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1 UDÁLOSTI ROKU 2016 

Rok 2016 nevzbuzoval zrovna optimismus, co se týkalo vývoje za hranicemi - pokračoval 
konflikt na východě Ukrajiny, bojovalo se proti radikálům z Islámského státu, americké 
prezidentské volby, uprchlická krize, pokus o armádní převrat v Turecku nebo další 
teroristické útoky v Evropě…  

1.1 Letem světem 

Ani v roce 2016 nebyla Evropa ušetřena teroristických útoků. Život společnosti se proměnil. 
V ulicích velkých měst se pohybovali těžce ozbrojení policisté, kolem letišť a muzeí 
patrolovali vojáci. Obchodníci napříč Evropou hlásili zvýšený zájem o pepřové spreje a 
paralyzéry. Z nejistoty usazující se ve společnosti začali mnozí velmi dobře profitovat. 
Populistické strany (např. francouzská Národní fronta, německá AfD nebo rakouská FPÖ) 
stavěla kampaně na boji proti uprchlíkům, média stále dokola přehrávala záběry z míst 
útoků. Strach se ve své záludnosti šířil a rostl.  
Prvním letošním evropským cílem teroristů se stal Brusel, v březnu ochromily útoky v metru 
a na letišti Zaventem. Zemřelo při nich 32 lidí. Vyšetřování ukázalo, že pojítkem mezi terorem 
v Belgii a Francii byl Salah Abdeslam. Na útocích ve francouzské metropoli se podílel 
minimálně logisticky a následně prchl do Belgie. V Bruselu unikl několika policejním zátahům, 
zatčen byl až 18. března ve čtvrti Molenbeek. Čtyři dny nato zaútočili ve městě teroristé, 
zřejmě v obavách, že by Abdeslam mohl při výslechu rozkrýt jejich síť. 
Velký krvavý útok se letos nevyhnul ani Francii. Během oslav pádu Bastily 14. července najel 
muž tuniského původu do davu na promenádě v Nice. Pod koly nákladního vozu zemřelo 86 
lidí, samotného útočníka policie zastřelila ještě v kabině auta. I k tomuto útoku se přihlásil 
Islámský stát.  
V druhé polovině července zaútočil sekerou a nožem 17letý mladík v regionálním vlaku 
nedaleko Würzburgu. Šlo o první případ útoku na území Spolkové republiky, ke kterému se 
přihlásil Islámský stát. Ani ne o týden později se v Ansbachu odpálil 27letý muž ze Sýrie. 
Týden násilí uzavřel útok šíleného střelce v Mnichově. Tento čin sice neměl islamistické 
pozadí, v nervózní zemi se ale naplno začalo diskutovat o zpřísnění bezpečnostních zákonů, 
nasazení bundeswehru, zákazu zahalování a uzavření náruče uprchlíkům, kterých do 
Německa přišlo v roce 2015 kolem milionu. Nejnověji Německo šokoval útok na vánoční trh v 
centru Berlína, při kterém zemřelo 12 lidí, včetně jedné Češky. Hledání podezřelého Tunisana 
skončilo nedaleko italského Milána, kde Anise Amriho zastřelila policejní hlídka. I k tomuto 
útoku se přihlásil Islámský stát.  

Dvanáctého února došlo k historickému setkání představitelů dvou největších křesťanských 
církví. Papež František se na Kubě sešel s ruským patriarchou Kirillem. Během ojedinělého 
setkání na Kubě odsoudili papež i ruský patriarcha „ztrátu jednoty“ mezi křesťany a vyjádřili 
přání, aby byla obnovena. 

V červnovém referendu Britové odhlasovali s 52 procenty vystoupení z Evropské unie. 
Výsledek referenda politicky zlomil vaz premiérovi Davidu Cameronovi, který sice hlasování 
prosadil, ale byl zastáncem setrvání. Novou britskou premiérkou se stala Therasa Mayová, 
která dala jasně najevo, že "brexit znamená brexit" a o zahájení výstupních jednání podle 
článku 50 Lisabonské smlouvy chce zažádat v březnu 2017. 
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V noci z 15. na 16. července proběhl v Turecku neúspěšný pokus o vojenský převrat. Za 
demokraticky zvolenou vládu se postavila řada světových politiků, někteří z nich ale varovali 
tamního prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby nezneužil situace k likvidaci svých kritiků. 
Po zmaření puče zahájily úřady rozsáhlé zatýkání, při kterých bylo více než 125 000 lidí 
propuštěno nebo postaveno mimo službu a 36 000 lidí skončilo ve vězení. 

Největší vzdušné plavidlo Airlander 10 ve středu 18. září poprvé vzlétlo v centrální Anglii. 
Stroj v sobě kombinuje prvky vzducholodi a letadla. Stejně jako letadlo je stroj poháněn 
klasickými leteckými motory a je vztlakovým tělesem. Má ale doutníkový tvar, který je 
naplněn bezpečným héliem, který umožňuje jeho let.   
Airlander 10 by mohl díky svým vlastnostem přispět v nákladní dopravě nebo k ekologickým 
pozorováním. Vzducholoď totiž unese deset tun nákladu. Obejde se bez rozjezdové dráhy 
potřebné pro letadla i bez pozemní asistence, kterou vyžadují klasické vzducholodě jištěné 
lany. Podle jeho výrobce HybridAir Vehicles má totiž Airlander 10 také velmi nízké náklady na 
letovou hodinu. Létat s posádkou dokáže až 5 dní v kuse a bez lidské obsluhy až tři týdny. 

Američané zvolili Donalda Trumpa 8. listopadu 2016 45. americkým prezidentem. Funkci 
získal i přesto, že je teprve pátým šéfem Bílého domu, který získal nižší počet hlasů než jeho 
konkurent, ale vyhrál na počty volitelů. Ani průzkumy nedávaly Trumpovi příliš velkou šanci 
porazit demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou. Během své kampaně sázel na 
protimigrantské nálady, slíbil postavit zeď na hranicích s Mexikem, zastavit velké 
mezinárodní obchodní dohody, zpochybnil budoucí účast a míru působení Spojených států v 
mezinárodních organizacích jako OSN a NATO a celkově měl v plánu změnit americkou 
zahraniční politiku.  

Zemřel Kubánský vládce Fidel Castro.  

Symbolem šestiletého konfliktu v Sýrii, který si vyžádal na 300 tisíc obětí, se stalo Aleppo, 
kdysi druhé největší město země. Stovky tisíc obyvatel východní části města obsazené 
povstalci se staly živými terči syrských a ruských bombardérů. Zřídkavé pokusy o doručení 
humanitární pomoci, několik příměří, která trvala řádově kratší dobu než jejich vyjednání, 
drtivě dopadla právě na civilisty, kteří neměli z obklíčených čtvrtí kudy prchnout. Provládní 
jednotky postupně utahovaly smyčku kolem pozic povstalců a v půlce prosince ohlásily jejich 
definitivní porážku. Prezident Bašár Asad ujistil, že po dobytí Aleppa je definitivní vítězství 
nad povstalci na dosah a konflikt by tak mohl po šesti letech skončit. Poslední dny roku opět 
panovalo křehké příměří. 

1.2 Zprávy z domova 

Česká republika rozdělila od ledna spotřebitelské spory mezi Českou obchodní inspekci, 
Finančního arbitra, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad. Každá z 
institucí ale spory řeší v trochu jiném režimu a s jinými pravomocemi vůči spotřebitelům a 
podnikatelům. Pro řešení sporů v rámci celé Evropské unie a především pro pomoc 
spotřebitelům při nákupech ze zahraničních e-shopů vznikla tzv. platforma online řešení 
sporů. V každém členském státě má teď být instituce, která zahraničním spotřebitelům 
pomůže vyřešit spor s místním obchodníkem. Většinou se jedná o Evropská spotřebitelská 
centra. U nás toto centrum začalo působit při ČOI. 

Od ledna 2016 platí novela energetického zákona, která dodavatelům elektřiny a plynu 
nařizuje, aby spotřebitelům sdělovali úplné a pravdivé informace, které jsou potřeba pro 
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změnu dodavatele. Rovněž se změnila pravidla pro zrušení smlouvy na dodávky energií, 
pokud ji spotřebitel uzavřel přes internet, telefon či mimo prostory obvyklé k podnikání. 
Smlouvu lze vypovědět až patnáct dní po zahájení dodávek. 

Velkou změnou byl zcela nový zákon o spotřebitelských úvěrech. Ten přinesl rozsáhlou 
regulaci poskytovatelů úvěrů. Pro spotřebitele bylo asi nejdůležitější, že se sjednotila 
pravidla prakticky pro všechny spotřebitelské úvěry. 

Od ledna se důchodcům zvýšila penze o 40 korun, v únoru pak dostali jednorázový příspěvek 
1200 korun. Úplně skončil druhý důchodový pilíř, v němž mohli lidé část odvodů  
do penzijního systému odvést do soukromých fondů. 

Měsíční minimální mzda stoupla z 9 200 na 9 900 korun a základní hodinová sazba se zvedla 
z 55 na 58,70 Kč.  

Drobní podnikatelé, kteří hradili minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, museli 
ročně zaplatit o 660 korun více. 

Od 1. ledna vstoupila v platnost novela o spotřebních daních. Zdražení se dotklo všech 
tabákových výrobků a zároveň se na obalech objevily odpudivé obrázky orgánů kuřáka. 

Od roku 2016 byl Velký pátek zařazen mezi dny volna.  

Evropským hlavním městem sportu byla letos označená Praha. 

Byl zrušen vojenský újezd Brdy a na většině jeho území byla vyhlášená Chráněná krajinná 
oblast Brdy. 

Všichni učitelé museli být od roku 2016 zaměstnání na 12 měsíců a nemohli tak být  
na prázdniny propouštění.  

Rychlostní silnice se přes noc přeměnily v dálnice a modré značky se symbolem automobilu 
se přesunuly na některé silnice 1. třídy. Na nich se tím pádem zvýšila povolená rychlost z 90 
na 110 kilometrů v hodině. U silnice se objevily také nové značky - cedule upozorňující na 
vysoký pohyb chodců, doplňková značka označující jezdce na segwayi nebo upozornění na 
ovce, koně a žáby.  

Další novinkou byly registrační značky "na přání". Majitelé aut si za poplatek mohli na značku 
vytisknout vlastní text.  

Zjednodušili se také pravidla registrace vozidel, auto bylo možné přihlásit na kterémkoli 
úřadě. 

Lidé starší 70 let dostali občanky s prodlouženou platností na 35 let, senioři si je tedy nemusí 
měnit každých 10 let jako dosud.  

Expresní pasy podražily z 1 500 na 4 000 korun a byly se strojově čitelnými údaji. 

Začala platit novela o dani z nemovitých věcí, podle které daň z nabytí nemovité věci platí 
nově pouze kupec. 

V únoru si vyžádala epidemie viru chřipky v Česku nejméně 27 mrtvých. 

Horské lázně Karlova Studánka zůstaly státní, česká vláda rozhodla v březnu, že se 
privatizovat nebudou.  
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V březnu proběhla celorepubliková soutěž s názvem „Jedeme v tom společně“, pořádána 
vrbenských domovem pro seniory. Cílem bylo přimět seniory k aktivitě, pohybu a zábavě. 
Do akce se zapojilo přes dvě stě účastníků z dvaadvaceti českých domovů pro seniory.  

V červnu zrušil Ústavní soud zákon o registrovaném partnerství, které jedincům žijícím ve 
stejnopohlavním páru zapovídalo právo adoptovat dítě.  

Lesy na Bruntálsku byly nejvíce postižené suchem a kůrovcem v celé republice. Suchem 
oslabené stromy napadala i houba václavka. Náklady na potlačení kalamity šly do milionů 
korun, lesáci instalovali v lesích tisíce kůrovcových lapačů, lapáků a dalších ochranných 
opatření, museli vyvést tisíce kubíků dřeva. Místo smrků začnou lesáci vysazovat jiné druhy 
stromů. 

V říjnu se konaly ve třetině senátních obvodů volby do Senátu Parlamentu České republiky a 
současně v celé republice kromě Prahy volby do zastupitelstev krajů. Novým senátorem za 
náš region se stal Ladislav Václavec (ANO) z Krnova, lékař a ředitel krnovské a opavské 
nemocnice.  

V říjnu objevila expedice českých botaniků nový druh hvězdnatky v pralesích ostrova Borneo. 

V říjnu přijel do Prahy tibetský duchovní vůdce 14. dalajláma. Jeho Svatost Tändzin Gjamccho 
se zde zúčastnila 20. ročníku konference Forum 2000. 

Prezident České republiky Miloš Zeman v listopadu navštívil v rámci návštěvy 
Moravskoslezského kraje také Bruntál a Rýmařov, podepsal se do pamětní knihy města a 
prapory měst dekoroval pamětní stuhou prezidenta republiky. 

Jedinečný objev se podařil ochranářům ze Společnosti přátel Jeseníků. Jejich fotopast 
zachytila v nejvyšších moravských horách živého rysa. Po mnoha letech je to poprvé, kdy byl 
rys v Jeseníkách takto jasně zdokumentován. Na začátku 90. let žilo v Jeseníkách zhruba 
patnáct rysů, nyní jsou to asi jen tři kusy. 

Od 1. prosince zahájila Finanční správa České republiky provoz elektronické evidence tržeb. 
Elektronická evidence tržeb (EET) či online registrace tržeb je způsob evidence tržeb, kdy 
jsou údaje o každé transakci obchodníka online posílány na státní správu. Systém EET se  
od roku 2016 spouští v Česku, již dříve byl zaveden v dalších evropských zemích (Chorvatsko, 
Maďarsko, Slovinsko, Slovensko aj.) 

V prosinci bylo České a slovenské loutkařství zapsáno na seznam děl ústního a nehmotného 
dědictví lidstva UNESCO. 

V prosinci proběhly první stávky na České poště, která po svých zaměstnancích vyžadovala 
plnění nesplnitelných plánů, často se nedodržovaly přestávky a pošťačky a pošťáci byli nuceni 
nad rámec svých povinností nabízet bankovní a pojišťovací produkty. Do stávky se  zapojila 
jen menšina zaměstnanců pošty - důležitou roli údajně sehrálo i zastrašování ze strany 
zaměstnavatele.  

1.3 Události ze sportu 

Na rok 2016 se bude vzpomínat jako na rok, kdy se provalil ruský dopingový systém. Sport se 
v Rusku stal nástrojem propagandy především během olympijských her v Soči, kdy pod 
dohledem tajných bezpečnostních složek probíhala rozsáhlá manipulace se vzorky a 
kamufláž pozitivních nálezů. Během posledních dvanácti měsíců ale došlo i k dalším kauzám - 
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za užívání meldonia dostala trest Maria Šarapovová, nálezy mělo několik dominantních 
postav běžeckého lyžování, prosakovaly zprávy o dopingu ve fotbale a stále nevyjasněný je i 
případ cyklisty Bradleyho Wigginse. 

Světový pohár v biatlonu 2015/2016 byl 39. ročníkem světového poháru pořádaný 
Mezinárodní biatlonovou unií (IBU). Nová sezóna začala 28. listopadu 2015 ve švédském 
Östersundu a skončila 20. března 2016 finálovým podnikem světového poháru v ruském 
Chanty-Mansijsku, kde se však kvůli silnému větru poslední závody s hromadným startem 
nejely. Hlavní událostí tohoto ročníku bylo mistrovství světa, konané od 29. února  
do 13. března 2016 v norském Oslu na stadionu Holmenkollen. 
Vítězství v celkovém pořadí ze sezóny 2014/15 obhajovali Francouz Martin Fourcade, který 
už počtvrté za sebou dokázal vítězství obhájit. Biatlonistka Gabriela Soukalová vyhrála jako 
druhá Češka Světový pohár. Jistotu celkového triumfu získala čtvrtým místem ve stíhacím 
závodu ve finále seriálu v ruském Chanty-Mansijsku.  

Mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích 2016 se konalo ve dnech 11.–14. 
února 2016 v rychlobruslařské hale Konkobežnyj centr Kolomna v ruské Kolomně. Jednalo se 
o 17. mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích. 
Český tým byl prvním náhradníkem do stíhacího závodu družstev, startovat mohl díky 
neúčasti jihokorejského týmu. Martina Sáblíková po dvojnásobném vítězství (3000 m a  
5000 m) získala v pořadí už patnáctý mistrovský titul ve své kariéře. 

Jaromír Jágr překonal historické milníky.  V únoru vstřelil v zápase NHL Floridy Panthers proti 
Winnipeg Jets svůj 742. gól, čímž se vyšplhal na třetí místo v historii nejúspěšnějších hráčů 
NHL. 

Mistrovství světa v biatlonu 2016 probíhalo od 3. do 13. března 2016 na biatlonovém 
stadionu Holmenkollen v norském Oslu. Jednalo se o 48. ročník. Výsledky závodů na 
šampionátu se započítávaly do celkového pořadí Světového poháru. Nejvíce medailových 
umístění – celkem 11 – získali francouzští biatlonisté, z nichž nejlepší byla Marie Dorinová 
Habertová s šesti medailemi; v počtu vítězství ji ale předstihl Martin Fourcade se čtyřmi 
prvními místy. Naopak Rusové nezískali žádnou medaili, poprvé od roku 1978. 
Čeští reprezentanti se umístili celkem jedenáctkrát mezi prvními deseti závodníky: nejlepší 
byla Gabriela Soukalová, která skončila dvakrát čtvrtá, jednou pátá a dvakrát šestá.  
Po čtyřech letech však nezískali na vrcholné světové akci ani jednu medaili.  

Pavel Maslák obhájil titul halového mistra světa v běhu na 400 metrů v americkém 
Portlandu. Březen 2016. 

Snowboardistka Ester Ledecká získala velký křišťálový glóbus za celkové prvenství  
ve Světovém poháru v paralelních závodech. Německý Winterberg, březen 2016. 

80. mistrovství světa v ledním hokeji se konalo v Rusku, ve městech Moskva a Petrohrad,  
od 6. května do 22. května, kdy se hrálo finále mezi Finskem a Kanadou. MS v Moskvě se 
uskutečnilo pošesté (1957, 1973, 1979, 1986, 2007) a v Petrohradu podruhé (2000). 
Šampionát se konal v rámci oslav 70 let hokeje v Rusku. 
Turnaje se účastnilo celkem 16 týmů, 14 nejlepších z minulého mistrovství a 2 postupující  
z minulého ročníku skupiny A divize 1 - Kazachstán a Maďarsko. Češi skončili už  
ve čtvrtfinále, Turnaj vyhrála Kanada. 

Mistrovství Evropy ve fotbale 2016 se konalo od 10. června do 10. července 2016 v deseti 
francouzských městech. Do historie se šampionát jako výjimečný zapsal už před svým 
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začátkem, a to rozšířením počtu účastníků z 16 na 24 a taktéž novým formátem vyřazovací 
fáze, který oproti předcházejícím ročníkům disponoval 16 namísto 8 místy; postup do ní si 
kromě prvních dvou týmů základních skupin vybojovaly i čtyři nejlepší celky na třetích 
místech.  
Mistrem Evropy se poprvé v historii stal portugalský národní tým, který do turnaje vzhledem 
k výkonům v kvalifikaci a postavení v žebříčku zemí FIFA nevstoupil nikterak přesvědčivě.  
Ve všech třech zápasech ve skupině, do níž byl nasazen nejvýše, remizoval, a do vyřazovací 
části postoupil mezi čtveřicí jejích v základních skupinách nejhorších účastníků. V dalším 
průběhu šampionátu se tým prezentoval především dobrou defenzivní hrou. Ve čtyřech 
zápasech play-off Portugalci dostali pouze jeden gól. 
Vedle šampionů z jihozápadní části Pyrenejského poloostrova velmi dobrých výsledků  
na mistrovství dosáhly také výběry Islandu, Maďarska a Walesu, jež patřily mezi sedm  
do turnaje nejníže nasazených týmů; týmy Islandu a Walesu přitom byly nováčky Mistrovství 
Evropy. 
Mezi další zajímavosti patří, že osmifinále mistrovství se zúčastnily čtyři země z Britských 
ostrovů, nebo že na turnaji vůbec nestartovaly reprezentace Dánska, Nizozemska a Řecka, 
které všechny už jeden titul mistrů Evropy měly. Fotbalová reprezentace Česka nepostoupila 
na Euru ze skupiny.  

Tour de France 2016 byl 103. ročníkem nejslavnějšího cyklistického závodu světa. Takzvaný 
Grand Départ začal etapou 2. července v Mont-Saint-Michel a skončil 24. července 2016  
na Champs-Élysées v Paříži. 
Potřetí v kariéře se vítězem Tour stal Brit Chris Froome. 

XXXI. letní olympijské hry 2016 představovaly velkou mezinárodní sportovní událost – 
pokračování tradice olympijských her, organizovanou Mezinárodním olympijským výborem. 
Za místo konání bylo vybráno brazilské město Rio de Janeiro, na jehož stadionu Maracanã 
proběhlo 5. srpna 2016 zahájení. K ukončení her pak došlo 21. srpna 2016. Her se účastnil 
rekordní počet zemí, které mezi sebou soutěžily v rekordním počtu sportů. Celkem se her 
účastnilo 11303 sportovců z 206 národních olympijských výborů (NOV), včetně premiérových 
účastníků Kosova a Jižního Súdánu. Soupeření o 306 sad medailí se uskutečnilo ve 28 
sportech, a to na 35 sportovištích, situovaných převážně na okraji západní zóny Ria v Barra 
da Tijuca. Olympiádu ovlivnil i virus zika, kvůli kterému do Ria nepřijeli někteří sportovci,  
z Čechů např. Tomáš Berdych, Karolína Plíšková. 
V Riu se představilo 105 českých sportovců v 28 sportech. Počet sportovců byl nejnižší  
v historii. Česko po 20 letech nesoutěžilo v žádném kolektivním sportu. Vlajkonošem  
při zahajovacím ceremoniálu si čeští sportovci zvolili judistu Lukáše Krpálka. Při ukončovacím 
ceremoniálu byl vlajkonošem Josef Dostál. 
Čeští olympionici v Riu získali celkem 10 medailí. Je to nejhorší absolutní výsledek v pořadí 
národů od her v roce 1932. Pokud se ovšem zohlední počet států, které získaly alespoň jednu 
medaili, je to 2. nejhorší výsledek po olympiádě Athénách. 
Příloha: Jmenná tabulka medailistů v Riu. 
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V listopadu zvítězily České reprezentantky ve složení Petra Kvitová, Karolína Plíšková, 
Barbora Strýcová a Lucie Hradecká ve štrasburském finále Fed Cupu nad Francií 3:2. 

