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1. Úvod 

1.0.  Naše m�sto 2003 

Od 1. �ervence je v našem m�st� zajiš�ována obecn� prosp�šnou spole�ností HELP-IN 
se sídlem v Bruntále na profesionální úrovni pe�ovatelská služba. Ta umož�uje dlouhodobý 
pobyt senior� a zdravotn� postižených v domácím prost�edí. Služby jsou poskytovány 
v rozsahu dle pot�eby jednotlivých klient�. Jedná se bu� o jednotlivé úkony, o pé�i n�kolik 
hodin denn� i o pé�i týdenní nebo nep�etržitou. 

LEDEN 
Pod�kování jednotce Sboru dobrovolných hasi��
Ministerstvo vnitra �eské republiky vyslovilo pod�kování za ú�ast na záchranných pracích 
a likvidaci následk� povodní v roce 2002. 
Nové m�stské vyhlášky
1. ledna nabyla ú�innost Obecn� závazná vyhláška �. 37 o místním poplatku za provoz 
sytému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních 
odpad�. 
T�íkrálová sbírka
Ve dnech 3.-8. ledna zazvonili u dve�í ob�an� m�sta koledníci. Sbírka byla ur�ena z 50% 
na vybavení vrbenské farní klubovny pro volno�asové aktivity d�tí a mládeže, z 50% 
na rozvoj pe�ovatelské služby a humanitární pomoc u nás i v zahrani�í. 
ÚNOR 
Žalman a spol.
Pavel Žalman Lohonka, špi�ka �eské folkové hudby, koncertoval se svou skupinu 11. února 
v Restauraci MÍR. 
Plesová sezóna
8. února pozval Klub �eských turist� všechny p�íznivce dobré zábavy do Sokolovny 
na 1. Papu�ový bál. K tanci a poslechu hrála krnovská skupina Wagon. 
14. února po�ádal Crystalex a.s. Sklá�ský ples v Restauraci MÍR. K tanci a poslechu hrála 
vrbenská  skupina „	eb�i�ák“. 
15. února se ve velkém sále Restaurace MÍR konal 12. ples Republikán� za ú�asti 
p�edsedy SPR-RS� Miroslava Sládka. K tanci a poslechu hrála hudební skupina „Galaxie“. 
28. února se konal v Restauraci MÍR 6. ples m�sta a škol, na kterém byli jako každoro�n�
p�edstaveni maturanti gymnázia. Úvodní programu a pasování student� obstarala skupina 
historického šermu ARCUS z Vítkova.  K tanci a poslechu hrála hudební skupina Melodik. 
B�EZEN 
Vít�zství Komorního sboru
6. a 7. b�ezna si Komorní sbor DPS Sedmihlásek pod vedením Josefa Friedla na celostátní 
p�ehlídce d�tských p�veckých sbor� v Orlové vyzpíval Zlaté pásmo. 
M�sto má novou kroniká�ku
Touto �inností byla pov��ena Mgr. Jana �íhalíková. Ve Zpravodaji 5/2003 uvedla, 
že „by se nejprve ráda zam��ila na zachycení situace našeho m�sta na po�átku nového 
tisíciletí, pozd�ji se vrátí k období 90. let. 20. stol. a pr�b�žn� k celé vrbenské minulosti“. 
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DUBEN 
Pravidla pro prodej byt� a dom�
1. dubna vstoupila v platnost nová pravidla pro prodej t�chto nemovitostí v majetku M�sta. 
Jejich platnost kon�í dnem 31. prosince 2006. 
KV�TEN 
Závod míru
V ned�li 11. kv�tna krátce po poledni projeli naší obcí ú�astníci III. etapy 56. ro�níku 
cyklistického závodu míru. Etapa vedla z Krnova p�es Bruntál, Malou Morávku, Ludvíkov 
a Vrbno na Vidly, �ervenohorské sedlo a do polské Polanice. 
�ERVEN 
Referendum o p�istoupení k EU
Tak jako v celé republice i ve Vrbn� prob�hlo ve dnech 13. a 14. �ervna referendum 
o p�istoupení �R k Evropské unii. 
Dny Euroregionu Prad�d - Vrbenské letní slavnosti
V tomto roce spolufinancované z programu Phare se konaly ve dnech 14. a 15. �ervna. 
Z hudebních vystoupení zaujala zejména „Laura a její tyg�í“ a „The Backwards“. Jízda 
parním vlakem s hudebním doprovodem a výstava Historie a sou�asnost m�sta Vrbna p.P. 
byly sou�ástí k doprovodného programu. 
�ERVENEC, SRPEN 
Sklá�ský den
Crystalex a.s. Nový Bor, Sklárna Vrbno p�ivítala ve svém areálu návšt�vníky v sobotu 12.7. 
Letní kino
I v letošním roce zpest�ilo kulturní život v našem m�st� v období od 14. do 27. �ervence 
a od 18. do 30. srpna. Promítnuto bylo 27 r�zných film�. 
ZÁ�Í 
130. výro�í založení Sboru dobrovolných hasi��
Celodenní oslavy tohoto významného výro�í se konaly v areálu koupališt� 13. zá�í. Krom�
výstavy hasi�ské techniky zaujali hasi�i návšt�vníky i praktickými ukázkami své �innosti 
a �adou sout�ží pro všechny v�kové kategorie. 
Dálkový pochod Vrbenská padesátka
Ú�astníci 33. ro�níku si mohli op�t zvolit 20. zá�í jednu ze t�í r�zn� dlouhých p�ších tras 
(48, 25 a 12 km) a letos poprvé i 55 km dlouhou cyklotrasu. Za krásného po�así 
ji absolvovalo rekordních 301 ú�astník�. 
�ÍJEN 
Festival p�veckých sbor�
Letos 9. ro�ník se konal 11. �íjna v sále restaurace Mír za ú�asti Komorního sboru DPS 
Sedmihlásek a 5 dosp�lých sbor� v�etn� vrbenského. 
Mistrovství Moravskoslezského kraje v orienta�ním b�hu
Po�ádal SK p�i Gymnáziu Vrbno v sobotu 25. �íjna na map� Sokolská 2003. Ú�astníky 
závodu p�ijela povzbudit nám�stkyn� hejtmana MSK pro školství PhDr. Jaroslava 
Wenigerová. 
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LISTOPAD 
M�sto vyhlásilo granty pro rok 2004
Jsou ur�eny pro p�ísp�vkové organizace a ob�anská sdružení na projekty oživující 
kulturní a spole�enský život ve m�st�, na podporu celom�stských sportovních aktivit, 
na kulturní a sportovní �innost v dob� letních prázdnin a na podporu p�eshrani�ní 
spolupráce s Polskem v rámci Euroregionu Prad�d.  
PROSINEC 
Váno�ní jarmark
M�sto po�ádalo 12. prosince na ul. Nové doby. Program sout�ží pro d�ti i dosp�lé zpest�ila 
n�kolika vystoupeními skupina ARCUS - rytí�i z Vítkova. Jarmark vyvrcholil oh�ostrojem. 
Silvestrovský sjezd na peká�i 2003
Uspo�ádal spolek P�átelé Vrbenska a oddíl sjezdového lyžování SK p�i Gymnáziu 
31. prosince na sjezdovce Pod Vysokou horou. Maškarní sjezd nebo seb�h byl ur�en pro d�ti 
do 100 let. 

1.1.  Sv�t 2003 

 Do sv�tového d�ní nejvýrazn�ji zasáhla operace Irácká svoboda, kterou zahájili 19.3. 
spojenci v �ele s USA a Velkou Británií s cílem svrhnout totalitní režim Saddáma Husajna 
v Iráku. Po snadném vojenském vít�zství následovala bezradnost, co s dobytou zemí a sílícím 
odbojem. Ten p�erostl v partyzánskou válku, která trvala až do konce roku. 
 I v tomto roce pokra�ovaly násilné akce teroristických skupin. 

LEDEN 
Kancelé� Gerhard Schröder a prezident Jacques Chirac oznámili, že N�mecko a Francie nedají 
Rad� bezpe�nosti OSN souhlas k rezoluci schvalující invazi do Iráku. 
P�ed�asné parlamentní volby v Izraeli p�esv�d�iv� vyhrála vládnoucí pravicová strana Likud 
premiéra Ariela Šarona. 
ÚNOR 
P�i havárii raketoplánu Columbia 1. února zahynulo 7 astronaut�. P�í�inou tragédie byl 
kousek izola�ní p�ny, který se uvolnil už p�i startu 16. ledna a který prorazil tepelnou izolaci 
k�ídla. Mezi posádkou byl i první izraelský astronaut Ilan Ramon.  
Jugoslávská svazová republika p�estala 4. února po 73 letech existovat. Parlament rozhodl, 
že p�ejmenuje zemi na Srbsko a �ernou Horu. 
Severní Korea obnovila provoz jaderné elektrárny, �ímž porušila své jaderné závazky. 
B�EZEN 
Nemoc SARS si 16. b�ezna vybrala i život svého objevitele. Italský léka� a nositel Nobelovy 
ceny Carlo Urban, který jako první neznámou chorobu koncem února identifikoval, 
se p�i práci nakazil a 29. b�ezna v Bangkoku zem�el. Bylo mu 46 let. 
Spojenci v �ele s USA a Británií zahájili 19. b�ezna útok na Irák (operace Irácká svoboda) 
s cílem svrhnout diktátora Saddáma Husajna. 
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DUBEN 
Spojenecké síly 21. den války v Iráku ovládly Bagdád a režim S. Husajna se 9. dubna 
zhroutil.  
�eská sedmá polní nemocnice odjela do Iráku. S vojáky odjeli i civilisté - 8 léka��
a 20 zdravotních sester. V Bas�e p�sobili do 20. listopadu. 
USA, Rusko, EU a OSN p�edstavily plán na cestu k míru mezi Izraelem a Palestinou. 
P�edpokládá vznik palestinského státu v roce 2005. 
KV�TEN 
Americký prezident George Bush oznámil 2. kv�tna na palub� letadlové lodi Abraham 
Lincoln vít�zství a ukon�ení hlavních boj� v Iráku. Zahynulo kolem 150 muž�, ovšem 
v pr�b�hu partyzánské války, která pokra�ovala do konce roku, zahynulo více muž�
než ve válce. 
Alžírskou metropoli zasáhlo 21. kv�tna zem�t�esení o síle 6,20 Richterovy stupnice. Zahynulo 
2 277 osob. 
�ERVEN 
�ína za�ala 1. �ervna napoušt�t nejv�tší p�ehradu na sv�ta nazvanou T�i sout�sky. Ke konci 
roku se za�aly ozývat varovné hlasy, že stavba prosakuje. 
WHO oznámila, že globální epidemie nemoci SARS dosáhla vrcholu. Na celém sv�t�
se jí nakazilo 8 400 lidí, p�es 800 zahynulo. 
Severní a Jižní Korea po 50 letech obnovily železni�ní spojení. 
�ERVENEC 
Dv� sebevražedné atentátnice (jedna m�la u sebe �e�enský pas) zabily 30 návšt�vník�
hudebního festivalu v Moskv�. 
Americký cyklista Lance Armstrong, p�ed lety postižený rakovinou, vyhrál po páté v �ad�
nejslavn�jší cyklistický závod sv�ta Tour de France.  
SRPEN 
Nejv�tší výpadek elekt�iny v d�jinách USA postihl desítky amerických a kanadských m�st 
a v nich padesát milion� lidí. 
P�i výbuchu v bagdádském sídle OSN p�išlo 19. srpna o život 22 osob, 29. srpna p�i výbuchu 
v iráckém Nadžafu bylo zabito 83 osob. 
ZÁ�Í 
Švédskou ministryni zahrani�í Annu Lindhovou pobodal 10 zá�í v obchodním dom� duševn�
vyšinutý mladík. Politi�ka druhý den zem�ela. M
STA - 2002 
�ÍJEN 
Guvernérem státu Kalifornie byl zvolen bývalý herec a kulturista Arnold Schwarzenegger, 
který se p�iženil do rodiny Kennedy�. 
�ína vyslala 15. �íjna do vesmíru svoji první pilotovanou raket. Je t�etí zemí, která vyslala 
kosmickou lo� s lidskou posádkou. Kosmonaut Jang Li-wej �trnáctkrát oblet�l Zemi a druhý 
den úsp�šn� p�istál. 
Nadzvukový letoun Concorde, který zdolával cestu z Londýna do New Yorku za t�i a p�l 
hodiny, uskute�nil 24. �íjna poslední let. 
LISTOPAD 
Vysv�cení prvního homosexuálního biskupa v USA vyvolalo hrozbu rozšt�pení anglikánské 
církve. 
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PROSINEC 
Íránská právni�ka Širín Abadíová se stala  10. prosince první muslimkou, která získala 
Nobelovu cenu míru. 
Saddám Husajn byl zadržen americkým i vojáky v podzemním úkrytu poblíž svého rodišt�
Tikrítu. Vojáci šli najisto, skrýš vyzradil za vysokou finan�ní odm�nu jeden z p�íbuzných. 
7. prosince uplynulo sto let od prvního letu bratr� Wrightových na letounu Kitty Hawk. 
Katastrofální zem�t�esení na jihu Íránu si vyžádalo 27. prosince životy 41 tisíc lidí. 

1.2.  �R 2003 

Nejvýznamn�jší vnitropolitickou událostí roku 2003 byly volby prezidenta 
republiky. Prezidentské období Václava Havla skon�ilo o p�lnoci 2. února.  

  Za 84 let od rozpadu Rakouska – Uherska stálo v �ele �eskoslovenska a �eské 

republiky dev�t muž�. 15. ledna 2003 za�ali poslanci vybírat toho jubilejního, desátého. 
Muže, který po t�inácti letech v �ele státu vyst�ídá Václava Havla. Politické strany  vybíraly 
hlavu státu v tajné volb� z t�chto kandidát� - Václav Klaus z ODS,  Petr Pithart z KDU-�SL, 
Jaroslav Bureš z �SSD a Miroslav K�íženecký z KS�M. Dramatická volba však skon�ila 
bez vít�ze, nebo� žádný z kandidát� nezískal dostatek hlas� v žádném ze t�í kol volby. 

Volba prezidenta se opakovala 24. ledna, kandidáti byli t�i. Za �SSD Miloš Zeman, 
za ODS Václav Klaus, za ODA Jaroslava Moserová. P�i této volb� byl klí�ový postoj 
komunist�, kte�í nem�li vlastního kandidáta a dali tak k dispozici všech svých �ty�icet jedna 
hlas� poslanc� a t�í senátor�. Ani podruhé nebyl prezident zvolen. �eská republika tak byla 
od 3.února bez hlavy státu. Nejvíce hlas� získal i tentokrát Václav Klaus, ale na vít�zství 
to nesta�ilo, postoupil do další volby. 

T�etí kolo volby prezidenta se konalo 28. února. Protikandidátem Václava Klause byl 
�len �SSD Jan Sokol. Vláda však utrp�la porážku. V tomto kole dostal Václav Klaus 
142 hlasy, vyhrál o dva hlasy a v 17 hodin 38 minut byl zvolen novou hlavou �eské republiky 
– m�síc po odchodu Václava Havla. 

V �ele republiky stanul Václav Klaus po složení prezidentského slibu na originál 
Ústavy �R b�hem spole�né sch�ze Poslanecké sn�movny a Senátu dne 7. b�ezna 2003 (den 
narozenin prvního �eskoslovenského prezidenta T.G. Masaryka). 

Na Pražském hrad� op�t zavládla prezidentská standarta. Václav Klaus, bývalý 
premiér a sou�asný �estný p�edseda ODS, se tak stal desátým prezidentem zem� od roku 
1918, druhým prezidentem �eské republiky. V jejím �ele bude do roku 2008. 

Václav Klaus do svého prezidentského programu zahrnul hájení parlamentního 
systému, rozvíjení dobrých vztah� se sousedními zem�mi, obhajobu �eských zájm�
v Evropské unii. Slíbil také p�isp�t k prosperit� zem� a bezpe�í ob�an�. 

Referendum o vstupu �R do Evropské unie bylo prvním v naší historii. O dalším 
osudu �eské republiky se rozhodlo ve dnech 13. a 14. �ervna 2003. Své ano vhodilo do uren 
77,33% lidí, kte�í k referendu p�išli. Hlasovalo p�es 55% oprávn�ných voli��
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Pro vstup hlasovali lidé všech profesí, všechny generace, obyvatelé všech kraj�
a s výjimkou KS�M také voli�i všech stran. Z více než šesti tisíc obcí hlasovalo proti 
jen t�iat�icet. Výsledek �eského hlasování vyvolal pozitivní reakce mezi evropskými politiky. 

