starosta Ing. Petr Gross a pozadu nezůstala ani místostarostka  

Ing. Pavla Müllerová. Ta maškary odměnila sladkostmi. Průvod byl ukončen před školou,  

kde byl medvěd za všechno to zlobení vyplacen vařečkou.  Foto: Masopust 2015. 

Ve středu 18. února se v klubu Mír konal kouzelný karneval pro malé i velké s názvem 

Námořnická show. Do klubu přijela agentura kouzelníka Jiřího Hadaše se zábavným 

animačním programem pro kluky a holky. Akci připravila MŠ Jesenická.  

Příloha: Plakátek Karneval námořnická show 

Poslední maturitní ples se konal pod záštitou Pradědského lesního závodu dne 20. února  

v restauraci Mír. Vzhledem k tomu, že se jednalo o ples maturitní, proběhlo nejprve 

šerpování maturantů starostou města a následně byla zahájena volná zábava. K tanci  

a poslechu hrála skupina Spektra. Vstupné s místenkou a konzumačním ústřižkem činilo 200 

Kč.  

Ve středu 4. března se konal ve Střeše křest knihy Kolotoč strachu místního autora  

Jana Vavříka. Kniha byla vydána nakladatelstvím brána v Praze. V krátkém kulturním 

programu vystoupil saxofonista Pavel Nálepa z Krnova. Foto: Křest knihy Jana Vavříka  

ve Střeše.  

V pořadí již 18. ples města a městských organizací se letos uskutečnil v sobotu 14. března  

od 19:30 hod. v Klubu Mír. Vstupné s místenkou činilo 200 korun. Hvězdou večera byl  

Pavel Novák jr. & Family, hosty zaujala také skupina Neila z Rýmařova a Electro Boogie - 

finalisti Talentmánie, vícemistři světa, mistři Evropy. Příloha: Plakát na Ples města  

a městských organizací; Foto: Ples města a městských organizací.  

V pátek 27. března se konal ve Střeše Večer u cimbálu. K poslechu zahrála Cimbálová muzika 

z Milotic, víno ke koštu přivezl vinař Jaroslav Blažek z Kostic na jižní Moravě. Cena vstupného, 

obsahující místenku a 6 vzorků vína, byla stanovena na 200 Kč. Foto: Večer u cimbálu.   

Od začátku dubna 2014 měla veřejnost možnost zhlédnout výstavu fotografií autorů, kteří se 

přihlásili do třetího ročníku fotosoutěže, jejímž mottem bylo tentokrát “Vrbno - místo,  

které mám moc rád(a)“. Vítěznými snímky byly: 1. místo Alena Kanková - “Klidný večer  

na hřbitově”, 2. místo: Lubomír Tomeček - “První sníh na Vrbnem”, 3. místo: Jan Janyška: 

“Život ve vodě”. Snímek, který získal nejvíce hlasů na internetu, byl od Dagmar Podešvové: 
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“Lesopark”. Vítězové si převzali ceny při slavnostním vyhodnocení soutěže 1. dubna 2015  

v obřadní síni radnice.  

Dne 30. dubna pořádal Spolek Přátelé Vrbenska již potřetí Čarohrátky na koštěti. Pro malé  

i velké byla připravena řada překvapení, v kotlíku se vařily pařáty neposlušných čarodějnic  

a extravagantní a umělecké malování na obličej proměnilo každé dítě v pravou čarodějnickou 

bytost. Hry a soutěže byly zakončeny skládáním čarodějnické zkoušky a zvolením tří  

Miss čarodějnice, které byly odměněny šerpami. Upálením čarodějnice a opékáním buřtů 

celé čarodějnické řádění skončilo. Pro dospělé bylo připraveno noční řádění v Zámecké 

restauraci se skupinou Řebřiňák. 

Poslední den v květnu připravil Spolek Přátel Vrbenska oslavu Dne dětí v areálu Ski Arény 

Vrbno. Děti za svůj vstup zaplatily otiskem palce, dospělí měli vstup zdarma. Celkem členové 

spolku napočítaly 278 otisků, takže účast byla hojná, program pestrý a počasí nádherné. 

Foto: Dětský den Spolku Přátelé Vrbenska. 

Ve dnech 12. - 14. června se uskutečnily městské slavnosti Vrbno se baví 2015. Na občany 

čekaly tři dny zábavy v areálu koupaliště i na Zlatohorské ulici. Pro všechny byly otevřeny 

výstavky a prezentace místních firem a umělců. Akci tradičně moderoval Jiří Kubza. 

Jednodenní vstupné stálo 30 Kč, dvoudenní 40 Kč a třídenní 60 Kč. Velké nadšení sklidil 

hlavně “motorový” vláček Lázeňáček zapůjčený v Priessnitzových léčebných lázních Jeseník, 

který projížděl městem. Slavnosti mohla široká veřejnost sledovat doslova v přímém 

přenosu. Město dohodlo se společností MX-NET živé vysílání. Kromě stovek návštěvníků 

přilákaly letošní městské slavnosti také senátora doc. MUDr. Petra Kolibu, CSc. a poslance 

parlamentu ČR Martina Sedláře z hnutí ANO.  

Myslivecký spolek ve Vrbně pod Pradědem pořádal v sobotu 27. června “Zvěřinové hody”  

na chatě MS Praděd. Připravená byla zvěřinová polévka Fořta Koudelky, zvěřinový guláš  

s chlebem, pikantní pytlácká topinka zapečená, jelení biftek na smetaně se špekovými 

knedlíky, smažený srnčí špíz s mysliveckým bramborovým salátem, kančí výpečky s novým 

zelím a brambory, Honzovy buchty s borůvkami.  

Tradičně se v červenci konaly Lesní slavnosti Lapků z Drakova a Dny Lesů České republiky. 

Akci organizoval Spolek Přátelé Vrbenska, konala se na Drakově a vstupné pro děti bylo 

zdarma, dospělí zaplatili 30 Kč, parkovné stálo taktéž 30 Kč. Krásné letní počasí, vysoká účast 

cca 7 000 návštěvníků a mnoho atraktivních lesních atrakcí přispělo ke skvělé atmosféře, 

kterou nemohl pokazit ani vydatný déšť, který se přihnal v neděli odpoledne. Především  

pro rodiny s dětmi byl připraven zajímavý, zábavný i poučný program. Foto: Drakov 2015.   

Na konci prázdnin se uskutečnila Dlouhá noc - Ludvíkovské letní srandovánky v areálu Koliby, 

organizované Spolkem Přátel Vrbenska. Foto: Dlouhá noc 2015. 
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Na konci srpna se uskutečnil 1. ročník hudebního festivalu spojeného s ukázkami tradičních  

i netradičních lidových a uměleckých řemesel. Festival se konal v Mnichově na loučce  

“nad kapličkou” (směr Drakov) a organizoval ho spolek Zvonek - ústav pro obnovu kultury  

a řemesel Vrbenska.   