V prosinci dosáhl český hokejista Jaromír Jágr 1888. bod v hokejové lize NHL a dostal se tak 
na historicky druhé nejlepší místo kanadského bodování v americké hokejové lize. 

1.4 Počasí 

Rok 2016 sice nepřinesl žádné děsivé povodně, sucha nebo extrémně vysoké teploty po delší 
období. Celkově byl uplynulý rok 2016 pro meteosenzitivní jedince zátěžový – počasí bylo 
hodně proměnlivé. 

Na Nový rok začalo poprvé za celou zimu 2015/2016 sněžit. Prudce se ochladilo. Český 
hydrometeorologický úřad vydal výstrahu před vysokým mrazem a novou sněhovou 
pokrývkou. Meteostanice při základní škole zaznamenala nejnižší teplotu 3. 1. 2016 v 7 hod. 
ráno, a to -16,6 °C.  

Pro Moravskoslezský kraj byla vydána výstraha před vysokým mrazem a novou sněhovou 
pokrývkou od pátku 22. ledna 2016 do sobotního rána, teploty klesaly pod -12 stupňů. 
Pondělní ráno 25. ledna 2016 přineslo déšť a ledovku, ta pokryla město a velmi ztížila lidem 
cestu do práce či do školy. Většina chodníků se stala jen obtížně schůdných.  

V úterý 5. 4. 2016 padaly na mnoha místech teplotní rekordy. Nejtepleji v Moravskoslezském 
kraji bylo v úterý v Karviné, kde teplota dosáhla 27,3 stupně Celsia. Teplotní rekordy  
pro 5. duben padly na všech 19 měřicích stanicích v kraji. Ve Vrbně pod Praděd byla  
5. 4. 2016 naměřena nejvyšší teplota, dle meteostanice ZŠ Vrbno,  23,7 °C. Ovšem nutno 
podotknout, že jen o tři dny dříve zaznamenala tato meteostanice v noci pouhých -2,9 °C.  

V roce 2016  v noci ze 14. na 15. listopadu nastal tzv. superúplněk. Měsíc byl vidět  
v mimořádné blízkosti Zemi. Díky tomu vytvářel efekt vyšší světelnosti, která byla podobná 
jako v lednu před 58 lety (1948). 

Podle astrofyzikálních výpočtů byl večer 14. listopadu Měsíc o 30 procent lépe viditelnější a  
o 14 procent větší. Procentuálně se velikostní rozdíl nezdá být výrazný, avšak vědci 
upozorňují na to, že lidé jsou již zvyklí vnímat Měsíc v určité velikosti, a proto rozdíl oproti 
normálu uvidí na družici i laik. 

Na konci listopadu padaly na většině území teplotní rekordy. Dne 21. 11. naměřili v Karviné 
dokonce 18,6 °C,  Teplotní maxima byla překonána na většině stanic. Dokonce ani v noci 
nespadly teploty na většině míst pod 10 °C.  

Od čtvrtečního večera (1. 12. 2016) až do rána foukal v Moravskoslezském kraji hodně silný 
vítr.  

Po Vánocích začalo sněžit a přelom zimy 2016/2017 byl za poslední dobu nezvykle sněhový. 
Zima 2016/2017 byla opravdu povedená.  
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2 ŽIVOT LIDÍ 

Ve dnech 1. - 14. ledna 2016 proběhla Tříkrálová sbírka. Znovu měli lidé možnost setkat se  
s koledníky, kteří přinášeli Boží požehnání a zároveň nabídku k dobrému skutku formou 
finančního daru na podporu charitního díla a humanitární pomoc. Rozdělení Tříkrálové sbírky 
2016: 65 % připadlo na činnost Charity Odry, 15 % na projekty Diecézní charity Ostravsko-
opavské, 10 % na humanitární pomoc v zahraničí, 5 % na podporu projektů Charity Česká 
republika a 5 % je v souladu se zákonem určeno na režii sbírky. Při Tříkrálové sbírce 2016 
Charita Odry vykoledovala částku 1 029 881 Kč, což je o 44 420 Kč více než v roce 2015. Tato 
částka byla rozdělena podle předem dohodnutého rozdělovníku.    

V dubnu se město podruhé zapojilo do dobrovolnické akce nazvané „Ukliďme si město“. 
Lidé se setkali na stanovených místech v určitou dobu, prioritou bylo uklidit sídliště  
Ve Svahu, ulici Družstevní, Husovou, náměstí sv. Michala, kolem státní silnice z Vrbna  
do Mnichova, kolem místních komunikací a křižovatek, kolem Mirkova pramene a v místní 
části Železná. Na akci přišly desítky občanů. Foto 

Projekt Davida Valacha a Lindy Dolečkové "Mobilní zahrádky" získal v soutěži Rozjezdy, 
pořádané společností T-Mobile, 2. místo v Moravskoslezském kraji. Do regionálního kola 
bylo přihlášeno celkem 32 projektů. Výroba Mobilních zahrádek začala ve Vrbně pod 
Pradědem v listopadu 2015. Slouží zejména občanům se sníženou mobilitou, kteří mohou 
pracovat v sedu. Tyto zahrádky plní svou funkcí již ve více než padesáti městech v ČR, 
vyzkoušet si je mohli též obyvatelé Domova pro seniory v Mnichově.  

Letos o prázdninách proběhlo celkem sedm turnusů příměstského tábora 2017 - 
Adrenalinové prázdniny. Týdenní turnusy běžely od 10. července až do 25. srpna 2016, 
denně od 7:30 do 15:30 hodin. Tábora se mohly zúčastnit děti ve věku od 7 do 15 let. Celkem 
bylo na turnusy přihlášeno 106 dětí. Cena jednoho týdenního turnusu pro děti s trvalým 
pobytem ve Vrbně pod Pradědem byla 490 Kč, ostatní 650 Kč. Cena zahrnovala dopolední a 
odpolední svačinku, pitný režim a teplý oběd, který byl zajištěn v restauraci Centrum Stone, 
cena za porci pro dítě 50 Kč. Příloha: leták + informace k příměstskému táboru 

V září se v Ludvíkově setkali významní podnikatelé bruntálského regionu s premiérem 
Bohuslavem Sobotkou, poslancem Ladislavem Velebným a hejtmanem Moravskoslezského 
kraje Miroslavem Novákem. Řešili posílení zaměstnanosti, duální vzdělávání a rozšiřování 
výroby a průmyslových zón. Foto  

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, kterého doprovázel poslanec Ladislav Velebný, 
navštívil vrbenský podnik Husquarna Manufacturing CZ s.r.o. Zde si prohlédl výrobu 
plastických hmot, setkal se a jednal s vedením podniku v čele s jednatelem Svatoplukem 
Májem a zástupci odborové organizace. Delegace se také pozdravila se zaměstnanci podniku. 
Během cesty do Vrbna pod Pradědem se ministr setkal také se starostkami Ludvíkova Danou 
Selingerovou a Karlovy Studánky Radkou Chudovou. Delegaci během dne doprovodili 
zastupitelé Moravskoslezského kraje Helena Kudelová a Jaroslav Kala.      

Ve výstavní síni Senátu Parlamentu ČR na Valdštejnském náměstí začala 20. října slavnostní 
vernisáží výstava “Zelené údolí pod horou Praděd aneb Domov dělných lidí, ráj turistů a 
milovníků přírody”. Ve spolupráci s Kanceláří Senátu a pod záštitou senátora doc. MUDr. 
Petra Koliby, CSc. výstavu připravilo Město Vrbno pod Pradědem. Představovala historii i 
současnost města i obce Karlovu Studánku, Ludvíkov, Karlovice a Širokou Nivu. Část expozice 
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patřila vysoce sofistikovaným výrobkům vrbenských podniků, další část byla vizitkou umu 
vrbenských sklářů z hutě TOMI i Sklárny Jakub, představeny byly nádherné vitráže Ivety 
Strnadové, výrobky uměleckého kováře Petra Czasche, knihy autorů žijících na Vrbensku, díla 
výtvarníků i dalších kumštýřů. Na přípravě výstavy spolupracovali také členové spolku Přátelé 
Vrbenska, kteří představili historii města, tradice i aktivity svých členů. Výstava trvala  
do 4. prosince. Příloha: Sken návštěvní knihy v Senátu; foto     

Prezident republiky Miloš Zeman s chotí přijeli ve dnech 2. až 4. listopadu 2016 na pracovní 
návštěvu Moravskoslezského kraje. První dáma zavítala v rámci individuálního programu v 
pátek 4. listopadu 2016 do Domova pro seniory v Mnichově. Hovořila se seniory i 
pracovníky domova. Návštěva v domově pro seniory trvala snad jen půlhodinu, i za tu 
krátkou chvíli paní Zemanová zanechala v lidech velmi příznivý dojem. Paní Ivana Zemanová 
se v mnichovském domově zajímala o historii objektu patřícího řádu boromejek,  překvapena 
byla projekty, které v letošním roce i pro jiné domovy v zemi připravil právě tým lidí zdejšího 
DPS. S paní Zemanovou se setkala také starostka města Květa Kubíčková. Foto 

Vrbno pod Pradědem obhájilo po roce prvenství v krajské soutěži obcí a měst v třídění 
odpadů O keramickou popelnici. Starostka města Květa Kubíčková a místostarostka Pavla 
Müllerová převzaly v Hradci nad Moravicí 8. listopadu cenu za první místo v kategorii obcí  
od 2 500 do 15 000 obyvatel, tedy poukaz na 50 tisíc korun. Příloha: diplom, foto  

Vysychající studny v místní části Mnichov nutí radnici řešit potřeby tamních obyvatel účelně. 
Nabízí se investice do nového vodovodu. Podle rychlého průzkumu má aktuální potřebu 
připojit se na vodovodní řad a zajistit si tak bezproblémovou dodávku pitné vody padesátka 
objektů v této místní části. Podle sdělení Ing. Ivety Pešatové, vedoucí majetkoprávního 
odboru MěÚ Vrbno p. P., se městu přihlásilo 176 zájemců. Radnice už hledá možnosti 
financování výstavby vodovodního řadu z dotací.  

Vrbenský vánoční strom byl letos jiný. Ten původní byl poškozený, proto Technické služby 
Vrbno s.r.o. navrhly nové řešení v podobě přivezeného jehličnanu. Ten stál blíže chodníku a 
cyklostezky v prostoru parkoviště “U Břízy”. Technické služby zajistily také světelnou výzdobu 
města v čase adventu. Bohužel stromeček nevydržel silný vítr a zhroutil se k zemi. Foto: 
instalace, rozsvícení a úklid po pádu 

2.1 Statistika obyvatel 

Počet obyvatel okresu Bruntál k 31. 12. 2015 

 celkem z toho ženy z toho muži 

počet obyvatel 93 718 47 402 46 316 

průměrný věk 42,2 43,7 40,7 
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Od roku 2011 vzrostl průměrný věk obyvatel o 5 let.  

(Zdroj: Český statistický úřad, Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2016 – viz 

příloha) 

 

Údaje za Město Vrbno pod Pradědem 
Počet obyvatel ve městě stále klesal. Na počátku roku 2016 mělo město a jeho části 5 273 
obyvatel, na konci roku o 101 méně  

  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 

Rok 2016 5 273 44 64 74 155 5 172 

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

Prvním občánkem roku 2016 byla Nina Vrbová, která se narodila 3. ledna 2016. 
Posledním letošním občánkem narozeným 31. prosince 2016 byla Viktorie Folvarčná. 
V letošním roce proběhlo 4x vítání občánků, celkem se přivítalo 38 nově narozených dětí. 



13 
 

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. 
Průměrný věk obyvatel v roce 2016 byl 44,5 roků.  
(Zdroj: matrika města Vrbno pod Pradědem - Irena Harazinová) 

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 

Rok 2016 25 6 24 

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

V roce 2016 se uskutečnilo celkem 35 svatebních obřadů, z toho 32 občanských a 3 církevní 
sňatky. Nekonala se žádná zlatá, diamantová ani jiná významná oslava svatby.  

2.2 Zaměstnanost a volná pracovní místa 

 Průměrný podíl nezaměstnaných 
osob 

Průměrný počet uchazečů o 
zaměstnání 

 2015 2016 2015 2016 

město 
Vrbno  

10,5 9,1 387 323 

Vrbensko 10,3 9 539 454 

(Zdroj: Milan Horna, ředitel kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR) 
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Vývoj nezaměstnanosti v obcích mikroregionu Vrbno pod Pradědem v roce 2016.  

 
(Zdroj: Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2016 – viz příloha) 

Dávky v hmotné nouzi a státní sociální podpora v roce 2016: 

 
(Zdroj: Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2016 – viz příloha) 

Dávky pomoci v hmotné nouzi 2016 

Trvalá 
adresa 

žadatele 
HN/SS - 

Obec 

Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá 
pomoc 

náležící za rok náležící za rok náležící za rok 

Počet 
vyplacených 

dávek 

Vyplacená 
suma 

Počet 
vyplacených 

dávek 

Vyplacená 
suma 

Počet 
vyplacených 

dávek 

Vyplacená 
suma 

Vrbno pod 
Pradědem 

1 794 6 370 
933,00 Kč 

1 074 3 003 
343,00 Kč 

76 221 
755,00 Kč 

Mikroregion 
Vrbno 

2 153 7 529 
702,00 Kč 

1 245 3 579 
354,00 Kč 

86 234 
261,00 Kč 

(Zdroj: Milan Horna,  ředitel kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR – viz příloha) 
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Nejvýznamnější zaměstnavatelé v mikroregionu Vrbno pod Pradědem v roce 2016. 

 
(Zdroj: Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2016 - viz příloha) 

2.3 Sociální služby a zařízení působící ve městě 

Rada města jmenovala novou řídící skupinu komunitního plánování sociálních služeb  
ve městě. Za poskytovatele služeb byl jmenován ředitel DPS Mnichov Mgr. Jan Vavřík,  
za zadavatele služeb vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Ivana Remešová, DiS. a za uživatele 
sociálních služeb Mgr. Alena Kiedroňová, zastupující vrbenské Klubíčko.  

Ve Vrbně pod Pradědem se rozjel zcela nový projekt na vybudování volnočasových aktivit, 
mini denního stacionáře, sociální poradny a aktivit pro vrbenské seniory. Ten probíhal  
pod záštitou Charity svatého Martina v Malé Morávce a ve spolupráci se Střediskem chytrých 
aktivit Vrbno pod Pradědem a Domovem pro seniory ve Vrbně pod Pradědem. Projekt nesl 
originální název “Jsme pod Střechou”.  

Cílem bylo nabídnout seniorům možnost zajímavě a zábavně vyplnit volný čas, setkávání  
v rámci různých aktivit starších a mladších účastníků a klientů domova se seniory z města.  

2.3.1. Sociální služby 
Na služby drogové prevence na území města letos radnice vydala 30 tisíc korun, společnost 
Open House zajišťovala mimo jiné služby streetworkera a spolupracovala s komisí prevence 
kriminality.  

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 v terénu 
pracoval každou středu. 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 
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veřejnosti, kontakt s mladými lidmi, ohroženými návykovými látkami, přednášení a besedy 
na školách a společenských akcích. 

Služby drogové prevence ve Vrbně pod Pradědem: 

 2014 2015 2016 

Klienti 18 21 21 

Kontakty 267 330 370 

Intervence 91 89 110 

Počet přijatých injekčních stříkaček 2991 3915 4279 

Počet vydaných injekčních stříkaček 2788 3895 4194 

Počet nalezených stříkaček  1 8 

Počet besed   7 

Dne 1. 7. 2003 byl zahájen provoz pečovatelské služby Help-in, o.p.s. a v letošním roce tedy 
oslavil již 13 let svého fungování ve městě. Začátky nebyly jednoduché, domy  
s pečovatelskou službou na Husově ulici byly ve výstavbě a tehdy jediná pečovatelka měla 
zázemí v přístavbě budovy městského úřadu. Po dostavení objektů domů s pečovatelkou 
službou pronajalo město společnosti Help-in, o.p.s. prostory v jednom z těchto domů, kde 
jsou využívány po celou dobu fungování služby.  

Od roku 2003 se postupně navyšoval počet klientů, který se ustálil na přibližně 90-100 
klientů za kalendářní rok. Úměrně narůstajícímu počtu klientů se postupně zvyšoval počet 
pečovatelů, jichž je v současnosti ve středisku celkem pět. 

Pečovatelská služba byla určena seniorům, zdravotně postiženým lidem nebo chronicky 
nemocným. Mezi základní úkony patřil dovoz obědů, příprava a podání jídla, velký a běžný 
úklid, praní a žehlení prádla, úkony osobní hygieny, pomoc při použití WC, pochůzky, 
doprovod nebo odvoz autem. Ze zákona se jednalo o klientem placenou službu. Sazba  
za hodinu jednotlivých úkonů byla stanovena na 90 Kč (o víkendu a ve svátky 100 Kč),  
za dovoz oběda v místě bydliště 17 Kč (o víkendu a ve svátky 21 Kč). V případě, že úkon 
netrval celou hodinu, úhrada se úměrně zkrátila. Pečovatele byli vybaveni speciálními 
elektronickými čtečkami, které každý úkon přesně evidovaly. Jednou za měsíc se údaje  
ze čteček přenesly do programu, který spočítal měsíční úhradu každého klienta.  

Příjmy z úhrad  nestačily ke krytí nákladů pečovatelské služby, proto bylo její financování 
vícezdrojové a na financování se podílelo také město Vrbno, kraj i další právnické a fyzické 
osoby.   

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 
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v měsíci v prostorách Městského úřadu k dispozici asistentka AMT centra. 

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. 

V říjnu se ve Střeše konal Den pro zdraví a dobrou náladu, který navázal na předchozí 
ročníky a byl doplněn o doprovodný program. Zájemci si mohli nechat zdarma vyšetřit krevní 
tlak, množství tuku v těle, cholesterol, cukr, BMI nebo hygienu rukou, současně si mohli 
protáhnout tělo třeba při zumbě, nebo se potěšit s novofundlandským psem trénovaným pro 
canisterapii. Zvláště malé děti se těšily z malování na obličej či ochutnávky zdravé výživy.  

Na akci se prezentovali také poskytovatele sociálních služeb a sdružení, která působila  
v našem městě.  

Akci tradičně připravil odbor vnitřních věcí Městského úřadu Vrbno pod Pradědem  
ve spolupráci se Střediskem kultury a vzdělávání Střecha.  

Sbírka věcí pro potřebné, pořádaná Diakonií Broumov, sociálním družstvem, se uskutečnila  
v září 2016 v přístavbě vrbenské radnice. Darovat šlo čisté a využitelné oblečení pro děti i 
dospělé, od letního až po zimní. Sbíraly se také lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky či 
záclony aj.  

V září proběhla další humanitární sbírka, tentokrát organizátor využil mobilní kontejnery. 
Sbírku pořádala společnost Coretex.cz společně s Českým červeným křížem. Ve městě a  
v místních částech byly přistaveny mobilní kontejnery, kam mohli lidé darovat oděvy, 
doplňky, obuv, bytový textil, hračky apod.  

2.3.2. Sociální zařízení 
Ve středu 25. května 2016 byl slavnostně otevřen Domov pro osoby se zdravotním 
postižením postavený Moravskoslezským krajem na Jiráskově ulici ve Vrbně pod Pradědem. 
Sloužil 18 uživatelům, kteří potřebovali vysokou míru podpory při každodenních úkonech, a 
splňoval vysoké standardy kvality sociálních služeb. Pásku přestřihl hejtman kraje Miroslav 
Novák (na snímku vpravo) společně s vrbenskou místostarostkou Ing. Pavlou Müllerovou a 
ředitelem Sagapo Bruntál Mgr. Petrem Konečným. 

Sagapo Bruntál je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a v regionu Bruntálska 
zajišťuje celou škálu služeb pro klienty s mentálním hendikepem i kombinovanými vadami.  

Ve Vrbně pod Pradědem nyní provozuje nově postavený Domov pro osoby se zdravotním 
postižením, které potřebují vysokou míru podpory. Město nabídlo investorovi stavební 
parcelu se zahradou. 

Nový domov je členěn na patra s barevným rozlišením, centrem je vždy herní a terapeutická 
místnost s kuchyňským koutkem a jídelnou. Odtud se vstupuje do jednotlivých pokojů, které 
jsou určeny pro jednoho, případně dva uživatele sociálních služeb. Obědy se přivážejí  
z restaurace Zámečku Grohmann, ostatní strava se připravuje na místě. V Domově pro osoby 
se zdravotním postižením našli pracovní uplatnění také občané našeho města.  
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Soužití obyvatel domu pro osoby se zdravotním postižením a bytových domů na náměstí  
Sv. Michala a v širším okolí nebylo bez problémů. Někteří obyvatelé sociálních služeb rušili ve 
dne i v noci křikem klid občanů. Tento problém řešila starostka města s ředitelem společnosti 
Sagapo Bruntál, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje.  

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 Jan Hromjak a Jaroslav 
Krůžela. Věk klientů navštěvujících klub byl 7 až 18 let. Klubovna Kotlíku se nacházela na ulici 
Husova 469, otevřeno bylo od pondělí do neděle. Činnost Kotlíku byla ukončena k 1. září 
2016.  

Činnost Klubu Kotlík plně nahradilo nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Působit 
začalo v části budovy bývalého gymnázia. Provozovala jej bruntálská společnost Liga o.p.s., 
která již několik let provozuje obdobné zařízení v Bruntále. Oficiálně zahájilo svou činnost 
v lednu 2017.   

Tzv. podporované byty vznikly rekonstrukcí bývalého penzionu Vrbno na Nádražní ulici  
č.p. 228. Byty sloužily především seniorům. Sociální služby zajišťovala společnost HELP-IN. 