LEDEN 
V �eské republice bylo k 1. lednu zavedeno jednotné evropské telefonní �íslo tís�ového 
volání - linka 112. 
Pravomoci zaniklých okresních ú�ad� p�ešly na 205 pov��ených obcí. Okresy ale jako správní 
celky nezanikly.   
Zam�stnanc�m rozpo�tové a p�ísp�vkové sféry stouply mzdy v pr�m�ru o sedm procent. 
Minimální mzda se zvýšila na 6200 korun.   
Senát vydal generálního �editele televize Nova Vladimíra Železného k trestnímu stíhání.  
P�edsedkyn� �eského statistického ú�adu Marie Bohatá rezignovala kv�li pochybení ú�adu 
p�i zpracování lo�ské statistiky zahrani�ního obchodu. Vyst�ídal ji Jan Fischer.  
ÚNOR 
Václav Havel ukon�il 2. února sv�j prezidentský ú�ad, ve funkci byl tém�� 13 let. 
Novým �eským prezidentem se stal 28. února Václav Klaus.  
Nezam�stnanost poprvé od pádu komunizmu p�ekro�ila hranici 10 %.  
B�EZEN 
Nehoda autobusu u Nažidel na �eskokrumlovsku si vyžádala 19 lidských život�
a 34 zran�ných. 	idi� autobusu s lidmi vracejícími se z lyža�ského zájezdu do Alp vjel 
do nebezpe�né zatá�ky rychlostí 118 km v hodin�. 
Sn�movna vyslovila koali�ní vlád� premiéra Špidly d�v�ru hlasy všech 101 koali�ních 
poslanc�, proti bylo 99 poslanc� ODS a KS�M.  
Výsledek arbitráže z Londýna ur�il, že �R zaplatí Central European Media Enterprises 
(CME) za znehodnocení její investice do televize Nova p�ibližn� 10,5 miliardy korun.  
Vláda se rozhodla vypov�d�t dohodu se spole�ností Housing&Construction o výstavb�
dálnice D47. Smlouvu s izraelskou firmou uzav�ela vláda Miloše Zemana v �ervnu 2002 
bez výb�rového �ízení.  
DUBEN 
Evropský parlament ve Štrasburku schválil p�ijetí �R do Evropské unie. Smlouvu 
o p�istoupení k Evropské unii podepsali v Aténách prezident V. Klaus a premiér V. Špidla.   
�R se v Bagdádu zú�astnila vedle USA, Británie, Austrálie, Polska a Špan�lska konference 
o budoucnosti Iráku. 
KV�TEN 
Koali�ní experti se dohodli na zm�nách da�ového systému v rámci reformy ve�ejných financí. 
Výdajové škrty by m�ly b�hem t�í let p�inést úspory 80 miliard korun.   
Zatm�ní Slunce 31. kv�tna završilo t�i výrazné astrologické události soust�ed�né do období 
pouhých 24 dn�. Již p�edtím, 7. kv�tna, p�echázela planeta Merkur p�es slune�ní kotou�
a 16. kv�tna prob�hlo zatm�ní M�síce. 
�ERVEN 
Zem�el prezident Nejvyššího kontrolního ú�adu Lubomír Voleník, bylo mu 53 let.  
V historicky prvním referendu se obyvatelé �R vyslovili pro vstup do Evropské unie.
Pro bylo 77,33 procenta voli��, proti 22,67 procenta. Zú�astnilo se 55,21 procenta voli��. 
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�ERVENEC 
Korunova�ní klenoty �eských král� byly od 3. do 13. �ervence vystaveny na Pražském hrad�. 
Klenoty se vystavují jen p�i zvláštních p�íležitostech, jako je nap�íklad volba prezidenta.  
Jako první �eský ob�an p�evzal ve Washingtonu bývalý prezident Václav Havel nejvyšší 
americké ob�anské vyznamenání.   
Vláda schválila návrh na prodej státních podíl� v Severo�eských dolech a Sokolovské uhelné 
a uvolnila dalších 720 milion� korun na odstra�ování následk� lo�ských povodní. 
SRPEN 
Vláda schválila snížení po�tu státních ú�edník�, u�itel�, voják�, hasi�� a dalších zam�stnanc�
do roku 2006 o 29 tisíc z dnešních 485 tisíc lidí. 
Ve Francii zem�el ve v�ku nedožitých 86 let exministr kultury, spisovatel a publicista 
Pavel Tigrid.   
�NB uvedla, že p�edevším kv�li vysokým schodk�m ve�ejných rozpo�t� již není možné 
po�ítat s p�ijetím eura v prvním možném termínu, tedy v roce 2007.  
ZÁ�Í 
Výstražné stávky za zvýšení plat� se zú�astnily více než dv� t�etiny základních a st�edních 
škol. Vládní koalice se p�esto shodla na tom, že p�ipravovaná reforma ve�ejných financí 
se bude m�nit minimáln� a nebude mít dopad na schodek rozpo�tu v p�íštím roce.  
�esko s p�edstihem splatilo zahrani�ní dluh z let 1991 a 1993 ve výši 3,8 mld. korun 
a na úrocích ušet�ilo 585 milion� korun.  
Koali�ní vláda premiéra Vladimíra Špidly dostala op�t ve sn�movn� d�v�ru.  
�ÍJEN 
Na šest let do v�zení byl odsouzen p�edlistopadový funkcioná� Karel Hoffmann za sabotáž 
v souvislosti s invazí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.  
Na osm let do v�zení za p�ípravu nájemné vraždy noviná�ky Sabiny Slonkové poslal pražský 
vrchní soud bývalého generálního sekretá�e ministerstva zahrani�í Karla Srbu.   
Skon�ila platnost desetník� a dvacetník�, nejmenších drobných mincí v ob�hu.   
Stát vyzval investory, aby vyjád�ili p�edb�žný zájem o privatizaci státních podíl�
v Severo�eských dolech a Sokolovské uhelné.  
LISTOPAD 
Sjezd KDU-�SL v Ostrav� zvolil novým p�edsedou strany Miroslava Kalouska, který 
tak vyst�ídal v �ele strany Cyrila Svobodu.  
Vláda schválila reformu armády, finan�ní pomoc státu ve výši 3,4 miliardy korun pro kraje 
na pokrytí dluh� bývalých okresních nemocnic. Minist�i rozhodli o tom, že �eská 
konsolida�ní agentura p�evezme od zdravotních pojiš�oven pohledávky ve výši 
2.946 miliardy korun (v�tšinou VZP).  
PROSINEC 
Mezirezortní komise po m�síci posuzování p�tice nabídek vlád� doporu�ila k nákupu švédské 
stíha�ky JAS39 Grippen. Vláda se rozhodla pro nákup 14 kus� stíha�ek.  
Poslanci schválili zákon o státním rozpo�tu na rok 2004, který po�ítá s deficitem 115 mld. K�. 
Nový model d�chodové reformy ve�ejnosti p�edstavil premiér Vladimír Špidla.  
Sportovec roku Pavel Nedv�d se stal 22. prosince nejlepším fotbalistou Evropy. Prestižní 
evropské ocen�ní zvané Zlatý mí� získal �eský fotbalista p�edtím jen jednou, Josef Masopust 
v roce 1962. 



11 

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 i 
v roce 2003 pokra�ovalo všech 17 zastupitel�, zvolených za subjekty, které kandidovaly 
ve volbách 1.-2.11. 2002. 

Zastupitelstvo: 
Risto Gamovský (KS�M) 
PaedDr. Michaela Hradilová (ODS) 
Hana Jank� (Sdružení nezávislých kandidát�) 
Irena Jedináková (Sdružení nezávislých kandidát�) 
Ing.Zden�k Jarmar (Sdružení nezávislých kandidát�) 
Stanislav Koruna (KS�M) 
Ing.Helena Kudelová (�SSD) 
Petr Lindner (Sdružení nezávislých kandidát�) 
Cyril Malec (SPR – RS�) 
Karel Michalus (�SSD) 
Ing. Petr Obrusník (KDU – �SL) 
Miloslav Pa�ák (ODS) 
Miloslav Raš�ák (�SSD) 
MUDr. Petr Svoboda (US – DEU) 
Bohumil Sýkora (KS�M) 
Ivo Urbánek (ODS) 
Dana Magdálková (�SSD) 

Rada: 
V uvoln�ných funkcích pracovali tito zastupitelé: 

starostka m�sta:                          Ing. Helena Kudelová 
místostarosta m�sta:                      Ing. Zden�k Jarmar 

V neuvoln�ných funkcích pracovali tito zastupitelé:
�lenové rady do 27.3.2003:          PaedDr. Michaela Hradilová, Karel Michalus, Ivo Urbánek 
�lenové rady od 27.3.2003:          Petr Lindner, Miloslav Raš�ák, Bohumil Sýkora 

Zastupitelstvo m�sta na svém 3. ve�ejném zasedání 27.3.2003 schválilo za�azení 
nového bodu programu, kterým bylo navrženo hlasovat o odvolání t�í �len� Rady m�sta, a to 
p. Michaluse, PaedDr, Hradilové a p. Urbánka. Všichni t�i uvedení �lenové rady p�ed tímto 
hlasováním ústn� na výkon svých funkcí rezignovali a opustili jednání. Poté je zastupitelstvo 
z jejich funkcí odvolalo a v tajném hlasování zvolilo novou radu ve výše uvedeném složení. 
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Výbory zastupitelstva: 
Kontrolními orgány zastupitelstva jsou výbor finan�ní a výbor kontrolní. Jejich 
p�edsedové, stejn� jako jejich �lenové, pracují jako neuvoln�ní.  

Finan�ní: 
P�edseda výboru:      PaedDr. Michaela Hradilová 
�lenové:                  Dana Magdálková, Ivana Novotná, Miloslav Pa�ák, MUDr. Petr Svoboda  

Kontrolní: 
P�edseda výboru:      Bohumil Sýkora 
�lenové:                  Ing. Jan Kvapil, Vlastimil Dušek, Eva Greé, Ivana Hol�apková 
                                I. Hol�apková po dohod� nahrazena o 1.10.2003 Ristou Gamovským     

Zastupitelstvo m�sta:
V roce 2003 se sešlo celkem 4x  a projednalo tyto d�ležité body: 

27. b�ezna – 3. ve�ejné zasedání 
Zrušilo usnesení Rady m�sta �. 45/3/02 z 19.12.2002, kterým rada odvolává z funkce 
tajemníka a vedoucí jednotlivých odbor�.  
Projednalo návrh rozpo�tu na rok 2003, provedlo n�které díl�í zm�ny, zejména posílilo 
kapitolu T�lovýchova a zájmová �innost o 170.000,- K� a schválilo návrh rozpo�tu na 
rok 2003 jako vyrovnaný v celkové výši 89.068.000,- K�. Schválilo v souladu 
s Na�ízením vlády �. 37/2003 Sb., podle § 2 m�sí�ní odm�nu neuvoln�ným �len�m 
zastupitelstva ve výši uvedené v p�íloze k tomuto usnesení s ú�inností od 1.1.2003 
a uložilo p�ipravit návrh na odm��ování �len� komisí a výbor�, kte�í nejsou zastupiteli 
m�sta.  
Jmenovalo podle zákona �. 80/1920 Sb. m�stskou kroniká�kou Mgr. Janu �ihalíkovou, 
která zpracuje „Koncept kroniky m�sta Vrbna pod Prad�dem za rok 2001, 2002 a 2003“ 
a letopiseckou komisi ve složení Ing. H. Kudelová, H. Jank� a Z. Hons. Souhlasilo 
s výstupy pracovních komisí, které tvo�í Koncepci rozvoje m�sta na období 2003 až 2006 
a doporu�uje z tohoto materiálu vycházet p�í p�íprav� projekt� a tvorb� rozpo�tu 
v jednotlivých letech. 
V majetkových záležitostech schválilo prodej pozemk� p.�. 221, 514, 1445/1, 1445/3 
v k.ú. Vrbno p.P., p.�. 213/3, 214/7 v k.ú. Mnichov. Vyhlásilo zám�r na prodej pozemk�
p.�. 292, 522, 546, 817 v k.ú. Vrbno, p.�. 223, 1257, 114, 1261/1 v k.ú. Mnichov a p.�. 
599, 30/1 v k.ú. Železná. Nevyhlásilo zám�r na prodej pozemku p.�. 203 v k.ú. Vrbno. 
Schválilo Pravidla pro prodej byt� a bytových dom� v majetku m�sta Vrbno p.P. 
od 1.4.2003 do 31.12.2006 v�etn� p�ílohy, ve které je uveden seznam dom�, které 
v tomto období nebudou privatizovány.  
Zvolilo �leny kontrolního výboru Ing. Jana Kvapila, Vlastimila Duška, Evu Greé, Ivanu 
Hol�apkovou a finan�ního výboru Danu Magdálkovou, Ivanu Novotnou, Miloslava Pa�áka, 
MUDr. Petra Svobodu.  
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Hlasovalo na návrh starostky m�sta o vyslovení d�v�ry starostce a místostarostovi. D�v�ra 
jim byla vyslovena. Schválilo za�azení nového bodu programu, kterým bylo navrženo 
hlasovat o odvolání t�í �len� Rady m�sta, a to K. Michaluse, PaedDr. M. Hradilové 
a I. Urbánka. Následn� vzalo na v�domí odstoupení výše jmenovaných z funkce �len� rady 
m�sta na základ� jejich ústní rezignace a z funkce �len� Rady m�sta je odvolalo. Zvolilo 
tajnou volbou nové �leny rady, a to P. Lindnera, M. Raš�áka a B. Sýkoru.     
     
            19. �ervna -  4. ve�ejné zasedání 
Schválilo výsledek hospoda�ení a záv�re�ný ú�et m�sta za rok 2002, jehož nedílnou 
sou�ástí je i zpráva auditora o ov��ení ú�etní záv�rky a o výsledcích p�ezkoumání 
hospoda�ení za rok 2002. Schválilo i návrh rozpo�tových zm�n k 31.5.2003 ve výši 
10.417.000,- K�, upravený rozpo�et p�íjm� a výdaj� tak �inil 99.485.000,- K�.  Za výkon 
�innosti �len� výbor� stanovilo pen�žní pln�ní ve výši 200,- K�/m�síc fyzickým osobám, 
které nejsou �leny zastupitelstva. Vzalo na v�domí rozpo�tový výhled na rok 2004 
a 2005.  
Schválilo úpravu cen vodného a sto�ného od 1.11.2003 na �ástku 14,- K� vodné a 14,- K�
sto�né za m3 a úpravu cen vždy k 1. listopadu v roce 2004, 2005 a 2006 koeficientem 
1,05 = zvýšení o 5%. 
Rozhodlo o z�ízení v�cného b�emene na pozemcích ve vlastnictví m�sta p.�. 1894/1, 
1894/2, 1940/1 a 1940/2 v k.ú. Karlovice ve prosp�ch obce Karlovice pro výstavbu 
ve�ejného vodovodu za úplatu 500,- K�. Na pozemku p.�. 1186/8 v k.ú. Mnichov 
ve prosp�ch �eského hydrometeorologického ú�adu pro umíst�ní a správu sloupu m�rné 
lanovky za úplatu 1.000,- K� a na pozemku p.�. 1894/1 v k.ú. Karlovice ve prosp�ch 
téhož pro umíst�ní a správu limnigrafické stanice a zemního vedení kabelové 
elektrop�ípojky za úplatu 1.000,- K�. 
Rozhodlo o vyhlášení zám�ru na prodej pozemk� p.�. 1318/4, 281/6, 281/1, 548, 546, 
271, 541/2, 446, 60, 61, v k.ú. Vrbno p.P., p.�. 149/1, 760 v k.ú. Mnichov, p.�. 1798/22, 
1798/23 v k.ú. Karlovice. Nevyhlásilo zám�r na prodej pozemku 475/3 v k.ú. Vrbno p.P. 
a zrušilo vyhlášení zám�ru na prodej pozemku p.�. 522 v k.ú. Vrbno p.P. 
Rozhodlo o prodeji pozemk� p.�. 292, 546/4, 1436 v k.ú. Vrbno p.P., p.�. 1261/1, 1261/2, 
1257 v k.ú. Mnichov a p.�. 599 v k.ú. Železná.  
Rozhodlo o prodeji nemovitosti objektu bydlení �.p. 151 na pozemku p.�. 904/1 
a pozemku 904/1 o vým��e 6973 m2 v k.ú. Vrbno p.P. na ul. Nádražní (ubytovna Tenis) 
za cenu 100 K�/1m2 pozemku a 1,- K� za objekt spole�nosti RIDEX s.r.o., Karlovice 134, 
I� 60778571. Možnosti dalšího využití objektu ve prosp�ch m�sta ve vztahu k náklad�m 
na nutnou rekonstrukci vyhodnotili zastupitelé jako neefektivní. Vzhledem k tomu 
a ke zhoršujícímu se stavu objektu byla stanovena symbolická kupní cena.  
Rozhodlo o uzav�ení smluv o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemk�
za ú�elem budoucího majetkového vypo�ádání trasy investi�ní akce „Obnova 
p�ístupových cest a chodník� k cyklostezce v lokalit� Vrbno p.P. - Mnichov - Železná, 
v sou�asné dob� jako nezbytné doklady pro vydání územního rozhodnutí (chodník 
a cyklostezka podél �eky Opavy sm�rem do Mnichova a do Železné). 
Rozhodlo o upušt�ní od soudního �ešení navrácení historického majetku m�sta Vrbno, 
a to pozemk� p.�. 302/1, 306 a 303 a objektu �.p. 257 na pozemku p.�. 303 v k.ú. 
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Mnichov. Objekt rekrea�ního za�ízení koupil od podniku Doma Olomouc ob�an m�sta 
Petr Dokulil, který zde za�al provozovat penzion. Do konce 50. let 20. stol. byla 
v objektu malot�ídní škola, po jejím zrušení za�al sloužit jako rekrea�ní za�ízení r�zným 
socialistickým státním podnik�m. Poslední vlastník Doma Olomouc, M�sto Vrbno ani 
kupující v dob� prodeje netušili, že se jedná o historický majetek m�sta. Proto zastupitelé 
rozhodli v tomto p�ípad� o soudním nevymáhání.  
Vzalo na v�domí navrácení historického majetku m�sta (D�tský domov a speciální škola, 
Škola v p�írod�, D�m d�tí a mládeže v Železné) a doporu�ilo rad�, aby deklarovala 
souhlas se sou�asným využitím uvedených objekt�.    
Rozhodlo o koupi pozemk� p.�. 1020, 1074, 780/1, 780/2, 873, 784, 785, 833, 837 
a 1069 v k.ú. Vrbno p.P.  v celkové vým��e 14.834 m2 od Crystalexu a.s., Nový Bor 
za maximální cenu 35,- K�/m2, tj. celková kupní cena 519.190,- K�. 
Uložilo rad� znovu prov��it zájem ve�ejnosti o z�ízení rozptylové a vsypové lou�ky 
na místním h�bitov�.  
Vzalo na v�domí dopis TJ Sokol Vrbno p.P. ze dne 25.5.2003, z n�hož je z�ejmá snaha 
vyrovnat dlužnou �ástku z p�j�ky, ale i nemožnost p�evodu majetku TJ Sokol na m�sto  
v dob� do 31.12.2012. Uložilo rad� m�sta uzav�ít Smlouvu o spolupráci mezi TJ Sokol 
Vrbno p.P,. a M�stem, Vrbno p.P. na období do 31.12.2012 s cílovým stavem p�evodu 
majetku TJ na m�sto k 1.1.2013.  
Vzalo na v�domí vážnou situaci ve finan�ní oblasti údržby místních komunikací a uložilo 
rad� m�sta p�ipravit rozpo�tová opat�ení na posílení finan�ních prost�edk� na údržbu 
místních komunikací.  

