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1. Úvod 

1.0.  Naše m�sto 2001 

LEDEN 
Americký p�vecký sbor op�t v našem m�st�
9. ledna vystoupil v kostele Sv. Michaela americký akademický p�vecký sbor A Capella Choir 
Hamlinské univerzity ze St. Paulu ve stát� Minnesota a p�ipravil všem milovník�m hudby 
nezapomenutelný zážitek. 

ÚNOR 
První zm�na územního plánu m�sta
Ve�ejné projednání návrhu zadání první zm�ny tohoto d�ležitého dokumentu se konalo 
v p�ístavb� M�Ú 22. února. 
Plesová sezóna zahájena
Ob�ané si mohli vybrat hned ze t�í ples�. 9.2. byli zváni do restaurace MÍR na tradi�ní 
Sklá�ský ples, 16.2. na 4. spole�enský ples m�sta a škol a 17.2. do ZK LNH na 10. ples 
republikán�. 

B�EZEN 
Výtvarník Martina Matela v Bruntále
Známý vrbenský výtvarník vystavoval od 8. b�ezna své obrazy a sklen�né objekty na Zámku 
v Bruntále. 
Studentka Marcela Volná v Praze
Studentka vrbenského gymnázia si vít�zstvím v Olomouci v oblastní sout�ži n�meckého 
jazyka zajistila postup do republikového finále mezi deset nejlepších reprezentant�
jednotlivých oblastí. 
Zám�r na vybudování muzea
Zastupitelstvo m�sta schválilo 22. b�ezna zám�r z�ídit v objektech �.p. 123 a 124 na nám. 
Sv. Michala M�stskou knihovnu a Muzeum. V této souvislosti je nutno konstatovat, 
že není v �R snad žádné jiné tak velké m�sto, ve kterém by nebylo muzeum. 

DUBEN 
30. výro�í vzniku
Své významné jubileum oslavil P�vecký sbor m�sta Vrbna slavnostním koncertem v sobotu 
21. dubna. 

KV�TEN 
Budeme se letos koupat?
Zastupitelstvo schválilo provoz koupališt� v areálu klubu Mír, jehož novým majitelem 
se stal pan Sideras, Technickými službami m�sta Vrbno v období letní sezony r. 2001. 
Uložilo p�ipravit rozpo�tovou zm�nu k zajišt�ní jeho provozu. Ovšem D�evokombinát 
ohlásil na oba letní m�síce odstávku dodávky teplé vody. Tak uvidíme. Snad k nám 
i turist�m bude po�así shovívavé. 
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�ERVEN 
390. výro�í povýšení Vrbna na m�sto
Vrbnu pod Prad�dem byla m�stská privilegia ud�lena 24.6.1611. K tomuto výro�í byla 
m�stem vydána brožura nazvaná Vrbno pod Prad�dem 1611 – 2001, Zvláštní vydání 
vrbenského Zpravodaje k 390. výro�í povýšení na m�sto, pro vydání p�ipravili Karel 
Michalus a PaedDr. Michaela Hradilová v nákladu 2 500 výtisk�. Prodej byl zahájen 
na Vrbenských letních slavnostech. 
5. Vrbenské letní slavnosti
Letos se konaly op�t v areálu penzionu Záme�ek Grohmann ve dnech 16. a 17. �ervna a svým 
bohatým programem p�ilákaly �adu návšt�vník�. Hlavním organizátorem byl op�t jejich 
„duchovní otec“ Karel Michalus. 
Nové p�dní vestavby na ulici Krej�ího
Nadstavbou dom� �.p. 487 a 488 bylo získáno 16 malometrážních byt�, sou�ástí stavby 
byl také výtah a hodnota díla �iní 13 mil. K�. 

�ERVENEC 
Vrbno hledá kroniká�e
„M�sto Vrbno po kratší odmlce hodlá pokra�ovat v záznamech do kroniky m�sta. Zájemci 
o tuto záslužnou �innost i pro budoucí generace se mohou o konkrétních podmínkách práce 
kroniká�e m�sta informovat na M�Ú.“ (Zpravodaj, 7-8/2001) 

SRPEN 
Letní kino
Promítalo ve spolupráci s Kinem Mír 70 z Krnova v areálu koupališt� ve dnech 6.-26.srpna. 
Celkem 19 p�edstavení shlédlo 2011 divák� nejen z �ad Vrbe�ák�, ale i rekreant�. 

ZÁ�Í 
D�kovná mše v kapli Sv. Hedviky
D�kovnou mši svatou sloužil v opravené kapli ve Vidlích v sobotu 8. zá�í ve 12:00 hod. 
J.E. František Lobkowicz, biskup Ostravsko-opavský. Oprava st�echy byla provedena 
z prost�edk� získaných sbírkou, vyhlášenou v roce 2000 z podn�tu fará�e J. Doma�ského. 

�ÍJEN 
7. hudební festival p�veckých sbor�
Za ú�asti 4 d�tských a 5 dosp�lých sbor� z �R, ale i ze Švýcarska a N�mecka, pot�šil 
13. �íjna festival všechny milovníky sborového zp�vu. 
Oficiáln� vzniklo „Sdružení obcí Vrbenska“
Mimo�ádné zastupitelstvo 30. �íjna schválilo vznik tohoto svazku obcí i jeho stanovy. �leny 
jsou obce Karlovice, Karlova Studánka, Ludvíkov, Široká Niva a Vrbno pod Prad�dem. 
První krok pro p�evzetí m�stského gymnázia krajem
Zám�r p�evodu z�izovatelské funkce ke Gymnáziu a Sportovnímu gymnáziu (tak zní jeho 
krkolomný název v souladu s  legislativou) na Moravskoslezský kraj je významným 
krokem, který zastupitelstvo na svém jednání v �íjnu u�inilo.  
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PROSINEC 
Poprvé ud�lena Cena obce
Pedagogu Zde�ku Honsovi byla zastupitelstvem m�sta u p�íležitosti 80. narozenin 
za dlouholetou práci pro m�sto v oblasti kultury a školství ud�lena Cena obce. 
200 let textilního pr�myslu ve Vrbn�
Historii nejen firmy Odetka a.s. zpracoval její dlouholetý zam�stnanec Gerhard Chrobok. 
Jeho práce byla zve�ejn�na v 11 pokra�ováních ve Zpravodaji 11/2000 – 3/2001, 5/2001 – 
10/2001, 12/2001 a poslední 12. pokra�ování je p�ipraveno pro Zpravodaj 1/2002. 
Zdevastovaný majetek m�sta se vrací zp�t
Darovací smlouvou získalo m�sto definitivn� zp�t objekty �p. 123 a 124 na nám. Sv. Michala. 
Prodány byly na po�átku 90. let a za získané finance byla v roce 1992 dokon�ena tak pot�ebná 
generální oprava školní budovy na nám. Sv. Michala 12, která se vlekla od po�átku 80. let. 
Zám�r na jejich využití již m�sto má (M�stská knihovna a Muzeum), je však otázka, 
jak dalece to jejich technický stav dovolí. 

1.1.  Sv�t 2001 

Mezinárodním rokem dobrovolník� byl vyhlášen rok 2001 na po�est tisíc� muž� a žen, 
specialist� r�zných obor�, kte�í v rámci rozvojového programu OSN dobrovoln� pomáhají 
ve 140 zemích sv�ta. 

LEDEN 
George Bush ml. prezidentem USA  
20. ledna složil slib nový prezident Spojených stát� amerických George Bush mladší. Byl 
to okamžik, kdy se završily nejdramati�t�jší, nejdelší a nejdražší volby v americké historii. 
Bush porazil svého demokratického soka Alberta Gorea až po rozhodnutí Nejvyššího soudu – 
nep�epo�ítávat sporné hlasy.  
Trest teroristovi
Libyjec Abdal Midžrahrí byl odsouzen na doživotí za teroristický útok na letadlo PanAm 
nad skotským Lockerbie v prosinci 1988. Zahynulo tehdy 270 lidí.  
Úplné zatm�ní M�síce 
9. ledna nastalo od 20:50 hod. na celé Zemi úplné zatm�ní M�síce, které vzhledem 
k p�íznivému po�así mohl sledovat tém�� každý.  
Nejv�tší zem�t�esení
26. ledna postihlo severozápadní Indii a východní Pákistán nejv�tší zem�t�esení. Ot�esy o síle 
až 7,90 Richterovy stupnice trvaly zhruba 45 vte�in a zahubily desítky tisíc lidí.  

ÚNOR 
BSE
Celá Evropa bojuje proti této záke�né nemoci. Jen v Anglii zem�elo nejmén� 90 lidí na tzv. 
novou variantu Creutzfeld-Jakobovy nemoci, která m�že souviset s požitím infikovaného 
masa.  
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Afghánistán
Podle OSN je Afghánistán po dvaadvaceti letech války a dvou letech extrémního sucha 
na pokraji katastrofy. Existuje reálné nebezpe�í hladomoru. 

B�EZEN 
Taliban
V Afghánistánu �ádí hnutí Taliban. Poté, co zni�il veškeré buddhistické památky, rozst�ílel 
tanky a kulomety unikátní ob�í sochy Buddhy. Sochy pocházely z 5. století, byly vytesány 
do skály a m��ily celých 55 metr�. Byly sv�tov� cen�ným kulturním d�dictvím. 
Slobodan Miloševi�
Na konci b�ezna byl zat�en bývalý jugoslávský prezident Miloševi� a byl vydán soudnímu 
tribunálu v Haagu, kde byl v listopadu obvin�n z genocidy. 
Nejv�tší ropná plošina
20. b�ezna se potopila nejv�tší ropná plošina na sv�t�. P�t dní p�ed potopením vypukl požár, 
p�i kterém zahynulo deset lidí. Plošina stála u brazilských b�eh� Atlantiku a mohla 
v zásobnících a potrubí pojmout až p�l milionu litr� ropy. 

DUBEN 
Havárie špionážního letadla
Po kolizi s �ínskou stíha�kou, p�i které její pilot zahynul, musel v �ín� nouzov� p�istát 
americký špionážní letoun. O deset dní pozd�ji se USA �ín� omluvily a posádka byla 
propušt�na. Letadlo si �ína ponechala s tím, že má právo na zevrubnou prohlídku. 
Nizozemci povolili eutanazii
Nizozemský parlament schválil zákon o eutanazii. Nizozemsko se tak stalo první zemí, 
kde m�že léka� za ur�itých podmínek beztrestn� ukon�it život nevylé�iteln� nemocného 
a trpícího pacienta. V �íjnu pak za�alo projednávání tohoto zákona v Belgii. 

KV�TEN 
Amerika není v komisi
Poprvé od roku 1947 nebudou Spojené státy zastoupeny v Komisi OSN pro lidská práva. 
Volby v Itálii
V parlamentních volbách zvít�zil s p�evahou Silvio Berlusconi, „televizní magnát se špatnou 
pov�stí“. Jeho koali�ními partnery bude xenofobní Liga severu a ultrapravicová Národní 
aliance. 
Pta�í ch�ipka
V Hongkongu bylo utraceno 1,2 milionu ku�at v rámci prevence ch�ipkové epidemie. 

�ERVEN 
Atentátník popraven
Timothy McVeigh, pachatel atentátu v Oklahoma City, p�i kterém v roce 1995 p�išlo o život 
168 lidí, dostal smrtící injekci. 
Taliban
Taliban zakázal �ídit ženám v Afghánistanu motorová vozidla, �ídit nesm�jí ani humanitární 
pracovnice. Pod trestem vyhošt�ní nebo v�zení zakázal cizinc�m na území Afganistanu 
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pít alkohol, jíst vep�ové maso, poslouchat hlasitou hudbu a „nepat�i�n�“ se stýkat s opa�ným  
pohlavím. 
N�mecko a jaderná energie
N�mecko se jako první vysp�lá zem� rozhodlo vzdát jaderné energie. Nové elektrárny 
už nebudou budovány, stávající do roku 2021 doslouží. 

�ERVENEC 
Setkání G8
V Janov� se konal summit sedmi nejvysp�lejších zemí sv�ta a Ruska. Provázely ho dosud 
nejnásiln�jší a nejni�iv�jší protesty, p�i nichž policie zast�elila �lov�ka. 
Olympiáda v Pekingu
Mezinárodní olympijský výbor sv��il po�ádání olympijských her v roce 2008 Pekingu. 
Jacques Rogge
Belgický léka�, specializací chirurg, se stal teprve osmým mužem v �ele Mezinárodního 
olympijského výboru za 107 let jeho existence. Je znám svým nekompromisním postojem 
k dopingu, korupci a násilí. 

SRPEN 
Op�t Taliban
Taliban uv�znil 24 pracovník� mezinárodní humanitární organizace a obvinil je ze ší�ení 
k�es�anství. D�kazem byly bible, které u sebe pracovníci m�li. Všem hrozil až trest smrti. 
Taliban dále zakázal užívání internetu. Jediný, kdo jej m�že v Afganistanu používat, je ú�ad 
nejvyššího muže Talibanu, Muhamada Umara. 
Další rozsudek v Haagu
Mezinárodní soudní tribunál v Haagu odsoudil bosenského generála Radovana Krsti�e 
ke 46 let�m v�zení za masakr ve Srebrenici v roce 1995. 
Rekordní výška letu
Bezpilotní letoun Hélios, pohán�ný slune�ní energií, dosáhl nad Havají výškového rekordu 
28 950 metr�. Letoun vyvinula NASA a je s ním po�ítáno pro budoucí pr�zkum Marsu.  

ZÁ�I 
Teror v USA 11.9.
„Úterý 11. zá�í za�alo jako krásný den a skon�ilo v bázni a ochromení smutným soumrakem, 
který se stal prvním ve�erem války s terorismem. P�ed devátou ráno onoho dne Ameri�ané 
mohli v televizi sledovat, jak ho�í první z dvoj�at Sv�tového obchodního centra. Mnozí 
si mysleli, že do n�j narazil nepozorný pilot malého letadla. Ale pak p�ilet�lo druhé letadlo, 
aby narazilo do druhé v�že, a lidé u televizí vid�li jiné lidi, jak ská�ou z výšky na zem. T�etí 
letadlo narazilo do Pentagonu, �tvrté se z�ítilo, když se unesení hrdinn� postavili únosc�m. 
New York a Washington vypadaly jako ve stavu obležení. Na k�ižovatkách stály armádní vozy 
a muži v maská�ích. Jinde se �adili tiše a spo�ádan� dárci krve. Amerika byla tichá, on�m�lá. 
Po ot�esu jí zm�kla kolena, ale zem� hodinu po hodin� sílila. Pak se dozv�d�la, 
a s ní i ot�esený sv�t, že je sv�dkem �inu zaslepenc�, kte�í nenávist maskují islámem. Šok 
se zm�nil v hn�v, slabost v rozhodnost. Tak onoho rána odstartovalo mnoho d�j�, které 
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zm�nily lidské osudy, chápání a cenu v�cí a které vyvrcholily válkou v Afganistanu. Ale to už 
nastal jiný sv�t.“ (citace z Magazínu Dnes, 27.12. 2001) 
První stopy nazna�ovaly, že za útokem je islámský terorista Usáma bin Ládin. Pákistán 
zažádal Taliban o vydání bin Ládina, ten odmítl a vyhlásil USA džihád  (vatou válku). 
George Bush nazna�il nevyhnutelnost vále�ného konfliktu, pokud nebude bin Ládin vydán. 
Ve stínu této události se jiné jeví jako zbyte�né a nicotné. Dá se �íct, že se d�jiny nejen USA, 
ale celého sv�ta, dají rozd�lit na dv� období, p�ed 11. zá�í a po 11. zá�í 2001. 

�ÍJEN 
Za�al útok na Afghánistán
USA a Velká Británie letecky zaúto�ily na teroristická centra v Afganistanu, 
do bombardovaného Afghánistánu shazují USA potravinové balí�ky. Humanitární pracovníci 
souzení za k�es�anství byli osvobozeni. 
Ukrajinci sest�elili letadlo
Raketa ukrajinské armády b�hem cvi�ení nad �erným mo�em omylem sest�elila ruské 
dopravní letadlo. Zahynulo 77 lidí. 
Ponorka Kursk
Ze dna Baarentsova mo�e byl vyzvednut vrak jaderné ponorky Kursk, která se potopila 
po výbuchu torpéda v roce 2000. Celá posádka p�itom zahynula. 
Antrax
Na Florid� zem�el první �lov�k nakažený antraxem. Dopisy s antraxem došly postupn�
n�kolika americkým médiím a Senátu. Vypukla fobie z antraxu, a to po celém sv�t�. V USA 
do konce �íjna zem�eli �ty�i lidé. 
Mráz zabíjí
V Rusku od za�átku �íjna zem�elo umrznutím již 30 lidí. 

LISTOPAD 
Válka v Afghánistánu
USA a vojska opozi�ní Severní aliance obsadily hlavní m�sto Kábul. Bin Ládin se p�iznal 
k útok�m na USA, ale pop�el spojení s antraxem. Zárove� tvrdí, že disponuje jadernými 
a chemickými zbran�mi. Špan�lský noviná� objevil na dobyté teroristické základn� ampule 
s ruským názvem sarin. 
Ob�ti z 11. zá�í
Podle zp�esn�ných údaj� zahynulo p�i útocích 11. zá�í v USA necelých 3000 lidí, to je zhruba 
polovina d�ív�jších odhad�. 
Spadlo další letadlo
Na vilovou �tvr� New Yorku se z�ítilo dopravní letadlo Airbus 500. Zahynulo 261 lidí. 
Olympijský ohe�
V �ecké Olympii byl zapálen olympijský ohe� pro zimní olympiádu v Salt Lake City. 

PROSINEC 
Afghánistán
Po složitých vyjednáváních vznikla nedaleko Bonnu prozatímní afghánská vláda, fungovat 
za�ala 22. prosince. Poslední bašta Talibanu, Kandahár, padla. Americké jednotky podnikly 
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útok na jeskynní komplex Tóra Bóra na východ� zem�, kde se m�l ukrývat Bin Ládin. Akce 
nebyla úsp�šná. Bin Ládin je stále na svobod�. 
Izrael
25 lidí zahynulo p�i sebevražedných útocích Palestinc�. Izrael odvetou bombardoval centra 
palestinských radikál�. 
USA vypov�d�ly smlouvu s Ruskem
USA vypov�d�ly smlouvu o omezené protiraketové obran�. Poprvé ve svých d�jinách 
tak odstoupily od odzbrojovací smlouvy. 

MEDICÍNA  A  V�DA 
Nejenom terorismus, politika a nenávist byly to hlavní v roce 2001. I v�dci dokázali, že tento 
rok byl ve výzkumu úsp�šný a prosp�šný pro lidstvo. 
P�íkladem je výzkum �eského chemika Antonína Holého, který se zasloužil o vznik nového 
léku proti viru HIV, Viread. Tento chemik vzáp�tí obdržel Cenu René Descarta, považovanou 
za nejprestižn�jší v�decké ocen�ní Evropy. 
Ameri�tí léka�i v �ervenci provedli transplantaci um�lého srdce Abiocor. Srdce z plastu 
a titanu nepot�ebuje trvalé p�ipojení na vn�jší zdroj energie. Pohání ho vlastní baterie 
na opasku. Pacient, který p�ed operací prod�lal n�kolik infarkt� a byl diabetik, žil s um�lým 
srdcem do �íjna. 
V USA se narodila první klonovaná opi�ka, o pár dn� pozd�ji Británie povolila pokusy 
s klonováním lidských embryí. Kongres USA po�átkem srpna zakázal jakékoli klonování. 
Znovu se posuzují jeho p�ínosy a rizika.  

1.2.  �R 2001 

LEDEN 
Trest pro tunelá�e
P�t až deset let v�zení dostali �ty�i p�edstavitelé CS Fond�, kte�í z nich po druhé vln�
kupónové privatizace vytunelovali skoro jednu a �tvrt miliardy korun.  
Zadrženi na Kub�
Poslanec Ivan Pilip a jeho p�ítel Jan Bubeník, kte�í p�icestovali jako turisté na Kubu a zde 
se sešli s místními disidenty, kterým p�edali peníze, byli zat�eni a uv�zn�ni.  
Dakar
Karel Loprais vyhrál již pošesté nejdelší automobilovou sout�ž sv�ta Rallye Pa�íž - Dakar. 

ÚNOR 
V�zni z Kuby doma
Petr Pithart, p�edseda senátu, velkou m�rou p�isp�l k propušt�ní Ivana Pilipa a Jana Bubeníka 
z kubánského v�zení. 
Dálnice p�es chrán�nou krajinnou oblast
Ministr životního prost�edí Kužvart ud�lil výjimku ze zákona, a tím povolil stavbu dálnice 
p�es Chrán�nou krajinnou oblast �eské st�edoho�í. 
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Velký t�esk
Tak nazval sv�j plán ministr pr�myslu Miroslav Grégr, podle kterého by stát m�l pomoci 
zadluženým podnik�m �ástkou více jak �tvrt miliardy korun. Plán sklidil kritiku a pozd�ji 
se zjistilo, že by stát takové finan�ní prost�edky nesehnal. 
S�ítání obyvatel
P�lnoc z 28.2. na 1.3. V tomto okamžiku došlo v republice ke s�ítání lidu, dom� a byt�. 
S�ítání bylo provázeno mnohými diskusemi o mí�e indiskrétnosti zvolených otázek. 
Nejd�ležit�jší výsledek byl zve�ejn�n v �ervenci: k datu s�ítání nás bylo 10.292.933. 

B�EZEN 
První žena v �ele Akademie
Poprvé v historii stojí v �ele Akademie v�d žena - Helena Illnerová. Zabývá se výzkumem 
v oblasti p�írodních v�d, v biologii a fyziologii. 

DUBEN 
Festival spisovatel� v Praze
V dubnu se konal v Praze festival spisovatel�. Zú�astnily se ho literární hv�zdy jako Salman 
Rushdie, Gora Vital, Patrik McCabe a jiní.  
Temelín - dohoda i protesty
Temelínská elektrárna se stala v roce 2001 velkým problémem ve vztahu mezi �R 
a Rakouskem. Po vzájemné dohod� premiéra Zemana a rakouského kanclé�e Schüssela, 
že �esko vy�eší 7 bezpe�nostních a 21 otázek ekologických, se situace zlepšila a Rakousko 
na oplátku slíbilo ukon�it bojkot vstupu �R do Evropské unie. Temelín byl st�edem zájmu 
po celý rok nejen kv�li protest�m odp�rc� elektrárny, kte�í pravideln� po�ádali akce 
na hranicích mezi ob�ma zem�mi, �i zapojení amerického právníka Eda Fagana do spor�
kolem elektrárny. Tento právník se postavil na stranu odp�rc� Temelína a p�edsevzal 
si ukon�ení provozu elektrárny. Byla to pouze proklamace. Více než tento právník p�sobily 
�EZu starosti technické potíže p�i rozjezdu Temelína. Kv�li opakovaným potížím 
byl za�átkem kv�tna odstaven na dva m�síce první blok. 

KV�TEN 
Anthon Malot
Šedesát p�t let poté, co v Terezín� jako nacistický dozorce páchal brutální zlo�iny, 
byl v kv�tnu odsouzen mnichovským soudem na doživotí. 
Zeman odchází
V�tšina parlamentních stran pocítila v tomto roce zm�nu na postu p�edsedy. V �SSD nahradil 
odstupujícího Miloše Zemana Vladimír Špidla. KDU-�SL �ekala zm�na o m�síc pozd�ji, 
dosavadního p�edsedu Jana Kasala vyst�ídal Cyril Svoboda, poslední stranou byla US, kde 
se novým p�edsedou stala Hana Marvanová. Jediným sou�asným p�edsedou, který stranu 
povede i v roce 2002, je  Václav Klaus z ODS. 
�eský hokej
�eští hokejisté získali 13. kv�tna pot�etí za sebou a v historii podesáté titul Mistr� sv�ta. 
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�ERVEN 
KB prodána
Vláda rozhodla o prodeji Komer�ní banky francouzské Societé Generále za 40 miliard korun. 
Felicie kon�í
Mladoboleslavská automobilka p�estala vyráb�t Felicie. Šlo o nejoblíben�jší vozy své doby 
v �esku. Za sedm let se jich prodalo 1,4 milionu. 

�ERVENEC 
Britské kontroly na letišti v Ruzyni
B�hem roku se zvýšil po�et romských žadatel� z �R o azyl ve Velké Británii. To byl d�vod 
k zavedení kontrol britských ú�edník� na ruzy�ském letišti. Touto kontrolou musí projít každý 
cestující do Velké Británie, a to i p�esto, že ochránci lidských práv Rom� to posuzují jako 
diskriminaci. Po�et žadatel� o azyl vzrostl tak prudce, že Velká Británie za�ala uvažovat 
o vízové povinnosti pro ob�any �R. 
Telecom koupí Eurotel
�eský Telecom se rozhodl koupit za 60 miliard korun nejv�tšího �eského operátora Eurotel. 

SRPEN 
Škoda p�edstavila nový v�z
Superb, to je jméno nového vozu Škoda. Toto jméno již jeden v�z m�l, a to p�edvále�ný 
a povále�ný model této zna�ky. 
Velké bou�e
Republikou se p�ehnala vlna bou�í, p�i kterých padaly kroupy velikosti pingpongových 
mí�k�. 
�eští sportovci
Tomáš Dvo�ák získal t�etí titul mistra sv�ta v desetiboji za sebou a Jan Železný se stal pot�etí 
mistrem sv�ta v hodu ošt�pem. 

�ÍJEN 
Registrované partnerství nebude
Poslanecká sn�movna neschválila návrh zákona o registrovaném partnerství. Již pot�etí. 

LISTOPAD 
Dohoda o Temelínu
V Bruselu se rakouská a �eská vláda dohodly o Jaderné elektrárn� Temelín. Rakušané 
nebudou bránit �esku vstupu do EU, to za to provede další úpravy elektrárny. 