Domy s pečovatelskou službou (DPS) s 18 bytovými jednotkami, které vlastnilo město Vrbno 
pod Pradědem. 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 mohli klienti využívat odvoz autem k lékaři, na nákup 
atd. 

Domov pro seniory Vrbno je příspěvková organizace zřízena Městem Vrbno pod Pradědem, 
vystupuje jako právní subjekt v čele se statutárním zástupcem Mgr. Janem Vavříkem.  
Domov má vlastní stravovací provoz, prádelnu, kotelnu a výtah z přízemí do 1. poschodí. 
Služba je pobytová, poskytována celoročně, 24 hodin denně. 
Objekt Domova byl čtyřpodlažní, a to včetně sklepu a půdních prostor. Kolem budovy se 
nacházela velká zahrada se záhony, okrasnými keři, posezením pro klienty, ohništěm, 
kuželkami a trenažery pro cvičení. Vstup do zahrady i celé budovy Domova byl bezbariérový. 
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V průběhu roku 2016 došlo k řadě změn v oblasti vybavenosti domova, bylo pořízeno několik 
nových kompenzačních pomůcek, část pokojů byla vybavena novým nábytkem, vše díky 
projektovým aktivitám. Po celém zařízení bylo zavedeno nové internetové připojení a byla 
vybudována recepce, která sloužila k uvítání návštěv a k monitoringu venkovního prostoru 
prostřednictvím kamer. 

V zahradě byla obnovena původní kašna z 30. let 20. století a položeny nové chodníky  
ke kašně, čímž vznikla nová relaxační a odpočinková zóna.  

Domov začal spolupracovat s 53 domovy pro seniory v rámci projektu „Jedeme v tom 
společně“, přičemž s Domovem pro seniory Katka ze slovenské Povážské Bystrice byla 
navázána přeshraniční spolupráce a partnerství.  

V roce 2016 navštívila  zařízení první dáma paní Ivana Zemanová. Foto 

Mezi nejúspěšnější projekty, které měly celorepublikový dosah, patřily: 
 “Jedeme v tom společně” projekt byl představen také v České televizi. Ředitel DPS Mgr. 

Jan Vavřík v přímém přenosu informoval, jak projekt oslovil více než dvacet domovů pro 
seniory v ČR a účast v něm zvažovaly také domovy na Slovensku, a dokonce také  
v Polsku. Dne 1. března 2016 v 10 hodin usedli senioři na rotopedy a šlapadla a soupeřili, 
kdo nejdříve ukrojí pomyslnou vzdálenost mezi horou Praděd a hlavním městem Prahou, 
konkrétně 393 km. Pro ty nejlepší byly připraveny skvělé odměny. Rotopedy pro domovy 
pořídil patron vrbenského DPS, místopředseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš (ANO). V akci 
zvítězil DPS Pohoda v Bruntále, muži a ženy z DPS ve Vrbně skončili na krásném čtvrtém 
místě. Akce Vrbenských měla skvělý ohlas také v tisku, seniory aktivizovala k pohybu i 
společné zábavě. 

 Letní olympijské hry pořádal vrbenský Domov pro seniory a přivítal ženy a muže  
z Bruntálu, Krnova, Havířova, Brna a Ostravy. 

 Virtuální univerzita, do níž se zapojily soutěžní týmy z dalších čtyř míst republiky, zahájila 
prostřednictvím internetu další soutěžní kolo s třiceti otázkami z oborů zeměpis, 
přírodopis a biologie, naše historie a film a televize.  

 Na den seniorů se konala oslava obyvatel domova, do zařízení zavítala řada návštěvníků, 
mezi jinými také děvčátka a kluci z mateřinky na Jesenické. 

Celková kapacita domova pro seniory k 31. 12. 2016 byla 72 ubytovacích míst. 
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Ke konci roku 2016 došlo k úmrtí dvou uživatelů, z tohoto důvodu k datu 31. 12. 2016 nebyla 
naplněna kapacita poskytované služby. Z dlouhodobého hlediska zůstává stejná skladba 
uživatelů – počet žen je proti počtu mužů stále vyšší. Zařízení disponuje jedno až tří 
lůžkovými pokoji, celkový počet pokojů je 31.  

  

Zvyšuje se počet uživatelů v horní věkové hranici, nejstarší z uživatelů má 94 let.  

 

V Domově pro seniory Vrbno p. o. pracuje rehabilitační pracovnice, další pracovníci se 
pravidelně věnují nácviku chůze uživatelů s využitím kompenzačních pomůcek. Tato 
skutečnost je jedním z důvodů, proč se daří držet hranici uživatelů trvale upoutaných  
na lůžku na relativně nízké úrovni a pomalu vzrůstá počet těch uživatelů, kteří jsou mobilní  
s využitím kompenzačních pomůcek. 

Úhrady za ubytování a stravu 
Domov pro seniory Vrbno p. o. se dlouhodobě potýkal 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. muselo zůstat každému uživateli po úhradě za ubytování a stravu 
alespoň 15 % z jeho pravidelného měsíčního příjmu. Snížená úhrada uživatelů za pobyt a 
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stravu byla k 31. 12. 2016 evidována u 24 z celkového počtu 70 uživatelů. V roce 2016 se 
podařilo snížit tento počet o 7 uživatelů. Důvodem bylo jasné vymezení cílové skupiny 
uživatelů. 

Průměrná částka, o kterou přichází DPS z důvodu snížené úhrady za poskytované služby, 
činila 373 812,00 Kč, tuto částku se podařilo snížit oproti loňskému roku skoro o třetinu. 
Smluvními úhradami se na úhradách pobytu podílejí rodiny uživatelů částkou 51 600,00 Kč za 
rok. 

 

Výnosy za rok 2016 celkem 20.985.910 Kč 
Náklady za rok 2016 celkem 21.113.202,21 Kč 
Hospodářský výsledek ke dni 31. 12. 2016 -127.292,21 Kč 
(Zdroj: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno za rok 2016 – viz příloha) 

2.4 Integrovaný záchranný systém 

Základní složky IZS zajišťovaly nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 
mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Ve 
městě jej tvořil Sbor dobrovolných hasičů, Policie ČR a poskytovatelé zdravotní záchranné 
služby.  

2.4.1 Sbor dobrovolných hasičů 
Jednotka hasičů města Vrbno pod Pradědem (JPO) čítala 27 členů. Všichni 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 byla činnost zásahová. V současnosti vykazovala největší 
problém požární plošina, která byla vzhledem k věku, technickému stavu a nízké výškové 
dostupnosti před koncem životnosti.  

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet členů 
dobrovolných hasičů 

24 24 24 24 27 

Celkový počet zásahů 96, z toho 78, z toho 75, z toho 130, z toho 93, z toho 

 Požáry 21 11 14 16 14 
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 Dopravní 
nehody 

13 13 11 10 11 

 Živelná pohroma - - - - - 

 Únik 
nebezpečných 
látek 

2 1 3 2 - 

 Technická 
pomoc 

47 50 38 94 59 

 Ostatní 13 3 9 8 9 

Soutěže, výcviky a vedlejší aktivity: 
Během roku 2016 prošli členové množstvím rozmanitých praktických výcviků:  
 Začátkem roku cvičila jednotka likvidaci požáru ve výškové budově. Námětem cvičení byl 

požár kostelní věže, ve které zůstal pracovník svářečské firmy v bezvědomí a nadýchal se 
zplodinami hoření.  

 Významnou událostí pro hasiče z celého kraje byla soutěž ve vyprošťování osob  
z havarovaných vozidel. Toto klání se uskutečnilo v Ostravě na Hlavní třídě. Všechny 
soutěžní týmy do začátku zásahu nevěděly, u jakého typu nehody budou zasahovat a  
v jaké pozici bude uvnitř vozidla “zraněný” figurant. Získávaly body za odvedený výkon,  
v našem případě se vrbenští hasiči umístili na druhém místě.   

 Začátkem srpna se hasiči sešli u jezu v Železné, aby společně cvičili záchranu osob  
z tzv. vodního válce. Správný postup je potřeba nacvičit, aby případný zásah byl rychlý a 
efektivní. Foto 

 Dalšími akcemi bylo cvičení, kde zasahovaly dvě jednotky hasičů v Domově pro osoby se 
zdravotním postižením Sagapo ve Vrbně pod Pradědem nebo vyhledávání 
pohřešovaných osob v horském terénu v okolí chaty Sedlová bouda.  

 Mezi další činnosti lze zařadit i Den požární bezpečnosti, který je plánován vždy na pátek 
13. Tento den hasiči spolu s Policií ČR projížděli místní komunikace a zjišťovali jejich 
průjezdnost a dostupnost k místům pro složky IZS důležitým.  

V sobotu 3. září soupeřily týmy dobrovolných hasičů o putovní poháry. Vrbenští mladí hasiči 
skončili na třetím místě, vrbenští muži vyhráli v soutěži zařazené do Hasičské ligy - Praděd 
před týmem z Širokého Brodu a Leskovce nad Moravicí. Ženám z vrbenského týmu se dařilo 
méně. Příloha plakátek, foto 
(Zdroj: Zpravodaj obcí Vrbenska 2/2017) 

2.4.2 Vrbenské oddělení Policie České republiky 
V průběhu června 2015 byl nainstalován přímo na zdejším obvodním oddělení městský 
kamerový systém. Současně došlo k rozšíření kamerového systému o několik bodů a policisté 
díky elektronickým systémům mohli ihned vyhodnocovat záznamy a reagovat na vzniklou 
situaci. Za dobu jeho fungování byla odhalena řada přestupků i přečinů. 

Policisté obvodního oddělení Policie České republiky ve Vrbně pod Pradědem v roce 2016 
prováděli prověřování u 97 evidovaných trestných činů. Celkem bylo objasněno v trestním 
řízení 64 případů, což činilo objasněnost 65,98 %. U přestupků se jednalo v převážné míře o 
přestupky na úseku občanského soužití, veřejného pořádku, proti majetku, proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu. Těchto přestupků bylo evidováno celkem 464. Na území 
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samotného města Vrbna pod Pradědem včetně místních částí bylo zaevidováno nebo 
vyhledáno celkem 369 přestupků. 

Celkový počet dopravních nehod v celém služebním obvodu byl 79 (nárůst o 15 dopravních 
nehod oproti roku 2015) v samotném městě bylo dopravních nehod 21. Žádná z nich neměla 
smrtelný následek, v jednom případě šlo o těžké zranění. Ostatní nehody měly jako následek 
buď lehká zranění, nebo pouze hmotnou škodu. 

V roce 2016 provedli policisté z Vrbna p.P. celkem 22 různých policejních akcí, včetně besed 
spojených 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, kontroly železnice a další.  

Nová policejní technika (vozidlo Hyundai ix35 a čtyřkolka Journeyman Gladiator X8) byla 
veřejnosti předvedena na dětském dni v Mnichově. Pro zimní období je tato čtyřkolka 
vybavena sněžnými pásy. V zimním období měli policisté k dispozici také sněžný skútr, 
využitelný zejména v těžkém horském terénu při pátracích akcích a dalších zásazích. Tento 
prostředek byl po celou zimu připraven k zásahům a uschován v prostorách Hotelu Ovčárna. 
Tato technika je určená k tzv. zvýšení dostupnosti v obtížném terénu a je policejním 
oddělením využívána např. při policejních akcích zaměřených na kontrolu v lesích při těžbě 
dřeva.  

Nejlepší policisté a zaměstnanci územního odboru Policie České republiky Bruntál za rok 
2016 byli oceněni 30. listopadu 2016 při slavnostním aktu v koncertní síni Svatého Ducha  
v Krnově. Nejlepším policistou roku ve Vrbně se stal prap. Martin Kovář (příloha: 
medailonek). Ocenění převzali také policisté za dlouholetou práci. Medaili Policie ČR za 
věrnost II. stupně, která se uděluje za více jako 20 let služby u Policie ČR, převzal prap. Josef 
Kertész (příloha: medailonek). V nové kategorii sportovec roku byl za vynikající výsledky při 
fyzických prověrkách jako jeden ze tří oceněn pprap. Bronislav Polášek 
Slavnostního aktu se účastnila také první místostarostka Květa Kubíčková, která oceněným 
poděkovala za práci pro bezpečnost občanů ve městě i mikroregionu Vrbensko. 
(Zdroj: npor. Bc. Jaromír Hošek, vedoucí oddělení PČR, Vrbno pod Pradědem; Zpravodaj města a obcí 

Vrbenska). 

Činnosti na úseku přestupků a kontrola placení pokut v roce 2016 
Úsek přestupkové agendy odboru vnitřních věcí projednával přestupky spáchané jak  
ve správním obvodu města Vrbna pod Pradědem včetně jeho částí, tak také projednával 
přestupky spáchané ve správních obvodech obcí příslušných do správního obvodu našeho 
pověřeného městského úřadu, a to na základě uzavřených  

K 31. 12. 2016 bylo vybráno za přestupky a pořádkové pokuty 23.100 Kč. Nedoplatky  
za období 2007 - 2016 činí 92.350 Kč. 
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ Vrbno pod Pradědem) 

2.4.3 Zdravotnictví 
Najít na Bruntálsku zubního lékaře, který by přijal nového pacienta, bylo téměř nemožné. 
Všichni měli plno a nové pacienty nepřijímali. Péči ambulantního stomatologa musely 
zdravotní pojišťovny svým klientům zajistit v dojezdové vzdálenosti do 35 minut osobním 
vozem. 
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Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje byla příspěvkovou organizací, 
zřízenou Moravskoslezským krajem. V současné době byla druhou největší záchrankou v ČR, 
strukturálně členěnou do územních odborů a dále do jednotlivých výjezdových základen. 

Ve městě působila 1 posádka rychlé zdravotnické pomoci. Posádka RZP byla nejméně 
dvoučlenná - tvořil ji střední zdravotnický pracovník a řidič - záchranář; dalším členem týmu 
někdy býval také sanitář. Tato výjezdová skupina byla vysílána k pacientům, jejichž zdravotní 
stav po vyhodnocení výzvy operačním střediskem, nevyžadoval zásah lékaře záchranné 
služby. 

Ve městě působila firma HORI, s.r.o., firma měla 6 zaměstnanců, všichni byli z vrbenského 
regionu a již řadu let pracovali ve stejné sestavě. Firma HORI s.r.o. byla převozová dopravní 
zdravotní služba. Jednatelka firmy byla Eva Riedel. 

Příloha: Seznam lékařů a zdravotních služeb 
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3 POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT 

Novou starostkou města byla na 11. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem 
zvolena paní Květa Kubíčková, dosavadní první místostarostka. Byla jedinou kandidátkou na 
post starostky, když návrh za koalici vznesl Petr Kopínec (ANO) a opozice návrh nepodala. 
Volba byla veřejná. Z přítomných dvaceti členů zastupitelstva jedenáct hlasovalo pro, tři byli 
proti a šest se zdrželo.  
Paní Květa Kubíčková (příloha: medailonek) ve funkci nahradila Ing. Petra Grosse (příloha: 
medailonek), který se z osobních důvodů rozhodl rezignovat k 31. prosinci 2015. Své důvody 
objasnil veřejnosti na prosincovém zasedání zastupitelstva města.  
Nová starostka i místostarostka Ing. Pavla Müllerová (příloha: medailonek) jsou jako členky 
zastupitelstva pro výkon funkce dlouhodobě uvolněny, místostarostka bude v čase 
nepřítomnosti starostku zastupovat. Zastupitelé rozhodli o zrušení funkce druhého 
místostarosty. Uvolněné místo v sedmičlenné radě města proto muselo být doplněno  
o jednoho člena. Zastupitel Martin Pleva navrhl na post radního Petra Kopínce, jiný návrh 
nebyl podán. Nový radní byl zvolen patnácti hlasy, pět zastupitelů včetně navrženého 
zastupitele se zdrželo. Ing. Petr Gross zůstal členem zastupitelstva města. Foto ze zasedání.  

Na území města Vrbna pod Pradědem i v jeho místních částech začal od 1. července 2016 
platit zákaz podomního a pochůzkového prodeje zboží a služeb. Zákaz se nevztahoval  
na nabídky stánkařů a pojízdných prodejen při společenských akcích a podobně.  
Nařízení města Vrbna pod Pradědem č. 2/2016 přijali radní na svém 34. zasedání v červnu. 
Kdo nařízení porušil, mohl se vystavit pokuty v případě právnické osoby a osoby podnikající 
až ve výši 200.000 Kč, v případě fyzické osoby pokuty ve výši 30.000 Kč. (Příloha: Nařízení 
města č. 2/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje).  

S účinností od 1. října 2016 došlo k novele přestupkového zákona, která rušila možnost 
obcím a městům udělovat výjimky z rušení nočního klidu. Jedinou možností, jak mít povolení 
z rušení nočního klidu, bez toho, aby přijela policie a řešila přestupek, bylo nechat si akci 
zanést do obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem města. (Příloha: OZV č. 3/2016 
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností). 

Ve dnech 7. a 8. října se konaly volby do krajských zastupitelstev. V Moravskoslezském kraji 
zvítězilo hnutí ANO, které získalo 25,7 % hlasů. V celkem 65členném krajském zastupitelstvu 
má hnutí ANO 22 míst. Na druhém místě s 16,66 % hlasů a 14 mandáty skončila ČSSD, třetí 
jsou s 11,38 % hlasů a devíti mandáty komunisté. Osm míst v zastupitelstvu má podle 
výsledků voleb KDU-ČSL, ODS získala šest mandátů. Strana Koalice Svoboda a přímá 
demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů dostala od voličů  7,02 % hlasů a  
v krajském zastupitelstvu získá 6 mandátů. 

Jedno z 65 křesel získala i vrbenská starostka Květa Kubíčková (ANO 2011), která uspěla  
s 493 preferenčními hlasy. Komunální politici z Bruntálska obsadili celkem šest křesel. 
(Příloha: výsledky hlasování ve Vrbně pod Pradědem). 

V těch samých dnech se současně v některých volebních obvodech konaly i volby do Senátu 
Parlamentu ČR. Žádný z kandidátů nezískal v prvním kole nadpoloviční počet hlasů a nebyl 
tak zvolen senátorem, proto se ve všech 27 obvodech konalo druhé kolo voleb, do kterého 
postoupili dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Druhé kolo proběhlo o týden později, 
tedy 14. a 15. října 2016 a provázela ho rekordně nízká volební účast, která činila 15,38 %. 
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Souboj o Senát svedli ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec (ANO) a podnikatel 
Ladislav Sekanina (KSČM).  

Za Bruntálsko vystřídal v Senátu bývalého ministra zemědělství a hejtmana Jaroslava Palase 
(ČSSD) Ladislav Václavec. (Příloha: Výsledky hlasování ve Vrbně pod Pradědem). 

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. Příloha: složení zastupitelstva města. 

Zastupitelstvo města mělo své poradní výbory - finanční, kontrolní a majetkový výbor a 
Osadní výbor místní části Mnichov. Příloha: složení jednotlivých výborů.  

V roce 2016 se zastupitelé sešli celkem 6x.  
Zastupitelé na svém 11. zasedání dne 25. 1. 2016 mimo jiné: 

 zvolili paní Květu Kubíčkovou do funkce starostky města; 
 stanovili počet uvolněných členů Zastupitelstva; 
 zvolili dalšího člena Rady města Vrbna pod Pradědem pana Petra Kopínce, 
 ponechali výši odměn zastupitelů. 

Zastupitelé na svém 12. zasedání dne 30. 3. 2016 mimo jiné: 
 rozhodli o úpravě vodného a stočného od 1. 4. 2016 - 31. 3. 2017, a to následovně: 

vodné 19,07 Kč/m3 bez DPH 
stočné 24,94 Kč/m3 bez DPH  

 celkem vodné a stočné 44,01 Kč/m3 bez DPH a 50,60 Kč/m3 s DPH; 
 rozhodli o poskytnutí dotace příjemci TJ Sokol Vrbno pod Pradědem ve výši 1.021.000 

Kč z rozpočtu města z programu III Podpora sportovních organizací a akci, 
 rozhodli o poskytnutí dotace příjemci Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem z.s. ve 

výši 429.446 Kč z rozpočtu města z programu III Podpora sportovních organizací a 
akci 

 rozhodli o poskytnutí dotace příjemci Základní škola ve Vrbně pod Pradědem ve výši 
137.293 Kč z rozpočtu města z programu III Podpora sportovních organizací a akci; 

 rozhodli o poskytnutí dotace příjemci Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem 
ve výši 155.008 z rozpočtu města z programu III Podpora sportovních organizací a 
akci; 

 rozhodli o poskytnutí dotace příjemci ACS DRAK VRBNO ve výši 152.055 Kč z rozpočtu 
města z programu III Podpora sportovních organizací a akcí; 

 rozhodli o poskytnutí dotace příjemci Spolek přátelé Vrbenska ve výši 90.500 Kč  
z rozpočtu města z programu II Podpora kulturních a společenských akcí; 

 rozhodli o poskytnutí dotace příjemci Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem ve 
výši 45.000 Kč z programu II Podpora kulturních a společenských akcí; 

 rozhodli o poskytnutí dotace společnosti HELP-IN o.p.s.na zajištění pečovatelské 
služby ve Vrbně pod Pradědem na rok 2016 v celkové výši 480.000 Kč; 

 udělili CENU MĚSTA Karlu Michalusovi, Karlu Friedrichovi, Pěveckému sboru města 
Vrbno pod Pradědem, Antonínu Břenkovi a Edeltraudě Obrusníkové. Současně 
rozhodli o udělení finančního daru oceněným ve výši 3.000 Kč.   

Zastupitelé na svém 14. zasedání dne 22. 6. 2016 mimo jiné: 
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 rozhodli o uzavření smlouvy s firmou REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum z. ú. na 
zpracování strategického plánu rozvoje města Vrbno pod Pradědem.  

Zastupitelé na svém 15. zasedání dne 21. 9. 2016 mimo jiné: 
 schválili přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu 

pomníku “Našim hrdinům I. světové války” v celkové výši 40.000 Kč; 
 vydali obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci 

hlučných činností; 
Zastupitelé na svém 16. zasedání dne 14.12. 2016 mimo jiné: 

 schválili zahájení přípravných prací na vodovodu v Mnichově - III. etapa;    
 vydali obecně závaznou vyhlášku 4/2016 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2017 

Příloha: Celé znění usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva 2016; přítomnost členů 
zastupitelstva na jednotlivých jednáních.   