23. zá�í – 5. ve�ejné zasedání 
Schválilo návrh rozpo�tových zm�n k 31.7.2003 ve výši 24.566.000,- K�, upravený 
rozpo�et �iní 113.634.000,- K�. Zp�sob evidence právních p�edpis�, který je proveden 
v souladu se zákonem �. 128/2000 Sb. o obcích. 
Rozhodlo o vyhlášení zám�ru na prodej pozemk� p.�. 546/5 v k.ú. Vrbno p.P., p.�. 1204/1 
a 936 v k.ú. Mnichov, p.�. 45 a 256 v k.ú. Železná. Nevyhlásilo zám�r na prodej pozemk�
p.�. 271/1 a 1556 v k.ú. Vrbno p.P.  
Rozhodlo o prodeji pozemk� p.�. 546/7, 546/6, 548, 1318/4, 318/8 v k.ú. Vrbno p.P., p.�. 
223/25, 223/26, 760/2, 209/1 a 209/3 v k.ú. Mnichov, p.�. 30/1 v k.ú. Železná, 1798/22, 
1798/3 v k.ú. Karlovice.  
Rozhodlo o koupi pozemk� p.�. 511/3, 515, 511/2 a 514 v k.ú. Mnichov do majetku 
m�sta z d�vodu výstavby cyklostezky a pozemk� p.�. 1243/2 a 1243/3 v k.ú. Mnichov 
za ú�elem docílení celistvosti lokality pozemk� v majetku m�sta, jelikož tyto 
se nacházejí v jejím st�edu. Zrušilo vyhlášení zám�ru na prodej pozemku p.�. 281/1 v k.ú. 
Vrbno p.P. Zrušilo usnesení ZM� z 19.6.2003 a rozhodlo o koupi nemovitosti stavba 
zahradního domku na �ásti pozemku p.�. 840 v k.ú. Vrbno p.P. za cenu dle znaleckého 
posudku. 
Vzalo na v�domí dopisy ob�an� m�sta z �ervence 2003 ve v�ci problematiky h�íšt� mezi 
ulicemi Myslivecká a Družstevní, uložilo pokra�ovat v zapo�atých pracích na úprav�
d�tských h�iš� a do�ešit architektonické prvky, které minimalizují poškozování majetku 
ob�an� m�sta. 
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Rozhodlo o prodeji obytného domu a byt� �.p. 207 na pozemku p.�. 1171/1 Nádražní ul. 
v k.ú. Vrbno p.P., rozd�leného na 6 jednotek, jednotlivým uživatel�m v�etn� podílu 
na pozemku. O prodeji objektu bydlení charakteru rodinného domu �.p. 192 na pozemku 
p.�. 545 Myslivecká ul. v k.ú. Vrbno v�etn� pozemk� jeho sou�asným uživatel�m. 
Rozhodlo o prodeji objekt� bydlení �.p. 210 o šesti bytových jednotkách na pozemku p.�. 
1014/1 Husova ul., �.p. 287 o t�ech bytových jednotkách na pozemku p.�. 287/2 
Palackého ul., �.p. 288 o �ty�ech bytových jednotkách na pozemku p.�. 288/2 Palackého 
ul. v k.ú. Vrbno p.P. O prodeji objekt� bydlení charakteru rodinných dom� �.p. 320 
o dvou bytových jednotkách na pozemku p.�. 515 Školní ul. a �.p. 227 o t�ech bytových 
jednotkách na pozemku 589 Jesenická ul. v k.ú. Vrbno p.P. Kupujícími všech p�ti objekt�
v�etn� pozemk� za celkovou smluvní cenu 2.278.510,- K� jsou manželé Dostál Vlastimil 
a Hana, Krej�ího 237, Vrbno p.P. 
Schválilo vymezení nebytových jednotek v objektu technické vybavenosti, kotelna 
na nám. Sv. Michala �.p. 560 na pozemku p.�. 9 v k.ú. Vrbno p.P. a souhlasilo vyhlášení 
zám�ru na prodej vymezené nepot�ebné nebytové jednotky v�etn� podílu na pozemku. 
Vzalo na v�domí zpracovanou Strategii rozvoje venkovského regionu Vrbensko 
a schválilo navrženou strategii, vizi a dlouhodobé cíle dle p�edloženého materiálu. 
Odvolalo z funkce �lena kontrolního výboru na základ� dohody Ivanu Hol�apkovou 
a jmenovalo do této funkce Ristu Gamovského. 
  

11. prosince – 6. ve�ejné zasedání 
Schválilo návrh rozpo�tových zm�n k 30.11.2003 v celkové výši 28.993.300,- K�, 
upravený rozpo�et �iní 118.061.300,- K� a vyrovnaný rozpo�et na rok 2004 v celkové 
výši 84.538.000,- K�. V p�ípad� navýšení p�íjm� od po�átku roku 2004 nad rámec 
rozpo�tu bude na nejbližším zasedání Zastupitelstva projednán návrh na jejich rozd�lení. 
Schválilo s ú�inností od 1.1.2004 obecn� závazné vyhlášky m�sta �. 1/03 o místních 
poplatcích, �. 2/03 o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, 
p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad�, �. 3/03 o �istot� obce, 
ve�ejném po�ádku a užívání ve�ejného prostranství a zrušilo dosavadní platné vyhlášky 
k t�mto v�cem k 31.12.2003. Schválilo zm�nu kalkulace tepla vyráb�ného spole�ností 
Teplo Vrbno s.r.o. s ú�inností od 1.1.2004 dle d�vodové zprávy. 
Rozhodlo o koupi pozemk� v rámci p�ípravných prací investi�ní akce „Obnova 
p�ístupových cest a chodník� k cyklostezce v lokalit� Vrbno p.P. - Mnichov - Železná“ 
p.�. 182/2 a  192/2 v k.ú. Železná. Zrušilo vyhlášení zám�ru na prodej pozemk� p.�. 60 
a 61 z �ervna 2003 a zrušilo prodej pozemk� p.�. 124/6, 216/7 z prosince 2002  a 214/7 
z b�ezna 2003. 
Rozhodlo o prodeji pozemk� p.�. 446/3, 546/5 v k.ú. Vrbno p.P., p.�. 114, 936, 214/12 
v k.ú. Mnichov, p.�. 45, 46, 256 v k.ú. Železná. Rozhodlo o vyhlášení zám�ru na prodej 
pozemk� p.�. 615/5, 255, 1422/3, 1422/7, 1422/14, 603/3, 39/2 v k.ú. Mnichov, 
p.�. 452/1, 542/2 v k.ú. Železná, p.�. 430, 436, 912/1, 912/2, 913 v k.ú. Vrbno p.P. 
Nesouhlasilo s vyhlášením zám�ru na prodej pozemk� p.�. 253 a 465 v k.ú. Mnichov. 
Rozhodlo o prodeji objektu bydlení �.p. 310 v místní �ásti Mnichov na pozemku p.�. 39/1 
v k.ú. Mnichov za cenu dle znaleckého posudku a náklady spojené s prodejem. 
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Schválilo dodatek ke z�izovací listin� Základní školy - rozší�ení �innosti o školní klub. 
Vzalo na v�domí informaci spole�nosti Agile o zám�ru výstavby diskontní prodejny 
v centru m�sta. Uložilo zajistit zpracování zám�ru na vybudování cyklostezky 
od plánované okružní k�ižovatky sm�rem k pošt�.   
Výpisy z usnesení Zastupitelstva byly zve�ej�ovány ve ZPRAVODAJI sdružení obcí 
Vrbenska, s výjimkou usnesení z 5. zasedání, které zve�ejn�no nebylo.   

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 a v únoru zasedala rada �ty�ikrát. Schválila likvidaci opot�ebovaného 
a poškozeného drobného hmotného majetku z ubytovny Tenis. Pr�b�žn� se zabývala 
p�ípravou rozpo�tu m�sta pro rok 2003, aby byl p�ipraven na jednání Zastupitelstva 
v b�eznu. Vyhlásila výb�rové �ízení na pozici odborného lesního hospodá�e na lesním 
majetku m�sta, zpracovala koncepci rozvoje m�sta na období let 2003-2006. Schválila 
bytový po�adník na rok 2003, zabývala se výb�rem auditorské firmy k provedení 
p�ezkumu hospoda�ení m�sta za rok 2002. Zadala zpracování zastavovací studie 
na umíst�ní rodinných domk� na pozemku p.�. 95 v k.ú. Mnichov (pozemek ke Stava�i). 
Uložila u�init p�íslušné kroky k zamezení parkování zásobovacích automobil�
na chodnících u prodejen na ul. Nové doby. Schválila komisi pro posouzení a výb�r 
projekt� pro p�id�lení grant� m�sta pro rok 2003. Vzala na v�domí informaci z jednání 
mezi vedením a.s. D�evokombinát a p�edstaviteli m�sta o perspektivách budoucího 
vývoje D�evokombinát. Schválila vyhlášení výzvy starost�m m�st s rozší�enou 
p�sobností v okrese Bruntál se zám�rem pokra�ovat ve spolupráci s okresem Wetterau 
v N�mecku.  

V b�eznu jmenovala komisi pro hodnocení práce �editel� m�stem z�ízených 
organizací. Vzala na v�domí zprávu o provozu vodovod� a kanalizací M�sta za rok 2002 
p�edloženou spole�ností Aqua-stop Bruntál a uložila p�ipravit návrh na úpravu ceny vodného 
a sto�ného. Uložila zpracovat zadání pro studii urbanisticko-architektonického �ešení centra 
m�sta. Odsouhlasila zpracování lesního hospodá�ského plánu na období rok� 2004 až 2013 
pro lesy v majetku m�sta. P�i výkonu funkce valné hromady spole�nosti Teplo s.r.o. Rada 
m�sta projednala výro�ní zprávu za rok 2002, odvolala z funkce jednatele spole�nosti 
Ing. Helenu Kudelovou a jmenovala jednatelem Jaroslava Mar�ána. Doporu�ila zastupitelstvu 
m�sta jmenovat m�stskou kroniká�kou Mgr. Janu �ihalíkovou a jmenovat letopiseckou 
komisi. Odsouhlasila spolupráci M�sta s  Domem kultury v polském Glogowku 
p�i fotografické sout�ži pro mladé fotografy amatéry. 



17 

V dubnu a v kv�tnu uložila uskute�nit mezi ob�any anketu k ov��ení zájmu 
o z�ízení vsypové a rozptylové lou�ky na místním h�bitov�, v souvislosti se státním 
programem podpory cestovního ruchu byl odsouhlasen projekt „Prezenta�ní materiál 
Vrbenska“. V návaznosti na usnesení Zastupitelstva uložila tajemníkovi zrušit výb�rové 
�ízení na funkce vedoucích odbor� a uv�domit uchaze�e. Vzala na v�domí odstoupení  
Karla Michaluse z funkce hlavního manažery Vrbenských letních slavností. Uložila 
zpracovat inventuru pozemk� ve vlastnictví m�sta po 1. etap� p�evzetí pozemk� od 
Pozemkového fondu �R. Po projednání výro�ní zprávy o hospoda�ení spole�nosti 
Technické služby s.r.o. byl schválen p�edložený hospodá�ský výsledek, byly uzav�eny 
smlouvy na �išt�ní a zimní údržbu m�stských komunikací, údržbu ve�ejné zelen�, údržbu 
a provozování ve�ejného osv�tlení, svoz a zneškodn�ní komunálního odpadu.  
Po seznámení s nabídkou SME a.s. Ostrava na provozování ve�ejného osv�tlení, 
p�i prokazatelné úspo�e ro�ních provozních náklad�, uložila vstoupit s touto spole�ností 
do jednání s cílem p�ípravy smluv. Odsouhlasila žádost o poskytnutí dotace na nákup 
požárního vozidla v roce 2004. Vzala na v�domí oznámení Moravskoslezského kraje 
o nep�evzetí z�izovatelské funkce k Domovu d�chodc�. Seznámila se s výsledky 
hodnocení �editel� p�ísp�vkových organizací m�sta. Odsouhlasila vyhlášení ve�ejných 
zakázek na regulaci topných systém� a opravy st�ešních pláš�� bytových dom�. Vícekrát 
projednávala problematiku obsazení pracovního místa odborného lesního hospodá�e. 
Schválila hospodá�ské výsledky p�ísp�vkových organizací z�ízených m�stem, tj. Domova 
d�chodc�, Základní školy, Mate�ské školy Ve Svahu a Mate�ské školy Jesenická. 
Schválila poplatky pro prodejce na Vrbenských letních slavnostech a odsouhlasila 
smlouvu s TJ Sokol o provozování ve�ejných WC na období od �ervna do zá�í 2003.  

V �ervnu projednala návrh na úpravu ceny vodného a sto�ného od 1.11.2003 
a doporu�ila správci vodovod� a kanalizací pr�b�žn� se zabývat snížením ztrát vody 
ve vodovodní síti. Souhlasila s uzav�ením ve�ejnoprávních smluv mezi M�stem Vrbno 
a obcemi Karlova Studánka, Karlovice a Široká Niva na projednávání p�estupk�. Schválila 
aktualizaci bytového po�adníku na rok 2003 a uložila novelizovat pravidla pro p�id�lování 
byt� v majetku m�sta. Projednala návrh rozpo�tových zm�n k 31.5.2003 a doporu�ila tento 
návrh Zastupitelstvu m�sta ke schválení. Schválila organiza�ní �ád M�stského ú�adu 
ve Vrbn�, rozsah oprav místních komunikací a zabývala se obsahem p�ipravované smlouvy 
o spolupráci mezi M�stem a TJ Sokol.  

V �ervenci a srpnu schválila uzav�ení dohody s obecn� prosp�šnou spole�ností 
Help-in Bruntál na zajišt�ní pe�ovatelské služby pro seniory a zdravotn� postižené 
ob�any m�sta na období do konce roku. Odsouhlasila uzav�ení dlouhodobé dohody 
o spolupráci s TJ Sokol Vrbno v�etn� dodatku �. 1 pro rok 2003, P�i výkonu funkce valné 
hromady spole�nosti Technické služby Vrbno s.r.o. odvolala z funkce jednatele 
spole�nosti Ing. Helenu Kudelovou, stanovila, aby statutárními orgány této spole�nosti 
byli dva jednatelé a do t�chto funkcí jmenovala Stanislava Kocourka a Ing. Jana Kvapila. 
P�i výkonu funkce valné hormady spole�nosti Teplo Vrbno s.r.o. odvolala v souvislosti 
s ukon�ením t�íletého funk�ního období �leny dozor�í rady a jmenovala nové �leny 
S. Korunu, Ing. V. Dom�íka, N. Iliopulose, J. Ondryhala, M. Pa�áka. Vyslovila 
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pod�kování organiza�nímu týmu vedenému Kv�tou Kubí�kovou za perfektní zajišt�ní 
Vrbenských letních slavností 2003. Projednala hospoda�ení m�sta za první pololetí roku 
2003 a uložila p�ipravit návrh rozpo�tových zm�n. Vzala na v�domí rozhodnutí 
Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze státního programu podpory 
cestovního ruchu na vydání brožury „Vrbno pod Prad�dem a jeho okolí“. Odsouhlasila 
podání žádostí dvou projekt� „Dny Euroregionu Prad�d a Vrbenské letní slavnosti 2004“ 
a „Letní sportovní hry“ dle výzvy na p�edkládání návrh� pro Spole�ný fond malých 
projekt� Phare CBC. Vyhlásila výb�rové �ízení na obsazení funkcí vedoucí 
majetkoprávního odboru a vedoucí finan�ního odboru M�stského ú�adu ve Vrbn�
v souvislosti s odchodem do d�chodu stávajících vedoucích. P�i výkonu funkce valné 
hromady spole�nosti Technické služby s.r.o schválila nákup nového osobního automobilu 
pro pot�eby spole�nosti a odprodej stávajícího automobilu protiú�etem. Vybrala 
zhotovitele na realizaci „Komunika�ního systému ul. Myslivecká a Krej�ího“ (chodník 
a schody) firmou Darmovzal Vrbno, na tuto akci obdrží m�sto díl�í ú�elovou dotaci 
od Moravskoslezského kraje. Zabývala se pot�ebností zvýšit množství finan�ních 
prost�edk� na opravy místních komunikací nad schválený rozpo�et, zejména pro zajišt�ní 
opravy ulice Myslivecká a �ešení oprávn�ných stížností obyvatel. Uložila provést revizi 
dopravního zna�ení a doplnit chyb�jící zna�ky, aby se zamezilo poškozování místních 
komunikací libovolným pohybem t�žkých automobil�. Odsouhlasila uzav�ení smlouvy 
o provozování za�ízení m�stského osv�tlení mezi Severomoravskou energetikou a.s. 
Ostrava a M�stem Vrbno p.P od 1.10.2003.    

V zá�í schválila zhotovení investi�ního zám�ru optimalizace provozu Základní 
školy ve Vrbn� p.P. a výsledky výb�rového �ízení na regulaci objekt� v majetku m�sta 
na ul. Ve Svahu, Bezru�ova a Nové doby. Vzala na v�domí konání sportovní akce „�eský 
pohár masters a Oderský pohár v cyklokrosu“, po�ádanou ACS Drak dne 5.10.2003. 
Projednala pravidla, kterými se stanoví zásady hospoda�ení s bytovým fondem v majetku 
m�sta. P�i výkonu funkce valné hromady spole�nosti Teplo Vrbno s.r.o. vzala na v�domí 
zprávu auditora o výsledku p�ezkoumání ú�etní záv�rky a hospoda�ení spole�nosti, 
uložila jednateli p�edložit návrh aktualizace nájemní smlouvy na pronájem kotelen, 
doporu�ila zastupitelstvu m�sta schválit novou kalkulaci ceny tepla na rok 2004 
se zahrnutím zisku ve výši 3% a schválila zm�nu sídla spole�nosti na Krej�ího 487. 
Schválila použití znaku m�sta jako sou�ást razítka spolku „P�átelé Vrbenska“, finan�ní 
p�ísp�vek na zajišt�ní oslav 130. výro�í Sboru dobrovolných hasi�� a zn�ní zásad 
pro vypracování návrhu rozpo�tu m�sta na rok 2004. Vzala na v�domí výsledek revize 
svislého dopravního zna�ení na místních komunikacích a uložila zahájení prací 
na odstran�ní závad a hospoda�ení m�sta za období leden až srpen 2003 a projednala 
návrh rozpo�tových zm�n. Odsouhlasila uzav�ení smlouvy o dílo na vypracování 
projektové dokumentace stavby „M�stská knihovna a muzeum Vrbno“. Uložila dv�
pokuty za spáchané správní delikty podle zákona o obcích a to za zne�išt�ní životního 
prost�edí.  

V �íjnu odsouhlasila uzav�ení aktualizované nájemní smlouvy na pronájem 
kotelen v majetku m�sta se spole�ností Teplo Vrbno s.r.o. a schválila druhou aktualizaci 
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bytového po�adníku. Vzala na v�domí zprávu a výsledku výb�rového �ízení pro stavbu 
„ Oprava vodovodu a kanalizace ul. Smetanova, krátká, Zahradní a Sv. �echa“ a na 
„demolici objektu �.p. 91 na ul. Zlatohorská“ a uložila vyzvat vít�zné firmy Zemní práce 
Klí�ová a RYOX spol. s r.o. k p�edložení smluv o dílo na dodávku staveb. Schválila 
pravidla, jimiž se stanoví zásady hospoda�ení s bytovým fondem v majetku m�sta 
a sou�asn� pravidla pro poskytování nájmu v domech s pe�ovatelskou službou. Schválila 
zm�nu kapacity školní družina a z�ízení školního klubu na základní škole a vypracování 
energetického auditu pro ZŠ. Odsouhlasila uzav�ení smlouvy s  MSK o poskytnutí dotace 
ve výši 520 tis. K� na akci „Komunika�ní systém ul. Myslivecká a Krej�ího“, vzala 
na v�domí stav prací, vyslovila nespokojenost s pr�b�hem prací a uložila odboru 
výstavby intenzívn� se režimem této stavby zabývat, sou�asn� svolala mimo�ádný 
kontrolní den. Schválila vyhlášení grant� na rok 2004. Vzala na v�domí záv�ry 
doporu�ené výb�rovou komisí pro obsazení funkce vedoucího odboru majetkoprávního 
a finan�ního, uzav�ení pracovních smluv s Ing. Ivetou Pešatovou (odbor majetkoprávní) 
a Ing Ilonou Krupovou (odbor finan�ní) a uložila tajemníkovi p�edložit návrh na zm�nu 
v obsazení funkcí vedoucích t�chto odbor� k 1.1.2004.  Odsouhlasila uzav�ení smlouvy 
na p�ezkum hospoda�ení m�sta za rok 2003 s auditorskou firmou Danepo s.r.o. Opava.     