PROSINEC 
Unipetrol prodán
Vláda prodala �eské plynárenství a chemický holding Unipetrol za 145 miliard korun. 
Štrougal p�ed soudem
Bývalý p�edseda vlády �elil obvin�ní ze zneužití pravomoci, když v roce 1965 jako ministr 
vnitra údajn� zma�il trestní stíhání skupiny �len� StB za vraždu. 
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2. Obecní záležitosti 

2.1. Struktura orgán� státní správy a �innost volené samosprávy  

V souladu se zákonem o obcích je nejvyšším orgánem volené zastupitelstvo. V práci 
pokra�ovalo i v tomto roce všech 17 zastupitel�, zvolených za subjekty, které kandidovaly 
ve volbách 13.-14.11. 1998. 
Zastupitelstvo: 
Jind�ich Darmovzal (bezp. KS�M)  
Risto Gamovský (bezp. KS�M) 
Ivan Hába (bezp. �SSD)   
Hana Jank� (Sdružení nezávislých kandidát� I.) 
Ing.Zden�k Jarmar (Sdružení nezávislých kandidát� I.) 
Irena Jedináková (Sdružení nezávislých kandidát� II.) 
Rudolf Jurik (bezp. ODS) 
Pavel Kamenský (Sdružení nezávislých kandidát� II.) 
Stanislav Koruna (KS�M) 
Emil Kothánek (Sdružení nezávislých kandidát� II.) 
Ing.Helena Kudelová (bezp. �SSD) 
Dana Magdálková (bezp. �SSD) 
Cyril Malec (SPR-RS�) 
Karel Michalus (Sdružení nezávislých kandidát� I.) 
PaedDr. Michaela Skopalová (ODS) 
MUDr. Petr Svoboda (bezp. US-DEU) 
MVDr. Vojt�ch Zatloukal (KDU-�SL) 

Rada: 
V uvoln�ných funkcích pracovali tito zvolení zastupitelé: 
Starosta m�sta:                         Ing. Zden�k Jarmar 
Místostarostka m�sta:                 Ing. Helena Kudelová 

V neuvoln�ných funkcích pracovali tito zastupitelé: 
�lenové rady m�sta:                  Risto Gamovský, Ivan Hába, Pavel Kamenský 

Výbory zastupitelstva: 
Kontrolními orgány zastupitelstva jsou výbor finan�ní a výbor kontrolní. Jejich 
p�edsedové, stejn� jako jejich �lenové, pracují jako neuvoln�ní: 

P�edseda finan�ního výboru:    Dana Magdálková 
�lenové: PaedDr. Michaela Hradilová, MUDr. Petr Svoboda, Jana Bartošková,    
Marie Št�pánková 
P�edseda kontrolního výboru:   Karel Michalus 
�lenové: Jind�ich Darmovzal, Risto Gamovský, Cyril Malec, Dušan Wagner 
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Zastupitelstvo m�sta:

V roce 2001 se sešlo celkem 7x, z toho 3x se jednalo o mimo�ádné zasedání a projednalo 
tyto d�ležité body: 

14. února – 15. mimo�ádné ve�ejné zasedání 
Schválilo odkoupení obchodních podíl� spole�nosti RYVAK VPS s.r.o. Bruntál a podpis 
o p�evodu obchodního podílu. Schválilo zm�nu spole�enské smlouvy spole�nosti 
RYVAK  VPS s.r.o. na pot�eby spole�nosti Technické služby Vrbno s.r.o. a zplnomoc�uje 
starostu sepsáním notá�ského zápisu. Do orgán� této obchodní spole�nosti navrhlo 
do funkce jednatele Ing. Helenu Kudelovou, do funkce �len� dozor�í rady Ivana Hábu 
za RM�, Irenu Jediná�kovou za ZM�, Marii Šípovou za M�Ú, RNDr. Svatopluka Máje 
za ob�any a Zde�ku Ková�ovou za ob�any. 
Nesouhlasilo s ú�astí M�sta na výstavb� osmi bytových jednotek a ob�anské vybavenosti 
ve sdružení CENTRUM II. 
Souhlasilo s poskytnutím dotace 60 tisíc K� pro P�vecký sbor M�sta Vrbna  na vybavení 
�len� sboru u p�íležitosti 30. Výro�í založení. 

22. b�ezna – 16. ve�ejné zasedání 
Schválilo výsledek hospoda�ení m�sta v roce 2000 dle p�edložené zprávy a upravený 
rozpo�et m�sta pro rok 2001 v p�íjmech i vydáních jako vyrovnaný v celkové výši 
91.380 tisíc K�.  
Schválilo Jednací �ád zastupitelstva m�sta upravený podle zákona �. 128/2000 Sb., 
Jednací a organiza�ní �ád výbor� z�ízených zastupitelstvem a dotazník k reform� státní 
správy v p�edloženém rozsahu a jeho odeslání Ministerstvu vnitra. 
Schválilo pravidla pro prodej byt� a bytových dom� v majetku m�sta na období 
od 1.4.2001 do 31.12.2002 v�etn� seznamu dom�, které nebudou privatizovány 
do 31.12.2002. 
Schválilo kone�nou zprávu o pr�b�hu likvidace M�stského podniku služeb s.p. 
Zlatohorská 103 a M�stského bytového podniku s.p. Sv. �echa 359 a dále pronájem 
objektu bydlení �.p. 205 na ul. Jesenické v�etn� vedlejších staveb na pozemku p.�. 706 
a v�etn� tohoto pozemku spole�nosti Technické služby Vrbno s.r.o. 
Schválilo zám�r z�ídit v objektech �p. 123 a 124 na nám. Sv. Michala M�stskou knihovnu 
a Muzeum. 
Schválilo zm�nu z�izovací listiny Základní školy a Gymnázia a Sportovního gymnázia 
v souvislosti s jejich zm�nou na p�ísp�vkové organizace. 
Dále zastupitelstvo �ešilo majetkové záležitosti. Schválilo bezúplatné a úplatné p�evody 
pozemk� ze správy Pozemkového fondu �R na M�sto. Schválilo zám�r na prodej 
nemovitostí – pozemk� a objektu. Vyhlásilo zám�r na prodej objektu bydlení �.p. 421 
na Nádražní ul. Zrušilo prodej pozemku p.�. 182 v k.ú. Železná. 
Zvolilo �leny výboru finan�ního ve složení: PaedDr. Michaela Hradilová, MUDr. Petr 
Svoboda, Jana Bartošková, Marie Št�pánková a �leny výboru kontrolního ve složení: 
Jind�ich Darmovzal, Risto Gamovský, Cyril Malec, Dušan Wagner. 
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17. kv�tna - 17. mimo�ádné ve�ejné zasedání 
Schválilo rozpo�tové zm�ny v rámci schváleného rozpo�tu pro rok 2001 ve výši p�íjm�
a výdaj� 91.380 tisíc K�.  
Po delší diskuzi byly pro nedostate�nou p�ipravenost z programu jednání staženy body 
týkající se podpory kultury a sportu ze strany M�sta. Zastupitelstvo ustanovilo pracovní 
skupinu pro zpracování koncepce kultury, sportu a cestovního ruchu ve m�st� (složení 
M. Hradilová, H. Jank�, K. Michalus, I. Hába, C. Malec). Termín projednání 
jí zpracovaného materiálu je stanoven do 30.9.2001.
Uložilo projednat a �ešit návrhy z usnesení výbor� kontrolního a finan�ního ve v�ci 
správy byt� – vyú�tování p�edchozího roku, nakládání s prost�edky vybranými 
na nájemném v m�stských bytech. O zp�sobu �ešení bude zastupitelstvo informováno 
v �ervnu. Ustanovilo pracovní skupinu k úprav� a p�edložení návrh� zm�n jednacích �ád�
výbor� zastupitelstva (B. Sýkora, K. Michalus, D. Magdálková). 
Schválilo provoz koupališt� v areálu klubu Mír, jehož novým majitelem se stal 
pan Sideras, Technickými službami m�sta Vrbno v období letní sezony r. 2001. Uložilo 
p�ipravit rozpo�tovou zm�nu k jeho zajišt�ní. Tento zp�sob provozování byl odsouhlasen 
zkušebn�, po skon�ení sezony bude výsledek vyhodnocen a stanoven postup pro p�íští 
rok. Jako problém se jeví odstávka teplé vody z D�evokombinátu v dob� letních prázdnin 
a spolu s tím navrhovaná cena vstupného 30,- K�. 

26. �ervna - 18. ve�ejné zasedání 
Schválilo rozpo�tové zm�ny k 31.5.2001, dle kterých se rozpo�et upravuje v oblasti 
p�íjm� i výdaj� na hodnotu 98.687 tis. K�. 
Ukládá do�ešit podíl odpov�dnosti dodavatele, projektanta, stavebního dozoru a investora 
na stavb� bytových jednotek Železná 68 a z  výsledku vyvodit záv�ry k hrazení 
vynaložených vícenáklad�. 
Schválilo Obecn� závaznou vyhlášku �. 31 o koeficientu r�stu nájemného z bytu, 
vyjad�ující míru inflace cen stavebních prací v p�edchozím roce s tím, že koeficient  
je stanoven na 1,04 pro období od 1.7. do 31.12.2001.  
Schválilo nové jednací �ády Zastupitelstva m�sta a výbor� Zastupitelstva a zrušilo �ády 
p�vodní, pravidla pro rozú�tování náklad� spojených s užíváním m�stských byt�
a zvýšení tvorby sociálního fondu M�Ú z p�vodních 2% na 3,4%. 
Schválilo uzav�ení Smlouvy o podmínkách prodeje 7.700 ks akcií spole�nosti �eská 
spo�itelna a.s. p�i zaplacení minimální ceny ve výši 122,- K� za 1 akcii a deleguje 
na Sdružení m�st a obcí (akcioná�� �eské spo�itelny) právo zastupování m�sta Vrbna 
na valné hromad�. Sou�asn� pov��ilo radu m�sta kontrolou této transakce a podáním 
informace Zastupitelstvu o termínu prodeje. Výt�žek z prodeje ukládá uložit na rezervní 
fond m�sta pro zapojení do rozpo�tu r. 2002. 
Dále zastupitelstvo vyhlásilo zám�r na prodej pozemk� p.�. 232 v k.ú. Železná, 1003 
v k.ú. Mnichov, 261 v k.ú. Vrbno a nevyhlásilo zám�r na prodej pozemk� p.�.1154, 1137 
v k.ú. Vrbno a 738 v k.ú. Mnichov. 
Souhlasilo v souladu s „Pravidly pro prodej byt� a bytových dom�…“ s poskytnutím 
bonusu 20% z �isté kupní ceny za provedení oprav na konstruk�ních prvcích bytových 
dom� Nové doby 415, Sadová 409, 410 a 411 a Nádražní 421.  
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V majetkových záležitostech schválilo prodej bytových jednotek, v�etn� podílu 
na pozemku v objektu bydlení �p. 421 na pozemku p.�. 1172/1 a tento pozemek 
v k.ú. Vrbno. Podpisy kupních smluv a úhrady z�statku smluvních cen nejpozd�ji 
do 30.11.2001, v p�ípad� nedodržení termínu se prodej ruší. Prodej objektu bydlení 
�p. 118 na pozemku p.�. 1323/1 a vedlejší zd�ná stavba na pozemku p.�. 1323/1, 
pozemky p.�. 1323/1, 1326/1, 1326/2 v k.ú. Vrbno. Podpis kupní smlouvy a úhrada 
z�statku smluvní ceny do 31.10.2001, jinak se prodej ruší. Prodej pozemku p.�. 1242/14 
v k.ú. Vrbno za ú�elem výstavby okrasné op�rné zídky a darování pozemku p.�. 406 
v k.ú. Karlovice pod bývalým rekrea�ním objektem �.p. 81 zdevastovaným povodní 
v r. 1997 (pozemek v sou�asné dob� znehodnocen a neudržován) obci Karlovice. 
Nesouhlasilo s prodejem objektu bydlení Palackého �.p. 198 (10 bytových jednotek) 
jednomu žadateli. Uložilo p�ipravit objekt k prodeji všem uživatel�m. 
Souhlasilo se stažením bodu jednání o prominutí pohledávky TJ Sokol a s jeho za�azením 
na p�íští jednání.  
Schválilo dodatek Z�izovací listiny Základní školy Vrbno m�nící rozsah vedlejší �innosti. 
Souhlasilo s realizací zateplení obvodových zdí dom� Krejšího 487 a 488 za nabídkovou 
cenu firmou Czasch, která provádí nadstavbu 16 b.j. a se zahrnutím této akce do rozpo�tu  
r. 2002. 

13. zá�í – 19. ve�ejné zasedání 
Vzalo na v�domí kontrolu pln�ní usnesení ZM�, návrh rozpo�tu m�sta pro rok 2002 
p�edložený radou m�sta k p�ipomínkování a díl�í zprávu ustavené pracovní komise ZM�
ke koncepci sportu, kultury a cestovního ruchu ve m�st�. 
Schválilo k 1.1.2002 Obecn� závaznou vyhlášku o místních poplatcích a zrušilo vyhlášku 
�. 9 o místních poplatcích z 21.6.1994 a vyhlášku �. 25 o poplatcích za provozovaný 
hrací p�ístroj k 31.12.2001. 
Uložilo RM� p�ipravit rozpo�tové zm�ny rozpo�tu 2001 a finan�nímu výboru posoudit 
tyto rozpo�tové zm�ny a p�ipravit stanovisko k návrhu rozpo�tu na rok 2002. 
Schválilo používání referentského vozidla M�Ú na pracovní cesty starosty 
a místostarosty. 
Dále schválilo prodeje nemovitostí: pozemky p.�. 30/2 a 175/1 v k.ú. Železná, p.�. 1119/2 
a 261 v k.ú. Vrbno, 370/2 a 1220/2 v k.ú. Mnichov. Prodej 12 bytových jednotek v�etn�
podílu na pozemku, a to v objektu bydlení �p. 142 na pozemku p.�. 245 v k.ú. Železná  - 
podpis kupní smlouvy a úhrada kupní ceny nejpozd�ji do 12.12.2001 (v p�ípad�
nedodržení se prodej ruší). Nesouhlasilo s návrhem prodeje bytových jednotek objektu 
bydlení �.p. 122 na Sadové ulici.  
Schválilo p�ísp�vek Euroregionu Prad�d 3,- K� /ob�an. Navrhlo p�ísedící okresního 
soudu v Bruntále. Ji�í Jaroš, Ing. Jaroslav Mader, Vladimír Chlebec a Miloslav Vá�a. 
Schválilo zm�ny rozpo�tu 2001 v rámci schválených p�íjm� a výdaj�, p�esunem výdaj�
na nov� za�azené stavby: 250 tisíc oprava MK, Husova, 70 tisíc oprava chodníku 
ul. Chel�ického, 80 tisíc p�eložení plynovodu v Mnichov�. 
Doporu�ilo za�lenit do výdajové �ásti rozpo�tu na rok 2002 finan�ní p�ísp�vek na opravu 
statiky kostela Sv. Michala dle žádosti 	ímskokatolické farnosti Vrbno. 
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Schválilo ud�lování �estného ob�anství obce a cen obce ob�an�m za významnou �innost 
ve prosp�ch M�sta a uložilo rad� m�sta vypracovat kritéria a p�edložit je ke schválení 
ZM�. 
Dále uložilo rad� p�ipravit možnosti a podmínky p�evodu t�lovýchovných za�ízení 
TJ Sokol (sokolovna a h�išt�) do majetku m�sta. 
Po živé diskuzi, bez p�ijatého usnesení, projednalo prominutí pohledávky TJ Sokol v��i 
m�stu ve výši 125 tisíc K� (p�j�ka na rekonstrukci trávníku). 

30. �íjna - 20. mimo�ádné ve�ejné zasedání 
Schválilo úpravu ceny vodného a sto�ného od 1.2.2002 pro všechny odb�ratele: vodné 
12,50 K�/m3, sto�né 12,00 K�/m3.  
Schválilo rozpo�tové zm�ny k 30.9.2001 v rámci schválených p�íjm� a výdaj� v celkové 
výši 98.687 tisíc K�. Dále zp�sob vedení a tvorbu odpis� ZŠ Vrbno p.P. a G a SG 
Vrbno p.P., jejich p�evedení do IF a následné použití na opravy a údržbu. Op�t byla 
�ešena Železná �p. 68 – zamítnut návrh na pod�ezání stavby za ú�elem odstran�ní 
vzlínající vlhkosti, s radikálním �ešením po�kat do jara. 
Prodej nemovitosti, v�etn� z�ízeného v�cného b�emene, objekt bydlení �p. 297 
na ul. Sadová na pozemku p.�. 1148/1 v�etn� tohoto pozemku a pozemku p.�. 1154 v k.ú. 
Vrbno za smluvní cenu v souladu s „Pravidly…“. Podmínkou prodeje je úhrada kupní 
ceny do 19.12.2001, jinak se prodej ruší. 
Schválilo Obecn� závaznou vyhlášku �. 33 „O ud�lování �estného ob�anství m�sta Vrbno 
p.P.“ a OZV �. 34 „O ud�lování ceny m�sta Vrbno p.P.“ za významné zásluhy o m�sto 
Vrbno p.P. Schválilo smlouvu svazku obcí s názvem „Sdružení obcí Vrbenska“, v�etn�
stanov.  
Schválilo zám�r p�evodu z�izovatelské funkce ke Gymnáziu a Sportovnímu gymnáziu 
na Moravskoslezský kraj a zám�r bezúplatného p�evodu jím užívaných nemovitostí. 
Podpo�ilo snahy o zachování lyžování v oblasti Ov�árny a p�ipojilo se ke zn�ní petice. 
Sou�asn� pov��ilo starostu odesláním dopisu na Ministerstvo životního prost�edí 
a Parlamentu �R. 

 13. prosince – 21. ve�ejné zasedání 
Vydalo OZV �. 35 „O nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním 
a demoli�ním ve m�st� Vrbno p.P. a jeho místních �ástech Bílý Potok, Železná, Mnichov 
a Vidly“ a OZV �. 36 „O místním poplatku za provoz systému shromaž
ování, sb�ru, 
p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad� ve m�st� Vrbno p.P.“ 
a ruší vyhlášku �. 20 o odpadech. 
Schválilo prodeje pozemk� p.�. 1284/1,2,3,4, v k.ú. Vrbno, p.�. 63/21, 367 a 364 
v k.ú. Mnichov. Schválilo prodej bytových jednotek v�etn� podílu na pozemku v objektu 
bydlení �p. 198 na pozemku p.�. 270 na ul. Palackého, v objektu bydlení �p. 250 
na pozemku p.�. 1011 na ul. Husova, v objektu bydlení �p. 155 na pozemku p.�. 247 
v Železné, v objektu bydlení �p. 122 na pozemku p.�. 1325/1 na ul. Sadová. Dále 
schválilo prodej objektu bydlení �p. 140 na pozemku p.�. 911 na ul. Kope�ná, objektu 
bydlení �p. 320 na pozemku p.�. 515 na ul. Školní a objektu bydlení �p. 459 na pozemku 
p.�. 1061/1 na ul. Sv. �echa (tento objekt byl vydražen v dražb� za nejvyšší nabídku). 
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Neschválilo prodej objektu bydlení �p. 335 na pozemku p.�. 1119/1 v�etn� vedlejší 
stavby na ul. Husova.  
Vyhlásilo zám�r na prodej pozemk� p.�. 411, 720, 1206/2 v k.ú. Vrbno, 108/1, 738, 822, 
954, 1128 a 1213/4 v k.ú. Mnichov, p.�. 144, 145, 112 a 113 v k.ú. Vrbno.  A zám�r 
na prodej objektu bydlení v�etn� pozemku �p. 151, Nádražní ul. – ubytovna Tenis – 
na pozemku p.�. 904/1. Nesouhlasilo s vyhlášením zám�ru na pozemek p.�. 437, 1200 
a 1242/1 v k.ú. Vrbno.  
Zrušilo zám�r na prodej pozemku p.�. 972 v k.ú. Vrbno ve prosp�ch spole�nosti Plus-
Diskount a vyhlásilo zám�r na prodej pozemku p.�. 972 a 967/1 v k.ú. Vrbno za ú�elem 
výstavby ob�anské vybavenosti. 
Schválilo rozpo�tovou zm�nu rozpo�tu m�sta k 30.11.2001 jako vyrovnaného na stran�
p�íjm� i výdaj� v �ástce 108.124 tisíc K�. Pro rok 2002 schválilo rozpo�et m�sta ve výši 
75.031 tisíc K�. 
S ú�inností od 1.ledna 2002 zrušilo jako organiza�ní složky m�sta a z�ídilo jako 
p�ísp�vkovou organizaci tyto školy: Mate�ská škola Vrbno pod Prad�dem, Jesenická 448 
a Mate�ská škola Vrbno pod Prad�dem, Ve Svahu 578 a schválilo jejich z�izovací listiny. 
Souhlasilo s p�evedením zametacího stroje Reform Multi 970 do základního kapitálu 
spole�nosti Technické služby s.r.o. 
V dalších bodech prominulo pohledávku Domova d�chodc� za m�stem Vrbno p.P. 
ve výši 221.275 tisíc K�. Uložilo rad� m�sta uzav�ít smlouvu o spolupráci a partnerství 
mezi m�sty Glogowek a Vrbno p.P. 
Ud�lilo Cenu obce panu Zde�ku Honsovi za dlouholetou práci pro m�sto v oblasti 
kultury, školství a propagace u p�íležitosti 80. narozenin. 
Vzalo na v�domí nabídku LPH s.r.o. k odkoupení objektu bydlení �p. 360 ul. Školní 
a �.p. 129 a 130 na nám. Sv. Michala a uložilo rad� touto nabídkou se zabývat. V záv�ru 
zastupitelstvo schválilo rozpo�tový výhled M�sta na roky 2002 – 2005. V pr�b�hu 
diskuze se op�t �ešila situace byt� v objektu bydlení Železná �p. 68.  

Rada m�sta:

Projednávala na svých jednáních záležitosti, které jsou v její kompetenci v souladu 
s platnou legislativou nebo které jí byly sv��eny zastupitelstvem m�sta. Jednání rady 
m�sta jsou ze zákona neve�ejná, informace o výstupech z jednání byly pravideln�
zve�ej�ovány ve ZPRAVODAJI Sdružení obcí Vrbenska. V jednotlivých m�sících se rada 
scházela zpravidla dvakrát. 

V lednu rada mimo jiné se zástupcem v.o.s AQUAStop Bruntál projednávala 
problematiku likvidace splaškových vod ve m�st� i v jeho místních �ástech. Zam��ila 
se zejména na problematiku rozší�ení kanalizace do Mnichova a Železné a provedení 
nezbytné rekonstrukce vrbenské �istírny odpadních vod.  

V únoru se rada zabývala nezbytnými kroky k zahájení �innosti Technických 
služeb jako obchodní spole�nosti v pr�b�hu roku 2001. Schválila uzav�ení smlouvy 
o dílo s firmou KONEKO s.r.o. Ostrava na zpracování dokumentace pro akci 
„Rekonstrukce �OV Vrbno“, protože akci již nelze z d�vodu hrozby pokut za kvalitu 
vypoušt�né vody dále odkládat.  Rozhodla o p�íprav� výstavby autobusové �ekárny 
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ve Vidlích na zastávce pod Penzionem Smr�ina. Na provád�ní lesnických �inností 
v m�stských lesích byla pro rok 2001 uzav�ena smlouva s Prad�dským lesním závodem 
a.s. Rada se zabývala rovn�ž kontrolou vymáhání neuhrazeného nájemného z m�stských 
byt� a zvažováním ú�elnosti vkládaných finan�ních prost�edk� do jejich oprav a údržby. 

V b�eznu projednávala rada materiál týkající se druhého postupového kroku 
v modelaci správních obvod� pov��ených obcí III. stupn�. Rada trvá na vytvo�ení 
správního obvodu Vrbno pod Prad�dem jako pov��ené obce III., p�estože po�et obyvatel 
správního obvodu nedosahuje 15 tis., jak je stanoveno. Rada vyslovila souhlas 
s uplatn�ním žádosti na MMR �R o poskytnutí dotace na opravy vad panelových dom�m 
prozatím jednoho domu na ul. Nové doby. Souhlasila i s uzav�ením smlouvy o dílo 
na akci „Kanalizace Riegrova – Jesenická“, s pracemi bude zapo�ato hned zjara. S firmou 
Gastro-Hubert s.r.o. byla uzav�ena smlouva ve v�ci poskytování služeb na využívání 
sociálního za�ízení v hotelu Morava ve�ejností. Projednala zprávu o �innosti knihovny 
a ocenila všestrannou práci knihovnic ve stávajících stísn�ných prostorách. 

V dubnu vzala rada na v�domí zprávu o �innosti spole�nosti Teplo s.r.o. za rok 
2000. Konstatovala, že veškerá p�ijatá opat�ení v pr�b�hu roku 2000 vedla ke zvýšení 
efektivity p�i výrob� tepla a cena 291,- K�/GJ je nižší než v jiných srovnatelných 
tepelných zdrojích. Velká pozornost byla v�nována vytvá�ení optimální tepelné pohody 
v bytech p�i respektování požadavku na hospodárnost provozu. Rada jmenovala 
grantovou komisi, která posoudila p�edložené žádosti o p�ísp�vky z tohoto programu 
pro rok 2001. Z 31 p�edložených žádostí jsou 2/3 orientovány na sport. Celkov�
požadované prost�edky p�evyšovaly 380 tisíc K� a grantové prost�edky m�sta �inily 
80 tisíc K�. Požadavky tedy nemohly být ani zdaleka uspokojeny. Z d�vodu ší�ení 
znepokojujících zpráv o zastavení prací na korytech �eky Opavy bylo kontaktováno 
s dotazem Povodí Odry. Výsledkem bylo oznámení Povodí Odry dodavatel�m, 
aby na 3 rozestav�ných úsecích ve Vrbn� pokra�ovali.  

V kv�tnu se rada zabývala �ešením reklamací závad podlah v p�dních vestavbách 
v domech Ve Svahu. 	ešila i stížnosti a reklamace na vyú�tování služeb spojených 
s bydlením za rok 2000. Rozhodla o dovybavení prostoru kolem chodníku podél �erné  
Opavy do Mnichova lavi�kami, a tak zp�íjemn�ní procházky kolem �eky. Odsouhlasila 
návrh zve�ej�ovat usnesení Zastupitelstva nejen na ú�ední desce, ale i v elektronické 
podob� v po�íta�ové prezentaci m�sta za oknem informa�ního st�ediska v kiosku u pošty. 
Navíc zde budou zve�ej�ovány zápisy z jednání rady. 