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 byli 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 2016 celkem 19x. Příloha: Usnesení č. 26 až 44 Rady města. 

3.3 Městský úřad Vrbno pod Pradědem 

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 (dle tel. domluvy)  9:00 – 11:30 13:00 – 14:30 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkový počet zaměstnanců 28 26 26  26 26 28 

Počet žen 21 20 19  18 19 20 

Počet mužů 7 6 7  8 7 8 

Od 1. dubna 2016 nastoupil do funkce vedoucího odboru výstavby a životního prostředí  
Bc. Adam Macháč.  
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Na pozici referentky odboru vnitřních věcí byla místo Jitky Musilové vybrána Jitka 
Martinková s nástupem od 18. 4.2016. 

Na pozici referentky finančního odboru byla vybrána Iveta Mrázková s nástupem do 
zaměstnání od 1. 7. 2016. 
Příloha: Organizační struktura Městského úřadu Vrbno pod Pradědem k 31. 12. 2016. 

Od roku 2011 je Městský úřad ve Vrbně pod Pradědem pověřený vydáváním rybářských 
lístků podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství. V roce 2016 město obdrželo 50 žádostí o 
vydání rybářského lístku, všechny byly vyřízeny kladně. 

Od pondělí 2. května 2016 začala v objektu vrbenské radnice výměna starých dřevěných 
oken za plastová. Práce trvaly do konce měsíce. Z 15 přihlášených firem ve výběrovém řízení 
podala cenově nejvýhodnější nabídku a zakázku provedla společnost AKTOS Okna a dveře 
s.r.o. 

Internetové stránky města prošly grafickou i strukturální proměnou, aby mohla nová podoba 
stránek lépe vyhovovat načítání stránek na mobilech a tabletech. Předchozí podoba stránek 
byla městem užívána od roku 2007 a jednalo se tedy o téměř úctyhodných deset let provozu. 
Nově byly na stránce vytvořeny hlavní sekce, které byly seřazeny do kategorií občan, 
samospráva, podnikatel, turista a volný čas.   

3.4 Hospodaření města Vrbno pod Pradědem 

Pro rok 2016 byl na 10. zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 16. 12. 2015 
schválen rozpočet ve výši 93.090,9 tis. Kč na straně příjmů, 104.901 tis. Kč na straně výdajů, 
celkem včetně financování 105.756 tis. Kč - číslo usnesení 135/10/2015. 

V průběhu roku bylo provedeno osm rozpočtových opatření a upravený rozpočet činil  
k 31. 12. 2016 na straně příjmů 110.115,4 tis. Kč, na straně výdajů 131.572,5 tis. Kč, 
plánovací schodek rozpočtu 21.457 tis. Kč.   

Skutečné plnění rozpočtu bylo na příjmové straně ve výši 111.684.0012,58 Kč, výdaje 
122.316.606,34 Kč, hospodaření města za rok 2016 skončilo schodkem ve výši 10.632.603,76 
Kč.  

 
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ za rok 2016) 
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Největší část výdajů města tvoří běžné výdaje. Obsahují výdaje na chod města - na 
zabezpečení základních služeb, jako je odvoz odpadů, veřejné osvětlení, údržba zeleně, 
pohřebnictví, zajištění požární ochrany, údržba komunikací, financování předškolního a 
základního školství apod. Kapitálovými výdaji jsou myšleny investice do dlouhodobého 
majetku. Příloha: Závěrečný účet města za rok 2016. 

Rada města na svém 22. zasedání dne 27. 11. 2015 schválila ceník reklamních a informačních 
poutačů na pozemcích a objektech v majetku města s účinnosti od 1.  1. 2016: 
paušální částka za měsíc 400 Kč do 0,5m2, paušální částka za měsíc 800 Kč do 1m2,  
za každý další započatý m2 800 Kč, 50 Kč/den za každý krátkodobý poutač (max. 14 
kalendářních dnů/ cirkus, výprodeje aj.)  

Místní poplatky 
Zastupitelé města na svém prosincovém zasedání schválili výši Poplatku za sběr, třídění, 
svoz a likvidaci odpadů, který zůstává na 490 korunách za osobu na rok. Poplatek hradí také 
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt  nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášená k pobytu žádná fyzická osoba. 

K 31.12. Sazba poplatku Vybráno v Kč Nedoplatky v Kč Přeplatky v Kč 

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

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

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

2016 490 Kč 2.657.232 1.614.028   

  

V roce 2016 byla vydána obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních poplatcích (příloha: 
celé znění), podle které byly upraveny některé poplatky.  

Poplatek za psa činil 200 korun, za každého dalšího psa pak 500 korun. Pouze důchodci a 
invalidé měli poplatek za druhé a každé další zvíře snížen na 300 korun. Od poplatku byly 
osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a s těžkým zdravotním postižením, které byly 
držiteli průkazu ZTP/P, dále osoby zabývající se výcvikem psů pro doprovod těchto osob se 
zdravotním hendikepem a rovněž osoby, kterým povinnost držení psa ukládá zvláštní právní 
předpis. Na poplatku částečně ušetřili lidé, kteří nechali svého psa v roce zápisu do evidence 
MěÚ očipovat (sleva 100 korun) a celý rok nemuseli poplatek platit lidé, kteří se ujmuli 
opuštěného psa, který byl odchycen na území města a posléze umístěn v provizorním 
městském kotci. 

Místní poplatek Vybráno v Kč k 31.12.  Pohledávky v Kč k 31.12. 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Ze psů 161 621  175 474 Kč 
 

123 616  60.199 55.252 41.832 

Za lázeňství a rekreační pobyt 54 042 63 012  74 046  0 0 0 
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Užívání veř. prostranství 12 840  16 100  20 520  0 0 0 

Za ubyt. kapacity 67 132  62 874  86 152  0 0 0 

Za povolení k vjezdu 0 0 0 0 0 0 

(Zdroj: Závěrečný účet města Vrbno pod Pradědem za rok 2016). 

Příloha: Závěrečný účet města Vrbno pod Pradědem za rok 2016. 

Dotační tituly vypsané městem Vrbno pod Pradědem 

Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem na 10. zasedání dne 16. 12. 2015 vyhlásilo 
dotační programy, určené na podporu činnosti spolků a občanských sdružení, na podporu 
kulturních a společenských akcí, na sport.  

 Program I - Podpora činností spolků a občanských sdružení (dne 6. 4. 2016 byl příjem 
žádostí o dotace z uvedeného programu zastaven z důvodu vyčerpání alokované 
částky).  

 Program II - Podpora kulturních a společenských akcí (dne 6. 4. 2016 byl příjem 
žádostí o dotace z uvedeného programu zastaven z důvodu vyčerpání alokované 
částky).  

 Program III - podpora sportovních organizací a akcí.  
Příloha: Podrobnosti k jednotlivým programům. 
O žádostech do 50 tisíc korun rozhodovali radní, o vyšších částkách zastupitelé.  
Příloha: Žádost o dotaci. 
Příloha: Soupis poskytnutých dotací v roce 2016 

3.5 Majetek města Vrbno pod Pradědem 

Město v průběhu roku 2016 provedlo dva významné nákupy nemovitostí. Do majetku 
pořídilo areál PENZIONU DOMA a také koupilo LIDOVÝ DŮM. 

K 31. 12. 2016 vlastnilo město 540 bytů v 51 domech. Z tohoto počtu je již fakticky 
zprivatizováno 81 bytů - k těmto bytům jsou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
Jednalo se o celé domy Železná 68 a Palackého 604 - 606. Částečně se jedná o bytové domy 
Ve svahu 423-431 a Krejčího.  

Usnesením č. 770/30/2016 došlo k úpravě pravidel pro užívání bytu a společných částí a 
zařízení domu v majetku Města Vrbna pod Pradědem (domovní řád). Usnesením  
č. 1161/44/2016 byla provedena úprava pravidel pro užívání bytu a společných částí a 
zařízení domu v majetku Města Vrbna pod Pradědem – podnájem bytu. 

Zájem o nájemní byty neutuchal. Cena nájmů bytů se od 1. ledna 2010 nezměnila, nájemníci 
platili měsíčně za metr čtvereční 28,59 Kč, za byt se sníženou kvalitou 25,73 Kč.  

K úpravě cen došlo u stočného. Od 1. 4. 2016 činila cena vodného 21,90 Kč/m3 a stočného 
28,70 Kč/m3. Výše vodného a stočného byla schválena zastupitelstvem města usnesením  
č. 162/12/2016 ze dne 30. 3. 2016.  
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Město také provozovalo dva domy s pečovatelskou službou na ulici Husova (č.p. 626 a 627). 
Celkem se jednalo o 18 bytů. V roce 2016 rada města svým usnesením č. 708/29/2016 
aktualizovala pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou  
v majetku Města Vrbna pod Pradědem (příloha: celé znění Pravidel). 

V roce 2016 vstoupily v platnost novely dvou zákonů, které se zásadně dotýkaly prodeje 
obecních nemovitostí. 
Prvním novelizovaným zákonem byl zákon o obcích, který ukládal obcím povinnost sjednávat 
cenu zpravidla ve výši, která je v daném čase a místě obvyklá, a to pod hrozbou absolutní 
neplatnosti právního jednání. Zastupitelé měli možnost cenu snížit. Zákon ale požadoval, aby 
odchylka od obvyklé ceny byla řádně zdůvodněna.  
Druhou změnou, která výrazně zdražila prodávané obecní pozemky, byla změna zákona o 
dani z přidané hodnoty/DPH). Výše DPH pro prodej pozemků byla stanovena na 21 %.  

K 31. 12. 2016 bylo vybráno za pronájem pozemků ve vlastnictví města 386.580 Kč. 
Nedoplatky po splatnosti činí 3.265,69 Kč. 

3.6 Obchodní organizace zřízené městem 

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 

Hlavní náplň činnosti: podnikání v oblasti nakládání s odpady; údržba místních komunikací a 
silniční motorová doprava nákladní; údržba veřejné zeleně; lesnictví a těžba dřeva; 
provozování vodovodů a kanalizací; montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených 
elektrických zařízení; obchodní činnost - prodej plastových pytlů a nádob na odpad aj.   
(poznámka kronikářky: ředitel Technických služeb Vrbno, s.r.o. neposkytl ani po několika 
urgencích bližší informace za rok 2016).  
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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 2016: 

 Provoz domovních kotelen (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).  

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

Rok  2012 2013 2014 2015 2016 

Výroba tepla (GJ) 25 775 GJ 25 700 GJ 22 790 GJ 22 723 GJ 23 183 GJ 

Cena tepla (bez DPH) 563 Kč 524 Kč 529 Kč 537 Kč 535,53Kč 

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 za rok 2016 skončilo ziskem.  
Modernizace/ investice do nového majetku v roce 2016: 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. 
Na přelomu léta a podzimu roku 2016 byly vypracovány studie optimalizace provozu 
tepelného hospodářství, za účelem modernizace a zlepšení ekonomiky výroby tepla, pro 
obyvatele města Vrbno pod Pradědem.  
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 pana Oty Scholze – nového jednatele společnosti od března 2017, webové 
stránky města).  

3.7 Propagace města Vrbno pod Pradědem 

Vrbnem mohli turisté od června projíždět na šlapací čtyřkolce, na horských koloběžkách i 
elektrokolech. Město získalo jízdní prostředky v celkové hodnotě 174 tisíc korun (bez DPH) 
od krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. v rámci programu ROP 
Moravskoslezsko, tedy s podporou Evropské unie. Projekt nazvaný “Všude blízko” představil 
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turistům naše město i okolí se všemi atraktivitami pro volný čas - ty se propojily  
s doporučenými trasami. K projektu se připravil tisk skládaček s mapou a označením 
atraktivit (příloha).  
Půjčovna čtyřkolky, kol a koloběžek fungovala ve dřevěném přístřešku od června do září  
v areálu Autokempu Dolina. Provozní řád a podmínky výpůjčky schválila rada města. 
Půjčovné bylo zdarma, veřejnost ale musela složit při vypůjčení vratnou kauci a servisní 
poplatek. V půjčovně se také nabízely bezpečnostní helmy pro děti i dospělé. Foto. 

Město Vrbno se na podzim představilo v Senátu Parlamentu ČR výstavou nazvanou “Zelené 
údolí pod horou Praděd”. Náměty pro sestavení výstavy představovaly historii i současnost 
města, okolních obcí, život zdejších obyvatel, jejich um a pracovitost, atraktivity turistické 
oblasti a mikroregionu Vrbensko. Členové realizačního týmu k výstavě byli designer Dušan 
Zapalač, vrbenský sklář Petr Slavkovský či starostka Květa Kubíčková.  
Ve výstavní síni Senátu Parlamentu ČR byla slavnostní vernisáží 20. října zahájena výstava 
“Zelené údolí pod horou Praděd, aneb Domov dělných lidí, ráj turistů a milovníků přírody”. 
Pásku přestřihli starostka Květa Kubíčková, senátor Peter Koliba, ředitel sekce ekonomicko-
správní Kanceláře Senátu Jan Vodrážka a starosta našeho partnerského polského města 
Glogówku Andrzej Kalamarz.  
Vrbenská radnice vypravila do Prahy autobus a pozvala na vernisáž do Senátu jak starostky 
obcí Vrbenska, tak zastupitele města, podnikatele i členy rozličných vrbenských spolků i 
místní umělce, kteří jsou spolutvůrci výstavy. Pozvání přijala také čtyřčlenná delegace  
z Glogówku, vedena starostou Kalamarzem.  
Prostor výstavní síně Senátu využila radnice do posledního centimetru a ve spolupráci  
s designerem Dušanem Zapalačem a sklářem Petrem Slavkovským připravila reprezentativní 
ukázku šikovnosti lidí z Vrbenska.  
Historickou část expozice připravil Spolek Přátelé Vrbenska, ukázku tvorby literátů  
z Vrbenska poskytla pro výstavu Městská knihovna. Velkou část expozice tvořila díla umělců 
a řemeslníků.  
Hlavním smyslem výstavy bylo představení Vrbenska jako krásného místa pro dovolenou  
ve všech ročních obdobích. Výstava prostřednictvím velkých fotografií ukázala rovněž 
turistické atraktivity i nenarušenou přírodu. 
Podle senátora Koliby bylo město Vrbno vůbec prvním sídlem, které se takto v Senátu 
představilo. Příloha scan návštěvní knihy; fotky. 
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4 VÝSTAVBA, ROZVOJ A ÚPRAVA MĚSTA 

Město začalo připravovat strategický plán rozvoje města na rok 2017-2023. Zpracovávalo jej 
ve spolupráci se společnosti REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum,z.ú. Ta nejdříve 
zpracovala socioekonomický profil, shrnutí metodou analýzy SWOT, dále následovalo 
dotazníkové šetření mezi občany, podnikateli a neziskovými organizacemi. Firma provedla 
také analýzu fungování, profesionality úřadu a návrh jeho rozvoje a profesionalizace.  
Na základě získaných informací vytvořila strategickou mapu a akční plán.  
Do schránek domácností byl doručen anonymní dotazník, určen všem občanům, rekreantům 
a návštěvníkům města Vrbna pod Pradědem. Bylo možné jej vyplnit v papírové i elektronické 
podobě.  
Příloha: Socioekonomický profil města, Analýza dotazníkového šetření občanů města a 
příloha k němu, Analýza dotazníkového šetření podnikatelů města a příloha k němu, Analýza 
a návrh strategie efektivní a otevřené veřejné správy města.  

Z roku 2015 zůstala realizace projektu Smuteční síň ve Vrbně pod Pradědem a Obnova 
veřejného osvětlení ve městě. 

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 
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. Fotografie opravy objektu.  
V sobotu 17. prosince 2016 se poprvé otevřela Smuteční síň nad městem. Pásku před 
vstupem do Smuteční síně přestřihla starostka Květa Kubíčková, s poděkováním všem, kteří 
se podíleli na stavebních i dalších pracích, i umělcům, kteří dali objektu nezaměnitelnou 
krásu. Mezi ně patří pan Olbram Zoubek, který se instalace své nádherné sochy „Odcházení“ 
na čelní stěně smutečního sálu dočkal v krásném věku 90 let a mohl závěrečné přípravy 
sledovat na dálku. Pozvánka odešla také do Kanady, kde momentálně pobývá akademický 
sochař Pavel Charousek se svou paní Verou Siffner. Ti v trojici s Ing. arch. Petrem Šmardou 
připravili umělecké prvky nové smuteční síně – skleněné vitráže po bocích Zoubkovy 225 cm 
vysoké sochy, obraz ve vstupu a trojici vlaštovek stoupajících do výšin z věže objektu.  
Otevření smuteční síně si nenechaly ujít desítky občanů, kteří s velkým zaujetím sledovali 
obrazovou prezentaci připomínající historii výstavby od roku 1987 až po současnost a výklad 
koordinátora pohřebních činností Petra Čuje. Slavnostní akt doprovodil Pěvecký sbor města 
Vrbna a houslista Tomáš Zápeca z Jeseníku. Mezi hosty byli tajemník Sdružení pohřebnictví  
v ČR Ing. Pavel Lacina, provozovatel Pohřebního ústavu v Bruntále František Krejčí, který 
bude pro Vrbno zajišťovat vlastní pohřební služby, zastupitelé města, lidé z dodavatelských 
firem a další osobnosti. 
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Návštěvníci si mohli smuteční síň prohlédnout ten den až do 16. hodiny. Kancelář střediska 
pohřebnictví zahájila provoz od pondělí 19. prosince 2016, otevřena byla v pracovní dny od 9 
do 15 hod., s hodinovou polední přestávkou od 12 hod. Foto ze slavnostního otevření 
Smuteční síně 
V suterénu síně bylo od 1. 1. 2017 zřízeno centrum pohřebnictví, kde bylo možné zajistit 
všechny služby spojené s pohřebnictvím či správou hřbitova.  

Na přelomu roku 2015-2016 došlo k modernizaci osvětlení ve městě a jeho místních částech 
z důvodu úspory finančních prostředků za energii. Doposud město Vrbno pod Pradědem 
hradilo zálohově na platbách za elektrickou energii pro veřejné osvětlení 1,6 milionu korun 
za rok.  
Nejprve probíhala testovací fáze, po které započala v říjnu 2015 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. 
Úsporné veřejné osvětlení ve městě využívající LED technologie mělo za sebou 17. října 2016 
první rok ve zkušebním režimu. Tímto dnem začala na všechna svítidla běžet desetiletá 
záruční lhůta.  
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Protipovodňová opatření města Vrbno pod Pradědem jsou zaměřena na preventivní 
protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a 
následnou digitalizaci povodňového plánu města Vrbno pod Pradědem.  
Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a 
majetku občanů a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany. Projekt byl realizován  
od července 2016 do března 2017.  

 celkové náklady 2.632.032,00 Kč 
 dotace (70 %) 1.842.422,40 Kč 
 náklady města (30 %) 789.609,60 Kč 

Restaurování kamenného náhrobku Anny Heleny Rösner - kulturní památky z roku 1789.  
Vzhledem k silně narušené stabilitě památky byla nutná její demontáž a převoz do ateliéru, 
kde probíhaly jednotlivé etapy restaurátorského procesu. Po demontáži byl zhotoven 
betonový základ, na který byla památka po restaurování osazena. Restaurátorské práce byly 
provedeny MgA. Jakubem Gajdou, Ph.D. Foto prací při restaurování náhrobku. 

Pomník "Našim Hrdinům světové války" v Mnichově byl očištěn od vrstvy mechu, kterým 
byl porostlý, a to za pomocí tlaku vody s použitím speciální chemie. V další fázi byl na pomník 
nanesen impregnační nátěr, který omezil nasákavost kamene a usnadnil jeho údržbu. Hladké 
leštěné díly byly očištěny. Betonová vrstva na kamenném soklu byla místy hodně narušena, 
proto byl vyměněn žulový stupeň a rovněž bylo opraveno i písmo. Opravu pomníku provedla 
firma Kamenictví Svatopluk Ručka z Krnova. Fotografie pomníku po opravě. 

 Náklady 47.856 Kč 
 Dotace z Moravskoslezského kraje 40.000 Kč 
 Z rozpočtu města 7.856 Kč 

Na vrbenské radnici ve středu 3. února 2016 proběhlo pracovní jednání k připravované 
výstavbě hasičské zbrojnice pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Na jednání přijeli 
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje JUDr. Josef Babka, zástupce ředitele 
Hasičského záchranného sboru MSK plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. a ředitel územního 
odobruz HZS MSK v Bruntále plk. Ing. Jiří Patrovský. Hasičská zbrojnice bude postavena  
s dotací kraje v přímé blízkosti čerpací stanice Benzina. Je připravena projektová 
dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, do konce února bude dokončena 
prováděcí projektová dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele.  
Dne 21. července 2016 předalo Město staveniště dodavatelské firmě.  
Samotné práce začaly 8. srpna 2016. Ve výběrovém řízení na dodavatele zvítězila společnost 
Hroší stavby Morava, a.s. z Olomouce. Příloha: Vizualizace hasičské zbrojnice; foto stavba.  

4.1 Výstavba, údržba domů, bytů a dalších objektů 

Rada města projednala v závěru dubna plán oprav bytového fondu města v roce 2016. 
Rozpočet na opravy činil 2,8 milionu korun a mezi priority patřila výměna vodoměrů v bytech 
na nám. Sv. Michala, oken v domech na ulici Nové doby, Krejčího a Bezručova.  

V roce 2016 byly také započaty stavební úpravy bytových domů na nám. Sv. Michala 509-
515. Rada města na návrh výběrové komise zadala zakázku na stavební úpravy panelového 
bytového domu na nám. Sv. Michala 509-515 firmě AF Stav Krnov s.r.o. Zateplení domů  
na náměstí Sv. Michala začalo v roce 2016, úpravy byly dokončeny v roce 2017. Cena 
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investice činila 6.706.670 Kč bez DPH. Vysoké náklady tvořily neplánované opravy. Tyto 
opravy byly objednávány na základě vzniklých závad a havárií v městských bytech nebo  
na bytových domech. Fotografie ze zateplování zadní části domů.   