V listopadu vzala na v�domí zprávu o zajišt�ní zimní údržby komunikací, 
informaci o doporu�ení projektu „Dny Euroregionu Prad�d a Vrbenské letní slavnosti 
2004“ pro financování Evropskou unií a žádost zhotovitele stavby „Komunika�ní systém 
ul. Myslivecká a Krej�ího“ (chodník a schody) o prodloužení termínu výstavby 
a informaci tajemníka, že Ing. Ilona Krupová nenastoupí na místo vedoucího finan�ního 
odboru. Schválila p�id�lení byt� v objektech H�bitovní 8, Nádražní 141, podnájem bytu 
Ve Svahu 427, pronájem bytových prostor Jesenická 142 do 29.2.2004, obecné podmínky 
pro zasklení �elní strany balkon� dom� Krej�ího 487 a 488. Schválila plán kulturních 
akcí na rok 2004, použití znaku Vrbna na pohlednici vydávanou agenturou Impuls s.r.o., 
výrobu nových propaga�ních materiál� m�sta a návrh na likvidaci vy�azeného majetku 
ZŠ. Uložila p�ednostn� p�id�lovat vhodné byty nájemník�m objektu Jesenická �. 142 
a vypov�d�t nájemní smlouvy na nebytové prostory v tomto objektu z d�vodu zám�ru 
na demolici tohoto objektu kv�li výstavb� kruhové k�ižovatky. Uložila uplat�ovat 
dohody o podílu na úhrad� neinvesti�ních náklad� Domova d�chodc� v Mnichov�
s obcemi, jejichž ob�ané jsou zde umis�ováni a vyhlásit nové výb�rové �ízení 
na vedoucího finan�ního odboru. Odsouhlasila zm�nu provozovatele za�ízení ve�ejného 
osv�tlení z p�vodního Severomoravská energetika a.s. Ostrava na Emontas s.r.o. 
Šumperk. Projednala hospoda�ení m�sta  za leden až �íjen 2003, návrh rozpo�tu na rok 
2004 a program na 6. zasedání Zastupitelstva m�sta.  

V prosinci vzala na v�domí informaci o ztrát� vzniklé p�i provozu koupališt� v roce 
2003 a hodnocení pracovní skupiny pro umíst�ní zájemc� v Domech s pe�ovatelskou službou. 
Schválila Kontrolní �ád m�sta Vrbno p.P., vým�nu vstupních dve�í v domech k bydlení 
Sv. Michala 509, Ve Svahu 430 a opravu a sjednocení spole�ného anténního systému 
Sv. Michala 509 - 515. Odsouhlasila uzav�ení smlouvy o výp�j�ce mezi Hasi�ským 
záchranným sborem Moravskoslezského kraje a M�stem Vrbno na plovoucí motorové 
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�erpadlo pro pot�eby jednotky Sboru dobrovolných hasi��. Projednala neuspokojivý stav 
stavby schodišt� Krej�ího a uložila �ešit situaci ve vztahu k dodavateli díla v�etn� �ešení 
pro zprovozn�ní schodišt� na zimní období. Doporu�ila Zastupitelstvu nez�izovat v sou�asné 
dob� na místním h�bitov� rozptylovou a vsypovou lou�ku. Odvolala Ing. Václava Dom�íka 
z funkce vedoucího majetkoprávního odboru M�Ú k datu 31.12.2003 a jmenovala do této 
funkce Ing. Ivetu Pešatovou ke dni 1.1.2004. 

 2.2.  �innost m�stského ú�adu 

Budova M�stského ú�adu se 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. B�hem b�ezna byl p�est�hován odbor vn�jších vztah� M�Ú (kultura, redakce 
Zpravodaje a Euroregion) na nové pracovišt� do objektu �p. 449 na Nádražní ulici. 
 Obecní ú�ad tvo�í starosta, místostarosta, tajemník a zam�stnanci obce za �azení do 
obecního ú�adu. V �ele obecního ú�adu je starosta.Práci M�Ú na pozici �editele �ídí tajemník, 
kterým je Ing. Ivan Ka�ur s pracovním úvazkem 1,00.  

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 –  vedoucí odboru Jana Matúš�
Zabezpe�uje úkoly týkající se hospoda�ení m�sta, jeho financemi a rozpo�tem. Plní úkoly 
uložení Radou m�sta v ekonomické oblasti v souladu s právními normami a p�edpisy. 
�lení se na úsek financování a ú�etnictví, úsek daní a poplatk� a pokladnu. 
Nejd�ležit�jšími úkoly jsou sestavování rozpo�tu, hospoda�ení podle rozpo�tu a kontrola 
jeho �erpání. 
2. Odbor majetkoprávní – vedoucí odboru Ing. Václav Dom�ík 
Zabezpe�uje úkoly týkající se majetku m�sta, jeho evidenci a správu prost�ednictvím 
jednotlivých správc�. Plní úkoly uložené Radou m�sta v t�chto oblastech. �lení 
se na evidenci pozemk� a les� a evidenci byt�, pronájmy a správu byt�. Zajiš�uje zejména 
veškeré �innosti v souvislosti s p�evodem a nabýváním majetku do vlastnictví m�sta, 
evidenci a zápisy majetku do katastru nemovitostí, vede evidenci smluv uzav�ených 
m�stem. 
3. Odbor sociální a zdravotní –  vedoucí odboru Ivana Hol�apková 
Vykonává státní správu podle zákona o sociálním zabezpe�ení ob�an� ve sv��eném 
obvodu a samosprávu pro území m�sta. �lení se na úsek pé�e o rodinu a dít�, úsek pé�e 
o nezam�stnané bez d�tí ve vlastní pé�i a úsek pé�e o staré a zdravotn� postižené ob�any. 
4. Odbor vn�jších vztah� – vedoucí odboru R�žena Vl�ková 
Odbor se �lení na úsek kultury, úsek Euroregionu Prad�d a samostatným odd�lením 
je m�stská knihovna. Podílí se mimo jiné na tvorb� koncepce rozvoje cestovního ruchu 
v regionu, spolupracuje s obcemi sdruženými ve svazku „Sdružení obcí Vrbenska“, 
zajiš�uje informa�ní �innost, zahrani�ní vztahy a zabezpe�uje úkoly m�sta na úseku 
školství. Úkoly a �innost m�stské knihovny jsou popsány v kapitole Školství a osv�ta. 
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5. Odbor vnit�ních v�cí –  vedoucí odboru Monika Hlasová 
Zabezpe�uje výkon správy vyplývající z ústavního práva volebního, ob�anského 
a shromaž�ovacího. Zabezpe�uje úkoly tajemníka vztahující se k technickému provozu 
objektu M�Ú. �lení se na úsek vnit�ních v�cí, matriky a ohlašovny, vedení a projednávání 
p�estupk�, podatelny, informace a osobní doklady, úsek úklidu budovy.   
6. Odbor výstavby a životního prost�edí –  vedoucí odboru Ing. Vojt�ch Virág 
Je odborem pro usm�r�ování, �ízení a kontrolu výstavby na území m�sta. Zabývá 
se oblastí tvorby a ochrany životního prost�edí. V rámci p�enesené p�sobnosti vykonává 
státní správu v rozsahu zákona �. 197/1998 Sb. (stavební zákon), �. 13/1997 Sb. (pozemní 
komunikace) a zákon� z oblasti životního prost�edí. Vykonává �innost pov��eného 
stavebního ú�adu. �lení se na územní plánování a silni�ní správní �ád, �innost územního 
�ízení a stavebního �ádu, �innost tvorby a ochrany ŽP a �innosti investi�ní výstavby 
m�sta. Zejména shromaž�uje a zpracovává podklady pro zm�nu územního plánu, 
p�ipravuje návrh investi�ního rozpo�tu m�sta, zabezpe�uje p�ípravu a realizaci všech 
staveb financovaných z rozpo�tu m�sta, vede evidenci a archiv dokumentace 
k jednotlivým objekt�m ve m�st� v�etn� zm�n.  

  

   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 
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 atd.), vodovody, kanalizace, 
�istírna odpadních vod, budovy škol a školských za�ízení. 

Zastupitelstvo m�sta rozhodlo v roce 2003 o prodeji ubytovny Tenis �.p. 151 
na pozemku p.�. 904/1 a pozemku 904/1 o vým��e 6973 m2 v k.ú. Vrbno p.P. na ulici 
Nádražní za cenu 100 K�/1m2 pozemku a 1,- K� za objekt spole�nosti RIDEX s.r.o. 
Možnosti dalšího využití objektu ve prosp�ch m�sta ve vztahu k náklad�m na nutnou 
rekonstrukci vyhodnotili zastupitelé jako neefektivní. Vzhledem k tomu 
a ke zhoršujícímu se stavu objektu byla stanovena symbolická kupní cena.  

Dále m�sto prodalo v roce 2003 v souladu s  Pravidly pro prodej dom�, byt�
a nebytových prostor sedm obytných dom�, a to �íslo popisné 192, 207, 210, 227, 287, 
288 a 320. Dva domy byly prodány dosavadním nájemník�m, p�t dom� koupili manželé 
Dostálovi.  

V pr�b�hu roku 2003 byl m�stu navrácen n�který historický majetek. Jednalo 
se o budovy D�tského domov a speciální školy, Školy v p�írod� a Domu d�tí a mládeže 
v Železné. Zastupitelstvo m�sta doporu�ilo rad�, aby deklarovala souhlas se sou�asným 
využitím uvedených objekt�.  
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M�stu m�l být rovn�ž navrácen jako historický majetek objekt �.p. 257 
na pozemku p.�. 303 a související pozemky p.�. 302/1 a 306. Do konce 50. let 20. stol. 
byla v objektu malot�ídní škola, po jejím zrušení za�al sloužit jako rekrea�ní za�ízení 
r�zným socialistickým státním podnik�m. Poslední vlastník Doma Olomouc vyhlásila 
zám�r na prodej tohoto objektu. Objekt rekrea�ního za�ízení koupil v dobré ví�e ob�an 
m�sta Petr Dokulil, který zde za�al provozovat penzion. M�sto Vrbno ani kupující v dob�
prodeje netušili, že se jedná o historický majetek m�sta. Proto zastupitelé rozhodli 
o upušt�ní od soudního �ešení navrácení tohoto historického majetku. 

V pr�b�hu roku m�sto prodalo n�které své pozemky, n�které pozemky koupilo 
za ú�elem jejich sjednocení a vykoupilo �ásti pozemk� od soukromých vlastník�
pot�ebných pro vybudování cyklostezky z Vrbna do Železné a Mnichova podél St�ední 
Opavy. Nejvýznamn�jším p�ír�stkem do pozemkového vlastnictví m�sta byly pozemky 
p.�. 1020, 1074, 780/1, 780/2, 873, 784, 785, 833, 837 a 1069 v k.ú. Vrbno p.P.  
v celkové vým��e 14.834 m2 zakoupené od Crystalex a.s., Nový Bor za  cenu 35,- K�/m2, 
tj. celková kupní cena 519.190,- K�. 

M�sto bylo v roce 2003 z�izovatelem p�ísp�vkových organizací Mate�ská škola 
Ve Svahu, Mate�ská škola Jesenická, Základní škola Vrbno pod Prad�dem a Domov d�chodc�
Mnichov. Všem v rámci svého rozpo�tu stanovilo p�ísp�vek na provoz. Náklady na mzdy 
zam�stnanc� školských organizací byly m�stu poskytovány ze státního rozpo�tu 
prost�ednictvím Moravskoslezského kraje. Úkoly z�izovatele plní Zastupitelstvo m�sta.  

Podrobné údaje k t�mto organizacím jsou uvedeny v kapitole 7. Školství a osv�ta. 

M�sto bylo z�izovatelem dvou spole�ností s ru�ením omezeným. Úkoly z�izovatele 
plní Zastupitelstvo m�sta: 

TEPLO VRBNO s.r.o. se sídlem Zahradní 278, od 1.10.2003 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 

Jednatel: Ing. Helena Kudelová, od 5.9. 2003 Jaroslav Mar�án 
Dozor�í rada: od 1.8. 2003 S. Koruna, Ing. V. Dom�ík, N. Iliopulos, J. Ondryhal,. M. Pa�ák 
Vklad a Základní kapitál: 100 tisíc K�

Rada m�sta na svém jednání v dubnu 2004, ve funkci valné hromady ke spole�nosti, 
projednala výsledky hospoda�ení spole�nosti za rok 2003, zprávu nezávislého auditora 
o ov��ení ú�etní záv�rky a zám�r hospoda�ení na rok 2004. Schválila výsledek hospoda�ení 
spole�nosti, projednala návrh na zm�nu v zakladatelské listin� spole�nosti vypušt�ní 
povinnosti auditu a doporu�ila zastupitelstvu tuto zm�nu schválit. 
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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, od 15.7.2003 Stanislav Kocourek a Ing. Jan Kvapil 
Dozor�í rada: Ing. Emil Pela, Ivan Hába, Irena Jedináková, Marie Šípová, Zde�ka Ková�ová 
Vklad a Základní kapitál:  3.824 tisíce K�

Rada m�sta na svém jednání v dubnu 2004, ve funkci valné hromady ke spole�nosti, 
projednala výsledky hospoda�ení spole�nosti za rok 2003, zprávu auditora a dozor�í rady 
a zám�r hospoda�ení na rok 2004. Schválila výsledek hospoda�ení spole�nosti, vzala 
na v�domí návrh na vy�azení a odprodej nepot�ebného majetku a uložila p�ipravit návrh 
aktualizace smluv mezi M�stem Vrbno a spole�ností ve vztahu ke zm�nám DPH a dopad�m 
zimní údržby. 

Rozpo�et pro rok 2003 byl schválen jako vyrovnaný v �ástce 89.068.000,- K�   
na stran� p�íjm� i výdaj�. V pr�b�hu roku byl rozpo�et n�kolikrát upraven, takže celkov� byly 
rozpo�tové p�íjmy stanoveny  na 113.042.300,- a 6.005.000,- bylo naplánováno financování 
zm�nou stavu BÚ, výdaje byly rozpo�továny ve výši 118.061.300,- K�. Ve skute�nosti �inily 
p�íjmy 119.073.244,- K� a výdaje 108.066.191,- K� plus 996.000,- K� splátka revitaliza�ního 
úv�ru. Saldo p�íjm� a výdaj� v roce 2003 bylo 11.007.052,- K� ve prosp�ch p�íjm�. 
Po finan�ním vypo�ádání vratek a z�statk� hospoda�ení z minulých let z�stalo k 31.12.2003 
na základním bankovním ú�tu  m�sta 15.925.751,- K�  

Výsledek hospoda�ení za rok 2003 byl schválen usnesením 7. zasedání zastupitelstva 
m�sta.      

Podrobné informace viz. plné zn�ní Záv�re�ného ú�tu m�sta 2003 v p�íloze kroniky. 
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3. Obyvatelstvo 

3.1. Demografický vývoj a statistika 

K 1. lednu 2003 žilo ve m�st� a jeho m�stských �ástech 6.122 obyvatel. V pr�b�hu 
roku se narodily 43 d�ti, to je o 20 mén� než v roce 2002, a to 20 dívek a 23 hoch�. Z tohoto 
po�tu se 13 d�tí narodilo svobodným matkám, 3 d�tí rozvedeným a 27 d�tí vdaným matkám. 
Ani jeden porod nebyl více�etný. Zem�elo 71 osob, o 15 více než  v roce 2002, 43 muž�
a 28 žen, ani jedno dít� ve v�ku 0-14 let. Nej�ast�jší p�í�inou smrti byly ve 34 p�ípadech 
nemoci ob�hové soustavy, sebevražda byla zaznamenána jedna. Po�et zem�elých byl vyšší 
než po�et nov� narozených, takže p�irozený p�ír�stek je záporný -28 osob. P�ist�hovalo 
se 81 nových ob�an� a vyst�hovali se 103 ob�ané, což znamená, že p�irozená migrace dosáhla 
záporné hodnoty, kdy se z m�sta vyst�hovalo o 22 ob�an� více, než se sem p�ist�hovalo. 
K 31. prosinci tedy op�t po�et poklesl na 6.072 obyvatel, což znamená snížení po�tu ob�an�
v pr�b�hu roku 2003 o -50 osob.  

Dále v tomto roce bylo uzav�eno 27 s�atk� a 29 manželství bylo rozvedeno. Poprvé 
od roku 2000 byl po�et rozvod� vyšší než po�et uzav�ených s�atk�.  Z 21 potrat� v tomto 
roce byly 3 samovolné, 13 miniinterrupcí a 5 jiných legálních. Na 1 000 obyvatel p�ipadlo 
7,1 živ� narozených d�tí, což je po dvou p�edchozích letech r�stu návrat k hodnot� 7,0 v roce 
2000.  

Jak bylo výše uvedeno, narodily se ve Vrbn� v roce 2003 celkem 43 d�ti. Vrbenští 
rodi�e vybírali pro své d�ti jména p�evážn� �eská. Jediným neobvyklým jménem byl Jónás. 
Jinak si rodi�e dívek vybrali t�ikrát jméno Natálie, dvakrát jméno Kristýna a Tereza.  
U chlapc�  t�ikrát zvolili jméno Tomáš, dvakrát Pavel.   

V lednu 2003 se jmén�m d�tí narozených v lednu na území �eské republiky v�noval 
i �eský statistický ú�ad. Nej�ast�jšími jmény z�stala již od roku 1999 Tereza, doposud 
nejoblíben�jšího Jana vyst�ídal v tomto roce Jakub. Za Terezkou následuje stejn� jako 
v minulých �ty�ech letech Kate�ina a t�etí se letos stejn� jako vloni umístila Natálie. 
Za Jakubem pak následovali Jan a Tomáš. Ve Vrbn� bylo oblíbené jméno Natálie použito 
t�ikrát, jméno Tereza dvakrát, zato Kate�ina se neobjevila žádná.. Mezi chlapci se neobjevil 
ani jeden  Jakub, jedenkrát Jan, zato jméno Tomáš bylo použito t�ikrát.. 

3.2. Sociální pom�ry, zam�stnanost 

Pr�m�rná hrubá m�sí�ní mzda v �eské republice v roce 2003 byla 16 917 K�, 
p�i�emž v podnikatelské sfé�e �inila 16 951 K� a v nepodnikatelské sfé�e 16 800 K�. Index 
reálné mzdy �inil 106,5, tém�� nulová inflace pouze 0,1% a nezam�stnanost 10,3%.
Celkov� m�žeme tento rok v naší republice charakterizovat op�t jako období hospodá�ského 
r�stu. Minimální mzda byla v tomto roce stanovena na 6 200 K�. 