V �ervnu se rada podrobn� zabývala problematikou zne�iš�ování ve�ejného 
prostranství psy a s ohledem na možné alternativy uložila Technickým službám v�novat 
zvýšenou pozornost úklidy a úseku životního prost�edí a majetkoprávnímu odboru 
p�ipravit technická a osv�tová opat�ení ke zlepšení situace. Odsouhlasila postavení 
zábradlí v délce 40 m na nejp�ík�ejším úseku Palackého ulice. Vyslovila pod�kování 
kolektivu, který se podílel na vydání zvláštního �ísla Vrbenského zpravodaje 
k 390. výro�í povýšení Vrbna p.P. na m�sto. Vzala s politováním na v�domí informaci, 
že paní Kova�íková odstoupila z funkce kroniká�e m�sta a zve�ejnila výzvu p�ípadným 
zájemc�m k vykonávání této �innosti. Projednávala otázky spojené s úhradou pohledávek 
v��i m�stu a uložila vedoucímu MPO p�ipravit podklady pro firmu, která se zabývá 
vymáháním dluh�. 
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V �ervenci a srpnu rada odsouhlasila zpracování projektové dokumentace 
neodvodn�ní areálu UMO firmou AQUA Stop Bruntál jako nezbytnou podmínku 
pro provád�ní oprav na komunikacích v tomto areálu. Naplánovala ješt� opravy 
komunikací v Železné kolem turistické základny k �ece, v Železné od RD p. Zlámala 
po RD p. Macouna a v Mnichov� u rozvodny. Schválila zadání dodávky regula�ních 
termostatických ventil� v�etn� m��ení v bytech na nám. Sv. Michala 505-515 a 535 
a vyhlášení sout�že formou výzvy více zájemc�m. Odsouhlasila zadání projektu na studii 
chodníku podél St�ední Opavy (od plotu skladové plochy D�evokombinátu po most 
na St�ední Opav�). Jedná se o obnovu p�šiny, která byla odplavena povodní v r. 1997. 
Firma MaN REAL s.r.o. Jeseník bude pokra�ovat na Sadové ul. se zateplováním fasád 
dom� �p. 497 a 498. V souvislosti s ukon�ením nájemního vztahu k budov� ubytovny 
Tenis k p�elomu roku 2001/2002 uložila rada vedoucímu MPO p�edložit návrh dalšího 
využití objektu.  

V zá�í projednala první návrh rozpo�tu na rok 2002 a p�edložila jej zastupitel�m 
m�sta k p�ipomínkování. Stanovila pravidla pro poskytování p�ísp�vk� na vybavení byt�
ve vlastnictví m�sta a zve�ejnila je ve Zpravodaji 10/2001. Na návrh Tepla Vrbno s.r.o. 
bylo rozhodnuto, že vytáp�ní m�stských byt� bude zahájeno již po 2 dnech, kdy teplota 
klesne pod 130 C a nebude p�edpoklad zvyšování teploty v následujících dnech. Vzala 
na v�domí žádost 	ímskokatolické farnosti o p�ísp�vek na nezbytnou opravu statické 
poruchy v kostele Sv. Michala (náklady cca 1,5 mil.) a postoupila ji zastupitel�m 
s doporu�ením, aby p�ísp�vek zatím v neur�ené výši byl zakotven do rozpo�tu r. 2002. 

V �íjnu se rada zabývala návrhem na zvýšení cen vodného a sto�ného pro rok 
2002, schválil další materiály, které by m�ly jasn� a srozumiteln� pomoci specifikovat 
pravidla pro užívání m�stských byt�, a to Povinnosti nájemník� p�i údržb� byt�
ve vlastnictví m�sta a Povinnosti a odm�ny domovník� v obytných domech ve vlastnictví 
m�sta. Schválila uzav�ení smlouvy o spolupráci s firmou EKO-KOM a.s. Praha, která 
je pov��ena k provozování systému nakládání s použitými obaly. Chápe ji jako jednu 
z cest ke zlepšení t�íd�ní odpad� ve Vrbn�. Projednala opravy, které AQUA Stop provede 
na ulici Krej�ího a schválila hodnotící komisí doporu�eného dodavatele ve�ejné zakázky 
„Regula�ní ventily na nám. Sv. Michala 505-515 a 535“ firmu Techprofi HK s.r.o. Hradec 
Králové. 

V listopadu a v prosinci rada schválila výzvu více zájemc�m na podání nabídky 
o ve�ejnou zakázku na stavbu Domu s pe�ovatelskou službou. Po vyhodnocení podaných 
nabídek ve výb�rové komisi byla jako nejvhodn�jší vybrána firma Czasch s.r.o Bruntál. 
Pokud bude kladn� vy�ízena žádost o dotaci z Fondu rozvoj bydlení, mohla by stavba 
být zahájena na ja�e 2002. Bylo schváleno uzav�ení dodatku ke smlouv� s René Darmovzalem 
na ubytovnu Tenis na další období do zá�í 2002, zárove� však rada doporu�ila Zastupitelstvu, 
aby byl schválen zám�r na prodej objektu. D�vodem je zejména nezbytnost provedení 
finan�n� náro�né rekonstrukce. Projednala návrh m�sta Glogovku na uzav�ení partnerské 
smlouvy. Zabývala se i novým návrhem organiza�ní struktury M�Ú, s cílem vytvo�it 
podmínky pro ú�eln�jší funkci a �ízení jednotlivých úsek� ú�adu. Bylo z�ízeno pracovišt�
pro správu poplatku za odpady, což vyplynulo z nového zákona o odpadech �. 128/2001 Sb. 
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 2.2.  �innost m�stského ú�adu 

Budova M�stského ú�adu je jedna a nachází se na ulici Nádražní, �.p. 389. K m�stu 
Vrbnu pod Prad�dem náleží od roku 1960 (resp. 1961) místní �ásti Bílý Potok, Mnichov, 
Vidly a Železná.  
 Práci M�Ú na pozici �editele �ídí tajemník, kterým je Bohumil Sýkora s pracovním 
úvazkem 1,00, celkov� chod ú�adu zabezpe�ují pracovníci v p�epo�tených 36,4 úvazk�.  

Samostatní pracovníci vykonávají úkoly vnit�ní kontroly, požární ochrany 
a bezpe�nosti práce v p�epo�tených úvazcích 1,5 a jsou p�ímo pod�ízeni tajemníkovi. 
Ve struktu�e ú�adu je za�azeno 6 samostatných odbor� s r�zným po�tem pracovník�. V �ele 
každého stojí vedoucí odboru s pracovním úvazkem 1,00. 

1. Odbor finan�ní – 6,5 úvazku, vedoucí odboru Jana Matúš�
Vedoucí odboru je pod�ízena 1 pracovnice pokladny a 1 vedoucí ú�tárny, která dále �ídí 
práci 4 pod�ízených pracovník� v oblasti fakturace, správy daní a poplatk� a poplatk�
za komunální odpad. 
2. Odbor majetkoprávní – 5,3 úvazku, vedoucí odboru Ing. Václav Dom�ík 
Vedoucímu odboru je pod�ízen 1 vedoucí odd�lení správy byt�, který �ídí práci jednoho 
pracovníka pov��eného evidencí úhrad a 1 pracovnice vedoucí pozemkovou agendu, která 
dále �ídí práci 2 pracovník� (úvazky 1,3) zabezpe�ujících prodeje pozemk� a lesní 
hospodá�ství.  
3. Odbor sociální a zdravotní – 5,0 úvazk�, vedoucí odboru Ivana Hol�apková 
Vedoucí odboru �ídí práci 4 pracovník�, kte�í zabezpe�ují výplatu sociálních dávek 
rodinám s d�tmi, nezam�stnaným a dalším osobám a provád�jí terénní práci. 
4. Odbor vn�jších vztah� – 6,8 úvazk�, vedoucí odboru R�žena Vl�ková 
Vedoucí odboru �ídí 1 pracovnici na úseku rozvoje vn�jších vztah�, 1 pracovnici 
živnostenského ú�adu a 1 pracovnici kultury. Dále �ídí m�stskou knihovnu, kde je celkem 
2,8 úvazk�. Vedoucí m�stské knihovny má stanovený úvazek 1,0, dv� knihovnice mají 
úvazky 1,5 a uklize�ka pracuje v úvazku 0,3. 
5. Odbor vnit�ních v�cí – 5,3 úvazku, vedoucí odboru Monika Hlasová 
Vedoucí odboru �ídí práci 7 pracovník� (úvazky 4,3), vykonávajících �innosti sekretariátu 
starosty, podatelny a informací, matriky a evidence obyvatelstva, osobní doklady, 
projednávání p�estupk� a úklid budovy M�Ú.  
6. Odbor výstavby a životního prost�edí – 5,0 úvazk�, vedoucí odb. Ing. Vojt�ch Virág 
Vedoucímu odboru je pod�ízen 1 pracovník na úseku životního prost�edí a 1 vedoucí 
stavebního ú�adu, který dále �ídí práci 2 pracovník� na tomto úseku. 

  �innosti, které m�stský ú�ad zajiš�uje, jsou popsány v rámci struktury ú�adu. 

   2.3.   Hospoda�ení obce 

M�sto Vrbno pod Prad�dem sestává ze t�í katastrální území, a to Mnichov 
pod Prad�dem,Vrbno pod Prad�dem a Železná pod Prad�dem. �ást pozemk� je v majetku 
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m�sta, �ást v rukou soukromník�, velký díl les� spravují Lesy �R s.p., louky  a pastviny 
Pozemkový fond �R, správcem �ek na území m�sta je Povodí Odry, s.p. Ostrava. 

Vlastnictví �ásti majetku není po hospodá�ských zm�nách zp�sobených p�evratem 
r. 1989 ješt� stále pln� vy�ešené, zejména v otázce vlastnictví les�. Majetek je d�len 
na tzv. historický majetek a p�íd�lový (po r. 1945). Stále ješt� probíhají jednání se sou�asnými 
správci les�, luk a pastvin o navrácení historického majetku m�stu. 

Dále majetek m�sta tvo�í p�edevším obytné domy a byty, dále nebytové prostory 
(kotelny, budova m�stského ú�adu, knihovny a hasi�ské zbrojnice, ubytovna Tenis atd.), 
vodovody, kanalizace, �istírna odpadních vod, budovy škol a školských za�ízení. 
  

Rozpo�et pro rok 2001 byl schválen jako vyrovnaný v �ástce 91.380 tisíc K�
na stran� p�íjm� i výdaj� na 16. zasedání zastupitelstva m�sta dne 22.3.2001.  

V pr�b�hu roku byl rozpo�et n�kolikrát upraven, takže celkové p�íjmy i celkové 
výdaje �inily 106.450 tisíc K�. Ukazatel dluhové služby za rok 2001 byl 7,02%. Výsledek 
hospoda�ení za rok 2001 byl schválen usnesením 22. zasedání zastupitelstva m�sta dne 
27.3.2002.  

Na p�íjmové stran� rozpo�tu byly napln�ny p�íjmy v �ástce 106.450 tisíc. Tvo�ily 
je p�íjmy da�ové (z p�íjm� fyzických osob, právnických osob, z nemovitostí, správní poplatky 
a místní poplatky), neda�ové p�íjmy (z vlastní �innosti, z pronájm� a z úrok�), kapitálové 
p�íjmy (z prodeje pozemk� a ostatních nemovitostí) a p�ijaté dotace (na státní správu, 
na školství, na sociální dávky, na domov d�chodc�, na sbor dobrovolných hasi�� a na s�ítání 
lidu). Nutno konstatovat, že nejvyšší dotace byla p�ijata na školství ve výši 20.561 tisíc 
(na platy a zákonné odvody zam�stnanc� školských za�ízení), na domov d�chodc� ve výši 
7.726 tisíc a na sociální dávky 14.200 tisíc K�.  Financování bylo realizováno jednak p�ijatým 
úv�rem ve výši 5.000 tisíc K� a dále zm�nou stavu prost�edk� na bankovních ú�tech.  

Na výdajové stran� rozpo�tu bylo z celkové �ástky 106.450 tisíc �erpáno 11.240 tisíc 
na státní správu a územní samosprávu (�innost M�Ú a zastupitelstva, s�ítání lidu) 
a 6.204 tisíce na splátku úv�ru. Na náklady spojené se s�ítáním lidu byla poskytnuta státní 
dotace ve výši 1.400 tisíc K�, která byla na tento ú�el vy�erpána. Ostatní tvo�ily výdaje 
na lesní hospodá�ství, dopravu, vodní hospodá�ství, služby pro obyvatelstvo (školství, kultura, 
t�lovýchova, zdravotnictví, bydlení, komunální služby, ochrana životního prost�edí), sociální 
v�ci a politiku nezam�stnanosti (dávky a podpory, domov d�chodc�), požární a civilní 
ochrana a státní správa a územní samospráva, v�etn� splátky úv�ru.   
          Podrobné informace viz. plné zn�ní záv�re�ného ú�tu m�sta v p�íloze kroniky. 

Zastupitelstvo m�sta je z�izovatelem spole�nosti s ru�ením omezeným:  
TEPLO VRBNO s.r.o. se sídlem Krej�ího 487  
P�edm�t �innosti:  
rozvod a výroba tepla 
koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje a prodej 
zprost�edkovatelská �innost v oblasti obchodu a služeb 
Jediný spole�ník:  M�sto Vrbno pod Prad�dem 
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Zastupitelstvo m�sta s ú�inností od 1.1.2001 založilo spole�nost s ru�ením omezeným: 
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. se sídlem Jesenická 205 
P�edm�t �innosti:  
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických za�ízení 
silni�ní motorová doprava nákladní 
podnikání v oblasti nakládání s nebezpe�nými odpady 
obchodní �innost – koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje a prodej 
údržba ve�ejné zelen�
zimní údržba a �išt�ní komunikací v�etn� chodník�
práce se speciálními stavebními stroji 
provád�ní staveb v�etn� jejich zm�n, udržovacích prací na nich a jejich odstra�ování 
lesnictví, t�žba d�eva a poskytování služeb v myslivosti  
Jediný spole�ník:  M�sto Vrbno pod Prad�dem 
Jednatel: Ing. Helena Kudelová 
Dozor�í rada: Ivan Hába, Irena Jedináková, Marie Šípová, RNDr. Svatopluk Máj, Zde�ka 
Ková�ová 

Zdroje této spole�nosti byly v roce 2001 vytvo�eny z dotace na provoz, výnos�
z prodeje služeb a jiných výnos�, z úrok� a tržeb z prodeje majetku a materiálu. V hlavní 
�innosti v celkové výši 10.290 tisíc K� a ve vedlejší �innosti 2.168 tisíc. 
  Náklady tvo�ily spot�eba materiálu, energie, opravy a udržování. Cestovné, ostatní 
služby, mzdové náklady a zákonné odvody, silni�ní da� a odpisy investi�ního majetku. 
V hlavní �innosti �inily 11.643 tisíce a ve vedlejší �innosti 1.939 tisíc K�.  
 Hospodá�ský výsledek spole�nosti byl v roce 2001 v hlavní �innosti -1.353 tisíce a ve 
vedlejší �innosti +229 tisíc K�.  

3. Obyvatelstvo 

3.1. Demografický vývoj a statistika 

K 1.lednu 2001 žilo ve m�st� a jeho m�stských �ástech 6.248 obyvatel. V pr�b�hu 
roku se narodily 53 d�ti, 23 dívky a 30 hoch�. Z tohoto po�tu se 18 d�tí narodilo svobodným 
matkám, 3 d�ti rozvedeným a 27 d�tí vdaným matkám. Dvakrát se narodila dvoj�ata, 
a to 1x dv� dívky a 1x dva chlapci. Zem�elo 56 osob, 27 muž� a 29 žen, z toho 3 d�ti ve v�ku 
0-14 let. Nej�ast�jší p�í�inou smrti byly ve 28 p�ípadech nemoci ob�hové soustavy, 
zaznamenána byla i 1 sebevražda.  Po�et zem�elých tedy p�evýšil po�et nov� narozených o 3, 
takže p�irozený p�ír�stek má zápornou hodnotu. P�ist�hovalo se 57 nových ob�an�
a vyst�hovalo se 132 ob�an�, což znamená, že i p�irozená migrace dosáhla záporné hodnoty, 
kdy se z m�sta vyst�hovalo o 75 ob�an� více, než se sem p�ist�hovalo. K 31. prosinci tedy 
op�t po�et poklesl na 6.170 obyvatel, což znamená snížení po�tu ob�an� v pr�b�hu roku 
2001 o -78 osob.  
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Dále v tomto roce bylo uzav�eno 26 s�atk� a 14 manželství bylo rozvedeno. Z 37 
potrat� v tomto roce bylo 11 samovolných, 17 miniinterrupcí a 9 jiných legálních. Na necelá 
2 uzav�ená manželství (p�esn� 1,86) p�ipadá 1 rozvod. Na 1 000 obyvatel 8,5 živ� narozených 
d�tí. 

D�ležitým okamžikem tohoto roku bylo s�ítání lidu, dom� a byt�, p�i n�mž platná 
data byla po�ítána k p�lnoci z 28.2. na 1.3.2001. K tomuto datu žilo ve Vrbn� 6.244 obyvatel, 
z toho 3.193 žen a 3.051 muž�. 

Ve skupin� d�tí a mladistvých v rozmezí 0 – 19 let bylo zjišt�no 1.486 obyvatel, 
po�etnou skupinou byli ob�ané v ekonomicky aktivním v�ku 20 – 59 let, kterých zde žilo 
3 791. Ob�an� starších 60 let žilo ve m�st� 967.  

Ve skupin� obyvatel 15letých a starších  m�lo 240 ob�an� vysokoškolské vzd�lání, 
113 vyšší odborné a nástavbové vzd�lání, 1.168 úplné st�edního s maturitou, 2.081 byli 
vyu�ení bez maturity a ostatní ob�ané m�li bu
 základní nebo neukon�ené vzd�lání. 

P�evážná v�tšina obyvatel m�sta se p�ihlásila k �eské národnosti, celkem 5.422 osob. 
Dalších 275 obyvatel se hlásilo k národnosti slovenské, 171 k moravské, 109 k n�mecké, 
29 k polské, 24 ke slezské a 2 k ukrajinské národnosti. 

V�tšina obyvatel m�sta, celkem 3.997 uvedla, že je bez náboženského vyznání. 
Vyznání nebylo zjišt�no u 562 obyvatel a 1.685 obyvatel uvedlo, že jsou v��ící. Nejvíce, 
1.474 ob�an�, se p�ihlásilo k �ímskokatolické církvi, 17 k �eskobratrské církvi evangelické, 
16 k církvi �eskoslovenské husitské, 9 k církvi pravoslavné a 10 k  Náboženskému 
spole�enství Sv�dkové Jehovovi. 

Nejpo�etn�jší skupinu, celkem 3.263, tvo�ili obyvatelé ekonomicky aktivní. V této 
skupin� bylo 2.775 ob�an� zam�stnaných a 488 ob�an� nezam�stnaných. Nezam�stnanost 
ke dni s�ítání tedy �inila 7,8%. P�evážná v�tšina zam�stnaných pracovala v pr�myslu, 
a to 1.510 osob. Celkem 642 osob uvedlo, že vyjížd�jí do zam�stnání mimo obec.  
Z celkového po�tu 2.972 ekonomicky neaktivních obyvatel bylo 1.302 nepracujících 
d�chodc� a 1.121 žák�, student� a u���. Z tohoto po�tu 115 žák� uvedlo, že vyjíždí do školy 
denn� mimo obec. 

Ve m�st� bylo 1.421 úplných rodin, z toho 704 rodiny se závislými d�tmi a 367 
neúplných rodin, z toho 203 se závislými d�tmi. Nerodinných domácností bylo 
26 a domácností jednotlivc� bylo 677. 

Ve m�st� bylo celkem 832 dom� se 2.341 byty, z toho 735 dom� bylo obydlených 
se 2.177 byty. Z tohoto po�tu bylo 554 dom� rodinných s 664 byty, 159 byly domy bytové 
s 1.490 byty. Podle vlastnictví náleželo 552 dom� soukromým osobám, 28 stavebním 
bytovým družstv�m a 88 obci. Z neobydlených byt� v neobydlených domech sloužilo 
56 k rekreaci.  

99,54% byt� m�lo vodovod, 98,30% m�lo vlastní splachovací záchod a 97,93% byt�
m�lo vlastní koupelnu nebo sprchový kout. Vlastní úst�ední nebo etážové topení m�lo 92,42% 
byt�. V pr�m�ru p�ipadaly na 1 byt 2,82 osoby a na jednu osobu pak 17,32 m2 obytné plochy. 
V jednom byt� byly pr�m�rn� tém�� 3 místnosti, p�esn� 2,78 místností.  

Z celkového po�tu obydlených dom� bylo 125 postaveno p�ed rokem 1919, 153 
v letech 1920-1945, 283 v letech 1946-1980 a 168 v období 1981-2001. 

Jak bylo výše uvedeno, narodily se ve Vrbn� v roce 2001 celkem 53 d�ti. Vrbenští 
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rodi�e vybírali pro své d�ti jména ryze �eská i velmi cizokrajná. Jedna dívka dostala jméno 
Dominique. Jinak si rodi�e dívek vybrali dvakrát jméno Karolína, Michaela a Daniela.  
U chlapc� p�evažovala stejn� jako vloni p�vodní �eská jména, t�ikrát zvolili jméno Pavel a 
Jakub, dvakrát David a Lukáš. Dvoj�at�m byla v obou p�ípadech vybrána jména za�ínající 
stejnou souhláskou. Dívky Nelly a Natálie, chlapci Petr a Pavel.  

V lednu 2001 se jmén�m d�tí narozených v lednu na území �eské republiky v�noval 
i �eský statistický ú�ad. Nej�ast�jšími jmény se stala Tereza a Jan. Za Terezkou následuje 
Kate�ina a Anna, za Janem pak Tomáš a Jakub. Ve Vrbn� ani jedna z narozených dívek v roce 
2001 nedostala oblíbená jména Kate�ina a Anna, jméno Tereza bylo rodi�i použito jednou. 
Mezi chlapci se neobjevil ani jeden Tomáš, v �esku nejoblíben�jší Jan se vyskytl jedenkrát. 

3.2. Sociální pom�ry, zam�stnanost 

Pr�m�rná hrubá m�sí�ní mzda v �eské republice v roce 2001 byla 14 793 K�, 
p�i�emž v podnikatelské sfé�e �inila  15 033 K� a v nepodnikatelské sfé�e 13 954 K�. Index 
reálné mzdy �inil 103,8, inflace 4,7% a nezam�stnanost 8,9%. Celkov� tedy m�žeme tento 
rok v naší republice charakterizovat jako období hospodá�ského r�stu. Sou�asn� se však 
prohlubují rozdíly mezi jednotlivými regiony. Bývalý okres Bruntál se ocitá mezi t�mi, které 
v rámci republiky nejvíce zaostávají. Jsou zde jedny z nejnižších mezd a míra 
nezam�stnanosti stabiln� p�evyšuje republikový pr�m�r. V tomto roce se zvýšila na 16,5%.  

Naše m�sto je ze všech m�st okresu Bruntál nejvíce postiženo, p�estože 
nezam�stnanost je zde v letošním roce ješt� stále nižší než je okresní pr�m�r, 15,3%. V�tšina 
velkých pr�myslových podnik� prochází zásadními zm�nami. �innost n�kterých se blíži 
ke konci, jiné výrazn� restrukturalizují výrobu a omezují po�ty zam�stnanc�. Je to dáno 
zejména velkou vzdáleností a dopravní nedostupností. Jen D�evokombinát a.s. v tomto roce 
propustil 140 zam�stnanc�. 

Ve své �innosti pokra�ovalo detašované pracovišt� Ú�adu práce v Bruntále sídlící  
na ul. Zahradní �.p. 278. Jeho úkolem je vedení evidence nezam�stnaných,  vy�izování dávek 
i poskytování poradenství p�i hledání pracovního místa. 

3.3.        Zdravotnické a sociální služby 

Ve Vrbn� i v tomto roce ordinovalo 6 praktických léka��. P�t z nich provozuje 
soukromou praxi, jedna léka�ka je zam�stnancem Brumedy s.r.o. Bruntál. Privátními léka�i 
jsou MUDr. Vlasta Holajová (budova D�evokombinátu na Jesenické ul.), MUDr. Zden�k 
Choleva a MUDr. Otakar Kop�iva (oba v soukromé vile na ul. Sadové �.p. 310), pro d�ti 
a dorost MUDr. Hana Strouhalová (Bezru�ova 83) a MUDr. Miroslav Schubert (Jesenická 
448), pro dosp�lé MUDr. Karla Maroušková (vila LPH,  Jesenická 146), která 
je zam�stnancem Brumedy s.r.o.  

Soukromou zubní ordinaci provozuje MUDr. Stanislav Koudelka (budova 
D�evokombinátu na Jesenické ul.),  MUDr. Blanka Ša�ková (budova ZŠ na ul. Školní)  
a MUDr. Anna Venzlová (vila LPH, Jesenická 146). Na téže adrese provozuje soukromou 
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gynekologickou ambulanci MUDr. Petr Svoboda. Soukromou chirurgickou ambulanci  
na Nádražní 224 (soukromá vila, d�íve m�stské jesle) provozují st�ídav� bruntálští chirurgové 
MUDr. Yifru Assefa a MUDr. Miloslav Procházka.  

V tzv. „lisovenské“ vile na Jesenické 146 poskytují ob�an�m pravideln� v n�kterých 
dnech odbornou pé�i i specialisté, a to ortopedové MUDr. Kalvoda, MUDr. Martínek  
a MUDr. Z. Jurá�ová, diabetolog MUDr. A. Húsková a internisté z Brumedy Bruntál, nap�. 
MUDr. N. Mi�udová. V této budov� provozuje soukromou rehabilitaci Irena Jedináková  
a zubní laborato� So�a Jelínková. Rehabilitaci provozuje i Dagmar Demelová na Sadové 310. 

Ordinaci pro bolest, homeopatii, akupunkturu a rehabilitaci provozovala MUDr. Hana 
Jurajdová nejd�íve ve vile na Sadové 310, posléze si vybudovala nový objekt na ul. Sv. �echa 
�.p. 268, jehož sou�ástí je i rehabilitace. 

K dalším odborným vyšet�ením jezdí obyvatelé Vrbna do Polikliniky a nemocnice 
Brumeda s.r.o. Bruntál, do Sdruženého zdravotnického za�ízení v Krnov�, do nemocnice 
v Rýma�ov� i na vzdálen�jší odborná pracovišt� v Opav�, Ostrav�, Olomouci a jinde. 
Léka�skou službu první pomoci zabezpe�uje Brumeda Bruntál, p�evoz pacient� sanitkou 
na r�zná vyšet�ení pak vrbenská soukromá Dopravní zdravotní služba HORI s.r.o. se sídlem 
na Bezru�ov� ul. �.p. 83.  

Soukromou lékárnu �. 111 provozuje Mgr. Olga Koudelková na ulici Nádražní 202. 
Jedná se o jedinou lékárnu na území našeho m�sta.  

Pé�i o osam�lé, staré �i nemocné osoby organizuje odbor sociální a zdravotní M�Ú 
Vrbno, který plní i úkoly v souvislosti s výplatou sociálních dávek. Služby  domácí 
ošet�ovatelské pé�e poskytovala nap�. paní Marie �udovská. 

Soustavnou pé�i o staré ob�any zajiš�uje Domov d�chodc� ve Vrbn� pod Prad�dem, 
Mnichov �.p. 262. Je i nadále p�ísp�vkovou organizací m�sta. 