V průběhu roku 2016 byly provedeny v městských bytech a domech následující akce: 
 Energetický zákon ukládal povinnost mít energetický průkaz v případě pronájmu  

od začátku roku 2016. Vyhotovení PENB pro bytové domy v majetku města v ceně 
113.226 Kč bez DPH. 

 Dodatečná výměna parapetů u vyměněných oken Ve Svahu 423-431, cena investice 
61.146 Kč bez DPH. 

 Výměna vodoměrů na nám. Sv. Michala, cena investice 108.803 Kč bez DPH. 
 Oprava průčelního portálu Palackého 604, cena investice 53.900 Kč bez DPH.  

Radnice před prázdninami oslovila občany, aby se vyjádřili k možnosti koupě bývalého 
kulturního domu LNH zvaného “Liďák” a optimalizaci kulturních zařízení ve městě. Dotazník 
občané obdrželi do svých poštovních schránek. Na radnici nebo do hlasovacích boxů  
v Železné, Mnichově a v Informančím centru Impuls občané vhodili 274 lístků. Další možností 
bylo vyslovit se online v elektronickém dotazníku na internetových stránkách města a tuto 
možnost využilo 350 respondentů. Hlasování skončilo 31. července 2016. Z hlasování 
vyplynulo, že s koupí Klubu LNH souhlasí 86,54 % občanů, zásadně nesouhlasilo 13,46 % 
hlasujících. Největší zájem o dotazník projevili lidé ve věku od 51 let výše (47 %), následovala 
skupina obyvatel ve věku od 31 do 50 let (36 %), hlasujících od 18 do 30 let bylo 17 %.   
Na říjnovém zasedání schválili zastupitele koupi Lidového domu - Klubu LNH. Po nutné 
důkladné opravě by z něj mělo být nové kulturní zařízení. Lidový dům byl v minulosti jedním 
z hlavních center kulturního dění ve městě. Posledních několik let byl ale zavřený a 
nevyužívaný. Podle vyjádření odborníků je ale budova zatím v poměrně slušném stavu a 
město za ni i s pozemky zaplatí 3,8 milionu korun, což je podle většiny zastupitelů cena 
přijatelná. Několik let nevyužívaná budova pochopitelně vyžaduje opravu a město zvažuje 
několik variant. Náklady na rekonstrukci by se podle předběžného hrubého odhadu měly 
pohybovat od 15 do 20 milionů korun. Příloha: výsledek dotazníkového šetření, studie 
k rekonstrukci, podnikatelský plán, náčrtky kulturního domu. Foto: objektu bývalého LHN.   

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

V rozpočtu města na rok 2016 byly zahrnuty tři miliony na opravy místních komunikací. 
Seznam závadných úseků cest a chodníků či schodišť a sjezdů pro kočárky čítá desítky, proto 
priority museli určit radní města. Příloha: Plán oprav místních komunikací.  

Na podzim 2015 začala výstavba chodníku na Zlatohorské ulici, který měl zvýšit bezpečnost 
chodců směřujících do Mnichova, ale také motoristů. Zakázku získala místní firma Naděžda 
Klíčová. Poslední, čtvrtá část chodníku, směřující už do Mnichova, byla oproti projektu 
přehodnocena. Příčinou byla nutná úprava silnice přes Černou Opavu. Zbývající 57 metrů 
dlouhý úsek chodníku byl dokončen v červnu 2016.  
Nový chodník měl celkovou délku 470 metrů. Práce se  neomezily jen na samotný chodník. 
Současně došlo k odvedení povrchových vod, k úpravě stávajícího koryta vodoteče s vývěry 
podzemních vod a k výměně sloupů veřejného osvětlení.  
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Celkové náklady ve výši 1.691.228 Kč bez DPH zaplatilo město ze svého rozpočtu. Fotografie 
chodníku z června 2016.    

V druhé polovině května byla provedena finální pokrývka asfaltu na ulici Hřbitovní. Jednalo 
se o investiční akci města, která byla provedena v období 2015-2016, firmou JR STaKR s.r.o., 
Bruntál. Celkové náklady byly dle smlouvy 2.839.175 Kč bez DPH. Fotografie finální pokrývky.  

Správa silnic Moravskoslezského kraje, provedla v červenci 2016 opravu komunikace v místní 
části Mnichov. Fotografie opravené silnice. 

Na podnět občanů byly na některých místních komunikacích ve Vrbně instalovány silniční 
retardéry, které měli přimět řidiče zpomalit a projet daný úsek s větší ohleduplností. Návrh 
na instalaci silničních retardérů v našem městě posoudil odbor životního prostředí, silničního 
hospodářství a zemědělství Městského úřadu Bruntál. V závěru května 2016 dodavatelská 
firma instalovala retardéry o celkové délce 27 metrů ve sjezdu k Domovu pro seniory  
v Mnichově, v Železné u řadových domků a v prvním úseku ulice Střelniční. Vybrány byly 
retardéry z tvrzeného plastu, které mají dlouhou životnost a jsou snadno obnovitelné.  
Na místě zůstaly i v době zimy.    

Na cyklostezce vedené městem docházelo v minulosti k vážným dopravním kolizím chodců  
s cyklisty, zejména před poštou a turistickým informačním centrem Impuls. V roce 2016 
přibylo vodorovné dopravní značení přímo na stezce a chodníku, které by mělo včas 
upozornit cyklisty i chodce na možnou kolizi.  

Na zimní sezónu 2016/2017 byl vypracován plán zimní údržby komunikací – příloha.  

Pravidelná výluka z důvodu opravných a udržovacích prací na silniční a železniční 
infrastruktuře proběhla od 11. do 22. července na trati 313 z Milotic nad Opavou do Vrbna 
pod Pradědem. Tyto dny byla zajištěna náhradní doprava autobusem.  

Od února 2016 začala ve Vrbně a okolí fungovat nová služba občanům. Firma Black&White 
Taxi s.r.o. se rozhodla v našem městě provozovat služby TAXI. Paušální cena po městě byla 
stanovena na 50 Kč, držitele věrnostní karty 40 Kč.  

Město Vrbno pod Pradědem zaplatilo smluvnímu autodopravci, společnosti Arriva Morava, 
a.s. za provozování dvou linek vedených z Bruntálu do Karlovy Studánky 566.966 Kč. Radní  
na svém 28. zasedání ve středu 24. února 2016 schválili dodatek ke smlouvě o závazku 
veřejné služby pro letošní rok. I když ceny pohonných hmot vloni poklesly, autodopravce 
pětiprocentní navýšení prokazatelné ztráty zdůvodnil meziročním poklesem tržeb z jízdného 
a chystaným zvyšováním mezd řidičů o tři procenta. Pro představu, Vrbno vloni a předloni 
dotovalo autobusovou dopravu částkou 539.968 Kč. Počet spojů zůstal zachován. 

Po Jeseníkách mohli lidé už čtvrtou sezonu cestovat s jednodenní oblastní jízdenkou: jeden 
cestující zaplatil 100 korun, na skupinovou jízdenku za 250 korun mohlo cestovat až pět 
osob. Jízdenka platila na všech linkách autobusového dopravce ARRIVA MORAVA a.s. včetně 
Železnice Desná a také u železničního dopravce GW Train Regio a.s. - celkem v 25 zónách 
Moravskoslezského a 23 zónách Olomouckého kraje. 
Jízdenky šlo zakoupit u řidiče autobusu či průvodčího vlaku od 30. dubna do 30. září 2016. 
Smyslem této aktivity bylo podpořit rozvoj turistiky v Jeseníkách s užitím prostředků veřejné 
dopravy. Příloha: leták k jednodenní oblastní jízdence. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zrušil od 11. prosince 2016 linku 940 058 z Rožnova 
pod Radhoštěm vedenou přes Valašské Meziříčí, Opavu, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, 
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Karlovu Studánku do Jeseníku. Důvodem byla ztrátovost linky. Spoj ve směru do Jeseníku 
vyjížděl z Vrbna od nádraží v 8.53 hod., ve směru do Rožnova p. R. v 15.28 hod.   

Důvodem rekonstrukce splaškové kanalizace v části ulice Myslivecká bylo vytvoření nového 
úseku kanalizace dlouhého asi 130 metrů - od domu č.p. 422 po křižovatku Jesenická-
Chelčického. Nová splašková kanalizace umožnila napojení přilehlých nemovitostí včetně 
bytového domu 422 se zrušením stávajícího septiku. Její součástí byly dešťové vpusti  
z Myslivecké v místě křižovatky Myslivecká-Polní. Práce započaly v dubnu.  

4.3 Úprava veřejného prostranství, životní prostředí, 
památková péče 

 Začalo budování nového centra města, které by mělo být místem pro setkávání a pořádání 
nejrůznějších akcí. Centrum by se mělo nacházet mezi obchodními domy Penny a Albert a 
hospodou Morava, v nejrušnější části města. Součástí centra by měla být i venkovní galerie, 
venkovní občerstvení, místa pro prodej upomínkových předmětů, informační středisko či 
veřejné záchody.  
Město nechalo zpracovat architektonické návrhy řešení nového centra u renomovaného 
architekta Ing. Františka Zajíčka z Olomouce.  
Radnice připravila v říjnu první veřejné projednávání studie proměny prostranství. Svou 
studii představil při veřejném projednání ve Střeše Ing. František Zajíček a výtvarník Luboš 
Dostál. Sešlo se několik desítek obyvatel, mezi kterými se rozbouřila diskuze. Mnozí studií 
odmítají z důvodu, že se k našemu městu v horském údolí nehodí. Na veřejném projednávání 
návrhu lidé poukazovali na nedostatek parkovacích míst a žádali, aby ani jedno neubylo. 
Někteří chtěli vědět, jak bude možné odklízet sníh ze skleněných stříšek, proč návrh nepočítá 
s výsadbou nových stromů či keřů, další by si v místě přáli jen více laviček, snad nějaké 
pergoly k posezení. Příloha: pozvánka na veřejné projednávání.    
Podle Zajíčkova návrhu celý prostor vymezuje kruhový fragment, kde jsou využity oblouky se 
sloupy. Prostranství není v rovině, ale je svažité. V části poblíž nákupního centra Albert by 
přechod do roviny řešila opěrná zídka, v případě prostranství přes silnici má vzniknout 
otevřený "amfiteátr" se schodišťovými stupni a možná také vodním prvkem. O využití 
jedinečného motivu soutoku tří řek ve městě ještě architekt s výtvarníkem budou přemýšlet. 
Vodní prvek se může objevit přímo na sloupech, ale také na ploše v druhé části kruhového 
náměstí. Architekt Zajíček přemýšlel také o možnosti vést živou vodu z řeky Opavy  
pod úrovní terénu, třeba pod sklem a vracet ji zpět do řeky, ovšem to je velmi odvážný a jen 
těžko realizovatelný nápad. Takový vodní prvek by musel mít zajištěn naprosto čistou vodu a 
vyžadoval by třeba její čištění v případě zákalu po deštích. To by bylo finančně velmi 
nákladné. Nepočítá se s výsadbou stromů či vyšších keřů, podle architekta Zajíčka je město 
posazeno v zeleni a jeho záměrem jako autora návrhu je prostor co nejvíce otevřít. V místě 
ale bude zeleň v podobě pásů trávníků či květů. Část budoucího náměstí při amfiteátru může 
být využita komerčně, studie počítá s umístěním jednoho stálého prodejního stánku, 
například se suvenýry, pod obloukem krytým bezpečným sklem je prostor pro stánky 
trhovců, bude tady také malý objekt veřejných WC. Návrh pracuje s několika základními 
materiály - užitím betonu, skla a dřeva, některé prvky mají držet na rozsochách stromů. 
Studie počítá s instalací několika soch v nadživotní velikosti, o výšce až tří a půl metru. U soch 
nemusí jít o nic tradičního. “Bylo by dobré, kdyby se na tvorbě soch podíleli místní 
výtvarníci," řekl na setkání s  občany Ing. Zajíček. Sloupy u nákupního střediska by mohly být 
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živou galerií města, výtvarník Dostál v prvním návrhu vycházel z historie i pověstí, proto 
navrhl téma jezdecké, strážních hradů i další. Připravil také originální návrh kašny vyvěrající 
ze sloupu. Náměstí včetně sloupů, soch a dalších prvků má být zajímavě nasvíceno,  
po setmění získá zcela jedinečnou podobu. Příloha: Návrhy budoucí podoby centra města. 
Fotografie z veřejného projednávání.  

V roce 2016 proběhla první etapa regenerace sídliště Husova, která započala propojením 
chodníků a odstraněním nevyhovujících prvků - průlezek. V dalších letech by měly 
pokračovat další etapy - vybudování veřejné sportovní plochy. Sportoviště by mělo sestávat  
z balančních prvků včetně kolotoče, houpaček a skluzavky s dopadovou pískovou plochou 
pro věkovou kategorii 1-14 let a dále z tzv. workout hřiště, které je určeno pro teenegery.  
V rámci studie sídelní zeleně, kterou nechalo město zpracovat, by pak třetí etapou mohla být 
regenerace zeleně. Fotografie nového chodníku.  

Nová ulice s názvem Na Bělidle se rozrostla v listopadu o další dva nové domy. Fotografie 

z nové ulice. 

Město Vrbno pod Pradědem zakoupilo a nechalo instalovat první dva venkovní fitness prvky 
vybrané z nabídky děčínské společnosti JOSLA fitpark s.r.o. Vybralo prostor volně 
přístupného víceúčelového hřiště mezi ulicemi Nádražní a Husova. Venkovní fitness prvky 
umožňují posilování bez velké námahy a pod širým nebem. Konstruovány jsou tak, aby 
cvičení bylo zábavné, jednoduché a bez větší námahy. Vhodné jsou takřka pro všechny 
věkové kategorie. Masážní a zdvihací zařízení přišlo město na 85 tisíc korun. Foto fitness 
prvku.    

Kříž u kaple sv. Hedviky ve Vidlích byl skupinou nadšenců uveden do původního stavu. 
Dřevěná část musela být vyrobená nová a zhotovil ji Karel Kocián z Karlovic. Kovová plastika 
kříže byla důkladně renomovaná.  
Zatím se nepodařilo zjistit, jak je kříž starý. Předpokládá se, že by měl pocházet z počátku 20. 
století. Původní kříž stával o několik desítek metrů blíž nedalekému horskému hotelu,  
v místech, kde nyní vede lyžařská sjezdovka. Nový renomovaný kříž bylo proto nutné 
posunout. Nově renovovaný kříž posvětil vrbenský farář Miroslav Horák. Fotografie 
z posvěcení kříže.   

Ministerstvo kultury v dubnu 2016 rozhodlo o tom, že dřevěná zvonička nad stadionem  
ve Vrbně pod Pradědem je kulturní památkou. Zvonička je jedním z nemnoha dochovaných 
příkladů architektury z počátku 20. století.  
Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný správní orgán 
památkové péče vyjádřil souhlas s prohlášením předmětné věci za kulturní památku s tímto 
odůvodněním: "Jedná se o kvalitní dřevěnou architekturu z počátku 20. století, s nespornou 
historickou a architektonickou hodnotou. Představuje významný doklad drobné městské 
architektury a řemeslné zručnosti ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o památkové péči, které jsou 
již v daném regionu ojedinělé a pro tyto své hodnoty je zvonice vhodná k památkové ochraně 
a prohlášení za kulturní památku, a tím zachování do dalších let." 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče dodal: "Jedná se  
o příklad kvalitní ukázky dobře dochované drobné architektury z počátku 20. století, kterých 
se do dnešní doby v okrese Bruntál dochovalo poskrovnu. Svoji jednoduchou architekturou, 
materiálovým řešením a řemeslným zpracováním představuje dřevěná zvonice významný 
doklad života obyvatel podhorského města v oblasti Sudet." 
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Jakou podobu zvonice má? Stupňovitě hranolová deštěná zvonice na nízké zděné podezdívce 
s otevřeným zvonovým patrem je krytá jehlancovou střechou, v jejímž vrcholu je osazen kříž. 
Střešní krytinou je eternit a plech. Nedílnou součástí zvonice je zvon, u kterého se 
předpokládá, že je původní, z období kolem roku 1937. Tuto skutečnost se však zatím 
nepodařilo jednoznačně potvrdit. Zvonice se dochovala v téměř nezměněné podobě, 
dlouhodobě jí chybí základní údržba, ale stále je v relativně dobrém stavebně-technickém 
stavu. (výrok ministerstva kultury). 
Zvonice stojí na soukromém pozemku s parcelním číslem 512, k.ú. Vrbno pod Pradědem. 
Fotografie zvonice.  
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5 PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ, OBCHOD A 
SLUŽBY, CESTOVNÍ RUCH 

Úspěch vrbenských vývojářů byl zaznamenán ve firmě Ing. Petra Grosse. Firma dodávala 
optické díly pro světelnou techniku automobilkám světových značek. V roce 2016 představila 
novinku - automatické sněhové řetězy pro osobní vozy. Jsou dílem pracovníků vrbenského 
oddělení vývoje IPG Ondřeje Hoppa a Tomáše Fajmana. Systém umožňuje řidičům dálkovým 
ovládačem za jízdy (až do rychlosti 50 km/hod.) aktivovat řetězy, které na několika místech 
uchopí pneumatiku a umožní vozidlu zdolat i ztížené podmínky na silnicích.  
Tato novinka měla velký úspěch jak na automobilovém trhu, tak také na výstavě v Senátu.  

Zástupce Husqvarny Manufacturing CZ přijaly v úterý 6. září 2016 na vrbenské radnici 
starostka města Květa Kubíčková a místostarostka Pavla Müllerová. Jednání se zúčastnili 
pánové Wolfgang Engelhardt, viceprezident Manufacturing & Supply Chain a generální 
manažer firmy Gardena Manufacturing GmbH, Paul Budnowski, generální ředitel společnosti 
Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., a Svatopluk Máj, jednatel společnosti Husqvarna 
Manufacturing CZ s.r.o. Informovali o nových podnikatelských záměrech, které se přímo 
dotknou města. Do roku 2018 ve Vrbně pod Pradědem společnost rozšíří výrobní kapacity 
pro výrobu robotických sekaček trávy a přijme desítky nových pracovníků.  

Hned dvě ocenění si odvezla z významných veletrhů společnost MEPAC CZ. Z 58. ročníku 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se uskutečnil v říjnu 2016, si společnost 
odvezla zlatou medaili za víceúčelový laserový systém ACP300-COMPACT. Tento systém je  
ve světě unikátní svou konstrukcí, je vhodný pro opravy tvarů u forem či obrobků nehledě  
na jejich váhu či rozměry.  
O několik dnů později získala společnost na Mezinárodním veletrhu EUROTOOL 2016  
v Krakově cenu Zlatý drak, opět za víceúčelový laserový systém ACP300-COMPACT. Je to už 
pátá a šestá cena pro tuto technologii.    

Příloha: Seznam firem působících ve městě.  

5.1 Obchody a služby 

V roce 2016 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 2016 bylo nově otevřeno: 

 Taxislužba Black & White, která nabízela levnější ceny. 
 Cykloservis v areálu bývalých skláren - nabízel kompletní servis kol - provozovatel Jan 

Remeš - činnost ukončena ještě téhož roku. 
 Hračkářství - HRAČKY POMPO - Jesenická 647 - provozováno společnosti Pompo spol. 

s. r. o. Lidická 481, Unhošť. 
 Levný anglický textil Outlet Firaberg na ulici 575 (1. patro obchodního domu,  

nad Albertem). Provozoval jej Filip Berger.  
 Ve volných prostorách na ulici Nové doby 112 se otevřela znovu prodejna ovoce a 

zeleniny. Majitelem byl Ing. Lukáš Krowiarz, prodejnu provozovala jeho paní. O cca 3 
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měsíce později otevřel naproti prodejně ovoce a zelenina nový obchod s potřebami 
pro chovatele a zahrádkáře (včetně sazenic a živých květin, keřů či stromků a 
stromů).  

 Nově byla otevřena zrekonstruovaná pivnice Jamajka. Původní majitelka ukončila 
činnost, pivnici začala provozovat firma PP.SVOMOV, s.r.o  

V listopadu 2016 se přestěhoval provoz prodejny Podlahové krytiny - vzorková prodejna - 
Václav Patočka - z ulice Nádražní 236 na ulici Nové doby 112.   