První veřejná kulinářská soutěž: Vrbenský vyprošťovák “kotlíkový kulinářský festival” se 

uskutečnil v září u Myslivecké chaty. Přihlásit se mohli jak amatéři, tak profesionální týmy. 

Celkem se uvařilo více než 100 litrů polévky. Cenou pro vítěze byl 30 l soudek piva. Společně 

s touto akcí pořádalo Myslivecké sdružení Praděd I. ročník zábavné střelby pro veřejnost 

“Vrbenskou střelu”. Součástí programu byla soutěž o Pohár starosty města Vrbna pod 

Pradědem.  

V sobotu 12. září projelo mimo jiné i našim městem Trofeo Niké Jeseníky - dvouetapová jízda 

autoveteránů. K vidění bylo čtyřicet nablýskaných veteránů, vyrobených světovými 

automobilkami hlavně v letech 1903 až 1954. Doprovodil je také Karel Loprais na legendární 

Tatře 815, s kterou zvítězil na pouštní rallye Paříž-Dakar. Automobily bylo možné si zblízka 

prohlédnout mimo jiné u Sklárny Jakub v Mnichově.    

XXI. Mezinárodní festival pěveckých sborů se konal v Klubu Mír v říjnu. Na akci účinkovalo  

5 sborů, přičemž jeden byl z Polska. Vstupné bylo dobrovolné. Projekt finančně podpořilo 

město Vrbno pod Pradědem.  

V říjnu se uskutečnil Halloweenský lampioňák, akci organizoval Spolek přátel školy. Start byl 

na parkovišti u Mateřské školy Jesenické, šlo se městem k městského úřadu, po Sadové ulici, 

kolem kostela až do cíle, na nově vybudované parkoviště u hřbitova. Zde čekaly na účastníky 

průvodu muffiny a teplý čaj. Akce byla spolufinancována městem.   

Vánoční strom (foto) vyrostl poblíž okružní křižovatky a rozzářil se krátce před tradiční akci 

Česko zpívá koledy s Deníkem. Rozsvěcení Město Vrbno pod Pradědem spojilo s celodenní 

akci spojenou s vystoupením dětí z mateřských i základních škol, vystoupením vrbenských 

kapel (Náhoda, Škrpál, Semtamtón, Řebřiňák a Proton) a vánočním jarmarkem. Děti měly 

možnost napsat nebo namalovat Ježíškovi přání. Místostarostky Květa Kubíčková  

a Ing. Pavla Müllerová popřály lidem krásné pohodové Vánoce a malým dětem rozdaly 

tradiční perníčky. Akci završila Ohňová show. Foto: Rozsvěcování vánočního stromu.  

Spolek Přátelé Vrbenska připravil na prosinec Vánoce na Zámečku. Program byl bohatý, 

účastníky čekal jarmark spojený s kulturním programem, soutěžemi, zabíjačkou  

a mikulášskou nadílkou, nechyběli ani dlouhonozí andělé, čerti a adventní zvyky a tradice. 

Vstupné bylo dobrovolné, ale kdo si vstupenku za 20 Kč zakoupil, dostal číselný los, na který 

bylo možné vyhrát ½ prasete, dárkový koš v hodnotě 1 500 Kč nebo vánočního kapra.  

Foto: Vánoce na Zámečku. 
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Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem připravil tradičně 27. prosince Vánoční koncert  

v kostele. Vystoupil dětský pěvecký sbor Sedmihlásek, dětský pěvecký sbor II. stupně ZŠ, 

Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem a hudební seskupení Semtamtón. Vstupné bylo 

dobrovolné, koncert spolufinancovalo město.  

 

6.5 Sport a sportovní vyžití 

Ve městě fungovala řada spolků či organizací zabývající se vyplněním volného času dětí  

a mládeže, ale také dospělých sportem. Mezi nejvýznamnější organizace můžeme jmenovat 

TJ Sokol, zastřešující 7 oddílů (fotbal, tenis, stolní tenis, turisté, ASPV Vrbno, šachy, skate), 

ACS Drak Vrbno pod Pradědem, pod který spadá:   

 Vrbenský dráček 2015 - seriál cyklistických závodů pro děti a mládež. Jednotlivé 

závody se konají v období od dubna do června v obcích náležících do Mikroregionu 

Vrbensko.  

 Populárně cyklistická soutěž - Tritur - se jezdila zpravidla v úterý a svou rozmanitostí 

lákala všechny věkové kategorie vrbenských cyklistů. Celý seriál není pouze  

o cyklistickém zápolení, sestaven je tak, aby rozvíjel celkovou fyzickou zdatnost.  

Ta byla podporována i zařazením necyklistických soutěží do seriálu. V únoru  

se pořádal lyžařsko-běžecký závod, v dubnu Cyklobiatlon, v květnu Duatlon a v září  

Běh Okolo Zlaté Opavy. 

Příloha: Seznam společenských, kulturních a sportovních spolků či oddílů. 

Ski Arena Vrbno den před Vánocemi spustila novou bobovou dráhu s celoročním provozem. 

Zájemci se mohli svézt od 9 do 16 hodin. Okruh dráhy měl 907 metrů, parádní sjezd pak  

650 metrů. Bob byl vhodný pro jednoho i dva jezdce, takže rodiče mohli svézt i své malé děti 

a dopřát jim zážitek z jízdy. Otevřena byla také sjezdovka.  

Ve Ski aréně fungovala po celou sezónu lyžařská škola, která měla naučit zájemce základům 

lyžování. Maličké děti vyvážel na kopec pás. Zájemci o večerní lyžování na osvětleném svahu 

měli příležitost tři krát týdně vždy od 18 do 21 hodin.   

V prostoru Vysoké hory byl v sobotu 16. května otevřen bikepark. Měl tři etapy, jezdci si tedy 

mohli zvolit náročnost podle svých schopností a zkušeností. Modrý trail se nazývá Tobogan, 

červený Mamba trail a nejnáročnější je černý Natural trail. Některé prvky na trati určené  

pro zvýšení atraktivity projížďky jsou značeny svislými značkami. K trailům se dostane 

zájemce ve ski Aréně Vrbno. 
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Významné sportovní akce konané v našem městě či blízkém okolí.  

Extrémní závod přežití v zimní přírodě Winter survival 2015, který začal v Jeseníkách na konci 

ledna, prošel také Vrbnem pod Pradědem - sjezdem ve Ski Aréně Vrbno po přesunu  

z Ovčárny. Už 21. ročník prestižního a nesmírně obtížného klání vojenských a sportovních 

tříčlenných družstev letos svedl na start 54 závodníků z České republiky, Německa, Polska  

a Slovenska. 