Nadále se 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. I v tomto roce 
vzrostla, a to na 18,6%.  
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Naše m�sto je ze všech m�st okresu Bruntál nejvíce postiženo, p�estože 
nezam�stnanost je zde i v letošním roce ješt� stále nižší než je okresní pr�m�r, 16,5%.
V�tšina velkých pr�myslových podnik� prochází zásadními zm�nami. �innost n�kterých 
se blíží ke konci, jiné výrazn� restrukturalizují výrobu a omezují po�ty zam�stnanc�. 
Je to dáno zejména velkou vzdáleností a dopravní nedostupností.  

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.12), 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. Zuzana Martínková (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. 12), MUDr. Blanka Ša�ková (budova ZŠ na ul. Školní)  
a MUDr. Tomáš Stan�k (vila LPH, Jesenická 146). Na téže adrese provozuje soukromou 
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. Zuzana Jurá�ová, diabetolog MUDr. Alena Húsková a internista MUDr. Eva 
Matelová. V této budov� provozuje soukromou rehabilitaci Irena Jedináková  a zubní 
laborato� So�a Jelínková.  

Ordinaci pro bolest, homeopatii, akupunkturu a rehabilitaci provozuje MUDr. Hana 
Jurajdová ul. Sv. �echa �.p. 268 a sou�ástí je i rehabilitace. Rehabilitaci zde provozují  
Dagmar Demelová a Vladimíra Kujová. 

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. Služba je nep�etržitá, 24 hodin denn�. 

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. 
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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 2003 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. V roce 2003 zde nedošlo k žádným podstatným zm�nám. 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. �innost obou odbor� byla popsána v kapitole týkající se �innosti M�stského ú�adu. 

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.  



27 

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.  

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 
Výrobu tvarovaných výlisk� OPTALIT zakoupila v roce 2001 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).  

31. b�ezna 2003 kon�í provoz Optalitu, odkud bylo propušt�no 45 pracovník�.  Provoz 
omezila i kotelna a propustila 7 pracovník� Z�stává tedy 11 pracovník� firmy Energoaqua 
a 9 zam�stnanc� D�evokombinátu.

Zachovalé výrobní haly se pronajímají jako skladovací prostory, menší prostory 
užívají v nájmu drobní podnikatelé. V platnosti z�stává 32 nájemních smluv.  

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 2003 poskytovaly místní sklárny práci 205 zam�stnanc�m. 

Informace �erpala kroniká�ka z internetu. 

JELÍNEK – TRADING  spol. s  r. o.  Zlín, provoz Vrbno pod  Prad�dem, Jesenická 146 
Firma  JELÍNEK – TRADING  spol. s r. o.  Zlín koupila v listopadu 2002 firmu LNH  

a.s. a bez p�erušení  pokra�uje  v roce 2003 ve  výrobní  �innosti.  
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Základní údaje o spole�nosti: 
• Obchodní firma: JELÍNEK-TRADING spol. s r.o.
• Sídlo: Zarámí 4432, 760 01 Zlín
• I�O: 42339723 
JELÍNEK-TRADING spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jako obchodní spole�nost. 

Postupn� budovala vlastní skladová a výrobní st�ediska za�ízená pro zpracování plastových 
odpad�, výroba plastových výrobk� a další dopl�kové �innosti. V sou�asné dob� pat�í 
spole�nost k nejv�tším zpracovatel�m t�íd�ných plastových odpad� v �eské republice. 
V závod� ve Vrbn� p.P. zam�stnávala 54 osob a vyráb�la zde vst�ikované plastové výrobky, 
p�edevším kompostéry a kompostovací sila.  

Další �innosti postupn� omezuje. N�které prostory jsou nadále pronajímány nap�. 
v objektu Jesenická 308 (p�vodní Grohmannova vila, v níž se nacházelo podnikové zdravotní 
st�edisko) zdravotník�m a léka��m. V majetku firmy z�stává d�m na Nádražní 211  
a Jiráskova 61 (bývalý závodní klub LNH, tzv. „li�ák“). Hostinec v této budov� je pronajat. 
Na p�ilehlé parcele �. 450 je parkovišt�.  

Informace zpracovala kroniká�ka z podklad� Ing. J. Plchot a z internetu.. 

LPH, s r.o., Jesenická 146 
Výrobní program firmy LPH s r.o., jejímž majitelem je od r. 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).  

V roce  2003 zam�stnávala firma 712 pracovník�, což je o 22 mén� než v roce 
2002. 

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  
V roce 2003 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 a hluboký útlum obuvnické výroby v �eské republice zp�sobil pokles 
výroby a prodeje šn�rovadel do obuvi. Spole�nost postupn� p�ešla na jiné výrobky s vyšší 
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p�idanou hodnotou, snížila stav zam�stnanc� a zvýšila aktivitu v oblasti vývoje nových 
výrobk�. V roce 2003 firma zam�stnávala 100 zam�stnanc�, p�evážn� žen v pleta�ské výrob�. 
Oproti roku 2000 se po�et zam�stnanc� snížil o 20. 

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 2003 zam�stnávala na hlavní pracovní pom�r cca 60 pracovník�
v t�ísm�nném provozu. 

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy 

Kamenský – Stavby a Konstrukce s.r.o.,, 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 2003 zam�stnávala 20 - 24  pracovník�. 

Informace �erpala kroniká�ka z webu firmy 

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 2003 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. Spole�nost 
zam�stnávala 164 osob a skon�ila s hospodá�ským výsledkem 1.101 tisíc K�. V produkci 
firmy se odrazilo zpracování následk� v�trné kalamity z �íjna 2002. 

Informace zpracovala kroniká�ka z podklad� Ing. M. Komárka. 
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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 
až 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 
V roce 2003 jsou statutárními orgány firmy Bohuslav Peštál a Josef Novák, 

výkonným �editelem je Ing. František Novák. V první polovin� roku 2003 ukon�ila firma 
podnikání v oboru stavby stroj�, výroby nástroj� a zboží z plast� a set�. Po zredukování 
režijních náklad� pokra�ují ve výrob� ln�ných p�ízí, koupili vochlovací stroj a automatické 
soukací stroje.

Informace  �erpala kroniká�ka z internetu. 

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  
Garten, Zden�k Zelinka, Mnichov 81, po�ez kulatiny, sušení d�eva, nábytek na míru, 
zahradní nábytek, obkladové materiály. 
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 
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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 i v roce 2003 jediným supermarketem na území m�sta.  
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�. 

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.  

Prodej osobních po�íta��, provoz po�íta�ových sítí a mobilní telefony nabízí firma 
Propos, Bezru�ova 619 v nov� postaveném „Centru II,  majitel Petr Obrusník. Do tohoto 
objektu p�esídlily i další firmy. Firma Market Demel zde otev�ela prodejny keramiky, bot a 
textilu a Ji�í a Monika Šev�íkovi prodejnu metráže a textilu.  

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. 
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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, Krystyna Macha�ová Nové doby 435. 
Manikúru provádí Eva �eperová na St�elni�ní 527. 

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. 
 Firma KUMI-KURE�KA s.r.o. otev�ela na ul. Jesenické 715 novou prodejnu 
Husqvarna. Prodej a servis lesní a zahradní techniky - pily, zahradní seka�ky, k�ovino�ezy, 
vyžína�e, náhradní díly a oleje.  

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.  

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.  
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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 

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 
Machetanzová, Vladimír Ulip – WILLY, Ivana Novotná, Ing. Zden�k Jarmar, ú�etní firma 
RENAT Ing. Marek Hoffmann, Milena Sadílková, Dagmar Ju�íková 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. V �innosti pokra�uje i  stejnojmenná realitní kancelá�.  

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 2003 0,1%.  Oproti roku 2002 se snížila o 1,7% a byla nejnižší  
za celé období 1994-2002, kdy se v letech 1994-1988 pohybovala v rozmezí 8,5% - 10,7%, 
teprve od roku 1999 klesla pod hranici 5%.  

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 úplnost uvádím n�které 
vybrané ceny v roce 2003. Modrá barva zna�í cenu nižší a �ervená vyšší oproti roku 2002, 
�erná je cena beze zm�ny. V tomto roce je modrá a �ervená barva v tabulce v rovnováze. 
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�ervená p�evažuje u základních potravin, jako je chléb, máslo, vejce, cukr a maso. Zdražení 
nastalo i u ovoce a zeleniny, klesla pouze cena banán�. Zdražil i alkohol, cena cigaret z�stala 
beze zm�ny. Dále výrazn� zlevnily elektrické spot�ebi� pro domácnost i jízdní kola. Dále 
zdražilo i zákonné pojišt�ní vozidla, i když ne tak skokov� jako v roce 2002.  

Vybrané zboží množství cena Vybrané zboží množství cena 

Chléb konzumní kmínový 1 kg 15,56 Mléko polotu�né 1 l 13,38 

Vejce �erstvá 1 kus 3,11 Máslo �erstvé 1 kg 111,77 

Olej slune�nicový 1 l 35,72 Rostlinný tuk 1 kg 53,20 

Maso hov�zí p�ední 1 kg 69,34 Maso hov�zí zadní 1 kg 144,71

Maso vep�ové - b��ek 1 kg 62,94 Maso vep�ové - pe�en� 1 kg 107,00

Ku�e kuchané 1 kg 53,60 Filé mražené 1 kg 114,16

Šunkový salám 1 kg 113,63 Šunka vep�ová 1 kg 152,59

Jablka I. jakost 1 kg 21,62 Pomeran�e I. jakost 1 kg 31,13 

Banány žluté I. jakost 1 kg 22,93 Brambory �erstvé 1 kg 14,19 

Cukr krystalový 1 kg 19,03 Káva pražená 100 g 6,75 

Pivo sv�tlé vý�epní 0,5 l 8,60 Tuzemský rum 1 l 169,45

Sparta light s filtrem krabi�ka 42,00 Petra s filtrem krabi�ka 40,00 

Automatická pra�ka 1 kus 12.325 Elektrická chladni�ka 1 kus 8.712 

Televizní p�ijíma� 1 kus 8.312 Jízdní kolo pánské 1 kus 7.402 

Televizní poplatek m�síc 75,00 Poštovné v tuzemsku 1 kus 6,50 

Benzín Natural 95 1 l 24,13 Motorová nafta 1 l 21,10 

Zák. poj. vozidla 1 rok 3.393 Toaletní mýdlo výb�r. 100 g 14.05 

Kosmet. krém Nivea 150 ml 77,50 Prací prost�edek 1 kg 80,29 
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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. 

Koeficient r�stu nájemného v bytech v majetku m�sta byl stanoven obecn�
závaznou vyhláškou na 1,04. 
Mezi významné investi�ní akce m�sta v roce 2003 pat�ily: 

• pokra�ování výstavby „Domov s pe�ovatelskou službou Vrbno“ 

• chodník ul. Myslivecká a schody ul. Myslivecká - Krej�ího . 

• demolice objektu �.p. 91 na Zlatohorské ulici 

• opravy m�stské kanalizace 
Výbor Státního fondu rozvoje bydlení vyhov�l žádosti našeho m�sta o dotaci na výstavbu 

18 byt� v domech s pe�ovatelskou službou. Objekty dom� jsou situovány v prostoru mezi 
ulicemi Husova a Nádražní. Investorem díla je m�sto Vrbno za finan�ní spoluú�asti státu, 
autorem projektu je Ateliér DHP s.r.o. Bruntál a generálním dodavatelem firma CZASCH 
s.r.o. Bruntál. Stavba byla dokon�ena v prosinci 2003. 
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 2003 �inila 319,80 K�, nár�st oproti roku 2002 byl 0,91%. V absolutní výši 
vzrostla cena 1 GJ o 0,29 K�. Jednalo se o nejmenší meziro�ní nár�st ceny od vzniku 
spole�nosti. 
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 3.824 tisíce K�. 

I v roce 2003 pokra�ovaly Technické služby v separaci papíru, skla a t�íd�ní PET lahví 
od nápoj�. Cena za odvoz komunálních odpad� byla stanovena ve výši 400,- K� za osobu. 
Poplatek byl splatný ve dvou splátkách, a to vždy nejpozd�ji do 28.2. a 31.7.2003. 
Poplatníkem je každá osoba, mající ve m�st� trvalý pobyt, za rekrea�ní objekty se platí 
poplatek za 1 osobu. 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 
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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�.  

Do 31.10.2003 byla cena vodného 12,50 K�/m3 a sto�ného 12,- K�/m3. Rozhodnutím 
zastupitelstva byla k 1.11.2003 zvýšeno vodné o 1,50 K� a sto�né o 2,- K�, takže jeho výše 
byla stanovena shodn� na 14,- K�. Celková cena vodného a sto�ného pro všechny odb�ratele 
tak �inila v záv�ru roku 28,- K�..  

        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).  

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, 
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 pat�í 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 
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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 

• 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 
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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 

• 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 2002 žádná 
velká investice na t�chto komunikacích nebyla realizována, provád�ly se pouze b�žné opravy 
a údržba. Probíhala p�íprava výstavby kruhového objezdu na k�ižovatce silnic Zlatohorská 
a Jesenická v centru m�sta. 
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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. 
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. 
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, M. Alše 587   
Opravy všech typ� automobil�. 
Pneuservis Petr �ernota, M. 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. 
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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.  
Pošta a telekomunikace: 

�eská pošta, pobo�ka Vrbno pod Prad�dem, má své sídlo v objektu na ulici Jesenická 
�.p. 256/12. Otev�eno pro ve�ejnost má v pond�lí - pátek od 8:00 do 11:00 hod. a od 13:00 
do 16:00 hod, v sobotu od 8:00 do 10:00 hod.  

Zajiš�uje služby poštovní a doru�ovatelské. Poštovní sm�rovací �íslo Vrbna 
pod Prad�dem je 793 26. telefonní uzená p�ed�íslí 554. 
  

        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. V seznamu od 3.5.1958. 
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. 
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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. 
V seznamu je zapsána od 3.5.1958. 
100014 textilní továrna Weiss a Rössler, - na ul. D�lnická 157, v k.ú. Vrbno pod Prad�dem, 
K nejzajímav�jším doklad�m lná�ské minulosti Vrbna pat�í toto bývalé b�lidlo p�íze a 
ln�ných nití Weiss a Rössler, vystav�né v letech 1800-1801, které se stalo základem továrny 
na výrobu nití Grohmann a spol. Jde o zd�nou t�ípodlažní stavbu s valbovou st�echou, nad níž 
vystupuje v�ži�ka s hodinami, vzty�ená roku 1881. Dnes sou�ást areálu firmy Odetka a.s. 
Je zapsána od 16.1.2003 jako kulturní památka Ministerstva kultury. 
35116/8-206 farní kostel Archad�la Michaela s k�ížem - na nám. Sv. Michala, parc. �. 1, 2, 
k. ú. Vrbno pod Prad�dem. 
8-206/1 farní kostel Archand�la Michaela - 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. 
V seznamu od 3.5.1958. 
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. V seznamu od 
3.5.1958. 
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. 
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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. Kašna, která byla 
v zahrad� u této stavby byla p�emíst�na do Krnova. 
V seznamu od 3.5.1958. 
50329/8-4001 vila Adolfa Grohmanna �p. 347/�. 45 - Jesenická ul. 45, 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, od roku 2000 není pro tento ú�el majitelem využívána. 
Je zapsána od 29.5.2000 v Seznamu kulturních památek Ministerstva kultury. 
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. V seznamu jsou od 3.5.1958 zapsány tyto �ásti: 
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. 
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. Zapsán od 3.5.1958. 
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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. Zapsána od 20.9.2000. 
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�. Je zapsán od 3.5.1958. 
 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 pevn�ní a Josefský hamr - zbytky staré d�evouhelné pec 
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. 

Kostel Archand�la Michaela bylo nutno podrobit statickému zajišt�ní vzhledem 
k nestabilnímu podloží budovy. Kostel je založen na kamenných základových pasech 
v hloubce v�tší než 3,7 m pod terénem. Také svislé nosné konstrukce nadzemní �ásti objektu 
jsou vyzd�ny z kamene. Obvodové zdi výšky cca 19 m mají tlouš�ku 1,3 m a jsou vyztuženy 
nosnými pilí�i o p�dorysném pr��ezu cca 2x3 m. Pilí�e jsou pravd�podobn� vyzdívány jako 
oboustrann� lícované zdivo s vnit�ní kamennou rovnaninou zalitou maltou. Tato skladba byla 
zjišt�na v sondách do pilí�� v podkrovním prostoru. Celá akce prob�hla za finan�ní 
spoluú�asti m�sta Vrbna, která v roce 2003 �inila 150 000,- K�. 
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6. Ve�ejný život v obci 

6.1. Výro�í obce, významné akce a zajímavosti 

Historická výro�í našeho m�sta v roce 2003: 
125 let - r. 1878 byla vybudována „Císa�sko-královská odborná škola na zpracování d�eva“ 
100 let - r. 1903 11. �ervence zasáhla m�sto do té doby nejv�tší povode�, byla zni�ena sklárna  
                a všechny mosty krom� mnichovského    
  65 let - r. 1938 7. �íjna bylo m�sto na základ� Mnichovské dohody obsazeno a p�ipojeno  
                k N�mecké �íši 
  35 let - r. 1968, 21. srpna bylo �eskoslovensko okupováno vojsky Varšavské smlouvy 

Významné akce a zajímavosti: 
Karlova Studánka oslavila v roce 2003 své 200leté narozeniny. Jako láze�ské 

místo byla založena v roce 1785, dnešní název ale získala v roce 1803. V tomto roce 
byl postaven první zd�ný láze�ský d�m (v roce 1893 získal název „Pošta“) a také došlo 
k p�ejmenování zdejšího láze�ského místa z p�vodního názvu Hinewieder na Karlsbrunn. 
Stalo se tak na po�est tehdejšího velmistra �ádu N�meckých rytí�� arcivévody Karla Ludvíka 
(bratra rakouského císa�e a vnuka Marie Terezie). N�me�tí rytí�i získali Karlovu Studánku, 
stejn� jako okolní obce a lesy, po bitv� na Bílé ho�e jako konfiskát po pánech z Vrbna 
za celkovou cenu 200 tisíc zlatých rýnských.  
 P�vodní název Hinewieder (tam - zp�t) vznikl proto, že návšt�vníci p�vodn�
do t�chto míst k lé�b� docházeli p�šky „tam a zp�t“ z míst, kde se ubytovali. Nej�ast�ji 
z Ludvíkova a Malé Morávky. K historickému výro�í 200 let názvu Karlovy Studánky byla 
vydána kreslená mapa a oslavy byly sou�ástí slavnostního zahájení letošní 218. láze�ské 
sezóny ve dnech 10. a 11. kv�tna 

6.2.        �innost politických stran 

I v tomto roce vyvíjelo ve m�sta �innost 6 politických stran. V zastupitelstvu pracovali 
v roce 2003 �lenové i bezpartijní zastupitelé, kte�í byli za tyto strany do zastupitelstva zvoleni 
v roce 2002. Krom� nich jsou �leny i 4 zastupitelé zvolení za Sdružení nezávislých kandidát�.   
�SSD 
Tato levicová strana má v roce 2003 v zastupitelstvu 4 zastupitele. P�edsedou místního 
sdružení �eské strany sociáln� demokratické je Ji�í Ko�i�ka. Strana m�la k 31.12.2003 
29 �len� platících a 1 �estného. V pr�b�hu roku strana zorganizovala již tradi�ní oslavy MDŽ 
s tancem, oslavy 1. máje, v �íjnu sportovní odpoledne pro mládež a turnaj v kopané 
a v prosinci zábava pro seniory s hudbou a tancem. 
KDU – �SL 
Stranu reprezentuje v 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.  
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KS�M
Má v 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 3 zastupitelé. Zvolenou 
zastupitelkou a sou�asn� p�edsedkyní místního sdružení ODS je PaedDr. Michaela Hradilová. 
Strana má v roce 2003  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 zastupoval zastupuje 1 bezpartijní zastupitel.  