Vývoj průměrných cen vybraných potravin 
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 2006 
Kupní síla 
2006 

Cena 2014 
Kupní síla 
2014  

Cena 2015 
Kupní síla 
2015 

Cena 2016 
Kupní síla 
2016 

Brambory 1 kg 
15,60 Kč 
1 363,40 kg 

9,98 Kč 
2 716 kg 

15,04 Kč 
1 872 kg 

12,62 Kč 
2 323,30 kg 

Mrkev 1 kg 
12,49 Kč 
1 702,88 kg  

14,08 Kč 
1 925 kg 

18,28 Kč 
1 540 kg 

14,21 Kč 
2 063,34 kg 

Cibule 1 kg 
13,36 Kč 
1 591,99 kg 

12,06 Kč 
2 248 kg 

15,15 Kč 
1 858 kg 

13,09 Kč 
2 239,88 kg 

Jablka 1 kg 
23,27 Kč 
914,01 kg 

26,09 
1 039 kg 

30,30 Kč 
929 kg 

29,75 Kč 
985,55 kg 

Káva 1 kg 
72,70 Kč 
274 kg 

161,90 Kč 
167 kg 

181,20 Kč 
155 kg 

- 

Pomeranče 1 kg 
25,94 Kč 
819,93 kg 

26,50 Kč 
1 023 kg 

29,39 Kč 
958 kg 

25,17 Kč 
1 164,88 kg 

Těstoviny 1 kg 
25,78 Kč 
825,02 kg 

43,70 Kč 
620 kg 

45,27 Kč 
622 kg 

46,81 Kč 
626,36 kg 

Hovězí svíčková 1 kg 
495,76 Kč 
42,90 kg 

625,66 Kč 
43,33 kg 

643,92 Kč 
43,72 kg 

653,04 Kč 
44,90 kg 

Pivo v restauraci 0,5 l 
17,80 Kč 
1 195 piv 

24,32 Kč 
1 115 piv 

24,93 Kč 
1 129 piv 

27,01 Kč 
1 086 piv 

Bílý jogurt 150 g 
5,83 Kč 
3 648 ks 

8,51 Kč 
3 158 ks 

8,61 Kč 
3 270 ks 

7,93 Kč 
3 697 ks 

Rýže 1 kg 
23,01 Kč 
924,34 kg 

35,80 Kč 
757 kg 

36,17 Kč 
778 kg 

36,86 Kč 
795,44 kg 

Hovězí maso 1 kg 
133,88 Kč 
158,87 kg 

158,59 Kč 
171 kg 

160,09 Kč 
175,85 kg 

162,84 Kč 
180,05 kg 
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Pivo lahvové 0,5 l 
8,32 Kč 
2 556 ks 

10,43 Kč 
2 599 ks 

10,51 Kč 
2 679 ks 

11,39 Kč 
2 574 ks 

Pečivo 1 kg 
43,06 Kč 
493,94 kg 

39,99 Kč 
677,84 kg 

39,63 Kč 
710 kg 

44,62 Kč 
657,10 kg 

Vepřový řízek 100 g 
53,52 Kč 
397 porcí 

64,93 Kč 
417 porcí 

63,86 Kč 
441 porcí 

65,64 Kč 
447 porcí 

Šunkový salám 1 kg 
115,26 Kč 
184,53 kg 

133,00 Kč 
203,81 kg 

129,22 Kč 
217,86 kg 

135,75 Kč 
215,99 kg 

Rajčata 1 kg 
32,88 Kč 
646,87 kg 

47,23 Kč 
574 kg 

45,07 Kč 
625 kg 

55,25 Kč 
530,68 kg 

Minerální voda 1 l 
7,36 Kč 
2 890 l 

8,79 Kč 
3 084 l 

8,37 Kč 
3363 l 

8,66 Kč 
3 386 l 

Chléb 1 kg 
17,00 Kč 
1 251,12 kg 

23,04 Kč 
1 177 kg 

21,86 Kč 
1 288 kg 

22,79 Kč 
1 286,53 kg 

Vepřová kýta 1 kg 
111,83 Kč 
190,19 kg 

120,28 Kč 
225 kg 

113,20 Kč 
248,7 kg 

113,14 Kč 
259,15 kg 

Kuře 1 kg 
44,30 Kč 
480,11 kg 

70,55 Kč 
384 kg 

66,30 Kč 
425 kg 

64,87 Kč 
451,98 kg 

Coca Cola 0,2 l 
16,75 Kč 
1 270 ks 

20,75 Kč 
1 306 ks 

19,36 Kč 
1 454 ks 

21,21 Kč 
1 382 ks 

Mouka 1 kg 
7,54 Kč 
2 820,82 kg 

12,47 Kč 
2 174 kg 

11,30 Kč 
2 491 kg 

10,22 Kč 
2 868,88 kg 

Máslo 1 kg 
103,57 Kč 
205,36 kg 

159,06 Kč 
170 kg 

142,90 Kč 
197 kg 

171,21 Kč 
171,25 kg 

Vejce 1 ks 
2,37 Kč 
8 974 ks 

3,30 Kč 
8 219 ks 

2,96 Kč 
9 511 ks 

3,29 Kč 
8 912 ks 

Banány 1 kg 
28,61 Kč 
743,41 kg 

31,10 Kč 
871 kg 

27,16 Kč 
1 037 kg 

28,06 Kč 
1 044,90 kg 

Mléka 1 l 
13,67 Kč 
1 556 l 

19,02 Kč 
1 425 l 

15,69 Kč 
1 794 l 

15,80 Kč 
1 856 l 

Eidam 30% 1 kg 
109,77 Kč 
193,76 kg 

48,61 Kč 
206,61 kg 

107,51 Kč 
261,85 kg 

139,89 Kč 
209,59 kg 

Slunečnicový 
olej 

1 l 
32,99 Kč 
645 l 

31,20 Kč 
558 l 

40,01 Kč 
704 l 

41,91 Kč 
700 l 
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Cukr 1 kg 
22,07 Kč 
963,71 kg 

19,39 Kč 
1 398 kg 

15,70 Kč 
1 793 kg 

20,31 Kč 
1 443,62 kg 

(Zdroj: https://www.skrblik.cz/rodina/jidlo-a-vareni/ceny-potravin/, ČSÚ)  

5.2. Cestovní ruch 

Smyslem Euroregionu Praděd byla zejména podpora idejí přeshraniční spolupráce, evropské 
jednoty, rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi oběma územími, péči  
o zachování společného kulturního a přírodního dědictví. Jedním z cílů při vzniku 
euroregionu bylo na regionální úrovni napomáhat všem činnostem, které povedou k 
začlenění obou států do Evropské unie.  
Českou národní stranu euroregionu reprezentuje zájmové sdružení právnických osob  
s názvem „Euroregion Praděd“, se sídlem Nové doby 111, Vrbno pod Pradědem.  
FOND MIKROPROJEKTŮ V OBDOBÍ 2014-2020 byl spravován euroregiony, které zajišťovaly 
realizaci Fondu mikroprojektů interně prostřednictvím svých zaměstnanců. 
Pro Euroregion Praděd/ Pradziad byla stanovena alokace ve výši: 

 česká strana 3.222.142 € 

 polská strana 4.994.000 € 

 celkem 8.216.142 € 
Územním vymezením pro Euroregion Praděd byly okresy Jeseník (vyjma obce Bílá Voda), 
Olomouc, Prostějov a Přerov z Olomouckého kraje a okres Bruntál z Moravskoslezského 
kraje. 
Financování mikroprojektů na české straně: 

 dotace z EFRR maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů 

 minimálně 15 % z vlastních zdrojů žadatele 
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 byla aktualizovaná Marketingová 
strategie rozvoje cestovního ruchu, přičemž jejím globálním cílem bylo zajistit dlouhodobě 
udržitelný rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na venkov, jeho poznávání a aktivní 
dovolenou. Průběžné naplňování cílů marketingové strategie se dělo realizací tzv. akčních 
plánů (AP). Tyto AP obsahovaly 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. 

Městské informační centrum, IMPULS s.r.o., se nachází vedle pošty na ulici Jesenická 252  
ve Vrbně pod Pradědem. Odpovědnou osobou je Lenka Bednaříková.  
Hlavním úkolem informačního centra je poskytovat informace místním obyvatelům a 
turistům, dále se zabývá prodejem drobných upomínkových předmětů. Je zde v prodeji také 
turistická známka Vrbna pod Pradědem.  

 

 

https://www.skrblik.cz/rodina/jidlo-a-vareni/ceny-potravin/
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5.3 Zemědělství a lesní hospodářství 

Největším producentem v oblasti zemědělské výroby byl 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. 

Firma AGRO PRADĚD TOP s.r.o., sídlící na adrese Nádražní 599, zabezpečovala prodej skotu a 
údržbu luk a pastvin. Firma obhospodařovala vlastní i pronajaté pozemky. V živočišné výrobě 
se zaměřovala na chov skotu bez tržní produkce mléka. Stěžejním programem byla údržba a 
sklizeň travních porostů v rámci ochrany a údržby krajiny. Produkty dodávané na trh 
splňovaly kritéria certifikátu BIO. 

Do zemědělské produkce se aktivně zapojují i soukromě hospodařící zemědělci. 

5.3.1 Hospodaření v lesích města Vrbno pod Pradědem: 
Ve smrkových lesích na Bruntálsku propukla kůrovcová kalamita. Podle lesníků to byla 
největší kůrovcová kalamita v dějinách. Nevyhnula se ani vrbenským městským lesům. Město 
vlastnilo 173 hektarů lesa a podle dlouhodobého desetiletého plánu by se zde mělo 
každoročně těžit 1400 kubíků dřeva. Toto množství se letos překročilo, protože stromy 
napadané kůrovcem se musely urychleně vytěžit a odvézt mimo les. Lesníci se snažili proti 
kůrovci bojovat instalací plastových feromonových lapačů a lapáků. Podle lesáka Hochmana 
kůrovci pouze dokonávali dílo zkázy. Prapůvodní příčinou kalamity bylo dlouhodobé sucho, 
které stromy oslabilo. Pronikala do nich houba václavka, která napadala kořenový systém a 
ještě více stromy oslabila. Nakonec přišly dva druhy kůrovce, prvním byl původní druh 
lýkožrout smrkový, který se příliš nerozlétal. Druhým byl nový druh, který zde pronikl zhruba 
před dvaceti lety, lýkožrout severský, který byl mnohem nebezpečnější, protože žil 
především ve vrcholových částech stromů a dlouho unikal pozornosti. Navíc se daleko 
rozlétal, rychleji se tak šířil a napadal oslabené stromy uvnitř porostů.  

Těžební činnost 2013 2014 2015 2016 

Celková těžba dříví 1.215,19 m3 1.043,31 m3  1.380,43 m3 1.831,23 m3 

Vyfakturováno 
(za prodej dřeva) 

909.239 Kč 868.196 Kč  1 146 816 Kč, 1.582.502 Kč 

Průměrné zpeněžení dřeva 751 Kč/m3 835 Kč/m3  871 Kč/m3 884 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 2016 

První zalesnění – les 8,35 tis. ks 8,70 tis. ks  5,70 tis. ks 
 

Opakované zalesňování 1,55 tis. ks 0,55 tis.ks  1,00 tis. ks 
 

Úklid klestu 439 m3 329 m3 340 m3  290 m3 
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Oprava oplocením 280,- Kč -  - 
 

Výsek škodících dřevin 2,20 ha -  - 
 

Ožínání MLP – plošky 20,90 tis 15,50 tis.  15,50 tis. 11,00 tis. 

Prořezávky 0,50 ha -  - 
 

Nátěr MLP proti okusu 25,20 tis. ks 20,60 tis. ks  19,30 tis.ks 19,70 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 
 

Prořezávka 
   

0,49 ha 

Likvidace staré oplocenky 
   

0,56 km 

Náklady na provedení všech výkonů pěstební činnosti včetně nákupu sazenic dosáhly částky 
94.558 Kč. 

Při prevenci a ochraně lesa proti kůrovcům bylo pokáceno šest stromových lapáků a 
instalováno 10 feromonových lapačů. V roce 2016 bylo vytěženo 760 m3 kůrovcového dříví. 
Stav lesa z hlediska výskytu hlavních kalamitních škůdců je hodnocen jako „zvýšený“. 
(Zdroj: Výroční zpráva MěÚ) 
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6 SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

V roce 2016 si obyvatelé města museli zvyknout na nový formát Zpravodaje, který vycházel 
ve formátu A5 více než 40 let. Inovovaná byla také Redakční rada, kterou posílili dva noví 
členové - člen zastupitelstva Josef Dudík a externí PR pracovník městského úřadu Ladislav 
Olejníček. Jmenovala je rada města na svém únorovém jednání. Redakční rada byla nyní 
pětičlenná, odpovědnou redaktorkou Naděžda Trzaskaliková, dalšími členkami pak byly Hana 
Janků a Mgr. Alena Kiedroňová.   
V dubnu 2016 vyhlásilo město Vrbno pod Pradědem anketu o tom, zda si čtenáři přejí změnu 
a případně jakou. Anketa byla ukončena v polovině května s tímto výsledkem: Celkem se 
vyjádřilo 370 občanů, z toho na webech 273, anketní lístky odevzdalo 97.  
Z těch, kteří se vyjádřili, kupuje Zpravodaj pravidelně 334 občanů. Pro zachování původního 
formátu se vyslovilo 197 lidí a nová úprava, formát A4, se více líbila 178 občanům. Proti 
navýšení ceny za výtisk se vyjádřilo 204 čtenářů, navýšení o 5 Kč by akceptovalo 186 lidí, o 10 
Kč jen 8 dotázaných. Celkem 302 tazatelů si přeje zachování informací o pořádaných akcích 
jak textem, tak plakáty. 
Rada města Vrbna pod Pradědem rozhodla, že od září 2016 se na pultech objevil Zpravodaj  
v nové podobě (velikost A4) a cena jednoho výtisku byla stanovena na 15 Kč, letní dvojčíslo 
na 20 Kč. Příloha: Jednotlivá čísla Zpravodaje. 

 

S účinností od 1. října 2016 došlo k novele přestupkového zákona, ve kterém se ruší možnost 
udělovat výjimky z rušení nočního klidu. Jedinou možností, jak mít povolení z rušení nočního 
klidu, je nechat si akci, schválenou zastupitelstvem města, zavést do obecně závazné 
vyhlášky. Tato povinnost plynula jak tradičním organizátorům kulturně společenských akcí, 
tak třeba vrbenským spolkům, sdružením a rovněž občanům - například pro plánovanou 
oslavu životních jubileí na zahradě u rodinného domu.  

Členové osadního výboru uspořádali již páté setkání obyvatel Mnichova, kteří zde prožili 
větší část svého života. Setkání zahájil předseda osadního výboru, který všechny účastníky 
přivítal a seznámil přítomné s činností osadního výboru. Také je informoval o plánu obnovy 
parku u bývalé prodejny Jednota a také o prodloužení vodovodního řadu až ke konci 
Mnichova směrem na Drakov. Účastníky přišla pozdravit i paní starostka Květa Kubíčková.  
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6.1 Vybraná výročí města 

 Dne 24.  června 1611 bylo hornické sídliště Fürstenwalde povýšeno na svobodné 
horní město Vrbno;  

 1621 začala arcivévodou Karlem stavba zatímního dřevěného kostela;  
 1646 došlo při bojích mezi švédskými a císařskými vojsky k vypálení města; 
 Dne 6. 7. 1766 let se zastavil v naší obci císař Josef II. při cestě z Bruntálu do Zlatých 

Hor a přenocoval zde. 
 1826 - došlo ke zrušení starého hřbitova na náměstí a byl zřízen nový za městem; 
 1896 - byla na náměstí zřízená civilní nemocnice; 
 1901 - došlo k vybudování městského vodovodu; 
 v lednu 1946 končí činnost správní komise a vedení města se ujímá národní výbor; 
 1946 - dochází ke znárodnění místních závodů;  

Městská knihovna Vrbno pod Pradědem si v průběhu roku 2016 připomněla 70. výročí 
svého vzniku. Byla založena v lednu 1946. Fond knihovny tvořily dary nových osídlenců 
pohraničního města a knihy, které knihovně zasílali občané z nejrůznějších míst naší 
republiky a dary Krajské knihovny v Ostravě. Umístěna byla v budově Místního národního 
výboru, sídlícího na dnešním náměstí Sv. Michaela 123 (dnes Hotel Stone). V současných 
prostorách na ulici Sadova 312 sídlí od roku 1964. Příloha: Historie knihovny ve Vrbně pod 
Pradědem. 
Společně s městskou knihovnou slavila svých 10 let existence také Střecha (Středisko 
chytrých aktivit). Fotografie budovy knihovny a Střechy.  

6.2 Významné a vyznamenané osobnosti města 

Radní města ocenili na svém 29. jednání dne 16. března Mgr. Jana Vavříka, organizátora a 
autora nápadu Jedeme v tom společně. Příloha: medailonek.  

Na vrbenské radnici se ve středu 8. června 2016 uskutečnilo výjezdní zasedání předsednictva 
Okresní hospodářské komory. Starostka města Květa Kubíčková seznámila hosty  
s rozvojovými záměry města i potížemi, s nimiž se musí vypořádat podnikatelé. Na zasedání 
předalo vedení OHK Merkurovu medaili vrbenskému podnikateli Ing. Vladimíru  Holajovi. 
Toto ocenění uděluje Hospodářská komora České republiky osobnostem, které přispěly  
k rozvoji podnikání. Dárek k životnímu jubileu pak Ing. Holajovi předala starostka Květa 
Kubíčková. Fotografie z předávání.  

Titul Podnikatel roku 2015 Olomouckého kraje získal ve čtvrtek 11. února 2016, Ing. Petr 
Gross z Vrbna pod Pradědem. Firma Ing. Petr Gross s.r.o. (IPG) je předním dodavatelem 
plastových výrobků, vyrábí vstřikovací formy a díly. Podstatnou část obratu však v posledních 
letech tvoří výroba optických dílů do světel aut. Společnost má vstřikovnu v Miloticích  
nad Bečvou na Přerovsku, nástrojárna se nachází ve Vrbně pod Pradědem. 
(Zdroj: Zpravodaj 3/2016).  Příloha: medailonek.  

Rada města Vrbna pod Pradědem na svém 34. zasedání 8. června 2016 rozhodla udělit 
Poděkování rady města paní Heleně Ruskové za mnohaletou propagaci města formou 
článků v novinách, časopisech a knihách, které napsala a doprovodila také svými 
fotografiemi, které prezentovala i na fotosoutěžích zaměřených na město, přírodu a 
obyvatele; paní Ludmile Strnadové za pětačtyřicetiletou obětavou práci v ženském hnutí a 
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Sboru dobrovolných hasičů, který se těší veliké důvěře občanů za svoji odvahu a hrdinské 
nasazení při záchraně zdraví a životů lidí i ochraně majetku města, institucí a občanů.   
Příloha: Medailonek o paní Ruskové. 

Ve středu 22. června se konalo zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem, kde výše 
zmíněné osoby převzali ocenění společně s osobami vyznamenanými zastupitelstvem: Cenou 
města za mimořádné činy a aktivity. O jejím udělení rozhodli zastupitelé na svém 
březnovém zasedání. Ocenění přiřkli panu Antonínu Břenkovi, předsedovi osadního výboru 
za mimořádnou činnost v OV Mnichov, panu Karlu Michalusovi, předsedovi spolku Přátelé 
Vrbenska a současnému radnímu a zastupiteli, za mimořádný přínos rozvoji města, panu 
Karlu Friedrichovi, dlouholetému členovi SDH, za výchovnou činnost s mládeží - mladými 
hasiči, paní Edeltradě Obrusníkové, předsedkyni Sdružení Praděd občanů zdravotně 
postižených, za mimořádnou činnost v této neziskové organizaci, Pěveckému sboru města 
Vrbna za příkladnou reprezentaci města v zahraničí i tuzemsku. Fotografie z předávání cen. 
Příloha: medailonek pana Břenka, pana Michaluse, pana Friedricha a paní Obrusníkové. 

V Horských lázních v Karlově Studánce ocenil předseda Vlády ČR Bohuslav Sobotka a 
poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný významného vrbenského hasiče Karla Friedricha. 
Fotografie z předávání.  

Oblastní spolek Českého červeného kříže Bruntál s podporou Transfúzní stanice Bruntál 
ocenil bezpříspěvkové dárce krve a krevní plazmy. Slavnostní vyhodnocení se konalo  
25. listopadu 2016 v sále Střední odborné školy v Bruntále. Z našeho města a místních částí 
byli oceněni: 
Zlatý kříž Červeného kříže 3. třídy - za 80 bezplatných odběrů krve: Vratislav Babka, Josef 
Matušek a Pavel Hanák; 
Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Jánského  - za 40 bezplatných odběrů krve: Luděk Lacko; 
Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Jánského  - za 20 bezplatných odběrů krve: Igor Soporský; 
Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Jánského - za 10 bezplatných odběrů krve: Jan Cicu, 
Lýdie Peštová a Jiří Tihelka.  
Dárcům krve osobně poděkoval 2. víceprezident ČČK MUDr. Petr Vlk. Ocenil jejich 
humanitární přístup, který ve svém důsledku pomáhá lidem navracet zdraví.  

6.3 Spolkový život ve městě 

Mezi nejvýznamnější spolek zabývající se rozvojem kultury a společenských aktivit ve městě 
patřil Spolek Přátelé Vrbenska, který během roku připravi velkou řadu populárních a hojně 
návštěvnicky oblíbených akcí. 

Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem získal v roce 2016 Cenou města za příkladnou 
reprezentaci doma i v zahraničí. Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem vznikl v roce 1971 
jako sbor učitelský a za dobu své umělecké činnosti se zařadil mezi přední amatérská tělesa  
v Moravskoslezském regionu. Repertoár sboru je různorodý, zahrnuje díla od renesanční 
polyfonie až po skladby současných autorů, včetně spirituálů a úprav lidových písní, nejen 
českých.  
Svou kvalitu prokazuje také účastí na mnoha mezinárodních soutěžích a festivalech doma i  
v zahraničí, kde dostal řadu významných ocenění. Pěvecký sbor vystupoval téměř po celé 
Evropě.  
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Pěvecký sbor pravidelně spolupracuje s nahrávacími studii, první CD bylo vydáno v roce 
1996, celkem bylo dosud vydáno 5 různě tématicky zaměřených CD.  
První sbormistryní byla Eva Vacková, žezlo po ní přebral Mgr. Leoš Sekanina, který funkci 
zastává doposud.  
V roce 2016 odzpíval PSMV celkem 17 koncertů u nás i v zahraničí. Na začátku prázdnin se 
uskutečnil zájezd do Francie, konkrétně do kraje Beaujolais, kde byl sbor účastníky velkého 
festivalu “Musichoridance” (hudby, zpěvu, tance).  
Uměleckým zážitkem bylo učinkování na III. ročníku akce “Festival Karlova Studánka - Eva 
Garajová a hosté”. Zde vystoupili členové sboru společně s Píseckým komorním orchestrem a 
orchestrem Virtuosi di Praga. V září na III. Benefičním koncertu v kostele Sv. Michaela 
archanděla vystoupil sbor společně se světoznámým houslovým virtuosem Pavlem Šporclem. 
Začátkem října uspořádali členové už XXII. Mezinárodní festival pěveckých sborů, který se 
konal ve Vrbně pod Pradědem. Zážitkem pro všechny byla účast a koncert sboru  
v Glucholazech při oslavách 20. výročí vzniku polského sboru Capricolium. Sbor města dále 
vystoupil například na akci “Česko zpívá koledy”, na slavnostním otevření smuteční síně  
v našem městě či Vánočním koncertu v kostele Sv. Michaela archanděla ve Vrbně. 