Jedinečný závod běžců zařazený do seriálu tří závodu horských, terénních ultramaratónů 

Czech Ultra-trail Tour (CUTT) se běžel v sobotu 16. května ve Vrbně pod Pradědem. Sportovci 

běželi od sportovního gymnázia přes okružní křižovatku a po Jesenické dál podle  rozpisu 

trasy. Na trať dlouhou 75 km s převýšením více než 3500 metrů se vydali čtyři desítky běžců. 

Nejrychlejší z mužů trať zdolal za necelých 8 hodin. Záštitu nad závodem převzalo Město 

Vrbno pod Pradědem, ceny nejlepším v neděli předaly vrbenské místostarostky  

Květa Kubíčková a Ing. Pavla Müllerová. 

Nejkvalitněji obsazený Závod míru v historii startoval 29. května v Jeseníku a ve třetí etapě 

dlouhé 160 km dvakrát projel i našim městem. Přihlášeno bylo 21 národních týmu, cyklisté 

byli ubytování v Karlově Studánce a Jeseníku. Již od 25. května trénovali na našich silnicích. 

Závod byl zařazen do nejvyšší kategorie kalendáře Mezinárodní cyklistické unie Nations´Cup.  

V květnu se konal již 31. ročník a poprvé pod záštitou MěÚ Vrbno pod Pradědem celookresní 

sportovní den zdravotně postižených občanů. Soutěž zahájila členka paní Grygarová, poté 

soutěžící pozdravila a popřála mnoho sportovních úspěchů místostarostka Ing. Müllerová. 

Následovalo seznámení se soutěžemi a jejich pravidly a již nic nebránilo k zahájení samotné 

soutěže. Pro soutěžící byla připravena bohatá tombola a cukroví. Celkem bojovalo  

23 čtyřčlenných družstev z Bruntálu, Horního Města, Lichnova, Vrbna pod Pradědem, 

Horního Benešova, Břevence a Krnova. Během sportovního klání navštívil závodníky také 

starosta Ing. Petr Gross.  

Do Vrbna zavítala skupina koloběžkářů na své cestě kolem okolo Moravskoslezského kraje. 

Koloběžkáři bylli ve městě 8. června a podívali se na zámek Grohmann, navštívili děti  

a učitele v Mateřské škole jesenické a poté pokračovali do Karlovy Studánky. Vrbno bylo 

zastávkou jedné z nejtěžších etap celé koloběžkové tour. Šestá, tzv. bolavá etapa vedla  

z Města Albrechtic přes Vrbno do Ludvíkova a Karlovy Studánky. Koloběžkaři museli ujet  

přes 37 kilometrů a zdolat 630 výškových metrů stoupání. Koloběžkaře na jejich cestě 

podpořili nadšenci ze skupiny Bo kolobka a přidali se také známé osobnosti. Lidé se mohli 

také přidat na vlastní koloběžce nebo kole.  

V sobotu 20. června se uskutečnila na oslavu Mezinárodního dne skateboardingu akce  

na skateboardovém hřišti v Železné. Příznivci tohoto sportu si zde zajezdili a poměřili  

své schopnosti.  
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V červenci se v areálu skateparku v Železné konal závod na Wheeljam. Jednalo se o volný 

závod na kolech BMX a MTB. Registrace začala ve 13 hodin a závod byl rozdělen do kategorií 

mladších 15 let a starších.  

Mezinárodní závod Czech Cycling tour 2015, zařazený do Světového poháru v silniční 

cyklistice, projel v sobotu 15. srpna přes Vidly, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov a Karlovu 

Studánku. Závod se jel za účasti českých hvězd světové cyklistiky Leopolda Königa,  

Zdeňka Štybara a Jana Bárty. V pelotonu šlapal také David Dvorský, bývalý student SG Vrbno 

a odchovanec týmu ACS Vrbno.  

Skateboardový oddíl TJ Sokol Vrbno pod Pradědem pořádal v sobotu 22. srpna ve skateparku 

v Železné závod Picnic and Fiveramps Contest tour. Program začínal hodinu před polednem  

a přilákal na dvě stě účastníků. Pro nejlepší jezdce byli připraveny věcné ceny. V místě bylo 

zajištěno občerstvení. Program završila noční fireshow. Příloha: Plakátek na akci. 

V záři pořádalo Myslivecké sdružení Praděd ve Vrbně pod Pradědem veřejnou střeleckou 

soutěž “O cenu Pradědu”. Součástí soutěže byly i závody ve střelbě ze vzduchovky  

pro mládež. Občerstvení a myslivecká kuchyně byla na střelnici zajištěna. 

Klub Vrbenských turistů pořádal v září již 45. ročník dálkového pochodu “Vrbenskou 

padesátku”.  

Šachový klub ve spolupráci s Kavárnou Dvořák pořádal 30. prosince pravidelnou akci Vánoční 

šachy U Dvořáků. Startovné činilo 100 Kč a bylo v něm zahrnuto i drobné občerstvení. 

Poslední den v roce pozval Spolek Přátelé Vrbenska zájemce k Silvestrovskému výšlapu  

k Mirkovu prameni (pod Sokolskou chatou). V cíli čekalo na účastníky dvanáct měsíčků  

a vodníci z Mirkova pramene. Členové spolku rozdávali novoročenku s kalendářem na rok 

2016, dětem dávali sladké odměny a pro všechny byl připraven čaj a drobné občerstvení.  

Spolek Přátelé Vrbenska a SKI Aréna Vrbno zrušily již tradiční soutěž Sjezd na pekáči  

z důvodu nedostatku sněhu.  

 

6.6 Církve a církevní život 

Římskokatolická farnost 

Město letos přispělo půlmilionovou dotací na opravu kostela sv. Archanděla Michaela. 

Rozhodli o tom 25. března 2015 na 3. zasedání zastupitelé města většinou hlasů. Podporují 

tím zachování této kulturní památky ve městě a také snaze farnosti a farní rady sehnat 

prostředky na celkovou rekonstrukci kostela. Hrubý odhad je 20-30 milionů korun. Kostel 
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bude v první fázi potřebovat statické zajištění, odvodnění základů a zpracování projektové 

dokumentace na samotné opravy. 

V pátek 29. května, na Noc kostelů, pozvala farnost veřejnost do kostela, od 18 hod začala 

mše svatá, v 18:45 hod následovalo ztišení a soukromá adorace, poté bylo připraveno pásmo 

duchovních textů a rytmických písní (Vrbenská schola). V 19:20 hod přednesla varhanní 

preludia MUDr. Eva Matelová, podruhé pak ve 21 hod. Veřejnost měla možnost prohlédnout 

si varhany s odborným výkladem Josefa Friedla,  konstruktéra Varhan Rieger-Kloss z Krnova. 