V roce 2001 obstarává chod za�ízení s kapacitou 90 l�žek celkem 35 zam�stnanc�, 
z toho 18 zdravotnických pracovník� v nep�etržitém provozu. 	editelkou je Lenka 
Bambušková. Domov obstarává všechny úkony, které si sociální služba vyžaduje a zajiš�uje  
i zájmovou a kulturní �innost pro ubytované. Nap�. tzv. kavárni�ky (posezení s jubilanty), 
kulatý st�l (jedenkrát m�sí�n�), jarmark (t�ikrát ro�n�), výrobu velikono�ní a váno�ní 
výzdoby, r�zné výlety. V lét� posezení u táboráku, celodenní akcí je pravideln� Den senior�
se sout�žemi, hudbou a tane�ními vystoupeními. V pracovních dnech mohou ubytovaní 
využívat cvi�ení, suché masáže �i perli�kové koupele. 

V rámci vedlejší �innosti va�í ob�dy pro cizí strávníky a zajiš�uje pe�ovatelskou 
službu pro osam�lé osoby, neubytované v domov�. 

Sou�ástí M�Ú je odbor sociální a zdravotní, který má na starosti zejména pé�i  
o rodiny, o d�ti, o osam�lé osoby a o nezam�stnané. Zabezpe�uje i výplatu dávek sociální 
pomoci. Vydávání osobních doklad� pro ob�any zajiš�uje odbor vnit�ních v�cí, kam spadá 
i matrika.  
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4. Hospodá�ský život 

4.1. Zem�d�lství a lesní hospodá�ství  

Celková rozloha území m�sta je 6891,2 ha, z toho lesy (pozemky ur�ené k pln�ní 
funkcí lesa) zaujímají 5812,1 ha, tj. 84%. Zem�d�lské pozemky zaujímají pouze 687,0 ha, 
tj. 10% z celkové rozlohy, z toho trvalé travní porosty �iní 547,7 ha, tj. 80% z rozlohy 
zem�d�lských pozemk�, orná p�da pouze 77,1 ha, tj. 11% z rozlohy zem�d�lských pozemk�. 

Zem�d�lské pozemky náleží do oblasti hn�dozemní. P�evládají hn�dé p�dy kyselé 
a oglejené p�dy, místy i hn�dé p�dy podzolové. Jsou to p�dy pís�itohlinité až pís�ité, st�edn�
hluboké až m�lké. Celé území je za�azeno do zem�d�lské p�írodní oblasti vrchovinné. Terén 
je siln� �lenitý, místy zna�n� svažitý, se zhoršenou až nízkou mechaniza�ní p�ístupností. Tato 
oblast je vhodná pro p�stování brambor, n�kterých obilovin, pícniná�ství a p�stování 
technických plodin. V živo�išné výrob� je to oblast vhodná pro pastevní chov skotu a ovcí. 

Nejv�tším producentem v oblasti zem�d�lské výroby je ve Vrbn� Prad�dský lesní 
závod, a. s. - st�edisko zem�d�lské výroby, celkem hospoda�í na 385 ha zem�d�lských 
pozemk�, z toho je na území Vrbna 250 ha. V Mnichov� má farmu pro chov skotu – krávy 
bez tržní produkce mléka. Jde o pastevní chov, skot je ve stájích umíst�n jen v zim�. 

Do zem�d�lské produkce se aktivn� zapojují i soukrom� hospoda�ící zem�d�lci: 
Zde�ka Vrbová, Mnichov   
Obhospoda�uje 105 ha zem�d�lských pozemk�. V jedné ze stájí farmy má umíst�n chov 50 ks 
krav bez tržní produkce mléka. 
Petr Novák, Mnichov 
Celkem obhospoda�uje 21 ha zem�d�lských pozemk�. Ve stáji u rodinného domu má umíst�n 
chov 9 ks skotu.  
Hubert Treimer, Mnichov  
Hospoda�í na 9 ha zem�d�lských pozemk�. Ve stáji u rodinného má umíst�n chov 4 ks skotu 
a 4 ks tažných koní. 
František �ernota, Vrbno pod Prad�dem   
Celkem obhospoda�uje 15 ha zem�d�lských pozemk�. Ve stáji u rodinného domu má umíst�n 
chov 3 ks skotu a 5 ks tažných koní.  
 Na potraviná�skou výrobu se zam��uje firma  JANTAR spol. s r.o. – jatka, 
Mnichov 246. Spole�nost má sídlo v Bruntále, Opletalova 29/8 a provádí práce výrobní 
povahy v rostlinné a živo�išné výrob� bez veterinárních �inností, potraviná�skou výrobu 
(jatka, pekárna) a obchodní �innost. Ve Vrbn� se nacházejí jatka. 

Velkou �ást území m�sta Vrbna pokrývají lesy, které jsou za�azeny do lesní oblasti 
�.28 – Hrubý Jeseník. V katastrálním území Vrbno pod Prad�dem p�edstavují lesy 75% 
plochy katastru, v k.ú. Mnichov to je 51% a v k.ú. Železná dokonce 97% území. Z hlediska 
v�kové a druhové skladby se jedná o r�znov�ké porosty od 1 do 150 let. P�evažujícím 
porostním typem je za 75% smrk, s vyšším zastoupením buku a javoru. P�ím�s do 1% tvo�í 
jedle, douglaska a mod�ín.  
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Na lesních pozemcích mají právo hospoda�it Lesy �eské republiky Hradec Králové 
s.p.– LS Karlovice. �ást lesních pozemk� je ve vlastnictví soukromých vlastník�, �ást lesních 
pozemk� je ve vlastnictví m�sta. Pro hospoda�ení ve svých lesích zam�stnává m�sto 
odborného lesního hospodá�e.      

4.2. Pr�mysl a drobné podnikání 

D�evokombinát, a.s., Jesenická 152 
Od ledna roku 2001 již nevyrábí vysoce výkonná pila, na dnešní pom�ry velmi dob�e 

technicky vybavená. Údajn� se hledal finan�ník – odborník, který by ve výrob� pokra�oval. 
Generální �editel odchází na nové místo hlavního manažera a.s. Výrobu tvarovaných výlisk�
OPTALIT zakoupila ENERGOAQUA, která jej obhospoda�uje a likviduje pilu.  

Tím, že Energoaqua p�evzala Optalit, p�ešla do této firmy v�tšina pracovník� Optalitu, 
který využíval omezenou �ást výrobního za�ízení (dle poptávky). Podle dostupných podklad�
do tohoto provozu a k n�mu náležející kotelny p�estoupilo z D�evokombinátu celkem 
65 pracovník�. Pro D�evokombinát pracovalo 7 pracovník� v�etn� �editele. Celkem tedy 
pracovalo pro uvedené dv� firmy 72 pracovník�.   

V pr�b�hu roku 2001 bylo propušt�no 140 pracovník�, v�tšina z nich z pily, kde bylo 
zam�stnáno p�es 120 pracovník�. Zbytek byli pracovníci, kte�í kv�li omezenému provozu 
nep�ešli na Optalit a také se snížil po�et p�vodních pracovník� v koteln�.

Informace zpracovala kroniká�ka z podklad� pana Kory�anského. 

Crystalex a.s., odšt�pný závod Sklárna Vrbno pod Prad�dem 
Sou�asný výrobní program spo�ívá v ru�ní výrob� užitkového skla. Závod 

produkuje kalíšky, odlivky, mísy, vázy, dózy, svícny a jiné stolní sklo. Specifi�nost sklárny 
spo�ívá p�edevším v možnostech výroby r�znobarevného skla, zdobeného malbou nebo 
diarytem. V roce 2001 poskytovaly místní sklárny práci více než 200 zam�stnanc�m. 

Informace �erpala kroniká�ka z internetu. 

LNH, a.s., Jesenická 146   
Firma i v tomto roce pokra�ovala ve výrob� výlisk� z termoplast� a reaktoplast�, 

vtla�ování profil� z termoplast�, v konstrukci a výrob� tvá�ecích forem na plasty a ve vývoji 
a výrob� pomocných technických za�ízení pro plastiká�ské provozy. Opomenout nelze 
ani generální opravy a modernizaci vst�ikovacích, hydraulických a tabletovacích lis�, 
hydraulických agregát� a mnohé další servisní služby p�ímo u zákazníka. Spole�nost se také 
zabývá zkušebnictvím a kalibra�ními službami. 

Krom� svých hlavních �inností provozuje akciová spole�nost �innost reklamní, 
propaga�ní, obchodní a hostinskou. N�které prostory pronajímá, nap�. v objektu 
Jesenická 308 (p�vodní Grohmannova vila, v níž se nacházelo podnikové zdravotní st�edisko)  
zdravotník�m a léka��m. Provozovny se dále nacházejí i na adresách Nádražní 211, 
kde je prodejna výlisk� a Jiráskova 61 (bývalý závodní klub LNH, tzv. „li
ák“), v níž 
je provozován hostinec. Na p�ilehlé parcele �. 450 provozuje parkovišt�. V  roce 2001 
zam�stnávala cca 120 osob. 

Informace zpracovala kroniká�ka z podklad� Ing. J. Plchota. 
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LPH, s r.o., Jesenická 146 
Výrobní program firmy LPH s r.o., jejímž majitelem se stala v roce 2001 firma 

Gardena Technik, p�edstavovala výroba plastových díl� a jejich montáž, sou�ástí byla 
i nástrojárna. V zásad� sleduje dva výrobní sm�ry – strojírenský (vyrábí vlastní lisovací 
stroje) a plastiká�ský (technologie vst�ikování termoplastických hmot do forem 
na hydraulických lisech).  

P�ibližn� 20% produkce firmy je ur�eno p�ímo pro spot�ebitelský trh. Jedná se nap�. 
o výrobky pro domácnost (odpadkové koše, kbelíky, no�níky), pro zahradu (kv�tinové 
truhlíky, koše, kompostéry) a ke sportování (san�, boby, blatníky pro jízdní kola). 
Hospodá�ský rok 2001 skon�ila s kladným hospodá�ským výsledkem a zam�stnávala 
673 pracovník�. 

Informace zpracovala kroniká�ka z podklad� RNDr. S. Máje. 

MADER lesnická firma, s r.o., Železná 157 
Pokra�uje jako firma rodinného typu bez jakéhokoliv vlivu cizího finan�ního kapitálu. 

Pokra�uje ve zpracování kulatiny a ve výrob� paletových p�í�ez�. Je moderní a prosperující 
d�evozpracující firmy. Objekt byl vybaven novou technologií na výrobu, transport a tepelnou 
ochranu �eziva a výrobk�. Jeho ro�ní zpracovatelská kapacita p�i dvousm�nném provozu 
je cca 4.000 m3 kulatiny. Po�et pracovník� 10 – 19. 

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy. 

Odetka a.s., D�lnická 157  
Od roku 2000 je majoritním akcioná�em Evžen Suk st., �editelem firmy je Ing. Evžen 

Suk ml. Proces globalizace ekonomiky a p�esun podstatné �ásti výroby spot�ebního zboží 
z Evropy do Asie se projevil meziro�ním úbytkem prodeje tradi�ních výrobk� o 10%. 
Hluboký útlum obuvnické výroby v �eské republice zp�sobil pokles výroby a prodeje 
šn�rovadel do obuvi o 70%. Spole�nost byla nucena za�ít pracovat na zm�n� sortimentu 
a na postupném snižování po�tu zam�stnanc�.  

V roce 2001 firma zam�stnávala 115 zam�stnanc�, p�evážn� žen v pleta�ské výrob�. 
Informace zpracovala kroniká�ka z podklad� Ing. P. Suka. 

PA�ÁK PLASTY, s r.o., Mnichov 233 
  Hlavním zam��ením firmy Pa�ák Plasty, která se po svém vzniku zam��ila na výrobu 

lisovacích nástroj� a zpracováním plast�, je vývoj, výroba a montáž díl� z plast�. Sm�rovány 
jsou hlavn� do automobilového, elektrotechnického, nábytká�ského, reklamního a spot�ebního 
pr�myslu. V roce 2001 zam�stnávala na hlavní pracovní pom�r cca 60 pracovník�
v t�ísm�nném provozu. 

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy 

Pavel Kamenský – VZDUCHOTECHNIKA, Mnichov 236 
Zabývala se výrobou a montáží vzduchotechniky a záme�nickou výrobou, podnikala 

i v oboru provád�ní staveb. Zakázky realizovala nejen ve Vrbn� a okolí, ale po celé republice. 
V roce 2001 zam�stnávala 20 - 24  pracovník�. 

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy 
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Plasty Ivo Urbánek, Zlatohorská ul. 
Firma pokra�ovala v maloobchodním i velkoobchodním prodeji sortimentu plastových 

výrobk�. Zabývala se rovn�ž nákupem a prodejem plastických hmot a to i regenerát�.  
Spole�nost URBÁNEK - PLASTY s.r.o., zajiš�ovala výrobu výlisk� z plast�, jejich 

regeneraci, výrobu výrobk� z k�že na zakázku a vnitrostátní dopravu. 
Ob� firmy sídlí v centru m�sta Vrbna p. P. za kruhovým objezdem sm�rem na Zlaté 

Hory. Firma PLASTY Ivo Urbánek sídlí ve vlastních prostorách s veškerým technickým 
zabezpe�ením pot�ebným pro sv�j provoz v�etn� atraktivní prodejny o rozloze cca 200 m2, 
která je sou�ástí areálu ve Vrbn� pod Prad�dem. Prodejna nabízí neustále obnovovaný 
a rozši�ovaný sortiment výrobk� spot�ebního charakteru od kuchy�ských, úklidových pot�eb, 
koupelnových dopl�k�, hra�ek, sportovního zboží z plastu až po zahradnické pot�eby 
jakéhokoli druhu. 

Firma má vlastní formy na vybrané výrobky, jejich výrobu zabezpe�uje a tuto službu 
m�že nabídnout i p�ípadným zájemc�m a to i v oblasti technických výlisk�.  

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy 

Prad�dský lesní závod, a.s., Nádražní 599 
V roce 2001 je majitelem Prad�dská lesní a.s., �editelem spole�nosti je Ing. Miloslav 

Komárek a ekonomickým �editelem je Jan Stejskal. Spole�nost v tomto roce poskytuje 
zejména kompletní lesnické služby, provozuje zem�d�lskou a d�eva�skou výrobu. V roce 
2001 spole�nost zam�stnávala 197 osob a skon�ila s hospodá�ským výsledkem 1060 tisíc K�. 

Informace zpracovala kroniká�ka z podklad� Ing. M. Komárka. 

T.W.I. spol. s r.o., Mnichov 146 
Výrobní sortiment tvo�í solární kolektory a solární systémy, plastová okna a dve�e a 

strojírenská zakázková výroba. Manažer firmy Ing. Zden�k Pravda, zam�stnáno je zde 20 – 
24 pracovník�. 

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy 

Vrbenská nástroja�ská s r.o., Zlatohorská 103  
Firma byla založena v r. 1993, výroba byla zahájena v r. 1994, manažer Dušan 

Lašt�vka, do 15 osob v�etn� managementu. Výroba lisovacích forem, jejich tvarových �ástí a 
elektrod. 

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy 

Vrsan s r.o., Jesenická 196 
 Vlastníky byly v roce 2001 firmy Vrsan s.r.o a LNH a.s. Sídlo spole�nosti bylo 
na Jesenické 196. Tradi�ní výrobní program, zam��ený na výrobu ln�né p�íze z dlouhého 
vlákna – Lenky, byl díky tomu rozší�en i o výrobu plast� a set�.  

Informace �erpala kroniká�ka z internetu. 
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Drobné podnikání: 
D�evovýroba Prad�d s.r.o., M. Alše 615, vznik 1999, manažer Ing. Ond�ej Poštulka, 20 – 24 
pracovník�  
EKF - Karel Fitz, Mnichov 258 
Firma EKF p�sobí na trhu satelitní a anténní techniky již od roku 1991, poskytuje 
profesionální služby v oblasti individuálního i spole�ného p�íjmu satelitní televize.  
Autodoprava Jaroslav Krahulec, Železná 107 
Krahulec International Logistic, s.r.o., Vrbno pod Prad�dem, doprava mezinárodní i tuzemská, 
spedice, zasílatelství, silní�ní p�eprava zboží, sb�rná služba 
Zemní práce - Darmovzal, Mnichov 360, zajišt�ní zemních a demoli�ních prací. 
Zemní práce - Nad�žda Klí�ová, Mnichov 311, zemní práce a doprava 
Betos Georgios – záme�nictví, D�lnická 157 
Georgiadis Dimitris, Nádražní 439, práce ve výškách  
Kominictví Ko�i�ka, St�elni�ní 519, výstavba, �išt�ní a revize komín�, m��ení spalin 
ELPAS Vrbno, s.r.o., Mnichov 240, vznik 1993, manažer Panajotis Sideras, p�evážn�
elektropráce, 10 – 19 pracovník�  
INSTAL-TOP -  Hlinka-Kauer,, Nádražní ul., práce instalatérské a topená�ské 
Mojmír Glabaz�a – instalatér, Železná 142, práce instalatérské 
Zden�k Motyka – instalatérství, Mnichov 250 
Stola�ství - Vosáhlo a Thér, Nádražní ul. 
Truhlá�ství - Pato�ka Ivan, Mnichov 83 
PaP Vladimír Holaj – pekárna, Jesenická 20 
Lesní spole�nost Ludvíkov a.s., Železná 117, vznik 1999, manažer Ivo Kone�ný, 20 – 24 
pracovník�  
Polykemi spol. s r.o., Jesenická 146, výroba plastových polotovar�, 1-5 zam�stnanc�
Sklárna Jakub, Mnichov 278, tradi�ní ru�ní výroba historického zeleného skla 

        4.3. Obchod a služby, cestovní ruch, pen�žnictví 

Obchod: 
AHOLD Czech Republic, a.s., Supermarket Albert, Jesenická 575, Vrbno 

pod Prad�dem je dce�inou spole�ností Ahold sídlící v nizozemském Amsterdamu, která v roce 
1990 vstoupila na �eský trh a následující rok otev�ela v Jihlav� sv�j první supermarket Mana. 
V roce 2000 se z �et�zc� Mana sezam stává Albert. Jeden z nich otevírá firma i v našem m�st�
a rpovozuje ho i v roce 2001.  

V nákupním centru supermarketu Albert je umíst�na �ada dalších obchod�. 
Drogerie Family s.r.o., maso-uzeniny Opatrný, hodiná�ství Tiky-Taky p. Kotáskové, elektro 
Ji�í Krupa, nábytek, papírnictví a hra�ky DaniJel, prodejna koberc� a bytového textilu Kobra 
L. Singera, od�vy pat�ící vietnamskému obchodníkovi.  

Supermarket Albert je jedinou velkou prodejnou potravin ve m�st�. Další prodejny 
potravin jsou vesm�s malé obch�dky v rukou soukromník�. Na Myslivecké ulici potraviny 
Šrámek, na Husov� potraviny Mája, na Jesenické potraviny Garis, potraviny Ve�erka 
na Bezru�ov� ul. a na ul. Sv. �echa 315, konzum  B. Opatrný na nám. Sv. Michala, potraviny 
v Železné a v Mnichov�. 



32 

V centru m�sta jsou obchody soust�ed�ny na dvou místech. Jednak je to objekt 
bývalého komunálu na Zlatohorské ul., kde najdeme prodejnu Elektro Lindner, jízdní kola 
Škopec, o�ní optiku a Plasty Ivo Urbánek. A dále pak tržnice na ul. Nové doby 112, 
kde je Drogerie, Zelenina Ilja, cykloservis Chre�o (oprava a prodej kol), denní bar Pohoda 
(cukrárna-kavárna-ob�erstvení), metráž a galanterie Ji�í a Monika Šev�íkovi.  

V dolní �ásti ul. Bezru�ovy je Drogerie Darmovzal, Klenoty �apková a novinový 
stánek P. Gamovský a cukrárna V�ra v budov� �.p.83.  Na ul. Nové doby 111 prodejnu obuvi 
provozuje Drahomíra Kopecká, ve stejném objektu prodejnu Zdravé výživy p. Galle 
a prodejnu textilu Ji�í a Monika Šev�íkovi.  

Prodej osobních po�íta��, provoz po�íta�ových sítí a mobilní telefony nabízí firma 
Propos ul. Jesenická 350, Petr Obrusník.  

Kv�tiná�ství Palyza je na ul. Jesenické, kv�tiná�ství  Š. Urbánková na Nádražní ul. 
Na téže ulici je i papírnictví Vondra, Klenoty Ariana D. Zv�d�líkové a prodejna novin 
J. Zv�d�líka. 

Prodej stavebních materiál� Stavebniny Janík na D�lnické 634 a ESO stavebniny 
s.r.o., Mnichov 2. 
 V Železné 144 (prodejna potravin) provozovala Helena Andrýsková QUELLE SHOP 
umož�ující objednávkový prodej ze známého katalogu bez poštovného a balného.  

Prodejnu mate�ského, kojeneckého a d�tského zboží Batole provozovali v Železné 
�.p. 87 manželé Slavkovští. 
Služby: 
 Služby pro obyvatele zajiš�ují další soukromí podnikatelé. Kade�nictví provozuje 
Anna Sola�ová na Jesenické 227, Romana Kostková na Nové doby 112, Zdena Otipková 
na ulici Bezru�ov�. Kosmetiku pak Tereza Zahrádková na Zlatohorské ul., Monika Opatrná 
na St�elni�ní 527, Libuše Nepožitková Nové doby 112, Božena Krystyna Macha�ová Nové 
doby 435. Manik�ru provádí Eva �eperová na St�elni�ní 527 Romana Juránková 
na Jesenické 575. 

Prodej a servis po�íta�� provádí firma Willy V. Ulipa na Bezru�ov� 113 a  Lud�k 
Koblása na Nádražní 202. Petr Gut, V Dolíku 571/4 provádí dodávky a opravy kopírovacích 
stroj�, tiskáren a dalších za�ízení.  

Reklamní a propaga�ní služby pak LITERA - Zde�ka Horáková, Sadová 385 
a Gionardi - Dušan Zapala�, Myslivecká 590. Veškeré tiskárenské služby pak Tiskárna 
Zubalík, Sadová 296.  

Fotoateliér provozuje Ji�í Šafka na ul. Nádražní 201. Rýma�ovský fotoateliér Drexler 
z�ídil svou pobo�ku na Bezru�ov� ul. 113. 
 Provozovnu služeb provád�jící praní ložního prádla a od�v�, chemické �išt�ní od�v�, 
�išt�ní a barvení kožešinových výrobk�, opravy obuvi, šicích a kancelá�ských stroj�
na ul. Jesenické 245 provozoval i v tomto roce Petr Grecman. Na Bezru�ov� 81 pak 
provozovnu nabízející šití a opravy od�v� a bytového textilu H. Gamová. 

Sklená�ské práce provádí Tomáš Marek, St�elni�ní 520 a Sklená�ství Jana 
na Palackého ul.   

Služby pro motoristy jsou popsány v kapitole 5.3. Výuku �idi�� provád�la ve Vrbn�
v p�ístavb� M�stského ú�adu bruntálská autoškola BILL, majitelka Lenka Billová.  
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Služby v oblasti ubytování a stravování pro návšt�vníky m�sta i pro místní ob�any 
poskytují následující za�ízení: 
Garis, Jesenická – hostinec pro ve�ejnost  
Hospoda U Radka, Železná – hostinec pro ve�ejnost 
Hotel U Hradil�, Žižkova – ubytování, stravování, restaurace pro ve�ejnost 
Hotel Morava, Nádražní ul. – ubytovna, hostinec pro ve�ejnost 
Parkhotel Garni, s.r.o., Jesenická 275 – ubytování bez možnosti stravování 
Pension ADAM, Vidly 127 – ubytování, stravování 
Penzion Dana, Mnichov 387 – ubytování bez možnosti stravování 
Penzion Mnichov, Mnichov 20 – ubytování, stravování, hostinec pro ve�ejnost 
Penzion Pod Prad�dem, Jesenická 357 – ubytování, stravování, restaurace pro ve�ejnost 
Penzion Vrbno, Nádražní 228 – ubytování, stravování, hostinec pro ve�ejnost, letní zahrádka 
Rybá�ská bašta Žaláková, Mnichov 103 – stravování (rybí speciality), rybolov 
Závodní klub LNH Vrbno p.P., Jiráskova 61 – hostinec pro ve�ejnost 

Cestovní ruch: 
Informa�ní agentura IMPULS s.r.o., Jesenická 252 
Agentura Impuls s.r.o. je výhradním provozovatelem informa�ních stránek Jeseníky-Prad�d. 
Provozuje Turistické informa�ní centrum ve Vrbn� pod Prad�dem a Karlov� Studánce a nabízí 
tyto služby: 

• zprost�edkování ubytování v Jeseníkách, v lokalit� Prad�du a jeho blízkém okolí 

• typy k využití volného �asu – turistika, cykloturistika, lyžování 

• informace o doprav�

• informace o službách 

• kopírovací a faxová služba 

• ve�ejný internet 

• sm�nárna 

• prodej suvenýr�, map a pohlednic 
CK CRYSTAL TOUR, Myslivecká 592  
Cestovní agenturu provozovala Mgr. Lenka Barto�ková a v roce 2001 prodávala, p�evážn�
ob�an�m našeho m�sta, zahrani�ní zájezdy z katalog� renomovaných CK. Zejména oblíbené 
pobyty v osv�d�ených destinacích Chorvatska a Itálie, cenov� velmi zajímavé. Ubytování 
ve velkoprostorových stanech, karavanech a chatkách, se základním kuchy�ským vybavením.  
Pen�žnictví: 

Bankovní služby poskytuje �eská spo�itelna a.s., ul. Bezru�ova 238, Poštovní 
spo�itelna a.s., ul. Jesenická 256 a Komer�ní banka a.s., ul. Jesenická 146. Ve m�st� sídlí i 
pobo�ka �eské pojiš�ovny na Nové Doby 112. 

Bezplatný poradenský servis poskytovala 1x týdn� v p�ístavb� M�Ú �eskomoravská 
stavební spo�itelna. Informace o založení stavebního spo�ení, zm�ny a úpravy smluv, 
vy�izování úv�r� a meziúv�r� poskytovala p. Roztomilá.  

Poradenství v oblasti finan�ní a da�ové a vedení ú�etnictví pro ob�any je zam��eno 
zejména na živnostníky a drobné podnikatele. Nové doby. Finan�ní poradenství poskytuje 
nap�. FiM V�ra Kopecká, kompletní vedení ú�etnictví a da�ové poradenství  Zuzana 
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Machetanzová, Vladimír Ulip – WILLY, Ivana Novotná, ú�etní firma RENAT Ing. Marek 
Hoffmann a n�kte�í další.  