Sbor dobrovolných hasičů byl v roce 2016 oceněn za důvěru občanů a získal Poděkování 
rady města. Sbor dobrovolných hasičů ve městě vznikl v roce 1873, jeho další vývoj až do 
roku 1945 je nejasný. Zachováno zůstalo pouze pár fotografií. S rozvojem průmyslu ve Vrbně 
pod Pradědem a okolí dochází k nárůstu členské základny. Nadšení lidí je veliké a nikomu 
nevadí, že chybí technické vybavení, nejsou uniformy, ale je chuť něco dokázat, je chuť 
pomáhat druhým. Koncem 90. let není finanční ani materiální podpora na takové úrovni, 
jako tomu bylo v minulých letech, což vedlo k tomu, že hasiččinu dělají jen skalní nadšenci.  
Dnes je Jednotka města (JPO) zařazena do kategorie JPO II/2 a čítá 28 členů, kteří vykonávají 
službu jako svoje vedlejší povolání a jsou s nimi sepsány dohody o pracovní činnosti. Hlavní 
činnosti hasičů ve Vrbně je činnost zásahová (viz kapitola 2). 

Levicový klub žen Jiřiny Švorcové ve Vrbně pod Pradědem oslavil v roce 2016 deset let od 
svého založení. Oslava u příležitosti výročí se konala ve Střeše 16. dubna za účasti delegátek 
ze všech Levicových klubů žen Moravskoslezského kraje a dalších vzácných hostů, mezi 
kterými nechyběla předsedkyně Republikové rady LKŽ Květa Šlahúnková ani krajská 
koordinátorka Jiřina Mlčáková. Dále přijel i předseda OV KSČM pan Bačgoň a za Klub českého 
pohraničí předseda pan Halabala, nechyběl ani  MO KSČM pan Koruna a člen výboru KSČM a 
krajský zastupitel pan Fotopulos.   

Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem odstartoval v březnu 2016 expedici na nejvyšší horu 
světa Everest. Celá expedice se konala na lezecké stěně v tělocvičně bývalého Gymnázia a 
zúčastnilo se jí 50 lezců a 10 dětí do 12 let. Součástí výstupu byl i trénink základní lezecké 
manipulace s horolezeckým materiálem a její praktické použití.  

Myslivecký spolek PRADĚD, z.s.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 stará o zvěř v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti  
v platném znění. 
Činnost spolku řídil v roce 2016 tříčlenný výbor: Jan Zaoral předseda MS, Martin Jurášek 
místopředseda a jednatel, Bedřich Kostka myslivecký hospodář. Funkci finančního hospodáře 
zastával Mgr. Karel Kočí, který byl zároveň správcem chaty. 
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Myslivecký spolek PRADĚD pořádal v  roce 2016 pro příznivce myslivosti i širokou veřejnost 
střelecké a společenské akce. Mezi nejvýznamnější aktivity patřilo zapojení do oslav Dny 
města Vrbna pod Pradědem formou přírodovědného propagačního stánku se zábavnou 
střelbou ze vzduchovky pro děti a mládež, oslavy Slunovratu a uspořádání Zvěřinových hodů 
pro veřejnost (320 účastníků). Stěžejní akcí, jako každý rok, byl 58. ročník veřejné střelecké 
soutěže Cena Pradědu s účastí asi 55 střelců v hlavních soutěžích a 20 dětí a mládeže  
ve střelbě ze vzduchovky, dále se zúčastnilo asi dvě stovky občanů. 
Uskutečnil se také 2. ročník soutěže Vrbenská střela, jehož hlavní částí je pohár starosty 
města ve střelbě z malorážky. Tato akce se pořádala společně se Spolkem přátel Vrbna, který 
současně organizoval tradiční kotlíkový fest Vrbenský vyprošťovák. Účast veřejnosti byla asi 
350 občanů. Příloha: Celý text dodaný do kroniky za Myslivecký spolek PRADĚD, z.s., foto. 
(Podklady dodal Jan Zaoral, předseda MS) 

Příloha: Seznam kulturních i sportovních spolků. 

6.4 Kulturní a společenský život v roce 2016 

Ve městě fungovala řada spolků, sdružení a organizací zabývající se kulturní činností. Akce  
ve městě pořádaly nejen tyto spolky, ale samotné město, školní zařízení či Středisko kultury a 
vzdělávaní. 

Středisko kultury a vzdělávání, příspěvková organizace 
Sídlo: Ve Svahu 578/13. 
Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem. 
Ředitelka organizace: Hana Janků. 
Účel organizace: zabezpečit 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.  
Svou činnost provozovala ve třech prostorách: Střecha, Městská knihovna a místní knihovna 
Železná. Celkem zaměstnávala 6 osob na 5,5 úvazku a 1 osobu na Dohodu na 6 hodin/týdně. 
V roce 2016 Středisko hospodařilo s cca 4 mil. korun.  

STŘECHA 
Přehled akcí v roce 2016. 
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Nejlepší akci co do počtu návštěvníků byl koncert Honzy Nedvěda, který se uskutečnil, kvůli 
velkému zájmu, v Klubu Mír. Nejméně návštěvníků přišlo na přednášku J. Jůzla Nový Zéland  
z pohledu trampa. Finančně nejvýhodněji vyšla vernisáž - Lesy objektivem lesníků 2013 - 
výdělek činil 3 125 Kč. Nejdražším představením byly “Akustické Vánoce ve Vrbně”, které 
skončily částkou -29 903 Kč. Příloha: Přehled kulturních akcí ve Střeše i s příjmy, výnosy a 
počty návštěvníků v roce 2016.   
Ve Střeše mimo kulturních akcí pobíhala řada vzdělávacích aktivit (kurzy, přednášky školení), 
pořádané samotnou institucí (jazykové či počítačové kurzy), ale také  jinými organizacemi.  
Současně probíhala pro seniory Univerzita volného času a Virtuální univerzita třetího věku.  

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. 

 
2013 2014 2015 2016 

Přírůstek knihovního 
fondu 

914 sv. 867 sv. 888 sv.  1.072 

Objem finančních 
prostředků na nákup knih 

150.000,- KČ 150.000,- Kč 155.000 Kč 190.000 Kč 

Stav knihovního fondu k 
31.12. 

35 788 sv. /-
115/ 

35 360 sv. 
/-428/ 

35 081 sv 
/-279/ 

34.782 sv. 
/-299/ 

Průměrná pořizovací 
hodnota 1 dokumentů 

178,19 Kč 182,71 Kč 189,15 Kč 189,45 Kč 

Skutečná průměrná 
hodnota 1 dokumentů 

265,43 Kč 273,11 Kč 280,89 Kč 281,43 Kč 

Počet exemplářů 
docházejících periodik 

36 36 36 39 

Celkem zaregistrováno 
čtenářů 

707 762 746 702 čtenáře 

- z toho čtenáři do 15 let 242 257 250 208 

Počet výpůjček 52215 sv. 50 034 sv. 53 703 sv. 45.006 sv. 
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Průměrný počet výpůjček 
na čtenáře 

73,85 
dokumentů 

65,66 
dokumentů 

71,99 
dokumentů 

64,11 
dokumentů 

Využití MVS 69 46 81 54 knih 

Půjčování CD-ROMů 172 výpůjček 114 výpůjček 71 výpůjček 280 výpůjček 

Kopírovací služby 570 kopií 712 kopií 1165 kopií 1.050 kopií 

Počet akcí 51 49 77 72 

Vlastní výnosy knihovny v roce 2016 byly 43.920,00 Kč.  
(Zdroj: Výroční zpráva Střediska kultury a vzdělávání - příloha) 

 

Významné kulturní a společenské akce v roce 2016: 
 Mateřská škola Ve Svahu uspořádala v únoru Masopustní průvod městem. Příloha: 

plakátek, foto. 
 V únoru se uskutečnil 14. papučový bál, tentokrát ve znamení Céčka, sbírali jsme 

céčka. 
 V březnu se konal 19. ples města a městských organizací. K tanci a poslechu zahrála 

skupina Mirabel. V ceně vstupenky 340 korun byla místenka, stylizovaná fotografie a 
báječné občerstvení - vepřová šunka od kosti. Příloha: plakátek, fotografie. 

 Organizace Střecha si připomněla v dubnu 10 let činnosti v oblasti kultury a 
vzdělávání v našem městě. Příloha: plakátek, fotografie. 

 U příležitosti třetího výročí úmrtí Emila Pely uspořádala dne 16. 4. 2016 rodina, parta 
přátel a spolupracovníků vzpomínkový výšlap na Zámecký vrch. Zúčastnit se mohl 
každý. Sraz byl v 10.00 hodin u autocampingu v Ludvíkově. 

 Ski aréna Vrbno pořádala v neděli 1. května májovou bobovku s opékačkou.  
Na programu bylo stavění májky a také líbání pod rozkvetlou třešní. 

 MO ČSSD Vrbno pod Pradědem se záštitou OVV ČSSD Bruntál pořádal 13. ročník 
výstupu na Praděd. 

 V květnu se uskutečnilo setkání knihovníků okresu Bruntál k příležitosti 70 let založení 
Městské knihovny Vrbno. Knihovnici se setkali nejprve v knihovně, oslavy pokračovaly 
ve Střeše. Foto 

 Květnový koncert Honzy Nedvěda, který byl kvůli velkému zájmu přesunut ze Střechy 
do klubu Mír. Vstupné 250 Kč, studenti a osoby ZTP 125 Kč. Příloha: plakátek, fotky 
z koncertu. 

 Středisko kultury a vzdělávání Střecha uspořádalo křest knihy Návrat z pekla, vydané 
nakladatelstvím BRÁNA v Praze, vrbenského autora Jana Vavříka. Příloha: plakátek, 
fotky ze křtu.  

 V červnu se uskutečnil ve Ski Areně ve Vrbně dětský den. Na programu byly soutěže  
o jízdy na bobové dráze, jízda na čtyřkolkách a dětské čtyřkolky, kácení májky, 
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konfetový ohňostroj, stánek s točenou zmrzlinou, muffiny, jízda na koních zdarma a 
další. Příloha: plakátek. 

 Sbor dobrovolných hasičů se spolkem dobrovolných sportovců Mnichov a Osadní 
výbor Mnichov pozvaly v červnu děti i rodiče na dětský den "Hasiči s dětmi".  
Pro dospělé byla také večerní zábava. Příloha: plakátek. 

 V červnu se konaly Třídenní slavnosti “Vrbno se baví”, byly ve znamení velmi 
špatného počasí. Pátek večer byl určen především pro mladé, sobota pro rodiny 
s dětmi a neděle patřila seniorům. Páteční vstup byl zdarma, v sobotu a v neděli činilo 
vstupné 30 Kč, děti zdarma. Příloha: plakátek, fotky ze slavností.  

 V rámci akce Noc kostelů, která proběhla v červnu, byl pro veřejnost otevřen kostel 
Sv. Michaela archanděla ve Vrbně pod Pradědem. Příloha: plakátek. 

 Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem pozval zájemce v červnu na Letní koncert. 
Příloha: plakátek. 

 V červnu se uskutečnila Svatojánská noc - Spolek přátelé Vrbenska pozval zájemce 
hledat tajemný kořen Mandragory a truhlici pokladů skřítků z Vysoké hory. Sraz byl  
u kašny u kostela. Příloha: plakátek. 

 Myslivecký spolek PRADĚD, z.s. ve Vrbně pod Pradědem organizoval v červnu 
mysliveckou slavnost na střelnici. 

 Lesní slavnost Lapků z Drakova 2016, konaná v červenci v lesích na Drakově, se 
vydařila. Teplé letní počasí, vysoká účast nad 10.000 návštěvníku a dobře připravený 
program s atraktivními lesními atrakcemi přispělo k mimořádně dobré atmosféře. 
Příloha: plakátky.  

 Ski Arena Vrbno pořádala v červenci Juniorské závody na bobové dráze o pohár 
vedoucího ski arény. Startovné 150 Kč. Závod se jel dvoukolově. Příloha: plakátek. 

 V červenci se uskutečnila Svatojánská noc ve Vrbenském Skateparku. Hlavním 
organizátorem byly děti z trampského oddílu Vrbenští Lišáci. Lišaci si připravili různé 
hry, při nichž si mohli malí i velcí vyzkoušet nejen trampské dovednosti, ale také se 
něco přiučit. Celou akci přijela podpořit parta skejťáků  

 Klub historických vozidel Bruntál pořádal v sobotu 6. srpna 2016 už osmý ročník 
závodu veteránů. Majitelé historických vozidel a motorek si dali sraz v areálu 
Zámečku Grohmann od časného sobotního rána. Trasa závodu vedla z Vrbna pod 
Pradědem přes Karlovu Studánku, Malou Morávku, Staré Město, Světlou Horu zpět 
do Vrbna pod Pradědem a její délka byla 46,6 km. Na trase plnili účastníci na třech 
kontrolních bodech v Karlově Studánce, Malé Morávce a Starém Městě bodované 
soutěžní úkoly. 

 Dlouhá noc - Ludvíkovské letní srandování proběhlo v srpnu od 14:00 hodin na Kolibě. 
Připraven byl opět kulturní zážitek i nějaké to srandování. Příloha: plakátek. 

 2. ročník hudebního festivalu spojeného s ukázkami tradičních i netradičních lidových 
a uměleckých řemesel se konal v srpnu na loučce "nad kapličkou" v Mnichově (směr 
Drakov). Příloha: plakátek 

 Jindřich Štreit představil na schodech na Radnici města ukázku z rozsáhlého projektu 
"Kde domov můj". Jednalo se o fotografie z Jihočeského kraje, v oficiálním textu  
k výstavě se uvádělo, že se jedná o barevný dokument o lidech z okraje společnosti. 

 Výstava vrbenského malíře Martina Mately, olejomalby a objekty ze skla, se 
uskutečnila v září ve Střeše.  

 Podhorská jízda veteránů pod záštitou poslance Parlamentu ČR Ladislava Velebného, 
hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, prezidenta Sdružení pro rozvoj 
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MSK Pavla Bartoše a místostarosty města Krnov Jana Krkošky projela dne 10. září 
2016 i městem, zastavila se od 12.00 - 13.30 hodin ve Ski Areně Vrbno, ul. Žižkova. 
Příloha: plakátek, fotky. 

 V sobotu 17. 9. se uskutečnila na střelnici kulinářská soutěž, kterou pořádal Spolek 
Přátelé Vrbenska společně s mysliveckým spolkem. Počasí nepřálo. Celkem se sešlo 8 
soutěžních týmů, které ani déšť neodradil od kotlíkového vaření. Prvenství opět 
patřilo Dušanu Wágnerovi. Příloha: plakátek. 

 Pěvecký sbor města Vrbna, houslista Pavel Šporcl a smyčcový orchestr Archi iuventi 
se představily na III. benefičním koncertu ve farním kostele Sv. Michaela. Příloha: 
plakátek, fotky.  

 XXII. Mezinárodní festival pěveckých sborů se uskutečnil v říjnu v Klubu Mír. 
Účinkovaly Pěvecký sbor Opole, Polsko, Mužský pěvecký sbor Vítkovice, Ostrava a 
Pěvecké sbory města Vrbna pod Pradědem. Příloha: plakátek.   

 Tradiční pouť ke svaté Hedvice, ochránkyně Slezska a odhalení a vysvěcení téměř 
třímetrového restaurovaného kříže ze 40. let minulého století se konalo v sobotu 15. 
října 2016. Příloha: plakátek 

 Na prostranství u kruhového objezdu se dne 27. 11. 2016 rozsvítil vánoční stromek, 
vystoupil dětský pěvecký sbor Harmonie ZŠ Vrbno. Příloha: plakátek. 

 Mikuláš na zámku Grohmann s bohatým doprovodným programem se uskutečnil  
4. prosince. Vstup byl zdarma. Příloha: plakátek 

 Město Vrbno pod Pradědem a komise kultury pozvaly širokou veřejnost na akci Česko 
zpívá koledy, která se uskutečnila u stromečku (u kruhového objezdu). Na programu 
bylo vystoupení dětí MŠ, dětí ZŠ, dlouhonozí andělé, program pro děti i dospělé. Děti 
si zde napsaly své vánoční přání a poslaly jej Ježíkovi. Připravena byla velká Vánoční 
hra o štěstí s atraktivními věcnými cenami, také kolo štěstí, Vánoční zvonička. V 18:00 
hodin si návštěvníci zazpívali  vánoční koledy společně s Pěveckým sborem města 
Vrbna v rámci celorepublikové akce Česko zpívá koledy. V 18:30 hodin přítomné 
potěšil  ohňostroj. Vánoční jarmark proběhl v těchto prostorách od středy až  
do neděle 18. 12. 2016. Příloha: plakátek, fotky.  

 Konal se také  druhý ročník Akustických Vánoc ve Vrbně. Po roce se do Vrbna  
p. Pradědem vrátila pražská rocková kapela Second Chance se zpěvačkou Veronikou 
Fialovou. Skupina Second Chance tentorkát vystoupilaspolečně s kapelou Merlin - 
Dan Horyna. Součástí byla také oficiální autogramiáda. Příloha: plakátek, fotky. 

 Vánoční zpívání u kapličky – spolek Zvonek připravil na Štěpána zpívání českých koled 
a oblíbených vánočních písní za doprovodu skupiny Semtamtón ke kapličce 
v Mnichově. Příloha: plakátek.  

 Vánoční koncert - Vánoční písně a koledy, Česká mše vánoční "Hej, mistře!" J.J.Ryba. 
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek, ZŠ Vrbno p. P., Dětský pěvecký sbor 
HARMONIE, ZŠ Vrbno p. P., Pěvecký sbor města Vrbna, Symfonický orchestr ZUŠ 
Šternberk se sólisty. Příloha: plakátek. 

 Spolek Přátelé Vrbenska připravil již tradiční silvestrovský výšlap k Mirkovu prameni. 
Příloha: plakátek. 

6.5 Sport a sportovní vyžití 2016 

Na volně přístupném hřišti mezi ulicemi Nádražní a Husova byly instalovány první dva 
venkovní fitness prvky na posilování. Prvky dodala děčínská společnost JOSLA fitpark s.r.o.  
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Ve Střeše se uskutečnil první Taneční kurz pro nejmenší, jehož cílem bylo naučit děti 
společenským tancům a etiketě chování formou zábavných prvků. Kurz probíhal v období  
od března do května a byl slavnostně ukončen tzv. “Závěrečnou prodlouženou”.  

Městem projel mezinárodní etapový cyklistický závod mužů - Závod míru. Peloton 
vynikajících jezdců z 22 zemí světa projel Mnichovem a centrem města ve třetí etapě se 
startem a cílem v Jeseníku v neděli 5. června 2016. Závod míru U23 2016 je zařazen do 
Světového poháru v silniční cyklistice a na jeho startu nechyběla kompletní světová špička. 
Před radnicí proběhla sprinterská prémie za povzbuzování občanů Vrbna pod Pradědem. 

Celoevropský Mírový běh Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, nejdelší štafetový závod  
ve světě, protnul ve středu 15. června Vrbno pod Pradědem. Celoevropská trasa roku 2016 
odstartovala již 24. března z portugalského Porta a do cíle v italském Římě dorazila 8. října. V 
České republice navázala trasa 11. června na rakousko-české hranici u Valtic. Odtud běžci 
nesli mírovou pochodeň přes Hodonín, Zlín, Olomouc, Bruntál, Vrbno pod Pradědem  
do Jeseníku a dál.  
Ředitel základní školy Vrbno a radní Mgr. Zdeněk Bártek zorganizoval účast dvou desítek 
žáků své školy. Ti se k běžcům připojili u benzínových čerpadel a společně běželi před 
vrbenskou radnici, kde je přivítala starostka města Květa Kubíčková. Bylo připraveno také 
malé občerstvení v podobě vody a ovoce.   

V červnu se konal 5. ročník seriálu cyklistických závodů pro děti a mládež. Finále se jelo  
v Mnichově v Cykloareálu Černá Opava. 

BMX a MTB závody se uskutečnily v červnu ve skateparku ve Vrbně pod Pradědem.  

Bike Festival proběhl v červnu ve Ski Areálu Kopřivná. Proběhly zde závody ve sjezdech, 
testování kol od světových značek a v neposlední řadě byl na programu Big Air Bag Best 
Trick. Šlo o provedení nejlepšího triku s dopadem do velkého vzduchového vaku. Tohoto 
závodu se zúčastnili dva bikeři z Vrbna pod Pradědem, kteří obsadili po krátkém tréninku 
přední příčky. Sešel se zde velký počet bikerů a diváků. Výsledková listina Big Air Bag Best 
Tricku Kopřivná. 1. Martin Barák – Bruntál 2. Ladislav Bohm – Vrbno pod Pradědem  
3. Zdeněk Fňukal - Vrbno pod Pradědem.  

V polovině července se konal skate camp zakončený sobotním závodem s názvem Skate Jam 
2016. Do Vrbna p. P. dorazila skupina z Moravy, Slovenska a Prahy. Místní skatepark je pro 
všechny účasníky unikátní svým tvarem, polohou v horách a čerstvým vzduchem. V průběhu 
celého týdne se mimo skateboardingu pořádaly i doprovodné akce. Týdenní pobyt byl 
obohacen návštěvou místní sklárny TOMI, kde si účastníci vyzkoušeli foukání skla. 
V sobotu proběhl závod, soutěžilo se v kategoriích street, deathrace, best trick. Z celkového 
počtu třiceti účastníků se do finále probojovalo sedm jezdců. Vítězem celého závodu se stal 
Tomáš Nálevka (Uherské Hradiště), druhý se umístil David Řezníček (Brno) a na třetí pozici 
skončil Patrik Strzelec (Havířov). Pro všechny bylo nachystáno občerstvení.  

V červenci se uskutečnil ve Vrbně pod Pradědem otevřený freestylový závod na kolech BMX 
Wheel Jam. Do závodu se přihlásilo přes dvacet jezdců. Soutěžilo se ve 4. kategoriích. 
Příloha: plakátek. 
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Dne 13. srpna 2016 přes Vrbno pod Pradědem a část Vidly projel Světový pohár v silniční 
cyklistice Czech Cycling Tour 2016.  

Sbor dobrovolných hasičů Vrbno pod Pradědem uspořádal 25. ročník soutěže v požárním 
útoku družstev a 2. ročník soutěže mladých hasičů O putovní pohár starosty SDH Vrbna pod 
Pradědem. 