Ve 20 hodin začala prohlídka kostela s průvodcem, stejně tak ve 21:30 hod. Ve 20:30 hodin 

mohli návštěvníci sledovat hru Oslava stvoření (Vrbenská schola). 

Kostel sv. Michaela získal díky veřejnosti, která přispěla svými hlasy v soutěži veřejných 

sbírek v projektu „Máme vybráno“, 20 000 Kč. Zástupci vrbenské farnosti se zúčastnili 

slavnostního vyhlášení soutěže 2. června 2015 v klášteře dominikánu v Praze.  

Skvělý, v pořadí již II., benefiční koncert na podporu nákladné rekonstrukce vrbenského 

kostela sv. Archanděla Michaela se uskutečnil v záři 2015. Společně s pěveckým sborem 

města Vrbna pod Pradědem vystoupila skupina Spirituál kvintet, která již koncertuje 55 let. 

Vstupenky bylo možné zakoupit ve Střeše, v Informačním centru, v prodejně Propos, ale také 

v samotném kostele.    

Římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem a občané Mnichova pozvali veřejnost  

na poutní mši svatou ke kapli Panny Marie v Mnichově. U této příležitosti byl také posvěcen 

nový kříž postavený zdejšími rodáky.  

Kostel svatého Archanděla Michaela lákal v čase vánočním zejména rodiny s dětmi  

na prohlídku betléma. Římskokatolická farnost odsloužila půlnoční mši 24. prosince  

ve 22 hodin.  

Dne 27. prosince se v kostele konal již tradiční koncert, na kterém se společně představil 

nejen Sbor města Vrbna pod Pradědem, ale také dětský sbor Sedmihlásek a sbor z II. stupně 

základní školy i hudební uskupení Semtamtón.  

(Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska) 

 

Církev Adventistů sedmého dne 

Ve Vrbně pod Pradědem působí Církev adventistů s. d., jejíž počátky na území Slezska  

se datují do začátků 20. století. Věřící z oblasti Vrbenska patřili dlouhá léta pod církevní 

společenství v Krnově. Současná modlitebna církve na Sadové ulici ve Vrbně pod Pradědem 

byla vysvěcena dne 11. listopadu 1995 a dne 6. ledna 1996 se konalo její slavnostní otevření. 

Sbor ve Vrbně pod Pradědem se stal samostatným sborem. 

Církev je respektovanou křesťanskou denominací, duchovní církve slouží ve školách,  

soc. zařízeních, jako kaplani v nemocnicích, armádě a věznicích. Církev má své internetové 

radio AWR, internetovou televizi Hope TV, vydavatelství knih a časopisů Advent – Orion, 
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Teologický seminář v Sázavě, Mateřskou školu a základní školu Eliáš v Praze a domov  

pro seniory Efata ve Zlíně. 

Měřítkem života církve je Boží slovo – Bible. Členové očekávají 2. příchod Ježíše Krista a světí 

sobotu na oslavu Božího stvořitelského díla. Angažují se v oblasti humanitární práce, založili 

a řídí humanitární organizaci ADRA. 

 

V červnu 2015 dochází ve Vrbně pod Pradědem k výměně kazatele. Novým kazatelem  

je Richard Medřický z Krnova.  

Pod záštitou humanitární organizace ADRA probíhá ve Vrbně pod Pradědem, na adrese 

Centrum zdraví, Nádražní 449, pravidelný sběr šatstva pro humanitární účely.  

17. října 2015 jsou na přehradě Slezská Harta pokřtěni 3 noví členové. 

K 31. 12. 2015 má sbor 40 členů. Vedoucím sboru je Miroslav Bukur z Karlovic. 

(Do kroniky zpracovala Helena Rusková)  
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7 ŠKOLSTVÍ 
U příležitosti Dne učitelů se ve čtvrtek 19. března 2015 uskutečnilo setkání pracovníků 

základní školy i obou mateřinek, škol zřizovaných městem Vrbnem pod Pradědem,  

ve Středisku kultury a vzdělávání Střecha. Pedagogy sem pozvalo vedení města, aby jim 

vyjádřilo poděkování za jejich náročnou a velmi smysluplnou práci při výchově a vzdělávání 

dětí. Setkání doplněné kulturním pořadem souboru Oliva z Olomouce se neslo ve velmi 

příjemné atmosféře.  

Rada města přizvala na své 9. zasedání pana Ing. Zdeňka Cholevu, který loni v červnu 

představil předchozím zastupitelům a vrbenským občanům záměr zřízení střední školy 

informačních a komunikačních technologií v prostorách současného gymnázia. Studijní obor 

IT by se mohl od školního roku 2016-2017 realizovat pod hlavičkou Střední školy 

ekonomicko-podnikatelské Spekturm s.r.o. Mladá Boleslav a Ing. Choleva seznámil radní též 

s novou možností zřídit ve městě třídu obchodní akademie. Setkání mělo informační 

charakter a nakonec nedošlo k žádnému otevření školy a středoškolské vzdělání ve městě 

úplně skončilo.  

7.1 Mateřská škola Jesenická 

Název: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková 

organizace. 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem. 

Ředitelka: do října 2014 Květa Kubíčková, od října 2014 Pavla Lesniaková 

Kapacita: 84 dětí, počet tříd: 3 

Součástí školy: školní jídelna s kapacitou 130 jídel 

Počet žáků: 

Školní rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Počet dětí celkem 83 84 75 76 

Pracovníci školy/ úvazky: 

Školní rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Pedagogů celkem 6/ 6 6/ 6 6/ 6 + 1/ 1 

pedagogický 

asistent 

6/6 + 1/1 

pedagogický 

asistent 

Nepedagogů celkem 4/ 3,40 5/ 3,90 5/ 3,9 5/ 3,9 
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Mateřská škola využívala v denním programu předškoláčků nový typ stavebnice a pilotně jej 

odzkoušela jako první v republice. Stavebnici podporující představivost dětí, motoriku prstů  

a technickou zdatnost zapůjčil mateřince Moravskoslezský automobilový klastr a sloužit měl 

také pro proškolování pedagogů. Mezi prvními si své technické schopnosti mohli vyzkoušet 

tátové děti v den, kdy se v areálu mateřinky otevírala Přírodní zahrada. Podle obrazového 

návodu sestavili model letadla. Foto: Nová stavebnice v MŠ Jesenická.  