V oblasti oce�ování nemovitostí pracuje firma IRID s.r.o. – reality, Palackého 479, 
jejímž majitelem je Ing. Jan Richter.  

Bezplatné právní poradenství zabezpe�uje M�Ú. Na dota�ní poradenství
a zpracování žádostí o dotace se zam��uje  Bc. Ivana Metelková, Husova 491. 

       
4.4. Zásobování obce, ceny potravin a jiného zboží v obci 

          Míra inflace v �eské republice, vyjád�ená p�ír�stkem pr�m�rného ro�ního indexu 
spot�ebitelských cen vyjad�uje procentní zm�nu pr�m�rné cenové hladiny za posledních 
12 m�síc�, �inila v roce 2001 4,7%. Byla sice o 0,8% vyšší než v roce 2000, ale výrazn� nižší 
než období 1994-1998, kdy se v jednotlivých letech pohybovala v rozmezí 8,5% - 10,7%. 

Obecn� m�žeme konstatovat, že ceny veškerého zboží ve m�st� byly vyšší než ve 
velkých m�stech v okolí. Nebyly však takové, aby se vyplatila cesta vlastním autem pouze za 
ú�elem nákupu. Ceny potravin v jednotlivých prodejnách v obci se mírn� lišily.  
        Ceny potravin a dalšího zboží ve m�st� se nepoda�ilo zjistit p�esn�, ale v podstat�
korespondovaly se pr�m�rnými cenami v �eské republice. Pro zajímavost uvádím n�které 
vybrané ceny v roce 2001: 
Modrá barva zna�í cenu nižší a �ervená vyšší oproti roku 2000, �erná je cena beze zm�ny: 
Vybrané zboží množství cena Vybrané zboží množství cena 

Chléb konzumní kmínový 1 kg 14,71 Mléko polotu�né 1 l 13,48 

Vejce �erstvá 1 kus 2,64 Máslo �erstvé 1 kg 99,96 

Olej slune�nicový 1 l 41,06 Rostlinný tuk 1 kg 55,05 

Maso hov�zí p�ední 1 kg 70,49 Maso hov�zí zadní 1 kg 143,08

Maso vep�ové - b��ek 1 kg 76,95 Maso vep�ové - pe�en� 1 kg 129,19

Ku�e kuchané 1 kg 60,55 Filé mražené 1 kg 138,06

Šunkový salám 1 kg 127,58 Šunka vep�ová 1 kg 163,86

Jablka I. jakost 1 kg 23,61 Pomeran�e I. jakost 1 kg 28,43 

Banány žluté I. jakost 1 kg 27,92 Brambory �erstvé 1 kg 9,12 

Cukr krystalový 1 kg 21,16 Káva pražená 100 g 9,84 

Pivo sv�tlé vý�epní 0,5 l 7,79 Tuzemský rum 1 l 166,77

Sparta light s filtrem krabi�ka 42,01 Petra s filtrem krabi�ka 40,02 

Automatická pra�ka 1 kus 13.488 Elektrická chladni�ka 1 kus 9.114 

Televizní p�ijíma� 1 kus 9.965 Jízdní kolo pánské 1 kus 8.225 

Televizní poplatek m�síc 75,00 Poštovné v tuzemsku 1 kus 5,40 

Benzín Natural 95 1 l 24,44 Motorová nafta 1 l 21,89 

Zák. poj. vozidla 1 rok 2.683 Toaletní mýdlo výb�r. 100 g 17,47 

Kosmet. krém Nivea 150 ml 78,63 Prací prost�edek 1 kg 83,14 
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5. Výstavba, doprava, spoje 

           5.1.        Výstavba a údržba dom�, byt� a dalších objekt�

Domy a byty 
Správa m�stských byt� je za�len�na do organiza�ní struktury M�stského ú�adu. 

I v tomto roce pokra�ovala privatizace dom� a byt�, které byly již d�íve nabídnuty 
nájemník�m k odkoupení. Postupovalo se podle pravidel, schválených zastupitelstvem m�sta. 

Ur�it� zajímavý údaj vyplynul z porovnání s�ítání lidu, dom� a byt� v roce 1991 
a 2001: 

Domy Byty 

Po�et trvale 
obydlených 

Po�et 
neobydlených

Po�et 
neobydl. v % 

Po�et trvale 
obydlených 

Po�et 
neobydlených

Po�et 
neobydl. v % 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

730 722 26 98 3,4 12,0 2113 2180 56 154 2,6 6,6 

 Tabulka zachycuje výrazný vzestup po�tu neobydlených byt�. Procentní p�ír�stek 
ve výši 175% za�adil Vrbno na jedno z prvních míst v analyzované skupin� 128 m�st. 
Nad t�mito zve�ejn�nými výsledky se pozastavil i starosta m�sta Ing. Jarmar. Vyjád�il názor, 
že „si tento ukazatel z�ejm� vyžádá zpracování kvalifikovaného rozboru ve vazb� na formu 
vlastnictví byt�, aby bylo možno jednozna�n� objasnit p�í�inu negativního vývoje“ 
(Zpravodaj, 3/2002). Bohužel si nejsem v�doma toho, že by podobný rozbor byl zpracován. 

Formou daru se v listopadu vrátily do majetku m�sta nemovitosti �p. 123 a 124 
na nám. Sv. Michala (na rohu ulic Husova a Bezru�ova) v�etn� pozemk� od komanditní 
spole�nosti MARKO. Objekty byly prodány v první polovin� 90. let z d�vodu jejich 
zanedbaného stavu a pot�eby velké investice, na kterou m�sto nem�lo finan�ní 
prost�edky. V pr�b�hu doby zm�nily budovy majitele, ale jejich stav z�stal, i p�es 
opakované urgence ze strany m�sta, nezm�n�n. V dané situaci, s ohledem na to, 
že budovy p�edstavovaly ohrožení zejména pro d�ti a nezletilou mládež, nezbylo 
zastupitelstvu než dar p�ijmout. Je otázka, jak s tímto vskutku „danajským darem“ m�sto 
v budoucnu naloží. 

Zastupitelstvo v záv�ru roku schválilo p�ijetí hypoté�ního úv�ru od KB Bruntál 
ve výši 5 mil K� se splatností 5 let na výstavbu 16 b.j. Krej�ího �.p. 487 a 488 (st�ešní 
nástavba „malometrážek“) a zástavu tohoto objektu v�etn� pozemk� ve prosp�ch banky. 

Koeficient r�stu nájemného v bytech v majetku m�sta byl stanoven obecn�
závaznou vyhláškou pro období od 1.7.2000 do 30.6.2001 na 1,049. 

M�sto vyhlásilo nabídku pronájmu nebo odkoupení nemovitosti Smute�ní ob�adní 
sín� na ul. H�bitovní. Sou�ástí nabídky bude up�esn�ní zp�sobu využití objektu a cenová 
nabídka za pronájem nebo nabídková cena za odkoupení nemovitosti.  
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Výroba tepla a TUV  
Spole�nost TEPLO VRBNO s.r.o., jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem je m�sto 

Vrbno p.P., zajiš�ovala i v tomto roce výrobu a rozvod tepla pro všechny „�inžovní“ domy. 
Cena GJ v roce 2001 �inila 312,38 K�, nár�st oproti roku 2000 byl 7,34%. V absolutní výši 
vzrostla cena 1 GJ o 21,38 K�. 
Úklid m�sta 

Zabezpe�ovala obchodní spole�nost Technické služby s.r.o., jejímž jediným 
vlastníkem je M�sto Vrbno p.P. s vkladem ve výši 200 tis. K�.  

K 1.5.2000 rozší�ily Technické služby stávající separaci papíru a skla o t�íd�ní PET 
lahví od nápoj�. Vyt�íd�né PET lahve je možno odkládat do ozna�ených kontejner� na t�íd�ný 
odpad nebo do jakýchkoliv sá�k� k popelnicím u rodinných dom� �i k velkoobjemovým 
kontejner� na domovní odpad. 
 Cena za odvoz komunálních odpad� byla stanovena 750,- K� za 1 popelnici. Cena 
za poskytování h�bitovních služeb �iní 37,- K�/m2/rok. 
Vodovodní a kanaliza�ní sí�

V provozování vodovodní a kanaliza�ní sít� v našem m�st� pokra�uje, na základ�
vít�zství ve výb�rovém �ízení soukromá firma AQUA stop v.o.s., U Stadionu 5, Bruntál. 
Ve Vrbn� sídlí na Jesenické 581. Vodovodní a kanaliza�ní sí� provozuje i v Karlovicích, 
Karlov� Studánce, Ludvíkov�, Malé Morávce a ve Valšov�.  

Vodojemy mají celkovou kubaturu 1950 m3 a jsou nad m�stem rozmíst�ny tak, 
aby tlakov� obsáhly celou rozvodnou sí�. Jedná se o 8 vodojem�, z nichž nejv�tší má obsah 
8000 m3. Rozvodná sí� je od profilu 200 mm do profilu 50 mm tvo�ena v�tšinou litinovým 
potrubím. N�které jeho �ásti jsou z po�átku 20. st., v�tší �ást byla rekonstruována v 70. letech. 
Celková délka vodovodu je 30,6 km a dále ji tvo�í 800 vodovodních p�ípojek r�zných profil�.  

P�estože voda u nás te�e „sama z kopce“, nem�že být skoro zadarmo. Získávání 
a distribuce pitné vody se �ídí vodohospodá�skými a hygienickými normami, které ukládají 
provád�ní celé �ady �inností. P�esto je dobrá a pom�rn� levná pitná vody jednou z výhod 
našeho m�sta.  

        5.2.        Komunikace a ve�ejná prostranství, životní prost�edí  

Sí� místních komunikací v zastav�ném území m�sta zajiš�uje obsluhu veškeré 
zástavby, která není p�ímo obsloužena ze silni�ních pr�tah�. Jde o jednopruhové 
i dvoupruhové úseky s r�znorodou ší�kou vozovky a r�znou povrchovou úpravou (živi�ný 
povrch, obalované kamenivo, beton apod.). Místní komunikace mají obslužný charakter 
funk�ní skupiny C (místní komunikace III. t�ídy). Pr�tahy silnic II. t�ídy, vedené zastav�ným 
územím, lze za�adit do místních komunikací se sb�rnou funkcí – funk�ní skupina B dle �SN 
73 6110 (místní komunikace II. t�ídy). Od 1.4. do 30.6. probíhaly rozsáhlé rekonstrukce 
místních komunikací, a to ulice Bezru�ovy od k�ižovatky s ulicí Jesenickou po k�ižovatku 
s ulici Husovou a I. etapa ulice St�elni�ní od k�ižovatky s ulicí Jiráskovou po k�ižovatku 
s ulicí H�bitovní. 

Ve m�st� je 34 ulic, Bezru�ova, D�lnická, Družstevní, Dvo�ákova, Erbenova, 
H�bitovní, Husova, Chel�ického, Jesenická, Jiráskova, Komenského, Kope�ná, Krátká, 
Krej�ího, K�ivá, M. Alše, Myslivecká, Nad Stadionem, Nádražní, Nové doby, Palackého, 
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Polní, Riegrova, Sadová, Sklárenská, Smetanova, St�elni�ní, Sv. �echa, Školní, V Dolíku, 
Ve Svahu, Zahradní, Zlatohorská a Žižkova a jedno nám�stí, nám. Sv. Michala. 

Ú�elové komunikace, ve form� polních a lesních cest, slouží p�edevším 
ke zp�ístupn�ní jednotlivých polních, lesních eventueln� soukromých pozemk� a navazují 
na místní komunikace, výjime�n� na silni�ní pr�tahy. Jde zejména o lesní cesty. 

Mezi obslužná za�ízení silnic náleží šestnáct autobusových zastávek a dv� �erpací 
stanice pohonných hmot (t.�. Benzina, a.s. a Oil Team, a.s.). Jiná silni�ní obslužná za�ízení 
se ve Vrbn� pod Prad�dem nenacházejí. 

Sou�ástí komunika�ní sít� jsou i komunikace pro chodce. V zastav�né �ásti Vrbna 
pod Prad�dem jsou chodníky vybudovány podél silni�ních pr�tah� a podél n�kterých 
místních komunikací. Jinak chodci využívají zpevn�né i nezpevn�né �ásti krajnic (p�edevším 
v místních �ástech).  

Pro p�ší turistiku je vyzna�eno celkem osm zna�ených turistických tras – �ervená, 
t�i modré, zelená a t�i žluté trasy vedené p�edevším po místních komunikacích, po lesních 
a polních cestách. Dále jsou zde vyzna�eny dva turisticky zna�ené okruhy (modrý a žlutý).  

Životní prost�edí: 
Skute�nost, že �ást území m�sta spadá do Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky

má významný vliv na život obyvatel: 

• Název: CHKO Jeseníky
• Rozloha lokality: 74000,00 ha 

• Vyhlášeno: výnosem MK �SR �.j. 9886/1969 

• Charakteristika:  
CHKO Jeseníky zahrnuje Hrubý Jeseník a p�ilehlé �ásti Hanušovické a Zlatohorské 

vrchoviny. Reliéf odpovídá �lenité hornatin� s hluboce za�íznutými údolími a táhlými 
zaoblenými h�bety. Geologicky je území tvo�eno p�evážn� kyselými horninami s nízkým 
obsahem živin (ruly, svory, fylity). Hlavním zástupcem p�d jsou kambizemní podzoly, 
v nejvyšších polohách p�evládají humuso-železité podzoly místy zamok�ené a zrašelin�lé. 
Území je z 80% pokryto lesy, p�evážn� druhotnými smr�inami nebo bu�inami s mozaikovit�
zachovalými zbytky p�írodních les�. Nejcenn�jší území chrán�né krajinné oblasti jsou 
chrán�na ve 4 národních p�írodních rezervacích (Prad�d, Šerák - Keprník, Rejvíz a Rašeliništ�
Sk�ítek), 18 p�írodních rezervacích a 6 p�írodních památkách. Jejím posláním je p�edat 
krajinu a p�írodní d�dictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím. Hospodá�ské 
využívání Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky je diferencováno podle zón odstup�ované 
ochrany p�írody tak, aby se zlepšoval její p�írodní stav a aby byly zachovány a vytvá�eny 
optimální ekologické funkce území (§ 225 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody 
a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Zonace CHKO Jeseníky byla schválena MŽP �R 
dne 27.6.1994 pod �j.: OOP/2818/94. 

Z maloplošných zvlášt� chrán�ných území se m�sta dotýká P�írodní rezervace Skalní 
potok: 

• Rozloha lokality: 197,6289 ha 

• Vyhlášeno: Vyhláškou �. 1/2001 Správy Chrán�né krajinné oblasti Jeseníky ze dne 
 12. 4. 2001 o z�ízení p�írodní rezervace Skalní potok 
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• Charakteristika:  
Rezervace zaujímá spodní �ást údolí stejnojmenného potoka, který je levostranným 

p�ítokem St�ední Opavy mezi osadami Vidly a Bílý Potok. P�edm�tem ochrany jsou kv�tnaté 
bu�iny s ky�elnicí devítilistou a skalní biotopy s �adou vzácných druh� rostlin jako m�sí�nice 
vytrvalá, jednokvítek velkokv�tý, nezelená orchidej hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) nebo 
krti�ník jarní ((Scrophularia vernalis). Na �etných prameništích se místy hojn� vyskytuje 
prstnatec Fuchs�v (Dactylorhiza fuchsii). 

Dalším významným prvkem v oblasti ochrany p�írody je NATURA 2000 a západní 
�ást území m�sta zasahuje do Pta�í oblasti Jeseníky: 

• Kód lokality: CZ0711017 

• Rozloha lokality: 52204,5600 ha 

• Vyhlášeno: Na�ízením vlády �.599/2004 Sb., kterým se vymezuje Pta�í oblast 
Jeseníky 

• Charakteristika:  
Území pta�í oblasti z�ásti sleduje hranice CHKO Jeseníky, celkov� je však její rozloha 

nižší než rozloha CHKO Jeseníky. P�edm�tem ochrany pta�í oblasti jsou populace je�ábka 
lesního (Bonasa bonasia) a ch�ástala polního (Crex crex) a jejich biotopy. Cílem ochrany 
je zachování a obnova ekosystém� významných pro tyto druhy pták� v jejich p�irozeném 
areálu rozší�ení a zajišt�ní podmínek pro zachování populací t�chto druh� ve stavu p�íznivém 
u hlediska ochrany. 

Nejvýznamn�jším druhem zelen� jsou lesní masivy, které pokrývají 84 % nejbližšího 
okolí m�sta, dále pak doprovodná zele� vodních tok� – Bílé, St�ední a �erné Opavy, Opavy 
a jejich p�ítok�.  

Zele� v zastav�né �ásti m�sta tvo�í p�evážn� soukromé zahrady u obytné zástavby 
a rekrea�ních objekt�. Významn�jší plochy ve�ejné zelen� jsou v centrální �ásti m�sta 
a u objekt� ob�anského vybavení. Jediným ve�ejn� p�ístupným parkem je park na nám�stí 
Sv. Michala, parky u Grohmannovy vily a u záme�ku jsou sou�ástí uzav�ených areál�. 
Ve m�st� je �ada ploch, vedených v katastru nemovitostí jako zele�, které jsou neudržované 
a funkci ve�ejné zelen� neplní. 

V katastru m�sta jsou dva h�bitovy – h�bitov v Mnichov� je již dlouho uzav�en 
a je neudržovaný (otev�ené hroby), poh�bívá se na h�bitov� ve Vrbn� pod Prad�dem 
na ul. H�bitovní. V jižní �ásti Mnichova a Vrbna pod Prad�dem se nachází mnoho 
zahrádká�ských osad.  

Na území m�sta jsou i památné stromy  dle ustanovení § 46 zákona �. 114/1992 Sb., 
o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  
V katastrálním území Vrbno p.P.: 

• Dub na nám�stí sv. Michala (dub letní - Quercus robur), parc. �. 2  

• Lípa u kapli�ky pod h�bitovem (lípa srd�itá - Tilia cordata), parc. �. 54 

• Mlé� na k�ižovatce k Železné (javor mlé� - Acer platanoides), parc. �. 1835/1 

• Mod�ín v mezích nad kynologickým cvi�išt�m (mod�ín opadavý - Larix decidua), 
parc.�.1554 

V katastrálním území Železná:  

• Buk v Železné (buk lesní – Fagus sylvatica), parc.�. 249/1 
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• 2 smrky Prad�dské brány (smrk ztepilý – Picea abies), parc.�. 574/1 
V katastrálním území Mnichov: 

• Mnichovský mod�ín (mod�ín opadavý – Larix decidua), parc.�. 740/1 

V rámci životního prost�edí je nutno posuzovat i �istotu ovzduší. V našem m�st�
ji ovliv�ují  spíše malé místní zdroje zne�išt�ní a lokáln� i místní doprava. Situaci p�ízniv�
ovliv�uje plynofikace m�sta, obecn� nep�ízniv� p�sobí zejména nestabilní cenová (dota�ní) 
politika v oblasti paliv. P�i použití d�eva a uhlí pro vytáp�ní dochází ke zvýšení emisí �ástic, 
polyaromatických uhlovodík� a t�žkých kov�. Pokud je v lokálních topeništích spalován 
odpad, dochází navíc k emitování nebezpe�ných dioxin�.  

Možnosti omezení negativních vliv� dopravy jsou pom�rn� omezené (kvalitní údržba 
komunikací, prašných ploch, organizace dopravy) a �asto finan�n� náro�né (zkvalitn�ní a 
p�eložky komunikací apod.). V pr�b�hu 90. let 20. století bylo v našem regionu zaznamenáno 
významné snížení koncentrací škodlivin v p�ízemních vrstvách atmosféry i emisí 
vypoušt�ných ze stacionárních zdroj�. V posledních letech však dochází ke zm�n� t�chto 
obecných trend�.      

          5.3. Dopravní spojení, pošta a spoje 

Silnice: 
Pro motoristy je komunika�ní sí� tvo�ena sítí silnic, místních a ú�elových komunikací. 

Silnice II. t�ídy udržuje 	editelství silnic a dálnic �R, správa Ostrava: V roce 2001 žádná 
velká investice na t�chto komunikacích nebyla realizována, provád�ly se pouze b�žné opravy 
a údržba.  

Jedná se o tyto silnice:  
II/445 (Šternberk – Rýma�ov – Karlova Studánka – Vrbno pod Prad�dem – He�manovice– 

Zlaté Hory – Polsko) 
II/450 (Bruntál – Karlova Studánka – Domašov) 
II/451 (Vidly – Vrbno pod Prad�dem – Karlovice – Nové He�minovy) 
II/452 (Hol�ovice – Vrbno pod Prad�dem – Sv�tlá Hora – Bruntál – Leskovec nad Moravicí) 

Jedná se o tyto místní komunikace: 
III/44519 (Vrbno pod Prad�dem, pr�jezdná) - spojka silnice II/445 a III/44520 
III/44520 (Vrbno pod Prad�dem, pr�jezdná) – p�es místní �ásti Železná a Mnichov 
III/44521 (Vrbno pod Prad�dem, pr�jezdná) – v místní �ásti Mnichov 

Motoristé si mohou pohonné hmoty doplnit ve m�st� u dvou �erpacích stanic, které 
jsou umíst�ny na vjezdu do m�sta na silnici �. 451: 
BENZINA a.s., �erpací stanice, Nádražní 150 
Akciová spole�nost vznikla v roce 1994 jako nástupnická organizace d�íve stejnojmenného  
státního podniku. V privatizaci spole�nost získala 280 �erpacích stanic, v�tšinou zastaralých 
a ekologicky nevyhovujících. Zahájila jejich postupnou modernizaci. Ta se týkala i �erpací 
stanice ve Vrbn�, kde mimo jiné byla k radosti místních motorist� vybudována i automatická 
my�ka. 
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OIL TEAM a.s., �erpací stanice, Nádražní 607 
Historie firmy OIL TEAM a.s. za�ala v roce 1993 zprovozn�ním sít� �erpacích stanic 
pod stejnojmenným názvem. Firma zahájila i úzkou spolupráci se švýcarskou firmou Panolin 
AG a n�meckou firmou Panolin Kleenoil AG, jejichž výrobky distribuuje na území �R.  

Služby motorist�m poskytují i opravny a prodejny náhradních díl�: 
Auto Kapitán, Zlatohorská 103/4 
Na trhu p�sobí od roku 1995, zam��uje se na opravy vozidel všech zna�ek, zejména 
na duralové karoserie, nákup a prodej ojetých vozidel a výkup havarovaných a jinak 
poškozených aut. 
Auto Remeš, Zlatohorská 103 
Je soukromá prodejna náhradních autodíl� a autop�íslušenství na všechny typy aut. 
Autoopravna Remeš, Jesenická 321 
Opravy všech typ� automobil�, v�etn� zahrani�ních. V kv�tnu 2000 zdarma testování tlumi��
pérování a kontroly podvozk�. 
Bit Power s.r.o., Palackého 190 
Vývoj spole�nosti se zam��uje na všechna motorová vozidla a profesionální práci v oblasti 
chiptuningu. 

Petr Šulkovský, Mikoláše Alše 587   
Opravy všech typ� automobil�. 
Pneuservis Petr �ernota, Mikoláše Alše 379 a  Prad�dský lesní závod a.s., Nádražní  
Zajiš�ují prodej, p�ezouvání a opravy pneumatik. 

Železnice: 
M�stem je veden koncový úsek regionální jednokolejné železni�ní trati

s motorovým provozem �. 313 (Milotice nad Opavou – Vrbno pod Prad�dem). Jde o územn�
stabilizovanou tra�, kterou provozuje OKD Doprava, a.s. Dále se v �ešeném území nachází 
vle�ka vedená do areálu bývalého D�evokombinátu, která je zapojena do regionální 
železni�ní trati �. 313 v koncové železni�ní stanici Vrbno pod Prad�dem. Vle�ka není 
v sou�asné dob� využívána. Železni�ní hromadné doprav� osob slouží železni�ní stanice 
Vrbno pod Prad�dem a Vrbno pod Prad�dem, zastávka na regionální trati �. 313. 