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�). 
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 



46 

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. Nov� bylo zavedeno (jednou m�sí�n�) spole�enské setkání – 
Klub senior�. Od roku 1999 je páterem Jacek Domanski.  
 I v roce 2003 pokra�ovalo statické zajišt�ní kostela sv. Michala. Tato akce prob�hla 
i za spoluú�asti m�sta Vrbna – za r. 2003 p�ísp�vek 150 000 K�. 

I letos se místní farnost p�ipojila k celostátní akci �eské Charity T�íkrálová sbírka. 
Z vybrané �ástky Charita vrací 50% pen�z zp�t do farnosti na ur�ité místní projekty. Naším 
projektem bylo dokon�ení spole�enské místnosti n budov� fary. Roku 2003 bylo ve sbírce 
vybráno p�es 60 000 K�. 
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 2003 má 29 �len�. 

6.4.        �innost kulturních a sportovních spolk� a ob�anských sdružení  

ACS DRAK, Železná 106 
Ob�anské sdružení ACS DRAK bylo u Ministerstva vnitra zaregistrováno 9.3.1993, 

funkci p�edsedy v roce 2003 zastával  Miroslav Švan. 
V tomto roce m�lo sdružení 42 �len�, výbor tvo�í 18 �len� s hlasovacím právem, zúžený 

výbor pak má 5 �len�. Zorganizovalo celkem 37 cyklistických akcí, z toho 34 sout�ží a 3 akce 
turistické. 

Bez výrazných zm�n oproti minulým let�m prob�hl patnáctý ro�níku TRITURU. 
T�iadvacetkrát se sešli cyklisté z Vrbna a p�i významn�jších závodech i ze vzdálen�jšího 
okolí, aby pom��ili své síly. Celý rok o prvenství bojoval Jakub Dokulil s Vlastikem Mlyná�e, 
Teprve na podzim Jakubova nemoc rozhodla o celkovém, prvenství Vlastika. Protože 
se sout�ž osv�d�ila jako výborná p�íprava na významn�jší závody jak silni�ní 
tak cyklokrosové, v p�íštím roce bude beze zm�n zachována. Ve startovních listinách 
se objevilo 126 cyklist� a celkovým po�tem start� (480) byl tento ro�ník druhý nejúsp�šn�jší. 
 Duší spolku, trenérem a kroniká�em, �i spíše dokumentaristou, je Miloslav Mlyná�. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Miloslav Mlyná� a další kroniká�e 
doplnila ze Zpravodaje.. 

��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 2003 ji �ídil výbor mající 20 �len� v �ele s p�edsedkyní Janou 
Hacurovou. Registrováno bylo 316 �len�.  
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�lenové zajiš�ovali zdravotnické služby na akcí po�ádaných ve m�st�. Zajiš�ovali celkem 
38 akcí b�hem kterých odsloužili 186 hodin. V rámci organizace m�žeme najít 
5 dobrovolných pe�ovatelek. Pe�ovali o staré, nemocné a osam�lé osoby, o bezdomovce - 
zejména formou poradenské �innosti a zajiš�ovali ošacení a obutí. Podobnou pomoc letos 
uvítaly i rodiny se t�emi a více d�tmi. �lenové po�ádali váno�ní nadílku v d�tském domov�, 
oslavy dne d�tí a mikulášskou nadílku, 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 2003 

byl p�edsedou organizace Lubomír Kalinec, který stál v �ele sedmi�lenného výboru. 
Organizace op�t zaznamenala r�st �lenské základny, sdružovala již 321 �len�, což je o 26 více 
než v roce 2002. 

V tomto roce byly v souladu s plánem sestaveným novým výborem v lo�ském roce, 
opraveny podlahy a vnit�ní obložení klubovny a kancelá�e. Po opravení podlah bylo možno 
chatu využívat ke konání sch�zí výboru a k �innosti d�tského kroužku. 

Pro zajišt�ní výlovu chovných potok� byl opraven lovící agregát. Proškoleno bylo celkem 
15 nových �len�, zbytek p�ešel z jiných organizací. D�tský rybá�ský kroužek i v tomto roce 
vyvíjel �innost zam��enou na vázání um�lých mušek, sestavování udic, znalosti rybá�ského 
�ádu a podobn�. T�ídenního soust�ed�ní ve Zlatých Horách zakon�eného rybá�skými závody 
se zú�astnilo 6  �len� našeho rybá�ského kroužku.  

Byla provedena zm�na v osob� rybá�ské stráže. Funkci p�evzal pan Vojkovský. Výbor 
MO navrhl a Rada �RS ud�lila „Vyznamenání za mimo�ádné zásluhy �RS“ panu Jaroslavu 
Kory�anskému k jeho životnímu jubileu za 28 let práce ve výboru MS spojené 
se zajiš�ováním velkých akcí, což byly hlavn� stavba skladu hospodá�ských pot�eb a rybníky. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Kory�anský. 

�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 2003 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. V tomto roce po�ádali místní 
výstavu, na které bylo prezentováno 192 kus� králík�, 172 kus� holub� a 85 kus� dr�beže.  
Na okresní výstav� v Úvaln� obsadila ZO Vrbno 5. místo. N�kte�í chovatelé se zú�ast�ují 
i jiných výstav mimo náš region. Mezi nejúsp�šn�jší chovatele v posledních letech pat�ili 
zejména Antonín Beránek, Zden�k Beránek, V�ra Beránková, Michaela Dobrotková, Ladislav 
Jelínek, Helena Beránková a Ivana Ocetníková.  

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Antonín Beránek.
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HC Zlatá Železná, Zlatohorská 103                                       
Hokejový tým vznikl v r. 1999 jako ob�anské sdružení. V roce 2003 m�l 20 �len�, 

výbor byl t�í�lenný a p�edsedou byl Richard Klech. I v této sezón� hrál okresní pohár skupiny 
B, sehrál 14 zápas� a domácí led m�l v Horním Benešov�. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval Mgr. Richard Klech. 

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

Kopil�ák. 
 Mezi akcemi v roce 2003 byl výšlap „Po sopkách Bruntálska“, z Vidnavy do Žulové, 
z Krnova p�es Ježník do Zátoru, z Vrbna p�es Vysokou horu na Hv�zdu, ze Šumperka 
p�es Bludov a zp�t, putování z Pusteven do �eladné, z Mikulovic do �eské Vsi a n�které 
další.   
 U p�íležitosti Dne d�tí 31. kv�tna na chat� Sokolka po�ádali akci pod názvem 
„Pohádkový les“. Lesem se prošlo 158  nadšených d�tí, z nichž mnohé byli na této 
turistické chat� poprvé. 
  V sobotu 20.9.2003 po�ádal již 33. ro�ník dálkového pochodu Vrbenská padesátka. 
Toho ro�níku se zú�astnil rekordních 301 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. P�ší trasy byly dlouhé 55, 25 a 12 km, letos poprvé byla za�azeny i trasa 
pro cyklisty dlouhá 55 km. Nejdelší trasu šlo 30 pochodník�. nejvíce, 207 ú�astník�
absolvovalo trasu st�ední, nejkratší pak zvládlo 52 pochodník�. Nejstaršímu ú�astníku bylo 
78 let, nejmladšímu 7 m�síc� a nejvzdálen�jší ú�astník p�ijel až z Varnsdorfu.. 

Informace pro M�stskou kroniku �erpala kroniká�ka ze Zpravodaje 2003. 

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

2003 se nepoda�ilo zjistit po�et �len�. Do �ela sdružení byl 11.7.2003 zvolen nový p�ti�lenný 
výbor a p�edsedou  se stal op�t pan Zden�k Jurka. Funk�ní období p�tileté. Volby se konaly 
v den uzav�ení nové nájemní smlouvy na pronájem honitby, a to na p�íštích 10 let. Jedná 
se o honitbu Karlovice sever, �. 102001, vým�ra je 1416 ha a ro�ní nájem �iní 96.451,- K�. 

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�.  

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, další kroniká�ka doplnila 
údaji z internetu. 
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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. Hlavním dirigentem je  v roce 
2003 Mgr. Leoš Sekanina, vypomáhá mu a diriguje Komorní sbor ZŠ Josef Friedl. Po�et 
�len� sboru je 44 plus 14 p�íležitostných. 

Celkem m�l sbor v roce 2003 jedenáct vystoupení, z toho byly 4 koncerty a 7 kratších 
vystoupení.    

Na za�átku zá�í absolvoval sbor již tradi�ní soust�ed�ní v Základní škole v And�lské 
ho�e a zakon�il ho 7.9. koncertem ve zdejším kostele. Na konci m�síce se zú�astnil 
„Medzinárodnoho festivalu zborového spevu Senica - Visegrad 2003“. �eskou republiku zde 
reprezentovaly dva sbory a jedním z nich byl práv� ten náš. V�bec první vystoupení 
na Slovensku se velmi vyda�ilo. V sobotu 11.10. se konal již 9. hudební festival p�veckých 
sbor� ve Vrbn� v restauraci MÍR za ú�asti 5 dosp�lých sbor� a Komorního sboru ZŠ Vrbno. 
Zajímavou akcí byla i ú�ast na „XIII. mezinárodním festivalu adventní a váno�ní hudby 
v Praze“. Tentokrát se jednalo o festival sout�žní, kterého se zú�astnilo 53 sbor�, z toho 
36 z ciziny. A v takové konkurenci si náš sbor vyzpíval bronzové pásmo. Co v akcích sboru 
nezapadlo, byl benefi�ní koncert „Hudba pro všechny“ v Bruntále, stejn� jako natá�ení 
na další LP. 

Jelikož se p�íští hudební rok ponese ve znamení kulatého výro�í skladatele Antonína 
Dvo�áka, plánuje sbor, který má v repertoáru �adu d�l z jeho pís�ové tvorby, vydat hudební 
CD sestávající ze skladeb tohoto hudebního velikána.

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� údaj� ve Zpravodaji 2003 a 1/2004. 

Spolek P�átelé Vrbenska, Sadová 436 
První konkrétní aktivity k vytvo�ení tohoto spolku za�aly v prosinci 2002. 

U Ministerstva vnitra byl Spolek jako ob�anské sdružení zaregistrován 14.1.2003. P�edsedou 
byl zvolen Karel Michalus. 

Hlavní cíle jeho �innosti vystihuje v�ta ze stanov: „Chceme pokra�ovat v rozvoji 
kulturních tradic m�sta“. Hodlá se zam��it na záchranu a uchování památek, vypovídajících 
o historii našeho m�sta. Ve spole�enských aktivitách hodlá navázat na úsp�šné „Vrbenské 
letní slavnosti“ i „Váno�ní jarmark“ a p�inést aktivity nové. Zajímavá by mohla být i setkání 
s „bývalými“ ob�any m�sta. 

Prvním Silvestrovským sjezdem na peká�i 2003 navázal spolek na tradi�ní 
silvestrovské sjezdy po�ádané oddílem sjezdového lyžování. V tomto roce p�evzal spolek 
po�adatelství a oddíl poskytl na tuto akci zdarma svoji sjezdovku. Vyda�ená akce p�ilákala 
nejen ob�any Vrbna, ale hlavn� turisty, kte�í p�ijeli do našeho m�sta p�ivítat nový rok 2004.  

Informace pro m�stskou kroniku �erpala kroniká�ka ze Zpravodaje 2002, 2003 a 2004. 

Sbor dobrovolných hasi��, H�bitovní 289 
V roce 2003 stál v �ele SDH m�sta sedmi�lenný výbor v �ele s p�edsedou, pro kterého 

se u hasi�� užívá pojmenování starosta, Bc. Miroslavem Doleželem. Ve sboru v tomto roce 
pracovalo 70 �len�. To je tém�� o 100% více než ve dvou minulých letech.  
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V pr�b�hu roku bylo uskute�n�no 49 zásah�. Sbor je �lenem Sdružení hasi�� �ech, 
Moravy a Slezska a zú�ast�uje se sout�ží v požárním sportu.  

Nejv�tší akcí byly zá�ijové oslavy 130. výro�í založení Sboru dobrovolných hasi�� ve 
Vrbn�. Po�ádány byly v areálu restaurace MÍR. Celodenní oslavy tohoto významného výro�í 
se konaly v areálu koupališt� 13. zá�í. Krom� výstavy hasi�ské techniky zaujali hasi�i 
návšt�vníky i praktickými ukázkami své �innosti a �adou sout�ží pro všechny v�kové 
kategorie. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Bc. 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 se v roce 2003 stala Edeltraude Obrusníková. 
�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 2003 je evidováno je 235 
�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 
Domov d�chodc� v Mnichov� (na Vánoce, Velikonoce a u p�íležitosti letní zahradní 
slavnosti). V �íjnu letošního roku zorganizovalo brigádu k úklidu �ásti h�bitova, které 
se zú�astnili nejen �lenové svaz.  

Informace pro M�stkou kroniku poskytla paní Edeltraude Obrusníková.

Spole�nost p�átel Gymnázia a Sportovního gymnázia Vrbno p. P., o.s.
 Toto ob�anské sdružení vzniklo jako nepolitické a dobrovolné sdružení ob�an�
a zaregistrováno bylo na MV �R v roce 2002. V �ele stojí osmi�lenný výbor, kde jsou volení 
zástupci rodi�� žák� nebo zletilí žáci z jednotlivých t�íd. P�edsedkyní je Helena Veningerová 
a v roce 2003 má 276 �len�. Hospoda�í s dobrovolnými p�ísp�vky rodi�� a zletilých žák�. 
V roce 2003 �inily p�íjmy 123 tisíc K� a výdaje 101 tisíc K�. 

Spolupracuje s �editelstvím školy p�i sestavování u�ebních plán� a plán� �innosti 
školy. Organizuje, zabezpe�uje a spolufinancuje zájmové �innosti student�. Zejména �innost 
p�veckého sboru školy, veškeré sportovní aktivity student� i nesportovc�, vlastní um�leckou 
�innost student�, návšt�vy kulturních p�edstavení a sportovních po�ad� a sout�ží a další 
volno�asové aktivity student�. Podílí se na vyhodnocování a sm��ování nejlepších žák�
školy. 

V tomto roce získalo sdružení dotaci na projekt „Mezinárodní pobyt se sportovní a kulturní 
tematiku“ z grantu Moravskoslezského kraje ve výši 40 tisíc K�. V rámci tohoto projektu byl 
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realizován pobyt žák� z družebních škol v polských Lambinowicích a z n�meckého 
Konradsdorfu..  

Informace zpracovala kroniká�ka s využitím výro�ních zpráv gymnázia a údaj� od ú�etní 
sdružení paní Marie Ko�í.. 

Sportovní klub p�i Gymnáziu, o.s., nám. Sv. Michala 12 
Jako ob�anské sdružení byl registrován u Ministerstva vnitra �R v roce 1992. V roce 2003 

pracovalo v klubu 260 �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 �ervnu 2003 byl zaregistrován klub biatlonu SK, který je �lenem 
�eského svazu biatlonu. Toto nové sportovní odv�tví se bude rozvíjet pod hlavi�kou oddílu 
b�žeckého lyžování. 

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 2003 Ing. Jitka 
Krätschmerová. Další volenou funkcí je prezident SK a tu vykonávala 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 organizované 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. 

Sportovní klub podal v tomto roce 10 r�zných žádostí o granty a dotace a v 8 p�ípadech 
byl úsp�šný. Dotace byly získány na ve�ejné závody v p�espolním b�hu, v b�žeckém lyžování 
a v orienta�ním b�hu. Na Mistrovství MSLK a ve�ejný závod v orienta�ním b�hu. Dále 
na podporu sportovních talent� a na úpravu lyža�ských b�žeckých tras. Celkem takto získal 
tém�� 120 tisíc korun. Z dar� a reklamy pak dalších 87 tisíc korun. 

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 v roce 1993, organiza�n� je za�len�na do �STV. 
T�lovýchovnou jednotu �ídí p�ti�lenný výbor v �ele s p�edsedou Ing. Ji�ím Plchotem 
a t�í�lenná revizní komise v �ele s Ivanou Novotnou. Oba tyto orgány byly zvoleny na �ty�leté 
funk�ní období v roce 2002. 946 registrovaných �len� bylo za�azeno v celkem 11 oddílech.  

Nejpo�etn�jším byl oddíl fotbalu, dalšími pak byly oddíly atletiky, basketbalu, házené, 
horolezc�, stolního tenisu, turistiky, volejbalu, tenisu, šach�, 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, 
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zejména údržbu t�lovýchovných za�ízení, �lenské p�ísp�vky, finan�ní otázky všeobecn�
a brigádnickou �innost. Dvakrát se uskute�nilo plénum za ú�asti p�edsed� oddíl� a �len�
hlavního výboru. 

Valná hromada se konala 13.2.2003 a schválila vyrovnaný rozpo�et ve výši 963 tisíc 
K�. Po získaných dotacích byla kone�ná výše rozpo�tu 1.340 tisíc K�. M�stem bylo p�ijato 
11 návrh� na granty pro TJ ve výši 39 tisíc K�. Mezi M�stem Vrbno a TJ Sokol byla uzav�ena 
„Dohoda o spolupráci“, týkající se využívání t�lovýchovných za�ízení a jejich údržby. Tato 
dohoda navazovala na p�edávání majetku TJ Sokol do vlastnictví M�sta ve smyslu zákona 
�. 290/2002 Sb. 

 Byla zahájena rekonstrukce na šatnách fotbalového stadionu umíst�ného v UNIMO 
bu�kách. Byly zahájeny práce na v�tší využití fotbalového stadionu a k n�mu p�ilehlých 
sportoviš� pro t�lovýchovu a sport ve m�st�. Byla také zadána analýza a vypracování 
digitálního zam��ení areálu. 

Informace pro M�stskou kroniku zpracoval pan Ing. Jan Kvapil. 

6.5. Propagace obce, místní periodika  
  

V roce 2003  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. 