V areálu Mateřské školy Jesenická ve Vrbně pod Pradědem byla ve čtvrtek 18. června 

slavnostně otevřena Přírodní zahrada. Tu mateřince předalo k užívání město, realizována 

byla s využitím prostředků z Operačního programu životního prostředí. Realizace začala  

v červenci 2014. Smyslem projektu bylo vytvořit dětskou zahradu v přírodním stylu, dát 

dětem podnětné prostředí pro stimulaci smyslového vnímání, pro hru i všestranný rozvoj 

osobnosti. V místě byly soustředěny rozmanité konstrukční herní prvky v přírodním stylu  

i místa pro dovádění. Výdaje na projekt činily 2,262 milionu korun, přitom 85 % bylo 

financováno z ERDF, 5 % ze státního rozpočtu a 10 % z rozpočtu obce.  

Děti připravily ke Dni matek oslavu, na které předvedly, co všechno se v průběhu roku 

naučily. V květnu byly pozvány polskými kamarády z MŠ Glogówku na společný výlet  

na Farmu v Biedrzychovicích, kde objevily tajemství pečení chleba. Každý si upekl svůj 

bochánek, který si pak odvezl domů. Na konci května se děti sešly na školní zahradě,  

aby společně oslavily svůj svátek. Přijelo za nimi divadlo “Malé Bo” a zahrálo několik 

pohádek, do kterých zapojilo i děti. Nechybělo ani rozloučení s budoucími školáky.  

Děti ze třídy Berušek a Broučků jely na společný výlet na Zámek v Hradci nad Moravicí, děti 

ze třídy Kuřátek navštívily Africké muzeum Safari v Holčovicích.    

Školka se zapojila do projektu neziskové organizace Mezi námi, o.p.s, která podporuje 

pravidelné setkávání lidí všech generací. Propojuje malé děti a seniory a také ty, kteří  

se chtějí na mezigeneračním setkávání podílet. Obsahem akcí byly pravidelné návštěvy dětí  

v Domově pro seniory Mnichov. Přičemž první návštěva se uskutečnila 5. října a děti se na ní 

náležitě připravily. Foto: První návštěva dětí z MŠ Jesenická v Domově pro seniory.   

(Zdroj: Výroční hodnotící zpráva MŠ Jesenická za rok 2014-2015 a 2015-2016) 

 

7.2 Mateřská škola Ve Svahu 

Název: Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, 

příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem                

Ředitel: Magdalena Nováková 

Kapacita: 100 dětí, třídy: 4 

Součástí školy: školní jídelna s kapacitou 100 jídel 

Počet žáků k 1. 9.: 
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Školní rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Počet dětí celkem 94 94 94  

 

 

Pracovníci školy/ úvazky k 1. 9.: 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Pedagogové 7 7 7/ 6,85  

Nepedagogové 6/ 4,75 6/ 4,73 6/ 4,65  

Celkem zaměstnanců 13/ 11,75 13/ 11,73 13/ 11,50  

Školka připravila společně s dětmi tradiční vynášení Morany. S tímto starým lidovým zvykem 

se děti rozloučily se zimou a veselými písničkami a říkadly přivítaly jaro. Současně s rodiči 

zažily v březnu veselé jarní odpoledne při “Jarním tvoření”. Hrály různé hry, soutěžily, hledaly 

ukrytá velikonoční vajíčka, vyrobily si přáníčko, zdobily velikonoční vajíčka. Následovalo 

povídání o ochraně životního prostředí i recyklaci a třídění odpadu na tzv. Den Země. 

Poslední dubnový týden si děti připomněli tradici Pálení čarodějnic. Školní zahrada ukrývala 

nejedno překvapení v podobě různých úkolů, které musely děti splnit. Odměnou jim bylo 

setkání s “hlavní” čarodějnici v její skrýši a malé překvapení v balíčku. Děti připravily pro své 

maminky ke Dni Matek nejen malé dárečky, ale také program s písničkami, básničkami, 

tanečky i pohádkami, které předvedly na Akademii”. Všem zúčastněným zazpívaly také děti 

ze sborečku “Koťata”. Starší děti čekalo v květnu vystoupení pro seniory z Ludvíkova.  

Pro všechny byl připraven výlet do ZOO v Olomouci. Poslední velkou akcí byl Den dětí, který 

se uskutečnil na školní zahradě a zavedl všechny do pravěku. Na závěr roku se učitelky i děti 

rozloučily se školáky a tímto byl ukončen školní rok 2014/2015. 

(Zdroj: webové stránky školky, údaje do kroniky paní ředitelka Magdaléna Nováková 

neposlala do termínu odevzdání kroniky).    

 

7.3 Základní škola ve Vrbně pod Pradědem 

Název: Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 

Ředitel: Mgr. Zdeněk Bártek 

Kapacita: 540 žáků 

Součástí školy: školní družina s kapacitou 90 dětí, školní klub s kapacitou 60 dětí a školní 

jídelna s kapacitou 550 jídel 
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Škola má k dispozici školní areál, který je tvořen budovami na ulici Školní (hlavní budova, 

pavilon, tělocvična a nově zrekonstruované venkovní školní hřiště s umělým a antukovým 

povrchem), Komenského (budova II a Sokolovna) a Bezručově (budova III). Na hlavní budově 

je k dispozici 8 kmenových učeben a 7 odborných učeben. Dále disponuje dílnami, knihovnou 

pro 1. a 2. stupeň.  

Počet žáků: 

Školní rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Celkový počet žáků 366 370 368 391 

1.-5. ročník - 198 - 229 

6.-9. ročník - 167 - 162 

Počet žáků na třídu k 30. 9. 21,53 21,76 20,44 21,72 

Počet žáků na učitele k 30.9. 15,34 15,52 14,15 14,23 

Počet tříd k 30. 9. 17 17 18 18 

Pracovníci školy/ úvazky: 

Školní rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Pedagogů celkem 28/27,11 29/27,75 34/30,31 35/ 30,40 

-  Učitelů 26/23,86 25/23,82 26/24,68 27/ 24,73 

-  Vychovatelů 3/2,50 3/2,50 4/2,88 4/ 2,92 

-  Asistent pedagoga 1/,075 2/1,43 4/2,75 4/ 2,75 

Nepedagogů celkem 15/13,82 16/14,82 17/15,32 18/ 16,07 

-  Ostatní (správní + THP) 

zaměstnanci 

10/8,82 11/9,82 12/10,32 13/ 11,32 

-  Pracovníci ŠJ 5/5,00 5/5,00 5/5,00 5/ 4,75 

Zaměstnanců celkem 43,40,93 45/42,57 51/45,63 53/ 46,47 

Při škole je zřízen školní klub s kapacitou 60 dětí. Tento klub zajišťuje nepravidelnou činnost 

pro příchozí děti a v ranních hodinách také pro děti druhého stupně, které do školy dojíždějí. 