   Autobusová doprava: 
Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou dálkovou a p�ím�stskou 

autobusovou dopravou, kterou t.�. zajiš�ují Veolia Transport Morava, a.s. a �SAD Vsetín 
a.s. Pro autobusovou hromadnou dopravu osob se zde nachází celkem šestnáct autobusových 
zastávek: Vrbno pod Prad�dem, centrum; Vrbno pod Prad�dem, D�evokombinát; Vrbno pod 
Prad�dem, rozcestí Ludvíkov; Vrbno pod Prad�dem, záme�ek; Vrbno pod Prad�dem, žel.st.; 
Vrbno pod Prad�dem, Bílý Potok; Vrbno pod Prad�dem, Mnichov, Dom. d�ch.; Vrbno 
pod Prad�dem, Mnichov, hájenka; Vrbno pod Prad�dem, Mnichov, kone�ná; Vrbno 
pod Prad�dem, Mnichov, Rákosí; Vrbno pod Prad�dem, Mnichov, sb�r.sur.; Vrbno 
pod Prad�dem, Mnichov, U mostu; Vrbno pod Prad�dem, Vidly, kone�ná; Vrbno 
pod Prad�dem, Vidly, myslivna; Vrbno pod Prad�dem, Železná, hájenka a Vrbno pod 
Prad�dem, Železná, rozcestí.  
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        5.4. Památková pé�e 

Na území m�sta se nachází �ada nemovitých kulturních památek, zapsaných 
v Úst�edním seznamu nemovitých památek �R: 
Vrbno pod Prad�dem:
44811/8-209 zbytky hradu Freudenstein - na úzkém h�ebenu kopce mezi cestou Vrbno – 
And�lská hora, parc. �. 2032/3, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. Zbytky zem�panského hradu 
s vojenskou a správní funkcí z poloviny 13. století. Na map� Bruntálského panství z r. 1579 
byl již z�íceninou. P�i archeologickém pr�zkumu zde byly nalezeny zbytky železa a st�epy 
z pol. 13. a 14. st. Dnes jsou zde zachovány nepatrné zbytky val� a kruhových staveb 
z lomového kamene. Vlastníkem je �R – Lesy �R s.p. Hradec Králové. Neprobíhá 
zde archeologický pr�zkum ani žádné záchranné práce. 
15321/8-207 zámek �p. 154 s areálem - Husova ul. parc. �ís. 920, 921, 909 
8-207/1 zámek �p. 154 - parc. �. 920, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. Doklad feudálního sídla 
s jádrem ze 17. století, rozši�ovaného p�ístavbami v 18. a 19. století, vytvá�ejícího zajímavý 
soubor barokních a empírových celk�. Zámek tvo�í �ty�i samostatn� �ešená jednopatrová 
zd�ná k�ídla kolem obdélného dvora. Hlavní k�ídlo je kryto mansardovou st�echou, ostatní 
pak valbovými. Na vnit�ních fasádách jsou po celém obvodu d�ev�né prosklené pavla�e. 
P�ízemní prostory jsou zaklenuté. 
8-207/2 zámecký park - parc. �. 921, 909, 920, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. P�írodn�
krajiná�ský park o rozloze 1,28 ha v nadmo�ské výšce 510 m, sou�ást areálu zámku. P�vodní 
komunika�ní sí� je zcela potla�ena, z�stala lípová alej podél hlavní p�íjezdové komunikace 
a kruhový bazén ve východní �ásti. Významný solitéry jsou lípy srd�ité, topol linda a dub 
severní. 
8-207/3 ohradní ze
 - parc. �. 921, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. Kamenná ze
, ohrani�ující 
areál zámku, je �áste�n� nahrazena drát�ným pletivem. Mezi pilí�i u vstupu je zachována 
kovaná brána a branka pro p�ší.  
Vlastníkem nemovitosti i pozemk� je firma Odetka a.s. D�lnická 157 Vrbno pod Prad�dem.  
V provozu je restaurace a ubytování. Provád�jí se zde pouze b�žné opravy a údržba. 
35116/8-206 farní kostel sv. Michala s k�ížem - na nám�stí, parc. �. 1, 2, k. ú. Vrbno pod 
Prad�dem. 
8-206/1 farní kostel sv. Michala - parc. �. 1, stav., k. ú. Vrbno pod Prad�dem. Monumentální 
empírová stavba z let 1840-43 neoby�ejn� �istého prostorového i tvarového �ešení, která 
ovládá nejen prostor nám�stí, ale i panoramatický pohled na m�sto. Hlavní chrámový prostor 
je zaklenut pruskou klenbou, st�ny jsou d�leny mohutnými pilastry. Vlevo od presbytá�e 
je p�istav�na patrová sakristie. Vlastníkem je 	ímskokatolická farnost Vrbno pod Prad�dem, 
Palackého 221.  
8-206/2 k�íž kamenný a litinový - nám�stí, parc. �. 2, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. Empírový 
k�íž v�novaný Francem a Barbarou Reichelovými v r. 1825 s ornamentáln� a architektonicky 
bohat� �len�nou spodní kamennou socha�skou �ástí s reliéfem Panny Marie Sedmibolestné 
ve spojení s novým materiálem – litinovým k�ížem a mramorovým uk�ižovaným, významný 
i datací v dedika�ním nápisu. Kolem jsou zbytky ohrádky ze železného zábradlí. Vlastníkem 
je m�sto Vrbno pod Prad�dem, které v pr�b�hu roku neprovedlo žádné opravy ani údržbu. 
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27881/8-208 d�m �p. 162  - Myslivecká ul. �. 37, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. 
Charakteristický jesenický d�m, kde štít obytné budovy s polovalbou a dv�ma položnicemi 
kontrastuje s jednoduchým dešt�ním bývalé stodoly. I vnit�ní dispozice je tradi�ní, vstup 
je ve st�edu delší st�ny, pokra�uje chodba se dv�ma sv�tnicemi na každé stran�. Jeden 
z posledních doklad� p�vodní zástavby m�sta z p�elomu 18. a 19. století. Vlastníkem je Jan 
Zapala�, Sv. �echa 455, Vrbno pod Prad�dem a d�m je využíván k bydlení. 
14193/8-2473 vila Fritze Grohmanna �p. 298 s parkem - Nádražní ul. 35, parc. �ís. 863, 
870, k. ú. Vrbno pod Prad�dem.  
8-2473/1 vila �p. 298 - Nádražní ul. �. 35, parc. �ís. 863. Patrová budova st�ízlivých forem 
se zvýšeným p�ízemím a terasou s jednoduchým geometrickým pojetím interiér� i nábytku.  
Podle návrhu významného rakouského architekta Josefa Hoffmanna byla vystav�na v letech 
1921-22.  
8-2473/2 park u vily �p. 298 - parc. �. 870, o.p. Menší par�ík p�írodní krajiná�ského 
charakteru o rozloze 1,4 ha, sou�ást areálu vily. Významné solitéry jsou buk lesní a vrba bílá. 
Vlastníkem nemovitosti i pozemku je Odetka a.s., D�lnická 157 Vrbno pod Prad�dem. 
V objektu jsou byty zam�stnanc� firmy, park není nijak zvláš� udržován. 
50329/8-4001 vila Adolfa Grohmanna �p. 347/�. 45 - Jesenická ul., parc. �. 657, k. ú. Vrbno 
pod Prad�dem. Patrová budova jednoduchých forem s krytou terasou v p�ízemí, postavená 
v roce 1920 podle projektu architekta Josefa Hoffmanna. V torze se dochovalo geometricky 
pojaté interiérové vybavení. Kolem budovy je okrasná zahrada upravovaná ve 2. pol. 20. st. 
Vlastníkem je LPH a.s., d�íve budova sloužila jako závodní jesle státního podniku LNH, 
v roce 2000 nebyla majitelem využívána. 
37269/8-204 areál h�bitova - H�bitovní ul., parc. �. 55, k. ú. Vrbno pod Prad�dem. Doklad 
slohové úpravy terasovit� umíst�ného h�bitova z po�. 19. století s hrobními kaplemi 
a náhrobky. Vlastníkem celého areálu je M�sto Vrbno pod Prad�dem. V horní jižní �ásti 
h�bitova se poh�bívá, hrobová místa upravují jejich nájemci, spole�né komunikace pak 
Technické služby m�sta. Stejn� tak i zbytek areálu, v�etn� spodní severozápadní �ásti, v níž 
jsou zbytky p�vodních náhrobk� a litinových k�íž�, hrobky významných vrbenských 
podnikatel�, jejichž potomci byli vesm�s odsunuti do N�mecka po 2. sv. válce, spravují 
Technické služby m�sta. Zajiš�ují zejména pravidelné kosení trávy, st�íhání ke�� a opravy 
mobiliá�e. 
8-204/1 h�bitovní ze	 se dv�ma branami - Ohradní omítaná ze
 z lomového kamene 
z doby kolem r. 1817, úprava vstupní brány ve 20.století. Brány jsou kované. 
8-204/2 hrobní kaple Marca Aurelia Rösslera v ohradní zdi – Hrobka ve tvaru kaple 
je zapušt�na do ohradní zdi, v ní je na t�ech stupních umíst�ný sarkofág s pootev�eným víkem 
a nápisem. Na n�m je socha stojícího and�la s dít�tem. Jedná se o ran� empírovou figurální  
plastiku z doby kolem r. 1817. Kaple je uzav�ena kovanou m�íží. 
8-204/3 hrobní kaple rodiny Weissovy v ohradní zdi – Hrobka ve tvaru kaple je zapušt�na 
v ohradní zdi, v ní je na stupních mramorový sarkofág zdobený akantem a dv�ma sepjatýma 
rukama v oválném rámu a nápisem. Na sarkofágu je umíst�na socha stojícího ok�ídleného 
and�la s nápisovou deskou v rukou. Ran� empírová figurální sepulkrální plastika z doby 
kolem �. 1815. 
8-204/4 h�bitovní kaple – Jednolodní, jednoduchá empírová stavba s d�ev�nou hranolovitou 
zvonicí z doby kolem r. 1817, sou�ást slohové úpravy h�bitova. 
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8-204/5 náhrobek Anny Heleny Roesnerové – u ohradní zdi. Pískovcový klasicistní 
náhrobek z r. 1789 ve tvaru obelisku zdobeného vav�ínovými festony, na soklu �tvercového 
p�dorysu s nápisy na všech st�nách. A.H. Roesnerová byla majitelkou hamru v Ludvíkov�. 
Místní �ást Mnichov pod Prad�dem:
33865/8-2475 z�ícenina hradu Rabštejna – parc. �. 537, na úpatí hory Loupežník, k. ú. 
Železná pod Prad�dem. Biskupský hrad strážního charakteru na skalnatém masivu. V terénu 
se nacházejí zbytky v�že a opevn�ní. Historická památka z 2. pol. 13. století. Spolu s Pustým 
hradem (v seznamu památek veden pod �. 8-2474) tvo�í zajímavý, málo obvyklý typ 
dvouhradí strážného charakteru. Vlastníkem je �R – Lesy �R s.o. Hradec Králové. Na míst�
neprobíhá ani archeologický pr�zkum ani záchranné práce.  
Místní �ást Vidly:
50535/8-4008 kaple sv. Hedviky a její movité vybavení - parc. �. 1 st., k. ú. Železná 
pod Prad�dem. Sálová d�ev�ná stavba na kamenné podezdívce z po�átku 20. století s plochým 
stropem a pravoúhlou sakristií za oltá�em. Kubistické pojetí forem, zejména jednotného 
d�ev�ného interiéru. Sanktusník byl vestav�n v roce 1930. Jedná se o ojedin�lou stavbu 
v kraji. Vlastníkem je 	ímskokatolická farnost Vrbno pod Prad�dem - Mnichov. Kaple 
je p�íležitostn� využívána k bohoslužbám.  
Místní �ást Železná pod Prad�dem:
33026/8-2474 z�ícenina hradu Pustý hrad - na úbo�í hory Loupežník, na p�íkré skále parc. 
�. 553, les, k. ú. Železná pod Prad�dem. Historická památka z 2. pol. 13. století, hrad 
vybudovaný vratislavským biskupem na skalní plošin�, tvrz se uvádí ješt� v roce 1464. 
Dochované sklepy bývalé obytné �ásti a zbytky zdí dvorce a v�že. Spolu s Rabštejnem tvo�í 
zajímavý, u nás málo obvyklý typ dvouhradí strážného charakteru. Na míst� neprobíhá 
archeologický pr�zkum, ani záchranné práce. Okolní skály jsou �asto využívány ze strany 
horolezc�. 

Na území m�sta se nacházejí památky místního významu – k�íže, kapli�ky, boží 
muka apod., dále pak architektonicky významné objekty -�� kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Mnichov�, ��d�ev�ná zvoni�ka nad areálem TJ Sokol, ��objekty p�vodní lidové architektury v 
Mnichov� (dnes vesm�s rekrea�ní chalupy), ve Vidlích a v Bílém Potoku.  

Jsou zde také historicky významné objekty - ��v severní �ásti k. ú. Mnichov pod 
Prad�dem pás bývalého vojenského opevn�ní, ��na severním okraji k. ú. Mnichov pod 
Prad�dem Josefský hamr – zbytky staré d�evouhelné vysoké pece z r. 1807, poz�statek 
železá�ské výroby. 

Je zde vymezeno i n�kolik lokalit s možnými archeologickými nálezy – bývalé štoly 
pod Vysokou horou, v okolí z�ícenin hrad� Freudenstein a Pustý hrad a u Josefského hamru. 
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4. Ve�ejný život v obci 

6.1. Výro�í obce, významné akce a zajímavosti 

Historická výro�í našeho m�sta v roce 2001: 
390 let - r. 1611 povýšeno hornické sídlišt� Fürstenwalde na svobodné m�sto Vrbno 
             (24.6.) 
355 let - r. 1646 m�sto vypáleno v pr�b�hu boj� za t�icetileté války   
235 let - r. 1766 cestou z Bruntálu do Zlatých Hor se ve m�st� zastavil císa� Josef II. (6.6.) 
175 let - r. 1826 byl zrušen starý h�bitov na nám�stí a z�ízen nový na sou�asném míst�  
100 let - r. 1901 byl vybudován m�stský vodovod 
  65 let  - r. 1946 byly znárodn�ny všechny p�vodn� soukromé vrbenské firmy 
  30 let  - r. 1971 byl založen P�vecký sbor m�sta (nejprve jako sbor základní školy) 

Významné akce a zajímavosti: 
Restaurace „Mír“ na Zlatohorské ulici �. 99 obnovila od 2. ledna 2001 provoz. 

Otevírací dob� pond�lí – ned�le 10:00 – 22:00 hod. Stalo se tak proto, že areál bývalého 
závodního klubu D�evokombinátu koupil soukromník, pan Sideras. Ve stejném objektu byl 
obnoven i provoz sauny, a to v úterý a �tvrtek pro ženy, ve st�edu a v pátek pro muže a 
v sobotu spole�né saunování s d�tmi. Rovn�ž v dob� od 10:00 do 22:00 hod. 

V restauraci „Mír“ byly v únoru po�ádány dva spole�enské plesy, Nejprve to byl 
9.února Sklá�ský ples“ a 16.února 4.spole�enský ples m�sta a škol. V ZK LNH byl po�ádán 
17.února 10.ples republikán�. 

Ve dnech 14.-15.12. se na ulici Nové doby konal Váno�ní jarmark. Pátek byl ur�en 
p�edevším d�tem a vrcholil oh�ostrojem, v sobotu  pr�b�h zpest�il pochod Zlatohorské gardy 
v historických kostýmech. 

6.2.        �innost politických stran 

I v tomto roce vyvíjelo ve m�sta �innost 6 politických stran. V zastupitelstvu pracovali 
v roce 2001 �lenové i bezpartijní zastupitelé, kte�í byli za tyto strany do zastupitelstva zvoleni 
v roce 1998. Krom� nich jsou �leny i zastupitelé zvolení za ob� Sdružení nezávislých 
kandidát�.   

�SSD 
Tato levicová strana má v sou�asném zastupitelstvu 3 zastupitele, ale žádný z nich není 
�lenem strany. P�edsedou místního sdružení �eské strany sociáln� demokratické 
je Ing. Vladimír Holaj, strana má 24 �len�. V pr�b�hu roku strana zorganizovala již tradi�ní 
oslavy MDŽ s tancem, v �íjnu sportovní odpoledne pro mládež a turnaj v kopané. V prvním 
pololetí se uskute�nila ve�ejná sch�ze za p�ítomnosti ministra zem�d�lství Jaroslava Palase 
k n�kterým problém�m m�sta.
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KDU – �SL 
Stranu reprezentuje v sou�asném zastupitelstvu 1 zastupitel, který je �lenem K�es�anské 
a demokratické unie – �eskoslovenské strany lidové. Strana má ve Vrbn� n�co málo p�es 
10 �len� a p�edsedou místní organizace je  Jan Friedl st.  

KS�M 
Má v sou�asném zastupitelstvu 3 zastupitele. Dva z nich nejsou �leny KS�M. Zastupitel 
Stanislav Koruna je �lenem Komunistické strany �ech a Moravy a sou�asn� je i p�edsedou 
místního výboru a �lenem výkonného výboru p�i OV KS�M Bruntál. Strana 
je charakteristická vysokým v�kovým pr�m�rem �len�, kterých je v sou�asné dob� ve Vrbn�
n�co málo p�es 50.  

ODS 
Za tuto stranu pravicového zam��ení pracují v zastupitelstvu 2 zastupitelé. Jeden z nich byl 
zvolen jako bezpartijní. Zvolenou zastupitelkou a sou�asn� p�edsedkyní místního sdružení 
ODS je PaedDr. Michaela Hradilová. Strana má v roce 2001  7 �len�. 

SPR-RS�
Tuto krajn� pravicovou stranu v zastupitelstvu reprezentuje Cyril Malec, který je sou�asn�
i p�edsedou místního Sdružení pro republiku – Republikánské strany �eskoslovenska. Místní 
organizace má o n�co málo více než 10 �len� a C. Malec zastává významné funkce 
i ve vrcholném orgánu této strany. 

US - DEU 
Unie svobody-Demokratická unie má ve Vrbn� pouze jednoho �lena, kterým je Ing. Ladislav 
Hojgr. V zastupitelstvu stranu zastupuje 1 bezpartijní zastupitel, který byl v komunálních 
volbách zvolen. 

6.3.        Církve 

Katolická církev, vyznání �ímskokatolické  
�eská republika je d�lena správou církve katolické na 8 území. Vrbno spadá do území 

Ostravsko-opavské diecéze, vzniklé nov� 30.5.1996 (p�edtím pat�ilo do diecéze olomoucké). 
Ta zahrnuje 11 d�kanát� a Vrbno pat�í pod d�kanát Bruntál. Na území m�sta se nacházejí 
2 farnosti, kdy každá je samostatným právním subjektem, Hranice mezi nimi je ur�ena �ekou, 
do farnosti Vrbno pat�í i Vidly a Ludvíkov, do farnosti Mnichov pat�í Železná a Mnichov. 

1. Farnost Vrbno – pastorace probíhá ve t�ech místech. Ve farním kostele Sv. Michaela 
ve Vrbn�, ve filiálním kostele navštívení Panny Marie v Ludvíkov� a v kapli 
sv. Hedviky ve Vidlích. 

2. Farnost Mnichov – pastora�ní �innost probíhá ve farním kostele v Mnichov�, kostel 
je spravován excurendo, to znamená, že je o n�j pe�ováno z jiné farnosti. V 90. letech 
prob�hlo jednání mezi olomouckým arcibiskupem a vrbenským starostou o navrácení 
mnichovské fary církvi, ale bez úsp�chu (korespondence je uložena na fa�e ve Vrbn�). 
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Bohoslužby se ve Vrbn� konají každý den, návšt�vnost je cca 150 v��ících, 
v Mnichov� každou sobotu ve�er v 18:00 hod., v zim� v 17:00 hod. a návšt�vnost je asi 
20 v��ících. V Ludvíkov� vždy první sobotu v m�síci p�i návšt�vnosti asi 20 osob a ve Vidlích 
poslední sobotu v m�síci, kde návšt�vnost, vesm�s z �ad turist�, je kolem 20 osob.  

Služba fará�e v církvi zahrnuje celkem 3 oblasti. Oblast posv�cující (bohoslužby, 
svatosti k�tu, manželství apod.), oblast zv�stující (u�itelská �innost) a oblast pastý�ská 
(organiza�ní, starost o církevní budovy atd.). U�itelskou �innost i v tomto roce napl�ovala 
výuka náboženství ve školách za pomoci dvou katechetek, paní Janové a paní Tesa�ové. 
Každá skupina žák� se vyu�ovala 1 hod. týdn�. V Základní škole dv� skupiny, celkem 
40 žák�, ve Sportovním gymnáziu 1 skupina s 15 žáky a v D�tském domov� 1 skupina 
s 10 d�tmi. Pro st�edoškoláky je organizováno setkávání na fa�e v rámci spole�enství 
mládeže, které se ú�astní pr�m�rn� 10 student�. Jednou m�sí�n� probíhají biblické hodiny 
a p�íprava na k�est pro dosp�lé. 

Pro p�ipomenutí p�ehled fará��: 
70. léta:                  páter Michal Petr 
80. léta až r. 1990:   páter Ivan Fišar 
1990 – 1996:           páter Karel Slíva 
1996 – 1999:           páter Karel Mack�
1999 až dosud:        páter Jacek Domanski 
  

D�kovnou mši svatou sloužil v opravené kapli ve Vidlích v sobotu 8. zá�í 2001 jeho 
eminence František Lobkowicz, biskup Ostravsko-opavský. Oprava st�echy byla provedena 
z prost�edk� získaných sbírkou, vyhlášenou v roce 2000 z podn�tu fará�e J. Doma�ského.  

Adventisté sedmého dne 
 Jedná se o celosv�tovou k�es�anskou církev, která ve spole�nosti na základ� Kristova 
odkazu pracuje v oblasti duchovní, sociální a zdravotní. Známí jsou svou charitativní �inností, 
kterou konají prost�ednictvím organizace ADRA.  
 Církev pracuje ve v�znicích, usiluje o náboženskou svobodu, provozuje školy a její 
�lenové jsou autory vzd�lávacích pokrm�, jejichž tématy jsou  stress, kou�ení, rodina, 
manželství, zdravá výživa. 
 Místní sbor ve Vrbn� se schází v dom� na Sadové ul. �p. 346 a místním kazatelem je 
J. Žižka z Krnova. Starším místního sboru je Z. Pajonk. Spole�enství zde funguje od r. 1997 
a v roce 2001 má 29 �len�. 
 Krom� pravidelných sobotních bohoslužeb se církev v našem m�st� podílí na po�ádání 
sbírek pro humanitární organizaci ADRA, provádí osv�tu ohledn� zdravého životního stylu a 
po�ádá váno�ní programy pro seniory.   
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6.4.        �innost kulturních a sportovních spolk� a ob�anských sdružení  

ACS DRAK 
Ob�anské sdružení ACS DRAK bylo u Ministerstva vnitra zaregistrováno 9.3.1993 

a funkci p�edsedy i v roce 2001 zastával  Jan Husar. 
V tomto roce m�lo sdružení 34 �leny, výbor tvo�í 18 �len� s hlasovacím právem, zúžený 

výbor pak má 5 �len�. Spolek uspo�ádal v pr�b�hu roku 32 r�zných cyklistických závod� a 
12 sout�ží turistického charakteru. V postupn� budovaném areálu BMX v Mnichov� byl 
po�ádán seriál 15 r�zných sout�ží, v pr�b�hu roku se konala i Olympiáda, jejíž jednotlivé 
akce byly po�ádány v�tšinou v t�locvi�n�.  Duší spolku, trenérem a kroniká�em, �i spíše 
dokumentaristou, je Miloslav Mlyná�. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Miloslav Mlyná�. 

��K - �eský �ervený k�íž, Místní skupina Vrbno pod Prad�dem 
Místní skupina �eského �erveného k�íže vznikla již v roce 1948 a jejím prvním p�edsedou 

byl Mgr. Václav B�enek.  
V roce 2001 ji �ídil 20-ti�lenný výbor v �ele s p�edsedkyní Janou Hacurovou. 

Registrováno bylo 341 �len�. �lenové zajiš�ovali zdravotnické služby na akcí po�ádaných 
ve m�st�. Sami pak po�ádali váno�ní nadílku v domov� d�chodc�, školení v poskytování 
první pomoci, nap�. pro d�ti ze základní školy a z d�tského domova. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracovala paní Jana Hacurová. 

�eský rybá�ský svaz, místní organizace Vrbno pod Prad�dem
Místní organizace �RS ve Vrbn� pod Prad�dem byla ustanovena v roce 1992. V roce 2001 

byl p�edsedou organizace Lubomír �ilipka, který stojí v �ele sedmi�lenného výboru. 
Organizace sdružovala 241 �len�.  

I v letošním roce organizace plnila své každoro�ní úkoly: 

• hospoda�ení na revírech – výlovy a vysazování násad ryb 

• �innost rybá�ského kroužku d�tí, v�etn� závod� na rybnících 

• školení nových �len�, v�etn� záv�re�ných zkoušek 

• údržba pozemk� a budovy, v níž je umíst�na klubovna a zázemí organizace 

• výlovy odchovných potok�

• �innost rybá�ského kroužku d�tí 
D�ti z rybá�ského kroužku se za�aly scházet již v únoru, sou�ástí p�ípravy bylo poznávání 

ryb, vodních rostlin a rybá�ských �ád�. V kv�tnu se 7 �len� kroužku zú�astnilo v Jeseníku 
závod� „Jesenický kapr“ a v polovin� �ervna t�ídenního soust�ed�ní ve Zlatých Horách. 
Proškolení 10 nových dosp�lých �len� bylo zakon�eno zkušebními testy.  

V roce 2001 získal významné ocen�ní, Zlatý Lišk�v odznak, dlouholetý aktivní �len 
výboru pan Jaroslav Kory�anský, zejména za zajiš�ování veškeré evidence a za hlavní podíl 
na budování rybník�.  

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Kory�anský. 
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�eský svaz chovatel�, základní organizace Vrbno pod Prad�dem 
Základní organizace �eského svazu chovatel� ve Vrbn� pod Prad�dem vznikla 

již v roce 1955. Veškeré aktivity základní organizace se soust�edí do objektu na ulici 
Sklárenské. V roce 2001 m�la organizace ve Vrbn� 26 �len�, �innost �ídil šesti�lenný výbor 
a p�edsedou byl Zden�k Beránek. 
 Chovatelé se zam��ují p�edevším na vlastní chovy. Op�t po�ádali jednu místní 
výstavu, na které prezentovali 148 kus� králík�, 190 kus� holub� a 57 kus� dr�beže. 
Na okresní výstav� v Úvaln� obsadila ZO Vrbno 8. místo. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Antonín Beránek.

HC Zlatá Železná, Zlatohorská 103                                       
Hokejový tým vznikl v r. 1999 jako ob�anské sdružení. V roce 2001 m�l 25 �len�, 

výbor byl t�í�lenný a p�edsedou byl Jára Vl�ek. I v této sezón� hrál okresní pohár skupiny B 
a domácí led m�l v Horním Benešov�. 
 Informace pro M�stskou kroniku zpracoval Mgr. Richard Klech.. 

Junák Vrbno p.P. 
V  r. 2001 bylo ve skautské organizaci Junák ve Vrbn� p.P. registrováno 19 �len�. 

Mezi zda�ilé akce lze zahrnout 10.5. Kv�tinový den,  Svojsík�v závod v Pochni a tradi�ní 
letní tábor.  

Informace pro M�stkou kroniku poskytl Jakub Žajdlík. 

Klub vrbenských turist�, Husova 558 
Místní organizace pracuje p�i TJ Sokol Vrbno pod Prad�dem. Ná�elníkem je Štefan 

Kopil�ák. 
  V sobotu 15.9.2001 po�ádal již 31. ro�ník dálkového pochodu Vrbenská padesátka, 
který absolvovalo celkem 148 ú�astník� všech v�kových skupin. Startovalo se od 6:00 
do 9:45 hod. u vrbenského nádraží a cíl v odpoledních hodinách byl jako obvykle na chat�
Sokolka. Trasy byly dlouhé 50, 22 a 12 km.  

Informace pro M�stskou kroniku �erpala kroniká�ka ze Zpravodaje 2001. 

Myslivecké sdružení Prad�d, Mnichov 302 
Jako samostatné ob�anské sdružení bylo na MV �R zaregistrováno 20.8.1992. Pro rok 

2001 se nepoda�ilo zjistit po�et �len�. V �ele sdružení stál v tomto roce sedmi�lenný výbor a 
p�edsedou byl pan Zden�k Jurka.  

Úkolem mysliveckého sdružení je spole�ný výkon práva myslivosti v pronajaté 
honitb� v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospoda�ení a lovu. Dále pak v 
souladu se zákonem o myslivosti �. 449/2001 Sb., provád�ní ochrany myslivosti a p�írody, 
dodržování rozhodnutí vydaných orgány státní správy myslivosti a dodržování zásad chovu 
zv��e.  