7. Školství a osv�ta 

7.1. Mate�ské školy 

Mate�ská škola Ve Svahu 578, Vrbno pod Prad�dem 
 Od 1.1.2002 se stala p�ísp�vkovou organizací s právní subjektivitou ta 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 2002/2003 navšt�vovalo 4 t�ídy mate�ské školy 99 žák�. Ve školním 
roce 2003/2004 byl po�et žák� 98. Mate�ská škola realizovala v tomto roce výchovn�  
vzd�lávací �innost na základ� inovovaného vlastního programu s názvem „Zpívejme 
si zpívejme“, který je sestaven podle Rámcového vzd�lávacího plánu pro p�edškolní výchovu. 
Plány pro integrované d�ti jsou vytvá�eny ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem 
v Bruntále. Nejstarší d�ti se seznamovaly s anglickým jazykem podle metodiky Angli�tina 
pro nejmenší a s hrou na flétnu podle metodiky Veselé pískání. 
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Za�ízení je umíst�no v klidné �ásti m�sta. Sou�ástí je terasovit� rozd�lená zahrada, 
která je vybavena d�tským ná�adím a bohatou zelení. Budova je dvoupodlažní, panelového 
typu. Sou�ástí každého odd�lení je t�ída, prostorná herna, sociální za�ízení, sklad a šatna 
u�itelek. T�locvi�na je spole�ná pro všechny d�ti, sou�ástí je i kuchy�. V letošním roce bylo 
za�ízení kuchyn� uzp�sobeno tak, aby bylo v souladu s novou hygienickou vyhláškou. 
 Školu v pr�b�hu roku navšt�vovalo celkem více než 90 d�tí, mezi nimi bylo 9 d�tí 
integrovaných s r�znými druhy a stupni postižení. D�ti s vadou �e�i jsou integrovány ve všech 
t�ídách podle v�ku, d�ti s poruchami chování a více vadami jsou ve t�íd� s menším po�tem 
žák�. 
 V pr�b�hu roku se d�ti z MŠ zapojily do n�kolika výtvarných sout�ží, své tane�ní, 
hudební a p�vecké um�ní p�edvedly na vystoupeních p�i r�zných p�íležitostech školy i m�sta, 
vystupovaly op�t i v Domov� d�chodc� v Mnichov�. Na výlet do ZOO v Olomouci 
se vypravily spole�n� s d�tmi z MŠ v Malé Morávce. Maškarní karneval Rej strašidel i oslava 
Dne d�tí na zahrad� školy se setkaly s velkým ohlasem rodi��. Rodi�e se pravideln�
zú�ast�ovali i tvo�ivých odpoledních �inností. 
 Velká pozornost byla op�t v�nována integrovaným d�tem, kterých bylo celkem 10. 
D�ti s vadou �e�i byly integrovány ve všech t�ídách a pravideln� se jim v�novala logopedická 
asistentka. D�ti s poruchami chování a s více vadami byly integrovány ve t�ídách s menším 
po�tem žák�. 
 Ve školním roce 2002/2003 pracovalo ve škole celkem 8 pedagog� (úvazky 8,0), 
všechno u�itelé. Nepedagog� bylo zam�stnáno 6 (úvazky 4,45), z toho byli 3 pracovníci 
školní jídelny (úvazky 2,4) a 3 THP a správní (úvazky 2,05). 

Celkové p�íjmy MŠ �inily v roce 2003 3.581 tisíc K�. Z toho byly 2.525 tisíc K�
dotace ze státního rozpo�tu a z rozpo�tu z�izovatele. Zbytek byly vlastní p�íjmy. Celkové 
neinvesti�ní výdaje �inily 3.443 tisíc K�. Hospodá�ský výsledek byl kladný ve výši 137,- K�. 

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

Mate�ská škola Jesenická 448, Vrbno pod Prad�dem 
Mate�ská škola je p�ísp�vkovou organizací 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 2002/2003 navšt�vovalo 4 t�ídy mate�ské školy 106 žák�. Ve školním 
roce 2003/2004 po�et žák�, navšt�vujících 4 t�ídy MŠ, byl 102. Každé odd�lení m�lo 
své vlastní pojmenování a vlastní symboliku – Ku�átka, Beruška, Kaštánci a Brou�ci. 
Mate�ská škola nov� zpracovala výchovn� vzd�lávací program školy pod názvem „Už vím 
jak a pro�…“ podle Rámcového vzd�lávacího programu pro p�edškolní výchovu. Cílem 
programu je dovést dít� do fáze školní zralosti dle jeho možností. Nadále organizuje �adu 
zájmových útvar� podporujících rozvoj talentu d�tí. Jedná se o hru na flétnu, n�mecký jazyk, 
dramatickou tvo�ivost a plavecký výcvik. Šest d�tí bylo za�azeno do logopedické pé�e, 
nápravná  �innost s nimi byla provád�na denn� v logopedické pracovn�. 
 I 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 
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nebo v domácnosti, a to od dvou let v�ku dít�te. Pokra�ovala spolupráce s prvním stupn�m 
ZŠ, zejména v podob� ú�asti na spole�ných akcích. 

Dále škola organizovala ukázkové hodiny pro rodi�e ve h�e na flétnu a v n�meckém 
jazyce, mikulášskou a váno�ní besídku pro rodi�e d�tí, karneval, topení Morany, akademii 
ke Dni matek, výlety do ZOO v Olomouci a do Polska a zahradní slavnost pro ve�ejnost. D�ti 
vystupovaly na festivalu v Polsku, v Domov� d�chodc� i na n�kterých akcích ve m�st�. 

Mate�ská škola získala na své aktivity podporu ve dvou grantech, na mezinárodní 
spolupráci MŠ grant M�sta Vrbna a dále grant Moravskoslezského kraje.   
 Ve školním roce 2002/2003 pracovalo ve škole celkem 8 pedagog� (úvazky 8,00), 
všichni pracovali jako u�itelé. Nepedagog� bylo zam�stnáno 6 (úvazky 4,64), jednalo 
se o pracovníky školní jídelny, správní a THP. 

Celkové p�íjmy MŠ �inily v roce 2003 4.139 tisíc K�. Z toho byly 2.939 tisíc K�
dotace ze státního rozpo�tu a z rozpo�tu z�izovatele. Zbytek byly vlastní p�íjmy. Celkové 
neinvesti�ní výdaje �inily 4.138 tisíc K�. Hospodá�ský výsledek byl kladný ve výši 496,- K�. 

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

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. 
 Od 1.9.2002 se v 1.– 5. ro�níku a v 8.– 9. ro�níku školy vyu�uje podle u�ebního plánu 
Obecná škola, v 6. - 7. ro�níku byl od tohoto data zaveden u�ební plán Základní 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 2002/2003 bylo ve 28 t�ídách 596 žák�, z toho 2 t�ídy byly speciální 
a navšt�vovalo je 17 žák�. Ve školním roce 2003/2004 bylo ve 26 t�ídách 561 žák�. 
Ve specializované t�íd� ve �tvrtém ro�níku probíhala samostatná výuka pouze v jazyce 
�eském, na ostatní výuku byly d�ti za�azeny do b�žných t�íd.   
Na konci školního roku 2002/2003 neprosp�lo 2,18% žák�. Ostatní žáci prosp�li, z toho 
na 2. stupni školy 25,44% žák� s vyznamenáním. Chování 5 žák� bylo klasifikováno  
2. stupn�m z chování. Za reprezentaci školy bylo ud�leno 61 pochval �editele školy. 
 V devátých t�ídách bylo vyu�ování 69 žák�. Z toho 27 žák� bylo p�ijato ke studiu 
na st�ední školy, 42 žák� bylo p�ijato na odborná u�ilišt�. První t�ídu za�alo 1.9.2003 
navšt�vovat 60 žák�. 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 23 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.  
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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 
29 r�zných sportovních sout�ží.  

Ve škole bylo po�ádáno 42 r�zných naukových sout�ží, z v�tšiny z nich žáci 
postupovali do okresního kola. Nejv�tším úsp�chem byl postup do krajského kola biologické 
olympiády. 

P�vecký sbor Sedmihlásek je zaregistrován na Ministerstvu vnitra �R jako ob�anské 
sdružení pod názvem D�tský p�vecký sbor Sedmihlásek p�i ZŠ Vrbno pod Prad�dem. 
Informace o jeho �innosti jsou zaznamenány v kapitole, v�nované ob�anským sdružením 
ve m�st�.  

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, vrbenské 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 
Devátá školní akademie s bohatým, dvouhodinovým programem. 

Ve škole pracovalo ve školním roce 2002/2003 44 pedagog� (úvazky 39,30), z toho 
bylo 40 u�itel� (36,34 úvazk�) a 4 vychovatelé školní družiny (2,96 úvazk�). Nepedagog�
škola zam�stnávala 17 (16,12 úvazk�), z toho  10 THP a správních zam�stnanc� školy (9,12 
úvazk�) a 7 pracovník� školní jídelny (7,00 úvazk�). Celkem tedy bylo ve škole 61 
zam�stnanc� na 55,42 p�epo�tených úvazk�. K 1.9.2003 nedoznal po�et zam�stnanc�
podstatných zm�n. 

Pr�m�rná výše m�sí�ního platu je vypo�tena za období 1.-6. 2003 a u u�itel� byla 
18 117,- K� a vychovatel� ve školní družin� 13 044,- K�. Pr�m�rný plat pracovník� ve školní 
jídeln� �inil 9 119,- K� a pr�m�rný plat ostatních správních zam�stnanc� byl 8 754,- K�. 

V roce 2003 škola hospoda�ila s celkovými p�íjmy ve výši 20.341 tisíc K�. Z toho 
17.804 tisíc �inily dotace ze státního rozpo�tu a z rozpo�tu z�izovatele. P�íjmy z hlavní 
�innosti v�etn� stravného byly 1 757 tisíc, poplatky od rodi�� 38 tisíc, p�íjmy z hospodá�ské 
�innosti 546 tisíc a ostatní p�íjmy 193 tisíc. Celkové výdaje školy, v�etn� investi�ních, �inily 
20.032 tisíc. Škola hospoda�ila s p�ebytkem ve výši 308 tisíc K�. Nejv�tší investi�ní akcí byl 
nákup konvektomatu do školní jídelny za 209 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 nov� z�izuje Moravskoslezský kraj, 
28.�íjna 117, Ostrava. 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 
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vnitra a Rada školy, která byla z�ízena v souladu se školským zákonem.  
 Ve školním roce 2002/2003 se v 6 t�ídách vyu�oval 51 žák, ve 2 t�ídách pomocné 
školy 11 žák�. V domov� bylo ve 4 skupinách 45 d�tí a v 1 odd�lení školní družiny 11 d�tí.  
 Na konci školního roku 2002/2003 prosp�li všichni žáci, z toho 15 žák� s pochvalou. 
Pr�m�rný prosp�ch ve škole byl 1,44, žádný žák nebyl klasifikován 2. stupn�m z chování. 
Bylo ud�leno 11 pochval �editele školy za reprezentaci v sout�žích, zejména sportovních. 
Všichni vycházející žáci byli p�ijati do u�ebních obor�. Ve t�ídách pomocné školy všichni 
žáci prosp�li. 
 Nabídka zájmových �inností a kroužk� je i v tomto roce velni r�znorodá: sportovní 
hry, výtvarný, angli�tina, romský, dramatický, va�ení, stolní tenis, florbal a jóga.  
 V pr�b�hu roku bylo realizováno n�kolik projekt�:  Zahrada (vytvo�ení rekrea�ního 
a relaxa�ního areálu), Slezská Harta (projekt víkendových pobyt� v p�írod�), Kamarádi 2003 
(nácvik komunika�ních dovedností), Florbalový sv�t (provozování oblíbeného sportu), 
Cyklista-chodec 2003 (nácvik chování v silni�ním provozu), Bubny proti drogám 
(volno�asová hudební aktivita), Divadlo (ochotnické hraní) a pokra�ující projekt �ty�lístek. 
 Ve školním roce 2002/2003 pracovalo ve škole 12 pedagog�, velikost jejich úvazk�
byla 11,00. Z toho bylo 11 u�itel� (úvazky 10,5) a 1 vychovatel (úvazek 0,5). V d�tském 
domov� pracovalo 9 pedagog� (úvazky 9,00), 4 pomocní vychovatelé (úvazky 3,5).  Ve školní 
jídeln� pracovalo 5 zam�stnanc� (úvazky 4,5). Dále v za�ízení bylo zam�stnáno 9 THP 
a provozních pracovník� (úvazky 7,4), 1 romská asistentka a 1 civilní vojenská služba.  
 P�ehled hospoda�ení v roce 2003 nebyl ve výro�ní zpráv� o �innosti zpracován. 

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� výro�ních zpráv. 
Výzva: 
Ve Výro�ní zpráv� za rok 2002/2003 jsem se na poslední stran� textu p�ed p�ílohami do�etla: 
„P.S. Kdo tuto výro�ní zprávu do�te až sem, má u m� láhev �erveného vína. D.H.“ Tak 
doufám , že si autorka D.H. text v kronice p�e�te a tu láhev mi dodá. M.H. 

7.4. Gymnázium a Sportovní gymnázium 
Oficiální název za�ízení je Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Prad�dem, 

nám. Sv. Michala 12, p�ísp�vková organizace. Škola se stala od 1.1.2003 p�ísp�vkovou 
organizací z�izovanou Moravskoslezským krajem. 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 2003 
PaedDr. Michaela Hradilová. 
 Gymnázium vzd�lává žáky ve �ty�ech oborech. Gymnázium (všeobecné) 
a Gymnázium – t�lesná výchova jsou za�azeny jako osmileté denní.  Gymnázium – sportovní 
p�íprava je jako osmileté denní za�azeno mezi dobíhající obory a jinak je tento obor za�azen 
jako �ty�letý denní. V listopadu 2002 byl zahájen boj za zachování tohoto oboru. 1.11.2002 
totiž škola od nám�stka ministryn� školství Ing. Hrdého obdržela dopis, ve kterém 
oznamoval, že s ú�inností od 1.1.2003 se obor sportovní p�íprava ve škole ruší. Ve svém 
dopise neuvedl žádné d�vody, které ho k tomuto kroku vedly. S podporou nám�stkyn�
hejtmana pro školství PhDr. Jaroslavou Wenigerovou a ve spolupráci s rodi�i vedení školy 
celou kauzu medializovalo a zahájilo kroky k zachování tohoto, pro školu nesmírn�
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d�ležitého oboru. Situace byla vy�ešena až v �ervnu 2003 dohodou, ze které vyplynulo, 
že obor sportovní p�íprava se stanovenou kapacitou 60 student� z�stane ve škole zachován. 
Orienta�ní b�h jako neolympijský sport nebude ze strany MŠMT v budoucnu financován, 
ale sou�asní studenti budou financováni až do ukon�ení studia. MŠMT povolí s ú�inností 
od 1.9.2004 za�azení biatlonu a cyklistiky jako nových sportovních specializací ve škole, 
pokud o to požádají p�íslušné sportovní svazy.  

 Ve školním roce 2002/2003 studovalo ve škole 237 žák� v 8 t�ídách, z toho bylo 
53 sportovc� za�azených ve 4 tréninkových skupinách (2 skupiny orienta�ního b�hu, 
1 skupina b�žeckého a 1 skupina sjezdového lyžování). Ve školním roce 2003/2004 studovalo 
ve škole 228 žák� v 8 t�ídách, z toho bylo 45 sportovc� za�azených ve 4 tréninkových 
skupinách. 

Na konci školního roku 2002/2003 prosp�lo 42,91% žák� s vyznamenáním, celkový 
pr�m�rný prosp�ch ve škole byl 1,62, v nižších ro�nících gymnázia 1,42, ve vyšších ro�nících 
1,82. Chování 4 žák� bylo klasifikováno 2. stupn�m. Za reprezentaci školy ve sportovních 
a naukových sout�žích bylo ud�leno 60 pochval �editele školy. 

K maturitním zkouškám p�istoupilo všech 30 student� oktávy. V �ádném termínu 
prosp�lo 29 žák�, z toho 16 žák� prosp�lo s vyznamenáním a pr�m�rný prosp�ch u maturit 
byl 1,84. Jeden žák prosp�l po opravné zkoušce v zá�í. Všichni maturanti si podali p�ihlášku 
k vysokoškolskému studiu a úsp�šnost v p�ijímacím �ízení byla 71,4%. 

P�ihlášku ke studiu do 1. ro�níku si podalo celkem 30 uchaze��. Na základ�
vyhodnocení p�ijímacích zkoušek bylo ke studiu  do primy p�ijato 27 žák�, všichni ke studiu 
1.9.2003 nastoupili. V tomto roce bylo podáno 9 p�ihlášek ke studiu do kvinty. P�ijato bylo 
na základ� p�ijímacích zkoušek 6 uchaze��. 

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. S ohledem na realizaci zákona o ochran� osobních údaj� je z výro�ní 
zprávy patrné, že nejv�tších úsp�ch� dosáhli žáci v regionálních kolech matematické, 
d�jepisné a zem�pisné olympiády, kdy obsadili v rámci kraje vždy 4. místo.  

Ve škole pracovalo i 35 žák� v P�veckém sboru pod vedením Ludmily Malcové. 
Komorní soubor p�i ZŠ, v n�mž zpívají p�evážn� studentky naší školy, si vyzpíval na Svátcích 
písni v Olomouci st�íbrné pásmo a v regionální sout�ži komorních sbor� zlaté pásmo. 

Výborných výsledk� dosáhli v pr�b�hu roku i studenti – sportovci. Nejv�tším 
úsp�chem bylo 9. místo štafety v Mezinárodním juniorském marathonu v Praze.  Závodník 
v LOB Jan Veli�ka získal zlato a dv� st�íbra na Mistrovství �R. St�íbro na M�R v LOB 
získala i Kate�ina Krätschmerová a bronz Pavlína Hrouzová.   

I v letošním roce pokra�ovala spolupráce s Gesamtschule Konradsdorf z Hessenska, 
která trvá již od r. 1996. V �íjnu 2003 školu op�t navštívila skupina n�meckých student�, kte�í 
p�ijeli na sedmidenní vým�nný kulturn�-sportovní pobyt. V rámci spolupráce s polskou 
školou Zespól Szkol Lambinowice absolvovali �eští studenti v Polsku výuku v muzeu 2. sv. 
války. Žáci obou škol byli autory prací spole�né výstavy, zam��ené na ztvárn�ní významných 
staveb zemí Evropské unie.  
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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 roce 2003 bylo realizováno 5 r�zných výstav. V tomto roce prob�hl ve škole již �tvrtý 
ro�ník výtvarné sout�že „O váno�ní zvone�ek“.  

Ve školním roce 2002/2003 pracovali ve škole 24 pedagogové (21.90 úvazku). Z toho 
bylo 15 u�itel� (13,9 úvazku), po�et vychovatel� z�stal stejný a 5 trenér� (4,6 úvazku). 
Po celý rok 2002 pracovalo ve škole 8 nepedagog�, z toho 4 správní zam�stnanci (úvazek 4,0) 
a 4 pracovníci školní jídelny (úvazek 4,0). Pr�m�rná výše celkové m�sí�ní mzdy byla v roce 
2003 u pedagog� 20 047,- K�, nepedagogové pobírali v roce 2003 m�sí�n� v pr�m�ru 
13 345,- K�.  