V rámci klubu provozuje svou činnost čtrnáct kroužků. Provoz klubu byl od 7.45 do 8.00  

a odpoledne od 13.30 do 16.00 hodin. 
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Školní družina je určena pro děti prvního stupně a pracuje při ní osm kroužků. Děti mohly 

školní družinu navštěvovat ráno od 6.30 do 7.45 hodin a odpoledne od 11:30 do 16.00 hodin. 
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7.4 Gymnázium ve Vrbně 

Gymnázium ve Vrbně pod Pradědem bylo založeno v roce 1992. V té době mělo sídlo  

na Základní škole na ulici Školní. V roce 1996 se gymnázium přestěhovalo do samostatné 

budovy na adresu nám. Sv. Michala 12.  

Pár údajů: 

 za svou existenci složilo 436 žáků maturitní zkoušku v denní formě studia a 21 žáků 

večerního studia 

 školu navštěvovalo 132 žáků z celé České republiky, kteří si zvolili ke studiu sportovní 

obor, který školu odlišoval od ostatních gymnázií 

 mnozí sportovci úspěšně bojovali na republikových, evropských nebo světových 

závodech; někteří i po ukončení gymnázia zůstali aktivními sportovci a členy 

reprezentačních družstev České republiky 

 v okrese Bruntál pracuje skoro 100 absolventů na pozicích se středoškolským nebo 

vysokoškolským vzděláním 

Školu nezachránila ani petice. Ve městě přitom měla sedmdesátka studentů ideální 

podmínky pro sportovní přípravu.   

Dne 30. 6. 2015 šli studenti naposledy na Gymnázium, škola byla definitivně uzavřena a žáci 

od září začali dojíždět do Bruntálu na tamní gymnázium. Příloha: Parte gymnázia. 

Důvody pro uzavření gymnázia ve Vrbně pod Pradědem podle Iniciativy pro záchranu 

gymnázia: 

Moravskoslezský kraj z pozice zřizovatele, kterým se stal 1. 1. 2003, rozhodl v roce 2011  

o sloučení Sportovního gymnázia Vrbno pod Pradědem s Gymnáziem Bruntál a Městským 

osmiletým gymnáziem Bruntál za vzniku Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, 

příspěvkové organizace, v čele s ředitelem RNDr. Janem Votrubou, který byl 1. prosince 2012 

nahrazen ve funkci Mgr. Petrem Melicharem. Dne 27. září 2011 vydal ředitel  

RNDr. J. Votruba prohlášení, kde zaručuje všem studentům dostudování na stávajících 

pracovištích se stávajícími kantory.  Nový ředitel Mgr. P. Melichar byl však vybrán na základě 

předložené koncepce počítající s postupným omezováním provozu jednotlivých pracovišť, 

v důsledku čehož bylo od školního roku 2012/2013 zakázáno nabírat žáky do prvního ročníku 

osmiletého studijního oboru.  

V prvním roce omezování provozu bylo povoleno nabírat žáky do druhého ročníku 

osmiletého gymnázia formou přestupu z jiných škol, čehož využila Ing. Jitka Krätschmerová  

a získala potřebný počet zájemců, nicméně z rozhodnutí ředitele bylo těmto žákům 

umožněno přestoupit pouze na pracoviště v Bruntálu.  

Výsledkem tohoto rozhodnutí docházelo k úpadku zájmu o studium a snižování počtu žáků 

na třídu, které bylo následně využito jako hlavní argument pro zrušení pracoviště ve Vrbně 

pod Pradědem k 1. 9. 2015. Dřívější omezení provozu nepřicházelo v úvahu kvůli plnění 

povinné školní docházky žáky nižšího gymnázia.  
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SG Vrbno zaměstnávalo v posledním školním roce svého samostatného působení (tj. školní 

rok 2010/11) celkem 28 pedagogických pracovníků (16 učitelů, 2 vychovatele, 8 trenérů, 

školní psycholožku, zástupce ředitele a zástupce statutárního orgánu) a dalších 9 provozních 

zaměstnanců. Celkem tedy 37 osob. V prvním školním roce ve společné správě všech tří 

gymnázií tento počet klesl na 23 pedagogických a 8 provozních pracovníků. Celkem tedy  

31 zaměstnanců. Toto snižování počtu pracovníků je dáno postupným útlumem provozu  

SG Vrbno a snižováním počtu ročníků. V posledním roce fungování na pracovišti působilo  

11 pedagogických a 8 provozních pracovníků.  

Tento klesající počet pracovníků způsobil i snižující se počet žáků, kdy ve školním roce 

2009/10 na SG působilo 172 žáků denní formy (21,5 žáka/třídu) a 21 žáků večerní formy 

studia, ve školním roce 2010/11 celkem 170 žáků denní formy (21,25 žáka/třída) a 20 žáků 

večerní formy studia, ve školním roce 2011/2012 (první rok sloučení) celkem 149 žáků  

(18,63 žáka/třída), ve školním roce 2012/13 celkem 130 žáků v sedmi třídách (18,57 

žáka/třída), ve školním roce 2013/2014 celkem 88 žáků v šesti třídách (14,67 žáka/třída)  

a v posledním školním roce 78 žáků v pěti třídách (15,6 žáka/třídu).  

Na Den boje za svobodu a demokracii v roce 2014 navštívili zástupci iniciativy pana starostu 

Ing. Petra Grosse, kterému byly nabídnuty informace a prezentovány materiály, které si však 

nepřevzal stejně jako dříve Mgr. Pálková, náměstkyně hejtmana pro vzdělávání.  

Bod gymnázia se dostal i do diskuze 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, 

do které se ze zastupitelů zapojil Ing. Petr Gross, Květa Kubíčková a Mgr. Zděněk Bártek, 

z veřejnosti Květoslav Súkup a Romana Rusková, kdy občané vyzvali zastupitele k činům  

a upozornili na nereálnost projektu předloženého Zdeňkem Cholevou, podle kterého měla  

ve Vrbně vzniknout ojedinělá škola zaměřená na výpočetní technologie se školným přes sto 

tisíc korun ročně. Výsledkem byla nabídka schůzky na radnici od paní Květy Kubíčkové,  

která se však již nikdy nekonala, a výzva pro zástupce Iniciativy pro záchranu gymnázia 

zajistit exkurzi na Církevní gymnázium Německého řádu v Olomouci. Německý řád byl dalším 

zájemcem o provozování střední školy ve Vrbně pod Pradědem. 

Avizované exkurze se zúčastnil pouze starosta Ing. P. Gross se zástupci Iniciativy  

pro záchranu gymnázia v květnu 2015. Ing. Petr Gross byl seznámen se záměry Německých 

řádu o možnostech fungování střední školy ve Vrbně pod Pradědem. Hlavním záměrem bylo 

navázat spolupráci s Janáčkovou konzervatoří v Opavě zřizovanou taktéž řádem a otevřít 

kromě gymnaziálních tříd ve Vrbně i třídu zaměřenou na hudbu. Počítalo i se zapojením 

romské menšiny, která by byla ovšem schopna středoškolské studium ukončit maturitní 

zkouškou.  Další významnou nabídkou Německého řádu pro provoz takovéto školy byl 

pronájem budov, nikoliv jejich vydání nebo převod zřizovacích práv existující školy. 