Vedle výkonu práva myslivosti zajiš�uje myslivecké sdružení spole�enské akce pro 
širokou ve�ejnost. Jedná se o st�elecký závod Cena Prad�du (CP), st�elecký �ty�boj (K4M) a 
myslivecký den známý pod názvem Slunovrat. Tyto sout�že jsou po�ádány každoro�n�.  
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Myslivecké sdružení provozuje mysliveckou chatu, kterou využívá p�edevším pro 
vlastní �innost, ale také ji pronajímá za úplatu soukromým osobám nebo ob�anským 
sdružením �i jiným subjekt�m k po�ádání jejich akcí. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval Zden�k Jurka. 

P�vecký sbor m�sta Vrbna pod Prad�dem, Jesenická 226 
Vznikl jako ob�anské sdružení 28.6.1995. Stal se p�ímým pokra�ovatelem P�veckého 

sboru vrbenských u�itel�, jehož tradice sahá do roku 1971. Oslavil tedy v roce 2001 
30. výro�í své �innosti. 

Dirigenty a um�leckými vedoucími sboru byli Eva Vacková a Leoš Sekanina. V tomto 
roce sbor absolvoval celkem 24 vystoupení, z toho 10 se odehrálo v cizin�. V pr�b�hu 
vystoupení zazn�lo 244 skladeb a uvedeno bylo poprvé v historii sboru 10 nových 
nastudování v jednom roce. 

Z nejvýznamn�jších akcí byl ur�it� týdenní pobyt sboru ve Finsku, v rámci kterého se 
zú�astnil a p�ivezl bronzové pásmo z mezinárodní p�vecké sout�že v Tampere. Dvakrát sbor 
koncertoval již tradi�n� v Polsku, v Glogowku a v Glucholazích. 

V pr�b�hu roku sbor p�ipravoval k vydání nahrávky na další CD nosi�, uspo�ádal 
dubnový „Slavnostní koncert“ k 30. výro�í a dále sedmý „Hudební festival p�veckých sbor�“ 
s ú�astí dvou zahrani�ních sbor�, a to ze Švýcarska a N�mecka. 

Mimo�ádným po�inem bylo nastudování Adventní mše sou�asného skladatele 
Stanislava Jelínka a její provedení ve sv�tové premié�e v bruntálském divadle 6.12.za 
doprovodu dechového orchestru Vojenské hudební konzervato�e v Roudnici nad Labem. 

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� údaj� ve Zpravodaji 2/2002. 

Sbor dobrovolných hasi��, H�bitovní 289 
V roce 2001 stojí v �ele SDH m�sta sedmi�lenný výbor v �ele s p�edsedou Janem 

Novotným starším. Ve sboru pracuje 36 �len�. V pr�b�hu roku bylo uskute�n�no 30 zásah�. 
Sbor je �lenem Sdružení hasi�� �ech, Moravy a Slezska a zú�ast�uje se sout�ží v požárním 
sportu. Dv� z t�chto sout�ží byly po�ádány ve Vrbn�. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Zden�k Doležel.  

Sdružení ob�an� zdravotn� postižených region� Krnov, Bruntál, Rýma�ov 
 Sdružení ve Vrbn� pracuje jako jeden z úsek�, v jeho �ele stojí okresní výbor 
v Bruntále. P�edsedkyní místního sdružení je Jarmila Lasovská. �innost místního sdružení 
�ídí devíti�lenný výbor a zabezpe�uje 11 d�v�rník�. Místní sdružení má krom� Vrbna 
za�len�n i Ludvíkov a Karlovice. V roce 2001 je evidováno je 226 �len�. Zdrojem p�íjm� jsou 
zejména �lenské p�ísp�vky ve výši 50,- K�/rok a dále p�ísp�vky ze strany m�sta, p�ípadn�
sponzorské dary. 
 Výbor místního sdružení se schází 1x m�sí�n� a projednává vždy nejbližší úkoly. 
D�v�rníci mají za úkol vést evidenci �len� ve svém obvodu, zajiš�ovat jejich informovanost a 
navšt�vovat je v p�ípad� nemoci �i u p�íležitosti životního jubilea. D�tem p�ipravují dárky ke 
Dni d�tí a na Mikulášskou nadílku.  

Sdružení uspo�ádalo v b�eznu �lenskou sch�zi, dále pak 2 zájezdy a poradenství pro 
t�lesn� postižené. Spolupracovalo s ��K a 3x v pr�b�hu roku navštívili �lenové sdružení 
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Domov d�chodc� v Mnichov� (na Vánoce, Velikonoce a u p�íležitosti letní zahradní 
slavnosti).  

Informace pro M�stkou kroniku poskytla paní Edeltraude Obrusníková.

Sportovní klub p�i Gymnáziu, o.s., nám. Sv. Michala 12 
Jako ob�anské sdružení byl registrován u Ministerstva vnitra �R  9.11.1992. V roce 2001 

pracovalo v klubu 268 �len�. Podle platných stanov tvo�í klub oddíl b�žeckého lyžování, 
oddíl sjezdového lyžování, oddíl orienta�ního  b�hu a lyža�ského orienta�ního b�hu, z nichž 
každý má vlastní bankovní ú�et a hospoda�í se svým vlastním majetkem a svými vlastními 
finan�ními prost�edky.  

V �ele každého oddílu stojí  p�ti�lenný výbor v �ele s p�edsedou, valnou hromadu tvo�í 
�lenové p�íslušného oddílu. Výbor Sportovního klubu tvo�í p�edsedové jednotlivých oddíl�, 
valnou hromadu tvo�í výbory jednotlivých oddíl�. P�edsedou SK byla v roce 2001 Ing. Jitka 
Krätschmerová. Další volenou funkcí je prezident SK a tu vykonává PaedDr. Michaela 
Hradilová. 

 Sportovní klub zajiš�uje závodní �innost všech �len� jednotlivých oddíl�. To znamená, 
že financuje dopravu, startovné, p�ípadn� i ubytování. Jednotlivé oddíly rovn�ž organizují 
sout�že pro registrované závodníky i pro širokou ve�ejnost.  

Oddíl sjezdového lyžování pro ve�ejnost upravuje osv�tlenou sjezdovku s um�lým 
zasn�žováním  a provozuje lyža�ský vlek Pod Vysokou horou. Oddíl klasického lyžování 
udržuje dv�ma sn�žnými skútry lyža�ské trasy z Vrbna až na Anenský vrch a Hv�zdu. Oddíl 
orienta�ního b�hu zajiš�uje mapování terén� v okolí Vrbna, zhotovování a aktualizaci 
tréninkových a závodních map pro OB. 

 Nejlepším sportovcem okresu Bruntál byl vyhlášen pro rok 2001 sjezda�
Tomáš Hvorecký a nejlepšími trenéry okresu Ing. Alena Bouzková (sjezdové lyžování) 
a Lubomír Tome�ek st.(orienta�ní b�h a LOB)  

Informace zpracovala kroniká�ka s využitím výro�ních zpráv gymnázia. 

T�lovýchovná jednota Sokol Vrbno pod Prad�dem, o.s., Krej�ího 440 
 Byla registrována na MV�R k datu 25.8.1993, organiza�n� je  za�len�na do �STV. 
V pr�b�hu roku 2001 �ídil �innost TJ p�ti�lenný výbor v �ele s p�edsedou Ing. Ji�ím Plchotem 
a 873 registrovaných �len� bylo za�azeno v celkem 11 oddílech.  

Nejpo�etn�jším byl oddíl fotbalu s více než 200 �leny. Dalšími pak byly oddíly 
atletiky, basketbalu, házené, horolezc�, stolního tenisu, turistiky, volejbalu a asociace sportu 
pro všechny. Jednotlivé oddíly �ídily vlastní zvolené výbory, hospoda�ení TJ bylo vedeno na 
jednom ú�tu. V�tšina oddíl� se zú�ast�ovala pravidelných sout�ží, turnaj� nebo akcí 
organizovaných jednotlivými asociacemi, pod n�ž oddíly spadaly. Hlavní výbor TJ m�l 
vypracován plán práce a scházel se jedenkrát m�sí�n�. V pr�b�hu roku �ešil otázky týkající se 
vlastní �innosti TJ, zejména údržbu t�lovýchovných za�ízení, �lenské p�ísp�vky, finan�ní 
otázky všeobecn� a brigádnickou �innost. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Jan Kvapil. 
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6.5. Propagace obce, místní periodika  
  

V roce 2001  vydával M�stský ú�ad Vrbno pod Prad�dem ZPRAVODAJ Sdružení obcí 
Vrbenska s podtitulem Zpravodaj obcí v údolí �eky Opavy (obec Karlovice, Karlova 
Studánka, Ludvíkov, Široká Niva a Vrbno pod Prad�dem), vydavatel M�Ú Vrbno p.P. 
Zpravodaj vycházel 1x m�sí�n�, vyšlo tedy 12 �ísel a prodáván byl za cenu 5,- K�.  Uzáv�rka 
byla vždy do 20. dne každého m�síce, odpov�dný redaktor Nad�žda Trzaskaliková, grafická 
úprava Vladimír Ulip – Willy, tisk Tiskárna František Zubalík.  
 V pr�b�hu roku pravideln� p�inášel informace z jednání M�stské rady, M�stského 
zastupitelstva, kalendá� kulturních a sportovních akcí, informace o �innosti škol, knihovny, 
zájmových ob�anských sdružení, dalších akcích ve m�st� a okolí i informace o uzav�ených 
s�atcích, narozených d�tech, zem�elých, gratulace k životním jubileím ob�an�, ale i placenou 
inzerci. Všechna �ísla jsou p�ílohou kroniky. 

5. Školství a osv�ta 

7.1. Mate�ské školy 

 Mate�ská škola Ve Svahu 578, Vrbno pod Prad�dem 
 Pracovala jako rozpo�tová organizace bez právní subjektivity a jejím z�izovatelem 
je m�sto Vrbno pod Prad�dem. Sou�ástí školy je Školní jídelna. Celková kapacita za�ízení 
je 100 d�tí. 	editelkou školy je Magdalena Nováková. 
 Ve školním roce 2000/2001 navšt�voval 4 t�ídy mate�ské školy 71 žák. Ve školním 
roce 2001/2002 vzrostl po�et žák�, navšt�vujících 4 t�ídy MŠ, na 94. Mate�ská škola realizuje 
výchovn�  vzd�lávací �innost na základ� vlastního programu, který je sestavován podle 
Rámcového vzd�lávacího plánu pro p�edškolní výchovu. 
 V pr�b�hu roku byly p�ijímány d�ti s nepravidelnou docházkou, ze kterých 
se postupn� staly d�ti pravideln� chodící. Od ledna 2001 bylo proto ve škole otev�eno 
odd�lení se sníženým po�tem d�tí, do kterého byly p�ijaty d�ti mladší t�í let. Ve škole bylo 
v r�zných t�ídách integrováno 6 d�tí s r�znými druhy a stupni postižení. V pr�b�hu jara 
se do mate�ské školy p�ihlásilo dalších 22 d�tí.  
 Škola organizovala p�vecký sbore�ek, seznamování s anglickým jazykem, pískání 
na flétni�ky, kroužek vyšívání a sexuální výchovu pro d�ti 5 – 7leté. Sbore�ek „Ko�ata“ 
pod vedením Marcely Burešové vystoupil v domov� d�chodc� i na festivalu 
k Mezinárodnímu dni hudby, který byl ve m�st� po�ádán.  

Dále byla pro d�ti zorganizována Mikulášská nadílka s �ertem, váno�ní besídka 
se strome�kem, Den d�tí, výlet vlakem do Široké Nivy, autobusem do ZOO na Kope�ek 
do Olomouce a lou�ení se školáky, na kterém d�ti vystoupily s cirkusovým p�edstavením. 
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Ve dnech 15. a 16..2001 provedla ve škole kontrolu �eská školní inspekce. 
Z inspek�ní zprávy v hodnocení kvality vzd�lávání vyplývá, že organiza�ní uspo�ádání 
poskytuje d�tem bezpe�nou orientaci v prost�edí, ve vzájemných vztazích i v komunika�ních 
pravidlech. Pr�b�h výchovy a vzd�lávání d�tí v MŠ má velmi dobrou úrove�. Velmi dob�e 
je hodnocena i kvalita �ízení, zd�razn�n je p�edevším jeho otev�ený systém. 
 Ve školním roce 2000/2001 pracovalo ve škole celkem 6 pedagog� (úvazky 6,0), 
z toho bylo 6 u�itel� (úvazky 6,0). Nepedagog� bylo zam�stnáno 5 (úvazky 3,9), z toho byli 
3 pracovníci školní jídelny (úvazky 2,2) a 2 THP a správní (úvazky 1,7). 

Údaje o ekonomické situaci v mate�ské škole nebyly ve výro�ní zpráv� pro rok 
uvedeny 2001. 

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� výro�ních zpráv. 

Mate�ská škola Jesenická 448, Vrbno pod Prad�dem 
 Pracovala v roce 2001 jako rozpo�tová organizace bez právní subjektivity a jejím 
z�izovatelem je m�sto Vrbno pod Prad�dem. Sou�ástí školy je Školní jídelna. Celková 
kapacita za�ízení je 115 d�tí 130 jídel ve školní jídeln�. 	editelkou školy je Kv�ta Kubí�ková. 
 Ve školním roce 2001/2002 navšt�vovalo 4 t�ídy mate�ské školy 110 žák�. Ve školním 
roce 2002/2003 se snížil po�et žák�, navšt�vujících 4 t�ídy MŠ, na 106. Každé odd�lení m�lo 
své vlastní pojmenování a vlastní symboliku – Ku�átka, Beruška, Kaštánci a Brou�ci. 
Mate�ská škola realizuje výchovn� vzd�lávací �innost na základ� vlastního programu, 
zpracovaného podle Rámcového vzd�lávacího programu pro p�edškolní výchovu a organizuje 
�adu zájmových útvar� podporujících rozvoj talentu d�tí. Jedná se o hru na flétnu, netradi�ní 
cvi�ení, plavecký výcvik, tane�ní p�ípravu a n�mecký jazyk. Osm d�tí bylo za�azeno 
do logopedické pé�e, nápravná  �innost s nimi byla provád�na denn� v logopedické pracovn�. 
 V letošním roce školka pokra�ovala ve spolupráci s polským p�edškolním za�ízením 
v Glogowku. V pr�b�hu roku bylo uskute�n�no n�kolik vzájemných návšt�v a spole�ných 
akcí. Rozvíjela se �innost mate�ského centra „Batole“ pro d�ti matek na mate�ské dovolené 
nebo v domácnosti, a to od dvou let v�ku dít�te. D�ti se touto formou seznamují se životem 
v kolektivu, což uleh�uje jejich adaptaci p�i vstupu do MŠ. Prohloubila se spolupráce 
s prvním stupn�m ZŠ, zejména v podob� ú�asti na spole�ných akcích. 

Dále škola organizovala ukázkové hodiny pro rodi�e, mikulášskou a váno�ní besídku 
pro rodi�e d�tí, karneval, topení Morany, akademii ke Dni matek, výlet do Ham�íkovy stáje 
a do Nymburka a zahradní slavnost pro ve�ejnost. D�ti vystupovaly na festivalu Krnovská 
Mate�inka a na festivalu v Polsku, v Domov� d�chodc� i na n�kterých akcích ve m�st�. 
 Ve školním roce 2000/2001 pracovalo ve škole celkem 8 pedagog� (úvazky 8,00), 
všichni pracovali jako u�itelé. Nepedagog� bylo zam�stnáno 6 (úvazky 4,04), jednalo 
se o pracovníky školní jídelny, správní a THP. 

Údaje o ekonomické situaci v mate�ské škole nebyly ve výro�ní zpráv� pro rok 2001 
uvedeny. 

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� výro�ních zpráv. 
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7.2. Základní škola 
Základní škola se sídlem Školní 477, Vrbno pod Prad�dem je rozpo�tovou organizací, 

jejímž z�izovatelem je M�sto Vrbno p.P. Sou�ástí školy jsou Školní družina a Školní jídelna. 
Celková kapacita školy je 750 žák�, 550 jídel ve školní družin� a 75 žák� ve školní družin�. 
	editelem školy byl Ivan Hába. 
 V 1. – 9. ro�níku školy se vyu�uje podle u�ebního plánu Obecná škola.  P�i škole 
nebyla z�ízena rada školy ani jiné ob�anské sdružení. Od roku 1996 pracuje ve škole Školní 
sportovní klub.  
 Ve školním roce 2000/2001 navšt�vovalo 29 t�íd školy 655 žák�. Z toho jedna t�ída 
byla z�ízena jako speciální a navšt�vovalo ji 5 žák�. Ve školním roce 2001/2002 bylo 
ve 29 t�ídách 636 žák�, z toho speciální t�ídu navšt�vovalo 7 žák�.  
 Na konci školního roku 2000/200 neprosp�lo 1,68% žák�. Ostatní žáci prosp�li, z toho 
na 2. stupni školy 21,45% žák� s vyznamenáním. Chování 7 žák� bylo klasifikováno 
2. stupn�m. Za reprezentaci školy bylo ud�leno 90 pochval �editele školy. 
 V devátých t�ídách bylo vyu�ování 50 žák�. Z toho 24 žáci byli p�ijati ke studiu na 
st�ední školy, 26 žák� bylo p�ijato na odborná u�ilišt�. První t�ídu za�ali 1.9.2001 navšt�vovat 
52 žáci. P�i zápisu mohli rodi�e op�t p�ihlásit své dít� do první t�ídy se sportovním nebo 
hudebním zam��ením. 
 V pr�b�hu roku pracovalo ve škole 28 r�zných zájmových kroužk� (výtvarný, 
hudební, dramatický, jazykové, p�írodov�dný, va�ení, meteorologický, dív�í klub atd.) 
a 11 skupin sportovních her. Ve škole probíhá v jedné skupin� výuka jazyka �eckého 
a ve �ty�ech skupinách výuka náboženství. 

Nadále je velká pozornost v�nována žák�m s logopedickými poruchami, s poruchami 
u�ení i se specifickými poruchami u�ení. V pátém ro�níku byla pro tyto d�ti z�ízena 
specializované t�ída a samostatn� se zde vyu�uje �eský jazyk a matematika, k výuce ostatních 
p�edm�t� jsou žáci integrováni v b�žných t�ídách.  

I v tomto školním roce byl uspo�ádán lyža�ský výcvik žák� sedmých t�íd a t�íd 
se zam��ením na Tv. Od zá�í probíhal plavecký výcvik žák� druhých a t�etích t�íd a t�íd 
se sportovním zam��ením. Nejv�tší sportovní akce po�ádaná školou je Sportovní den, který 
probíhá na podzim a na ja�e. Do r�zných bodovaných sout�ží jsou zapojeni všichni žáci školy 
a t�ída se ziskem nejv�tšího po�tu bod� získává pohár „Zdatná t�ída“. Ve škole bylo po�ádáno 
22 r�zných sportovních sout�ží, další sportovní 4 sportovní sout�že byly po�ádány 
za grantové podpory m�sta.  

V pr�b�hu roku se mohli žáci zú�astnit 9 r�zných výtvarných sout�ží, 5 r�zných 
kulturních akcí a 4 akcí zam��ených na oživování kulturních tradic (poušt�ní drak� spojené 
s táborákem, v �ase váno�ním pe�ení cukroví, zdobení strome�ku a výroba betlému, 
masopustní obch�zky m�stem a pochování Zimy a vítání Jara). Ve škole bylo po�ádáno více 
než r�zných naukových sout�ží, z v�tšiny z nich žáci postupovali do okresního kola. Nejv�tší 
úsp�chy zaznamenali sout�žící na okresní p�vecké sout�ži „Májová noti�ka“, kde 
Eva Komárková obsadila 1. místo a Jana Matoušková 3. místo v sólovém zp�vu a spolu 
pak získali 2. místo ve dvojhlasech. Družstvo 7. t�íd obsadilo 2. místo v okresní sout�ži 
v Archimediád�. 

P�vecký sbor Sedmihlásek m�l v letošním roce 57 �len� a pracoval pod vedením dvou 
dirigentek, Evy Vackové a Mgr. Ivany Dluhé. Sbor uskute�nil 5 samostatných celove�erních 
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koncert�, spoluú�inkoval na dvou váno�ních koncertech ve vrbenském kostele, na hudebním 
vrbenském festivalu a na Adventních koncertech v Praze. Ve vý�tu nejv�tších akcí nesmí 
chyb�t podzimní koncertní hostování ve Švýcarsku a zpívání v Praze na D�tských dnech, 
po�ádaných naší armádou. Z okresní sout�že v Krnov� p�ivezl sbor Zlaté pásmo, stejn� jako 
z obdobné sout�že v Uni�ov�. V pr�b�hu roku bylo p�ipraveno i nové CD sborových písní. 
V pr�b�hu roku bylo založeno p�ípravn� odd�lení Sedmihlásku a jeho vedení se ujala 
Danuše Hošková.   

Výsledky školy byly pravideln� prezentovány na vystoupeních t�ídních kolektiv� pro 
rodi�e (váno�ní besídky, záv�r roku), ve�ejných vystoupeních ve m�st� (vítání ob�ánk�, 
váno�ní trhy, vranské slavnosti) a na vystoupeních pro místní organizace (domov d�chodc�, 
láze�ští hosté v Karlov� Studánce, místní podniky). Nejv�tší kulturní akcí školy byla již 
7. Školní akademie, na které vystoupilo ve dvouhodinovém programu  p�es 450 d�tí.  

Ve škole pracovalo ve školním roce 2000/2001 47 pedagog� (úvazky 40,87), z toho 
bylo 43 u�itel� (38,01 úvazk�) a 4 vychovatelé školní družiny (2,86 úvazk�). Nepedagog�
škola zam�stnávala 16 (15,42 úvazk�), z toho  9 THP a správních zam�stnanc� školy (8,42 
úvazk�) a 7 pracovník� školní jídelny (7,00 úvazk�). Celkem tedy bylo ve škole 
63 zam�stnanc� na 56,29 p�epo�tených úvazk�. K 1.9.2001 nedoznal po�et zam�stnanc�
podstatných zm�n. 

Pr�m�rná výše m�sí�ního platu je vypo�tena za období 1.-6. 2001 a u u�itel� byla 
14 823,- K� a vychovatel� ve školní družin� 10 959,- K�. Pr�m�rný plat pracovník� ve školní 
jídeln� �inil 7 467,- K� a pr�m�rný plat ostatních správních zam�stnanc� byl 7 342,- K�. 

V roce 2001 škola hospoda�ila s celkovými p�íjmy ve výši 18 079 tisíc K�. Z toho 
11 583 tisíc �inily dotace ze státního rozpo�tu, a 5 628 tisíc z rozpo�tu z�izovatele. P�íjmy 
z hlavní �innosti v�etn� stravného byly 1 785 tisíc, poplatky od rodi�� 188 tisíc, p�íjmy 
z hospodá�ské �innosti 212 tisíc a ostatní p�íjmy 301 tisíc. Celkové výdaje školy, v�etn�
investi�ních, �inily 17 996 tisíc. Škola hospoda�ila s p�ebytkem ve výši 83 tisíc K�.  

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� výro�ních zpráv. 

7.3. D�tský domov a Speciální školy  
Oficiální název za�ízení je D�tský domov a speciální školy, Vrbno pod Prad�dem, 

nám. Sv. Michala 17. Je p�ísp�vkovou organizací, kterou z�izuje MŠMT �R, Karmelitská 7, 
Praha. Sou�ástí školského za�ízení je zvláštní škola, pomocná škola, d�tský domov, školní 
družina a školní jídelna. Celková kapacita je 80 + 10 žák� ve škole, 45 l�žek v domov�, 20 
žák� ve školní družin� a 120 jídel ve školní jídeln�. 	editelkou školy je Mgr. Danuše 
Humlová. 
 Škola vzd�lává žáky ve vzd�lávacím programu zvláštní školy a ve vzd�lávacím 
programu pomocné školy, které jsou oficiálními dokumenty, schválenými MŠMT �R. 
Ve škole pracuje Sdružení rodi��, které je registrováno jako ob�anské sdružení Ministerstvem 
vnitra. 
 Ve školním roce 2000/2001 byl po�et t�íd zvláštní školy na 7  a vyu�ovali se zde 
74 žáci, v 1 t�íd� pomocné školy se vyu�ovalo 7 žák�, v d�tském domov� byli umíst�ni 
ve 4 odd�leních 43 žáci a 1 odd�lení školní družiny navšt�vovalo 11 žák�. Ve školním roce 
2001/2002 klesl po�et t�íd na 6 a vyu�ovalo se zde 59 žák�. T�ída pomocné školy z�stala 
jedna a navšt�vovalo ji 10 žák�. Po�et skupin v domov� i ve školní družin� z�stal stejný, 
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v obou za�ízení se zvýšil po�et d�tí, v domov� na 45 a v družin� na 11. 
 Na konci školního roku 2000/2001 neprosp�l 1 žák, ostatní žáci prosp�li, z toho 
27 žák� s pochvalou. Pr�m�rný prosp�ch ve škole byl 1,56, 1 žák byl klasifikován 2. stupn�m 
z chování. Bylo ud�leno 21 pochval �editele školy za reprezentaci v sout�žích, zejména 
sportovních. Všichni vycházející žáci byli p�ijati do u�ebních obor�. Ve t�íd� pomocné školy 
všichni žáci prosp�li. 
 Bohatá je i v tomto roce nabídka zájmových útvar�: turistika, šití, výtvarný, vodácký, 
zdravotní, sportovní p�vecký (rómské písn�) a lyža�ský.  Ve spolupráci s gymnáziem 
orienta�ní b�h a horolezectví, kopaná ve spolupráci se ZŠ a probíhala i výuka náboženství 
realizovaná katolickou církví.  
 Ve škole byl vytvo�en vlastní �asopis, domov se otev�el mediálnímu sv�tu (spolupráce 
s rádiem Orion, návšt�va z TV NOVA), byla zahájena výuka hudby  (hra na bubny), rozší�ení 
spolupráce s r�znými nadacemi a uspo�ádán zájezd pro d�ti do Prahy. 
  V za�ízení pokra�ovala realizace projektu �ty�lístek a byly realizovány i další 
projekty: Kamarádi, Florbalový sv�t a Slezská Harta. Byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce 
objektu na za�ízení rodinného typu. Budou vybudovány rodinné bu�ky, kde budou 
umis�ovány d�ti r�zného v�ku, p�ednostn� sourozenci a zp�sob výchovy bude simulovat 
rodinné prost�edí. 
 Ve školním roce 2000/2001 pracovalo ve škole 12 pedagog�, velikost jejich úvazk�
byla  11, z toho bylo 11 u�itel�, úvazky 10,5 a 1 vychovatel, úvazek 0,5. Nepedagogové zde 
byli zam�stnáni celkem 4, jejich úvazky �inily 2,85. Pedagogi�tí pracovníci pobírali 
pr�m�rnou mzdu ve výši 14.751,- K� a nepedagogové 7.602,- K�.  
 V domov� pracovalo 11 pedagogických pracovník� a 12 nepedagogických, velikost 
úvazk� byla 23,85. Pr�m�rná m�sí�ní mzda pedagogického pracovníka byla 12.134,- K� a 
nepedagogického pracovníka byla 7.990,- K�. 
 P�ehled hospoda�ení v roce 2001 nebyl ve výro�ní zpráv� o �innosti zpracován. 