V roce 2003 hospoda�ila škola celkem s 13.642 tisíci K�. Z toho 9.983 tisíc �inila 
státní dotace na u�ební pom�cky, na mzdy a odvody za zam�stnance a 2.355 tisíc �inila 
dotace od z�izovatele na provozní výdaje. Dále škola realizovala n�kolik investi�ních akcí, 
na které použila 13 tisíc z vlastního investi�ního fondu, 79 tisíc �inila dotace z fondu 
životního prost�edí, 470 tisíc dotace z�izovatele, a 200 tisíc dotace m�sta. Dále bylo podáno 
6 r�zných žádostí o granty a dotace, 4 žádosti byly úsp�šné. Realizovala díky tomu dva 
výtvarné projekty, generální opravu podlahy v t�locvi�n� z dotace z�izovatele a nakoupila 
šatnové sk�í�ky pro žáky z dotace m�sta a z vlastních zdroj�. Celkem takto získala 609 tisíc 
korun.  

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

7.5. Škola v p�írod�
Škola v p�írod�, Žižkova 134, byla v roce 2002 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. Stále 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. 
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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 2003 v hudebním oboru u�ilo h�e na klavír, flétnu, housle, 
akordeon nebo elektrické varhany. Zájemci o jinou nabízenou výuku dojížd�li do Bruntálu. 
Frekvence akcí školy (p�edehrávky pro rodi�e a tradi�ní koncerty) je v posledních letech 
ustálená. 

V tomto roce uspo�ádala ZUŠ  Váno�ní koncert, který se konal 17.12. v restaurací 
MÍR, a na n�mž krom� žák� vrbenské pobo�ky vystoupili i žáci z Bruntálu a d�tský p�vecký 
sbor Sedmihlásek pod vedením Ivany Dluhé. Dobrovolné vstupné bylo použito na úhradu 
pronájmu sálu.                 

Informace zpracovala kroniká�ka z údaj� na webu a ze Zpravodaje. 

7.7. M�stská knihovna 
M�stská knihovna 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 2003 si knihovna udržela ve všech oblastech svou standardní úrove�. 
Zaznamenala pokles po�tu �tená��, ale op�tovn� pom�rn� výrazný nár�st po�tu návšt�v. 

K 31.12.2003  bylo registrováno 913 �tená��, z toho 350 d�tí do 15 let.  Pr�m�rn�
si každý registrovaný �tená� vyp�j�il za rok 53,5 svazk�. V pr�b�hu roku zaznamenala 
knihovna celkem 11.027 návšt�v, z toho 821 návšt�v Internetu. 

Knihovna poskytovala i �adu dalších služeb. V rámci kolektivní práce se �tená�i bylo 
realizováno celkem 44 akcí. Jednalo se o tradi�ní akce jako exkurze, knihovnické lekce 
a 4 besedy pro d�ti.  Oblíbené jsou rovn�ž d�tské sout�že a „kufry“. V rámci akce „Týden 
knihoven“  byly p�ipraveny  pro d�ti 2. t�íd ZŠ sout�že Naše knihovna a Kufr plný sloví�ek. 
V rámci ú�asti na provazkiád�  „Podej ruku své knihovn�“ bylo navázáno 490 provázk�. 
Zahájena byla i akce „Sbíráme desetníky a dvacetníky“. Všechny školy z Vrbna, 
ale i z Karlovic, Karlova Studánky a And�lské Hory se zapojily do literárn�-výtvarné sout�že 
v rámci projektu „Pov�sti Vrbna a okolí“. Odevzdáno bylo celkem 241 sout�žních prací. 
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 2003 �inil p�ír�stek knihovního fondu celkem 1.065 svazk� dokument�. 
Celkov� �inil objem vynaložených prost�edk� 150 tisíc K�. Knihovna v pr�b�hu roku 
odebírala 36 titul� periodik. Vlastní výnosy knihovny �inily 64 tisíc K�. Jelikož  v porovnání 
s minulými lety pom�rn� výrazn� poklesly, dojde od 1.1.2004 ke zvýšení administrativních 
poplatk� v knihovn�. 

V roce 2003 bylo definitivn� dokon�eno retrospektivní ukládání knihovního fondu. 
Pr�b�žn� byla vlastními silami provád�na údržba knihovního fondu (opravy vazeb, 
p�ebalování, opravy �árových kód� apod.). Pravideln� byl dopl�ován a aktualizován služební 
generální katalog.  

 On-line katalog je �tená��m z d�vodu zm�ny programu od 16.10.2003 nep�ístupný, 
informace o hledaném titulu mohou získat prost�ednictvím knihovnice. 

Informace zpracovala kroniká�ka na základ� hodnotících zpráv. 
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8. Po�así a klimatické zm�ny 

Nejvýrazn�jším klimatickým jevem roku 2003 byla letní vedra. Vlna veder sužovala 
od �ervna tém�� celou Evropu a nevyhnula se ani naší republice. Padaly teplotní rekordy, �ada 
jich byla p�ekonána. Nejteplejším dnem byl 13. srpen, kdy v pražském Klementinu 
zaznamenali nejteplejší srpnový den za 228 let. Nam��ili 36, 8°C. 

Žhavý vzduch vyhnal rtu� teplom�r� do rekordních výšek i na mnoha dalších místech 
republiky, nejtepleji meteorologové nam��ili v Kopistech nedaleko Mostu, 38, 9°C. 

Letní vedra sužovala zem�d�lce, projevila se i na úrod� zejména pšenice, je�mene, 
brambor. Naopak spokojeni byli vina�i. Tento ro�ník bude pat�it k nejlepším. Dlouhotrvající 
sucha znepokojovala i správce les�, n�kde byl vydán dokonce zákaz vstupu a nesm�ly se 
rozd�lávat ohn�. Ubývaly zásoby pitné vody. Na mnoha místech byl vyhlášen zákaz koupání 
v p�írodních koupalištích a nádržích pro zvýšený výskyt toxických sinic zp�sobujících r�zné 
alergie. P�emnožili se sršni a vosy. 

Letní vedra vyst�ídaly mohutné bou�ky s krupobitím a vich�ice, které na mnoha 
místech ni�ily vše, co jim p�išlo do cesty. Z�staly po nich vyvrácené stromy, sloupy vysokého 
nap�tí, stržené st�echy budov, v žatecké oblasti padlo p�ibližn� sto hektar� chmelnic. 

Sucho, neúroda a požáry jsou tak po lo�ských povodních další katastrofou. 

          Leden: 
V tomto m�síci m�žeme pozorovat, že se na za�átku m�síce teploty ve Vrbn� pohybovaly 
kolem -100 C a poté nastalo oteplení, kdy polední teploty byly nad bodem mrazu. 
Nejteplejším dnem bylo poledne 17.1. s  9,00C a nejchladn�ji bylo ráno 12.1., kdy teplota 
klesla až k -23,30C. Pr�m�rná teplota v tomto m�síci byla -2,40C. V �R to bylo -2,40C 
a v Moravskoslezském kraji -3,30C, což je p�ibližn� 0,50 vyšší než dlouhodobý normál. 
Nejchladn�jším dnem ve m�st� byl 4. leden, nejnižší nam��ená teplota v tomto dni byla ráno -
11,80C. Nejvyšší teplota byla nam��ena 25.1.,kdy vystoupila na  16,00C. Srážky nam��ené 
na území Moravskoslezského kraje svou hodnotou 49 mm p�edstavovaly 117% dlouhodobého 
srážkového normálu a byly o málo níže, než republikový pr�m�r s hodnotou 55 mm.

Únor: 
Celý m�síc se teploty v poledne pohybovaly p�evážn� nad nulou, ráno a ve�er však ješt� stále 
mrzlo. V našem m�st� byla nam��ena pr�m�rná teplota -3,60C. Pro Moravskoslezský kraj 
je udáván pr�m�r -4,80C a pro �R -4,30C. Nejchladn�jším dnem byl 1. únor, kdy byla ráno 
nam��ena teplota -23,30C Naopak nejtepleji bylo v poledne 28.2. s  teplotou 10,80C. Srážkov�
byl m�síc únor nad dlouhodobým pr�m�rem jak v rámci �R, tak v rámci Moravskoslezského 
kraje. Srážky se pohybovaly v pr�m�rném rozmezí 13 – 17 mm, v �R to bylo jen 34%  
dlouhodobého  normálu.
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          B�ezen: 

V m�síci b�eznu byla pr�m�rná teplota ve Vrbn� 3,90C, ovšem ranní pr�m�rné teploty byly 
ješt� pod bodem mrazu. V Moravskoslezském kraji byla pr�m�rná teplota 2,20C, v �R 3,60C.  
Nejchladn�jším dnem ve Vrbn� byl 25.3., kdy ranní teplota klesla až na  -50C a ani v poledne 
se nedostala nad nulu. Naopak nejtepleji bylo v poledne 29.3., kdy teplota vystoupila na 150C. 
Srážkov� byl tento m�síc v Moravskoslezském kraji se svými 29 mm  na 67% dlouhodobého 
normálu,  pr�m�r �R s 15 mm byl na 36%  dlouhodobého normálu. 

  
Duben: 

V m�síci dubnu se za�alo postupn� oteplovat. Pr�m�rná teplota ve Vrbn� byla 5,10C, pr�m�r 
poledních teplot byl 10,10C. Tato teplota byla nižší než  republikový pr�m�r, který byl 7,20 C 
a krajský pr�m�r 6,50C. Nejteplejším dnem ve Vrbn� byl 30.4., kdy v poledne dosáhla teplota 
260C. Naopak nejchladn�ji bylo ráno 10.4. s -10,60C. Srážkov� byl duben v rámci celé 
republiky pod dlouhodobým normálem, srážky se pohybovaly v rozmezí 42mm v kraji a 29 
mm v �R. 

Kv�ten: 
M�síc kv�ten ve Vrbn�  pr�m�rnou teplotou 15,40C signalizoval blížící se léto a navíc byl 
teplotn� velmi vyrovnaný. Tato hodnota byla vyšší než pr�m�r �R, který byl 15,20C a než 
v kraji, kde pr�m�r byl 15,00C. Nejvyšší teploty byly ve Vrbn� v poledne, a to v pr�m�ru 
19,70C. Ano v období „ledových muž�“ nebyl pokles teplot zvláš� výrazný. Srážkov� byl 
kv�ten v �R se 77 mm nad dlouhodobým normálem stejn� jako s 87 mm v kraji. 
  

�erven: 
Letošní �erven byl nezvykle teplý. Ve 22 dnech byla nam��ena teplota vyšší než 250C a z nich 
v 6 dnech p�esáhla 300C. Nejvyšší teplota byla nam��ena v poledne 11. �ervna, a to 36,40C.  
V Moravskoslezském kraji 18,70 a v �R 19,60C. Srážkov� byl tento m�síc ve Vrbn�
podpr�m�rný, nam��eno bylo 21,5 mm a nejvíce pršelo 1. �ervna. V rámci �R byl �erven 
se 40 mm pod srážkovým normálem a 35 mm v našem kraji bylo jen 33% srážkového 
normálu. 

�ervenec: 
Velmi teplé po�así pokra�ovalo i v �ervenci. V 19 dnech p�esáhla teplota 250C, z toho v 7 
dnech vystoupila p�es 300C. Pr�m�rná teplota v Moravskoslezském kraji byla 18,20C. V �R 
pak byla 18,50C. Nejteplejším dnem byl v našem m�st� stejn� jako v roce p�edešlém 
17. �ervenec, ovšem s daleko vyšší nam��enou teplotou v poledne, kdy dosáhla 36,10C. 
Srážek spadlo v našem m�st� 75,5 mm, nejvíce pršelo 1. �ervence. Srážkov� byl �ervenec 
v �R s 82 nad dlouhodobým normálem o 4%, v našem kraji pak se 120 mm dokonce o 14%. 
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          Srpen: 
Srpen byl na teplé dny ješt� bohatší. Ve 21 dnech p�ekro�ila teplota 250C.  Pr�m�rná teplota 
ve Vrbn� byla 19,60C. Podobn� i v našem kraji byla pr�m�rná teplota 19,10C a v �R 20,20C. 
Srážek spadlo jen 13,7 mm, nejvíce pršelo 14. srpna. Srážkov� byl srpen v našem kraji 
se 41 mm a v �R s 31 mm pod polovinou dlouhodobého normálu. 

Zá�í: 

Po�átek m�síce byl velmi teplý, ale po 20. zá�í nastalo ochlazení a konec m�síce p�inesl první 
mrazík. Nejvyšší teplota byla nam��ena v poledne 20. zá�í 31,70C a nejnižší pak v prvním 
mrazivém ránu 26. zá�í, a to -0,80C. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou tak p�ekro�il 
300C. Pr�m�r v �R 13,30C a v kraji 13,10C. Za celý m�síc napršelo v našem m�st� pouze 
20 mm srážek, nejvíce pršelo 24. zá�í. Srážky v kraji dosáhly 43 mm a v �R 321 mm a stejn�
jako v srpnu  byly pod dlouhodobým normálem 
  


íjen: 
Letošní �íjen byl v našem m�st� nechladn�jším od roku 2000. Na za�átku m�síce ješt�
pokra�ovalo zá�ijové teplé po�así, kdy v poledne 2. �íjna bylo nam��eno 23,20C. Pak již 
za�aly teploty rychle klesat. Pod bod mrazu se dostávají ráno od 18. �íjna, nejnižší teplota 
je nam��ena 25. �íjna ráno, a to -10,90C. V �R byl pr�m�r 5,00C a v kraji 4,90C. M�síc byl 
teplotn� velmi rozkolísaný. Nam��eno bylo 49,6 mm srážek, nejvíce pršelo 5. �íjna. Srážek 
spadlo 93 mm v kraji a 65 mm v �R, obojí pr�m�r p�ekro�il výrazn� dlouhodobý normál. 
V kraji o 87% v rámci �R o 53%. 

Listopad: 
Za�átek m�síc byl ve Vrbn� pom�rn� teplý, nejvyšší teplota byla nam��ena v poledne 
3. listopadu 16,50C. Pak se za�alo postupn� ochlazovat, až 12. listopadu klesla ranní teplota 
na -7,40C. Pak se op�t oteplilo a teploty se pohybovaly p�evážn� nad bodem mrazu. V �R 
byla pr�m�rná teplota 4,70C a v kraji 5,30C. Srážek bylo ve Vrbn� velmi málo, spadlo jen 17,8 
mm a z toho 8,1 mm v jednom dni 2. listopadu. Srážkov� byl listopad v kraji 
pod dlouhodobým normálem, spadlo v pr�m�ru 35 mm srážek. Podobná byla situace i v �R, 
pr�m�rných 22 mm p�edstavovalo pouhých 45% dlouhodobého normálu. 

Prosinec: 
Po�átek m�síce byl výrazn� nad nulou, 4.12. v poledne dokonce 14,50C. Pod nulu za�aly 
teploty klesat po 6. prosinci. Nejnižší teplota byla nam��ená ráno 25.12., a to -220C. Pr�m�rná 
teplota byla ve Vrbn� -2,50C, v kraji -0,10C a v �eské republice -0,50C. Srážkov� byl prosinec 
v kraji s 59 mm mírn� nad dlouhodobým normálem, v �R s 55 mm rovn�ž mírn�
nad normálem. Vánoce v tomto roce byly na celém území �eské republiky bílé a mrazivé. 
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9. R�zné 

9.1. Popis prací na retrospektivním pokra�ování kroniky v roce 2003 

 V roce 2010 a na za�átku roku 2011 jsem shromáždila veškeré dostupné podklady 
k roku 2003 a pr�b�žn� jsem je za�ala zpracovávat. Škoda, že stále nikdo reagoval na výzvu 
m�sta po zve�ejn�ní kroniky za rok 2000 o dopln�ní údaj� zde uvedených, p�ípadn�
o poskytnutí dalších informací. Stále tak z�stávají n�která „bílá místa“. D�kuji všem, díky 
kterým se jejich po�et postupn� snižuje a jejichž jména jsou vždy v p�íslušných �ástech 
kroniky uvedena. Mn� samotné velmi p�i práci pomohlo i to, že jsem od roku 1996 nep�etržit�  
pracovala v m�stském zastupitelstvu a díky tomu jsem �adu událostí osobn� prožila.  
 Od 1. �ervence 2010 jsem zm�nila trvalé bydlišt�. S manželem jsme se p�est�hovali 
z Vrbna pod Prad�dem do obce Prušánky v okrese Hodonín. V této souvislosti jsem velmi 
ocenila svou prozíravost, a že v�tšinu pot�ebných podklad� k práci jsem si shromáždila 
v letech 2009 a 2010.  
 Konec února a zejména b�ezen 2011 jsem v�novala zpracování roku 2003 N�které 
základní údaje o m�st� a jeho ob�anech se v kronice opakují z p�edchozích let. Snažím se, aby 
p�ípadným budoucím badatel�m �i �tená��m každý rok poskytl ucelenou informaci.  
 Snad i kronika za rok 2003 se stane v budoucnu vyhledávaným zdrojem informací o 
naší dob�. 

9.2.      Informa�ní zdroje   
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4. Vrbno pod Prad�dem je naše rodné m�sto, Sborník vlastiv�dného kroužku, redakce 
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Prameny: 
1. Výro�ní zpráva o �innosti Mate�ské školy Ve Svahu 578, Vrbno pod Prad�dem ve 

školním roce 2002/2003 a 2003/2004, vypracovala Magdalena Nováková 
2. Výro�ní zpráva o �innosti Mate�ské školy Jesenická 448, Vrbno pod Prad�dem ve 

školním roce 2002/2003 a 2003/2004, vypracovala Kv�ta Kubí�ková. 
3. Výro�ní zpráva o �innosti Základní školy Vrbno pod Prad�dem ve školním roce  

2002/2003 a 2003/2004, vypracoval Ivan Hába 
4. Výro�ní zpráva o �innosti D�tského doma a speciálních škol, Vrbno pod Prad�dem, 

nám. Sv. Michala 17 ve školním roce 2002/2003 a 2003/2004, vypracoval Mgr. 
Danuše Humlová  

5. Výro�ní zpráva o �innosti Gymnázia a Sportovního gymnázia, Svatého Michala 12, 
Vrbno pod Prad�dem ve školním roce 2002/2003 a 2003/2004, vypracovala PaedDr. 
Michaela Hradilová 

6. Zhodnocení �innosti M�stské knihovny ve Vrbn� pod Prad�dem za rok 2003, 
vypracovala Hana Jank�

7. Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska, Zpravodaj obcí v údolí �eky Opavy, vydavatel 
M�Ú Vrbno pod Prad�dem, 1/2003 – 12/2003, 1/2004 
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