O výsledku návštěvy a záměrech Německého řádu informovali zástupci Iniciativy  

na 4. zasedání Zastupitelstva města Vrbna. Bohužel, zastupitelé neprojevili zájem  zabývat se 

velmi nadějnou nabídkou Německého řádu. 
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Za Iniciativu pro záchranu gymnázia: Květoslav Súkup; Ing. Jitka Krätschmerová;  

Radek Fabián. 

7.5 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, 
Vrbno p. Pradědem 

Název: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, 

nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Ředitel: Mgr., Mgr. et Bc. Hana Vitásková 

Součástí školy: dětský domov s kapacitou 48 dětí, školní družina s kapacitou 20 dětí a školní 

jídelna s kapacitou 120 obědů. 

(Pozn. bližší informace se mi bohužel nepodařilo zjistit, výroční zpráva na webových 

stránkách zařízení není vložena a paní ředitelka neodpovídá na e-maily) 

 

7.6 Základní umělecká škola, Bruntál, pobočka Vrbno pod Pradědem 

Název: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. 

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Ředitel: Mgr. Jiřina Krystýnková 

Odloučené pracoviště: Vrbno pod Pradědem, Komenského 59 

Vedoucí pracoviště: Iva Sokolářová 

Počet žáků: 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Obor hudební 26 33 40 49 

Obor výtvarný 46 42 52 46 

celkem 72 75 92 95 

Pracovníci školy/ úvazky: 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Obor hudební – pedagogové 2 2 2 3 

Obor výtvarný - pedagogové 1 1 1 1 

Nepedagogové - - - - 

Úplata za vzdělání: 

Hudební obor          220,- Kč/ měsíčně 

Výtvarný obor         160,- Kč/ měsíčně 
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8 SEZNAM PŘÍLOH 

1. Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 2015 – 2018 

2. Výroční zpráva Domova pro seniory Vrbno 

3. Leták k projektu Pomáhej pohybem 

4. Seznam lékařů a zdravotních služeb v roce 2015 

5. Nové logo města 

6. Radniční listy, vydané v dubnu, červenci a prosinci 2015 

7. Složení zastupitelstva 2014-2018 

8. Seznam členů výboru 

9. Zápisy z jednání finančního výboru 

10. Celé znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 

11. Celé znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 

12. Celé znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 

13. Zásady pro udělování čestného občanství, Ceny města a Poděkování Rady města 

14. Celé znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 

15. Celé znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 

16. Slovo odstupujícího starosty 

17. Usnesení zastupitelstva roku 2015 

18. Zápisy ze zastupitelstva z roku 2015 

19. Přítomnost členů zastupitelstva na jednáních v roce 2015 

20. Složení Rady města 

21. Seznam členů komisí podřízených Radě města  

22. Usnesení Rady města Vrbna pod Pradědem 2015  

23. Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Vrbno pod Pradědem za rok 2015 

24. Organizační struktura Městského úřadu v roce 2015 

25. Personální složení Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem v roce 2015 

26. Žádosti o granty a přidělené dotace. 

27. Dotace a granty z rozpočtu města za rok 2015.  

28. Opravovaný most v Mnichově. 

29. Plánované opravy místních komunikací pro rok 2015. 

30. Lokalita Vrsan – mapka objektů určených k demolicí.  

31. Letáček k nově otevřenému běžeckému areálu. 

32. Mapka nově otevřeného běžeckého areálu.  

33. Pomník sova a půlmílový kříž – text. 

34. Informační tabule Půlmílový kříž. 

35. Stavba kříže – výstřižky z novin. 

36. Informační tabule Pomníček Sova. 

37. Seznam významných firem působících ve městě v roce 2015. 

38. Seznam obchodů a služeb působících ve městě v roce 2015.  
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39. Euroregion Praděd je plnoletý. 

40. Výroční zpráva Euroregionu Praděd za rok 2015.  

41. Výročí města v roce 2015. 

42. – 50. Plakátky k akcím Spolku přátelé Vrbenska. 

51. Celé znění textu Myslivecký spolek, z.s. 

52. Jídelníček Zvěřinových hodů. 

53. – 63. Zpravodaje obcí Vrbenska. 

64. Výroční zpráva Středisko kultury a vzdělávání. 

65. Plakátek Karneval námořnická show.   

66. Plakát Ples města a městských organizací. 

67. Plakát Vrbenské slavnosti. 

68. Seznam společenských, kulturních a sportovních spolků či oddílů. 

69. Plakát na akci ve skateparku. 

70. Parte gymnázia. 
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9 SEZNAM FOTEK 

1. Odstraňování rozčíslé lípy u výjezdu RZS po silné bouřce – archív města 

2. Vrsan – zima 2015 – foto kronikářky a archív města 

3. Požár v „osmipatráku“ na ulici Družstevní – archív města a STA 

4. Dar města Jeseník panu prezidentovi – archív města  

5. Keramická popelnice – archív města 

6. Chátrající smuteční síň – archív města 

7. Proměny hřbitova – archív města 

8. Nové parkoviště u hřbitova – archív města, foto kronikářky 

9. Nové monitory na autobusových zastávkách – archív města 

10. Opravovaný most v Mnichově – archív města 

11. Výstavba nového chodníku do Mnichova – archív města, foto kronikářky 

12. Oprava Hřbitovní ulice – archív města 

13. Oprava ulice Žižková – archív města a Kareta, s.r.o. 

14. Demolice Vrsanu – archív města 

15. Bezbarierová plošina pro vstup do České spořitelny – archív města 

16. Schodiště s novými sjezdy u železniční a autobusové zastávky – archív města 

17. Proměna prostoru u Penny – archív města 

18. Květinová výzdoba ve městě – archív města 

19. Dřevěná socha na kruhovém objezdu – archív města 

20. Slavnostní odhalení zvoničky v parčíku U Mnicha v Mnichově – archív města 

21. Běžecký areál – archív města  

22. Stará alej na ulici Jesenická (před kácením) – archív města, foto Patrik Locků 

23. Pařezy po kácení starých lip – archív města, foto Patrik Locků 

24. Pomníček Sova – foto Helena Rusková 

25. Stavba Půlmílového kříže – foto Helena Rusková 

26. Dětský den Spolku přátelé Vrbenska – foto z webové stránky Spolku  

27. Drakov 2015 – foto z webové stránky Spolku Přátelé Vrbenska 

28. Dlouhá noc 2015 – foto z webové stránky Spolku Přátelé Vrbenska 

29. Vrbenský vyprošťovák 2015 – facebook Spolku Přátelé Vrbenska 

30. Vánoce na zámečku – webové stránky Spolku Přátelé Vrbenska 

31. Silvestrovský výšlap k Mirkovu prameni – webové stránky Spolku Přátelé Vrbenska 

32. Vítězové Poháru starostky města 2015 – foto Jan Zaoral  

33. Masopust 2015 – foto MŠ Ve Svahu 

34. Křest knihy Jana Vavříka – foto Střecha Vrbno 

35. Ples města a městských organizací – archív města 

36. Večer u Cimbálu – archív Střecha Vrbno 

37. Slavnosti Vrbno se baví 2015 – archív města 

38. Vrbenský vánoční strom 2015 – foto kronikářky 
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39. Rozsvěcování vánočního stromu 2015 – archív města, foto kronikářky 