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� výro�ních zpráv.

7.4. Gymnázium a Sportovní gymnázium
 Oficiální název za�ízení je Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Prad�dem, 
Svatého Michala 12 a je p�ísp�vkovou organizací z�izovanou M�stem Vrbno pod Prad�dem. 
Sou�ástí školy jsou Školní jídelna, Žižkova 577 a Domov mládeže, Sklárenská 600. Celková 
kapacita školy je 288 žák�, 230 jídel ve školní jídeln� a 25 ubytovaných v domov� mládeže. 
	editelkou školy byla v roce 2001 PaedDr. Michaela Hradilová (p�vodní p�íjmení 
Skopalová).  
 Gymnázium vzd�lává žáky ve �ty�ech oborech. Obory Gymnázium (všeobecné) 
a Gymnázium – t�lesná výchova jsou za�azeny jako osmileté denní.  Obor Gymnázium – 
sportovní p�íprava je jako osmileté denní za�azen mezi dobíhající obory a nov� je za�azen 
tento obor jako �ty�letý. 

Ve školním roce 2000/2001 studovalo v 7 t�ídách školy 207 žák�, z toho 50 žák�
studovalo obor sportovní p�íprava a pracovali ve 4 tréninkových skupinách (2 skupiny 
orienta�ního b�hu, 1 skupina b�žeckého a 1 skupina sjezdového lyžování). Ve školním roce 
2001/2002 studovalo ve škole 230 žák� v 8 t�ídách, z toho 59 žák� bylo za�azeno 
ve 4 tréninkových skupinách. 
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Na konci školního roku 2000/2001 prosp�lo 48,04% žák� s vyznamenáním, celkový 
pr�m�rný prosp�ch ve škole byl 1,59, v nižších ro�nících gymnázia 1,50, ve vyšších ro�nících 
1,70. Chování jednoho žáka bylo klasifikováno 3. stupn�m, 5 žák� bylo klasifikováno 
2. stupn�m. Za reprezentaci školy ve sportovních a naukových sout�žích bylo ud�leno 
106 pochval �editele školy. 

Maturitní zkoušky se ve škole v roce 2001 v d�sledku p�echodu ze sedmiletého 
na osmileté studium nekonaly.  

P�ihlášku ke studiu do 1. ro�níku si podalo celkem 31 uchaze��. Na základ�
vyhodnocení p�ijímacích zkoušek bylo ke studiu  do primy p�ijato 28 žák�, všichni ke studiu 
1.9.2000 nastoupili. V tomto roce jsme obdrželi i p�ihlášky k rozdílovým zkouškám do kvinty. 
Z toho 6 p�ihlášek na obor sportovní p�íprava a 2 p�ihlášky na obor gymnázium (všeobecné). 
Všichni uchaze�i vyhov�li a byli p�ijati ke studiu. Z kvarty p�estoupilo na jiné st�ední školy 
8 student�.  

Bohatá je nabídka nepovinných p�edm�t� a zájmových kroužk�. Žáci sekundy 
a kvinty absolvovali lyža�ský kurz a žáci septimy turistický kurz. Pro žáky kvinty byly 
tak jako každoro�n� zajišt�ny kurzy tane�ní a spole�enské výchovy v Bruntále. 

Žáci reprezentovali školu v celé �ad� naukových sout�ží jak v kolech okresních, 
tak v kolech regionálních. Nejv�tším úsp�chem bylo 1. místo Marcely Volné v regionálním 
kole Konverza�ní sout�že v jazyce n�meckém a její ú�ast v republikovém finále. Úsp�chem  
bylo 4. místo Ond�eje Shán�la a  7. místo Jana Novotného v regionálním kole fyzikální 
olympiády. 

Ve škole pracovalo i 45 žák� v P�veckém sboru pod vedením Ludmily Malcové, který 
si na p�ehlídce DPS st�ední Moravy v Uni�ov� vyzpíval st�íbrné pásmo.  

Výborných výsledk� dosáhli v pr�b�hu roku i studenti – sportovci.  V reprezenta�ním 
družstvu �R junior� v LOB byl za�azen Jan Bobek. V družstvu Olympijských nad�ji 
v alpských disciplínách se i v tomto roce udržel Tomáš Hvorecký. 

Od roku 1996 má škola mezinárodní kontakty s  Gesamtschule Konradsdorf 
z Hessenska. Ve dvouletých intervalech se realizují vým�nné pobyty student�. V tomto roce 
navštívili n�me�tí studenti Vrbno, absolvovali zde týdenní sportovn�-rekrea�ní pobyt, 
ubytováni byli v rodinách �eských student�. 

Od roku 1997 funguje na hlavním schodišti školy Galerie na schodech, která 
se tematicky zam��uje p�edevším na výstavy fotografií, jejichž kurátorem je Lubomír 
Tome�ek st. V tomto roce prob�hl ve škole i druhý ro�ník výtvarné sout�že „O váno�ní 
zvone�ek“.  

Ve školním roce 2000/2001 pracovalo ve škole 22 pedagog�, velikost jejich úvazk�
�inila 19,92. Z toho bylo 16 u�itel� (14,52 úvazku), 2 vychovatelé domova mládeže (1,4 
úvazku) a 4 trené�i na plný úvazek. K 1.9.2001 byl po�et pedagog� navýšen z d�vodu zvýšení 
po�tu žák� k tomuto datu. Ve škole pracovalo 25 pedagog� a velikost jejich úvazk� byla 22,9. 
Z toho bylo 18 u�itel� (16,60 úvazku), 2 vychovatelé domova mládeže (1,4 úvazku) 
a 5 trenér� (úvazek 4,9).  Po celý rok 2001 pracovalo ve škole 8 nepedagog�, z toho 4 správní 
zam�stnanci (do 31.8.2001 úvazek 3,5 a od 1.9.2001 4,0) a 4 pracovníci školní jídelny 
(úvazek 4,0). Pr�m�rná výše celkové m�sí�ní mzdy byla v roce 2000/2001 u pedagog�
13 115,- K� a v roce 2001/2002 se výrazn� zvýšila 15 105,- K�. Nepedagogové pobírali 
v roce  2000/2001 m�sí�n� 9 267,- K� a v roce 2001/2002 to bylo 9 501,- K�. 
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Škola v roce 2001 hospoda�ila celkem s 10.441 tisíci K�. Z toho 6.758 tisíc �inila 
státní dotace na u�ební pom�cky, na mzdy a odvody za zam�stnance a 2.389 tisíc �inila 
dotace od m�sta na provozní výdaje. Dále škola použila 160 tisíc z fondu rezerv, 154 tisíc 
byly p�íjmy z dopl�kové �innosti a 979 tisíc �inily vlastní p�íjmy. Hospodá�ský výsledek byl 
kladný ve výši 72 tisíc K�. 

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� výro�ních zpráv. 
  

7.5. Škola v p�írod�
Škola v p�írod�, Žižkova 134, byla v roce 2001 p�ísp�vkovou organizací z�izovanou 

Školským ú�adem Karviná. Kapacita za�ízení byla 124 l�žek a na ozdravné pobyty sem jezdili 
žáci 1. a 2. stupn� základních škol okresu Karviná. 	editelem školy byl i v tomto roce Milan 
Sedla�ík. Zatím se kroniká�ce nepoda�ilo získat další informace o tomto za�ízení, které již 
v dob� dopisování tohoto roku kroniky neexistuje (viz. záznam v kronice r. 2000). 

7.6. Základní um�lecká škola  
Základní um�lecká škola v našem m�st� pracuje jako odlou�ené pracovišt� ZUŠ 

Bruntál, nám. J. Žižky 13/6. Z�izovatelem této p�ísp�vkové organizace je Školský ú�ad 
Bruntál, �editelkou Ji�ina Sokolá�ová. Pobo�ka ve Vrbn� se nachází ve vedlejší  budov�
Gymnázia a Sportovního gymnázia na ul. Žižkova 577.  

Cílem studia je p�ipravit žáka ke studiu na st�ední škole s um�leckým zam��ením. 
Ke studiu se podává p�ihláška a hradí se školné. Studium za�íná p�ijetím do p�ípravného 
ro�níku (1–2 roky), po složení postupových zkoušek následuje 7 let v prvním stupni 
a po absolutoriu 4 roky ve druhém stupni.  

V hudebním oboru si žák m�že zvolit z nabídky výuky hry na tyto hudební nástroje: 
akordeon, elektrické klávesy, fagot, hoboj, housle, klavír, kytara, p�í�ná flétna, sborový zp�v, 
sólový zp�v, trubka, zobcová flétna.  

Výtvarný obor p�ipravuje žáky ke studiu na st�ední škole s um�leckým zam��ením. 
Výtvarné techniky – malba, kresba, grafika, keramika, linoryt. 

Vedoucí pobo�ky ve Vrbn� p.P. je Jana Kutálková. Krom� ní je zde zam�stnán ješt�
jeden u�itel a 50 žák� se v roce 2001 v hudebním oboru u�ilo h�e na klavír, flétnu, housle, 
akordeon nebo elektrické varhany. Zájemci o jinou nabízenou výuku dojížd�li do Bruntálu. 

Informace zpracovala kroniká�ka z údaj� na webu a z údaj� p. Kutálkové. 

7.7. M�stská knihovna
 M�stská knihovna se sídlem na Sadové 312 je za�len�na do struktury M�stského ú�adu 
jako sou�ást odboru vn�jších vztah�. Vedoucí knihovny je Hana Jank�.  Knihovna provozuje 
i pobo�ku v místní �ásti Železná. 

V roce 2001 si knihovna udržela ve všech oblastech svou standardní úrove�. 
Zaznamenala pokles po�tu �tená��, ale nár�st po�tu návšt�v. 

K 31.12.2001 bylo registrováno 942 �tená��, z toho 399 d�tí do 15 let.  Pr�m�rn�
si každý registrovaný �tená� vyp�j�il za rok 52 svazk�. V pr�b�hu roku zaznamenala 
knihovna celkem 9.928 návšt�v, z toho 995 návšt�v Internetu. 
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Knihovna poskytovala i �adu dalších služeb. V rámci kolektivní práce se �tená�i bylo 
realizováno celkem 40 akcí. Z toho nap�. 4 r�zné besedy, sout�že a 6x Minikurzy práce 
s Internetem pro dosp�lé. V pr�b�hu roku byly uspo�ádány i dv� Burzy knih se ziskem 2.209,-
K�. V rámci individuální práce se �tená�i to byly informa�ní služby, kopírování, meziknihovní 
výp�j�ní služba, p�ístup na internet a prezen�ní p�j�ování CD-ROM�. 

V roce 2001 �inil p�ír�stek knihovního fondu celkem 1.245 svazk� dokument�, z toho 
1.237 svazk� knih a 8 CD-ROM�. Objem vynaložených prost�edk� 150 tisíc K�. Knihovna 
v pr�b�hu roku odebírala 27 titul� periodik. Vlastní výnosy knihovny �inily 75 tisíc K�. 

Pracovníci pokra�ovali v retrospektivním ukládání knihovního fondu do po�íta�e. 
Bylo dokon�eno ukládání další �ásti fondu nau�né literatury ve skladu Pr�b�žn� byla 
vlastními silami provád�na i údržba knihovního fondu (opravy vazeb, p�ebalování, tišt�ní 
�árových kód� apod.). Pravideln� byly dopl�ovány a aktualizovány i služební katalogy 
knihovny – služební generální, �tená�ský jmenný a systematické katalogy nau�né literatury. 

�tená��m byl prost�ednictvím programu OPAC, který byl v pr�b�hu roku 2001 
zakoupen, zp�ístupn�n on-line katalog knihovny, který umožní rychlé vyhledání žádaného 
dokumentu, zjišt�ní, zda je dostupné nebo vyp�j�en a jeho rezervaci. 

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� hodnotících zpráv. 

6. Po�así a klimatické zm�ny 

Údaje o vývoji teplot v našem m�st� vycházejí z m��ení, která v meteorologickém 
kroužku provád�li žáci Základní školy pod vedením P Remeše. Výsledky jejich m��ení jsou 
vždy porovnány s údaji za Moravskoslezský kraj.  

Leden: 
Za�átkem roku p�išla obleva, avšak vzáp�tí op�t nasn�žilo a p�evážnou �ást ledna mrzlo. 
Ve Vrbn� byla nam��ena pr�m�rná teplota -1,70C. V �R to bylo -1,60C a v Moravskoslezském 
kraji -1,40C. Nejchladn�jším dnem ve m�st� byl 13. leden, pr�m�rná teplota v tomto dni byla 
ve�er -8,80C. Nejtepleji bylo 6.1.,kdy byla v poledne nam��ena teplota 4,40C. Celkov� byl 
tento m�síc v roce 2001 teplotn� nad normálem až o 1,80C a pom�rn� vyrovnaný. Rozdíl mezi 
nejvyšší a nejnižší nam��enou teplotou v našem m�st� byl pouze 100C (v roce 2000 to bylo 
více než 200C). Srážky nam��ené na území Moravskoslezského kraje svou hodnotou 56 mm 
p�evyšovaly o 33% dlouhodobý srážkový normál a byly vysoko i nad republikovým 
pr�m�rem 39 mm.

Únor: 
Na p�elomu ledna a února ob�as sn�žilo a teploty se pohybovaly kolem nuly. Po 5. únoru 
p�išly deš�ové p�ehá�ky a teploty se vyšplhaly až k 100C. Až koncem února se op�t ochladilo 
a napadl sníh. V našem m�st� byla nam��ena pr�m�rná teplota -0,70C. Pro Moravskoslezský 
kraj je udáván pr�m�r -0,30C a pro �R dokonce nad bodem mrazu, 0,30C. Nejchladn�jším 
dnem byl 25. únor, kdy byla ráno nam��ena teplota -11,30C (na n�kterých místech až -190C) 
a ve�er teplota klesla na -12,70C. Naopak nejtepleji bylo v poledne 3.2. s  teplotou 9,50C. 
Srážkov� byl m�síc únor pod dlouhodobým pr�m�rem jak v rámci �R, tak v rámci 
Moravskoslezského kraje. Srážky se pohybovaly v rozmezí 32 – 42 mm.
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B�ezen: 
V m�síci b�eznu byla pr�m�rná teplota ve Vrbn� 1,90C a teploty v pr�b�hu celého m�síce 
byly velmi vyrovnané. V Moravskoslezském kraji byla pr�m�rná teplota 2,90C, ovšem v �R 
dosáhla až na 3,50C.  Nejchladn�jším dnem ve Vrbn� byl 20.3., kdy ve�erní teplota klesla 
až na  -3,40C, naopak nejtepleji bylo v poledne 24.3., kdy teplota vystoupila na 9,30C. 
Srážkov� byl tento m�síc v Moravskoslezském kraji se svými 52 mm jen mírn� nad 
normálem. Totéž se ale nedá �íci o pr�m�ru �R, který svými 70 mm výrazn� p�ekro�il 
dlouhodobý normál o 75%. 

  
Duben: 

V m�síci dubnu se ve srovnání s b�eznem výrazn�ji oteplilo. Pr�m�rná teplota ve Vrbn� byla 
70C, pr�m�r poledních teplot byl 9,80C. Tato teplota korespondovala i s republikovým 
pr�m�rem, který byl 6,90 C a krajským pr�m�rem 6,60C. Nejteplejším dnem ve Vrbn� byl 
30.4., kdy v poledne dosáhla teplota 22,00C. Naopak nejchladn�ji bylo 22.4., kdy nejvyšší 
nam��ená teplota byla 3,30C. Srážkov� byl duben v rámci celé republiky nad dlouhodobým 
normálem, p�i�emž v Moravskoslezském kraji s 81 mm dokonce o 37%.  

Kv�ten: 
M�síc kv�ten ve Vrbn�  pr�m�rnou teplotou 14,60C signalizoval, že se blíží léto. Tato hodnota 
byla vyšší než pr�m�r �R, který byl 14,40C a než v kraji, kde pr�m�r byl 13,70C. Nejvyšší 
teploty vystoupily ve Vrbn� v poledne 17.5.až na 21,80C, podobná teplota byla i v poledne 
1.kv�tna. Nejchladn�ji bylo v období od 8. do 12.5., nejnižší ranní teplota 6,50C byla 
nam��ena 10.5. Srážkov� byl kv�ten v �R i v kraji 61 mm pod dlouhodobým normálem. 
  

�erven: 
Teplý kv�ten byl vyst�ídán chladn�jším �ervnem, kdy ve Vrbn� byla nam��ena pr�m�rná 
teplota jen 13,70C, v Moravskoslezském kraji 13,80V a v �R 14,10C. Nejchladn�jší poledne 
bylo 11.6., kdy teplota vystoupila jen k 110C a nejteplejší 21.6., kdy teplota dosáhla 16,60C. 
V rámci �R byl �erven se 79 mm mírn� pod srážkovým normálem, naopak 115 mm v našem 
kraji bylo mírn� nad srážkovým normálem. 

�ervenec: 
V prázdninovém m�síci �ervenci byla pr�m�rná teplota ve Vrbn� 17,80C, stejn� jako 
v Moravskoslezském kraji. V �R pak byla 18,00C. Nejteplejším dnem byl v našem m�st�
17. �ervenec, kdy teplota v poledne dosáhla 28,80C. Je zajímavé že v roce 2000 byl práv�
17.7. nejchladn�jším dnem, kdy dokonce ani v poledne teplota nep�esáhla 14,70C. Srážkov�
byl �ervenec v �R se 119 nad dlouhodobým normálem o 51%, v našem kraji pak s 214 mm 
dokonce o 101%. 
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Srpen: 
V srpnu se nám již objevila první chladná rána.  Pr�m�rná teplota ve Vrbn� byla jen 17,70C 
a 28. a 30.8. dosáhla ranní teplota jen 7,30C. Podobn� i v našem kraji byla pr�m�rná teplota 
18,10C a v �R 18,30C. Srážkov� byl srpen v našem kraji s 97 mm mírn� pod normálem 
a republikov� mírn� nad normálem. 

Zá�í: 
M�síc zá�í byl teplotn� velmi vyrovnaný a chladný. Pr�m�rná teplota byla 11,20C ve Vrbn�, 
v �R i v kraji. Nejv�tší pokles teploty byl u nás zaznamenán 27.9., kdy bylo ráno nam��eno 
2,20C. Oteplení p�išlo až koncem m�síce. M�síc byl i velmi deštivý, srážky p�ekro�ily o více 
než 100% dlouhodobý normál. V �R spadlo v pr�m�ru 108 mm a v kraji 152 mm. 
  


íjen: 
V m�síci �íjnu byla pr�m�rná denní teplota ve Vrbn� jen 10,70C, v �R i v kraji byla shodn�
11,30C.  Nejchladn�ji bylo 25.10, kdy ranní teplota poklesla na 3,00C.  Pršelo však jen velmi 
málo, srážky dosáhly jak v rámci republiky, tak kraje jen kolem 50% dlouhodobého normálu. 
Spadlo pr�m�rn� shodn� 26 mm. 

Listopad: 
M�síc listopad byl ve Vrbn� výrazn� chladn�jší než �íjen, pr�m�rná teplota �inila 2,00C. V �R 
byla pr�m�rná teplota 1,60C a v kraji 1,20C. V našem m�st� v sedmnácti dnech klesla ráno 
nebo ve�er teplota pod bod mrazu a nejchladn�ji bylo 26.11., kdy byla teplota pod nulou celý 
den v rozmezí -4,00C až -4,40C. Srážkov� byl listopad v dlouhodobém normálu, spadlo 
v pr�m�ru 55 mm srážek. 

Prosinec: 
M�síc prosinec byl velmi skoupý na teplé dny, což dokazuje i pr�m�rná teplota -5,20C, v �R 
pak -3,50C a v kraji -4,80C. Nejv�tší mráz byl nam��en 13.12., kdy i v poledne bylo nam��eno 
pouze -16,80C. Srážkov� byl prosinec mírn� nad dlouhodobým normálem, spadlo v pr�m�r 
63 mm v �R a 58 mm v Moravskoslezském kraji. Vánoce v tomto roce byly na celém 
území �eské republiky bílé a mrazivé. 

7. R�zné 

9.1. Popis prací na retrospektivním pokra�ování kroniky v roce 2001 

 Poté, co jsem v dubnu 2010 v podstat� zpracovala rok 2000, za�ala jsem dopracovávat 
roky 2001 a 2002. Sou�asn� jsem si shromaž
ovala i dostupné údaje k rok�m 2003-2007. 
V jarních m�sících jsme se rozhodli p�est�hovat z Vrbna do obce Prušánky. V m�síci �ervenci 
jsme zahájili postupné st�hování a sou�asn� jsme provád�li pom�rn� rozsáhlé opravy 
na rodinném domku, který manžel zd�dil po svém d�dovi. Opravy se protáhly až do konce 
zá�í, takže se mé práce na kronice pon�kud zpomalily. 
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 V m�síci �íjnu se mi poda�ilo rok 2001 v podstat� dokon�it. P�i záv�re�né redakci jsem 
však nebyla s n�kterými �ástmi spokojena, takže jsem se rozhodla je p�epracovat. Definitivn�
jsem rok 2001 dokon�ila v lednu 2011.      
 Snad i v této podob� kronika poslouží budoucím generacím jako sv�dectví o dob�, 
ve které jsme žili. 

9.2.    Životopis nositele Ceny m�sta za rok 2001 
 Zden�k Hons,  12.10.1921 - 17.2.2010  

Jmenuji se Zden�k Hons a narodil jsem se 12.�íjna 1921 v �ernovicích, okres 
Boskovice  (dnes okres Blansko) v rodin� �ídícího u�itele. M�j otec, Lambert Hons, se vrátil 
rok p�ed mým narozením jako ruský legioná� po anabázi Sibi�, Vladivostok, lodí kolem Indie 
p�es Suez a Terst do vlasti. Matka, Blažena Honsová, nebyla zam�stnána. Byli jsme t�i 
sourozenci - já nejstarší, pak sestry Jarmila (*1923) a Olga (*1929). V roce 1934 se naše 
rodina p�est�hovala do Brna, otec byl �ídícím u�itelem v Bosonohách, pozd�ji v Brn� - 
	e�kovicích. Rodi�e již zem�eli, otec v roce 1948, matka v r. 1981. Sestra Jarmila (u�itelka 
elementaristka) zem�ela v r. 2003, sestra Olga  (u�itelka MŠ v.v.) žije v Brn�. 

Po studiích na 1. reálném gymnáziu v Brn� a maturit� v roce 1940 jsem m�l v úmyslu 
studovat medicínu. Vysoké školy však byly v r. 1940 zav�ené, p�esto jsem cht�l období 
okupace prostudovat. Ro�ní abiturientský kurs p�i St�ední pr�myslové škole tkalcovské 
v Brn� byl ale jediným rokem mého dalšího studia. Ú�ad práce mne umístil ve firm�
E.E.Essler v Brn�-Ob�anech, kde jsem po vyu�ení jako tkadlec pracoval více než  rok. Pak,  
na podzim r.1942,  jsem byl jako v�tšina muž� ro�níku 1921 "totáln� nasazen" do N�mecké 
�íše. Pracoval jsem jako pomocný d�lník v Sársku (Saarlautern, Saarbrcken, Saargemnd) 
a od jara 1943 v Mannheimu. Úkolem našeho nasazení bylo opravovat škody 
po bombardování. V t�chto letech jsem prožil 142 nálet� spojeneckých armád 
s bombardováním. V únoru 1945, kdy spojenecké jednotky v rámci operace Ardeny dorazily 
k �ece Rýn, jsme utekli a no�ními pochody se za�ali p�esunovat sm�rem k vlasti. Na út�ku 
jsme s kamarády byli chyceni, ale vše dob�e dopadlo. Po dramatické cest� jsem se koncem 
dubna dostal do Brna k rodin� a tam jsem prožil konec války. 

Protože jsem se po n�kolikaleté pauze neodvážil studovat medicínu, volil jsem jako 
své povolání u�itelství. Po krátkém p�sobení v �erné Ho�e a Brn�-Komín� jsem byl v dubnu 
1946 v rámci „pomoci pohrani�í“ p�ikázán služebn� na okres Bruntál. M�š�anská škola 
chlapecká v Bruntále mne hostila do prázdnin 1946, od zá�í 1946 do prázdnin 1950 pak nov�
z�ízená M�š�anská škola v Rázové a potom na 12 let Obecná škola v Mnichov� u Vrbna.  

V roce 1948 jsem se oženil s Františkou Pospíšilovou (*1922). Z našeho manželství 
pocházejí t�i d�ti - Ji�í (*1949) a dvoj�ata Eva a Petr (*1952). Manželka zem�ela 8.5.2000. 

Se zapo�etím dálkového studia na Palackého univerzit� v Olomouci jsem zm�nil 
p�sobišt�. Stala se jím od 1.9.1962 Základní škola ve Vrbn�. Na UP v Olomouci jsem 
promocí získal v r.1968 aprobaci pro základní školy �eský jazyk- výtvarná výchova. Na ZDŠ 
ve Vrbn� jsem setrval až do d�chodu v roce 1982. 



62 

To, že mým rodišt�m byla vesnice na �eskomoravské vrchovin� a m�j otec tam 
�ídícím u�itelem, ovlivnilo celý m�j život. Chudoba vesni�an� a pomoc jim, i otcova 
mnohostranná ve�ejná �innost stala se pro mne vzorem. Takovou �innost  jsem považoval 
i já za svoje životní poslání. Pracoval jsem 20 let jako p�edseda a 10 let jako místop�edseda 
školské odborové organizace, sv�j veškerý volný �as jsem vždy v�noval osv�tové a kulturní 
práci. Ve všech místech svého p�sobení jsem byl �lenem kulturní a školské komise 
lidosprávy. T�žišt� mé kulturní �innosti spo�ívalo v ochotnickém divadelnictví, v �innosti 
na poli místního zpravodajství (místní tisk, vstupy do RpD), organizování systému Kultura 
mládeži, v úzké spolupráci se Závodními kluby. V posledních letech je to pak hlavn� aktivní 
�innost a vedení P�veckého sboru m�sta Vrbna. 

                                                                                                       Zden�k Hons, v.r.   

Text pochází z materiál� shromážd�ných kroniká�kou p. �ihalíkovou v r. 2002. Zden�k Hons 
ho p�i zpracování roku 2001 M. Hradilovou nemohl autorizovat, jelikož 17.2.2010 zem�el.   
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