6.6. Školství 

V úterý 29. 3. se ve Středisku kultury a vzdělávání uskutečnilo setkání pedagogických i dalších 
pracovníků škol ve Vrbně pod Pradědem ke Dni učitelů. Starostka města Květa Kubíčková 
společně s místostarostkou Ing. Pavlou Müllerovou ocenily práci učitelů a učitelek i dalších 
pracovníků vrbenské Základní školy i vrbenských předškolních zařízení. Setkání kantorů a 
dalších pracovníků zpříjemnily písně šansoniérky a v závěru také nečekaně vystoupení 
Pěveckého sboru města Vrbna pod Pradědem, který právě ve Střeše zkoušel svůj repertoár 
pro koncerty.  
Oceněné učitelky a další pracovnice:  
1. Drahuše Beranová – za dlouholeté zásluhy ve sportovní činnosti dětí (dodnes vede 
volejbalový kroužek dívek) a příprava dětí na biologické olympiády 
2. Danuše Hošková – vedení DPS Sedmihlásek a Modrásci 
3. Mgr. Jana Zaoralová – vedení pěveckého sboru dětí 2. stupně 
4. Zdeňka Halová - učitelka MŠ Jesenická 
5. Fotula Kopincová - dlouholetou, zodpovědnou, svědomitou a obětavou práci pro 
mateřskou školu, za jeji iniciativu a nápaditost při různých školních aktivitách a za vedení a 
předávání zkušeností svým kolegyním 
6. Libuše Fučelová – dlouholetou práci v MŠ 
7. Soňa Tomečková - učitelka MŠ Ve Svahu 
8. Mgr. Marie Vinklarová - za uplatňování nových moderních trendů ve vzdělávání 
předškolních dětí  
Fotografie ze setkání. 

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ: 

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 
Součást školy: školní jídelna. 
Příloha: Výroční hodnotící zpráva 2015-2016 a 2016-2017. 

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Ve Svahu 578, okres Bruntál, příspěvková organizace 
Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem                
Ředitelka: Magdalena Nováková 
Kapacita: 100 dětí, třídy: 4 
Součástí školy: školní jídelna s kapacitou 100 jídel 

Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 
Zřizovatel: Město Vrbno pod Pradědem 
Ředitel: Mgr. Zdeněk Bártek 
Kapacita: 540 žáků 
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Součástí školy: školní družina s kapacitou 90 dětí, školní klub s kapacitou 60 dětí a školní 
jídelna s kapacitou 550 jídel 
Škola měla k dispozici školní areál, který byl 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 
bylo k dispozici 8 kmenových učeben a 7 odborných učeben. Dále disponovala dílnami, 
knihovnou pro 1. a 2. stupeň.  
Příloha: Výroční zpráva 2015-2016. 
Fotografie: Začátek školního roku 2016-2017. 

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. 

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 

6.7 Církevní život 

Římskokatolická farnost ve Vrbně pod Pradědem požádala město o finanční spoluúčast pro 
stavbu kanalizace v blízkosti kostela sv. Michaela Archanděla. Farář Mgr. Miroslav Horák  
v žádosti zdůvodnil potřebu odvodnění obvodových zdí kostela, aby voda více nevzlínala.  
Terén kolem kostela sv. Michaela Archanděla byl uměle zvýšen v 80. letech, když v okolí 
vyrůstaly nové panelové bytové domy. Současné výkopy se dostávají do 1,2 metru hloubky 
kolem obvodu kostela, součástí nákladných prací je izolace zdí. Bez toho není možné 
vysoušení a pokračování prací na záchraně této kulturní památky. 
Součástí probíhajících prací byla v úseku necelých 16 metrů pokládka nového kanalizačního 
potrubí, které odvedlo povrchové vody i z městských pozemků. Práce přišly na zhruba 25 
tisíc korun. Radní města s ohledem na potřebu ochranu této kulturní památky souhlasili  
s poskytnutím částky 10 tisíc korun. 
Farnost Svatého Michaela archanděla se zapojila do celostátní soutěže Máme vybráno.  
V tomto hlasování se umístila veřejná sbírka pro opravu vrbenského kostela Sv. Michaela  
na 3. místě. Letos se soutěžilo již mezi 172 sbírkami z celé republiky.   
Vrbenský kostel se zapojil také do akce Noc kostelů, která proběhla souběžně se začátkem 
Vrbenských slavností.  
Třetí benefiční koncert pro opravu kostela svatého Michaela Archanděla se uskutečnil 23. 
září 2016 od 16 hodin. Jako host vystoupil houslový virtuóz Pavel Šporcl a žákovský smyčcový 
orchestr Archi iuventi ZUŠ z Ostravy Poruby a Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem.  
Mezi vánočními svátky se zastavily hodiny v kostele sv. Archanděla Michaela. Důvodem 
zastavení letitého stroje bylo opotřebení jednoho se soukolí a následná destrukce velké části 
součástek (osy, ozubená kola atd.). Hodiny jsou mechanické, mají tři závaží, každé o váze cca 
60 kg. Průměr největších ozubených kol je 23 cm a právě tah závaží způsobil následnou 
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destrukci. Dodavatel náhradních dílů - firma Mobatime z Vyškova - potřebné díly dodala  
v únoru, kdy byly hodiny opět v provozu. Náklady byly v řádu tisíců korun. Foto: hodiny 
kostela 

V sobotu 15. října 2016 se konala pouť ke sv. Hedvice, věřící i další veřejnost se vydala  
do Videl k jedinečné kapli. Vrbenský farář Miroslav Horák posvětil obnovený kříž s plastikou 
Ježíše Krista. 
Kříž ve Vidlích, místní části Vrbna pod Pradědem, který stával u pěšinky vedoucí ke kapli sv. 
Hedviky, byl skupinou nadšenců uveden do původního stavu. Dřevěná část musela být 
vyrobená nová a zhotovil ji Karel Kocián z Karlovic. Kovová plastika kříže byla důkladně 
renomována. Zatím se nepodařilo zjistit, jak je kříž starý. Předpokládá se, že by měl pocházet 
z počátku 20. století. Původní kříž stával o několik desítek metrů blíž nedalekému horskému 
hotelu, v místech, kde nyní vede lyžařská sjezdovka. Nový renomovaný kříž bylo proto nutné 
posunout. 
Dřevěná kaple sv. Hedviky z počátku 20. století je nejen patronkou Slezska, ale navíc státem 
chráněnou kulturní památkou.    

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 adventistů s. d. je církví registrovanou pod ministerstvem kultury, 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, Adventistický teologický institut, 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, 
respektují desatero Božích přikázání v celém rozsahu, včetně přikázání o 7. dni – sobotě. 
Angažují se v oblasti humanitární práce, založili a řídí humanitární organizaci ADRA a 
organizují Kluby zdraví. 
Pod záštitou humanitární organizace ADRA probíhá ve Vrbně pod Pradědem, na adrese 
Centrum zdraví, Nádražní 449, pravidelný sběr šatstva pro humanitární účely.  
Kazatelem sboru je Richard Medřický z Krnova. 
Dne 11. června místní sbor hostil kolem 50 mladých lidí z celkem 11 moravských sborů. Hnutí 
mladých má oficiální název We send (Posíláme). 31 mladých se zúčastnilo akce Noc kostelů,  
v rámci níž navštívili také místní kostel. 
Sobotní dopolední duchovní program proběhl ve velkém sále Střediska Kultury a vzdělávání 
STŘECHA.  Zbytek soboty a nedělní ráno pokračovalo programem v prostorách modlitebny. 
Tento program naplňoval téma akce s názvem Pod vlivem. 
Koncem roku proběhly volby do výboru sboru, vedoucím sboru zůstává Miroslav Bukur  
z Karlovic. 
(Zpracovala: Helena Rusková, tajemník Církve adventistů s.d.) 
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7 SEZNAM PŘÍLOH 

1. Jmenná tabulka českých medailistů v Riu  

2. Leták + informace k příměstskému táboru 2016 

3. Sken návštěvní knihy v Senátu 

4. Soutěž o keramickou pohlednici 

5. Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2016 

6. Statistika obyvatel Vrbno 

7. Výroční zpráva Domova pro seniory Vrbno pod Pradědem, rok 2016 

8. Plakátek O putovní pohár starostky města 

9. Medailonek Martin Kovář 

10. Medailonek Josef Kertész 

11. Seznam lékařů a zdravotnických zařízení 

12. Medailonek Ing. Petr Gross 

13. Medailonek Květa Kubíčková 

14. Medailonek Ing. Pavla Müllerová 

15. Nařízení města č. 2/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 

16. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o rušení nočního klidu 

17. Výsledky voleb do krajských zastupitelstev za okres Bruntál 

18. Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 

19. Složení zastupitelstva 

20. Jmenné složení výborů zastupitelstva 

21. Usnesení a zápis z 11. zasedání zastupitelstva  

22. Usnesení a zápis z 12. zasedání zastupitelstva 

23. Usnesení a zápis z 13. zasedání zastupitelstva 

24. Usnesení a zápis z 14. zasedání zastupitelstva 

25. Usnesení a zápis z 15. zasedání zastupitelstva 

26. Usnesení a zápis z 16. zasedání zastupitelstva 

27. Přítomnost členů na jednotlivých zasedáních zastupitelstva 

28. Složení Rady města Vrbna pod Pradědem 2016-2018  

29. Jmenný seznam členů komisí podřízených Radě města 

30. Usnesení Rady města č. 26 až 44 

31. Organizační struktura MěÚ 2016 

32. Závěrečný účet města za rok 2016 

33. Obecně závazná vyhláška 1/2016 o místních poplatcích 

34. Program I - Podpora činností spolků a občanských sdružení 

35. Program II - Podpora kulturních a společenských akcí 

36. Program III - podpora sportovních organizací a akcí 

37. Žádost o dotaci z rozpočtu města v roce 2016 

38. Poskytnuté dotace v roce 2016 z rozpočtu města Vrbno pod Pradědem 

39. Výroční zpráva Městského úřadu Vrbno pod Pradědem 



63 
 

40. Pravidla pro přidělování bytů v DPS v majetku města v roce 2016 

41. Plakátek na půjčovnu čtyřkolky, kol a koloběžek 

42. Socioekonomický profil města Vrbno pod Pradědem 

43. Analýza dotazníkového šetření občanů + příloha k němu 

44. Analýza dotazníkového šetření podnikatelů + příloha k němu 

45. Analýza a návrh strategie efektivní a otevřené veřejné správy města 

46. Vizualizace hasičské zbrojnice – 3D a ptačí pohled  

47. Výsledek dotazníkového šetření optimalizace kulturních zařízení ve městě 

48. Studie LHN 

49. Podnikatelský plán k optimalizaci kulturních zařízení ve městě 

50. Náčrtky nového kulturního domu 

51. Plán oprav místních komunikací evidovaných k 20. 6. 2016 

52. Plán zimní údržby komunikací v roce 2016/2017 

53. Jednodenní jízdenka – leták 2016 

54. Pozvánka na veřejné projednávání k budoucímu centru města 

55. Vizualizace budoucího centra města 

56. Seznam firem působících ve městě v roce 2016 

57. Seznam obchodů a služeb působících ve městě v roce 2016 

58. Jednotlivé díly Zpravodaje 2016 

59. Historie Městské knihovny ve Vrbně pod Pradědem 

60. Medailonek Jan Vavřík 

61. Medailonek Petr Gross 

62. Medailonek Helena Rusková 

63. Medailonek Ludmila Strnadová 

64. Medailonek Antonín Břenek 

65. Medailonek Karel Michalus 

66. Medailonek Karel Friedrich 

67. Medailonek Edeltruda Obrusníková 

68. Myslivecký spolek Praděd, z.s. – celý text 

69. Seznam kulturních a sportovních spolků 

70. Přehled kulturních akcí ve Střeše v roce 2016 

71. Výroční zpráva 2016 SKaV 

72. Plakátek na masopustní průvod 

73. Plakátek na ples města 

74. Plakátek 10 let se Střechou 

75. Plakátek na Jana Nedvěda se změnou konání  

76. Plakátek Křes knihy Jana Vavříka 

77. Plakátek Májová bobovka  

78. Plakátek Hasiči s dětmi 2016 

79. Plakátek Slavnosti 2016 

80. Plakátek Noc kostelů 
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81. Plakátek Letní koncert Pěveckého sboru Vrbno pod Pradědem 

82. Plakátek Svatojánská noc 

83. Plakátek Lesní slavnost Lapků z Drakova a Vrbenský dráček 2016 

84. Plakátek Juniorské závody na bobové dráze 

85. Plakátek Klub historických vozidel 

86. Plakátek Dlouhá noc 

87. Plakátek Druhý ročních festivalu Zvonek 

88. Plakátek Trofeo Nike 2016 

89. Plakátek Vrbenský vyprošťován 

90.  Plakátek Benefiční koncert 2016 

91. Plakátek Mezinárodní festival sborů 

92. Plakátek Tradiční pouť ke kapli sv. Hedviky 

93. Plakátek Rozsvícení vánočního stromu 

94. Plakátek Mikuláš na zámečku 

95. Plakátek Česko zpívá koledy 

96. Plakátek Akustické Vánoce 2016 

97. Plakátek Vánoční zpívání u kapličky v Mnichově 

98. Plakátek Vánoční koncert v kostele 

99. Plakátek Silvestrovský výšlap 

100. Plakátek Závod na kolech 

101. Výroční hodnotící zprávy Mateřské školy Jesenická 2015-2016 a 2016-2017  

102. Výroční zpráva Základní školy Vrbno pod Pradědem 2015-2016 
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8 SEZNAM FOTEK 

1. 1 Akce Ukliďme Česko – archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

2. 2 Setkání podnikatelů s premiérem Sobotkou – studio STA 

3. 3 Výstava v Senátu Parlamentu ČR - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

4. Návštěva paní Zemanové v Domově pro seniory – Julius Filip 

5. Oceňování policistů – archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

6. Vítězství ve třídění odpadů - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

7. Instalace ván. stromu, rozsvícený a úklid spadlého ván. stromu – archív MěÚ Vrbno 

pod Pradědem + kronikářka 

8. Slavnostní otevření domova pro zdravotně postižené – archív MěÚ Vrbno pod 

Pradědem 

9. Cvičení hasičů u jezu v Železné – Hasičský sbor Vrbno 

10. O putovní pohár Starostky města – Hasičský sbor Vrbno 

11. Lednové zastupitelstvo – volba starost(k)y města - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

12. Půjčovna čtyřkol, koloběžek a kol - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

13. Oprava objektu Smuteční síně – archív MěÚ Vrbno pod Pradědem + kronikářka 

14. Slavnostní otevření Smuteční síně – archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

15. Restaurování náhrobku A. H. Rösner - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

16. Pomník Našim hrdinům po opravě 2016 - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

17. Stavba hasičské zbrojnice 2016 - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem + kronikářka 

18. Zateplování domů na ulici Sv. Michala - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

19. LNH - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

20. Novostavba chodníku na Zlatohorské ulici - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem + 

kronikářka 

21. Finální úprava povrchu na ulici Hřbitovní - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

22. Opravená komunikace v Mnichově - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem  

23. Retardér na ulici Střelniční - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

24. Nové označení na cyklostezce procházející městem - archív MěÚ Vrbno pod 

Pradědem 

25. Veřejné projednávání centra města - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

26. Nové chodníky na ulici Husova - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

27. Ulice Na Bělidle - kronikářka 

28. Venkovní posilovací prvek – ulice Nádražní - kronikářka 

29. Obnovený kříž ve Vidlích – Ladislav Olejníček 

30. Dřevěná zvonička nad stadionem – Helena Rusková 

31. Budova knihovny a Střechy - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

32. Předávání ceny Ing. Holajovi starostkou města - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

33. Ocenění obyvatel města v roce 2016 - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

34. Udělení vyznamenání panu Friedrichovi – Studio STA 

35. Myslivecký spolek Praděd, z.s. – Myslivecký spolek Praděd, z.s. 
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36. Masopustní průvod – MŠ Ve Svahu 

37. Ples města a městských organizací - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

38. 10 let se Střechou – SKaV  

39. Setkání knihovníku z okresu Bruntál k příležitosti 70 let knihovny - SKaV 

40. Koncert Honzy Nedvěda – Střecha Vrbno pod Pradědem 

41. Křest knihy Návrat z pekla – Střecha Vrbno pod Pradědem 

42. Vrbenské slavnosti 2016 - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

43. Trofeo Niké Jeseníky - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

44. Benefiční koncert v kostele Sv. Archanděla Michaela – Lubomír Tomeček 

45. Česko zpívá koledy - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

46. Akustické Vánoce ve Střeše – Střecha Vrbno pod Pradědem 

47. Den učitelů ve Střeše - archív MěÚ Vrbno pod Pradědem 

48. Začátek školního roku 2016-2017 – ZŠ Vrbno pod Pradědem 

49. Hodiny kostela sv. Michaela – Květoslav Súkup 
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9 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Kapitola 1 – Události roku 2016 
1. Bruntálský a Krnovský deník z roku 2016 (www.bruntalskydenik.cz). 
2. Časopis Týden a Reflex.  
3. iDNES.cz (www.idnes.cz).   
4. MF Dnes a jiné deníky. 
5. Ohlédnutí za světovými událostmi roku 2016 (https://www.zet.cz) 
6. Přehled největších události uplynulého roku v regionu (Bruntálský a Krnovský deník)  
7. Rok 2016: Co všechno se od 1. ledna mění (http://tn.nova.cz).  
8. STA Bruntálsko (www.studio-sta.cz)  
9. TÝDEN.cz   
10. Události roku 2016, které vstoupí do dějin (zpravy.tiskali.cz).  
11. Události roku pohledem redakce ČT24 (www.ceskatelevize.cz/ct24/). 
12. Události roku 2016 (http://a2larm.cz/2017/01/udalosti-roku-2016/). 
13. Události roku 2016. Wikipedie (https://cs.wikipedia.org/wiki/2016).   
14. Wikipedie, otevřená encyklopedie (https://cs.wikipedia.org)    
15. Zahraniční události roku 2016 rozdaly karty do budoucnosti 

(www.ceskatelevize.cz/ct24/). 
16. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. 
17. 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 Ireny Harazinové. 
4. Podklady z Úřadu práce poskytl ředitel kontaktního pracoviště Milan Horna. 
5. Podklady vedoucího oddělení PČR, Vrbno pod Pradědem npor. Bc. Jaromíra Hoška. 
6. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, rok 2016, vypracoval Ing. Miloslav  
7. Adámek. 
8. Webové stránky města Vrbno pod Pradědem. 
9. Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace 

Vrbno pod Pradědem – Mnichov 262 za rok 2016, zpracovaly: S. Snítilá, I. Střeštíková, 
A. Šillerová, J. Vavřík.   

10. Zpráva o činnosti JSDH 2016, vypracoval Ondřej Chalupa. 
11. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2016.  

Kapitola 3 – Politický a veřejný život 
1. Bruntálský a Krnovský deník z roku 2016 (www.bruntalskydenik.cz).  
2. Obchodní rejstřík a Sbírka listin: Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. 
3. Podklady od Martiny Matuškové (správa místních poplatků) 
4. Podklady od Oty Scholze, nového jednatele společnosti Teplo Vrbno, s.r.o. 
5. STA Bruntálsko (www.studio-sta.cz) 
6. Webové stránky Technických služeb Vrbno, s.r.o: http://www.tsvrbno.cz/. 
7. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2016, vypracoval Ing. Miroslav Adámek.  
8. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 

http://www.studio-sta.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/
http://a2larm.cz/2017/01/udalosti-roku-2016/
https://cs.wikipedia.org/wiki/2016
https://cs.wikipedia.org/
http://www.studio-sta.cz/
http://www.tsvrbno.cz/
http://www.vrbnopp.cz/
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9. Závěrečný účet města 
10. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska, rok 2015. 

Kapitola 4 – Výstavba, rozvoj a úprava veřejného prostranství, doprava a životní prostředí 
1. Bruntálský a Krnovský deník.  
2. MF Dnes a jiné deníky. 
3. Týdenník Bruntálský region. (Vychází každé úterý jako součást Bruntálského a 

Krnovského deníku). 
4. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2016, vypracoval Ing. Miroslav Adámek.  
5. Webové stránky města Vrbno pod Pradědem: www.vrbnopp.cz. 
6. Webové stránky www.vrbno.cz. 
7. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2016. 

Kapitola 5 – Průmysl, zemědělství, obchod a služby, cestovní ruch. 
1. Bruntálský a Krnovský deník. Rok 2016.  
2. Obchodní rejstřík firem a podnikatelů: obchodnirejstrik.cz. 
3. Obchodní rejstřík a Sbírka listin: Ministerstvo spravedlnosti České republiky. 
4. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 
5. Webové stránky jednotlivých subjektů a podnikatelů. 
6. Výroční zpráva Města Vrbno pod Pradědem, 2016, zpracoval Ing. Miroslav Adámek. 
7. Vývoj cen potravin v roce 2016 v Moravskoslezském kraji. Český statistický úřad 
8. Zpráva o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2016, vypracoval Ing. Zdeněk Jarmar. 

Kapitola 6 – Společenský život. 
1. Bruntálský a Krnovský deník. Rok 2016.  
2. Hodnotící výroční zprávy Mateřské školy Jesenická 2015-2016 a 2016-2017. 
3. Podklady Jana Zaorala za Myslivecké sdružení Praděd. 
4. Podklady Heleny Ruskové za Sbor Církve adventistů sedmého dne Vrbno pod 

Pradědem. 
5. STA Bruntálsko. Rok 2016.  
6. Výroční zpráva Střediska kultury a vzdělávání v roce 2016, vypracovala Hana Janků. 
7. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Vrbno pod Pradědem ve školním roce 

2015/2016, vypracoval Mgr. Zdeněk Bártek. 

8. Webové stránky města: www.vrbnopp.cz. 
9. Webové stránky www.vrbno.cz.  
10. Webové stránky informačního centra. Online: http://www.jeseniky-praded.cz/.  
11. Webové stránky kulturních a sportovních spolků. 
12. Webové stránky Římskokatolické farnosti Vrbno pod Pradědem. 
13. Webové stránky Sboru Církve adventistu sedmého dne ve Vrbně pod Pradědem. 
14. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Rok 2016 
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