40. Nová stavebnice v MŠ Jesenická – archív MŠ Jesenická 

41. Návštěva dětí z MŠ Jesenická v Domově pro seniory – archív MŠ Jesenická 
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10 SEZNAM POUŽITÍ LITERATURY 

Kapitola 1 – Události roku 2015 

1. Bruntálský a Krnovský deník z roku 2015 (www.bruntalskydenik.cz).  

2. Časopis Týden a Reflex.   

3. iDNES.cz (www.idnes.cz).    

4. iDNES.cz: rok 2015 

5. iDNES.cz: sport 2015 

6. MF Dnes a jiné deníky. 

7. TÝDEN.cz    

8. Události roku pohledem redakce ČT24 (www.ceskatelevize.cz/ct24/). 

9. Události 2015, které ovlivnily svět (www.denik.cz).   

10. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2015. 

11. Meteostanice při ZŠ Vrbno pod Pradědem 

Kapitola 2 – Život lidí, pohyb obyvatel, sociální poměry a služby, integrovaný záchranný 

systém 

1. Informační portál Studia STA (wwwstudio-sta.cz). 

2. Český statistický úřad. Databáze demografických údajů za obce ČR. (www.czso.cz). 

3. Podklady z matriky od Dagmar Podešvové. 

4. Podklady z matriky od Michaely Chytilové. 

5. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, rok 2015, vypracoval Ing. Miloslav  

Adámek. 

6. Webové stránky města Vrbno pod Pradědem. 

7. Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace 

Vrbno pod Pradědem – Mnichov 262 za rok 2015, zpracovaly: S. Snítilá, I. Střeštíková, A. 

Šillerová, J. Vavřík.   

8. Zpráva o činnosti JSDH 2015, vypracoval Ondřej Chalupa. 

9. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2015.  

Kapitola 3 – Politický a veřejný život 

2. Obchodní rejstřík a Sbírka listin: Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 

3. Podklady z finančního odboru od Ing Jitky Steinerové. 

4. Podklady od Martiny Matuškové (správa místních poplatků) 

5. Podklady od Ireny Halamíkové (správa bytů, nájemného, vyúčtování) 

6. Webové stránky Technických služeb Vrbno, s.r.o: http://www.tsvrbno.cz/. 

8. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2015, vypracoval Ing. Miroslav Adámek.  

9. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 

10. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska, rok 2015. 

Kapitola 4 – Výstavba, rozvoj a úprava veřejného prostranství, doprava a životní prostředí 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/
http://www.denik.cz/
http://www.tsvrbno.cz/
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1. Bruntálský a Krnovský deník.  

2. MF Dnes a jiné deníky. 

3. Podklady dodané Jiřím Skácelem. 

4. Podklady od paní Heleny Ruskové k Půlmílového kříži a pomníku Sova.  

5. Týdenník Bruntálský region. (Vychází každé úterý jako součást Bruntálského a Krnovského 

deníku). 

6. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2015, vypracoval Ing. Miroslav Adámek.  

7. Webové stránky města Vrbno pod Pradědem: www.vrbnopp.cz. 

8. Webové stránky www.vrbno.cz. 

9. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2015. 

Kapitola 5 – Průmysl, zemědělství, obchod a služby, cestovní ruch. 

1. Bruntálský a Krnovský deník. Rok 2015. Online verze: http://www.bruntalskydenik.cz. 

2. Kronika města Vrbna pod Pradědem za rok 2000 a 2001, zpracované PeadDr. Michaelou 

Hradilovou.   

3. Obchodní rejstřík firem a podnikatelů: obchodnirejstrik.cz. 

4. Obchodní rejstřík a Sbírka listin: Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 

5. Podklady za firmu Kamensky, s.r.o. zaslala paní Hradilová. 

6. Podklady za firmu Paňák plasty, s.r.o. zaslala Naďa Paňáková. 

7. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 

8. Webové stránky jednotlivých subjektů a podnikatelů. 

9. Vývoj cen potravin v roce 2015 v Moravskoslezském kraji. Český statistický úřad 

10. Zpráva o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2015, vypracoval Ing. Zdeněk Jarmar. 

Kapitola 6 – Společenský život. 

1. Bruntálský a Krnovský deník. Rok 2015. Online verze: http://www.bruntalskydenik.cz. 

2. Podklady Jana Zaorala za Myslivecké sdružení Praděd. 

3. Podklady Heleny Ruskové za Sbor Církve adventistů sedmého dne Vrbno pod Pradědem. 

4. STA Bruntálsko. Rok 2015. Online verze: http://www.studio-sta.cz/   

5. Výroční zpráva Střediska kultury a vzdělávání v roce 2015, vypracovala Hana Janků. 

6. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 

7. Webové stránky www.vrbno.cz.  

8. Webové stránky informačního centra. Online: http://www.jeseniky-praded.cz/.  

9. Webové stránky kulturních a sportovních spolků. 

10. Webové stránky Římskokatolické farnosti Vrbno pod Pradědem. 

11. Webové stránky Sboru Církve adventistu sedmého dne ve Vrbně pod Pradědem. 

12. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2015 

Kapitola 7 – Školství. 

1. Podklady od Iniciativy pro záchranu gymnázia. 

2. Podklady zaslané paní ředitelkou Základní umělecké školy, Bruntál.  

3. Školní časopis Základní školy Vrbno pod Pradědem vydán v červnu 2015. 

http://www.vrbnopp.cz/
http://www.bruntalskydenik.cz/
http://www.studio-sta.cz/
http://www.vrbnopp.cz/
http://www.vrbno.cz/
http://www.jeseniky-praded.cz/
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4. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Vrbno pod Pradědem ve školním roce 2014/2015 

a 2015/2016, vypracoval Mgr. Zdeněk Bártek. 

5. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska, šéfredaktor: Naděžda Trzaskaliková. Vrbno pod 

Pradědem: MěÚ Vrbno pod Pradědem, rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


